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ŠAUDYMŲ 

PROBLEMA
Praėjo metai po tragiškojo 

Įvykio Valstybinėje Kento kole
gijoje. Keturi demonstrantai, ku - 
rie kartu su minia kitų, anarchiš
ka i elgėsi kolegijos kieme — ne
klausė administracijos reikala
vimo išsiskirstyti, bombardavo 
iškviestuosius tautinės gvardi
jos karius akmenimis ir paga
liais, kariams ėmus šaudyti bu
vo nukauti..

Vienaip žiūrint šis Įvykis yra 
tragedija, kitaip — tam tikra 
skaudi pamoka. Tai yra minios 
anarchijos konfrontacija su tvar
kos reikalavimu. Visai Ameri
kai iki gyvo kaulo nusibodo šlykš- 
tūs ir beprasmingi nesimokan
čių "studentų" demonstracijų ir 
vandalizmo reiškiniai mokyklo
se. Si anarchija pasidarė šlykš - 
čiausiu reiškiniu kaip tiktai to
kiame Amerikos kultūrinių pas
tangų židinyje, kurie skirti pri
augančios kartos mokslinimui. 
Šiai institucijai mokesčių mokė
tojai sudeda bilijonus dolerių, 
be tų židinių nei faktinai, nei 
moraliai nebekontroliuoja. Stu
dentų minias kontroliuoja radi
kalai, kurie ieško progų kelti 
netvarką ir riaušes bet kuria 
proga ir bet kuria kaina. Tų ra
dikalų nuopelnui tad ir tenka ke
turių radikalinio nusistatymo 
studentų nukovimas per kolegi
jos riaušes.

Metams po Įvykio sukakus, ži
nomas rašytojas James Miche- 
ner išleido plataus tyrinėjimo 
knygą "Kent Statė, What Happe- 
ned and Why". Tai yra pastanga 
atstatyti ĮvykĮ minutė po minu
tės.

Michener rašo: Užkietėję re
voliucionieriai ir jų vadovavi
mas buvo pasiryžę išprovokuoti 
konfrontaciją (minios ir tvark
darių) kuo didesnio masto ir tai 
neišvengiamai Įvyko.

Rašytojas nurodo, kad riauši
ninkų minioje buvo agitatoriai, 
nieko bendro netųrĮ su kolegija, 
kurie ragino minią elgtis revo
liucingai. Kolegijos studentųmo- 
ralę atestuoja rašytojo aprašo
mos scenos, kur nusirengusios 
"studentės" pastatų languose 
demonstravo kariams savonepa 
dorias pozas ir kvietė "make 
love, not war".

Buvo naudota tam tikra stra
tegija, Įvilioti riaušes tramdan
čius karius Į plotą, kur jie gali 
būti apsupti. Nuotraukoje prieš 
pat desperatišką šaudymą ma
tyti keturiasdešimt karių prieš 
tūkstantinę bet kokĮ susivaldy
mą praradusių riaušininkų. Ra
šytojas nurodo, kad beatodairi- 
nė minios agitacija pelnė tai, ko 
buvo ieškota — plataus riaušių 
garso — šūvių ir mirčių.

Rašytojas nurodo, kad Kento 
gatvėse buvo grasu jau iš se
niau vis matyti purvinus, ilga
plaukius ir basus jaunuosius 
žmones, tikrą ligų ir keisčiau
sių idėjų propaguotojų minią. 
Buvo tai degamoji medžiaga, 
laukusi degtuko.

Viena Kento moteris tvirtina: 
Tai būtų sveikiausia Amerikai, 
jeigu visi tie riaušininkai būtų 
nukauti. Kita moteris pasakė 
savo dukrai kuri dalyvavo de
monstracijose: tu užtarnavai 
šaudymo...

Metams sukakus spauda ir 
radijas ėmė iš naujo kelti sim - 
patijas riaušių dalyviams, žu
vusiuosius gi skelbti kankiniais 
dėl amerikinių dorybių: dėl ko
vos už laisvą žodĮ ir laisvą de
monstraciją,

Pulitzer premija apdovanojo 
studentą Filo, kuris pagavo savo 
nuotraukoje merginą prie nukau
to studento lavono. (Ta mergina 
yra pabėgusi iš nusikaltėlių pa
taisos namų Floridoje ir neturi 
nieko bendro su Kento kolegija). 
Televizija parodė žuvusiųjų tė
vus, kurie teisino jų vaikų daly
vavimą kolegijos riaušėse. (Iš
aiškinta, kad keturi žuvusieji 
buvo aktyvūs radikalai studentų 
tarpe). Ant lemtingojo kolegijos 
kiemo Įvyko pabrėžtinai dekora
tyvus Įvykio minėjimas sudegan
čiomis žvakėmis nakties tamso
je. CBS televizijos programoje 
Įvykis buvo pristatytas kaipo

Čiurlionio ansamblio šokėjos. J. Garlos nuotrauka

Amerikos barbarybė, kur kariai 
naikino studentus...

Spauda ir televizija sukūrė ga 
na falšyvą minėjimą Įvykio, ku
ris buvo riaušininkų išprovokuo 
tas. Buvo riaušės, kolegijos pas
tatų padegimas, visi mokslo ins 
titucijos namų langai ir mokslo 
prxe5A©nės buv<KS“kuns; 
lizmas pasiekė aukščiausią 
laipsnĮ, kariams grasino kerš
tu, apmėtė jų bŪrĮ akmenimis, 
buteliais ir pagaliais. Juos su
po ir grasino sumalti. Tūkstan
tinė netvarkingi, siautėjanti mi
nia buvo pati pirmoji karių savi
saugos šūvių priežastis.

Tai netvarkai paminėti,po me • 
tų, toje pat vietoje susirinkusi 
minia uždegė žvakes ir per mik' 
rofonus skaitė bolševikinio po
eto Jevtušenko eilėraščius: Jus 
užmušė, jus nužudė už tai, kad 
jūs mylėjote gėles... Kito komu - 
nisto poeto AlanPatono eilėraš
tis, skaitytas minėjimo žvakių 
šviesoje, tvirtino: Amerikos 
pirštai kruvini, nuo pirštų la
ša nužudytų vaikų kraujas... 
- National Review, apžvelg
damas Kento kolegijos Įvykius, 
daro išvadą, kad tai tipingas 
sveikojo Amerikos nusistatymo 
iškraipymas, ui būta sveikojo 
proto patologijos. Nei spauda, 
net CBS televizija nepaminėjo, 
kad prieš sponunišką šaudymą, 
buvo trijų dienų Įvadas. Tai bu
vo riaušės, artėjančios Į revo
liucinį sukilimą. Scrantono Ko
misijos raportas (anksčiau) ir 
James Michener knyga (dabar) 
atkuria baisius ir šlykščius vaiz
dus, prie kurių atsiradimo pri
vedę demoralizuota kolegijos 
tvarka, radikaliųjųhipiųstiliaus 
agitatoriai ir visiškai analfabe- 
tiška moralės ir tvarkos požiū
riu studentų minia.

Chicago Tribūne (gegužės 10 
d.) tilpo geras K. Karn laiškas, 
nurodąs, kad Amerikoje siautė
ja penktoji kolona, kuri veržia
si Šmeižti ir dergti Amerikos 
autoritetus, mokyklų tvarką ir 
kariuomenę.

K. Karn dar giliau už rašyto
ją J. MichenerĮ pastebėjo, kur 
glūdi viso Amerikos pikto šal
tiniai.

LIETUVOS 
KONSULATAS 
NEUŽDARYTAS

Praėjusią savaitę vienas 
lietuvių laikraštis paskelbė 
žinią, kad ilgai veikęs Lie
tuvos konsulatas Colombi- 
joje esąs uždarytas.

Susisiekus telefonu 
konsulu dr. St. Siručiu 
gotoje, patyrėme, kad 
laikraščio paskelbtoji žinia

su
Bo-
ano

PASIKEITIMAI
Kol kas tik atmosferoje, bet...

Vis daugiau atrodr 
kad ping-pong rungtynės 
tarp amerikiečių ir ki
niečių iš tikro atvertė 
naują lapą, kaip teigė 
Raudonosios Kinijos mi- 
nisteris pirmininkas Cu 
Enlai, amerikiečių - ki
niečių santykiuose. Ir ne 
tik toje knygoje. Jei Ki
nija iš tikro nori ir gali 
aktyviau dalyvauti tarp
tautinės politikos žaidi
muose, — galime susi
laukti labai didelių pasi
keitimų. Jų susilaukėme 
jau dabar. Tiesa, ne kon 
krečių. Ko susilaukėme 
yra tik atmosferos pasi 
keitimas, tačiau kaip tik 
ji ir turi pirmiausia pa
sikeisti.

Vien tik geresnių ame 
rikiečių - kiniečių santy 
kių galimybė paskatino 
Maskvą užbėgti Pekinui 
už akių. Gegužės 14 d. 
Brežnevas Tiflise pa
reiškė, kad dėl visko ga
lima susitarti, reikia tik 
derėtis. Už savaitės pre
zidentas Nixonas per
traukė visas televizi
jos ir radijo programas 
savo pranešimu apie su
sitarimą su sovietais 
dar šiais metais susi
tarti dėl lenktyniavimo 
raketų apsiginklavimo 
srityje sustabdymo.

Toks susitarimas, ži
nia, dar nieko konkrečiai 
nereiškia. Nixonui jis bu
vo labai svarbus politi
niais sumetimais. Jei iš 
tikro jam pasiseks priei 
ti prie konkrečių rezul
tatų pagyvėjusiuose san
tykiuose su sovietais ir 
kiniečiais, jis gali būti 
tikras savo perrinkimu, 
ypač prileidus ūkinės 
būklės pagerėjimą.

Izvestija, kaip dera ofi-

neatitinka tikrenybei ir 
konsulas buvo nustebintas 
paskelbta žinia.

kįpngrose 
dieną...

Kaip ten būtų, laik- 
susitarimo paskelbė pir- raškius pasidarė skaity- 
mame puslapyje, bet ypa
tingai jo neiškeldama. 
Partinė Pravda tą komu
nikatą degradavo įpenk- 
tą puslapį kaip mažai 
reikšmingą. Tačiau so
vietų laikraščiai daug 
vietos skyrė amerikie
čių reakcijai į tą susi
tarimą, kas, pagal krem- 
linologistus, reiškia, 
kad ir sovietų valdantie
ji sluoksniai jai pritaria.

Savaime aišku, kad so
vietai neskelbs, jog jie 
tai padarė iš galimo ame 
rikiečių - kiniečių flir
to baimės. Jie skelbia, 
kad dabartiniai pasikei
timai išplaukė iš Brež
nevo šešių punktų taikos 
programos, paskelbtos 
24-tame kompartijos

VYTAUTAS MESKAUSKAS š.m, kovo 30

ciozui, tą susitarimą dėl
ti įdomiau. Ir jei kas, 
pavyzdžiui, kokias dvi 
savaites atostogavo ir 
visai nesidomėjo pasau
lio įvykiais, dabar paim
tų, kad ir pereito sek
madienio New York Ti- 
mes ”The week in re- 
view” skyrių, jis galė
tų nustebti. Kiek daug 
pasikeitimų!

Amerikiečiai ir sovie 
tai rado bendrų interesų 
raketų apribojimo srity
je. Prancūzai iš princi
po sutiko į Bendrąją Eu 
ropos Rinką įsileisti D. 
Britaniją, kas, atrodo, 
turėtų praskiesti tą 
griežtoką organizaciją 
dar keturiais nariais:D. 
Britanija, Danija, Norve
gija ir Airija. Sakome

§v Kazimiero lituanistinę mokyklą Clevelande baigę abiturientai su savo vadovais. Stovi iš kairės: V. 
Nasvytytė S Kazėnaitė, M. Laniauskas, R. Sniečkutė, A. Ciuberkis, A. Narušaitė, R. Kazlauskas, U 
Miškinytė’ Sėdi: mokytojas Jonas Vyšnionis, mokyklos vedėjas Petras Balčiūnas ir globėjas Simas La-
niauskas. (Plačiau apie mokyklos mokslo metų užbaigimą 7 psl.).

IŠVYKA |

P. AMERIKĄ
Šiuo pranešu malo

niam Clevelando lietuvių 
dėmesiui, kad telefonu 
susisiekus su Lietuvos 
konsulu Dr. St. Siručiu 
Colombijoje ir po trijų 
pasitarimų ponų Mikuls- 
kių rezidencijoje, daly
vaujant Čiurlionio An
samblio vadovams p. Mi_ 
kulskiams, Garbės ko
miteto nariams, ansamb
lio valdybos pirmininkui 
p. V. Plečkaičiui ir Ve
nezuelos LB Centro Val
dybos pirmininkui Vla
dui Venckui viskas nuo
širdžiai buvo išsiaiškin
ta ir prieita vieningos 
nuomonės visais ansamb 
lio išvykos ir koncerti
nės programos klausi
mais, paskelbiant visuo
menės žiniai, būtent:

Čiurlionio Ansamblis 
savo istorinę išvyką Pie 
tų Amerikon pradeda šia 
tvarka: Colombia (Me- 
dellin - Bogota) ir birže 
lio 28 atvyksta Venezu- 
elon dalyvauti Venezue
los Respublikos nepri
klausomybės 
mo 150 metų 
proga.

Čiurlionio
Venezueloje globoja šio 
Krašto Apsaugos Minis
terija (Ministeria de De- 
fensa Nacional) pade
dant vyr. organizaci
niam komitetui ir4-sios 
pėstininkų divizijos va
dovybei. Visos progra
mos detalės galutinai 
bus aptartos V. Venckui 
grįžus Venezuelon ge
gužės 26 d.

Venezuelos Krašto Ap_ 
saugos Ministerijos ofi
cialiai paskirtas laikas 
viešnagei - koncertams 
yra nuo birželio 28 iki 
liepos 6. Detalės bus pa 
skelbtos atskirai.

Linkiu sėkmės ir iki 
malonaus pasimatymo.

Inž. Vladas Venckus 
Venezuelos LB Cent
ro Valdybos Pirmi
ninkas

paskelbi- 
sukakties

Ansamblį

’praskiesti’ nes naujų na
rių su specialiais intere
sais priėmimas sutruk-

(Nukelta į 2 psl.)
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BENDRUOMENININKlį BEIEŠKANT...

"SĄŽINĖS SĄSKAITOS SUVEDIMAS” 
PHILADELPHIIOS PASITARIMUOSE

JAUNIMO KONGRESUI IR TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTEI 

REIKĖSIĄ SURINKTI 220.000 DOLERIŲ...

Gegužės 22-23 dieno
mis Philadelphijoje įvy
ko PLB Valdybos, bei 
JAV ir Kanados Kraštų 
valdybų konferencija. 
Joje taip pat buvo, pa
kviesti Tautinių Šokių 
ir Jaunimo Kongresui 
rengti k-tų bei JK Finan
sų k-jos atstovai. To
kios centrinių PLB ins
titucijų darbuotojų kon
ferencijos buvo šaukia
mos jau pirmosios PLB 
valdybos laikais, 1958- 
63 metais.

Šio susitikimo tikslą 
ryškino PLB Valdybos 
pirm. St. Barzdukas ati 
daromame žodyje, pava
dindamas jį "Mūsų šių 
dienų rūpesčiais”. Jisai 
pabrėžė, kad LB-nei pra
džią davė Lietuvių 
Charta, tad priminė jos 
žymė yra jos visuotinu
mas. PLB-nę sudaro pa 
šaulyje pasklidę lietu
viai, tad šia prasme ji 
yra atvira visiems lie
tuviams. Antroji Bend
ruomenės žymė yra jos 
tautiniai siekimai — tau
tinę gyvybę išlaikyti ir 
valstybinę nepriklauso
mybę laiduoti. Trečiajai 
Bendrumenės žymei bu
vo priskirta jos demokra
tinė santvarka.

Bendruomenės darbuo
tojams šios trys žymės 
neturėtų būti vien tuš
čios frazės, bet tie prin
cipai, kuriuos siekiame 
įgyvendinti. Praktikoje, 
deja, jau ne visur taip 
yra nusiskundė pirm. St. 
B. ir tą pailiustravo pa
vyzdžiais iš ''Tėviškės 
Žiburių”. Kalbėtojas įs
pėjo, kad: "Mes negali
me atsisakyti Lietuvių 
Chartos rodomo mūsų 
visumos kelio, nes Bend
ruomenė tada taptų nesą-

Pasikeitimai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dys jungimosi į vienetą 
procesą. Iš kitos pusės, 
naujas ūkinis bendravi
mas duoda šansą Bendra
jai Rinkai tuoj pat pra
lenkti ūkiškai Sovietų Są
jungą ir tvirtai atstitoti 
antroje vietoje po JAV. 
Taigi ir čia kol kas turi
me kalbėti ne apie įvyku
sį faktą, bet daugiau apie 
pasikeitusią atmosferą.

Tas pats ir Artimuo
siuose Rytuose. Nevykęs 
bandymas nuversti Eigp 
to prezidentą Sadat, su
mažino sovietų įtaką šia
me krašte. Sovietijos 
'prezidento’ Podgorny 
skubėjimas į Kairą, tai 
ryškiai pabrėžia. Sadato 
išsilaikymas valdžioje il
gainiui priklauso ne nuo 
sovietų, bet... amerikie
čių. Nuo to ar Washing- 
tonui pasiseks įkalbėti 
Izraelį atsitraukti nuo 
Suezo kanalo ir jį atida
ryti susisiekimui. Jei 
ne, sovietų įtaka turėtų 
vėl atsigauti.

Kur nežiūrėsi, visur 
gali pastebėti pakitusią 
atmosferą, bet kaip grei • 
tai ji prives prie dides
nių konkečių pasikeiti
mų, šiuo tarpusunkupa- 
sakyti. Visų meteorolo
gų duona ne lengva.

DR. ANTANAS BUTKUS 
jūdis, bet eilinė organi
zacija šalia kitų mūsų tu- 
rimų organizacijų.

Bendruomenės siekia- nimo 
mam idealui visuotinoj 
tautinėj jungtyje gyveni
mo tikrovė nėra palanki, 
toliau pabrėžė St. B., nes
ši jungtis realybėje ne 
didėja, bet mažė
ja (mano pabraukta A. 
B.). Paskutiniu laiku mū
sų spauda ima gyviau 
svarstyti ir bendrosios 
mūsų veiklos reikalus ir 
iš tikrųjų matome, kad 
jie nėra tokie, kokių no- 
norėtume ir kokie turėtų 
būti. Net mūsų viršūnių 
pasitarimai jau pradeda 
neduoti vaisių skundėsi 
kalbėtojas ir pavyzdžius 
citavo iš "Darbininko”, 
"Draugo" ir "Aidų".

"Aidų" 1971 Nr. 4 ci
tatoje sakoma: "Deja, 
jokių klausimų neiš
sprendžia mūsų nuo jų 
bėgimas. Delsimas už
tęsti tik aštrina klausi
mus. Visus tautinės 
svarbos klausimus rei
kia spręsti, bet tik ra
miai juos svarstant 
ir sroviniai dėl jų nesi- 
erzinant. Daugiau tauti 
nio jautrumo, mažiau 
srovinio irzlumo".

Specifinius bendruo
meninius reikalus pirrQ. 
St. Barzdukas pavadino: 
"Mūsų pačių sąžinės sąs - 
kaita: Niekas šiandien 
jau neabejojame, kad 
Bendruomenė atlieka 
daug ir didelių darbų. Iš 
kitos pusės skundžiamės 
kad jų atliktume nepaly
ginti daugiau jei turėtu
me daugiau lėšų. Lėšų 
trūksta visų kraštų lie
tuvių bendruomenėms, 
taip pat trūksta ir PLB 
valdybai. Būkime atviri: 
vadinamieji konstituci
niai įnašai tėra daugiau 
arbatpinigiai, ir tai iš 
malonės atsiunčiami. 
Kai kraštų bendruome
nės Tautos Fondui su- 
siunčia tūkstančius (ne
sakau, kad nereikia siųs
ti: būtinai reikia), tai ga
lima ir paplanuoti ir ką 
nors padaryti, kai PLB 
valdyba gauna tik šimtus 
ir net dešimtis — jos 
darbo galimybės daugiau 
negu skurdžios. Jei ne 
"Pasaulio Lietuvis" (bet 
ir jo leidimui ne visi pri
tariame) ir ne JAV Lie
tuvių Fondas — PLB val
dyba teegzistuotų tik 
PLB konstitucijoje. Ši
tai keldamas ir primin
damas, kartu noriu pa
brėžti, kad Bendruome
nės finansinė problema 
mums turi gyvybinę 
reikšmę. Bendruome
nės apylinkės negali bū
ti vien finansinės kitų 
institucijų agentūros, 
bet turi sudaryti realią 
finansinę atramą ir pa
čios Bendruomenės veik
lai, jei norime ją planuo 
ti ir bendromis visų jė
gomis ją vykdyti. Taip 
pat jei norime šį tą gy
venime reikšti. Pakan
kamai prisiklausome vi
sokių patyčių".

Darbotvarkėje buvo 
pateikta:

a. Bendruomenė Lietu

DIRVA

vos laisvinimo darbe.
b. Bendruomeninė vie

šuma ir jos finansai.
c. Jaunimo organizaci

jos, Bendruomenės Jau-
Sekcijos ir Jauni

mo Kongresas.
d. Konferencijos daly

vių keliami klausimai.
"Bendruomenė Lietu

vos Laisvinimo Darbe" 
referavo PLB valdybos 
visuomeninių reikalų 
vicepirm. dr. Henrikas 
Brazaitis. Bendruome
nės legalinę laisvinimo 
darbe atramą dr. Bra
zaitis pagrindė Lietuvių 
Charta, PLB Konstituci
ja bei PLB III-čiojo Sei
mo nutarimais.

"Būdami maža tauta, 
aiškino prelegentas",ne
galime savo siekimų įgy
vendinti fizine jėga, to
dėl didžiausias mūsų 
ginklas lieka moralinė 
teisė būti laisvais ir mū
sų tautos kultūros geni
jaus, mokslo ir kitų dva
sinių vertybių puoš dėji
mas bei tinkamas jų pri
statymas svetimie
siems. Maža, bet di
džiai kultūringa tauta tu
ri teisę būti laisva ir 
niekad nežus, jei jos vai
kai laisvės troškimais 
gyvens".

Laisvės darbui turime 
turėti planą. Neužtenka 
tikėti sovietų-kinų kon
fliktu, ar laukti plyšio 
tarp Rytų-Vakarų. Rei
kia geriau pasirengti 
įvairiems eventualu
mams, kad laisvinimo 
darbai nebūtų vien spon
taniško pobūdžio, kaip 
kad Simokaičių, Kudir
kos tragedijos, bei Bra
žinskų dar neužbaigtas 
šuolis į laisvę.

Prelegentas laisvini
mo plane numatė tris 
sritis:

1. Periferijų - apylin
kių įjungimas per kontak
tus su aplinka. Vietine 
spauda, radijas, televi
zija bei vietinių veikėjų 
kontaktavimas ir jų tin
kamas informavimas. 
Nepamirštini taip pat 
intelektualai ir mokslo 
darbuotojai ir per juos 
mums palankios opinijos 
sudarymas. Medžiagą 
tam turėtų pateikti bend
ras informacijos cent
ras ir Eltos biuleteniai. 
Būtinas mūsų jaunimui 
lituanistinėse mokyklo
se visuomeninio mokslo 
įvedimas, parengiant jau - 
nuosius laisvinimo dar
bui.

2. Valstybinių įstaigų, 
vyriausybių atstovų, dip
lomatų, Jungtinių Tautų 
misijų įtraukimas į mū
sų reikalų gynimą ir 
mums palankių įtakingų 
valstybės pareigūnų ieš
kojimas bei jų įtaigoji- 
mas. Čia privalu turėti 
savo politinę nuovoką, 
jos tvirtai laikytis ir ją 
skelbti. Šis darbas turi 
būti atliekamas glau
džiam kontakte su mū
sų diplomatine tarnyba 
su kitais Veiksniais ko
ordinuotas ir sutartas. Į 
šį darbą būtina. įtraukti 
politinių mokslų ir tarp
tautinės teisės eksper
tus. Čia nesvarbu kas 
vadovauja, bet svarbu,
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Gegužės 29-30 d. Toronte įvyksta "Aušros” gimnazijų Kaunebuv. mokytojų ir mokinių suvažiavimas. 
Viena aušrokė atsiuntė tokią nuotrauką iš buvusio susitikimo 1943 m. Kaune po 4 metų, baigus gimnazi
ją, su buv. klasės auklėtoja. Iš kairės I eilėj: T. Visockytė-Kuraitienė, V, Sakalauskaitė-Šeštokienė; II 
eilėj -- E. Rusakevičiūtė, I. Kudirkaitė, klasės auklėtoja Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, G. Kikš- 
čiūmaitė-Aleksandravičienė, Tomsaitė; III eilėj tovi -- L. Labanauskaitė, S. Kerpytė, A. Tumonytė, A. 
Valytė-Mačikinienė.

kiek kas dirba ir pajė
gia duoti naujų idėjų, tei
gė prelegentas.

3. Rezistencija. Joje 
dalyvauja neabejotinai 
kiekvienas pavergtas lie
tuvis ir jis geriausiai ži
no, kas galima jų sąly
gomis atlikti. Mums be
lieka tik stebėtojų rolė, 
bet aktyvių stebėtojų, tei 
gė dr. Brazaitis. Kiek
vienoje kovoje ar darbe 
laimi daugiau tas, kas 
yra ofenzyvoje, bet ne 
defenzyvoje. Todėl šiek 
tiek prasivėrę plyšiai ge
ležinėje uždangoje turi 
■Pūti išnaudojami mūsų 
tikslams. Santykius su 
pavergta tauta turime pa
laikyti. Svarbu skatinti 
laisvės idėjas ir neduoti 
progos apsiprasti kasdie
nybėje. Kad ir mažas 
šnabždesys į ausį, nors 
ir, atrodo, nepalankiam 
pareigūnui, gali paskleis
ti laisvės bakterijas ku
rių daugiau pasėjus, ga
li kilti ir epidemija. Tai
gi būkime modernūs šių 
dienų knygnešiai, ragino 
dr. Brazaitis ir Konfe
rencijai pateikė šešias 
savo suformuluotas iš
vadas, kurios išdiskuta
vus ir papildžius buvo 
sekančią dieną priimtos. 
Jos bus paskelbtos spau
doje atskirai.

Diskusijose JAV LB 
Tarybos prezidiumo vi
cep. dr. A. Razma tvir
tino, kad LB nesiveržia į 
VLIKo ir ALTo veikimo 
sritis. Tačiau yra tokių 
darbų, kurių niekas ne
atlieka. Tad JAV LB juos 
turėtų atlikti. Dėl savo 
struktūrinio susitvarky
mo nei VLIKas nei 
ALTas lietuvių jaunimui 
nėra priimtinos, tvirtino 
dr. Razma, nes jos su
kurtos ant partinio pa
grindo. Gi pastarųjų pro
gramų jaunimas nesu
pranta ir jomis nesido
mi. Tad LB turi rūpin
tis sudaryti jaunimui pri
imtinas veiklos galimy
bes, nes kitaip ji visai 
iš lietuviško gyvenimo 
pasitrauks.

LB Tarybos prezidiu
mo vicep.dr. E. Lenkaus
kas siūlė nustatyti ter
miną tarpveiksniniam su - 
sitarimui.

PLB ryšininkas prie 
VLIKo K. Miklas prašė 
laikyti Batuno organiza
ciją lygiateisiu veiksniu.

JAV CV vicep. A. Ge
čys siūlė užgirti Batūno 

iniciatyvą iškelti Lietu
vos klausimą drauge su 
kitų Pabaltijo tautų rei
kalu Jungtinėse Tauto
se. Priminė, kad Bos
tone Jaunimo K-to veik
la užgeso po dviejų mė
nesių nuo to k-to įsistei- 
gimo. Siūlė steigti poli
tines jaunimo sekcijas 
prie LB. Kvietė ieškoti 
moralinių talkininkų Lie - 
tuvos reikalui ir parem
ti "Akiračių" žurnalo siū
lymą, gauti raštiškus pa
sisakymus Lietuvos rei
kalu iš žinomų mokslinin 
kų JAV-se ir kitur.

G'V iždininkas Mv^Vaiš- 
nys suabejojo kvalifi
kuotų žmonių išteklium 
tiems darbams atlikti 
mažesnėse lietuvių ko
lonijose, jeigu didesnėse 
kolonijose jų ir užtektų. 
Siūlė dirbti drauge su 
ALTu. Siūlė nutarimuo
se įtraukti tik praktiš
kus ir įgyvendinti įmano
mus nutarimus.

Kanados Krašto valdy 
bos pirm. dr. S. Čepas 
pareiškė, kad nutarimus 
daryti jie įgaliojimų ne
atsivežė. Pasitarimus 
vesti — taip.

PLB valdybos pirm. 
St. Barzdukas pareiškė, 
kad Kanados ir daugelio 
kitų kraštų LB-nės yra 
kitokioje padėtyje negu 
JAV-se. Norime, kad ir 
čia LB turėtų lygią padė
tį su kitų kraštų LB- 
nėm politinėje veikloje. 
Neturėtume turėti tarp- 
veiksminio karo, tačiau 
reikia skaitytis ir su fak
tu. Politinės partijos jau 
atgyvenusios. Reikia su
derinti veiklą. Reikia pa 
galiau JAV LB-nei ir 
ALTui susitarti, nes vi
suomenės nebebus re
miama nei LB-nės nei 
ALTo veikla.

A. Rinkūnas, PLB Kul
tūros Tarybos pirm, pa
darė konkrečių sugesti
jų dėl dr. Brazaičio siū
lomų nutarimų. Jų pri
ėmimas nukeliamas kon
ferencijos pabaigon.

"Bendrų Kartų Kalbos 
Beieškant: jaunimo orga
nizacijos, Bendruome
nės jaunimo sekcijos, 
jaunimo kongresas ir ki
ti bendruomeniniai ren-’ 
giniai" referavo PLB jau
nimo sekcijos pirminin - 
kė ir PLB valdybos vice • 
pirmininkė jaunimui Mil 
da Lenkauskienė. "Viso 
pasaulio lietuvių jauni
mas pritaria LB-nei ir 

į ją įsijungia", entuzias
tingai pranešimą pradė
jo referentė. Sakėsi tal
kos jaunimui reikia iš 
visų bendruomeninkų. 
Priminė, kad kartų skir. 
tumai dėl amžiaus yra 
natūralus dalykas. Taip 
pat reikia skaitytis ir su 
faktais, sakė prelegentė, 
kad jaunimas auga dvie
jų kultūrų sankryžoje. 
Vaikai nėra tėvų kopi
jos. Jiems padeda jauni
mo organizacijos. Tad 
tas jaunimo organizaci
jas reikia išlaikyti. Ra
gino neužs-idaryti vien 
tik jaunimo organiza
cijose, bet dalyvauti 
bendruomenės jaunimo 
sekcijose. Nesukelti be
reikalingų įtampų. Jau
nimas reiškiasi savaip. 
Baigė savo trumpą ir 
abstraktaus pobūdžio 
pranešimą jaunimo vice
pirmininkė.

Jaunimo Kongreso ren
gimo k-to pirm. Romas 
Sakadolskis pateikė kai 
kurias kalendorines da
tas (spaudoje jau seniau 
paskelbtas) dėl Jaunimo 
Kongreso parengimų. Ga
lutinės datos dar nenu
statytos, nes kai kurie 
JK k-to projektuojami 
užsimojimai kryžiuoja
si su Tautinių Šokių Šven
tės rengimo k-to pla
nais. Šio k-to pirm. dr. 
Kriaučeliūnui konferen
cijoje nedalyvaujant, ga
lutinų datų parengimų ka
lendoriuje nebuvo gali
ma nustatyti.

JK Finansų k-jos pir- 
min. dr. Kazickui taip 
pat neatvykus, praneši
mą padarė tos k-jos na
rys A. Sabalys. Pasiro
dė, kad iš JK k-to dar 
negauta biudžeto, tad ne
galima ruošti ir sąma
tos. Planuojama Tau
tinių Šokių Šventei su
kelti $80,000, o Jaunimo 
Kongresui — $140,000. 
Iš viso $220,000. Impo
zantiška suma!

Po to sekė ilgokos dis
kusijos, bet neturint kon
krečių planų nei dėl pa
rengimų datų nei tų pa
rengimų pobūdžio, nei 
numatytu biudžetu, nei 
pagaliau Bendruomenės 
jaunimo sekcijų steigi
mo ar jų veiklos plano, 
tos diskusijos daugiau ri
bojosi spėliojimais, pri 
menančiais nervišką 
pilstymą iš tuščio į kiau 
rą...

(Nukelta į 6 psl.)
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LEIDĖJŲ ŽODIS
jaunimo atėjimas vis dėl 
to neatsveria senosios 
kartos nubyrėjimo dėl 
mirties ir paskutiniu me
tu vis dažnėjančio išėji
mo pensijon. Anksčiau 
prenumeravęsis kelis 
laikraščius, dažnas pen
sininkas ima ribotis tik 
vienu. Anksčiau pirkęs 
keletą knygų, pensijoje 
pasitenkina vos viena ki
ta arba naudojasi viešąja 
biblioteka, nebepapildy- 
damas naujaisiais leidi
niais savosips. Ir taip 
metai iš metų bendras 
mūsų knygų ir laikraščių 
tiražas neišvengiamai 
traukiasi. Visi galimi 
ištekliai, neabejojame, 
lieka dar neišnaudoti, 
nes pajėgiančių įsigyti 
ir galinčių lietuviškus 
leidinius skaityti kiekis 
yra kelis kartus dides
nis už juos perkančius 
ir remiančius. Užuot ki 
tų laikraščių pavyzdžiu 
kėlę prenumeratos kainą 
dar kartą, stengėmės su
rasti naujus skaitytojus 
ir skatinome talkininkus 
mums šiuo atžvilgiu pa
dėti. Pasiektais rezulta
tais , kaip mums rodo kas - 
metinė palyginamoji 
prenumeratorių inven
torizacija, tuo tarpu ne
galime skųstis, nors in
tensyviau stengiantis tie 
rezultatai galėtų būti ir 
geresni.

Kadencijos metu turė
jome ir smulkesnių prob
lemų, kaip spausdinimo 
mašinos gedimas ar rei
kalingas turimo namo re 
montas ar p., tačiau vi
sa tai pavyko išspręsti, 
nesitrukdant normaliam 
redakcijos, spaustuvės 
ar leidyklos darbui arba 
daugiau neprasiskoli
nant.

Iš džiuginančių reiški
nių turime konstatuoti pa
laipsniui atgauto kredi
tingumo sustiprėjimą. 
Rėmėjų aukos, nuolatos 
plečiamas rinktinių kny
gų leidimas ir kadenci
jos metu pasiektas žy
mus nekilnojamo turto 
mokesčių sumažinimas, 
buvo priemonės,padėju
sios verstis didėjančios 
infliacijos sąlygose. Pa
laipsniui mažėja ir ilga
laikės skolos, kurių 
stambiausia yra pasko
la, užtraukta prieš kelio
lika metų įsigyjant savo 
namą.

Pasitikėjimo išlaiky
mas atsispindi ir kitose 
pozicijose. Taip pvz.,na
rių įnašų didėjimas, ne
skelbiant specialių narių 
verbavimo vajų, kasmet 
sutelkiąs po kelis tūks
tančius dolerių, arba pre
numeratorių aukos tiek 
prenumeratos pratęsi
mo metu tiek rudeniniais 
verbavimais, kartu su 
krautuvės ir leidyklos pa
jamomis kasmet sudaro 
po pastovią ir šios kaden
cijos metu žymiai pašo
kusią sumą. Nekalbant 
jau apie moralinę reikš-
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New Yorke įvykęs visuo
tinis susirinkimas dvejų 
metų kadencijai buvo iš
rinkęs Vilties Draugijos 
Valdybą, kuri tvarkė 
Draugijos reikalus, pa
reigas pasiskirsčiusi 
šiaip: pirmininkas Alek
sas Laikūnas, vicepir
mininkai — Edmundas 
Cibas, Jonas Gaižutis ir 
Antanas Senikas, iždi
ninkas Vincas Juodval
kis ir sekretorius Kazys 
S, Karpius.

Šios kadencijos metu 
Valdybai teko susidurti 
su keletą dalykų, sunki
nančių Vilties Draugijos 
veiklą. Jie buvo būdingi 
ne vien tik mums, nes su 
tais pačiais ir ne vienu 
atveju kietesniais sun
kumais teko susidurti ir 
visoms lietuvių bei kita
taučių draugijoms, sie
kiančioms tų pačių tiks
lų. Abeji metai baigti. Su 
vesti jų būvyje piniginę 
apyvartą vaizduojantieji 
skaičiai rodo, jog mes įs
tengėme išlaikyti anks- 
tyvosnivįjtį ir lengvesnių 
metų lygį. Tatai reikia 
laikyti ir pabrėžtinu pra
ėjusios kadencijos laimė
jimu, skatinančiu ir drą
sinančiu ateičiai.

Pagrindinis tų sunku
mų buvo tai bendras eko
nominio gyvenimo atoslū 
gis, lydimas vis dar nesi
baigiančios infliaci
jos, kuriai ypač būdin
ga yra nuolatinis medžia
gų kainų ir atlyginimų už 
patarnavimus kilimas. 
Pašto patarnavimas bu
vo ir pasiliks svarbiau
sia priemone mūsų 
spausdiniams pasiekti 
skaitytojus. Pašto tari
fas pakeltas, tuo tarpu 
korespondencijos pri
statymo tikslumas ir 
greitis smarkiai pablo
gėjęs. Popieriaus, kitų 
spaustuvės bei foto la
boratorijos darbui reika
lingų medžiagų ir knyg
rišyklos patarnavimams 
kainos kilo kas keli mė
nesiai. Tatai turėdami 
minty, stengėmės atitin
kamai apsisaugoti sandė
riuose dėl didėlesnių ir 
ilgiau užtrunkančių dar
bų atlikimo. Lygiu būdu 
apsirūpinimas laikraš
čio popieriaus atsarga iš 
saugojo reguliarų Dir
vos ėjimą kelis mėne
sius užtrukusiame popie
rių išvežiojančių tolimų 
atstumų sunkvežimių 
streike.

Antrasis dalykas, su 
kuriuo teko mums ir, be 
abejo, teks naujajai val
dybai skaitytis, tai mū
sų leidinių prenumera
toriai, atseit pirkėjai ir 
rėmėjai. Daug dėmesio 
skyrėme jaunimui, kuris 
natūraliai turės perimti 
senesniosios kartos dar
bą ir įsipareigojimus. 
Užtat džiaugėmės vis di
dėjančiu jaunimo įsitrau 
kimu. Tačiau čia pat tu
rime pastebėti, kad tas

KUO SVARBUS MŪSŲ TAUTAI
BASANAVIČIUS? STEPAS VYK1NTAS
Du "Europos Lietu- 

yio" bendradarbiai: G.I. 
Rimutis ir S. Kasparas 
susiginčijo dėl Juozo Jur
ginio pažiūros į Basana
vičių. Juozas Jurginis, 
Lietuvos komunistų par
tijos narys, "revoliuci
nio judėjimo dalyvis, Lie. 
tuvos TSR nusipelnęs 
mokslo veikėjas" yra pa
garsėjęs kaip bolševiki
nės ideologijos istori
kas- Jis Basanavičiaus 
raštų įžangoje ir knygo
je "Istorija ir poezija" 
paskelbė, kad Basanavi
čiaus pažiūra į tautą bu
vusi siaura, be sociali
nio ar socialistinio tu
rinio. S. Kasparas puolė 
ginti Jurginį, kad jis ne
vartojo žodžio socialis
tinis, o kalbėjo tik apie 
socialinį turinį. Kaip ten 
bebūtų dėl tų žodžių tiks
laus pavartojimo, bet J, 
Jurginis vis tiek degrada
vo Joną Basanavičių 
į atsilikėlių rūšį, kurie 
tautą siaurai supranta. 
Dar daugiau, J. Jurginis, 
norėdamas tikruosius 
Basanavičiaus nuopel
nus nuvertinti, suranda 
naują garbingą Basanavi
čiui rašytojo vardą. Ir 
autoritetingai patvirti
na: "Šis vardas jam pri 
klauso"...

Apsidžiaugęs J. Jurgi
nio literatūriniu išradi
mu, griebiausi patikrinti 
bolševikinėje "Lietuvių 
literatūros istorijoje".

mę, rinktinių knygų lei
dimas, kaip praktika pa
rodė, komerciškai apsi
moka ir todėl neturėtų bū
ti užmirštas ateityje.

Jaučiame pareigą pa
stebėti, jog šios savo ka
dencijos metu stengė
mės eiti mums patikėtas 
pareigas, siekdami su
stiprinti moralinį ir ma
terialinį pagrindą toli
mesniam Vilties Draugi
jos veikimui. Piniginius 
reikalus vesdami nuola
tos ieškojorpe naujų ir 
tikrų pajamų šaltinių, 
kartu kiek galint taupiau 
gautas pajamas išleis
dami. Galutiniame balan
se, atskaitę amortizaci
ją ir numatydami neiš- 
renkamoms skoloms re
zervą, galėjome paskuti

nius metus baigti su nežy
miu perteklių. Visa tai 
pasiekta tik Vilties Drau
gijos narių, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos vyr. valdybos, jos 
skyrių vadovybių bei na 
rių, Korp! Neo-Lithua
nia valdybos irkorporan- 
tų, gausių mūsų leidinių 
skaitytojų bei rėmėjų, 
pagaliau atsidėjusių re
dakcijos, administraci
jos, spaustuvės irleidyk 
los nuolatinių tarnautojų 
ir bendradarbių pasi
šventimo dėka. Išskirti
nė padėka priklauso p. 
Simui Kašelioniui, per 
eilę metų tūkstančius do
lerių skyrusiam Dirvos 
novelės konkursui premi
juoti, ir ALT S-gos St. 
Louis skyriui, tūkstan- 
ties dolerių auka parėmu
siam St. Rūkienės prisi
minimų antrojo tomo iš
leidimą. Ačiū visiems.

VILTIES DRAUGIJOS 
VALDYBA

ALEKSAS LAIKŪNAS, 
EDMUNDAS. CIBAS, 
JONAS GAIŽUTIS, 
VINCAS JUODVALKIS, 
KAZYS S. KARPIUS 

Maniau, kad ten rasiu Ba
sanavičiaus, kaip rašy
tojo, portretą. Deja, nu-, 
s i vyliau. Šios keturto- 
mės istorijos II tome ra
dau vos pusantro pusla
pio apie J. Basanavičių, 
tuo tarpu apie retai kam 
žinomą Bronių Vargšą 
— Laucevičių net 7 pus
lapiai. Apie Basanavičių 
čia tepasakyta, kad "jis 
buvo vienas iš žymes
niųjų lietuvių visuome
nės veikėjų ir publicistų, 
padėjusių iškilti ir vysty
tis romantinei krypčiai 
XIX a. pabaigos lietuvių 
literatūroje. Toliau eina 
trumputė biografija, kur 
nuslėpti pagrindiniai Ba
sanavičiaus veiklos fak
tai. Labai trumpai tepa
minima, kad Basanavi
čius "dalyvavo ir visuo
meniniame -politiniame 
gyvenime, pasireikšda- 
mas kaip buržuazinių li
beralinių pažiūrų veikė
jas". Dėl to jis buvęs bur
žuazijos šlovinamas ir 
vadinamas tautos "pat
riarchu" (kabutės panie
kai bolševikų pavarto
tos). Jo asmenį, girdi, 
buržuazija dažnai pa
naudodavusi savo reakcį 
nei politikai pridengti. 
Taip mums Basanavičių 
vaizduoja bolševikinis li
teratūros istorikas B. 
Pranokus, išėjęs Mask
vos politinę mokyklą. 
Jurginio Basanavičiaus 
portretas šiek tiek įdo
mesnis, tačiau esmėje 
jis nesiskiria nuo B. 
Pranckaus. Jurginis tvir
tina, kad "Į lietuvių tau
tos istoriją J. Basanavi
čius įėjo ne kaip politi
nis veikėjas, lietuviškos 
buržuazijos ideologas, o 
kaip labai produktyvus 
kultūros darbuotojas, 
kaip istorinio ir folklo
rinio žanro raštų auto
rius, mokslo populiarin
tojas ir jo teikėjas". Ir 
dėl to, anot Jurginio, Ba
sanavičius nusipelnė vi
sų pažangiųjų žmonių 
pagarbą. O kas tie pa
žangieji? Tai komunis
tai, Ar Basanavičius au
kojo visą savo gyvenimą 
mūsų tautai dėl Jurginio 
ir jo "pažangiųjų" pa
garbos ?

Neliesdamas Jono Ba
sanavičiaus įdomios bio
grafijos ir jo plačia
šakės veiklos, kurią ob
jektyviai parašė prof. 
Vaclovas Biržiška "LE" 
šiame straipsnyje noriu 
tik iškelti Basanavičiaus 
politinę veiklą, kuri bol
ševikų yra arba nusle
piama, arba pridengia
ma kultūrininko ir 
mokslininko skraiste. 
Mano giliu įsitikinimu, 
J. Basanavičius pirmo
je eilėje buvo politinis 
veikėjas. Iš pat jaunat
vės jo nuolatinės pastan 
gos ieškoti santykių su 
lietuviais, jo organiza
ciniai polinkiai rodo, kad 
jis buvo politikas. Jei 
mes savo istorijoje turi 
me dar kitą jo laikų mil
žiną V. Kudirką, tai Ba. 
sanavičiaus politinio 
įtaigingumo dėka. Ku
dirka, gerokai sulenkė
jęs, atgimė tik Basana
vičiaus "Aušros" įtako
je. V klasėje Kudirka, 
girdėdamas Basanavi
čių lietuviškai dainuo
jant, sakė, kad jis yra 
"komedijantas”, o vė
liau, "Aušros" pirmąjį 
numerį paskaitęs ir pa
matęs Basanavičiaus pa

vardę, apie jįlietuviškai 
suriko: "Pranašas".
Vien V. Kudirkos grąži
nimas mūsų tautai yra 
didelis Basanavičiaus 
kaip politiko nuopelnas.

Tačiau žymiausias 
J. Basanavičiaus politi
nis žygis yra "Aušros" 
įsteigimas. Nemanau čia 
nagrinėti tų ginčų, kas 
pirmasis "Aušrą" sugal
vojo, bet yra istorinis 
faktas, kad Basanavičius 
yra "Aušros" sumanyto
jas ir pirmasis redakto
rius. Prof. Vacį. Biržiš
ka tvirtina, kad "be Ba
sanavičiaus, greičiau
siai, "Aušra" nebūtų ga
lėjusi atsirasti, nes tuo 
metu jis buvo vienintė- 
lis lietuvis veikėjas, įgi
jęs jau tiek populiarumo 
lietuvių visuomenėje, 
kad galėjo prie bendro 
darbo pritraukti įvairių 
pažiūrų žmonių." Nors 
Basanavičius negalėjo il
gai iš užsienio "Aušrą" 
redaguoti, bet jis visą lai
ką rašė "Aušrai" ir joje 
paskelbė apie 70 mažes
nių ar didesnių straips
nių. Niekas negali užgin
čyti, kad "Aušra" Lietu

• Kun. St. Yla, lankęs Venezuelos lietuvius, tarp kitų įspūdžių 
pasisako (Darb. nr. 21) "Jaunos šeimos pasigenda vaikam skaitomų 
knygų ~~ nežino kur gauti". Kas turėtų šį žodį išgirsti? Ir kas turė
tų suplanuoti vaikams knygų nuolatinį leidimą bei pateikimą, autorių 
skatinimą, šios svarbios raštijos populiarinimą premijomis, iš L. 
Fondo tiems reikalams lėšų išprašymą ir t.t.? O gal vis tebekarto-_ 
Sime tuščią aimaną, kad— jaunoji karta pergreitai nutausta, kad 
lietuviškai nenori skaityti, kad neįmanoma nieko toje srityje patai
syti...

"Tėvai, ir tiktai tėvai tegali sulaikyti lietuvybės išblėsimą iš
eivijoje... Tačiau kad šeima galėtų atlikti savo pareigas patenkina
mai, ji privalo gauti moralinę ir materialinę paramą iš bendruome
nės" — D. Petrutytė, Moteris, nr. 2.

• Literatūros Muziejus Kaune surengė vakarą M. Valančiaus 
170 gimimo metinėms paminėti. O pas mus kas primena jaunajai 
kartai žymiuosius tautos praeities vyrus? Ypač mūsų raštijos 
pirmūnus kūrėjus, knygnešystės pradininkus nepriderėtume už
maršty laikyti. Tik niekas nežino, kieno tai sritis, kas turėtų ban
dyti? O mūsų susirinkimai darosi labai nuobodūs, kai kultūrinės 
vaišės išeina iš mados. Betgi matome, kad nesame skurdžiai, ga
na turėtume kuo savąsias sueigas pagaivinti, tik nėra kas vado
vauja, kas nuoseklų ir turiningą, visuotinesnį planą paruošia. Daž
ni mūsų kultūriniai įvykiai yra atsitiktiniai, paskirų galvų asme
ninės pastangos vaisius. O pvz. M. Valančius būtų įdomus ir jau
niesiems bei vaikams. Kodėl nemėginti suruošti Palangos Juzės 
spektaklį su linksmais pokalbiais arba suvaidinti Guvų Vencę, Mi
kę Melagėlį ir kitus?

• Lenkų okupuotame Punske šių metų pradžioj lietuvių klubas 
Klumpė suruošė Ant. Baranausko paminėjimą. Buvo gimnaz. moky
tojo J. Stoskeliūno paskaita, Anykščių šilelio skaitymas, o choras 
padainavo keletą dainų. Taip tad lietuviai ten net po dviguba prie
spauda (rusiškas komunizmas ir amžini ėdikai lenkai) — suranda 
būdų tautiškai ir kultūriškai veikti, lavintis, neapsnūsti. Net vysku
po poeto kūrinius viešai skaito, nagrinėja. O kas trukdo mūsų drau
gijoms savas sueigas praturtinti Anykščių šilelio dailiu padeklama- 
vimu? Irgi gana pravartu būtų dažniau pasikartoti kitus A. Baranaus
ko posmus: Kad tu gude nesulauktum, nebus taip, kaip nori... Ne 
taip skamba akmenėliai, pasagom daužyti, kaip vaitoja mūsų bro
liai šiaurėn išvaryti... Juk reikia mums dar neužsimiršti, kad nors 
po Stalino mirties kiek pasikeitė bolševikų politika, bet — Sibire, 
daug mūsiškių tebekenčia klaikią ištremtį... Tiesa, nemaža sugrį
žo tėvynėn, bet — kitiems nebuvo leista grįžti, kitus okupantai Lie
tuvoje "neįdarbino ir neskyrė pastogės" — neleido apsigyventi, dar 
kitus ir dabar tartum savanoriškai veža į sunkius darbus, kur nie
kas geruoju nenori važiuoti...

• Kaip visur visada, taip irok. Lietuvoje dabar žmonės įvairūs. 
Vieni jau sugniužo po okupanto rimbu ir jam aklai tarnauja, kiti, sa
vy užslėpę savo tikras nuomones, tūno kentėdami, treti stengiasi tai
kytis prie sąlygų ir dar liktis neutralūs arba išmokti visai nieko ne
galvoti. O dar kiti — išlikę sąmoningi lietuviai, kurie paslapčiom, 
lyg pogrindiniu būdu, veda kietą kasdienę kovą prieš visokeriopas 
komunistų užmačias (bedievybę ir daugiapusį rusinimą). Kaip gir
dėti, viena iš tų sąmoningumo žymių yra jaunosios kartos tautiniai 
vardai: Agis, Mindaugas, Klevas, Rasutė, Živilė... O šeimos, kurios 
jau įsitikėję bolševizmu, vaikams suteikiami bendri vardai: Grigo
rijus, Mykolas, Aksenija, Dimitras... Sakoma, ten vardai turi daug 
praktiškos vertės. Kai okupantai išsiunčia jaunuosius "savanoriškai į 
plėšinines žemes”, tai toli nuo tėvynės tarp svetimųjų ilgesnį laiką 
gyvenant lietuviški vardai padeda neužmiršti savo krašto ir tauti
nės kilmės. Sako, net ir kiek aprusėjus, kalbą primiršus, bent vė
liau, jau protui bręstant — tas vardas, kasdien nešdamas su savi
mi tėviškės ilgesį, sykiu gilina nuovoką apie protėvių gražiąją kal
bą bei kultūrą. Kartais vardas pagelbi vėl sugrįžti į savąją tautą. 
Tai tartum simbolis, kurį žmogus nešasi ant kaktos per visą gyve
nimą.

O kažin ar mes — irgi svetimuose vandenyse blaškydamies ir 
skęsdami — ar pakankamai naudojamės lieuvybės gaivinimui palaiky - 
ti tautiniais vardais? Ar draugijiniai vienetai dažniau paakstina jau
nuolius, šeimas kuriančius, kad pvz. Kęstutis arba Aušrinė ir savo 
vaikus nepamirštų pagerbti savu vardu?

vos politiniame gyveni
me suvaidino didžiausią 
vaidmenį. Ji sužadino lie
tuvius mylėti savo gar
bingą praeitį, kalbą, pa 
pročius, siekti šviesos, 
kultūros, s avarankumo. 
Basanavičius "Aušros" 
priekalboje (prakalboje) 
paskelbė, kad "ir mes 
esame tokie pat žmonės 
ir norime visomis teisė
mis, priklausančiomis 
visai žmonijai, lygiai su 
mūsų kaimynais naudo
tis". O kokios tos tei
sės? Ar ne politinės? 
Ir šiandien šis Basana
vičiaus sakinys gali būti 
išeinamoji mūsų politi
nių reikalavimų bazė: 
mes norime naudotis de - 
mokratinės valstybės ne 
priklausomumo teise, 
kaip ir visa laisvoji de
mokratinė žmonija.

Kaip žinome, Basana
vičius apie 25 m. gyveno 
užsienyje, ilgiausiai Bul
garijoje. Jo pasitrauki
mas iš Rusijos buvo taip 
pat politinis veiksmas. 
Jis neieškojo gardesnės 
duonos emigracijoje, bet 
daugiau laisvės ir sava
rankiškumo. Bulgarijoje 
jis priklausė demokratų 
partijai. Jis čia išgyveno 
ir politinį atentatą prieš 
jį. Bulgaras A. Manuilo. 
vas, iškvietęs Basana-

(Nukelta į 6 psl.)
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PSICHOLOGINĖ REZISTENCIJA 
ARBA NAUJOJI DEMOKRATIJA

Tik išėjus mano ro
manui "Rezistencija", 
tuojaus pasirodė Vytau
to A, Jonyno recenzija. 
Rašytojas, išleisdamas 
veikalą, suprantama, ga
li laukti tiek gero, tiek 
blogo atsiliepimo, bet šį 
kartą nustebino recenzi
jos tonas, jo chamišku
mas.

Net mūsų išeivių gan 
audringame gyvenime 
joks kritikas lig šiol ne- 
nusmėko iki tokio lygio. 
Eiliniame gyvenime toks 
lygis gali pasitaikyti kai 
esame 'asmeniškai pa
liesti ir pagieža atima 
mums pusiausvyros 
jausmą.

Oro paštas netrukus 
atgabeno man keletą iš
karpų su ta Jonyno "kul
tūra", bet, kad ir ragina
mas, nutariau palaukti 
bent metus, nenorėda
mas trukdyti tiems, ku
rie norėtų pasinaudoti 
jo recenzija.

Jonyno rašte sukrauta 
ironija, sarkazmas ir ki
tas jo plunksnos aštru
mas: makalatūra, good, 
bad gay, Melhijoras Pu
tele, Snoopy, plunksnos 
gaminys ir t.t.

Paminėjo du mano vei
kalus apie kuriuos buvo 
blogiau pasakyta, bet pa
miršo priminti, kad apie 
tuo pačius kūrinius bu
vo ir gerai pasakyta, pa
rašyta.

Anot jo, prancūzų ma- 
quis, izraelio teroris
tai lengvai perdirbami 
"pagal reikalą". Reikia 
tik sukeisti veikėjų var
dus ir vietovardžius. 
"Visą tai esame šimtą 
kartų patyrę iš gausy
bės ura-patriotiškos, ar 
ura-ideologinės maka- 
latūros".

Sutinku su Jonynu, kad 
kai ką esame šimtąkart 
patyrę, būtent, kad lie
tuviškas patriotizmas 
kai kam visą laiką buvo 
ir yra "ura patriotizmas 
ir makalatūra", bet ru
siškas nacionalizmas ir 
komunistinė diktatūra bu
vo net garbinama. Kai ku
rie "ura patriotizmo" 
niekintojai okupacijos 
metais virpančiu iš pa
garbos balsu vos neklaup- 
davo minėdami Staliną. 
O jau sovietų lakūnai 
jiems virsdavo "Stalino 
sakalais". Kaip tie inte
lektualai galėjo suvirš
kinti tokį šlykštumą, kai-
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lio išvertimą, net ir da
bar neaišku.

Lyg ir įvade Jonynas 
pamoko: "Parašyti su
krečiantį tikroviškumu, 
psichologine tiesa pasi
ryžėlio, gaudomo į spąs
tus, nusiviliančio, pri
versto nieku ir niekad 
nepasitikėti, tačiau ak
lai vykdančio organiza
cijos nurodymus žmo
gaus tipą yra kas kita. 
Tai reikalauja iš rašyto
jo didelio psichologinio 
įžvalgumo, saiko nuovo
kos ir talento".

Aiškiai matau, kad ne 
turiu nė nuovokos, nė 
talento nė saiko, tačiau 
Alėjūnas veikia pagal tą 
receptą, priminkim; Alė
jūnas sako broliui: "Aš 
kaip tas pasiutęs medžio
jamas vilkas. Šlykštu 
man savęs, kai, susidū 
ręs su kai kuriais buvu
siais bičiuliais, pakvies
tas pernakvoti, įtariu 
juos judošyste. Bičiulio 
ištiestą ranką gali pa
spausti, nežinodamas, 
kad tai budelio ranka" 
(311 p.).

Visa Alėjūno veikla, 
veiksmai rodo, kad jis 
gyvena pagal tą princi
pą: jis nenueina, kaip 
įsakytas, pas Sadauskie
nę; jis nepasitiki ūkinin
ku, jis nenakvoja pas sa
vo giminaitę, gavęs kam
barį, jis kartu išmoksta 
dingti kitoje gatvėje, jis 
nepasitiki net sustojusia 
lengva mašina ir t.t.

Taigi Jonynas,gražiai 
nukopijavęs iš mano kny
gos visus rezistento pri
valumus, jų visai nepas
tebi knygoje, bet jis la
bai gerai pastebi "skau
tą". Tie vargšai skautai 
Smetonos laikais,matyt, 
jam kada priepuolį įva
rė. Kai kas jų nemėgo. 
Buvo ir tokių, kurie tvir

tino kad tai reakcinė or
ganizacija. Pionierių or
ganizacija buvo arčiau 
širdies.

Anot Jonyno, Vaitas 
ypatingai nenusisekęs: 
"tai toks plevėsa ir tiek 
panašus į partietį enka
vedistą kiek Putelė į 
Snoopy, dar, kad aš su 
pasigardžiavimu nupa
sakojau kaip aštuntokai 
suvarė į miltus marksiz
mo ir leninizmo dėsty
toją".

Tuo tarpu kitas, irgi 
labai rūstus kritikas ma
no atžvilgiu, nepajėgė 
visko suvirškinti, ką 
"modernusis" kritikas 
Jonynas mėgino kitiems 
įdėti į burną. Jis rašo, 
kad Vaitas palieka gyvo 
žmogaus vaizdą, kad vi
siškai įtikina jo santy
kiai su viceministeriu 
Jurkūnu, kad Lietuvos 
jaunimo nuotaikos, atro
do, gerai pagautos ir per
teiktos, kad scena gimna
zijos klasėje visai auten
tiška.

Taigi vienas iš tų kri
tikų meluoja kaip baro
nas Munhauzenas.

Charakteringas Jony
no pasityčiojimas ir iš 
"mamučių ir sūnelių". 
Tai tik rodo, kad Jony
nas ramiai miegojo, ne
patyrė tų naktų siaubo. 
Tais laikais motinos bu
vo žiauriai mėginamos 
ir patriotų tėvų bei vai
kų santykiai buvo gan 
jautrūs.

Absoliučiai nieko ge
ro neradęs romane, Jo
nynas padarė sau nedo
vanotiną klaidą. Jis pa
mėgino sufalsifikuoti vi
są tą laikotarpį. Jis ra
šo: "Autorius, sakysim, 
su pasigardžiavimu pa
sakoja, kaip aštuntokai 
suvarė į miltus marksiz
mo-leninizmo dėstytoją. 
Jis neužmiršta sumi
nėti visokiausių apsi
stumdymų traukinyje ir 
t.t. Nepatyrusiam tų įvy
kių skaitytojui gali leng 
vai susidaryti vaizdas, 
kad Lietuvos gyventojai 
buvo palaida bala, karš
takošiai, nesubrendė
liai, neapdairūs menkiau - 
šiai priešo provokacijai 
ir dėlto nusipelnę pro- 
tingesnio pranašesnio 
priešo represijų."

Taigi Jonynas negirdė
jo, kad Šv. Jono bažnyčio- 
je Vilniuje, kas sekma
dienį buvo giedamas Lie 
tuvos himnas ir didžiulė 

bažnyčia būdavo prikimš
ta "ura patriotų", kad 
kiek pavėlavę negalė
davo įsisprausti jon, ir 
tai vyko visą laiką, nepai
sant tardymų ir draudi
mo. Jonynas nežinojo, 
kad 10000 mokytojų po 
ilgų pastangų ir švietimo 
iškrėtė pokštą, užtrauk
dami Lietuvos himną vie
toje internacionalo. Jam 
tur būt, naujiena, kad 
daug kur "ura gimnazis
tai" (aiškūs nesubrendė
liai) pradėjo mokslo me
tus pagal seną tradiciją 
su Lietuvos himnu. Nu
gąsdinsiu jį dar, kad kai 
kur lietuviai kariai 
"karštakošiškai" atsi
sakė valgyti rusišką put
rą. Veltui politrukai įro
dinėjo, kad ji labai ver
tinga kolorijų atžvilgiu. 
Tie patys "neapdairūs" 
kariai, tiek knarkdavo po - 
litrukams juos šviečiant; 
kad pasitaikė suėmimų. 
Jonynas patogiai pamir
šęs, kad, Vilniaus teat
rui pastačius "Vincą Ku
dirką" ura patriotiška, 
"nesubrendusi" publika 
sukėlė tokias "karšta
košiškas" ovacijas, kad 
kai kurie kandidatai į 
partiją (rimti subrendė
liai) buvo pakviesti kur 
reikia ir jiems pakeltas 
"balius"; girdi, turėjot 
numatyti ir neleisti ir 
t.t. ir t.t.

Automatricoje scena 
autentiška ir traukinyje 
labai panaši, bet tik įvy
kusi kitame ruože. Jei 
lietuviai buvę tokie ra
mūs liurbiai, anot Jony
no, kam gi tada tas bu
dėjimas naktimis dar
bovietėse? Kodėl Jony
nas reikalauja iškreipti 
praeitį, kam gi jam rei
kalingas melas?

Mes gi gerai žinome, 
kad tauta neabejojo. Ji 
nepakentė rusų, komu
nizmo, jo diktatūros, 
melo; ji troško laisvės 
ir jos jaunimas veržė
si į kovą. Tautą buvo 
apėmusi gyva, sponta
niška rezistencija.

Po Jonyno pakišta pro 
tingosios, subrendusios 
rezistencijos skraiste la
bai patogiai gali slėptis 
bet kas. Ir kas platinda
mas riebius anekdo
tus apie popiežių, keikė 
smetoninę diktatūrą, bet 
nesibaidė rusiškos; ir 
kuris išdavinėjo, ir ku
ris kolaboravo, pataika 
vo; ir karjeristai ir par
sidavėliai, kurie skru
pulingai laikėsi okupan
to per visus jo žiauru
mus.

Jų tragedija ir jau psi
chologija prasidėjo žy

miai vėliau, kai kilo ham- 
letiškas klausimas bėg
ti ar likti. O pabėgta daž
nai ir dėl bailumo, nes 
neįsijungta į pogrindį, 
sužlugta per pirmą tik
rą komunistinį bandymą. 
Kaip gi pakelsi akis į bu
vusį draugą, narsiai ko
vojusį, įrodžius į savo 
tinkamumą partijai irvy 
riausybei. Tokio "psi
chologinio rezistento" 
širdy net ir dabar dar 
gali tilpti neapykanta bu
vusiai Lietuvai, visoms 
jos institucijoms, orga
nizacijoms, patriotinei 
veiklai.

Taigi tos kartos isto
rija, kuri sėdo į mokyk 
los suolą jau atgavus 
laisvę, kaip matome, 
yra ypatingai įdomi. Ir 
ji turi būti perduota be 
melo ir falsifikacijos. 
Teisingai vienas kriti
kas pastebėjo, kad roma
nas įžengtas į tokį laiko
tarpį, kuris savaime 
opus, o kai kam ir nema
lonus. Taigi tokios te
mos gali būti ir nepagei
daujamos, ypač tiems, 
kurie puoselėja • viltį 
atnaujinti susiartinimo 
tradiciją, kuri taip sėk
mingai veikė Pozdniako- 
vo laikais. Kai kurių nuo 
pelnai ta kryptimi gali bū
ti net pastebėti, kai kas 
gali atgauti pasitikėjimą 
ir prarastąjį "pažangu
mo" statusą, taigi kai 
kas ir simboliškai, gali 
įsisprausti į prarastąjį 
rojų, kad ir pro kitą ga
lą. ***

Trumpai norėčiau 
stabtelti ir dėl kitų kri
tikų iškeltų minčių.

Kai kas prikišo, kad 
romane trūks ta pačių vir
šūnių - vadų. Jei būčiau 
rašęs apie juos, nusidė 
čiau pagrindinei kūrinio 
idėjai. Mūsų tautos isto
rijoje tauta niekad nebu 

vo tokia vieninga, taip 
patriotiškai nusiteikusi, 
kaip anais metais. Tai
gi rezistenciją atstovau 
ja visi luomai, visi am
žiai, nesvarbu ar jie pri
klausė kuriai požemio 
grupei ar ne. Jiems ir 
tenorėjau pastatyti pa
minklą, o ne kuriai gru
pei ar vadui. Todėl fonas 
ir kai kurie įvykiai au
tentiški. Kai kurių veikė 
jų charakteriai irgi paim 
ti iš tada gyvenusių, vei 
kusių, bet tyčiomis ven
giau minėti jų, autentiš
kus žygius, nes tai nėra 
tam tikrų žmonių istori
ja, o kartos istorija, tai 
gi tos kartos skersinis 
piūvis.

Ir vienas ir kitas kriti 
kas gan skeptiškai pami
nėjo ir epizodą valstybės 
teatre. Tačiau jis turi 
tam tikrą istoriją.

Ignas Šeinius savo at
siminimuose "Raudona
jame Tvane" rašo, kad 
Liaudies seimo posėdžio 
metu ledai ir tinkas nu
garmėjo ant prezidiumo 
stalo.

Jeigu romanistui už
drausta pasinaudoti to
kia Dievo mana iš dan
gaus, tai romanui nebeli 
ko vietos. Tenka tik kro
nikas rašyti ar biografi
jas. Žinoma, po 50 metų 
jau, tur būt, būtų leista 
pasinaudoti ir ta žinute. 
Tačiau toje istorijoje 
yra dar viena kibirkštė 
lė. Prieš pat tą garsų 
posėdį kai kas norėjo su 
žinoti vieno studento, 
dirbusio teatre, antra
šą. Žinoma, gal norėta 
pasiklausyti progra
mos...

Paskutiniame tome iš 
tos kartos ciklo, gale kny. 
gos tilps ir komentarai. 
Visi autentiški įvykiai 
bus pažymėti. Dalyviųpa 
vardės, jiems sutikus, 
bus irgi paskelbtos.

M. VENCLAUSKAS

SEKMINIŲ SŪRIS
(3)

— Dėkui, dėkui, Praneli, — glaudė motina vai
ką ir glostė jo galvelę, pasiilgusia motiniška ranka. 
Visas mėnuo jo negalėjo aplankyti, nes skaudėjo ko
ją.

— Padėk sūrį. Nusivilk kelnaites — išgręšim. 
Paskui švarką ir marškinius — bus geriau: grei
čiau išdžiūsi. Gerai, kad tik iki juosmens tesušla- 
pai.

Ir abu gręžė kelnaites, paskui švarko ir marš
kinių apačias ten pat, pagriovyje. — Gerai kad toks 
šiltas vakaras, — džiaugėsi Pranukas, kiek atsipei
kėjęs.

— Tai tu ėjai pas mane, — klausė moina, kai 
jau išgręžė drabužius ir apvilko Pranuką.

— Pas tave. Nešiau sūrį. Toks didelis ir gra
žus buvo. Šeimininkė davė vainikatį. Bet jau, tur
būt, sulaužiau. Pažiūrėsiu.

— Sėskim čia, ant žolės. Tik ar nesušalsi?
— Ne, mamyte. Nė krūtinė, nė nugara nesu

šlapo.
Pranukas padavė ryšulį, ir mama greit surado 

sūrį.
— Koks didelis!
— Tur būt, sutrupinau?
— Sulaužei, bet ne taip baisiai. Še, valgysim.
— Ne, mamyte, aš tau nešiau.
— Valgykim. Juk ir tau Sekminės. Skanus sū

ris.
Motina padavė gabalą sūrio, ir abu valgė.
— O kaip tavo šeimininkai, ar geri?
— Neblogi. Šeimininkė kartais ir duonos su 

sviestu pakiša, kad geriau ganyčiau. Tik šeiminin
kas piktas: tuoj rėkia, jei kas nepatinka.

— Ką padarysi, kentėk, vaikeli. Didelė parama 
esi. Žinau, pabosta anksti kelti, po šaltas rasas 
braidyti.... bet ateis ruduo pradėsi vėl mokyklą. Ki
taip negalima išsiversti.

— Žinau. Iškentėsiu kaip nors. Kad tik galėčiau 
vėl į mokyklą.

— Glauskis arčiau, kad sušiltum.
Pranukas prisiglaudė.
— Bet kaip tu čia, mamyte, atsiradai?
— Išsivedžiau ožkelę pasiganyti, — paraviai 

tokie prižėlę, — ir, atsisėdusi už krūmo, poteria
vau. Pamačiau kai praėjai ana puse ir sustojai. Ža
dėjau klausti, bet norėjau įsitikinti, ar tikrai tu ir 
atsikėliau eiti, o tu manei, kad šmėkla, cha,cha, 
cha, nusijuokė mama vėl.

— Aš taip buvau to velnio ant kapukų išsigan

dęs, kad ir tavęs nepažinau: tokia juoda pasirodei 
tamsoje.

— Tur būt, mano ožkelę pamatei? Antai, biair 
rybė, skabo vainikus nuo kryžiaus... Škiš!

— Tpfiūl... Tai biaurybė — dabar matau, kad 
buvo ožka! Taip mane nugązdino...

Pabėgėjęs Pranukas atsivedė už virvelės ožką 
ir vėl atsisėdęs šalia mamos glostė ją.

— Žile, tu biaurybė, taip išgąsdinai mane. Kad 
tai būtum mano bandoje, gautum botago paragauti.

Mama juokėsi patenkinta, žiūrėdama Į abu, o 
Pranukui nuslinko paskutiniai baimės likučiai.

— Marcikė sakė, kad čia vaidenasi — prisi
klausiau ir ėmiau bijoti.

— Niekas čia nesivaidena, vaikeli. Aš daug kar
tų esu čia ėjusi naktimis ir vakarais — nieko ne
mačiau.

— Gerai, kad čia atėjai, mamute. Gerai, kad 
yra Sekminės, — čiauškėjo Pranukas, ir jam buvo 
gera gera šalia mamos valgyti jo paties atneštą 
sūrį. Ožkelė šniukštinėjo apie kojas — ir ta atrodė 
buvo patenkinta draugija.

Ir nuo to laiko Pranukas nebebijoj kapukų. Daž
nai čia susitikdavo šeštadieniais su mama, o sekma
dieniais kartais ir mama ateidavo įganyklas, — ži
noma ne tuščiomis rankomis, — ir dažnai prisiminę 
Sekminių sūrį abu juokdavosi, ir tai buvo gražiausios 
Pranuko valandos jo sunkioje piemenuko tarnyboje.
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

BENDRANAUTAI
Žodis n aut a s, pagal visokią semantinę iš- 

mintį, reiškia keliautoją. Amerikonai iš Cape Ken- 
nedy sviedžia į dangų astronautus. Tai reiškia — 
keliautojus į žvaigždes. Rusai iš savo kosmodromų 
laido į dangų kosmonautus. Tai reiškia — visatos 
keliautojus. Ir mūsų brangioji tėvynė retkarčiais 
ima ir paleidžia mūsų link bendr anautus. Tai 
reiškia keliautojus į bendravimą arba bendradar
biavimą. Reikia išdidžiai tarti, kad mažoji mūsų 
tėvynė bendranautų skaičiumi pralenkė ir ru
sus su jų kosmonautais, ir amerikonus, su jų astro 
nautais. Lietuviškų bendranautų kelionės pačios 
dramatiškiausios. Rusai ir amerikonai nustoja kal
bėti apie savo nautus, vos jie grįžta į žemę, o lie
tuviai kalba, svarsto, pykstasi, dalosi nuomonėmis 
apie savo bendranautus ir metams po kelio
nės praslinkus. Ir dabar vis ir vis daugeliui ant 
liežuvio ir spaudoje užkliūva lietuviškųjų bend
ranautų: Kubiliaus, Noreikos, Kaniavų dueto, Dau 
noro, et tutti ąuanti, kelionės.

Štai Vienybė skelbia žymiausioje savo tabloido 
vietoje:

"MONIKA RAVINSKIENE, kultūrinių ryšių su 
užsienių lietuviais draugijos tarnautoja, porai mė
nesių atostogų atvyko į Ameriką. Ją iš Lietuvos iš
kvietė Kazickai iš New Rochelle, N.Y."

Kaip žinia, Kultūrinių ryšių su užsienio lietur 
viais draugija yra tas tarybinis kosmodromas, kuris 
laido gausius bendranautus į Ameriką. Šiam 
kosmodromui sėkmingai vadovauja ir žinomas 
bendranautų bosas Vytautas Kazakevičius. Net 
nuostabu, kad Monika tiktai dabar apžergė raketą 
skristi per Atlantą.

Tuo tarpu matematikas bendranautas Sta- 
tulevičius jau pargrįžta į Vilnių, palikęs čia neuž
mirštamus pareiškimus. Matematikas bendra
nautas mus užtikrino, kad "Avižieniui kelias į 
Lietuvą ūr toliau atviras” (Naujienos, 4.30.71). Bet 
bendranautas įspėjo, kad kitiems turistams 
Kaune dar nepastatytas viešbutis. Bendranau - 
tas užtikrino, kad kolūkiečiai gyvena kaip inkstas 
taukuose. Jis gi jau turi ir savo šoferį, kaipo prie
dą prie Moskvičio. Ir apie kapitalistinio užsienio 
dalykus matematikas Statulevičius kalbėjo su mate
matiška precizija. Ana va, Vengrijoje nebuvo sukili- 
mo! Ten tiktai "ŽULIKAI" mėgino galvas pakelti, 
bet Raudonoji armija tuoj pat žulikams galvas nu
kirsdino. Taip pat matematikas pasisakė laisvai 
renkąs per tarybinius balsavimus Brežnevą ir Ko- 
siginą atstovais nuo tarybinės Lietuvos. Jeigu lai
ko pabalsuoti nėra, tai matematikas palieka savo 
vietoje savo ”nianką" ir pabalsuoja už Brežnevą...

Į kiekvieną paklausimą Statulevičius turėjo tris 
atsakymus. Bendranautas pasirodė šlovingai. 
Jis buvo pats šnekiausias iš turėtų bendra
nautų. Tik neturėjo jis noreikiškio tenoro, nei 
sodraus daunoriško baritono suvirpdyti auditoriją. 
Jo nesivaikė Chicagos ponios, prašydamos auto
grafo ant diferencialų skaičiuotės vadovėlio...

O kaip pasirodys bendranautė Monika?

Chicagoje ALT patalpose iškultas langas. Plyta tapo 
priešaltinės veiklos alegorija.

KADŽIULIS
AMERIKOJE

(Priėjo Kadžiulis ir tarė)
— Didelis dalykas radosi ta

rybinėje spaudoje, — pasakė 
tautietis.

— Koks gi? --paklausėkitas.
-- Paprastai Tiesa būna ketu

rių murzinų puslapių, o kartą 
pasirodė dvylikos puslapių.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Vienuolikoje puslapių buvo 

įdėta Brežnevo kalba pasakyta 
ketvirtame kompartijos kongre
se.

— Koks skirtumas yra tarp 
medaus ir midaus?

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Medaus mėnesiui reikia 

partnerio, o midumi gali gar- 
džiuois ir vienas būdamas.

*♦*
— Kodėl Sovietų Sąjungoje sku

ba įsivesti supersoninius lėktu
vus? — paklausė kaž kas.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Su tais lėktuvais galima 

suskubti apsipirkti. Per vieną 
dieną maskvietis gali nupirkti 
bulvių Ukrainoje, pieno prie Ura
lo, mėsos Lietuvoje, o vakarop 
Maskvoje, per televizorių išgirs 
ti draugo Brežnevo kalbą apie 
ekonominio gyvenimo pakilimą.

-- Ar yra Rusijoje gražuolių 
rinkimai? -- teiravosi jauna po
nia.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė;
— Rusijoje klesti kiaulių šė- 

rikių konkursai.

IŠ SPAUDOS ARUODIĮ
BLYNAI NUNEŠA VISKĄ

Pernai pravestas Šaulių Są
jungos 51 metų minėjimas, bet 
jis davė nuostolių.

Vėliau pravestas blynų balius 
davė pelno.
(Naujienos, Nr. 106)

LITERATŪRINES KRITIKOS 
KABALISTIKA

MENO KRITIKOS TEMOMIS
Skaitant A. Pužausko straips - 

nį balandžio 1 d., Naujienose 
apie Pirmyn Choro "šikšnos
parnio" operetės pastatymą at
rodo straipsnis atspausdinus 
labai tinkamą dieną -- būtent 
"April Fool Day"... Jis kritikuo - 
ja Algirdą Brazį užneišmokimą 
"detalių" ir dainavimą "lalala" 
arba "ta ta ta". Jei p. Pužaus
kas bent kiek nusimano apie 
"Šikšnosparnio" operetę, tai jis 
turėtų patikrinti originalų teks
tą yokiečių kalba ir įvairius ver
timus ir sužinotų, kad pirmo 
veiksmo duete su dr. F Eizen- 
steinu dainuoja "la la la", o ant
ro veiksmo duete su Rozalinda 
pulso ir sekundžių skaičiavime 
dainuoja "ta ta u".

(K.S. Naujienos N r. 99)

Ką autorius žino apie muziki
nį išsilavinimą? Juk ne visi kri
tikai turi būti vargonininkai. 
(A. Pužauskas, Naujienos Nr. 
99)

Man, sakau man asmeniškai, 
didesnį įspūdį paliko... tapybos 
darbai. Vieni gal todėl, kad jau - 
tėsi ir talentas ir mokykla, ki
ti gal todėl, kad tai mano gerų 
pažįstamų, kaimynų darbai... 
(A. Nakas, Naujienos, Nr. 98)

Nesutinku, kad sriubos, deš
ros ar torto skoniui ar skanu
mui nustatyti reikalingas, virė
jas, mėsininkas ar kepėjas.

(Antanaitis, Akiračiai)

Savo rašinyje Antanaitis blaŠ - 
kosi, niekur nerasdamas už ko 
užsikabinti, kad būtų galima nu
ginčyti žinojimo ar mokėjimo

Ivteno kritikas kepa kugelį pagal "nusimanymą", ne pagal "skonį

Kas ten turi apetitą 
mums pro langą tvoti plytą? 
Gal bendruomenės veiksnys? 
Gal koks bimbinis kvailys?

AUŠRA LIČKUTĖ

KUR VIENYBĖ- TEN GALYBĖ

reikalingumą. Jis niekur nieko 
netvirtina, išskiriant palygini
mą apie "dešras ir tortą”... Vi
sam rašiny aiškiai buvo galima 
įžiūrėti, kad jam rūpėjo apginti 
rašantį, bet ne išmanantį...
(V. Baltrušaitis, Naujienos Nr, 
101).

ORO OIULETENIS

... Eilėraščio ekspresija su
stiprina gramatinių kategorijų 
opozicijas...

... eilėraštyje nemaža konkre
čių karo meto realijų...

... žodis reikšmingas sąlygi
nėmis emocinėmis asociacijo
mis...

... būdingas verlibro bruožas 
-- kompaktiškumas...

.. vaidmuo tenka sintaksi
niams paralelizmams, kurie iš 
ryškina semantines opozicijas, 
funkcionuojančias periodo limi
te...

... eilutės antikadencija dema - 
terializuoja metaforą...

... eilėraščio viršūnė išnaudo
ja leksinius - simbolinius obe r- 
tonus...
(Iš "Šiuolaikinės lietuvių litera
tūros bruožai" pusi. 299-300. 
"Vaga", 1969, Vilnius)

Gera ten, kur viena partija - 
kas išdrįs, sakyk, subarti ją? 
Kur sovietinė visuomenė, 
ten visur vieninga nuomonė.

Bet netaip pas mus, Amerikoj — 
mėtos žmonės, kaip isteriko j.
Ir lietuviška bendruomenė 
turi šimtas vieną nuomonę.

Čia Vienybė, ten Akiračiai, 
girgžda Girnakalio dviračiai, 
dunda protestai Naujienose, 
žvanga rubliai Bimbos strėnose...

Kur gi ta vieninga akcija? 
Kožnas kampas — nauja frakcija!
Juk Baltųjų Rūmų lankose 
pakaitom tautiečiai lankosi.

Floridoje hurikanus vadina 
moterų vardais, bet Chicagoje 
susisukę hurikanai prie Halsted 
gatvės, pavadinti turkiškais vy
rų vardais. Tai yra hurikanas 
numeris pirmas —Kernai Paša. 
Ir antrasis hurikanas — Enver 
Paša. Hurikanologai iš Naujienų 
sąžiningai išaiškina kuris huri
kanas į kur pučia, ir kuris huri
kanas turi ar neturi krituliųbro- 
liams lietuviams. New Yorke 
dirbtinai koncentruojami lietin
gi debesys su viltimi, kad jų 
liūtys prapliups į Lietuvių Fon
do rezervuarus. Traviatos dvelk- 
mė paliko visišką sausrą operos 
šiltadaržyje. Antras Kaimas, nu
tviekstas ankstyvo pavasarinės 
saulės spindulio, išleido bailius 
želmenis. Nepritarimo ir įtari
mo šalna gali tuos želmenis pa
kąsti. Tokios šalnos dvelkimą ir 
Pogrindis jaučia ant savo žel
menų. ALT S-ga stato palapi
nes bendruomeniškos meilės 
mieste apsisaugoti nuo žvarbių 
tarpfrakcinių skersvėjų. Skautų 
kaziukinėje mugėjeChicagojebu
vo netikėtas tarybinių leidinių po
tvynis. Iš tų leidinių paaiškėjo, 
kad karalaitis Kazimieras buvo

— Nekalbėk tarvNiM literatū
rine kalba, kalbėvpiip žmonės 
šneka!

darbo masių išnaudotojas, tai 
yra, buržuazinis nacionalistas. 
Pavasariniuose lietuvių baliuo
se laikėsi aukšta temperatūra, 
bet dėl cinzano liūčių, mažas 
matomumas (visibility).

TURISTAI IR EMGEBISTAI

Apginkluotos, žiaurios bandos 
ieško bate kontrabandos 
šita muitinė sovietų 
knisis lig slaptųjų vietų.

AKYS

Šneka jie ten už visuomenę, 
reiškia šimtas vieną nuomonę!... 
Ak, puiku, kur viena partija! 
kas išdrįs, sakyk, subarti ją? 
kas išdrįs ištart: pakarti ją?

SVEIKATOS PATARĖJAS

Vienas iš neparankiausių reiš 
kinių orientuotis gyvenimo pai
niavose yra akių, regėjimo de
fektai. Todėl žmogus neturi var
ginti akių nuolatiniu įsistebėji- 
mu į skaidrias, sakysim, raudo
na, spalvas. Raudoną spalvą la
bai apšvelnina geltonos ir ža
lios spalvų priedai. Tačiau akis 
ganant vien raudonos spalvos 
spektrais, įsigyjama labai kom
plikuota akių liga.

Ta liga lotynų kalba vadina
ma morbus dialogicus. 
Tokia liga apsirgęs asmuo, su
ėjęs į pasikalbėjimą, nesugau- 
na aplinkui savęs geltonų arba 
žalių spalvų spektrų. Vienintė- 
liai tikrai jis mato tiktai rau
donai žydinčią girtuoklio nosį, 
nes ji tikrai raudona. Kitus gi 
daiktus, kuriuos šis asmuo ma
to raudonais, nėra raudoni. To 
kiais atvejais jis privalo nešio
ti .apsauginius akinius. Dialogi
nis akių traumatizmas veda į 
tam tikrą psichinį stovį, kurį 
tenka gydyti izoliuojant šį asme
nį nuo raudono spektro objektų. 
Ypač gi jis turi vengti ryšio su 
asmenimis, kurie serga smege - 
nų raudonlige.

to, kad laiku nesuuodei, kas per 
vieni tavo bendri. Nosis yra 
natūralus carte blanche įstoti 
į partiją: kur vėjas pučia. Ka
da turite reikalų su dažna lie
tuviška tarpusave polemika, pa 
tariama preventyviškai užkišti 
nosį.
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Visuomenės veikėjas turi 
mokėti pusti muilo burbulus

SPAUDOS PERLAI

NOSIS

Lietuvės motinos diena 
Hamburge

Pasirodė mūsų jaunosios 
mergaitės su lietuviškais 
tautiniais šokiais. Ypač no
rėčiau iškelti, kad mūsų 
jaunosios šokėjos, išskyrus 
tik vieną,, visiškai nekalba 
lietuviškai.

Europos Lietuvis 
(Dalyvis)

Nosis yra svarbus žmogaus 
organas, sugebąs uostyti. Uos
lė labai svarbus asmens orien
tyras. Ji labai naudinga tarny
boje, kur galima susigaudyti iŠ 
kur ir koks vėjas pučia. Užuos
ti savo boso nuotaiką ir sėkmin
gai laiku ją atspėti, yra viena iš 
svarbiausių nosies funkcijų. Lie
tuviškame visuomeniniame gy
venime labai svarbu per uoslę 
atspėti, kuriais bendradarbiais 
gali pasitikėti, o kurie tavekiau- 
liŠkai išduos pirmame žingsny
je, apterš už akių, ir, rankas 
trindami, juoksis vien tik dėl

„Tikros žinios” apie 
Ameriką

Vis labiau paklūsta Pen
tagonui Amerikos universi
tetai, nes jie priklauso nuo 
Pentagono subsidijų ir to
dėl yra glaudžiai susiję su 
karine organizacija. Didžiu
lis Pentagono propagandos 
aparatas kaip voratinklis 
apraizgė visą šalį.

Mokslas ir Gyvenimas 
(Irena Vladimirovienė)
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Bendruomenininkų beieškant...
(Atkelta iš 2 psl.)

Bendruomenės Finan
sų klausimą referavo 
JAV CV ižd. Motiejus 
Vaišnys. Prelegentas la
bai išsamiai palietė JAV 
LB finansinę padėtį. Jo 
pasiskųsta, kad Bendruo
menės ryšiai su "mase" 
nutrūko. Vyresnieji suse
no, jaunimas ja nesido
mi. (Pasirodo ''pasauly
je” lyg ir kitaip, negu 
JAV-se dėl to jaunimo 
domėjimosi LB-ne. O 
gal viename pranešime 
remtasi faktais, kitame 
— "wishful thinking"). 
Net apylinkių valdybas 
kai kur sudaryti sunku, 
konstatavo M. Vaišnys. 
Solidarumo įnašo paja
mos JAV-se 1968-69 me
tais buvo $7060.50. Gi 
po metų jos nukrito iki 
$3916.95 — netoli pu
sės! Išlaidos, deja, pa
didėjo. Dabartinė C V iki 
šiol išleido: $13572.75. 
Iš jų: Tarybos prezidiu
mui — $1196.37, Infor
macijai $1150.00; Tary
bos narių kelionėms 
$1519.85. Dainų Šven
tės rengimui $3500.00 ir 
kitos smulkesnės išlai
dos.

Džiuginantis reiški
nys, sakė iždininkas tai 
padidėjusios aukos. Siū
lė: 1. RastL efektinges- 
nius būdus skatinti vi šuo- 
menę skirti dovanas bei 
palikimus Bendruome
nės veiklai paremti. 2. 
Peržiūrėti LB įstatuose 
nario pareigas ir jo tei
ses. 3. Suderinti LB ir 
ALT’o veiklą ir 4. Gali
mai greičiau siekti bend
ro fondo steigimo.

Diskusijose dr. Bra
zaitis siūlė JAV Tary
bai pakeisti paskutinės 
sesijos nutarimą ir at
sisakyti nuo Vasario 16 
proga surenkamų aukų.

Dr. Razma siūlė suras
ti rėmėjus, kurie kas
met aukotų bent po $100 
LB-nei. Tuos rėmėjus 
verbuoti per LB apylin
kes ir dalį surinktų au
kų palikti apylinkių veik
lai paremti. PLB ryši

Grandinėlės ansamblio šokėjai, praeitą savaitę Clevelande dalyvavę tautų festivalyje, iš publikos su
laukė gausių aplodismentų. J. Garlos nuotrauka

ninkas prie VLIKo Rau
gas siūlė paidinti soli
darumo įnašą bent dvi
gubai ir pagerinti jo iš 
rinkimo būdą. Kuo ma
žesnės apylinkės, tuo* 
lengviau jose tvarkytis. 
Didesnėse siūlė steigti 
seniūnijas.

St. Barzdukas primi
nė sunkią PLB valdybos 
finansinę padėtį. Pirmo
ji valdyba net savo biu
džeto neturėjo. Antroji 
jį tūrėjo, nes iš A.A. Juo - 
zo Bačiūno buvo gavusi 
$13,000 aukų. Dabartinė 
valdyba verčiasi iš "Pa
saulio Lietuvio", konsti
tucinių įnašų, kurie yra 
labai nedideli, ir iš Lie
tuvių Fondo aukų. Siūlė:
1. Išbaigti Lietuvių Fon
do organizavimo tinklą 
(steigiamas Australijo
je), 2. Populiarinti soli
darumo įnašo idėją ir ge
rinti jo išrinkimo būdą. 
3. Organizuoti bendrą 
LB fondą organizaci- 
niems - visuomeniniems 
reikalams.

Kanados Krašto valdy
bos pirm. dr. S. Čepas 
patarė JAV-se praplės
ti LB Tarybą. Su apylin 
kėms ryšių atgaivinimui 
įtraukti į Tarybą apylin
kių pirmininkus. Lė
šoms padidinti rengti 
Lietuvių Dienas, kurios 
Kanadoje kas met duo
da 1000 dol. pelno. Pro
porcingai JAV-ėse jos 
turėtų daug daugiau lė
šų sutelkti. Steigti Kre
dito Kooperatyvus. Jų 
Kanadoje lietuviai turi 
keturis. Iš jų pelno 
($12.000.000 apyvartos) 
skiriama 10-12,000 lie
tuvių reikalams. Prie
do lietuvių spauda už 
skelbimus dar gauna 
$4000 kasmet. JAV-se 
tas prilygtų $80-90.000. 
Tai iš tiesų būtų reali 
parama bendrinei veik
lai finansuoti. Siūlė bend
ruomeninio fondo ne
steigti iki nebus išbaig
tas Lietuvių Fondo orga
nizavimas.

JAV CV pirm. V. Vo- 
lertas komentavo, kad be

DIRVA

pigu kanadiečiams? Jų 
LB įsikūrė "naujame 
vienkiemyje". Gi JAV- 
se jai teko kurtis "sena
me dvare".

Gerai organizuotą ir 
aktualų pranešimą pada
rė Gureckas, JAV C V 
ryšininkas prie JAV vals
tybės Departamento apie 
CV veiklą šioje srityje. 
Jį papildė CV pirm, ir 
A. Gečys. Šiuo klausi
mu CV pageidavo spau
doje nekomentuoti bent 3 
savaites. Tas "tylos"lai
kotarpis yra reikalingas 
valdybai painformuoti 
apie savo veiklą veiks
nius.

Basanavičius...
(Atkelta iš 3 psl.)

vičių neva pas ligonį, jį 
peršovė dviem kulko
mis. Ši pasikėsinimo 
priežastis dar ir dabar 
nėra išaiškina. Tačiau 
pats faktas rodo, kad Ba
sanavičius kaž kam buvo 
pavojingas politinis vei
kėjas. Gyvendamas Bul
garijoje, Basanavičius 
visą laika dirbo Lietuvos 
naudai, jis bandė slapta 
grįžti į Lietuvą ir galų 
gale grįžo,

1905 m. Basanavičiui 
ir kitiemspolitniams vei
kėjams kilo mintis su
šaukti Vilniuje lietuvių 
seimą. Jis parašė atsi
šaukimą tuo reikalu į 
lietuvių tautą. Taip pat 
jis parašė memorandu
mą min. Vittei, kur iš
dėstė lietuvių politinius 
reikalavimus. Ten pat ru
sų valdžią painformavo 
apie tautinės demokrati
nės lietuvių partijos įs
teigimą. Šie politiniai Ba
sanavičiaus žygiai sukė
lė karštų aistrų, bet ne
pakenkė Vilniaus seimo 
sušaukimui. Didžiajame 
Vilniaus Seime Basana
vičius buvo ne tik pirmi
ninkas, bet ir priešingų 
politinių krypčių modera
torius ir vienytojas. Vii 
niaus seimo reikalavi
mas Lietuvai politinės 
autonomijos buvo antra
sis Basanavičiaus žings

1971 m. gegužės 28 d.

Praeitą sekmadienį Čiurlionio ansamblio išvykos į P. Ameriką ruošimo komitetas ir ansamblio va
dovybė buvo susitikę su Venezuelos LB pirmininku inž. V. Venckum, specialiai atskridusiu į Clevelandą 
aptarti išvykos programą. Nuotraukoje iš kairės: P. Mašiotas, A. Babickienė, V. Plečkaitis, I. Grigaliū- 
naitė, dr. D. Degesys, N. Maželienė, inž. V. Venckus, R. Babickas, G. Plečkaitienė, A. Mikulskis, D. 
Dundurienė, O. Mikulskienė, P. Maželis, ponia ir F. Eidimtai. J. Garlos nuotrauka
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nis į Lietuvos nepriklau
somybę.

Vėliau Bsanavičius 
aktyviai dalyvavo politi 
nėję veikloje Vilniuje iki 
pat Pirmojo pasaulinio 
karo. 1917 m. jis pirmi
ninkavo lietuvių konfe
rencijai, kuri sudarė Lie - 
tuvių Tarybą ir išrinko 
jį tos tarybos nariu. Ba
sanavičiaus politinio dar
bo vainikas — tai Va
sario 16 d. Nepriklauso
mybės^ akto pasirašy
mas. Šiuo aktu kartu su 
kitais pasirašiusiais jis 
realizavo ilgų metų ko
vos vaisius.

Basanavičius kaip po
litikas siekė atlikti savo 
gyvenimo misiją ir ją at
liko. Po to nelaimingai 
susiklostė tokios politi
nės sąlygos, kad Basana
vičius buvo lenkų okupuo - 
tame Vilniuje uždarytas 
kaip politinis belaisvis. 
Ir jis nebegalėjo reikštis 
aktyvioje politikoje. Ta
čiau jis visų lietuvių, iš
skiriant komunistus, bu
vo laikomas Vilniaus 
laisvės sargybininku ir 
mūsų tautos Patriarchu. 
Basanavičius buvo mū
sų tautinės ir valstybi
nės sąmonės atgaivinto
jas ir vienas iš valsty
bės atkūrėjų. Šiuo atžvil
giu Basanavičius prilygs
ta Mindaugui, Lietuvos 
valstybės istoriniam įkū
rėjui. Nuo Mindaugo iki 
šių dienų vyksta nepaliau
jama lietuvių kova dėl 
Lietuvos valstybės ar 
šios valstybinės idėjos 
išsaugojimo, apgynimo 
ir realizavimo. Basana
vičius buvo vienas iš 
šios^ kovos epochinių va 
dų. Šio nuopelno jam ne
atims nei Jurginis, nei ki
ti komunistiniai mūsų is
torijos klastotojai. Tik 
nebūkime naivūs ir nesi
leiskime, kad mus kas 
kompartiniais vertini
mais apgaudinėtų.

ATSIUSTA PAMINĖTI
• ŠVIETIMO GAIRĖS. 

Lietuviškojo ugdymo žur
nalas nr. 4(8) 1971 m. Lei
džia JAV LB švietimo ta
ryba. Redaktorius P. Mal- 
deikis, 2615 N. 39 St., Phoe- 
nix, Arizona 85008. Me
tams 2 dol.

šiame numery lietuviškos 
pedagogikos klausimais ra
šo: V. Bagdanavičius, MIC,
J. Kavaliūnas, E. Songinie- 
nė, A. Rinkūnas, V. Augu
lytė, I. Skuodas, V. Mila- 
vickienė, V. Vaitkevičienė,
P. Joga, I. Malėnas, L. Sa- 
gys, P. Maldeikis.

• SKAUTŲ AIDAS. 1971 
m. nr. 4, balandis. Leidžia 
LSS Tarybos Pirmija. Vyr. 
red. J. Toliušis. Metams 5 
dol. Adm. adr.: s. A. Oren- 
tas, 6840 So. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND. OHIO 44114

• Dr. Antanas Kučas. 
AMERIKOS LIETUVIŲ IS
TORIJA. Išleido J. Kapo
čius 1971 m. Kalbą tikrino 
A. Vaičiulaitis ir V. Kulbo
kas. Spaudė Lietuvių Enci
klopedijos spaustuvė, 639 
psl.

Dr. A. Kučas šiame vei
kale apžvelgia Amerikos 
lietuvių gyvenimą, prade
dant nuo pirmųjų ateivių.

Leidinį paruošiant talki
no dr. K. Jurgėla, V. Liule- 
vičius ir a. a. Pr. Pauliuko- 
nis.

« Juozas Tininis. NU
SKANDINTAS ŽIEDAS. 
Novelių rinkinys. Išleido 
Nida. 1970 m. 200 psl. Kai
na 3.50 dol.

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

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)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO 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 Urnos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



1971 m. gegužės 28 d.

Čiurlionio ansamblid vyry choras koncerte Clevelande po išpildymo programos. Prieky Venezuelos 
T B pirm. inž. V. Venckus, kuris buvo atskridęs į Clevelandą galutinai aptarti čiurlioniečiy išvykos į P. 
Ameriką reikalus. J* Garlos nuotrauka

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Inž. V. Venckus, Vene- 
zuelos LB pirmininkas, at
skridęs į Clevelandą čiurlio- 
niečių išvykos į P. Ameriką 
reikalais, lydimas Vlado ir 
Salomėjos Knistautų, lan
kėsi Dirvoje.

• Neringos tunto tunti- 
ninkė s. N. Kersnauskaitė, 
atsiųsdama Dirvai 20 dol. 
auką, rašo:

„Malonėkite priimti Ne
ringos tunto skaučių auką 
ir nuoširdžįą padėką už dė
mesį, kurį Dirva visada 
skyrė ir skiria Clevelando 
skautijai”.

Už auką Dirva nuošir
džiai dėkoja.

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

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

• Inž. Raimundas Kudu
kis priėmė kvietimą užimti 
v ak u ojančią direktoriaus 
vietą Lithuanian Village 
bendrovėje. Naujasis direk
torius jau būdamas ALT 
pirmininku nuoširdžiai rė
mė bendrovės sumanymą 
pastatyti naujus lietuvių 
namus, o vėliau prisidėjo 
įvairiais patarimais ir pa
ruošdamas p r ei i minarinį 
naujųjų namų projektą.

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

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos jaunieji mokiniai stebi vyresniuosius gaunančius mokslo užbai
gimo diplomus. j, Garlos nuotrauka
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ATMINTINA DIENA 
MOKYKLOJE

Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos metų užbaigi
mas įvyko gegužės 23 d. 
Šv. Panelės N. P. parapijos 
salėje.

Garbusis mokyklos vedė
jas P. Balčiūnas, pakvietęs 
scenon JAV LB Clevelando 
2 apylinkės pirmininką inž. 
VI. Čyvą ir Mokyklos tėvų 
komiteto pirmininką A. Ka
valiūną, pagrindinėje savo 
kalboje daug įdomių ir nau
dingų minčių bei įsidėmėti
nų įtaigų išdėstė tiek moki
niams, tiek tėvams.

Mokykla gali didžiuotis, 
beveikdama jau 14 metų. 
Dabar veikia 10 skyrių ir 
vaikų darželis. Mokinių 
skaičiai nemaži ir kinta ne
žymiai. Atsilikėlių procen
tai labai maži. Tačiau kyla 
klausimas, ar nevertėtų su
stiprinti mokyklą, pailgi
nant mokslo metų skaičių 
iki 12. Be to, gyvenimas iš
eivijoje verčia susirūpinti 
ir specialių klasių steigimu 
vaikams, nebekalbantiems 
lietuviškai. Taip pat juo to
liau, juo plačiau svarstomas 
siūlymas pereiti į beklasę 
mokyklos sistemą.

Maloniausia iškilmės da
lis buvo geriausių mokinių 
pagerbimas ir dovanų įtei
kimas. Iš kiekvieno sky
riaus parinkta tokių po 3. 
Pagrečiui tokie pat mokinių 
skaičiai apdovanoti už lai
mėtas varžybas: deklama
vimo, skaitymo, vaidinimo, 
sporto ir kt. Vaikų gi dar
želio „didžiūnai”, žinoma, 
apdovanoti visi. Vyresnie
siems dovanojamos knygos 
suaukotos LB apylinkės.

Šiemet mokyklą baigė aš
tuonetas mokinių: A. čiu- 
berkis, S. Kazėnaitė, R. 
Kazlauskas, M. Laniauskas,
D. Miškinytė, A. Narušaitė, 
V. Nasvytytė ir R. Sniečku
tė. Pakilia nuotaika mokyk
los vedėjas drauge su kla
sės auklėtoju S. Laniausku 
įteikė jiems atestatus ir do
vanas. Baigusieji iš savo 
pusės įteikė gražią dovaną 
savo klasės auklėtojui. Nuo-

GROŽYBIU
Ilgai lauktu Čiurlionio 

ansamblio koncertu gėrė 
jomės geg. 22 d. Naujo
sios parapijos salėje.

Patyriai suplanuotą 
programą sudarė: Miš
rus chorus. Liaudies dai
nos. Mes padainuosim — 
harm. A. Mikulskio, 
Anksti rytą atsikėlus — 
harm. A. Mikulskio,Lop
šinė — harm. A. Mikuls
kio, Piemenėlių raliavi
mas — harm. A. Mikuls
kio, Anoj pusėj Nemuno 
— harm. M.K. Čiurlio
nio, Oželis — stil. St. 
Šimkaus ir Anoj pusėj 
ežero — stil. J. Žilevi
čiaus. Vyrų choras. Sti
lizuotos liaudies dainos. 
Augo kieme klevelis — 
J, Karoso, Lopšinė (Mie
gelio noriu labai) — A. 
Mikulskio, Oi, kad iš
auštų — J. Žilevičiaus 
ir Noriu miego — J. Ben- 
doriaus. Moterų choras 
su kanklių orkestru. 
Liaudies dainos harm. 
A. Mikulskio. Audžiau, 
audžiau, Kur lygios, ly
gios lankos ir Augo, au 
go lazdynėlis. Tautiniai 
šokiai. Blezdingėlė, Su-

širdų padėkos žodį buvusių 
abiturientų vardu tarė V. 
Nasvytytė, jausmingai ža
dėdama pasišvęsti tėvynei 
ir tautai. Įkvėpimai stipriai 
paveikūs.

Gražiai dar palietė savo 
kalbose gėrio, prakilnumo 
ir tėvynės meilės būtinumą 
Aukštesn. pedag. kursų di
rektorius V. Kavaliūnas, 
inž. VI. čy vas. ir A. Kava
liūnas.

D. Kižiui paskelbus tėvų 
balsavimo išdavas, paaiškė
jo, kad tėvų komiteto sudė
tis kiek pasikeis.

Oficialiai daliai pasibai
gus, dar jaukiai pasivaišin
ta. Speccialios vaišės pa
rengtos mokytojams ir bu
vusiems abiturientams.

Vladas Braziulis
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POLĖKIAI

— G. Mazo-

pasirodė 
ištobulinti.

batėlė, Malūnas ir Kal
velis. Mišrus choras su 
kanklių ir pučiamųjų 
liaudies instrumentų or
kestru, Lietuva, brangi 
— J. Naujalio. Liaudies 
dainos harm. A. Mikuls
kio. Skamba, skamba 
kankliai, Baladė — Aš 
nusieičiau į Klaipėdužę, 
Pasėjau linelį, Nuvažiav 
tėvelis ir Papartėlis.

Dirigentas — muz. A. 
Mikulskis, kanklių or
kestro vadovė — O. Mi
kulskienė, solistai —Ir. 
Grigaliūnaitė, A. Gylys 
ir VI. Plečkaitis, chor
meisteris — R. Babic
kas, tautinių šokių vado
vai — J. Kavaliūnaitė ir 
M. Leknickas, režisie
rius ir dekoratorius — 
P. Maželis ir grimuot. 
ir šukuot. 
liauskaitė.

Chorai 
kruopščiai
Muzikalumas nuteikia la
bai kilniai. Bendrųjų to
nų, pajėgimų ir spartų 
deriniai tikrai glustni. 
Pareigos itin budrios ir 
lepios. Solistai aiškiai 
pagražino įvairaus pobū
džio įtarpus. Platesniu 
muzikiniu išsilavinimu 
ir technika pasižymėjo 
Ir. Grigaliūnaitė. Prane
šėjai V. Žili’onytė, atsi
žvelgdama į svečius ki
tataučius, trumpai, bet 
esmingai skelbė anglų 
kalba kūrinių turinį.

Kanklių orkestras — 
puiki bet kurių choro at
spalvių puošmena. Tai 
yra brangus lietuviškos 
dvasios turtas. Pučiamų
jų instrumentų kapela su 
sidarė iš lumzdelių, ra
gelių, skudučių, trimi
tų ir kt. Gera tai, kad lai
mėta sunkiai pasiekiamo
ji tokių instrumentų dar
na.

Šokėjai nustebino gra
žia pažanga. Gyvumas 
padidėjęs, judesiai pra
plėsti, šypsniai apšvietę 
veidus ir junginiai sko
ningi bei dailūs. Įspū
džius ypatingai sustipri
no choras ir orkestras.

Venezuelos LB pirmi 
ninkas — inž. VI. Venc
kus lengvai įtikino publi 
ką trumpame savo svei
kinimo žodyje, kad an
samblio laimėjimai nu
matomose Pietų Ameri
koje gastrolėse esą ne
abejotini.

Žiūrovams nuotaikin
gai įsiskonėjus ir vis 
perteikta pora kūrinių 
bisui, o baigoje ansamb 
lio išvykos vykdomojo 
komiteto pirmininkas F. 
Eidimtas įspūdingai pa
dėkojo vadovams bei 
visam ansambliui ir 
įteikę didelę gėlių pin
tinę, čia pat kviesdamas 

visus svečius pasivai
šinti vieną kitą valandė
lę.

Lankytojų prisirinko 
per 500 asmenų. Net vie
tos pritrūko.

Linkime geriausios 
kloties P. Amerikoje.

Vladas Braziulis

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

CUSTODIAN
Position now available for individual with Severai 
years of custodial and maintenance background, 
at our Warrensville Center Cedar Rd. office. 
Should have good mechanical ability.
Please either apply in person or call the personnel 
department at

241-2100 ext. 320 or 494

Union Commerce Bank
East 9th at Euclid

an equal opportunity employer

Sears
SPIUNU 
MONIJMENT 
SALE

Sears monumeiit says so much, so beautifully.

Dabar sumažintos kainos vasaros metu įrengimui

Antiąue Gray 
Monument 

40* x 24' overall size
Reg. $289.95 $0^088
N0W ONLY

Antiąue Gray Marker
Reg. $84.95 Now Only $7488

Diamond Red Marker
Reg. $99.95 Now Only $8988

Bronze Marker—Imperial Line
Reg* $124.95 Now Only$10988

Skambinkite arba rašykite susitikimui jūsų namuose jūsų 
patogumui! I kainą įskaitytas pristatymas 50 mylių spin
duliu nuo krautuvės (išskyrus kapinių sąskaitas). Naudo
kitės Sears Convenient Credit Plan.

Send for Free Brochure 
and furlher information

Name

Address : |

City
Phone

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 ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja’i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Nr. 41 — 7

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

Išpardavimas iki 
birželio 15.

Sears
West llOth-Lorain

251-3100



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva ateinančią savai
tę, dėl Memorial Day šven
tės, išeis tik vieną kartą — 
penktadienį, birželio 4 d.

• NAUJOJI VILTIS, po
litikos ir kultūros žurnalas 
Nr. 2 jau išėjo iš spaudos.

Šiame numery: Vienos 
iliuzijos tragiška pabaiga 
(vedamasis), J.- Balys — 
Kas yra tauta? R. Kolm — 
Etniškumo reikšmė JAV-se,
A. Jurgėnas — Išeiviai ko
voje dėl Lietuvos laisvės,
B. Nemickas — Rusijos-Ki- 
nijos kivirčas, V. Alantas 
— Antroji vizija fabrike, 
č. Gedgaudas — Kęstučio 
priesaika, J. Jurevičius — 
Kun. V. Mironas valstybi
ninkas, visuomenininkas, J. 
Gliaudą — Apie Pulgį auš- 
roką, B. Auginąs — žaibo 
metafora; naujų knygų ap
žvalga, lietuviškoji veikla 
ir kt.

žurnalas 120 psl. Kaina 
2 dol. Gaunamas šiuo adre
su: Naujoji Viltis, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Spaudė Vilties 
spaustuvė Clevelande.

• St. Barzdukas, L. Dam- 
briūnas, dr. P. Jonikas, dr. 
A. Salys ir dr. Pr. Skar
džius, švietimo tarybos pa
kviesti į komisiją tikrinių 
vardų rašybai tvarkyti, pri
ėmė su nežymiais pakeiti
mais ir papildymais prof. 
A. Salio projektą „Didžiųjų 
raidžių rašymas tikriniuo
se varduose”, ir švietimo 
taryba jį leidžia mokyklai, 
spaudai ir visuomenei va
dovautis. Iš spaudos išeis 
už kelių savaičių.

ATITAISYMAS
Atsiprašau gerb. Redak

ciją ir skaitytojus už para
šymą klaidingos datos Juo
zo Bačiūno paminklo atida
rymo reikalu.

Paminklo atidarymas 
įvyks ne gegužės 30 d. kaip 
buvo rašyta, bet 31 d. (ka
pų puošimo dienoje) Lietu
vių Tautinėse Kapinėse, 
Chicagoje.

K. Radvila

Chicagos Jungtinis Lituanistinių Mokyklų choras, vienos repeticijos metu ruošiantis dalyvauti IV Dai
nų Šventėje Chicagoje, liepos 4 d. P. Maletos nuotrauka

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje, šį rudenį, 
lapkričio 14 d., rengiamas 
Lietuvos kariuomenės įkū
rimo sukakties minėjimas. 
Ta proga bus pagerbti Lie
tuvos kariuomenės kūrė- 
jai-savanoriai ir muziejuje 
pakabinti pirmųjų žuvusių
jų dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės karių — 
didvyrių paveikslai. Deda
mos pastangos ta proga kuo 
tinkamiau, efektingiau iš- 
dekoruoti būsimą apeigų 
salę. Dailininkai, turi tai 
idėjai pabrėžti tinkamų pa
veikslų, maloniai prašomi 
muziejui paskolinti. Paskiri 
asmenys ar organizacijų 
vadovai, taipgi prašomi as
meniniai, laiškais ar telefo
nu, dėl dalyvavimo šiose 
patriotinėse iškilmėse, su-
sižinoti su muziejaus kura
toriumi, kūrėju - savanoriu, 
Konstantinu Petrausku.

Muziejaus adresas: 4012 
Archer Avė., Chicago, III. 
60632. Telefonas: 847-2411. 
Skambinti tik 1-4 vai.

• Vilniuje Dailės parodų 
rūmuose praeitą savaitę 
atidaryta dail. Vytauto Ig
no iš New Yorko darbų pa
roda. Parodą atidarė Dailės 
muziejaus direktorius P. 
Gudynas, apie dailininką ir 
jo kūrybą kalbėjo dail. prof. 
A. Gudaitis bei Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko pava
duotojas V. Kazakevičius.

Parodoje išstatyta 80 
darbų — tapybos drobių, 
graviūrų (ksilografijos ir 
lino raižinių), spalvotų pie
šinių ir akvarelių.

Atidaryme, gegužės 19 
d., dalyvavo ir pats dail. 
Vytautas Ignas, kuris yra 
iš New Yorko nuvykęs į 
Vilnių.

ŠAULIU 

KULTŪRINĖ 

SAVAITĖ

Šaulių kultūrinės sa
vaitės birželio 13-20 d. 
Dainavoje, Manchester, 
Mich. sudaryta tokia pro
grama:

Sekmadienį, birželio 
13, registracija. Pirma
dienį teis. Vinco Šarkos 
paskaita ir po pietų šau
dymo pratimai. Antradie
nį Kazimiero Daugvydo 
paskaita ir po pietų šau
dymo pratimai. Trečia
dienį žurn. Vlado Mingė- 
los ir Jono Šepečio pas
kaitos ir po pietų šaudy
mo pratimai. Ketvirta
dienį šaulių moterų die- 
'na: istorikė Stefa Kau

IV Dainy Šventės, kuri įvyksta š.m. liepos 4d. Chicagoje, vidaus tvarkos komisija. Iš kairės: Vytenis 
šilas kom. pirm.. Jonas Paronis, Dalia Dundzilienė, Albina Ramanauskienė, Irena Smieliauskienė ir Al
dona Jovarauskienė. Trūksta Zigmo Jauniaus. Komisija organizuoja bilietų kontrolę prie įėjimo į salę ir 
publikos susodinimą -- vietų nurodymą, pasitaikinant lietuvių jaunimo organizacijas.

P. Maletos nuotrauka

nelienė pristatys Stefo 
Rūkienės knygą "Grįži
mas į Laisvę". Kitai pro
gramos daliai vadovauja 
š. Kunigunda Kodatienė.

Penktadienį Jūros šau
lių diena: agr. Jurgio 
Baublio ir žurn. Karol. 
Milkovaičio paskaitos. 
Likusiai programos da
liai vadovauja Mykolas 
Vitkus. 8 v.v. Centro 
valdybos posėdis. Šeš
tadienį jaunimo diena: 
dr. K. Pautienio, rašy
tojo Vytauto Alanto ir 
žurn. Roberto Selenio 
paskaitos. Šaulių laik
raštininkų pagerbimas, 
meninė programa ir Jo
ninių laužas. Jaunimo 
dienos vadovai: Jonas 
Šostakas, J. Sventickai- 
tė ir R. Selenis. Sek
madienį 1941 m. Lietu
vos sukilimo paminėji
mas: Pamaldos, paskai 
ta ir žuvusių pagerbi
mas. Šios dienos minė
jimas ruošiamas kartu 
su Lietuvių Fronto Bi
čiuliais.

Stovyklos administra
torius Jonas Šostakas 
senj. padėjėjas Stasys 
Maliniauskas. Gydyto
jai: dr. Vytautas Mile
ris ir dr. Kazys P autie
ms. Gailestinga sesuo 
Cecilija Balsienė. Val
gyklos vedėjas Juozas 
Augaitis, maistininkas 
Jonas Butkus, kontrolie
rius Jonas Balnionis.

Šeimininkė Vera Kul- 
bokienė, jos padėjėjos I. 
Kniurienė, A. Telyčėnie- 
nė, Liaukadija Banaitie
nė ir B. Kulkauskienė. 
Vėliavų komandos pakė
limo ir sargybos virši
ninkas Vincas Kniura. 
Laužo paruošėjas Juo
zas Kinčius.

Šioje šaulių kultūri-

'DAINOS’ KONCERTAS 

BALTIMORĖJE
Vyrų choro "Dainos" 

koncertas, įvykęs balan
džio 17 d., buvo paskuti
nė Liet. Svetainėje kul- 

nėj savaitėj kviečiama 
dalyvauti ir patriotinė 
lietuvių visuomenė.

A. Grinius

• DETROITO LIETU
VIŲ KULTŪROS KLU
BAS nutarė surengti iš 
kilmingą akademiją spa
lio mėn. lietuviui rašy
tojui pagerbti. Toks lie
tuvio rašytojo pagerbi
mas bus bene pirmas 
lietuviškame kulūrinia 
me gyvenime. Akademi
joje dalyvaus ir lietuvių 
rašytojų d-jos pirminin
kas L. Andriekus.

Kultūros klubo valdy
ba šiam pagerbimui su
ruošti yra reikalinga ma
terialinės paramos.

Jei atsirastų mecena
tų, akademijos proga bū
tų apdovanotas nevienas 
bet keli rašytojai. Tam 
reikalui ieškomi mece
natai ir laukiamos au
kos. Aukas siųsti: A. 
Musteikiui, 216 W. Green - 
dale, Detroit, Mich, 
48203 arba Stefai Kaune
lienei, 531 W. Grand 
Blvd. Detroit, Mich. 
48216.

• JŪRŲ ŠAULIŲ 
"ŠVYTURIO" kuopos šau
lys Jonas Balsys prie 
National Guard Detroi
te baigė šaudymo instruk
torių kursus ir gavo lei
dimą vadovauti įvai
riems šaudymams. Jis 
sutiko būti kuopos šau
dymo instruktoriumi.

Kuopos šaulių išva
žiavimas į p.p. Kodačių 
vasarvietę įvyks birže
lio 6 d. Ten bus atlikti 
šaudymo pratimai nuo 8 
v. ryto ir po jų bendri 
pietūs. Pietus paruoš 
šaulės jūrininkės. Ų iš
važiavimą kviečiama da
lyvauti ir visuomenė ir 
su šauliais gražiai pra
leisti pavasario dieną.

• Į ŠV. ANTANO pa
rapijos auksinį 50 metų 
sukakties paminėjimą 
birželio 13 d. atvyks vys
kupas Vincentas Briz- 
gys ir tą dieną 10:30 lai
kys mišias šv. Antano 
bažnyčioje. Banketas 
įvyks Lietuvių Namuose 
sekmadienį birželio 13 d. 
tuoj po pamaldų.

(ag) 

tūrinė baltimoriečių pra
moga prieš vasaros per
trauką. Nepaisydama lie
tingo vakaro, susirinko 
judresnioji vietos lietu- 
vija, kuri apskritai dar 
būna matoma lietuviško
se sueigose. Nepatingė
jo atvyki pas mus pasi
svečiuoti ir keletas Wa- 
shingtono lietuvių.

Atsiskleidus uždangai 
muzikiniais ženklais 
papuoštoje scenoje nu
stebome pamatę vieno
dai apsirengusių daini
ninkų padidėjusį būrį su 
choro muzikine vadove 
Lelija Bekerskiene prie 
šaky. Ramunė Buivytė, 
pasirėdžiusį tautiniais 
drabužiais, abiem kal
bom trumpai aptarinėjo 
kiekvienos dainos pobū
dį ir dvasią.

Koncertas sutapo su 
vietinės liet. šv. Alfon
so parapijos klebono 
prel. L. Mendelio 73 me
tų amžiaus sukaktimi. 
Ta proga "Daina" jam 
įteikė atitinkamą lapą - 
adresą, kurį pirma gar
siai perskaitė vienas 
dainininkų — akt. J. Kaz- 
lauskas. Sustojusi publi
ka kartu su choru sukak
tuvininkui sugiedojo "Il
giausių metų".

Antroji koncerto dalis 
buvo skirta prelato gar
bei. Pasikeitė scenoje 
šviesos, ir choras sma
giai užtraukė "Žygį į Vil
nių". Paskui giliais ato
dūsiais bangavo "Op op, 
kas ten, Nemunėli", nu
lingavo ilgesingoji
Brahmso "Lopšinė" ir 
pabaigai gyvai nuskambė 
jo liaudies daina — "Kal
velis".

Bet klausytojai pigiai 
nepasidavė: tol plojo, ko
jomis baladojo ir neri
mavo, kol išprašė dar 
vieną, "Namo broliukai" 
Dabar choras suskambo 
visa jėga, ragindamas 
"namo darbelių dirbti".

Scenon išnirusios dvi 
mažos mergaitės įteikė 
dirigentei gėlių puokštę, 
o pranešėjai R. Buivytei 
plačiai išsiskleidusįbal- 
tą žiedą, kuris gražiai ti
ko prie jos rausvo, puoš 
naus apdaro. Taut. S-gos 
sk. pirm-kas Vl.Bačans- 
kas tarė "Dainai" kelętą 
žodžių, užbaigdamas po
eto N. Rastenio posmeliu 
— "Kol lietuviai savas 
dains dainuos, tol mūsų 
Lietuva gyvuos".

Sambūrį sveikino ir 
vietos Liet. Bendruome

nės pirm-kas J. Šiiga- 
lis, o J. Brazauskienė B- 
nės vardu ryžtingąją! 
choro vadovei įteikė do. 
vaną — tautodailės kry
žių, aptvertą darželiu.
J. Šilgalis savo žodyje 
sakė, kad besiklausyda
mas dainavimo, tarpais 
pamiršęs, ar čia,svetur 
mes esame ar Lietuvo
je. "Daina" esanti dide
lis baltimoriečių turtas, 
visų mūsų remtinas,kad 
dar ilgai ištvertų.

Iš viso padainuota 18 
dalykų, tik 3 jų nelietu
vių kūryba. Vienos dai
nos skambėjo ryškiau, 
su gilesniu įsijautimu, ki
tos blankiau. Dvasios pa
kilumo ir balso išraiš
kos ypač pasigesta kvar 
tete. Jį sudarė to paties 
choro dalyviai: Igor Ku- 
čiauskas, broliai Vincas 
ir Vytautas Dūliai ir Vyt. 
Mildažis. Jie padainavo 
4 dainas.

’ ’Dainos ’’ s ambūrio vi - 
sam pajėgumui pasirody
ti trukdė kai kurios ap
linkybės. Neseniai įstoju
sieji nariai, matyti, dar 
nespėję pagauti dainų 
dvasios. Vienas kitas dai
nininkas dėl ligos negalė - 
jęs dalyvauti visose repe 
ticijose, o kitam gal ir 
liet, kalba buvusi ne vi
sai įprasta.

Melodija yra tarsi šva
rus, blizgantis stiklo pa
viršius: ir mažiausias 
šapelis ant jo nepasi
slėps nepastebėtas. Ne
paisant spragų, publiką 
valdė vienas noras ir 
bendras linkėjimas, kad 
sambūrio vyrai ir toliau 
lavintųsi, kad tik neat
lyžtų. Kas sunkiau pa
siekiama, tai ir nuopel
nai didesni. Dainininkų 
pastangas ir darbą pub
lika priėmė su dėkingu
mu.

Nuolatiniu choristams 
įkvėpėju, o publikos dė
mesio patrauka yra "Dai
nos" sambūrio įkūrėjas 
ir pirm-kas kun. A. Dran - 
ginis. Šalia kunigystės 
liet, daina atrodo tapusi 
jo antruoju pašaukimu.

Koncerto klausėsi ir 
senosios "Dainos Drau
gijos" (1931-1954) steigė
jų ir dainininkų būrelis. 
Jų tarpe buv. choristė 
Julija Rastenienė ir po 
ligos gražiai atsigavęs 
poetas N. Rastenis, anuo
met dainavęs tenorų tar
pe.

Jau antri metai iš ei
lės choras pakviečiamas 
padainuoti Am. Legijono 
pagelbininkių viso Balti
morės miesto dalinių su
rengiamame muzikos 
festivalyje. Pernai mūsų 
vyrai su savo programa 
aplankė Elizabetho, N.J. 
lietuvius.

Vasario 16-tąja ir ki
tomis iškilmingomis pro
gomis "Dainos" sambū
ris pagieda savo parapi 
jos bažnyčioje.

Kad išeivijoje, nepai
sant vėstančios lietuvy
bės, daina dar vis neap
tilusi, tai ne dėl mūsų 
pomėgio pramogauti ar 
patriukšmauti, bet kad 
daina dėl istorinių aplin
kybių iš seno yra tapusi 
mūsų tautos dvasinės 
būsenos^ išraiška ir at
rama. Šitai teisingai nu
sakė prof. J. Eretas: 
"Kas svetimųjų priespau
doje yra ėjęs tokį erškė
čiuotą kelią, nerasda
mas teisingo teisėjo, tas 
išsilaisvina per dainą... 
Daina šiandien gyvesnė 
nei bet kada, neskuraša^ 
ros teka, ir ji teka drau
ge kaip guodėja", (sm)
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