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SPEKTAKLIS
PASIBAIGĖ
Pagal Maskvos direk

tyvas praeitą savaitę 
Rytų Berlyne vyko SĖD 
(Socialistiche Einheit 
Deutschlands), tiksliau 
pasakius, R- Vokietijos 
komunistų partijos spek
taklis. Vyriausias reži
sierius ir čia buvo Brež 
nevas, o jo asistentas 
— Honeckeris. Brežne
vas suvaidino nekalto avi 
nėlio vaidmenį: mes nori
me taikos, mes pasiryžę 
V. Berlyno problemą iš 
spręsti, mes susirūpinę 
berlyniečių geru gyveni
mu, tačiau su sąlyga, jei 
R. Vokietija bus pripa
žinta kaip valstybė ir V. 
Berlynas niekad V. Vo
kietijai nepriklausys. 
Honeckeris, kuris tėra 
tik Brežnevo ruporas, 
drįso atviriau ir kiečiau 
kalbėti. Jis išvadino V. 
Vokietijos socialdemo
kratų - liberalų vyriausy 
bę imperialistais, nusta
tė, kad dviejų vokiečių 
valdymo sistemų susi
artinimas negalimas, o 
atvirkščiai, yra būtinas 
R. Vokietijos atsiriboji
mas nuo Vakarų. Mat, Ho
neckeris bijo, kad ati
darius mūro sieną, de
mokratija nesulaikomai 
veršis į Rytus, o tai bū
tų didžiausias pavojus 
komunizmui. Tačiau ir 
Honeckeris, kaip ir jo bo
sas Brežnevas,pabrėžė, 
kad susitarimas dėl V. 
Berlyno yra galimas. O 
sąlygos yra Maskvos pa
diktuotos: status quo ir 
Stalino laimėjimų pripa
žinimas.

Šio spektaklio publi
ka, kuri buvo ne laisva 
valia susirinkusi, o poli
cijos prievarta suvaryta 
nepaprastai plojo Brež
nevui ir visiems komu
nistų vadams, reiškė pa
dėką, Brežnevas su jau
naisiais broliais atsibu
čiavo ir patenkintas į 
Maskvą sugrįžo. Honec
keris gi laimingas, kad 
Maskva ir partija jo kie
tą liniją patvirtino, o su
važiavimas "išrinko” pa
taikūnų gaują, kuri jam 
padės komunistiškai 17 
milijonų vokiečių tvarky
ti. Pažymėtina, kad į 
SĖD viršūnes iškelti jau
ni komunistų vokiečių 
technokratai, Honecke- 
rio patikėtiniai. Būdin
ga, kad saugumo ministe- 
ris Mielke išrinktas įPo- 
litbiurą. Tuo būdu, R. Vo
kietija, kaip ir Sovietų 
Rusija, virs labiau sau
gumiečių valdoma terito - 
rija.

Laisvoji vokiečių spau
da buvo labai susirūpinu
si dėl Ulbrichto ligos. 
Mums gi atrodo, kad Ul
brichto liga buvo spek
taklio būtina dalis.-Se
nukas pasijuto nuskriaus
tas ir diplomatiškai su
sirgo. Tačiau vyriausias 
spektaklio režisierius 
tuoj patvarkė, kad Ul- 
brichtas būtų pagerb
tas, paliktas SĖD pir
mininku be diktatūrinės 

(Nukelta į 2 psl.)

PAINIAVA
Dėl Vietnamo dokumentų paskelbimo 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
-Kai vieno miesto ar 

valstijos teismas įsako 
vienam laikraščiui su
stabdyti slaptos Penta
gono studijos apie JAV 
įsivėlimą į pietryčių Azi
jos karą ištraukų spaus
dinimą, tuojau jas pra
deda spausdinti kitas 
laikraštis kitoje valsti
joje. Gauname įspūdžio, 
kad turime reikalo su 
tam tikru sąmokslu. At
rodo, kad laikraščiai no
ri privesti prie absur
do tų dokumentų kvali
fikavimą "slaptais" — 
koks slaptumas, jei visi 
turi nuorašus? Bet, jei 
neturime reikalo su laik
raščių sąmokslu, kas gi 
kitas aprūpina juos rei
kalinga medžiaga ir koks 
gali būti to ar tų tikslas?

Reikia atsiminti, kad 
labai greitai paaiškėjo ir 
kas yra tariamas tų do
kumentų išdavikas. Įta
riamas yra Massachus- 
etts Institute of Techno- 
logy mokslinis bendra
darbis (researcher) Da- 
niel Ellsberg. Jis dirbo 
Valstybės ir Gynimo de
partamentuose bei Rand 
Corporation, kuri vai- 
džios pavedimu atlieka 
įvairius tyrinėjimo dar
bus, įskaitant politinės, 
militaiinės ir strategi
nės būklės nagrinėji
mus. Savaime aišku, kad 
į tas įstaigas bei insti 
tucijas ne kiekvienas pri
imamas , tam reikalin
gas saugumo įstaigų suti
kimas. Kokį jis turėjo 
tikslą dabar išduoti tai, 
kas, nors ir nebuvo di
dele paslaptimi, bet bu
vo ir yra klasifikuota 
kaip slapti dokumentai?

Ellsbergas yra žino
mas kaip JAV įsivėlimo 
į Vietnamo karą prieši
ninkas ir tokiu būdu iš
duodamas viešumai, kas 
nuo jos buvo slepiama, 
būtent, kad Kennedy - 
Johnsono administraci
jos ruošėsi rimtam JAV 
įsikišimui į Vietnamo ka. 
rą, bet vidaus politikos 
sumetimais tai nutylėda
vo ir viešai net kalbėjo 
priešingai, jis galėjo no
rėti paskatinti greičiau 
pasitraukti iš Vietnamo. 
Šalia to jis galėjo turė
ti ir kitų, pavyzdžiui, po. 
litinių ambicijų. Nuteis

Pasiruošimai Europos saugumo konferencijai

tas ar išteisintas Ells
bergas gali tapti hero
jumi. Be to, jis gali tu
rėti paramos iš tam tik
rų grupių. Bet visa tai 
kol kas tik spekuliacijos, 
tiesa paaiškės turbūt dar 
ne visai greitai. Kiek 
keistokai atrodo ir fak
tas, kad FBI neskubė
jo su Ellsbergo suėmi
mu.

Taip pat kol kas dar 
sunku visai tikrai pasa
kyti, kokį įspūdį ta visa 
istorija padarys JAV vi
suomenės daugumai. 
Laikraščiai, kurie spaus
dino ištraukas, o taip ir 
tie kurie tik jas atpasa
kojo, aplamai imant sten
giasi įtaigoti, kad visuo
menė buvo apgauta ir kad 
laikraščiai yra perse
kiojami dėl savo noro 
paskelbti tiesą.

Kalbant apie tą pas
kutinį teigimą reikia pri 
siminti buv. Valstybės 
Sekretoriaus Dean Rusk 
teigimą:

"Tarp pareigūnų ir 
žurnalistų visados yra 
neišvengiama įtampa dėl 
mažos mūsų veiklos da- 
lies == kokių 2 ar gal 
tik vieno nuošimčio vi
sos veiklos, — kuri tu
ri būti paslaptimi bent 
laikinai".

Net ir ideališkiausio
je demokratijoje valdžia 
ir politinės partijos ne
gali lošti vien atviromis 
kortomis, visados turi 
būti tam tikrų paslapčių 
kurias išaiškinti ir yra 
spaudos uždavinys i

Dabar tačiau spauda 
aiškindama, kaip ir ko
dėl JAV įsivėlė į Viet
namą, nėra visai bešališ
ka. Pavyzdžiui, labai iš
pučiamas faktas, kad 
JAV nenorėjo rinkimų 
Vietname 1960 m., visai 
nenurodant, kad komunis - 
tai tuo laiku jau turėjo 
stiprią pogrindžio tero
ro organizaciją, kuri pa
jėgtų tariamai laisvus 
rinkimus paversti farsu. 
Žmonės balsuotų už ko
munistus ne iš laisvo pa
sirinkimo, bet baimės.

Tarp kitko, Walt W. 
Rostow, prezidentų Ken
nedy ir Johnsono pata
rėjas užsienio politikos 
reikalams, dabar teigia,

Teodoras ?linstr;^aš’ 
7243 So. Albany r. ve., 
Chicago, III. 50629
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Dainavoj stovyklavę šauliai, birželio 20 d. minėdami trėmimų ir sukilimo sukaktį, prie kryžiaus pa
dėjo gėlių vainiką žuvusiems dėl Lietuvos laisvės pagerbti. Kairėje S. Butkaus šaulių kuopos vėliava, 
dešinėje skautų vėliava, atsivežta iš Lietuvos. K. Sragausko nuotrauka

SUOMIAI IŠDRĮSO PASAKYTI TIESĄ
Suomijos vieno žy

miausių dienraščių, Hel
sinkyje leidžiamo "Uusi 
Suomi" š. m. balandžio 
25 d. įdėtas straipsnis 
"Baltijos klausimas šių 
dienų pasauly", sukėlė 
nepaprastą sovietų įtū- 

kad klausimas ar Pietų 
Korėjos ir Pietų Viet
namo gyventojai nori ne
priklausomybės ar būti 
Pyongyang ar Hanoi re
žimų valdiniais, labairū 
pėjo prezidentui Kenne
dy. Tik teigiamai atsa
kęs į tą klausimą, prezi 
dentas Kennedy apsi
sprendė už palaikymą 
Pietų Vietnamo režimo.

Kaip Europoje, taip ir 
Azijoje, JAV vadovavosi 
principu neleisti ten įsi
galėti kuriai nors vienai 
priešiškai valstybei. 
Laikymasis to principo 
privedė prie plataus JAV 
įsikišimo. Ir šiandien, 
teigia Rostowas visose 
Azijos valstybės e nuo To
kio iki Djakartos bijoma 
per skubaus JAV pasi
traukimo.

Tas veda prie išvados 
kad iš principo JAV įsi
kišimas buvo reikalin
gas ir rezultate tas įsi
kišimas, nepaisant visų 
aukų, buvo net naudin
gas. Daug kaštavo tik 
klaidos, padarytos per 
tą reikalingą įsikišimą. 
Bet apie tai vėliau. 

žį. Sovietų ambasado
rius protestavo Suomi
jos sostinėje, skelbimi- 
nio pobūdžio paneigimai 
apie "netiesos skelbimą, 
provokacinį išpuolį" pa
sirodė ne tik suomių, bet 
ir Estijos spaudoje.

Suomių dienraščio at
viras, nuoširdus žodis 
apie Baltijos pavergtus 
kraštus, jų diplomatų ir 
kt. veiklą Vakaruose, 
juo labiau vertintintas 
ir reikšmingas, nes 
straipsnis paskelbtas 
sostinės, didelio tiražo, 
populiariam dienrašty, 
įdėtas laikraštyje, kuris 
leidžiamas ne Vakaruo
se, bet oficialiai draugiš 
kame Sovietų Sąjungai 
krašte. Apie straipsnį 
jau yra patyrę ir Balti
jos kraštų gyventojai, 
ypatingai Estijos žmo
nės.

Straipsnio santrauka: 
dienraštis savo įžangoje 
nurodė, kad šių dienų pa
sauliui būdinga nuolati
nė tarptautinės padėties 
kaita, pvz. Japonijos ir 
Kinijos kilimas ir Kini
jos reiškiamas atoslūgis 
santykiuose su Vakarais 
ar sovietų gausūs pasita
rimai su Vakarais bei 
atominių ginklų panau
dojimo grėsmė. Suomijo
je ypatingai atkreiptas 
dėmesys į sovietų reika
lavimą pripažinti dabar
tinę padėtį Europoje. Ir 
čia iškyla klausimas: 
kiek reikšmės šių dienų 
pasauly turi Baltijos 
kraštų klausimas?

Toliau pabrėžiama, 
kad Baltijos kraštų gy
ventojai, gyveną svetur, 
nemano, jog karo meto 
okupacija reiškia Esti
jos, Latvijos ir Lietu
vos valstybių gyvavimo 
galą. Tie kraštai, prin
cipe, yra atsidūrę pana
šioje padėty, kokioje ant
rojo didžiojo karo metu 
buvo Norvegija ir Olan
dija, skirtumas tik tas 
kad Baltijos kraštų atve
ju jų okupacija yra il
giau užsitęsusi.

Pasak autoriaus suo
mių dienrašty, Baltijos 
kraštai sugebėjo išlai
kyti savo diplomatines 
misijas ar atstovus JAV 
-se, Anglijoje, Prancū-

zijoje ir kituose kraš
tuose, įskaitant ir Vati
kaną. Baltijos kraštai 
taip pat turi nediploma- 
tinius atstovus, pvz. 
Vak. Vokietijoje ir Ispa
nijoje ir Konsulus Kana 
doje ir Brazilijoje. Ne 
tik didžiosios Vakarų 
valstybės, bet ir Danija 
bei Norvegija atsisakė 
pripažinti Baltijos kraš
tų okupaciją. Tačiau Šve
dija priklauso prie tų ke- 
lių kraštų, kurie yra pri
pažinę.

Toliau nurodyta, kad 
Baltijos kraštai Vakarų 
pasauly, ypač JAV-se ir 
Kanadoje, turi fondus, ku- 
rie išlaiko atstovybes 
bei konsulatus. Pažymė
ta, kad estai turėję pa
siuntinį Londone ir turi 
New Yorke gen. konsu
lą. Dar pridurta, kad kai 
kurie kraštai, kaip Sau- 
di Arabija, Pakistanas, 
Iranas, Japonija, Irakas 
ir Marokas netiesiogi
niai pripažįsta Estijos 
nepriklausomybę, kvies
dami Baltijos diploma
tus į priėmimus ryšium 
su pvz. valstybės svečių 
vizitais.

Suomių dienraštis nu
rodo politinių įstaigų bei 
politikų įvairiuose kraš
tuose pažiūras Baltijos 
kraštų atžvilgiu. Čia pri 
menamos JAV-se reiš
kiamos nuomonės, kraš
te, kur gyvena keli mili 
jonai rytų Europos kil
mės žmonių. Patys žy-
miausi Amerikos politi 
kai per ištisus 30 metų 
yra Baltijos kraštų gy
ventojams patikinę šią 
teisę į nepriklausomy
bę.

Autorius pateikė 
valst. sekretoriaus W. 
Rogers laišką Estijos 
nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties die
nai ir britų užsienio r ei 
kalų ministėrio, Lord 
Hume 1960 m. lapkričio 
2 d. buvusį pareiškimą 
apie tai, kad sovietai 
nuo 1939 m. okupavo sri 
tis su 22 milijonais gy
ventojų ir kad "iš tik
rųjų, trys naujosios ko
lonijos pasauly yra So
vietų Sąjungoje — Lie
tuva, Latvija ir Estija".

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 50—2 DIRVA 1971 m. liepos 2 d.

■ Europos lietuviai
/

LIUDAS VISMANTAS
STASYS KINČINAS - RELIGINIO 

MENO KŪRĖJAS
Memmingenas — nedidelis, 35 tūkstančių gy

ventojų, Bavarijos miestelis, glūdįs tarp Kempte- 
no ir Ulmo. Jame 1948 m. gyveno apie 1400 lietu
vių. Tada čia buvo gyvas visuomeninis, politinis 
ir kultūrinis gyvenimas. Memmingene gimė "Min
tis”, "Laisvoji Lietuva", "Tremtis" ir kt. laikraš
čiai. Dabar beliko apie pora' šimtų lietuvių. Šiuo 
metu visokeriopa veikla apmirusi. Vienas iš indivi
dualių kūrėjų Memmingene gyvena Stasys Kinčinas.

Jis gimė 1905 m. spalio 10 d. Naikių km., Ma
žeikių valsčiuje ir apskr. Jo tėvai buvo neturtingi 
darbininkai. Šeima buvo gana gausinga: gimė 10 vai
kų, iš -kurių 3 užaugo. Todėl tėvai Stasio negalėjo 
leisti (mokslus. Jis ir liko savamokslis. Tačiau ma- 
žatvėje parodė didelius meno gabumus. Jis dailiai 
išdrožinėjo, jis puikiai lipdė. Jis pamėgo religinį 
meną ir ėmė dirbti altorius. Jis sukūrė du altorius 
Viekšniuose, vieną altorių Laižuvoje, vieną lietu
viško stiliaus altorių Daugimiuose, daugybę koply
tėlių pakelėse.

Įdomu, kodėl St. Kinčinas, būdamas proletarų 
proletaras, bėgo iš Lietuvos? Jis sakosi, kad jis, 
betarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, suprato, jog 
valstybės laisvė ir nepriklausomybė yra brangiau
sias turtas. Jis negalįs, kaip menininkas, pakęsti 
prievartos ir svetimųjų valdymo.

Tremtyje Stasys Kinčinas labai daug vargo. Bu
vo kilnojamas iš stovyklos (stovyklą, kol pastoviau 
įsikūrė Memmingene. Ir čia jis vargsta be dirbtu
vės. Tačiau, nežūrint didelių sunkumų, jis daug dir
ba, kuria. Jis čia, tremtyje, sukūrė gausybę rūpin
tojėlių, rymojėlių, koplytėlių, madonų. Jo kūriniai 
pasižymi dideliu ir originaliu primityvizmu, formų 
įvairumu, jausmų gilumu ir nuoširdumu. Jis kuria 
įkvėpdamas į savo kūrinį daug gyvybės, širdies ir 
meilės.

Pastaruoju metu St. Kinčinas yra atsidėjęs di
desniems kūriniams — madonoms kurti. Naujoji St. 
Kinčino madona, kuri yra vokiečių nupirkta ir greit 
bus išsiųsta į Afriką, pasižymi klasikinėmis formo
mis, tų formų grakštumu ir švelnumu. Madonos mė
lynos akys primena lietuvaitę, žemaitę, kuri gal būt, 
buvo menininko pažįstama.

St. Kinčino kūriniai yra žinomi ne tik lietuvių 
bet ir vokiečių tarpe. Daugelį jo kūrinių yra nupir
kę vokiečių bankininkai, pirkliai ir meno mėgėjai.

Memmingene garsus Kinčinas ir kaip žmogus. 
Kai Memmingeno stoties bufete išgirsi garsiai šau
kiant, žinok, kad tai žemaitiškai su vokiečiais kal
ba Kinčinas. Jei gatvėjeužgirsi garsiausiai rėkiant, 
žinok, kad tai Kinčinas. Jis yra prisipirkęs kelioli
ka moteriškų dviračių. Jei pamatysi važiuojant mo
terišku dviračiu, žinok, kad tai Kinčinas. Visos 
Memmingeno krautuvės jį pažįsta ir žino, kad jis la
biausiai perka moteriškas skareles, sukneles ir vi
sokius mažmožius. Mat, jis šventai tiki grįžtį į Lie
tuvą ir parvežti savo mylimajai kraitį...

Jai jis kalba žemaitiškai, maža kas jį supran
ta. Bet jis juda kaip gyvasis sidabras, labiau, negu 
Vaižgantas. Kinčiną galima suprasti iš judesių. O 
kalba baisiai daug ir vis tą patį. Apie meną, apie žmo 
nes, apie priešus, apie tuos, kurie dergia Lietuvą...

Jei St. Kinčinas būtų baigęs dailės studijas, nė
ra abejonės, kad jis būtų buvęs vienas iš įdomiausių 
skulptorių, o gal kurios kitos srities menininkų. Da
bar gi jis yra būdingas liaudies meno kūrėjas.***

* Anglijoje, Burton-on-Trent, š.m. gegužės 19 
d. širdies smūgio ištiktas mirė savanoris kūrėjas 
Juozas Pranauskas. Velionis buvo gimęs 1900 m. ko
vo 18 d. Rygoje. Grįžęs iš Rusijos po karo, tuoj sto
jo į savanorių eiles ir kovojo su bolševikais ir len- 
vais. Vėliau tarnavo policijoje. Bolševikai buvo 
įtraukę į sąrašą jį išvežti, bet pabėgo ir slapstėsi 
miškuose. Antrą kartą, bolševikams okupuojant Lie
tuvą, jis pasitraukė į Vakarus. 1947 m. jis atvyko į 
Angliją ir dirbo alaus gamykloje. Vienas sūnus taip 
pat mirė Anglijoje, o kitas gyvena su šeima Kana
doje.

J. Pranauskas buvo pavyzdingas lietuvis,kovoto
jas dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Jis 
aktyviai dalyvavo bendruomeninėje veikloje, rėmė 
lietuvišką spaudą ir veiksnius. Lietuva jo asmeny
je neteko ištikimo savo sūnaus.

* Derby DBLS skyrius birželio 19 d. suruošė iš
vežtųjų lietuvių į Sibirą minėjimą. Paskaitą apie 
išvežimus laikė J. Alkis. Minėjimo vakaro pelnas 
buvo paskirtas Tautos Fondui.

* Manchesteryje liepos 3 d. "Ramovės" skyrius 
ruošia Dariaus ir Girėno minėjimą. Jame paskaitą 
laikys kun. J. Kuzmickis.

* Birželio 19 d. Bradforde įvyko išvežtųjų mi
nėjimas. Paskaitą šia proga laikė V. Ignaitis.

ŠIANDIEN IR RYTOJ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

valdžios, o diktatorium 
būtų Honeckeris. Taigi, 
Ulbrichtui suteikta gar
bė, o Honeckeriui val

džia. Brežnevas, norė
damas pabrėžti Ulbrich 
to nuopelnus Maskvai, 
specialiai atsilankė pas 
Ulbrichtą kaip ligonį ir 
broliškai išsiskyrė.

■

(Atkelta iš 1 psl.)
Apie Baltijos kraštų 

veiklą užjūriuose — pa
brėžiama, kad pabėgėlių 
politinės organizacijos 
bei sąjungos pokario me 
tais išvystė gyvą veiklą. 
Tai Estų Tautinė Tary
ba ir Estų centrinė Ta
ryba, latvių centro Tary
ba ir lietuvių Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komi 
tetas. Dar nurodytos ki
tos estų organizacijos ir 
pridurta, jog baltai daly
vauja ir Europos judėji
me.

Esą, JAV laikysena 
Baltijos kraštų atžvilgiu 
tebepasilieka "griežta ir 
be nuolaidų", kaip ir 
anksčiau. JAV-se ir to
liau rengiamos Pavergtų 
Tautų Savaitės. D. Bri
tanija Baltijos kraštus 
pripažįsta de jure, gi de 
facto pripažįsta jų okupa
ciją. Apvylė betgi Wilšo
no elgesys, jam 1967 m. 
vasario mėn sukonfiska- 
vus Anglijos Banke depo 
nuotą Baltijos valstybių 
auksą. Britų vyriausybė 
1968 m. auksą pardavė, 
visai neatsiklaususi par
lamento.

Buvęs Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle 
paskutiniais metais la
bai domėjęsis Baltijos 
kraštų klausimu. Jo vizi
ja buvusi: Baltijos kraš 
tai turi būti, kartą, iš
laisvinti iš komunistinio 
jungo, tačiau ne atskirai, 
bet drauge su kitais rytų 
Europos kraštais. Prezi
dentas Pompidou tęsėge -

Iš šalies stebint, ne- . 
suprantama, kodėl lais - 
voji vokiečių spauda tiek 
daug dėmesio skyrė SĖD 
suvažiavimui, šiam ti
piškam komunistiniam 
spektakliui.

BRANDTO KELIONĖS 
VERTINIMAS
Keista, tuo metu, ka

da vokiečių spauda tiek 
daug rašė apie SĖD su
važiavimą, apie Brandto 
kelionę į JAV pasitenki
no oficialiais komunika
tais. Ar vokiečių spau
da mano, kad ši kelionė 
yra nenusisekusi, ar iš 
viso jai maža reikšmės 
tesuteikia?

Pats kancleris Brand- 
tas savo kelione yra la
bai patenkintas ir jąįver. 
tino kaip "reikšmingą ir 
naudingą". Kuo ta kelio
nė reikšminga, jis kon
krečiai nepasakė, bet ke
lionės naudingumas yra 
neginčytinas: visiems
šių dienų diplomatams ir 
politikams paskraidyti 
ir pasižmonėti yra nau
dinga... O dar garbės 
daktaro titulą gauti?

Tiesa, Brandtas apsi
džiaugė, kad V. Vokieti
jos Rytų politika radusi 
pritarimą Baltuosiuose 
Rūmuose. Ir V. Berlyno 
klausimu JAV ir V. Vo- 
ketija neturinti "plyšių". 
Taip pat susitarta ir vi
sais kitais klausimais 
su prez. Nixonu. Tačiau 
vokiečių spauda mano, 
kad Nixonas neturįs rei
kalo būti vokiškesnis už 
vokiečius. Taigi, jei 
Brandtas kapituliuos 
prieš Brežnevą, Nixonas 
dėl JAV vidaus ramybės 
šią Brandto kapituliaciją 
toleruos. Bet pati vokie
čių tauta dėl savo atei
ties yra nerami ir bijo, 
kad nebūtų išduota komu
nizmui. (s v)

■ ■ ■
v 

nerolo politiką. Švedijos 
min. pirmininkas T. Er- 
lander 1968 m.parlamen 
te buvo pareiškęs, kad 
švedų vyriausybė laikosi 
nuomonės, jog Baltijos 
kraštai turi teisę įnepri 
klausomybę.

Vak. Vokietijos vyriau 
sybė pernai Baltijos pa
bėgėlių organizacijoms 
yra pareiškusi, kad 
Maskvos - Bonnos sutar
tį pasirašius, net ir jei 
Vokietija pasižadėtų pri
pažinti dabartines Euro
pos sienas, — nereiškia 
kad Vak. Vokietija yra 
pripažinusi Baltijos 
kraštų okupaciją. Tai pa 
reiškė, 1970 m. spalio 9 
d. Bonnos Bundestage, 
vokiečių užsienio reika
lų ministeris W. Scheel. 
Pagal suomių dienraštį, 
Vak. Vokietijos vyriau
sybė dabartinę padėtį 
Baltijos kraštuose te- 
betlaiko "karine okupa
cija".

Toliau pažymėta, kad 
"Baltijos klausimas ir 
toliau laikytinas neiš
spręstu tarptautiniu klau 
simu". Esą, tenka pažy
mėti, kad net ir šiandien 
tas klausimas nebėra vi
diniu Sovietų Sąjungos 
klausimu, bet — tarptau 
tiniu ginču. Jis kelia vi
so pasaulio dėmesįirtai 
yra bandymas, kur pa
saulis įrodys,kiek aukš
tai jis vertina tautų lais
vo apsisprendimo teisę.

Čia pat nurodoma, kad 
per pastaruosius kele
rius metus buvę daug kai 
bėta apie Baltijos klau 
simo kėlimą J. Tautose, 
kad šis klausimas nuolat 
esąs tiriamas bei jam 
ruošiamasi, be to, kad 
šiuo klausimu labai do
misi ir JAV Kongresas.

Suomių dienrašty to
liau nurodoma į Estų 
Tautinės Tarybos inici ■ 
atyvą, kuri taip pat su
kėlusi dėmesį. Tai Eu
ropos saugumo konfe
rencijos klausimas — 
1970 m. vasarą estai to
kios konferencijos klau
simu pasiuntė memo
randumą įvairių kraštų 
vyriausybėms bei kraš
tų misijoms J. Tautose. 
Memorandume buvo iš
kelti organizacijos bei 
estų pabėgėlių reikala
vimai ir ypatingai Esti
jos nepriklausomybės at
statymo klausimu.

Memorandume, šalia 
kitų dalykų, buvo pasiū
lyta, kad minėtoje Euro
pos saugumo konferen
cijoje būtų iškeltas Bal
tijos valstybių klausi
mas ir kad būtų surasti 
būdai Sovietų Sąjungai 
baigti karinę Estijos oku
paciją ir kad ji išvestų 
iš ten savo karinius dali
nius bei administracijos 
aparatą.

Ta proga straipsnio au - 
torius nurodė į padėtį 
Baltijos kraštuose ir 
ypč (rusų gabenimą. Pa 
žymėta, kad jei 1939 m. 
estų gyventojų Estijoje 
buvo 88,2% ir rusų — 8. 
2%, tai 1959 m. gyvento
jų surašymo duomeni
mis estai tesudarė 74,6 
proc., gi rusai bei kiti 
slavai — 22,3%. Spėja
ma, kad šiuo metu estų 
Estijoje beliko apie 60%. 
Kas metai į Estiją at
vyksta apie 8,000 rusų, 
estams iškyla grėsmė - 
jie gali virsti mažuma jų 
pačių gimtajame krašte.

Pagaliau, paskutinėje 
straipsnio daly suomių 
dienrašty primenami

Bražinskų bei Kudirkos 
atvejai. Esą pr ė jusiu 
metų rudenį, ryšium su 
Bražinskų bei Kudirkos 
žygiais, Baltijos kraštų 
klausimas buvo sukėlęs 
tarptautinį dėmesį.

Atpasakojęs Kudirkos 
grąžinimo rusams aplin
kybes, laikraštis pridū
rė, kad Kudirkos atvejis 
sukėlė demonstracijs 
JAV-se ir Kanadoje.

"Uusi Suomi" š.m. ba
landžio 25 d. straipsnis 
baigiamas tokiais žo
džiais: "Mes šiuo metu 
gyvename didelių lūžių 
laikotarpy. Tarptautinė
je politikoje pastebimi 
dideli bangavimai. Sovie
tų Sąjungą per ištišą me - 
tų eilę kovojo su ūkiniais 
sunkumais ir tuo pačiu 
metu iš Kinijos pusės at
sirandant šešėliui — 
grėsmei, nukreiptai (ant
rąjį galiūną — valstybę 
rytuose.

• Emilija čekienė, KAD 
JI BŪTŲ GYVA. Išleido 
Vilties leidykla. Aplankas 
ir vinjetės puslapiuose — 
Pauliaus Jurkaus. Leidinys 
iliustruotas ir nuotrauko
mis. 420 psl. Kaina — 5 
dol. Gaunama Dirvoje ir 
pas platintojus.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

Premija $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdihti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš penkių asmenų. Ji visai ne^ 
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Estų, latvių ir lietuvių 
tautos siekia politinio, 
taikingo Baltijos klau
simo išsprendimo ir jos 
nori, kad jų atžvilgiu bū
tų pagerbta laisvo tautų 
apsisprendimo teisė. 
Baltijos kraštai tikisi 
pasaulio viešosios nuo
monės pažadinimo. Bal
tijos klausimas dar ne
išspręstas" — baigia 
suomių dienraštis, savo 
atviru žodžiu sukėlęs ne
paprastą sovietų pyktį.

.(ELTA)
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Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos choras, kuris dalyvaus IV-je Dainų šven- 
tėję šį sekmadienį liepos 4 d. 3 v. p.p. International Amphiteatre, 4330 So. Halsted St., Chicagoje. Vi
dury sėdi muz. Vytautas Gutauskas, muz. Albertas Paulikaitis, mokyklos direktorius Julius Širka, muz. 
Kazys Skaisgirys. V. Noreikos nuotrauka

ASMENINES SĄSKAITAS...
tanišką sukilimą prieš 
vergiją, pagerbus žuvu
sių atminimą, išgirsti 
prisiminimus, kas ir 
kaip visa tai vertino, kas 
tam spontaniškam žygiui 
Lietuvoje ir užsienyje iš 
lietuvių pritarė ir kas 
abejojo, imama piktintis 
tautininkų 13 metų valdy
mo laikotarpiu ir galiau
siai prezidentu A. Sme
tona, kuris Amerikoje bū - 
damas, išgirdęs apie su
kilimą reagavo ne taip, 
kaip to norėtų prelegen
tas, apgailestavo, kad 
tuo tik bus išnaikinta lie
tuvių tauta. Kalbėtojas 
priminė, kad kitos parti
jos tuo sukilimu buvę ne - 
patenkintos, kad neva tik 
vienos partijos LF inici
atyva tai buvo daroma, 
kad kiti kaltinę, kam vo
kiečių pritarimo nepra
šė ir t.t.

Jeigu kalbėtojas pikti
nasi, kad prezidentas A. 
Smetona be entuziazmo 
sutiko šį sukilimą, tad 
reikėtų priminti ir ant
rą medalio pusę, kad ka
da jis pačią pirmąją bol 
ševikų okupaciją sutin
kant buvo nuomonės pa
rodyti pasauliui okupa
cijai tautos pasipriešini
mą, tai ne tautininkų, bet 
koalicinė vyriausybė 
tam nepritarė, todėl ne. j»aS-akademijos metu pasa- 
įvyko. Be to, kalbėtojas 
pareiškė, kad preziden
tas skeptiškai tą žinią 
sutiko jau Tabor Farmoj 
sėdėdamas. Publikoj pa 
sigirdo balsų: "Ar lietu
vių tautai sovietinis oku
pantas būtų taikęs leng
vesnes sąlygas, jei jis 
tuo laiku būtų sėdėjęs Si
bire, ką parodė kitų vy
riausybės narių betiks
lis pasidavimas okupan
tui patiems einant tiesiai 
į jo nagus, norint pagel
bėti tautai".

Nenuostabu jeigu kas 
ir galvojo, jog mums 
reiktų vokiečiu pagalbos 
prašyti, kaip prelegen
tas primetė vienos bu
vusios partijos nariams. 
Kaip istorija rodo, val
džioje buvę mūsų žmo
nės tautos kritišku mo
mentu politiškai nebuvo 
vieningos nuomonės,kad 
ko čia piktintis, kad JAV 
lietuvių spauda, būdama 
taip toli nuo įvykių, ne
vienodai informavo skai
tytojus, ypač tuo laiku, 
kada žinių perdavimas 
nebuvo toks lengvas.

Tai buvo atskirų as
menų nuomonės, kokių 
netrūksta visais laikais 
ir visuose kraštuose ir 
jeigu mums jos buvo 
kiek reikšmingos tada, 
tai ne po 30 metų, o tuo 
labiau tokio iškilmingo 
žuvusių už laisvę pager
bimo metu.

Ko čia stebėtis toli
mais praeities įvykiais, 
kad tas pats vyksta ir da -

Nuoširdžiai lankant 
lietuvių parengimus ne
retai tenka apgailestau
ti; kad ir po 30 metų mū
sų veikėjai vis dar ne
baigia suvedinėti senų 
dažniausiai asmeninio 
pobūdžio sąskaitų, ta
čiau primesdami jas pla- 
tesniems lietuvių sluoks
niams. Todėl nenuosta
bu, kad ir tuštėja paren
gimų salės. Nemalonu 
klausyti, kada į iškilmin
gą rimties ir susikaupi
mo šventę įnešama toli
mos praeities asmeni
nės neapykantos net įni
rusiems akmenims ar ki
toms grupėms. Tokioms 
užmačioms patenkinti 
juk būna diskusiniai su
sirinkimai, suvažiavi
mai, kur galima visiems 
laisvai savo nuomones 
reikšti, o ne tik vienam 
privilegijuotam iškilmin
gam momentui pakvies
tam kalbėtojui.

Šį kartą sustokim prie 
neseniai New Yorko įvy
kusio 1941 m. sukilimo 30 
m. minėjimo ir jo pagrin
dinio kalbėtojo, kurio 
tam įvykiui kruopščiai 
paruoštą paskaitos san
trauką Dirvoje jau skai
tėme. Paskaita buvo tin
kamai paruošta ir gyvai 
perduota, tačiau baigda
mas kalbėtojas neišven
gė nepažymėjęs pranašu
mo savajai grupei bei jos 
nariams, kas klausyto
juose paliko neskanų 
prieskonį.

Tokių bendrų mūsų tau
tos įvykių paminėti pa
prastai susirenka patrio 
tiškai nusiteikusi, Lie
tuvai laisvės ir nepri
klausomybės trokštanti 
skirtingo amžiaus, skir
tingo išsilavinimo ir 
skirtingų įvairių kitokių 
pažiūrų publika. Taip ir 
šį kartą šiltą ir saulėtą 
vasaros
vo 
ti 
už 
30

sekmadienį bu 
susirinkta prisimin- 
ir mintyse pagerbti 
Lietuvos laisvę prieš 
m. gyvybę aukojusių

1941 m. sukilimo ir vė
liau kitų rezistentų aukų, 
o kartu pagerbti ir dar 
gyvų mūsų tarpe esančių 
tuo metu sudarytos laiki
nosios vyriausybės na
rių.

Tokiais iškilmingais 
momentais susirenka 
žmonės, kurie nesirūpi
na buvusių ir esamų mū
sų politikierių užkulisi- 
nėm intrigom, kokių nei 
vienam krašte netrūks
ta. Žmonės ateina ne tei
sėjais būti, kas,kada,ko
kią politinę ar tik politi
kos vardu pridengtą as
meninę klaidą padarė, ar 
tik politikos priedangoj 
kokią asmeninę sąskaitą 
suvedė, tuo labiau prieš 
daugelį metų.

Ir štai tokią susikaupi
mo valandą išklausius 
apie mūsų tautos spon-

LIETUVOS ŠVIESOS KELIU
Artėjant IV-jai dainų 

šventei, kurioje bus išpildo
ma gražioji komp. Br. Bud- 
riūno kantata "Lietuvos 
šviesos keliu” — kaip sako 
J. Janušaitis, verta prisi
minti kantatos gimimo isto
riją. Ogi yra tokia. Niekas 
iš nieko neatsiranda. Jei to
kia kantata yra, tai turėjo 
būti ir priežastis jai atsi
rasti.

trolio skyriaus vaEba, ŠtT- 

sidedanti iš A Musteikio, 
Ą. Gilvydžio/V. Vaičiūno,. 
J. Švobos ir j. Gaižučio, nu
tarė surengti akademij ą 
mokytojui pagerbti. Ta ja 
proga buvo ieškoma mece
natų ir tartasi su muz. Br. 
Budriūnu ir poetu Br. Braz
džioniu dėl muzikinio daly
ko, įamžinant lietuviu mo
kytojui pagarbą už jo įdė
tą ir dabar dedamą darbą, 
aukojantis lietuvybės labui.

Kai tik buvo surastos me
cenatės dvi daktarės — Bi 
rūt'ė Girniuvienė ir BrcmT 
Gruzdienė, tuojau prasidėt 
jo darbas su muz. Br. Bud
riūnu ir Br. Brazdžioniu. Ir 
po kelių mėnesiu lietuviš
koji visuomenė sužinojo 
apie kantatos gimimą.

ALT S-gos c. v. pirmi
ninkas Teodoras Blinstru
bas akademijos metu pasa- 

~k ė "... kad pagaliau mo-

bar mūsų pačių gyveni
me ir keisčiausia, kad 
vyksta tarpe tų, kurie pa
tys daug nukentėję nuo 
sovietinio okupanto, o jų 
artimieji išžudyti, nukan
kinti, gi mes perėję sun
kius tremties kelius ir 
pagaliau iš naujo prasi
gyvenę, užmiršom to ne
regėto negirdėto žiauru
mo okupantą, pradedam 
vėl tikėti jo skleidžiamo 
melo propaganda, paža
dais, pasikeitusia poli
tika ir kt. Ir dėl to ginči
jamės savo tarpe užuot 
nukreipę visas jėgas 
prieš jį.

Tad ko verti ano laikcu 
tarpio nuomonių skirtu
mai, kada lietuvių ir kai 
kurie vyriausybės nariai 
visai dar nepažino nei 
vieno nei kito okupanto 
veido ir jų kėslų. Gyve
nom tik spėliojimais, kai 
tuo tarpu dabar mes juos 
abu puikiai pažįstam.

Jei neišmo’ksim vieno
dai gerbti ir vertinti 
kiekvieno lietuvio mūsų 
tautai naudingą darbą, su 
pagarba ir liūdesiu bei 
nauju ryžtu minėti kovo
je už laisvę dalyvaujan
tį ar žuvus į brolį lietuvį, 
nežiūrint, kokiai religi
jai ar partijai jis pri- 
kluasė ar visai nepri
klausė, tai niekas kitas, 
bet mes patys būsime kaL 
ti už išeivijos lietuvių 
ateitį. (eč)

visas kolonijas. Su dideliu 
gailesčiu tenka prisiminti, 
kad tas dydis lietuvis J. 
Bačiūnas negalės išgirsti 
tos didingos kantatos, kuri 
bus išpildyta IV-je dainų 
šventėje.

Porą žodžių dėl kantatos 
vardo. Kantatos vardan 
skyriaus valdybai norėjo 
įpinti tokius žodžius, kurie 
primintų visos Lietuvos 
mokytojų rūpesčius ir jų 
vargus, žodis "šviesos" yra 
paimtas iš Švenčionių Lie
tuvių Mokytojų S-gos spau
dinio "šviesos taku". Mat, 
Vilniaus krašto lietuviai tu
rėjo kaitalioti savo spaus- 
dinių vardus dėl lenkų per
sekiojimo. Tad į mokytojui 
pagerbti kantatos vardo 
vainiką yra įpintas Vilniaus 
Krašto Lietuvių mokytojų 
spaudinio žodis šviesos. Te
gul vilniečiai kankiniai jau
čiasi bent kiek prisiminti 
Šioje garsioje kantatoje.

Ta proga kviečiu ALT 
S-gos Detroito skyriaus bu
vusią ir dabartinę valdybas, 
narius, mecenates bei de- 
troitiečius dalyvauti toje 

Įėjo,’ kad kanTaTa neliktų nepaprastoje dainų šventė- 
vienu archyviniu dokumen- je, kurioje bus pagerbti 
tiM^bet. kad būtų gyva dalis (reiškiu gilia padėka mece- 
k-jėkvTėno lietu visEo" choro, Nnūsų mokytojai. Taip pat 
Juozas Bačiūnas pažadejb natėms ir kantatos kūrė-

A. Musteikis

išspausdinti ir pasklęisti 
plačiame* pasaulyje PLLI 
pirm. J. Baėiunui, ir palin-

kytojas yra įvertintas kaip 
lietuvių tautos švietimo ir 
auklėjimo vadovas. Jis pri
pažintas kaip vienas iš pa
grindinių lietuvybės palai
kytojų, kaip vienas ir pa
grindinių mūsų jaunimo 
kelių tvarkytojų. Mokyto-.

’-vĮkad bendruomenė kantatą jams. 
Jsspausdins ir išplatins po

kelių tvarkytojų. Mokytu, 
jas buvo vienas iš /Garmau- ' 
šių demonstrantų prieš so
vietų okupaciją". Toliau jis 
priminė, kad "Mūsų dabar
tinėje likiminėje kovoje . .. 
mums reikia stengtis visą 
lietuviškąją visuomenę su
jungti į tokį granitą, ku- 

jokios nutautinimo 
banąg^^jjiggalėtų išplauti, 
bet butų mūsų svarbiausiu 
ginklu kovoje už tautos 
laisvę ir jos laimingą atei
tį”.

Pagal sudarytą aktą ALT 
S-gos cv pirm. T. Blinstru
bas įteigė 1967 m. rugsėjo 
17 d.~ kantatą saugoti, ja

nauio.iw

KULTU RoAz URNS LĄ?

• NAUJOJI VILTIS Nr.
2 jau išėjo iš spaudos. Kai
na $2.00. Norintieji įsigyti 
kreipiasi į Naujosios Vilties 
administraciją: 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Telef. (212) 
778-7707.

PAGALVOK
• Jaunystėje mes norime 

pakeisti pasaulį, o senatvė
je — norime pakeisti jau
nimą.

• Mokytojas: — Koks 
paukštis vieniems sukelia 
džiaugsmą atskrisdamas, o 
kitiems išskrisdamas?

Mokinys: — Gandras.
• Laisvę galėtume paly

ginti su oru, nes abiejų tik 
tada pasigendame, kai ne
tenkame !

• Keliautojas užsuko į 
gasolino stotį, kai pastebė
jo užrašą: Paskutine proga 
pripildyti tanką mokant 32 
et. už galioną. Valstijos sie
na už mylios!

Baigus pripildyti tanką 
jis užklausė kiek kainuoja 
galionas anapus sienos.

— Dvidešimt šešius cen
tus, — atsakė stoties patar
nautojas (Iš atostoginių 
nuotykių).

Paruošė V. Š.

A. Maceina, sekdamas St. Šalkauskiu, suniekina žodį — tauta. 
Tai esąs tik — liaudinės kultūros laipsnis. Ir jis siūlo tautai — pa
kilti į nacijos rangą, nes, jo nuomone, tauta yra dar neiškilusi "iš 
pirminio liaudies tarpsnio". Nuostabu, kad šis mūsų filosofas, net 
gabiai kuriąs poeziją sava kalba, o ir įdėjimuose raštuose reiškią- 
sis gana gražiu lietuvišku stilium, šiuo atveju aukčiau vertina sve
timą įvardą (net apyblogės reikšmės, nes — čia atsiliepia Hitlerio 
naciai, nacizmas). Taip jis Draugo birželio 12 straipsny net keletą 
kartų pabrėžia tą pagarbą nacijai, ne tautai; o ir baigiamoji išva
da tokia: "Visuotinės reikšmės problemų sprendimas atbaigia tau
tos tapimą nacija".

• Taip tad žymusis mūsų filosofas ir poetas pažemina mums 
taip visuotinai įprastą ir, didžiai garbingą, o ir giliai prasmingą 
dalyką. Nes žodis tauta mums reiškia mus visus -- su mūsų ilgų 
amžių istorijžT^širįvairiopa lietuviška kultūra, su skaudz^inko^ 
vom aėl "saviškiu visumos Ia įsvls Tr gyvybės... Tuo žodžiu mes 
ginkiuojamės"^lėkdami Lietuvai nepriklausomybės, juo atsirėmę 
žiūrime į ateitį. Daugumas mūsų dabartinių dvasinių pastangų yra 
telkiama ir aukojama tautai... Ir štai ateina mokytas saviškis ir 
— tą viską nubraukia šalin! Girdi, jūs dar turite pakilti aukščiau 
-- į naciją, kitaip jūs liekate tiktai "liaudinio tarpsnio" minia... 
Tai kaip dabar? Gal ir mūsų didysis telkinys LB — lieps ateity va
dintis nebe tauta, o nacija?

• Tur būt, šis moksliškos filosofijos pokštas gimė iš peraklo 
įsikibimo į kadaise St. Šalkauskio ištartą žodį? Bet jei anas filoso
fas tebebūtų gyvas, greičiausiai ir pats tą savotišką nuslydimą pa
taisytų? O ir iš viso žodžių reikšmė laiko eigoje kinta, ir po ilges
nio laiko lyg nedera išsitraukti seną nuomonę ir dabar vėl siūlyti 
viešumai. Gal būt, St. Šalkauskio metu ta nacija dar turėjo geresnę 
garbę? O šiandien ir bolševikai, tarsi nusižiūrėję į Hitlerį, pri
mygtinai vartoja nacijos įvardą, vengia tautos žodžio.

• Kai kurios mūsų grupės protarpiais ima vis tvirtinti, kad — 
bolševizmas pamažu evoliucionuoja į gerą pusę, kad Maskvos okupa
cija Lietuvoje švelnėja ir galima tikėtis ateisiant beveik normalius 
laikus. Štai būrys apyjaunių žmonių (bolševikmečio nepergyvenę ar
ba neatsimena) renka knygų siuntinį Vilniaus universitetui. Lyg su 
Maskvos okupuotais kraštais galima bendrauti ir keistis dovanomis 
lygiai, kaip su kiekviena kita šalimi. Kiti siūlinėja, kad reikia orga
nizuoti menininkų ir ansamblių pasikeitimą. Na, Akiračiai visai rim
tai siūlė mūsų jaunimui vykti į Maskvos kontroliuojamą Vilniaus 
universitetą studijuoti. Visai aišku, kad šie įvairūs optimistai labai 
mažai pažįsta bolševizmą.

• Dabar išėjo ilgokai lauktas ir skaitytoją itin mėgiamas Lietu
vos Pajūris, nr. L Ten rašoma: "Pereitais metais neveikė ir lais
vas susisiekimas su tėvyne paštu. Daugel siuntinių, net ir registruo
tų laiškų, rusiško cenzoriaus parėdymu nebuvo praleisti. Žuvo net 
siuntos, siųstos universitetams ar kitoms mokslo įstaigoms Lietu
voje".

Taip kad mūsiškių naivūs svaičiojimai apie platesnius santy
kius su Lietuva — tuoj sudūžta į žiaurią tikrovę. Bet kai kas vis dar 
nenori to matyti.

• Kai kuriais atžvilgiais ta priespauda ne švelnėja,o net kietė
ja. Jau buvo nevieno patirta išasmeniškųlaiškųturinio. Anksčiau bū
davo pvz. kultūrininkųlituanistųlaiškaimažnenuoširdūsarbent ilgi, 
turiningi, o praeitą žiemą ir dabar — lyg jiems kas žadą apkando. 
Tur būt, prof. Kazlausko nužudymas išgąsdino? O gal daug kas iš 
lituanistų ten buvo ir dėl Kudirkos ar Bražinskų "valdiškai apklau
sinėti?" Asmeniški laiškai iš kai kurių asmenų tapo visai trumpi 
ir — pernelyg mandagūs. Kalbama vien bendrybėm, be detalių. Ir 
vengiama minėti tie dalykai, apie kuriuos buvo plačiai diskutuota (ir 
dar nebaigta išsiaiškinti). Atrodo, ten mūsų lituanistai baugštinasi 
kiekvienas ir dėl savo laisvės nuo kalėjimo arba ir dėl gyvybės. Tad 
ir mums, laisvėje esantiems, privalu jų būklę suprasti: nesiskverb- 
ti į perdidelį nuoširdumą, neprovokuoti jautresnių temų savo laiškuo
se. Niekas nežino, už kokio dalyko gali cenzūra užkliūti.

Be abejo, ne visi laiškai cenzūruojami, ne visi asmenys ir se
kami arba —baimę turi kentėti. Partijos ištikimieji (toki dar čia pas 
mus lengvai atsibeldžia), gąl būt kaip tik įpareigoti daug ir apie 
viską su mumis kalbėti arba susirašinėti. Taip ir su tų lietuviškų 
knygų iš laisvo pasaulio siuntimu. Sakoma, kad pvz. Antanas Ven
clova gauna visas iš šiapus jam asmeniškai siunčiamas knygas — 
jam niekas nepavagia, nedingsta...
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VINCAS KUDIRKA BOLSEVIKINEJE LITERATŪROS
ISTORIJOJE STEPAS VYKINTAS

Juozas Lebionka (53 m.) bol
ševikinėje lietuvių literatūros 
istorijoje, antroje dalyje, yra 
parašęs ilgoką, 35 puslapių, stu
diją apie Vincą Kudirką. Šios 
studijos autorius yra litera
tūros tyrinėtojas, filologijos 
mokslų kandidatas. Jo mėgs
tamiausias rašytojas, matyt, 
yra V. Kudirka, nes apie jį yra 
parašęs disertaciją ir keletą 
studijų. Nuo 1946 m. jis priklau
so komunistų partijai. Dirba 
mokslinį darbą įvairiuose bol
ševikiniuose institutuose. Pasi
daręs komunistiniu veikėju, be 
abejo, jis nėra objektyvus moks
lininkas. Tai matyti iš jo studi
jos apie Kudirką.

Kaip fr visi bolševikiniai is
torikai, taip ir J. Lebionka mū
sų literatūrą tempia ant bol
ševikinio kurpaliaus. Jis Kudir
ką laiko kritinio realizmo at
stovu, nors tuo metu, kada Ku
dirka gyveno, niekas tokio re
alizmo nežinojo ir nekūrė. Vin
cas Kudirka literatūriniu požiū
riu buvo plataus masto kūrėjas, 
neįspraudžiamas tik į vieną ku
rią nors literatūrinę srovę. Tie
sa, Kudirkos raštai yra susiję 
su realiuoju gyvenimu, tačiau 
jis nebuvo kritinis realistas, 
kaip marksistinė ir komunistinė 
ideologija nustato.

Toliau J. Lebionka tvirtina, 
kad V. Kudirkos kūryba buvo idė
jiškai prieštaringa. Girdi, "jo 
kritika ir sprendimai dažnai bu
vo ribojami liberalinės ideolo
gijos, jis ne iš esmės smerkė 
buržuazinę visuomenę, o siekė 
ją pataisyti”. Suprantama, mes 
iš V. Kudirkos negalime reika
lauti, kad jis, kaip koks komu
nistų politrukas, būtų "smerkęs 
buržuazinę visuomenęe", juo la
biau, kada Kudirkos laikais lie
tuvių visuomenėje ir nebuvo ko
kio ryškaus buržuazijos sluoks
nio. Tada Lietuvojeburžujai dau
giausia buvo rusai ir lenkai, o 
lietuviai tebuvo valstiečiai, ku
rių turtai buvo toki menki, kad 
vos galėjo savo vieną kitą vaiką 
išleisti į mokslą. Juk pats V. 
Kudirka, nors Lebionkos pabrė
žiama, kad kilęs iš pasiturinčių 
valstiečių, buvo tikras proleta
ras, kuris vargingai studijavo, 
be tinkamo buto ir maisto var
go Šakiuose, įsigijo džiovą ir 
mirė proletarinėse sąlygose. 
Jei V. Kudirka ir siekė pataisy
ti, tai ne "buržuaziją", kurios 
jis neįžvelgė, bet politinę san
tvarką. Kudirka troško visiems 
lietuviams gerovės, laisvės, sa
varankiškumo, nepriklausomu
mo nuo rusų, lenkų ir betkurių 
svetimųjų.

V. Kudirkos biografiją J. Le
bionka nudažo tam tikra komu
nistine spalva. Markso "Kapi
talą" Varšuvoje Kudirka perra
šinėjo ne iš įsitikinimo, bet dėl 
to, kad reikėjo užsidirbti šiek 
tiek pinigų studijoms tęsti. Per 
maža biografijoje išanalizuota 
prancūzų pozityvizmo įtaka Ku
dirkai. Ar J. Jablonskis turėjo 
įtakos Kudirkai tautiškai atgy
ti, didelis klausimas, bet J. Ba
sanavičius ir "Aušra" tikrai Ku
dirką grąžino Lietuvai. J. Le
bionka, norėdamas pastarąjį fak
tą sumenkinti, pirmoje eilėje 
tvirtina, jog J. Jablonskis turė-

jęs nemažą reikšmę Kudirkos 
nacionaliniam apsisprendimui. 
Tačiau J. Jablonskio laiškas Ku
dirkai įdomus ir vertingas vi
siems. J. Jablonskis 1883 m. ra 
šė: "Lyg jau netekai savo pri
gimtinės kalbos, tai esti, kal
bos tėvo ir motinos, katruodu 
Tave be baimės lietuviškai liū
liavo ir aukliavo. Gėda tai XK 
amžiuje taip elgtis — mesti sa
vuosius dėl kitų".

Kalbėdamas apie V. Kudirkos 
publicistiką, J. Lebionka prikiša* 
Kudirkai šovinizmą. Tai visiš
kai nepamatuotas Kudirkos kal
tinimas. Tiesa, V. Kudirka kaip 
realistas, matė tų laikų rusų, 
lenkų ir kitataučių neteisybes 
lietuvių atžvilgiu. Todėl jis kri
tikavo ir smerkė rusų adminis
traciją, kuri čiulpė to meto lie
tuvių prakaitą, satyrose išjuokė 
rusų biurokratus valdininkus, 
kurie išnaudojo mūsų liaudį, ne
pagyrė lenkų ir žydų, kurie tal
kininkavo rusams engti lietu
vius. Tačiau Kudirka taip rašė 
ne iš šovinizmo, bet iš lietuvių 
liaudies meilės.

Negalėčiau tvirtinti, a r V. Ku
dirka "buvo ateistinių pažiūrų’^ 
at jis buvo "griežtas kritikas 
klerikalų atžvilgiu", tačiau šiuo 
klausimu patikimiau rašo "Lie
tuvių Enciklopedijoje" A. Merke
lis. Jis tvirtina "Kudirka dėl sa
vo aštrios polemikos su kai ku
riais kunigais ir neslepiamos da- 
vaktų neapykantos (joms nepagai
lėjo daug karčių žodžių) savo idė
jinių priešų yra laikomas bedie
viu. Tačiau tai netiesa: Kudirka 
toks nebuvo ir savo raštuose 
niekur nėra pasisakęs prieš re
ligiją, o ten, kur rusai varžė 
katalikų teises, drąsiai prieš 
tai protestavo ir smerkė". (Žr. 
LE, XII tom., 284 psl.).

Nagrindėdamas Kudirkos kū
rybą, J. Lebionka skelbia, kad 
"Kudirkos ideologijos priešin
gumai bei liberalinis ribotumas 
ryškiai atsispindi ir jo grožinė
je kūryboje, iš dalies mažinda
mi jos idėjinę vertę, meninį dar
numą". Deja, V. Kudirkos ideo
logija yra vieninga, pagrįsta po
zityvizmo filosofija, demokra
tijos principais. Idėjiniu požiū
riu V. Kudirkos raštai yra di
džiai vertingi, nes jie yra pa
grįsti nuoširdžiu idealizmu. 
Tas idealizmas trykšta ne tik 
iš Lietuvos himno, kurį Le
bionka išniekina, bet ir iš visos 
negausios Kudirkos poezijos.

Apie Lietuvos himną, kurį lie
tuviai komunistai tevadina "Tau 
tiška giesme" be kitko J. Le
bionka taip rašo: "Tautiškoje 
giesmėje" atsispindi visi pa
grindiniai XIX a. pabaigos lie
tuvių liberalinės buržuazijos ide «- 
ologijos bruožai ir politiniai sie
kimai - nacionalizmas, klasių 
vienybės lozungas, Lietuvos pra
eities iškėlimas,švietimo, kaip 
svarbiausio visuomeninio ide
alo, propagavimas, šį Kudirkos 
kūrinį 1905-1907 m. revoliucijos 
laikotarpiu lietuvių buržuazija 
paskelbė savo himnu, siekdama 
jame skebliamais tėvynės mei
lės ir "tautinės Vienybės" šū
kiais atitraukti liaudies mases 
nuo klasių kovos, pajungti darbo 
žmonių revoliucines nuotaikas 
savo interesams. Užgrobusi Lie -

tuvoje valdžią, buržuazija pa
skelbė "Tautišką giesmę" vals
tybiniu himnu, iškraipydama 
šio kūrinio idėjinę prasmę". 
Toks "Lietuvos himno" aiškini
mas tegali gimti tik siauro fa
natiško komunisto galvoje. Nie
kas Lietuvoje valdžios neužgro 
bė, o ji susikūrė savanorių ir 
visų lietuvių patriotų krauju ir 
pastangomis, niekas himno ne
naudojo prieš liaudį "savo inte
resams”, o tik V. Kudirkos su
sintetintas idealizmo, roman
tizmo, pozityvizmo, šviesos,tie
sos, Lietuvos meilės ir visų lie
tuvių vienybės idėjas lietuvių 
tauta visuotiniu būdu priėmė ir 
spontaniškai iškilmingų tautos 
ir valstybės švenčių metu reiš
kė ir dabar tremtyje viešai te
bereiškia . 1903 m. Naumiesčio 
policijos viršiiffnKas Gorelovas 
su ŠaltkaTvTo^galba iškirsdi- 
no Lietuvos himno posmą išJKu- 
cITrRosTantkaDio. o dabar J. Le- 

'bionka visą Lietuvos himną no
ri suniekinti bolševikinėje lite
ratūros istorijoje. Tačiau nei 
Gorelovai, nei Lebionkos neiš
naikins Lietuvos himno žodžių 
ir neišplėš tų idėjų ir jų jaus
mų, kuriuos Kudirka įdiegė, iš 
lietuvių širdžių.
> Kalbėdamas apie Kudirkos 
prozą, ypač satyras;J. Lebionka

patiekia nemaža taisingų pasta
bų. Tačiau ir šioje vietoje, dary
damas išvadas, jis klysta. Kudir 
ka visai nesiekė užtušuoti ano 
meto lietuvių visuomenės socia
linių prieštaravimų. Jis kėlė ir 
politines, ir. socialines idėjas 
taip, kaip tų laikų gyvenimas 
reikalavo. Kudirka yra tipiškas 
XIX a. pabaigos lietuviškojo po-_, 
zityvizmo atstovas? J is neaukš
tino iietuvių~tamos ir nežemina, 
RITŲ tautų, Kudirkai buvo svar
bus pats "žmogus. Jei iis buvo 
niekšas, tai jis jį niekšą ir vaiz
davo, nežiūrinta ar jis buvo lie
tuvis, rusas, lenkas ar žydas. 
Jei jis buvo doras, pozityvus, 
naudingas lietuvių tautai, tai jis 
tokį ir parodė.

J. GRAUDA

Gandrų problema

Iš netikslių premisų plaukia 
netikslios ir išvados. V. Kudir
ka nebuvo partinis žmogus, todėl 
jo "buržuazinės partijos" ir ne
naudojo savo interesams. Tiesa, 
y. Kudirką yra artimas visoms
ietuvių liberalines s^ovems^o • 

taip pat ir tautininkams ar na- 
onalistams. Tačiau V. Kudir- 
yra brangus visiems doriems 

lietuviams, kurie Lietuvą myli 
taip, kaip Kudirka mylėjo. Jis 
yra tik rakštis akyse komunis
tams, nes, anot V. Kapsuko, jis 
"nebuvo mūsų žmogus", nuo jo 
socializmas atkrisdavo kaip 
žirniai nuo sienos".

Okupuotoje Lietuvoje gandrų problema sueina 
su gyvenamojo ploto problema. Žmonės neturi kur 
gyventi. Gyvenamasis plotas susitraukė į kelius gy
venamosios kvadratūros metrus. Bet su gandrais 
dar blogiau. Jų gyvenamojo ploto kvadratūra ka
tastrofiškai nyksta. Tiesiog neturi ką beveikti, kur 
dėtis, iš Egipto, iš Sadato valstybės Lietuvon par
skridusi gandrų porelė.

"Tiesa" paskelbė tiesą: gandrų skaičius mažė
ja. Prieš dešimtmetį gandrų priskaičiavo per 30, 
000, o dabar vos besuskaičiuoja tiktai 3.000. Taip 
rašo gandrų žinovas Vytautas Nedzinskas.

Gėrio ir laimės simbolis, gandras, neturi kur 
apsistoti, nes kolūkiai nesirūpina senais gandra
lizdžiais, o nusausintuose laukuose nebėra varlių. 
Nesvetingas yra kolūkis ir sovūkis parskridusiam 
svečiui.

Juk gandras turi gerą atmintį. Jis skrenda į 
savo įprastą vietą, ieško pernykščio savo lizdo, 

atranda. Ten kur vaikučius vedė, stovy gamybi- 
pastatas, kuriame gamina nailonus Raudono- 

os Armijos parašiutams...
Vargšas gandras! Tarybiniuose penkmečiuose 

nefiguruoja gandralizdžių problemos. Bet ar gand- 
rocidas, naikinant gandralizdžius, neatsilieps lietu
vių tautos augimui?

Tai rimčiausias klausimas, kurį tenka iškelti, 
patyrus gandralizdžių naikinimą.

— Ne, — užtikrino mus slapti šaltiniai iš oku
puotos tėvynės. — Kad ir nesvetingai priimamas 
gandras, neapleidžia savo pareigų. Vaikučių dar tu
rime ir kolūkiuose. Ir miestuose. Dar laikomės...

Kada nors, dėkinga lietuvių tauta pastatys pa
minklą gandrui, kuris ir gandralizdžių naikinimo 
sunkmetyje buvo ištikimas lietuviams.

Tačiau V. Kudirka buvo ir liks 
stipriausias Lietuvos savaranku - 
mo stulpas ir didžios dvasios 
asmenybė, kurios Lebionkos nė
ra priaugę.

LIETUVIŠKO KOLŪKIO

VAIZDELIS

Lietuviškojo kolūkio 
buitį galima pažinti ne
tiktai iš dailiosios litera
tūros. Ten tema, siuže
tas bei personažų tipai 
užgožia tikrovę. Geriau
sia šitokio kolūkio buitį 
pažinti sekant periodi
kos žinutes. Prasimušan
ti tarp eilučių gyvenimiš- 
koji tiesa teikia labai 
daug tikrų gyvenimo deta
lių.

Šitam pažinimui labai 
talkina taip vadinamų 
"rabkorų", darbinių ko
respondentų, gausūs re
portažai tarybinėje spau
doje. Reikia dar žinoti, 
kad "rabkorai" sudaro 
komunistinės partijos 
tam tikrą neviešą pro
kuratūrą, arba tardyto
jus. Atvyksta toks "rab- 
koras" į savo žvalgymo- 
si vietą, ir kolūkio pirmi
ninkas išdėsto jam, kaip 
po priesaika, viską, kas 
gali pirmininką apginti 
nuo vargų ir nesusipra
timų. Tačiau tai jau ko
respondento dalykas, 
kaip jis pristatys reika
lą tarybinei viešumai. 
Ypač gi galingi yra Vil
niaus "Tiesos" korespon
dentai.

Atvyko tokia korespon - 
dentė, Vida Bielskytė, į 
Zarasų rajono "Lais-

fį

LB Detroito lituanistinės mokyklos VI sk. tautinių šokių grupė, su mokyklos vedėju K. Jurgučiu, mok. 
A, Atkočaitiene ir akordeonistu A. Šepečius. K. Sragausko nuotrauka

vės" kolūkį. Ten prieš 
kolūkio pirmininką Dro- 
belį kaž kas parašė ano
niminį laišką, skųsda- 
mas Drobelį apsileidi
mu, nuolankumu trakto
rininkų girtuokliavimui, 
ir kitomis "nešeiminin- 
kiškumo” bėdomis.

Atvykusi korespon
dentė tardo Drobelį ne
blogiau už milicijos arba 
prokuratūros tardyto
ją. Bet Bielskytė yra dar 
pavojingesnė. Jos tardy
mo daviniai pasirodys 
"Tiesoje" (Drobelis tai 
žino), neliks tiktai ap
klausinėjimo byloje.

Taip korespondentei 
bešniukštinėjant apie 
kolūkį, jai jau ima aiš
kėti, kad anoniminis laiš
kas nebuvo parašytas be 
reikalo. Jau nekartą kolū
kio pirmininkas buvo 
kviečiamas į liaudies 
kontrolęs komitetą, į 
grasią kolūkio valdinin
kams įstaigą, kuri veda 
kolūkinio darbo priežiū
rą. Jau paaiškėjo, kad 
kovodamas su prasigė
rusiais traktorininkais 
ir pats Drobelis buvo "su 
kvapeliu arba ir svyruo
jantis".

Farmos yra nesutvar
kytos, didelis paršelių 
kritimo procentas, blo
gai šeriamos paršave
dės, finansinės draus
mės pažeidimai, nepaten 
kinama statybinių me
džiagų ir bulvių derliaus 
"apyskaita"...

"Keista", rašo kores
pondentė Vida Bielskytė, 
dėstydama savo atradi
mus "Laisvės" kolūky
je, "kad Drobelis, rim
tas ūkio vadovas, su pa
sididžiavimu pasakojo, 
kaip jis po visą ūkį ieš
kojo, kas galėjo parašyti 
šitą laišką".

Laiškas buvo, mat, 
anoniminis. Drobelis no 
rėjo išsiteisinti iš už
mestų jam "nešeiminin- 
kiškumo" nuodėmių.

"Bet ar nuo to anoni
miško laiško", dėsto ko
respondentė, sumažėjo 
laiške išdėstytų faktų 
reikšmė?"

Ji įrodo, kad anonimi
nis laiškas teisingai ati
dengė nuslepiamus apsi-

leidimo faktus. Pirminin
kas neteisingai elgėsi, 
ieškodamas savo kolūky 
je, kas tą laišką parašė? 
Pirmininkas turėjęs pa
sitempti, sutvarkyti nu
rodytus apsileidimus, į 
kritiką atsakyti komunis
tiniu budrumu ir sumanu
mu. To jis nepadaręs...

Ši menkutė ikarpa iš 
kolūkio rodo, koksištik- 
ro sudėtingas yra kolūkio 
administravimas. Ir tas 
sudėtingumas yra dėl to, 
kad kolūkis yra nelogiš
kas padaras, neatitinkąs 
sveikai žemės ūkio dar
bininko, ūkininko, žemės 
mylėtojo psichologijai. 
Suvaryti į kolūkį žmo
nės yra praradę sveiką

savo žemės ir žemės 
meilės jausmą. Jie visi 
kolūky yra prašalaičiai, 
kaip ir žmonės fabrike. 
Kas tinka fabrikinio dar
bo sistemai tas visiškai 
nesiderina su žemės 
ūkiu. Tuos žmones jų ko
lūkyje prilaiko griežti, 
beveik kalėjimiški po
tvarkiai.

Mažame Zarasų "Lais
vės" kolūkyje, visų pir
ma ir nėra svarbiausio
jo darbo elemento — lais - 
vės. Iš ūkinių bėdų iš
bristi vis galintieji tary
binės spaudos korespon
dentai lanko kolūkius ir 
ieško atleidimo ožių. Jie 
tokius labai lengvai su
randa.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND, OHIO 44114
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AIDŲ REDAKTORIAUS VINGIAI
(Tęsinys iš 48 nr.)

Kaip kiekvienas redak
torius taip ir kultūrinio 
žurnalo Aidų redakto
rius yra viešas žmogus, 
gyvena tartum stiklinia
me name, matomas be
veik 24 vai. paroj, tad ir 
priklausantis visuome
ninei kritikai, viešam 
jo aptarimui. Apie Aidų 
redaktoriaus šiuometinį 
matomumą tenka pasa
kyti dar daugiau, kai jis 
yra žmogus vienas 
bet trijuose asmenyse: 
dr. Juozas Girnius — fi
losofas, Juozas Girnius 
— redaktorius ir J. Alau- 
sius —publicistas. Tre
jopai jis spinduliuoja į 
lietuvišką gyvenimą, tik 
iš tokio trejopumo gali
ma jį pažinti teisingai.

Pradėkim nuo jo pub
licistikos tautinio išsi
laikymo klausimais. Ai
dų 1971 m. balandžio 
mėn. laidoje, ’Iš min
ties ir gyvenimo’ sky
riuje, Alaušius rašo apie 
tautinį nejautrumą ir sro
vinį irzlumą. Rašo var
todamas daugiskaitą 
'mes', ’mūsų', 'mums', 
talpindamas tan kolekty- 
van ir save, tačiau jo mi
nima negerovė, atrodo, 
nuo jo paties savaime nu
bėga lyg nuo antino van
duo. Negerovių kaltinin
kais lieka arba kiti pavie
ni ai, ar net visa visuo
meninė srovė, žinoma, 
ne ta kurioje jis pats iria
si visom keturiom.

Vis dėlto vienoje vietO' 
je kiek aiškiau jis įsiri
kiuoja kaltėn ir pats, kai 
taria taip: "Dėl tautinio 
blėsimo visi esame kal
ti. Užtat ir stengiamės 
jo lyg nematyt".

Čia yra metama lietu- 
viškon visuomenėn visų 
kaltė, t.y. kolektyvinė 
atsakomybė, kuri mums 
įsakmiai tapo pažįstama 
po raudonosios kariuo
menės įsibrovimo Lie
tuvon prieš karą, o iš 
žydi jos, dėl jos didelių 
gyvybių ir turto nuosto
lių ypač Vokietijoje, kel
ta po karo.

’Visų kaltė’ yra ne lie
tuviškojo supratimo kal
tė ir be reikalo Alaušius 
veda lietuviškan menta- 
litetan svetimą propagan
dinę mintį, priešingą iš
minčiai, nieko bendra ne
turinčiai ir su akademiš- 
kurnu. Kai kaltė apšaukia- 
■‘ia ’visų kalte’, tai kal
tė tampa kuo kitu, nebe
lieka kalte.

Iš tikrųjų, dėl blėsi
mo tautinio jautrumo jo
kiu būdu nenorėčiau būti 
Alaušiaus kaltės bendri
ninku, kaip lygiai būtų ne
sąmonė prisiimti jo mini
mą srovinio irzlumo 
priekaištą.

Tačiau prieš tą prie
kaištą esame atsidūrę, 
kai Alaušius apeliuoja į 
mus, kad "Visus tauti
nės svarbos klausimus 
reikia spręsti, bet tik ra
miai juos svarstant 
ir sroviškai dėl jų ne- 
sierzinant", ir pačiais 
paskutiniais žodžiais 
pats sušunka: "Daugiau 
tautinio jautrumo, ma
žiau srovinio irzlumo!"

Šitokių patarimų nepa
gaili Alaušius, kai mato 
mūsų visuomenėje "sro
vinį agresyvumą" ir

ANTANAS DIRŽYS

"karingumą kitų atžvil
giu" iš ko, girdi, "pra
sideda irzli savikova".

Tokia Alaušiaus kalba 
kiąk stebina, kai prisi
meni tai, ką yra parašęs 
dr. J. Girnius knygoje 
’Tauta ir tautinė ištiki
mybė’, kur tarp kitų da
lykų yra pasakyta taip: 
"... neteisu tautinės vie
nybės vardan norėti iš
skirti kovą tarp atski
rų pasaulėžiūrų, kryp
čių, kartų etc. Tai būtų 
noras vienybės siekti 
laisvės kaina. Kur yra 
laisvė, ten iškyla ir skir
tybės. O kur yra skirty
bės, ten kova neišvengia
ma" (230 p.)

Atrodytų, yra aiškus 
priešingas srovių kovos 
prasmės supratimas 
tarp dr. J. Girniaus ir 
J. Alaušiaus, tuo tarpu 
vienas ir kitas vardas 
yra tas pats žmogus.***

Tiesa, reikia paminė
ti ir tai, kad dr. J. Gir
nius savo knygoje yra pa
brėžęs būtinumą šva
rios kovos, nes, sako 
jis "Laimėti nešvario
mis priemonėmis visa
da iš esmės reiškia pra 
laimėti — save pačius 
suteršti". (231 p.). Taip 
pamoko mus dr. J. Gir
nius — kaip filosofas. O 
tokioje pamokoje tuoj pri
simena Juozas Girnius 
— kai redaktorius ir 
ima noras palyginti jį 
redaktorių su juo filo
sofu.

Pirma negu lyginti, 
grįžkim dar kartą prie 
dr. J. Girniaus, kaip fi
losofo, ką jis kalba apie 
žodį, apie kritiką toje pa
čioje savo knygoje. Štai, 
iš to kaikas:

"Lygiai nevalia žodį 
nužeminti įplūdymoprie
monę. Žodį naudoti žmo 
gui niekinti yra lygu patį 
žodį išniekinti. Nė ašt
riausioj kritikoj nepa
mirština žmogui pagar
ba, reikalaujanti vengti 
tiek stačiokiško grubu
mo, tiek sofistinės "ele
gancijos". Tenka savo 
nuomonę pasakyti tie
siai, bet taip, kad nebū
tų gėda susitikti tą, ku
riam ji buvo pasakyta.

Kaip gražiai pasakyta 
dr. Juozo Girniaus — 
filosofo, ir kaip nuosta
biai jo žodžiai krinta 
smūgiais Juozui Gir
niui — redaktoriui už 
jo bendrininkavimą su 
Vytautu A. Jonynu lite
ratūrinės kritikos nusi
kaltime prieš rašytoją 
V. Alantą, mano išdės
tytą šio straipsnio pir
moje dalyje.

Maža to. Tos kalba
mos dr. J. Girniaus — 
filosofo ’nešvarios prie
monės’ glūdi ir po sla
pyvardžiais ir dėl jų jis 
sako vaizdžiai:

"Daug būtų laimėta, 
jei pasisektų išveisti 
priespaudos metais su
sidariusį slapyvardžių 
pomėgį. Tiesa, pats sa
vaime slapyvardžio var 
tojimas nėra nusižengi
mas, be to, galima ne
turėti takto ir pavarde 
pasirašant. Tačiau vi
sais atvejais, kur rašo
ma ne bendru klausimu, 

o liečiami asmenys, pri
valu ir pačiam atvirai 
kalbėti, ne iš po slapy
vardžio "dūminės uždan
gos". Tik rūpinantis pa
garba žodžiui ir žmo
gui, bus galima nu veikt 
kritikos baimę ir drauge 
išugdyti kritiką, kuri ves
tų pažangon" (230 p.)

Deja, Juozas Girnius 
— kaip Aidų redaktorius 
ir su slapyvardžiais, lei
džiamais naudoti jo re
daguojamame žurnale, 
elgiasi tartum jis nė ne
žinotų, kad gi buvo iš
leista ir yra knyga ’Tau 
ta ir tautinė ištikimybė’, 
parašyta jo paties.

1969 m. birželio mėn. 
Aidų laidoje tilpo kny
gos ’ Lietuvių literatūra 
svetur’ recenzija, taria
mai parašyta Ramunės 
Stanelytės, pavadinta 
"Egzodo literatūros 
skerspiūvis'’. Recenzuo
jamoje knygoje, kurioje 
įvairūs autoriai apžvel
gia lietuvių poeziją, ro
maną, novelę, drama
turgiją ir kritiką, yra 
taip pat Juozo Girniaus 
darbas — 'Visumos 
žvilgsnis į mūsų egzo
do literatūrą. Šiame 
darbe minėtoji recenzi
ja nerado nė mažiausio 
trūkumo, to darbo auto
rių Juozą Girnių išgyrė 
iki magnus cum Įaudė.

Jau vien ta aplinkybė, 
kad Aidai talpina recen
ziją apie tokį kolektyvinį 
leidinį, kuriame vieno 
darbo autoriumi yra pats 
Aidų redaktorius,rodos, 
turėtų priminti šiam bū
ti atsargiau numatant re
cenzentą. O jau gavus re 
cenziją, reikia dar gerai 
patikrint ją, kad neatro
dytų redaktorius savigy
ra ir savimana, susior
ganizavęs savame žurna'- 
le autoreklamą.

Kur tau! Ne tik atsiti
ko tai, ko būtinai išveng
ti reikėjo tik šiuo atveju, 
bet, lyg tyčiom, atsitiko 
ir tai, ko vengti ir išveng 
ti reikia visada, kai kal
bama apie dalyką ir as
menis .

Redaktorius leido re
cenzentui ne tik susigūž
ti po slapyvardžiu, bet 
užtikrinimui paslapties, 
sutiko už m ėst ant jo net 
sijoną ir leist jam pasi
sakyt: aš "Ramunė Stane- 
lyte". Tai didelis gudru
mo laimėjimas — sukur
tas recenzentas herma
froditas !

Ta Ramunė rašė. Rašė 
daug. Jos kritika pasida
rė ilga. Berašant visai 
jau paskutinį skirsnį, gal 
nuvargus, lyg vištytė pra
gystų gaidžiu, ji prakal
ba vyru. Štai jos žodžiai:

"Česlovo Grincevi- 
čiaus paruoštai Biblio
grafijai įvertinti, kiek 
tai liečia specifinius rei
kalavimus, recenzijos 
autor i u s nesijaučia 
es ą s pakankamai kom 
petetingas.” Taip sako 
apie save Ramunė. Negi 
tokia literatūroje išma
ninga Ramunė Stanelytė 
nežinotų, kad lietuvių kal
ba ji nėra autorius, o au
torė; nesisako esąs, o 
esanti; taip gi, jei tik to
kia būtų, turėtų sakyti ne 
nesijaučia esąs kompete- 
tingas, o nesijaučia esan- 

(Nukelta į 6 psl.)

Dailininkų Aleksandros ir Vytauto Kašubų buto vidus. Sienos yra nailono medžiagos šviesios spalvos, 
o išlenkimai tai durys į atskiras privataus pobūdžio būveines. Prieky stovi kvapų skulptūra.

VISUR BALTA BALTA...
Dail. A. Kašubienės nauji išradimai

Neseniai, kaip jau buvo rašy
ta, JAV spaudoje pasirodė apra^ 
šymai apie dailininkų Aleksand
ros ir Vytauto Kašubų naujoviš
kai įrengtus namus, apie kuriuos 
paskaičius ir nuotraukas pama
čius buvo komentuojama: namai 
be sienų, be lubų, be lovų, be 
minkštų kėdžių, be kampų, bet 
patogūs ir jaukūs gyventi, jau
tiesi, kaip gamtoje, ne po sto
gu. Kaip gi gali būti, galvojo ne 
vienas, galvojau ir aš, todėl bu
vau patenkinta gavusi progą vi
sa tai savo akimis pamatyti, pa 
jausti, pauostyti, pačiupinėti, pa
siklausyti ir pergyventi.

Ėjau su dideliu smalsumu ir 
jau iš lauko ėmiau stebėti na
mus toje gatvėje iš tolo.arnepa 
matysiu visai skirtingų iš kitų. 
Bet patys namai stovi labai ar
ti New Yorko miesto didžiojo par
ko yra senos statybos, tvirti mū
rai, kaip ir visa eilė kitų šalia 
stovinčių, tačiau vos tik įžen
giau pro duris į butą, pasijutau 
kaip kitoj planetoj. Kur tik žiū
ri visur balta balta, anot poeto 
Maironio. Nei kambarių, neisto 
rų sienų, bet nėra ir didelė sa
lė be sienų. Erdvė suskirstyta 
nedideliais plotais baltos nai
lono medžiagos dėka, savotiš
kai suaustos, nei per plonos, 
nei per storos, tik stambaus au 
dimo rašto, šiek tiek persima- 
tančios. Čia pat prie lango sto
vi vazonų gėlynas, kuris turi le- 
miamos reikšmės visai arti
miausiai aplinkai. Čia stovi aukš 
ta apskrita minėta medžiaga ap
traukta stora kolumną tuščiu per -

Miegamojo gurbas į kurį patenkama per apskritas dureles. Vi 
daus plotas užima tiek, kiek reikalinga lovai, staliukui ir apsi 
rengimui.

EMILIJA ČEKIENĖ

matomu vidum. Aplink ją paėjus 
taku ir pažvelgus žemyn pama
tai lyg bedugnę, lyg jūros dugną 
priaugusį įvairių augalų, besi
stiepiančių į viršų, į šviesą, į 
saulę. Žvilgterėjus dar kartą at
rodo, kad čia gali lipti žemyn ir 
išeiti į sodą.

Tuo pa'čiu laiku girdi lyg va
balai dūzgia, varlės kurkia, tai 
neva vanduo gurguliuoja, kren
ta, lyg upelis čiurlena, tai vė
jas švilpia, medžiai Ūžia, šna
ra. Žodžiu, jautiesi visai kaip 
gamtos aplinkoje, tarp gamtos 
natūralaus triukšmo, lengvo lyg 
miško natūralaus Ūžesio įvairių 
garsų. Tai muzika, kurią spe
cialiai sukūrė muz. E. Ghent.

O aukščiau minėtų vaizdų pa
slaptis yra kolumnos grindyse 
apvalus veidrodis, po kuriuo ap 
link vainiku apgaubta eina elekt
ros šviesa. Pasilenkęs į veidro 
dį pamatai savo veidą lyg ant 
kranto stovėdamas ir žiūrėda
mas į gilų vandenį, išsigąsti, 
kad neįkristum.

Žengus porą žingsnių toliau 
nuo šito "gamtos" kampelio pa
junti kitą gamtos dovaną iš 
įvairiausių gėlių kvapų. Čia 
stovi dail. V. Kašubos sukurta 
skulptūra, nematomai iš apa
čios apšviesta, kurios viršuje 
įsodinti šešių spektro spalvų su 
pagrindiniais gamtos kvapais bu 
teliukai su dangeliais. Čia pat 
įtaisyta vieta popierio šiaude
liams, iš kurių paėmęs vieną pa 

mirkai į bet kurį buteliuką ir, 
laikydamas rankoje jauti tartum 
gėlę visą laiką kvepiant. Pamir
kius keletą šiaudelių į keletą bu
teliukų, jauti lyg turėtum ranko - 
je gėlių visą puokštę, nuo kurių 
aplinkui jaučiasi lyg natūralūs 
pievų, gėlių, bei medžių kvapai. 
Tai yra šešių skirtingų natūra
lių gamtos kvapų esencijos, pri
derintos prie spalvų vibracijų. 
Tai chemikės Danutės Pajau- 
jytės-Anonienės išradimas ir 
pritaikymas.

ŽINGSNIS į ROMANTIKOS 
KAMPELĮ

Paėjus koridorium porą 
žingsnių pamatai apvaliai iš
lenkto to paties audeklo sienas 
ir mažas apskritas dureles, 
pro kurias pasilenkęs įlendi vi 
dun į 8-14 pėdų pločio patalpą, 
kurios grindys išklotos trijų di
mensijų persišku kilimu, ilgų 
vilnonių siūlų įvairių spalvų 
storai suaustu. Tas kilimas vaiz
duoja lyg žolėje pakilusius že
mės kupstus, kelmus, pakrū
mes, ant kurių sėdėdamas jau- 
tiesi patogiau negu sofoje. Vi
duryje įausta upė, įtekanti to
liau į ežeriuką, o kitoj pusėj 
ant kalniuko lyg krioklys kren
ta. Čia jauku ir malonu pato
giai išsitiesti, šnekučiuojant sė • 
dinėti, skaityti, vienam ar ke
liems kartu poilsiauti, nelygi
nant ant upės kranto ramiai 
minkštoje žolėje įsitaisius. Tas 
kampelis galima sakyti kaip sa- 
lionėlis, svečių kambarys, ku
riame tačiau nei valgoma, nei 
geriama nei rūkoma. Vaišina
ma kvapais.

Ant grindų čia šviečia elekt- 
ros lempa, kurią galima mėty
ti, stumdyti lyg didelį lengvą 
sviedinį, kuris yra ant ilgo ki
limo spalvoms pritaikyto šniū
ro. Sienoje mygtukas, kuriuo ga- 
Įima šviesą pritemdyti ar pa
stiprinti. Pakėlęs galvą aukštyn 
pamatai tartum atvirą gamtą: 
dangų, medžių viršūnes, mėnu
lį. Šviesą pritemdžius, dangu
je pasidaro vos matomas mė
nulis, tamsūs debesys ir nak
tis. Gi pasukęs galvą į šoną vėl 
matai mišką. Ir visa tai išgau
nama veidrodžio pagalba.

Iš tos buveinės, kitaip sakant, 
rojaus kampelio, gali stebėti 
per sienas, kas vyksta aplin
kui ir girdėti bei dalyvauti pa
sikalbėjimuose, pats būdamas 
nematomas. Tam erdvės pa
skirstymui medžiaga vietomis 
gaubtai išlenkta ir viduje būda
mas nejauti, todėl kartais sto
damas pasieki galva minkštas 
lubas.

Išlindus iš tos poilsio buvei 
nės randi oficialių kampelį, ne 
taip atskirtą, kur stovi keletas 
baltų, apvalių, prie kilimų iš
klotų grindų pritvirtintų stale
lių ir stiliui pritaikytų apvalių 
kėdučių. Čia galima pasivaišin 
ti, posėdžiauti, formalesnius 
reikalus atlikti.

(Nukelta į 6 psl.)
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VISUR BALTA BALTA...
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Ir vienas iš visų skirtingiau - 
sias kampelis yra miegamasis, 
kurį labai aiškiai matome čia 
nuotraukoje. Iš tolo žvelgiant 
atrodo lyg didelis gurbas, ap° 
dengtas savotiškai mėgsta me
džiaga. Tai apskritai pridengta 
ploto ir erdvės dalis. Priekyje 
matome išpiautą, bet apskriti
mu uždarytą taip pat išmegstu 
raštu uždengtą ratą. Tai dure
lės į miegamąjį. Tą ratą pasu
kus ar nukabinus pasilenkęs įei 
ni į vidų, kur stovi speciali 
lova be galų, su sienai pritai
kytu uždangalu ir į bendrą for 
mą įjungtais staleliais. Siūlai 
iš kurių išmegstos sienos yra 
natūralios šviesių linų spalvos, 
lyg ašutų, lyg tai kokių šaknų 
aštrūs siūlai, tačiau tai yra tik 
ri yako plaukai iš Tibeto. Juos 
suverpė ir išmezgė Silvia Hey- 
den iš North Carolina. Mezgi
mas retas ir persimato aplin
ka, bet iš aplinkos nesimato, 
kad vyksta viduje. Guli tartum 
lapuotų medžių palapinėj. Gu
lėdamas esi atskirtas nuo kitų 
buto erdvės dalių, bet jauti ir 
girdi, kas vyksta visoje reziden 
cijos aplinkoje.

-- Kaip tokia rezidepcijos 
įrengimo idėja kilo? -- paklau
siau dail. A. Kašubienę.

-- Žmonės nuo amžių troško 
turėti privatų gyvenimą. Pra
džioj troško pilių, kurias gavo, 
užkariavo, vėliau nuosavo ark
lio, dabar automobilio ir žmo
gus viską gavo. Turėdami gyve
nimui pastogę namą ar butą, 
šeimos nariai troško kiekvie
nas turėti atskirą kambarį, kur 
jis galėtų vienas užsidaręs ka
raliauti. Taip žmogus pamiršo 
savo įgimtus bendravimo ir po
jūčių aspektus. Žmogus, bet rokš- 
damas privatiškumo izoliavosi 
nuo įgimtų būtinybių, šeimos na - 
riai vienas nuo kito. Tuo rezi
dencijos įrengimu ir buvo mano 
noras pasiekti privatumo be izo
liacijos, — atsakė A. Kašubie- 
nė.

Kaip matome iš nuotraukų ir 
aprašymo, ji šita savo kūryba to 
kį privatumą ir atrado. Sėdi vie - 
name rezidencijos galear užda
roj buveinėj ir jauti, girdi, jog 
nesi namuose vienas, nematai, 
ką kiti veikia ir jie nemato ką 
tu veiki. Girdisi kitų buvimo pri 
slopinti dėka tos medžiagos 
garsai, kurie netrukdo kitiems 
dirbti savo darbą.

Yra dar mažiau komplikuoti 
kampeliai su dviem darbo sta
lais, kur dailininkė pradeda vyk
dyti savo planus: braižo, kuria, 
skaičiuoja, daro didelius projek
tus, bet mažyčius modelius, ku
rių čia stovi visa eilė jau įvyk
dytų ir tiktai dar užsakytų. Čia 
stovi mažytis ir jų rezidencijos 
čia jau įvykdytų planų modelis.

Viso to projekto įvaykdymui 
Aleksandra ir Vytautas Kašu
bai abu dirbo 4 mėnesius, po 
7 dienas savaitėje ir 14 valan
dų kasdien ir visus darbus at
liko patys vieni. Ji sudarė pla
nus, o vyras atliko skulptūros 
ir medžio darbus.

— Kokie tolimesni darbai — 
paklausiau ir buvau labai nu
stebinta, kai ji atsakė: "Da
bar dirbu su mūrininkais. Gau
nu užsakymą, paruošiu projek
tą, modelį ir planus, samdau 
mūrininkus ir prižiūriu darbo 
eigą".

Dabar A. Kašubienė stato 
jau ketvirtą mūrą Rochesterio 
universitete. Kartą į savaitę nu 
skrenda patikrinti darbo eigą, 
duoda nurodymus, kad jos pro 
jektu iš plytų daroma mozaika 
būtų tinkamai atlikta, šiuo me
tu jau turi paruošusi projektą 
ir modelį vienai New Yorko li
goninei. Ir tas būsimų plytų 
pastato modelis kaba čia ant 
sienos.

Kaip gaunate tokius didelius 
užsakymus ir dar būdama silp 
nosioę lyties atstovė — mote
ris? — paklausiau.

-- Aš ir pati nežinau, nega
lėčiau tiksliai atsakyti. Manau 
kad iš JAV spaudos, nes yra žur 
nalų, kuriuose panašūs atlikti 
darbai būna plačiai aprašomi. 
Kam įdomu ir reikalinga, tas ir 
susiranda, tuo labiau, kad pana
šiems darbams tokių profesio
nalų, kiek žinau, esame tik due 
-- atsakė ji.

Šią naujo tipo sukurtą rezi
denciją aplanko daug žymių ar
chitektų, dailininkų net iš kitų 
miestų atvykstančių. Baigiant 
apie dail. A. Kašubienės naujus 
atradimus reikia pažymėti, kad 
ir jos vyras dail. V. Kašuba 
taip pat šiuo metu intensyviai 
ruošiasi savo skulptūros darbų 
parodai New Yorke, bet apie tai 
plačiau kitą kartą.

AIDU 
REDAKTORIAUS
VINGIAI...

(Atkelta iš 5 psl.) 
ti kompetetinga? Negi ji 
to nežinotų?

Pagaliau, rašymo bū
das — tonas! Ne, tai ne 
moteriška kalba, o kam
puota, lyg dūžiai girnaka 
lio, ar kirviu į kaladę. 
Toks pat ir galvojimas. 
Ypač kai jis kalba apie 
dramaturgijos apžvalgą 
jo dogmatišku supratimu 
ir tepripažįsta tokį ap
žvalgininką, kuris būtų 
griežtas kritikas,pažin
tų estetinių principų ko
deksą pagal jį kaltintų 
ir... darytų sprendimus. 
Bekalbėdamas apie tai 
jis panūsta tų griežtų 
sprendimų ir, jei jau Sto 
Santvaras nedarė spren
dimų kitiems, pasitem
pęs į šviesiausio teisėjo 
pozą, lyg respublikos 
vardu paskelbia sprendi
mą pačiam Stasiui Sant-

DIRVA

KAS LIETUVIUKĄ IŠMOKYS
LIETUVIŠKAI SKAITYTI

Vaikų auklėjimas yra 
laikomas pirmoje eilėje 
tėvų uždaviniu. Jie yra 
pagrindiniai ir svarbiau 
si vaikų auklėtojai. Už 
jų išauklėjimą ir paruo
šimą gyvenimui jiems 
tenka didžiausia atsako
mybės dalis prieš jų atei 
tį ir visuomenę. Visur ir 
visada tėvai rūpinasi vai
kais nuo pat jų gimimo ir 
auklėdami stengiasi juos 
paveikti taip, kad jie iš
augtų dorais ir šviesiais 
žmonėmis, išmoktų 
jiems vėliau gyvenime 
reikalingų dalykų ar pa
siruoštų kuriai nors pro 
fesijai. Jei tėvai tuo ne
pasirūpina, niekas kitas 
jų tuo atžvilgiu nepakei
čia, ir dėl to nukenčia 
vaikų pasiruošimas gy- 
venmui.

MOKYKLA — TĖVŲ 
PAGELBININKE

Žemose kultūrose, 
kur gyvenimas nėra su 
dėtingas, visą vaiku auk
lėjimą atlieka patys tė
vai. Ir tai yra laikoma 
natūralia jų pareiga. Mo
kykla atsirado tada, ka
da reikėjo vaikus pamo
kyti to, ko tėvai patys 
nebemokėjo ar neturėjo 
laiko mokyti. Taigi mo
kyklos uždavinys pir
miausia buvo tęsti tėvų 
pradėtą auklėjimo darbą 
ir vaikus pamokyti to, ko 
jie patys nesugebėjo ar 
neturėjo sąlygų. Taip mo<- 
kykla atsirado kaip pagel 
binė ir tėvų samdyta ins
titucija.

Nors šių laikų mokyk
la nuo tėvų jau nebepri
klauso, o yra visuome
nės, dažniausia valsty
bės laikoma ir kontro- 

varui: — "jog Santva
ras — joks kritikas".***

Tokia recenzija nėra 
dalykinė. Ji yra tenden
cinga iki pilno įžūlumo ir 
priskaitytina prie prie
monių nešvariųjų, už
gaunančių nebe vien ra
šytoją Stasį Santvarą.

Tačiau tai nėra vien 
"Ramunės Stanelytės" 
reikalas. Stebėtina, kad 
tokia recenzija yra talpi
nama į kultūrinį žurna
lą. Daugiau stebina Aidų 
redaktoriaus Juozo Gir
niaus elgesys, priešin
gas dr. Juozo Girniaus 
gerai-gražiai filosofijai 
ir rodąs vieno žmogaus 
du veidus. Negana to, tas 
dviveidiškumas pagimdo 
tam pačiam žmogui ir 
trečią veidą, kai J. Alau 
šius kelia srovinio irz
lumo priekaištus ki
tiems, pats būdamas pa
vyzdingiausiu erzelių or- 
ganiztorium.

Jeigu to akivaizdoje Ai
dų prenumeratorių skai
čius nemažėja, tai reikia 
daryti išvadą, jog mūsuo
se tautinio blėsimo nėra, 
esam tuo atžvilgiu kant
rūs ir patvarūs. Tačiau, 
jeigu Aidų prenumerato
riai pradėtų atsįsakinėt, 
tai ir tuo atveju tai ne
reikštų tautinį blėsimą. 
Greičiau tai būtų ženklu 
tautinio jautrumo, pa
dorumo, ženklu protes
to. Ir jei jau to esama, 
tai ar nėra pribrendęs 
laikas susimąstyt ir su- 
sigriebt Aidų žurnalo lei
dėjams Tėvams Pranciš
konams — ką nors daryt, 
ką nors... 

liuojama institucija su 
valstybės nustatytais jai 
uždaviniais ir nustatyta 
tvarka, bet jos pagrindi
nis uždavinys ir dabar te
bėra tas pats — tęsti bei 
papildyti tėvų šeimoje 
pradėtą auklėjimą ir at
likti tai, ko nesugeba 
atlikti pati šeima.

Tarp šeimos ir mokyk
los auklėjimo pareigos 
pasiskirsto šiaip :pagrin 
dinį auklėjimą kūdikys
tėje ir ankstyvoje vai
kystėje atlieka šeima; gi 
vėliau ji tomis pareigo
mis dalijasi su mokykla, 
taip pat atlikdama savo 
auklėjimo atsakomybės 
dalį; tėvai atlieka tą auk 
Įėjimo dalį, kuri jiems 
yra skirta pačios prigim 
ties, kurio reikalauja jų 
tėviška sąžinė, jų vaikų 
meilė ir jų paveldėtos 
auklėjimo tradicijos.Mo
kykla gi atlieka tuos auk
lėjimo bei mokymo užda
vinius, kuriuos atlikti 
įgalina jų mokytojų pro
fesinis pasiruošimas ir 
ją įpareigoja atitinka
mi įstatymai, tautiniai, 
kultūriniai, socialiniai 
ir politiniai reikalavi
mai. Taip mokykla vai
kus moko, šviečia, auk
lėja, įveda juos į šių lai
kų kultūrą ir paruošia ku
riai nors profesijai.

Kaip mokykla auklėji
mo atžvilgiu atlieka tai, 
ko negali atlikti tėvai, 
taip tėvų uždavinys yra 
sekti ir papildyti vaikų 
auklėjimą tais atžvil
giais, kurių neatlieka mo
kykla. Jų pareiga pasi
rūpinti ir savo pastango
mis išlyginti tuos auklė
jimo trūkumus, kurių ga
li pasitaikyti mokyklo
je.
MŪSŲ REIKALAVIMŲ 
NEPATENKINA ŠIO 
KRAŠTO MOKYKLA

Netenka nė aiškinti, 
kad lietuviai išeivijoje 
nė viename krašte nera
do mokyklų, kurios pa
tenkintų jų tautinio išli
kimo ir tautinio auklėji
mo siekimus. Turime su
tikti su faktu, kad kiek
vieno krašto, kuriame 
tautinės mažumos netu
ri savo tautinių ir tauti
ne kalba dėstomų mo
kyklų, politika siekia at
eivius absorbuoti, nu
tautinti ir paversti ne tik 
lojaliais piliečiais, bet 
savo tautos nariais, su
naikinant jų tautinę sąmo
nę ir atitraukti juos nuo 
savo tėvų kalbos bei kul
tūros. Patekęs į betkurį 
kraštą — Jungt. Ameri
kos Valstybes, Kanadą, 
Pietų Amerikos valsty
bes ar kurį kitą kraštą, 
— lietuvis, lygiai kaip ir 
kitų tautų išeivis, turi su
tikti su faktu, kad jo vai
kai to krašto mokyklose 
negaus jokios atramos 
savo kalbai ir savo tau
tos kultūraiir kad jiebus 
apsupti įtakų, skiriančių 
juos nuo savo tėvų. Su
prantama, kad tokios mo
kyklos negali patenkin
ti lietuvių tėvų tautinio 
auklėjimo reikalavimų. 
Vengdami savo vaikų nu
tautinimo, lietuviai išei
viai patys ar per savo or
ganizacijas bei jų sukur 
tas institucijas turi pasi 
rūpinti papildyti šio kraš
to auklėjimą tais tauti
nio švietimo bei auklėji 
mo atžvilgiais, kurių esą 
mos mokyklos nepaten

kina. Nekalbant jau apie 
viešąją mokyklą, tau
tiniu atžvilgiu mūsų ne
patenkina ir čia veikian
čios ir prie šio krašto 
reikalavimų prisitaikiu
sios parapinės mokyk
los, nes jos neišmoko 
vaikų nei pažinti, nei pa
milti Lietuvą, kurios jie 
nėra matę, o, įsijungda- 
mos į šio krašto auklėji
mo uždavinius, vaikų jau
nas širdis ir protus pa
lenkia vien tik šiam kraš
tui pažinti bei pamilti. 
Taigi lietuvišku auklėji
mu reikia pasirūpinti jau 
kur kitur, būtent, litua
nistinėje mokykloje ir 
namie.

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Mes patys, išaugę toje 
tvarkoje, kur šeima ga
lėjo visiškai pasitikėti 
vaikų išmokymu mokyk
loje, dabar to paties lau
kiame ir iš lituanistinės 
mokyklos, kuri daugumo 
j e vietų yra tik šeštadie
ninė. Vaikams lankant 
lituanistines mokyklas, 
tėvams atrodo, kad jau at
krenta rūpestis vaikų lie 
tuviškuoju auklėjimu bei 
lietuvių kalbos mokymu. 
Tačiau iš lituanistinės 
mokyklos dažnai laukia
ma daugiau, negu per vie
ną darbo dieną savaitėje 
ji gali padaryti. Geriau 
yra tose vietose, kur, 
vaikai turi lietuvių kal
bos pamokas kasdieną ir 
kur lietuvių kalbą jie gir
di dažniau. Šeštadieninė 
mokykla yra daug sunkės- 
nėję padėtyje. Vaikai, iš 
buvę didžiąją laiko dalį 
kitokioje mokykloje, ir 
pamokose girdėdami tik 
nelietuvių kalbą, pasida
ro nebelabai imlūs lietu
viškiems dalykams. O, 
be to, ne visi vaikai ir 
tokią mokyklą pasiekia. 
Lankydami nelietuviš
kus vaikų darželius, jie 
visus auklėjimo pagrin
dus gauna jau nelietuviš
kus, į kuriuos vėliau įs
prausti lietuvišką dvasią 
jau sunkiai bepavyksta. 
Lankydami nelietuvišką 
vaikų darželį ir bežais- 
dami su nelietuviais 
draugais, vaikai jau daž 
nai būna pradėję nulietu- 
vėti. Taip ir pati lituanis
tinė mokykla daugeliui 
vaikų, jiems jau lankant 
nelietuvišką pradžios 
mokyklą, jau būna pavė
luota. Lituanistinei mo
kyklai tenka labai sunki 
pareiga: jau ne tiek vai
kus lietuvių kalbos moky
ti, kiek taisyti jau kitos 
mokyklos sužalotą jų 
gimtąją kalbą. Taip susi 
daro lietuvių kalbos at
žvilgiu labai svarbus mo 
mentas, kada vaikai dar 
nesimoko lituanistinėje 
mokykloje ir kada jų lie 
tuvių kalbos mokyme tu
ri labai svarbų vaidmenį 
atlikti tėvai.

ELEMENTORIŲ REIKIA 
JAU ŠEIMOJE MOKYTI

Pagrindinė lietuviš
kojo švietimo dalis, ku
rios lietuviška šeima ne 
gali aplenkti, yra vaiko 
išmokymas lietuviškai 
skaityti. Šiomis sąlygo
mis ta pareiga dažniau 
šiai tenka šeimai. Ne
sant lietuviško vaikų dar
želio arba tokiems dar
želiams veikiant tik šeš
tadieniais ir nešant nor
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malios lietuviškos mo
kyklos, beveik nėra mo
kyklinės institucijos, ku
ri turėtų sąlygas tą dar
bą atlikti. Skaityti gali
ma tinkamai išmokyti tik 
tokioje mokykloje, kur 
vaikas kasdien po trupu
tį nuosekliai įvedamas į 
raidžių pažinimą, jų ra
šymą, į jų jungimą į žo
džius ir tų žodžių skaity 
mą. Tai gali atlikti tik 
tokia mokykla, kur lie
tuvių kalbos mokoma 
kasdien. Šeštadieninė 
mokykla to darbo pilnai 
atlikti jau negali, nes vai 
kas joje tik kartą per sa
vaitę gali būti elemento
riaus pamokomas. Bet 
savaitė yra jau per ilgas 
laiko tarpas, kad vai
kas savo mokymąsi galė 
tų nuosekliai tęsti, nepa 
miršdamas, ką jis prieš 
savaitę mokėsi. O lietu
viškai skaityti vaikas 
gali tik tada, kada jis 
kasdieną to mokomas. O 
tai gali padaryti patys tė - 
vai. Šeštadieninėje litu
anistinėje mokykloje iš
mokti skaityti vaikui jau 
per sunku.

O, be to, vis daugiau 
jaunų šeimų išsikelia gy
venti į tokią aplinką, ku
rioje jau nėra jokių litu
anistinių mokyklų ir kur 
vaiko išmokimas lietu
viškai skaityti, kartu ir 
visas jo lietuviškas švie
timas priklauso tik nuo 
tėvų ir jų tautinio susi
pratimo.

KADA VAIKĄ REIKIA 
. MOKYTI LIETUVIŠKAI
SKAITYTI?

Kalbant apie vaikų 
mokymą lietuviškai skai
tyti, kai kam gali atrody 
ti, kad tą reikalą galima 
išspręsti paprasčiau: pa
laukti, kol vaikas ang
liškoje mokykoje iš
moks skaityti angliš
kai, o po to jis lengvai 
pereis ir į lietuvišką 
skaitymą ir rašymą.

Tai tik iš dalies yra 
teisinga, bet priešinga 
lietuviškojo auklėjimo 
siekimams. Siekiant iš
laikyti vaikų lietuvišku
mą, jie turi išmokti lie
tuviškai skaityti anks
čiau, negu jie mokykloje 
išmoksta angliškai, ki
taip tariant, anksčiau, ne 
gu jie pradeda lankyti 
anglišką mokyklą. Nor
maliai tai yra kiek per 
anksti mokyti skaityti. 
Tiesa, šiame krašte kai 
kur vaikai pradedami mo
kyti skaityti jau vaikų 
darželyje, bet tas vaiko 
amžius dar normaliai nė
ra laikomas tinkamu to
kiam mokymui. Daugu
mos kultūringų kraštų 
vaikai darželiuose dar 
nemokomi skaityti, o kai 
kuriuose kraštuose tai 
net ir draudžiama, ir su 
mokymu skaityti laukia
ma pradžios mokyklos 
lankymo meto. Bet pats 
vaikas jau sugeba moky
tis skaityti, jei jis tik 
mokomas jam prieinamu 
metodu ir iš gerų elemen
torių. Todėl ir mums, 
norint užbėgti už akių 
angliškam mokymui, ten
ka vaikus pradėti moky
ti lietuviškai skaityti 
kiek anksčiau, negu nor
maliai mokyklose jie mo
komi skaityti. Tinkamai 
juos pamokant, tai jiems 
nebus joks apsunkini
mas. Bet kartu reikia at
siminti, kad tai yra ge
riausia proga tokiam mo 
kymui ir kad jos negali
ma praleisti neišnaudo
jus.

(Nukelta į 7 psl.)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dirva kitą savaitę, dėl 
JAV n e p r i k 1 ausomybės 
šventės, išeis tik vieną kar
tą, būtent penktadienį, lie
pos 9 d.

• Superior Savings and 
Loan Assn. visos trys įstai
gos šį šeštadienį, liepos 3 d. 
ir pirmadienį, liepos 5 d. 
dėl JAV nepriklausomybės 
šventės bus uždarytos ir 
bankinės operacijos nebus 
atliekamos.

• Leonas A. Aželis šiais 
metais baigė Cleveland 
Statė Universitetą gauda
mas bakalauro laipsnį psi
chologijoje. Leonas priklau
so Lietuvių Studentų Są
jungai ir yra buvęs LSS 
valdybos narys, domisi mu
zika ir ruošiasi studijoms 
magister laipsniui gauti.

Jaunam bakalaur e a t u i 
linkime visokeriopos sėk
mės.

• Globė Parcel ir Service, 
Inc. Clevelando sk dėl 
atostogų, bus uždarytas nuo 
liepos mėn. 5 d. iki liepos 
27 d.

787 East 195 St.
Cleveland, Ohio 44119

SUPERIOR 
SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka
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
§712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

VLIKo leidžiamo Eltos biuletenio redaktorius Vytautas Alseika, 
šiuo metu atostogose, lanko lietuvių kolonijas. Atvykęs į Clevelan
dą, kur anksčiau gyveno, susitiko su senais pažįstamais ir vizitavo 
Dirvos redakciją. Nuotraukoje Vytautas Alseika su Dirvos redak
cijos sekretore Nijole Maželiene.

LINKSMA GEGUŽINĖ
ALT S-gos Clevelando 

skyrius liepos 18 d., sekma
dienį, rengia linksmą gegu
žinę Vlado ir ponios Dau- 
tų sodyboje, 2971 Bishop 
Rd. Pradžia 7 vai. p. p.

Bus įdomi programa, ge
ras bufetas ir gėrimai. Cle
velando ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti gegužinėn, kur 
tikrai gražiai praleisite 
laiką.

• Blossom muzikos cent
re ateinančią savaitę su 
Clevelando orkestru koncer
tuos pianistai: John Brown- 
ing liepos 9 d. ir Byron Ja
nis liepos 10 d. Pradžia 
8:30 v. v. Bilietai nuo 3 iki 
6 dol. gaunami Severance 
Hali ir pas Burrows.

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

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

CLEVELANDO PARENGIMU
_ _  KALENDORIUS_ _ _

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

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

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 2 D. Clevelando 
Ateitininkų koncertas.

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

OMAHA

”RAMBYN0” 
KONCERTAS

Omahos Lietuvių Bend
ruomenės choro ”Ramby- 
nas” koncertas — "Ramu
nių” vakaras, kuris įvyko 
birželio 19 d., Omahoje, 
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Nors ir 90 laips. tem
peratūroj, į skoningai, ra
munių žiedais, papuoštą sa
lę, stebėtinai gausiai, prisi
rinko publikos.

Programoje buvo atlikta 
keletas dainų, jau paruoštų 
dainų šventei. Pora daine
lių sudainavo tik dukrytės 
su mamytėm, kurios daly
vauja ir bendrame chore. 
Pabaigai, grupė jaunesnių
jų „ramunių”, pritariant 
akordeonams, atliko tris 
šlagerius, kurie kadaise, 
Lietuvoje buvo labai popu
liarūs šokių salėse. Nuotai
ka susidarė maloni, o vy
resniesiems ir sentimenta
li, nes daug kas „grįžo” į 
tuos senus laikus tėvynėje.

„Rambyno” parengi m a i 
visados susilaukia didelio 
liet uviškosios visuomenės 
pritarimo ir yra gausiai, su 
malonumu lankomi. Chorą 
sudaro daug pasišventusių 
žmonių, kurie atlikę savo 
tiesioginius darbus darbo
vietėse, randa laiko ir ener
gijos lietuviškai dainai. 
Liet, kolonija didžiuojasi 
savo ”Rambynu” kuriam 
a t s i d a v usiai vadovauja 
muz. Br. Jonušas. Taip pat, 
lietuviai džiaugiasi turėda
mi energingą, didelių orga
nizacinių gabumų turintį 
inž. B. Sulskį, kuris šiuo 
metu, būdamas choro pirmi
ninku ir šį kartą viską pra
vedė ir suorganizavo be 
priekaištų. Jau daug metų 
kai pripažinta, kad kur jis 
stos visados gerai padarys.

Po vasaros karščių ir 
atostogų „Rambynas” žada 
suruošti rudeninį koncertą, 
kuriame tikisi išpildyti ir 
B. Budriūno kantatą. Reikia 
tikėtis, kad būsimas kon
certas bus dar geresnis, nes 
nei choristų, nei publikos 
nevargins tas nelemtas 
karštis. (JP)

KAS LIETUVIUKĄ
(Atkelta iš 6 psl.)

Mokymas lietuviškai 
skaityti, prieš vaikui pra- 
dedant mokytis skaityti 
angliškai, palengvina ir 
pačiam vaikui. Lietuviš
kos raidės yra tik vie
naip skaitomos bei ta
riamos. Lietuviški žo
džiai yra skaitomi taip, 
kaip jie yra parašyti ir 
neturi netariamų rai
džių. Lietuviškai skai
tyti yra daug lengviau ne
gu angliškai. Lietuviška 
rašyba yra mažiau su
dėtinga, joje žodžius pa 
rašyti ir paskaityti yra 
daug lengviau negu ang
liškai. O pagrindinis mo
kymo dėsnis didaktikoje 
yra nuo nesudėtingų daly 
kų eiti prie sudėtinges
nių, nuo lengvų prie sun
kesnių. O kad anglų kal
ba skaityti išmokyti yra 
daug sunkiau, rodo ir tas 
faktas, kad lietuviškose 
mokyklose visi vaikai iš 
moksta skaityti jau pir
maisiais mokslo metais. 
O amerikiečių mokyklo
se vaikai angliškai skai
tyti pirmaisiais mokslo 
metais dažniausiai dar 
neišmoksta. O dalis jų ir 
per ilgesnį laiką gerai 
neišmoksta skaityti, nes 
tos kalbos rašyba yra 
per daug sudėtinga ir 
sunki.

Nors angliškoji abė
cėlė dėl tos kalbos la
bai sunkios rašybos yra 
mokoma kitokiu metodu, 
negu skaityti mokoma lie 
tuvių kalboje, tačiau, vai
kas, mokėdamas lietu
viškai skaityti, lengviau 
susigaudys ir sunkiuose 
angliškuose garsuose, 
negu iš viso neturėda
mas nuovokos apie skai
tymą. Taigi vaikui, prieš 
mokantis skaityti angliš 
kai, yra labai naudinga 
pirmiau išmokti skaityti 
ir rašyti lietuviškai.

Antra, lietuviškai pir
miau išmokyti reikalau
ja ir mūsų tautinio auklė 
jimo uždaviniai. Išmoki 
mas angliškai skaityti 
yra labai didelis žings
nis į vaiko nutautimą ypa
čiai tuo atveju, kada jis 
dar nemoka skaityti sa
vo kalba. Savosios nemo
kant ir jau mokantis sve
timosios, yra duodama 
tai svetimajai pirmeny 
bė prieš savąją. Ta sve
timoji kalba pasidaro ne 
vien tik jo lankomos mo
kyklos kalba ir jo mokyk 
los ir gatvės draugų kal
ba, bet ir jo skaitomoji 
bei rašomoji kalba. Tuo 
atžvilgiu, vaiko anksčiau 
savąja kalba skaityti ne
išmokius, jos reikšmė jo 
akyse labai sumažėja.

Todėl, kad savoji bei 
gimtoji kalba vaiko sąmo
nėje nebūtų svetimosios 
nustelbta bei nuvertinta, 
reikia jį pirma išmokyti 
skaityti ir rašyti lietuviš
kai, prieš dalykų moky
mąsi nelietuviškos mo
kyklos kalba. Taigi lie
tuviškas elementorius 
turi būti išeitas anksčiau 
negu jis imaįrankas ang
liškąjį elementorių.

Sutinkant su principu, 
kad vaikas turi pirma iš 
mokti lietuviškai skaity
ti, drauge ateina ir atsa
kymas, ir kur jis turi iš 
mokti lietuviškai skaity-

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

IŠMOKYS...
ti. Nesant pakankamai 
lietuviškų vaikų darželių 
arba jiems dirbant tik 
š eš t adi eni ai s, nėra kito s 
išeities, kaip tik ta, kad 
elementorių vaikas turi 
mokytis savo tėvų šeimo
je. Šeimai ta pareiga ten
ka ne todėl, kad kas ki
tas jos kratytųsi, bet dėl 
to, kad išeivijoje beveik 
neturime kitos instituci
jos, kurioje vaikas turė
tų sąlygas normaliai ir 
jam tinkamu būdu išmok
ti lietuviškai skaityti ir 
rašyti anksčiau, negu jis 
pradeda lankyti angliš
kąją mokyklą.

TĖVŲ NEPASIRUOŠI
MAS MOKYTI SKAI
TYTI

Pasisakant, kad tėvai 
turėtų rūpintis skaitymo 
bei rašymo mokymu, 
kiekvienam iškils rūpes
tis su įsitikinimu, kad 
jiems tai sunkiai įmano 
ma, nes jie nėra tokiam 
specialiam darbui pasi
ruošę. Dauguma tėvų, be 
abejo, mano, kad tai gali 
atlikti tik mokytojai, ku
rie yra mokytojavę semi
narijose ar kitokiose mo
kytojų paruošimo insti
tucijose išėję specialius 
mokslus ir pasiruošę to
kiam darbui.

Tikrai pasiruošimo 
vaikus mokyti trūkumas 
sudaro tėvams šiuo at
veju rūpesčių ir sunku
mų. Bet tai nėra nenu
galima kliūtis. Tiesa, 
mokytojų paruošimo ins
titucijose būsimieji mo
kytojai išeina skaitymo 
ir rašymo metodiką ir tu
ri tų dalykų praktikos pa
mokas, kuriose patyru
sių mokytojų priežiūroje 
pasipraktikuoja, kaip rei
kia mokyti tą ar kitą 
mokslo dalyką. Tokios ži
nios ir mokyklinė prak
tika sudaro jo metodinio 
pasiruošimo pagrindą. 
Bet metodinės žinios dar 
nepadaro specialisto mo
kytojo. Mokant yra svar
bu ne vien tik turėti me
todinių žinių, kaip vaiką 
reikia mokyti, bet ir įsi
jausti bei suprasti, kaip 
kiekvienas vaikas ką su
pranta ar nesupranta. O 
mokytojas, ypač jaunas 
mokytojas, turėdamas vi
są klasę ir mokydamas 
visus iš karto, jau neturi 
progos įsigilinti į kiekvie
ną vaiką ir jįiš arčiau su
prasti. Tuo atžvilgiu 
motina, aiškindama sa
vo vaikui ką individua
liai, gali net geriau jam 
padėti jos aiškinamą da
lyką suprasti bei išmok
ti. Vaiką nuo pat gimimo 
augindama bei jį auklė
dama, kiekviena motina 
geriau žino jo sugebėji
mus ir jo linkimus, ne
gu vaikų neauklėjęs jau
nas, nors ir vaiko psicho - 
logijos mokęsis moky
tojas, mokydamas jų vi- 
są klasę. Toks motinų 
savo vaikų pažinimas, ži
nojimas jų sugebėjimų ir 
supratimas jų reikalų 
joms duoda pagrindą mo
kyti juos ir skaityti. 
Kaip jos labai dažnai 
augantį vaiką šio ar to 
pamoko, taip gos gali 
lygiai pamokyti jįirskai 
tyti, pasinaudodamos jei 
ne metodiniu žinojimu, 
tai bent savo motinišku 
įsijautimu.

METODINIS NEPASI
RUOŠIMAS MOTINAI 
NĖRA NENUGALIMA 
KLIŪTIS

Nebūtu rimta tvirtin-
c

ti, kad mokytojui dir
bant mokykloje nėra rei
kalingas joks metodinis 
pasiruošimas. Bet lygiai 
negalima tvirtinti, kad ir 
be tokio pasiruošimo tė
vai negalėtų vaikų namie 
išmokyti skaityti ir ra
šyti. Jų metodinis nepa
siruošimas mokyti savo 
vaikus nėra nenugalima 
kliūtis ir šiomis sąlygo
mis negali būti nė pasitei
sinimu, kad jie savo vai
kų negalėtų to išmokyti. 
Juk, trūkstant mokytojų, 
ir mūsų krašte per eilę 
metų nepriklausomybės 
pradžioje ir antrosios vo 
kiečių okupacijos metu 
buvo priimami ir be spe
cialaus pasiruošimo as
mens, kurie dirbo mokyk
lose, kol kuriuo nors bū
du įsigijo mokytojo cen
zą.

Esant būtinam rei
kalui, mokytojo darbui 
buvo verbuojami ir jam 
reikalingo formalaus 
pasiruošimo neturį as
mens. Visi sutiksime, 
kad nė kiek nemažiau 
būtinas reikalas šian
dieną verčia tėvus, 
gelbstint vaikus nuo nu- 
tautimo, imtis patiems 
mokyti juos lietuviškai 
skaityti. Jei jiems ir 
trūksta metodinio pasi
ruošimo, tai jų savo vai
kų pažinimas ir jų meilė 
įgalina juos tai atlikti 
dažnai net sėkmingiau, 
negu kitados savo dar
bui taip pat nepasi
ruošęs ir visą klasę mo
kydamas mokytojas.

Jei dar prisiminsime 
aną mūsų tautos hero- 
išką laikotarpį, kada 
lietuvės motinos, pa
čios nedaug skaityti te- 
mokėdamos ir neturėda
mos nė tinkamų elemen 
torių, bet gelbėdamos sa
vo vaikus nuo surusini
mo, išmokydavo skaity
ti, taip pat gelbėjant juos 
nuo nutautimo, iš motinų 
jau tokio pasiaukojimo 
nebereikalauja. Ir gal ne
būtų didelio pateisinimo 
prileisti, kad šių laikų 
lietuvė motina nėra pajė
gi atlikti tai, ką padary
davo motinos anais rusų 
valdžios laikais.

Todėl pasiteisinimas, 
kad bet kuri šių laikų 
jauna motina, nebūdama 
mokytoja, nesugebės sa
vo vaikų pamokyti skaity
ti, berods, visiškai at
krenta. Ji dar atsimena, 
kaip ji pati buvo mokyklo
je mokoma, kaip ji pir
mąsias raides išmoko 
bei suprato, kas jai tą 
supratimą palengvino ar 
apsunkino. Jau tas pats 
prisiminimas savo mo
kymosi padės jai orien
tuotis, kaip tuos pačius 
dalykus supras jos vai
kas, ir kaip ji turi vaiką 
prie elementoriaus pa
traukti, kaip jįužintere- 
suoti elementoriaus pa
veiksliukais ir raidėmis 
ir kaip tą raidžių bei žo
džių mokymąsi gal net pa
versti maloniu žaidimu. 
Be to šiais laikais jau tu
rime elementorių, pagal 
kuriuos nei mokyti nei 
mokytis jau nėra sunku. 
Šių laikų elementoriai 
stengiasi taip prisitaiky 
ti prie vaiko sugebėjimų, 
kad jis su mažiausia su
augusių pagalba iš ele
mentoriaus paveikslų ir 
trumpų žodelių gali net 
ir pats išmokti tiek rai
des, tiek ir skaitymą.

P.M.

Švietimo Gairės 
Nr. 4 (1971). Lei
džia JAV LB Švie
timo Taryba,



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. Gediminas Balukas, JAV ir Kanados LB IV-sios dainų Šven
tės vykdomojo komiteto pirmininkas, paskutiniu laiku daug dirbo, kad 
dainų šventė pasisektų. V. Noreikos nuotrauka

• šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos koplyčioje, Romo
je, gedulo pamaldomis buvo 
paminėtos pirmosios meti
nės nuo buvusio Lietuvos 
atstovo prie Vatikano min. 
S. Girdvainio mirties. Šv. 
Mišias aukojo lietuvių Sa
leziečių Vytėnų centro va
dovas prof. kun. Zeliauskas. 
Pamaldose dalyvavo Lietu
vos pasiuntinybės prie Va
tikano vedėjas, Stasys Lo
zoraitis jun., Lietuvos -dip
lomatijos šefas min. Lozo
raitis, šv. Kazimiero kole
gijos rektorius prel. L. Tu- 
laba, kolegijos auklėtiniai ir 
Romos lietuviai. Ta proga 
buvo pasimelsta ir už Lie
tuvos kankinius, Sibiro 
tremtinius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę.

• Stepo Zobarsko vado
vaujama Manyland Books 
Ine. leidykla, savo veiklos 
laikotarpyje yra išleidusi 
virš 30 lietuvių rašytojų 
knygų anglų kalba, kurių 
paskutinė buvo ”LITHUA- 
NIA 700 YEARS” dr. A. 
Geručio redaguota, dabar 
išleidžia Vaižganto rinkti

ELZBIETAI RAMANAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, dr. VLADUI RAMA

NAUSKUI su šeima ir kitiems artimie

siems reiškiame gilią užuojautą

Lietuvos Nepriklausomybes 
Fondo Valdyba

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

ir šeimai, mylimai MOTINAI Lietuvo

je mirus, reiškiame gilią užuojautą

Eglė ir Bronius Arai 
ir šeima

A. A.
ELZBIETAI RAMANAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
liūdesio valandoje jos sūnums KOSTUI, dr. VLA
DUI, VINCUI, JONUI, JUOZUI ir jų šeimoms

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Skyrius 

Chicagoje

DR. VLADĄ RAMANAUSKĄ,

jo šeimą ir gimines, jo MOTINAI Lietuvoje mi

rus, giliai užjaučia

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

ir šeimai, jo MOTINAI mirus Lietuvoje, reiškia

me gilią užuojautą

Dr. Z. Sabataitis su šeima
ir

Dr. Gintautas Sabataitis

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

nius raštus ir kun. S. Ylos 
atsiminimus apie Stutthofo 
koncentracijos stovyklą.

Ši leidykla turi pripažini
mą tarptautiniu požiūriu, į 
kurią kreipiasi autoriai ir 
iš kitų kraštų, šiomis dieno
mis leidykla gavo kvietimą 
iš Argentinos ambasado
riaus Washingtone daly
vauti Buenos Aires univer
siteto 50 metų įsteigimo 
proga ruošiamoj tarptauti
nių u-to bibliotekos knygų 
parodoj atsiunčiant savo 
leidinių.

Tokį pat kvietimą gavo iš 
Izmir, Turkijos, kur tarp
tautinių knygų paroda bus 
atidaroma spalio 15 d. Tai
gi Lietuvos vardas bus pla
čiai išgarsintas.

• Inž. Antanas Novickis, 
aktyvus visuomeninin kas, 
ilgesnį laiką guli ligoninėje 
dr. A. Snieškos priežiūroje, 
New Yorke.

• Chicagos Lietuvių Ope
ra, pabaigusi savo dainavi
mo sezoną su Verdi Tra
viatos spektakliais, birželio 
18 d. išsirinko naują valdy-

VLIKO TARYBA POSĖDŽIAVO
Vliko Tarybos posėdis 

įvyko birželio 25 d. New 
lorke. Posėdyje buvo ap
žvelgta Vliko Valdybos vei
kla per pastaruosius du mė
nesius ir apie tai Tarybą in
formavo vicepirmin i n k a s 
dr. B. Nemickas, einąs pir
mininko pareigas dr. Valiū
nui esant Europoje.

Pranešėjas plačiau palie
tė P. ir A. Bražinskų bylą, 
kuri Turkijos teismuose vis 
dar nebaigta. Vliko Valdy
ba Bražinskų advokatui pa
siuntusi visą eilę svarbių 
dokumentų, kurie galėtų 
būti naudingi Bražinskų by
lą pakreipti jiems naudin
ga kryptimi.

Tautos Fondui organizuo
jant birželio mėn. vajų, 
ypač esant dideliam reika
lui sutelkti daugiau lėšų 
Bražinskų bylai vesti, Vliko 
Valdyba savo atskiru pra
nešimu kreipėsi į visus lie
tuvius ir prašė gausesnių 
aukų. Tuo pat reikalu Vliko 
Valdybos nariai rašė straip
snius mūsų spaudoje.

Dar balandžio mėn. pa
baigoje Vlikas paskelbė at
sišaukimą, kuriuo viso pa
saulio lietuviams buvo pri
minta, kad š. m. birželio 
mėn. sukanka 30 metų prieš 
sovietinę okupaciją sukilus 
visai lietuvių tautai, suda
rius Lietuvos vyriausybę ir 
jai atstačius nepriklauso- 

bą, kuri ves sekančio sezono 
operos darbus. Operai vado
vauti vėl grįžo buvęs ilga
metis jos pirmininkas Vy
tautas Radžius. Vicepirmi
ninkais yra Gražina Bičiū- 
naitė, Jurgis Vidžiūnas, 
Vaclovas Momkus. Sekreto
rė — Sofija Džiugienė, iždi
ninkas Vladas Stropus, val
dybos narys — Alfredas 
BlyskiSi Po Traviatos ope
ros pastatymo Operos cho
ras ruošė Dainų šventės re
pertuarą ir po Dainų šven
tės išsiskirsto atostogų.

LžS GARBĖS NARIAI
Lietuvių žurnalistų Są

jungos centro valdyba, su
sirinkusi posėdžio 1971 m. 
birželio 4 d., į LŽS garbės 
narius vienbalsiai pakėlė 
kun. dr. Juozą Prunskj ir 
Bronį Railą.

Per pusketvirtų metų ka
denciją dabartinės LžS c. 
v-bos.į garbės narius buvo 
pakelti penki asmenys: Jo
nas Kardelis, Adolfas Kli- 
mas-Kelmutis, Kazys S. 
Karpius, Juozas Prunskis ir 
Bronys Raila. 

mos Lietuvos valstybės su
vereninių organų veikimą. 
Deja, šešias savaites veiku
sią valstybinę nepriklauso
mybę vokiečių okupacinė 
valdžia užgniaužė ir įvedė 
Lietuvon savo nacinį reži
mą.

Pranešėjas paminėjo: juo 
toliau, juo daugiau atsiran
da nacių Vokietijos ir bol
ševikų Rusijos sąmokslo 
dokumentų, nukreiptų prieš 
Lietuvą. Tad Vliko Valdy
bai tenka juos atidžiai per
žiūrėti, daryti jų atranką, 
— kad juos dr. B. Kasias 
įtrauktų į tų dokumentų jo 
redaguojamą leidinį.

Pranešėjas priminė ir tai, 
kad susikaupus visai eilei 
klausimų, dr. J. K. Valiū
nas š. m. gegužės 16 d., 
Lietuvos Atstovo J. Rajec
ko lydimas, turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su D. Martin, 
Baltijos sk. viršininku V. 
Departamente. Pasikalbėji
me buvo paliesta lietuvių 
lankymasis V. Departamen
te, Lietuvos diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos klau
simas ir kt.

Posėdyje dalyvavęs, vos 
iš Europos grįžęs Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas, paklau s t a s, 
pateikė savo įspūdžius. Jo 
nuomone, dabartinė W. 
Brandt vadovaujama Vo
kietijos vyriausybė einanti 
garsiojo Bismarko patartu 
keliu — būti geruose santy
kiuose su Rusija. Kaip toli 
tuo keliu bus nueita, esą vi
sokių spėliojimų.

Vicepirmininkas J. Audė- 
nis išsamiai painformavo 
Tarybą apie lietuvių kalba 
leidžiamą ELTĄ. Jis patei
kė laikraščių redaktorių at
siliepimus į jiems pasiųstas 
anketas. Spauda plačiai 
naudoja biuletenio medžia
gą, nors ji yra pateikusi ir 
pageidavimų. Savo ruožtu, 
pranešėjas nurodė, kad per 
vieną mėnesį mūsų spauda, 
paskelbė per 300 iš Eltos 
gautų žinių ir straipsnių. 
Pabrangus pašto tarifui, 
Taryba ELTOS sąmatą pa
pildė 200 dol. Taryba pri
tarė, kad Tautos Fondo au
kotojams, paaukojus i e m s 
nemažiau, kaip 25 dol. per 
metus, turi būti siuntinėja
mas ELTOS biuletenis.

Posėdyje dalyvavo PLB 
ryšininkas B. Raugas. Po
sėdžiui pirmininkavo Vyt. 
Banelis, ūkininkų Partijos 
atstovas, sekretoriavo Br. 
Bieliukas, Lietuvos Rezis
tencinės Santarvės atsto
vas. (ELTA)

CHiCAGO

L. V. LIAUDININKŲ 
S-GOS KONFERENCIJA

Ketvirtosios Dainų šven
tės išvakarėse, liepos 3 d,, 5 
vai. vakaro, Chicagoje, Dia- 
mond Road restorano pa
talpose, 3321 W. Columbus 
Road (U/2 bloko į pietvaka
rius nuo W. 79th ir So Ke- 
dzie kryžkelės), rengiama 
Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos narių ir pri
jaučiančių konferencija. Pa
grindiniu kalbėtoju bus tei
sininkas M- Mackevičius, 
tema ”LVLS-gos uždaviniai 
egzilėje”.

Nariai ir prijaučiantieji 
maloniai prašomi dalyvauti. 
Visais konferencijos reika
lais rūpinasi LVLS-gos cen
tro valdybos nariai: inž. VI. 
Tamošiūnas, 7218 S. Chris- 
tian Avė., Chicago, Illinois 
60629 ir E. Boreiša, 7201 
S. Whipple St., Chicago, III. 
60629.

Po konferencijos, tose 
pačiose patalpose bus bend
ra vakarienė.

DETROIT

• Pavergtų Tautų Festi
valis prasidės liepos 16 d. 
(penktadienį), 6 vai. prie 
upės, Detroito centre. Ten 
iš pastatytų namelių vienas 
bus skirtas lietuviams. Lie
tuviai išstatys įvairius savo 
meno išdirbinius parodymui 
ir pardavimui. Tam lietuvių 
nameliui eksponatus renka 
Stefa Kaunelienė ir yra pa- 
siekama tel. TA 6-7187.

Motorkada įvyks liepos 
17 d. (šeštadienį). Prasidės 
4:30 vai. prie miesto biblio
tekos (Woodward-Kirby) ir 
baigsis 5:30 prie Civic Cen- 
ter.

Automobiliai motorkadai 
renkasi John R. ir Kirby 
kampas (už meno muzie
jaus).

Festivaliu ir motorkada 
rūpinasi L. O. C. valdyba ir 
kviečia visas Detroito ir 
apylinkių organizacijas da
lyvauti.

Norintieji tuo reikalu 
daugiau žinių gauti skam
bina valdybos pirmininkui 
Rimui Sukauskui telefonu: 
293-4787.

• LS Detroito Vajaus Ko
mitetas birželio 20 d. Dai
navoje turėjo posėdį. Nežiū
rint, kad ir labai karšta 
diena buvo, posėdyje daly
vavo 11 komiteto narių, ku
rių tarpe trys naujai pa
kviestieji: A. Grinius ir dvi 
studentų sąjungos Detroito 
sk. atstovės Ramunė Sto

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

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

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

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

Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221
Area Code 609

nytė ir Aldona Petrauskai
tė.

Nutarta rugpiūčio 8 d. 
suruošti Lietuvių Fondo na
riams ir svečiams išvyką į 
gamtą ir pavesta tuo pasi
rūpinti parengimų vadovui 
Vincui Tamošiūnui.

Pirmi ninkas Vytautas 
Kutkus pranešė, kad į li
tuanistikos studijų komisi
ją įeina: prof. dr. Justinas 
Pikūnas, dr. Kęstutis Keb- 
lys ir Nijolė šlapelytė.

• šv. Petro parapijos ta
ryba birželio 15 d. dviejų 
metų terminui išrinkta iš 
šių asmenų: Bronė Ber- 
žianskienė, Elena Malinaus
kienė, Stasys Vasiliauskas 
ir Bill Hargan.

Parapijos auksinis jubi
liejus bus švenčiamas spa
lio 24 d. Parapijos jubilieji
nio leidinio išleidimu rūpi
nasi: Jonas Radas, Elena 
Malinauskienė ir Marie 
Toth.

• SLA 200 kuopos auksi
nis jubiliejus įvyks spalio 3 
d. Lietuvių Namuose. Į šį 
jubiliejinį banketą paminė
jimą yra pakviestas SLA 
prezidentas P. P. Dargis ir 
yra numatytas pravesti kuo 
įspūdingiau. Bus atlikta 
meninė programa ir priima
mi sveikinimai.

Jubiliejaus paminėjimui 
rengti sudarytas komitetas 
iš šių asmenų: A. Sukaus- 
ko, V. Kazlausko, dr. S. Ši- 
moliūno, M. Grinienės, A. 
Vaitkūnienės, N. Šakio, V. 
Kulbokienės, P. Šakio, adv. 
R. Sukausko, J. Janušio, V. 
Paužos, Z. Sukausko, H. Dū
dos, V. Ogilvio, J. Lauko- 
nio ir A. šiurkaus.

• Prano Baltuonio me
džio šaknų parodą Detroite 
rengia spalio 16-17 d. Lie
tuvių studentų Detroito 
skyrius.

• Marija Ramunė Su-
kauskaitė ir Jerry R. Brown 
susituokė šv. Antano baž
nyčioje birželio 12 d. Marija 
Ramunė Sukauskaitė yra 
Bronės ir Antano Sukauskų 
duktė. (ag)
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