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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIRŠUJE: Jungtinis cho
ras (suaugusių) IV-je Dai
nų šventėje Chicagoje.

Z. Degučio nuotraukaĮSPŪDINGA DAINŲ ŠVENTĖ
Ketvirtoji Jungtinių 

Amerikos Valstybių ir Ka
nados lietuvių dainų šventė 
įvyko 1971 m. liepos 4 d. 
International Amphiteatre, 
Chicagoje.

Šventė pradėta vėliavų 
įnešimu ir dainininkų para
du. Atidarė Komiteto pir
mininkas dr. Gediminas Ba- 
lukas, trumpu žodžiu pa
sveikindamas choristus, va
dovus, dirigentus ir visus 
dalyvius. Taip pat pristatė 
ir garbės svečius. Sveikini
mo žodį tarė ir Cook aps. 
viršininkas George Dunne, 
geras lietuvių draugas.

Didingai nuskamba Ame
rikos ir Lietuvos himnai 
bei malda už tėvynę. Diri
gentas V. Mamaitis.

Programa
Programa suskirstyta į 

tris dalis: jungtinis choras, 
išpildęs liaudies ir kitų su
kurtas dainas, lituanistinių 
mokyklų choras ir kantata 
"Lietuvos šviesos keliu".

Pirmoje dalyje pasirodo 
dirigentas A. Kačanauskas 
su trimis dainomis: Meno 
daina — J. Tallat-Kelpšos, 
Mergužėlė lelijėlė — J. Ben- 
doriaus ir Oi, kad išauštų 
— J. Žilevičiaus.

B. Jonušas diriguoja: Ei
nu per kiemų — B. Jonušo 
ir Pirmyn į kovų — A.

A. JUODVALKIS
'V I I

Aleksio (Malonų įspūdį 
sudarė A. Aleksio pristaty
mas. Visi atsistojimu ir 
gausiu plojimu pagerbė ve
teranų kompozitorių).

V. Verikaitis diriguoja 
irgi dvi dainas: O, lekia, le
kia — M. K. Čiurlionio ir 

Dainy šventėje po kantatos "Lietuvos šviesos keliu" išpildymo. Iš kairės: akomponiatorius M. 
Motiekaitis, solistai J. Vaznelis ir P. Bičkienė, kantatos autorius ir dirigentas Br. Budriūnas ir 
akomponiatorė R. Apeikytė. V. A. Račkausko nuotrauka

Atsisveikinimas su giria — 
St. Šimkaus.

Pirmąjį jungtinio choro 
pasirodymų užbaigia diri
gentas P. Armonas su šio
mis dainomis: Oi, toli, toli 
— St. Gailevipiaus, Nei vė
jas pučia — K. V. Banaičio 
ir Jaunystės maršas — J. 
Stankūno.

Jei pradžioje jautėsi tam 
tikras išsiblaškymas ir drą

sos stoka, tai pabaigoje 
choras įgavo formų ir bal
sai skambėjo galingai.

Lituanistinių mokyklą 
choras

Jungtinį vaikų chorų su
darė įvairių mokyklų moki
niai; pradedant 8 metų pi- 
piriukais iki 17 metų mer
ginų.

Pasirodžius dirigentui St. 
Sližiui ir mostelėjus magiš
kąja lazdele, visi jaunieji 
dainininkai sustojo ir pasi
ruošė atlikti savo uždavinį. 
Choras išpildė: Mūsų žemė 
Lietuva — B. Budriūno, 
Ant ežerėlio rymojau — V. 
Banaičio ir F. Strolios, Tė
velių kraštas — St. Sližio 
ir Tėvynė šaukia — J. Ber
tulio.

Buvo gražu žiūrėti, kai 
mažieji dainininkai įsistip- 
rėję į ekspresyvų dirigentų 
pasiduoda jo magiškos laz
delės galiai.

Dirigentas F. Strolia pa
sirodė taip pat su keturio
mis dainomis: šėrėm žirgus 
Gardine ir Partizano mir
tis — F. Strolios, Į mokyk
lėlę — J. Kazėno ir Su 
mokslu į rytojų — J. Zda- 
niaus.

Chorui pritarė net 9 
akordeonai.

Jaunųjų choras, nors su
rinktas iš įvairių vietovių, 
labai skirtingo amžiaus, ne
susipainiojo, nepaklydo, bet 
pasidavė dirigentų valiai. 
Dirigentai, nors skirtingo 
temperamento, sugebėjo šių 
masę apvaldyti.

Kantata
Paskutiniuoju programos 

punktu buvo išpildyta kan
tata Lietuvos šviesos keliu 

— B. Budriūno (žodžiai B. 
Brazdžionio;.
atliko solistai Prudencija 
Bičkienė ir Jonas Vaznelis. 
Dirigavo pats kantatos au
torius B. Budriūnas.

Kantata nuskambėjo la
bai gražiai ir didingai. So
listai ir choras parodė visą 
savo galybę. Publikai karš
tai plojant ir valiojant, bu
vo priversti kartoti.

Chorams a k o m p onavo 
jauni pianistai: R. Apeiky
tė ir M. Motiekaitis. Pro
gramai vadodavo jauni ak
toriai: K. Valaitienė, L. 
Virbickaitė ir B Prapuole
nis. Programos vadovės bu
vo pasirėdžiusio tautiškais 
rūbais ir dvelkė derama 
rimtimi.

Pabaiga
Uždaromąjį žodį tarė 

JAV LB-nės Centro valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Volertas. Pasidžiaugė gra
žiai pasisekusia švente, dė
kojo visiems choristams, jų 
vadovams, dirigentams ir 
visiems prisidėjusiems prie 
šios šventės įvykdymo.

(Nukelta į 5 psl.)

APAČIOJE: Jungtinis li
tuanistinių mokyklų choras 
IV-je Dainų šventėje.

Z. Degučio nuotrauka
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DEMORALIZACIJA
AMERIKOJE

Prezidentas Nixonas 
visai neseniai sampro
tavo savo vasarvietėje 
San elemente, Calif.:

"Prisimenu, kas atsi
tiko Graikijoje ir Romo
je. Kas liko iš jų: tik 
kolonos. O tai atsitiko 
dėl to, kad didžiosios se- 
noyės civilizacijos, pa
siekusios gerovės, pa
metė valią gyventi, tobu
lėti. Jos pasidavė deka- 
densui, kuris civilizaci 
jas sunaikina. JAV da
bar pasiekė tokį perio
dą." .

Tie visi teisingi, nors 
ir neoriginalūs, prezi
dento žodžiai susilaukė 
tik mažo aido amerikie
čių spaudoje, kuri dabar 
neriasi iš kailio, kad tik 
atimtų bet kokį šansą 
būklės pietryčių Azijoje 
stabilizavimui. Su di
džiausiu malonumu iš
keliamos ten padarytos 
klaidos ir nusikaltimai, 
visiškai nutylint įsikiši
mo gerąsias puses, lyg 
tai minėti būtų stačiai ne
padoru.

Jei taip tęsis toliau ir 
amerikiečių dauguma 
persiims tokiomis nuo
taikomis , Washingtono 
administracijai iš tikro 
neliks kito kelio kaip tik 
galimai greičiau pasi
traukti iš Vietamo. Ir 
ne tik iš ten. Pasitrauki
mas bus visuotinas. 
JAV liks priklausomos 
ne nuo savo jėgos, bet 
artimesnių ar tolimes
nių kaimynų malonės. 
Tie, kurie tikisi, kad 
JAV, sumažinusios sa
vo karines pajėgas, stai
ga susilauks ūkinės būk
lės pagerėjimo, turės 
greitai nusivilti, tačiau 
kol kas jie dar gyvena 
viltimi, kad sumažinu
sios išlaidas karo reika
lams JAV staiga galės 
išspręsti visas savo vi
daus bėdas, kurios di
džia dalimi yra ne ūki
nio, bet moralinio po
būdžio.

Tokioje būklėje visi 
administracijos žygiai

PASIEKĖ KRITIŠKĄ LAIPSNĮ

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

yra iš anksto pasmerkti 
nepasisekimui. Imkime, 
pavyzdžiui, kad ir karo 
belaisvių problemą. 
Prezidentas Nixonas, no - 
rėdamas palaikyti tautos 
ūpą, aiškino, kad JAV 
negalės visai pasitrauk
ti iš Vietnamo ne tik iki 
bus užtikrintas šansas 
Pietų Vietnamui išlaiky
ti savo nepriklausomy
bę, bet ir bus paleisti 
karo belaisviai, kurių, 
Hanojaus teigimu, šiauri
niame Vietname yra ne
pilni 400. Prezidentas, 
atrodo, kalkuliavo, kad 
Pietų Vietnamo gyven
tojai amerikiečiams ma
žai rūpi, bet palikti sa
vo belaisvius daugeliui 
atrodytu negera.

Komunistai tačiau 
greitai tą susirūpinimą 
savo belaisviais išnau
dojo savo naudai. Jie pa 
sisiūlė juos paleisti, kai 
amerikiečiai atitrauks 
savo kariuomenę — kai 
neliks amerikiečių Pie
tų Vietname, jų nelaikys 
ir Šiaurės Vietnamas. 
Savaime aišku, kad tas 
pasiūlymas lydimas ir 
kitų reikalavimų, kaip su
daryti koalicinę vyriau
sybę Saigone, nors jie 
formaliai ir nesurišti su 
pirmuoju.

Kadangi iš tikro ne be
laisviai yra sunkiausia 
problema, bet preziden
tas tik ieškodamas tau
tos palankumo ją pabrė
žė, komunistai savo pa
siūlymu padarė sau pa
lankaus efekto. Jų pasiū
lymo tiesioginis ar netie
sioginis atmetimas pali
ko įspūdį, kuri spauda 
dar daugiau išpūs, kad 
Washingtono administra
cija iš tikro nenori jo
kios taikos, bet tik karo 
pratęsimo.

Visa tai užtemdo fak
tą, kad Vietnamo karas 
yra didelė našta netik 
JAV, bet ir šiaurės Viet-

namui. Savo slaptų doku
mentų išdavimu pagar
sėjęs Ellsbergas po 1968 
metų komunistų "Tet" 
ofenzyvos pranašavo, 
kad komunistam reikės 
tik kokių šešių mėnesių 
iki visiško laimėjmo.Iš 
tikro "Tet" ofenzyva bu
vo komunistų pralaimėji
mas, po kurio jie dar ne
gali atsigauti. Iš tikro

per porą metų po jos ame
rikiečiai sugebėjo suma 
žinti savo kariuomenę pu
siau, neatiduodami nei 
pėdos žemės komunis
tams. Vien tas faktas lei
džia manyti, kad su tru
pučiu pasiryžimo dar bū 
tų galima padėtį pietry
čių Azijoje stabilizuoti, 
tačiau apie jį kalbėti jau 
nebe ’mada’. "Madoje" 
šnekėti tik apie savopra 
laimėjimą ir tuo džiaug
tis. Su taip toli pažengu
sia demoralizacija sun
ku išlaikyti savo pozici
jas, jau nekalbant apie 
laimėjimą.

■ Europos lietuviai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LIETUVIAI PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ 

VAKARŲ EUROPOJE
Anglijos darbininkų 

profesinių sąjungų inicia
tyva 1863 m. balandžio 28 
d. Londone buvo sušauk
tas susirinkimas, kuris, 
pritardamas sukilimui 
Lietuvoje, reikalavo 
ginkluotos anglų inter
vencijos prieš Rusiją. 
Susirinkimo nutarimą 
Anglijos vyriausybei — 
lordui Palmerstonui — 
įteikė susirinkime iš
rinkta delegacija.

1863 m. liepos 22 d. 
ten pat įvyko susirinki
mas, kuriame dalyvavo 
ir iš Paryžiaus atvykę 
darbininkų atstovai. Pro
fesinių Sąjungų tarybos 
sekretorius Odgeris vėl 
patvirtino darbininkijos 
simpatijas sukilėliams: 
"Šio krašto darbininkai 
drauge su Prancūzijos 
darbininkais trokšta teik
ti sukilėliams paramą."

Tarptautinis darbinin
kų mitingas 1864 m. rug
sėjo 28 d. Londone pro
testavo prieš caro val
džios žiaurumus, malši
nant Lenkijos ir Lietu 
vos 1863-64m. sukilimą.

Anglų ir prancūzų dar
bininkų pastangomis bu
vo įsteigta tarptautinė 
darbininkų sąjunga — 
(socialistų) internacio
nalas, kurio pirmasis 
kongresas 1866 m. įvyko 
Ženevoje. K. Marksas 
paruošė internacionalo 
statutą ir laikinosios 
centro tarybos instruk
cijoje išnagrinėjo anuo
metinę tarptautinę pa
dėtį. Instrukcijoje jis Ru
siją apibūdino kaip "rūs
čią, atsilikusią ^azijati- 
nę imperiją". "Ši impe
rija, rašė Marksas, ga
lėtų būti sudrausta tik 
atstatant Lenkijos-Lie
tuvos valstybę demokra
tiniais pagrindais”. 
Marksas rašė: "Euro
pai tenka pasirinkti 
vieną iš dviejų — arba 
azijatinė barbarija, mas
kolių vadovaujama, kris 
ant jos galvos, arba tu
ri būti atstatyta Lenki
jos-Lietuvos valstybė." 

Po 1863 m. sukilimo 
Paryžiuje susibūrė ne
mažai lietuvių — jų tar
pe randame valstiečių, 
miestiečių, bajorų. Lie
tuvių emigrantų, buvu
sių sukilimo dalyvių, są
rašuose užtinkame Ka
zimierą Šiukštą, rasei
niškį Antaną Medekšą. 
Oskarą Gediminą, kuni
gą Vladą Dembskį, Juo
zą Gintilą, Adomą Bud- 
riką, Mykolą Norvaišą, 
Adomą Bitę, Ferdinandą 
Burbą, Kazimierą Luko
šiūną, Joną Daraškevi- 
čių. Vienim jų pasisekė 
geriau įsitaisyti, pavyz
džiui, K. Šiukšta įsteigė 
dirbtinų gėlių fabriką, 
sėkmingai prekybą pra
dėjo A. Medekša, aukš
toku valdininku tapo A.

Budrikas, kitus prisiei
davo paremti iš savo 
draugijos, vadinamosios 
"Lietuvos delegacijos" 
kasos. Už surinktus pini
gus lietuviai Ženevoje 
spausdino savo leidinį 
"Kuopą".

Kai po pralaimėto ka
ro su vokiečiais 1871 m. 
kovo 18 d. Paryžiuje pra
sidėjo sukilimas ir pas
kui kelis mėnesius tru
kęs pilietinis karas, ži
nomas Paryžiaus komu
nos vardu (jos 100 metų 
sukaktis šįmet Prancū
zijoje buvo plačiai pami
nėta), sukilėlių gretose 
kovėsi apie 500 buvusių 
1863 m. sukilimo dalyvių 
— lenkų ir lietuvių. Ma
noma, kad komunarų 
tarpe buvę apie 1.700 už
sieniečių — Friedricho 
Kuršaičio anuo metu Ka 
raliaučiuje leidžiamas 
lietuviškas savaitraštis 
"Keleivis" rašė: "Maiš
tininkai nebuvo vienat 
prancūzai, bet iš viso 
svieto žemių ten susibė
gusieji..." Vienas komu
nos generolų buvo vil
nietis Valerijonas Vrub 
levskis, vilnietis gydy
tojas Konstantinas Ka- 
veckas vadovavo komuna
rų batalionui, o ligoninė 
je nuo žaizdų miręs ko
munos kavalerijos vadas 
italas Achilas Bonoldi, 
fotografas ir muzikan
tas, ilgus metus gyveno 
Vilniuje.

Vyriausybės kariuo
menei po atkaklių kovų 
pasisekė sukilėlius nu
galėti. "Keleivis", vie
nintelis tuo metu lietu
viškas laikraštis, rašė: 
"Maištas Paryžo mieste 
per pirmąją Sekminių 
šventę abelnai pergalė
tas. Kraujas čia tekėjo 
ant ulyčių, bažnyčiose ir 
šiaip visur, srovėmis. 
Visas Paryžo miestas bu
vo tik viena ugnis pasto
jęs, kuri dar šiandien 
pleška, ir kuri, kaip ro- 
kuojama, ketvirtąją dalį 
Paryžo miesto suėdusi”. 
Vyriausybės kariuome
nė sušaudė vilnietį mati
ninką Konstantiną Da- 
levskį, 1863 m. Lietuvos 
sukilėlių vado Ž. Siera
kausko žmonos brolį. 
Tuo pat metu krito pub
licistas Aleksandras 
Vernickis, emigrantų 
spaudoje dažnai apraši
nėjęs 1863 metų įvykius 
Lietuvoje. Luxembour- 
go parke buvo sušaudy
tas .šiaulietis Mykolas 
Daugėla. I kalėjimus pa 
kliuvo studentas Stanis
lovas Slėzeris, vilnietis 
gydytojas Julius Rimaš- 
kevičius, Juozas Počio- 
butas, o žemaitis Juozas 
Bžezinskis išsisaugojo 
nuo persekiojimų tik iš
bėgdamas į Austriją.

(plž)

LIUDAS VISMANTAS
VOKIEČIU NOTARO AR SAVA 

RINKIMU KONTROLĖ?
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės tarybos rin

kimai jau nebe pirmąkart sukelia ginčų ir įtarimų. 
Mat, vis atsiranda tokių rinkimų pravedimo "spe
cialistų", kurie sukombinuoja kokį naują būdą, kaip 
savo naudai daugiau balsų prirašyti. 1962 m. A. Ma- 
riūnas surašė Frankfurto apylinkėse "mirusias sie
las" apie 200 narių, pats, būdamas kandidatas į Ta
rybą, pravedė apylinkėje rinkimus ir suorganizavo 
savo grupės kandidatams po 150 balsų. Tuo būdu nu
lėmė viengrupinę Tarybos sudėtį. Panašios kombina
cijos buvo atliktos 1965 m. Muehlheime. 1968 kilo 
triukšmas dėl 5 apylinkių, kurios nes i laikydamos 
rinkimų nuostatų, balsavo korespondenciniu būdu. 
Bet šis korespondencinis balsavimo būdas taip 
patiko dabartinei vadovaujančiai frontininkų grupei, 
kad ji pakeitė tarybos rinkimų nuostatus ir nustatė, 
kad VLB tarybos rinkimai nuo šių metų vykdomi 
korespondenciniu būdu.

Dėl šio rinkimų būdo pasisakė ilgu straipsniu 
buvęs Garbės Teismo pirmininkas dr. P. Karvelis. 
Šiame straipsnyje be kitko jis rašo: "Tolimesnėje 
rinkimų eigoje labai svarbi sąlyga rinkimų teisė
tumui laiduoti yra tinkama Rinkimų komisijai siun
čiamųjų balsavimo laiškų apsauga. Turi būti suda
rytos visos reikalingos sąlygos, kad balsavimo davi
nius skaičiuojant būtų atidaromi tikrai tik balsuoto
jų prisiųsti vokai, o ne kurie nors kiti. Paprastai 
tinkamiausias kelias tokiais atvejais tapatumui ap
saugoti, jei rinkimų laiškai būtų adresuojami ne pri 
vatiems asmenims, o viešojo pasitikėjimo institu
cijai, kokia yra pirmoje eilėje notariatas". Supran
tama, vokiečių notariatas.

Šis pasiūlymas yra gana rimtas, ir jį jau 
svarsto bendruomenės apylinkės. Šit Bonnos-Koel- 
no apylinkė savo metiniame susirinkime diskutavo 
šį klausimą ir pritarė pasiūlymui, kad Tarybos rin
kimus būtinai reikia pravesti notaro priežiūroje.

Mano nuomone, kažin, ar reiktų mums šauk
tis vokiečių pagalbos dėl bendruomeninių rinkimų 
pravedimo. Ar negeriau būtų, jei mes patys paro
dytume daugiau geros valios ir susitvarkytume taip, 
kad rinkimų kontrolė būtų mūsų žmonių atliekama. 
O būdų yra visokių. Pvz., visi rinkikų balsai iki 
nustatyto termino suplaukia "Postlagern", kuriuos 
atsiima ben£ trys Rinkimų Komisijos nariai ir du 
opozicijos stebėtojai. Po to tuoj vykdomas balsų 
skaičiavimas, tų dviejų stebėtojų akivaizdoje. Tai 
nereikėtų ir vokiečių notaro.

Jei bendruomeninė Vokietijos lietuvių pozici
ja būtų buvusi lankstesnė ir išmintingesnė, būtų 
galėjusi opozicijai pasiūlyti dvi vietas į Rinkimų 
Komisiją. Tada nebūtų iš anksto to triukšmo, kuris 
kyla dėl būsimos Tarybos rinkimų. Bet yra žmonių, 
kurie mėgsta ir sau, ir kitiems nervus gadinti... 
Tačiau tuo būdu tik atgrasoma nuo bendruomeninio 
darbo.

***
* Bonnos-Koelno liet, apylinkės susirinkimas 

įvyko Koelne š.m. gegužės 29 d. Pirmininkavo M. 
Kiužauskas, sekretoriavo stud. A. Šmitas. Apylinkės 
pirm. R. Šileris pranešė, kad Koelno apylinkėje bu
vo įsteigta vargo mokykla, o tautinių šokių grupei bu
vo sudarytos sąlygos pasirodyti tarptautiniame fes
tivalyje. Į Valdybą išrinkti: M. Kiužauskas —pirmi
ninkas, stud. P. Veršelis — sekr. ir A. Makutėnas 
— iždininkas. Iki šiol apylinkei vadovavo K. Dikšai- 
tis ir R. Šileris.

* Gegužės 29-31 dd. Braunsharde įvyko V. Eu
ropos lietuvių katalikų suvažiavimas, kurįorganiza- 
vo VELS spaudos centro dir. kun. P. Celiešius.Su
važiavime dalyvavo apie 40 kunigų ir pasauliečių. 
Vysk. A. Deksnys atidarymo kalboje be kitko pabrė
žė, kad sielovados reikalų negalima atskirti nuo lė
tu vybės .

* Buvęs Vasario 16 gimnazijos mokinys, dabar
tinis vokiečių mokyklos mokytojas R. Baliulis, tal
kininkaujant Lietuvių Evangelikų Liuteronų Vyr. Baž
nytinei Tarybai, Luebecke suorganizavo lietuvių 
evangelikų suvažiavimą, kuriame dalyvavo per 40 
žmonių, jų tarpe ir katalikų. Senj. A. Keleris laikė 
paskaitą "Liuterio jubiliejaus Wormse". Laikėpas- 
kaitas ir kiti evangelikų veikėjai.

* Stuttgarte pasirodantį biuletenį "Lietuvį" re
daguoja kun. K. Senkus ir inž. G. Šlikas. Paskutinis 
biuletenio numeris daug vietos skiria Birželio trė
mimų minėjimui Stuttgarte.

* Irena Huckienė, žemaitė bajorė, gyv. Hechin- 
gene susirgo širdies liga ir negalėjo išvykti į Vil
nių pasimatyti su giminėmis.

* Pforzheime birželio 17 d. mirė Julija Simu- 
naitienė, sulaukusi 93 m. Lietuvoje sunkiai dirbo 
dvaruose ir kolchozuose. I Vokietiją atvažiavo 1959 
m. su žentu Cesevičiumi.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

787 East 195 St.
Cleveland, Ohio 44119
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MAŽAS KUPSTAS NORI DIDELĮ 
VEŽIMĄ NUVERSTI

Mažas kupstas, kuris 
pasidarė aktualia tema 
tarptautinėje spaudoje, 
yra Malta. Tai kelios gy 
venamosios salos: Mal
ta, Gozo, Comino, kurios 
yra Viduržemio jūroje 
tarp Sicilijos ir S. Af
rikos. Jos visos trys su
daro 315,6 kv. km. ir tu
ri 323.000 gyventojų. Gy
ventojai yra arabų kil
mės maltiečiai, kurie 
kalba maltietiškai ara
biškai, su romanų ir an
glų kalbų priemaiša. Mal
ta nuo 1800 m. buvo už
imta anglų ir dabar val
doma parlamentinės mo 
narchijos forma. Nuo 
1964 m. Malta yra UNO 
narys. Ją valdo karalie
nės Elžbietos II paskir
tas generalgubernato
rius. Maltos sostinė yra 
Valetta, kuri turi apie 
20.000 gyventojų. Tai vie 
na iš mažiausių Europos 
valstybių, kuri negali ly
gintis ir su Estija.

Tačiau šioje mažoje 
salikėje prieš kelias sa
vaites įvyko didelis poli
tinis pasikeitimas. Ma
tyt, dėl Heath perdidelio 
susikoncentravimo (Eu
ropos didžiąsias proble
mas, anglų vyriausybė 
tinkamo dėmesio neat
kreipė į Maltos parla
mento rinkimus. Iki šiol 
Maltą valdžiusi dr. Gior- 
gi Borg Oliver Naciona
listų partijos vyriausy
bė rinkimus pralaimėjo 
ir naują Maltos vyriausy
bę sudarė darbiečių ly
deris architetkas Dom 
Mintoff. Jis tuojau pakei - 
tė Maltos politinę kryp
tį. Jis paskelbė nutrauk
siąs gynybos sutartį su 
Anglija, kuri dar turėtų 
veikti iki 1974 m. Jis pa 
šalino NATO vyriausią 
kariuomenės vadą iš Mal 
tos. Jis amerikiečių lai
vyno neįsileido į uostą. 
Tačiau prosovietinės 
Libijos karo laivai at
plaukė į Maltą.

Nors Dom Mintoff pa 
skelbė Maltos salos ne
utralumą, tačiau aiškiai 
matyti, kad jis suka 
Maskvos pusėn. Malta 
yra militariškai nepa
jėgi, kad ji pati galėtų 
apginti savo valstybinį 
suverenumą. Ji šiaip ar 
taip turi priklausyti nuo 
Anglijos ir NATO kari
nės apsaugos ar nuo 
Maskvos garantijų. Dom 
Mintoff neutralumo po
litika yra visiškai nere
ali ir nenuoširdi. Tai 
tik skraistė Maskvos ap-» 
gaulingiems tikslams 
pridengti.

Kadangi Malta labai 
svarbi kaip karinė ba
zė Viduržemio jūroje, 
tai Maskva viską darė 
ir darys, kad Malta iš
sprūstų iš anglų rankų. 
"Pravda" jau džiūgauja, 
kad Maltoje kartu su Min

toff prasidėjo anti- 
NATO politika. Vidurže
mio jūra, girdi, susilau
kusi naujo laimėjimo... 
Bolševikinis karo minis- 
teris Grečko, lankyda
mas Viduržemio sovietų 
laivyną, didžiuojasi, kad 
"šis laivynas atliks bet- 
kokį karo uždavinį”.

Bolševikiniai tikslai 
Viduržemio jūroje yra 
šie: 1. praplėsti ir už
tikrinti Sovietų imperi
jos galią, 2. išstumti 
JAV iš Azijos ir iš Vi
duržemio jūros ir 3. su
mažinti Kinijos įtaką ir 
galybę. Šiems tikslams 
pasiekti Maskva panau
dos ne tik Maltą, bet kiek 
vieną Viduržemio jūros 
punktą, kur tik ji galės 
įsistiprinti. Ji stipriai 
įkėlė kojas į Egiptą, ji 
įkinkė į savo vežimą Kip
ro salos prezidentą arki
vyskupą Makarios, ji ieš
ko naujų bazių Raudono
je jūroje. Ji siekia Sokot 
ros saloje, Jemene, susi 
kurti naują ” raudoną j į 
Gibraltarą”. Maskvos 
laivynas jau kursuoja Ry
tų Afrikos nuostuose:Ho 
deidoje, Adene ir kt. Jis 
siekia Indijos Bombėjų 
ir Irako Basrą.

Maltos naujasis prem
jeras D. Mintoff, matyt, 
yra pasiryžęs Maskvos 
tikslams pasitarnauti. 
Be abejo, jis nėra visiš
kas viešpats Maltos salo
je. Anglijos karalienė 
Elžbieta II yra tikroji 
Maltos šeimininkė. Jos 
vardu Maltą valdys nau
jai paskirtas generalgu
bernatorius, buvęs Mal
tos teisingumo ministe- 
ris ir konstitucinio teis
mo pirmininkas Sir An- 
thony Mamo. Tačiau nuo 
Mintoff politinių žygių ir 
gerokai priklausys Mal
tos likimas, ar ji liks "ne
utrali”, ar ji bus pro- 
bolševikinė. (sv)

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

O. Mučinskas, Boston .... 2.00
D. Liepas, Cicero ........... 7.00
A. Naujokas, Chicago ...... 2.00
F. Mickevičius, Solon......5.00
A. Jonys, Delanco ........... 7.00
A. Tėvelis, Hamilton....... 4.00
S. Bajorinas, Waterbury .. 2.00
V. Gaidelis, Omaha..... .  2.00
A. Gruzdys, New Haven ... 2.00
V. Dautartas, Wickliffe .... 2.00
L. Raslavičius, Chicago.... 5.00
V. Patašius, Australia.......1.30
V. Pauža, Detroit................2.00
P. Kestauskas, Grand

Rapids .......................... 1.00
N. Rastenis, Baltimore .... 2.00
A. Braškys, Sudbury........7.00
P. Vaiginis, Euclid...........5.00
A, Krinickas, Maspeth..... 2.00
K. Stephens, Cleveland......L 00
V. Jonaitis, Grand Rapids 2.00
A. Lauraitis, Willow

Springs ................  2.00
E, Stepas, Parma ..............2.00

SMOGIAMOSIOS JĖGOS
Prieš vasaros karš

čius mūsų kultūrinis vi
suomeninis gyvenimas 
klestėjo, viens po kito 
vyko įvairių organizaci
jų bei institucijų suvažia
vimai: Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
Philadelphijoj, Lietuvių 
Fondo Chicagoje ir New 
Yorke, Lituanistikos Ins
tituto Chicagoj ir kiti.

Visi jie labai svarbūs 
išeivijos lietuviško gyve
nimo dabarčiai ir atei
čiai. Visi susilaukė ne
mažo visuomenės dėme
sio, talkos ir juose gau
saus dalyvavimo. Kurie 
patys nedalyvavome, 
spaudoje skaitėme ap
rašymus. Šį kartą noriu 
ilgiau sustoti prie Litu
anistikos Instituto suva
žiavimo, apie kurį apra
šyme tarp kitko skaito
me ir tokias mintis:

"Vieno kito dalyvio net 
su jautresnėmis insinu
acijomis prieš veiksnius 
ir prieš viešąją išeivių 
lietuvių nuomonę buvo iš
keltas lyg kaltinimas,ko
dėl neorganizuojamas 
jaunimo siuntimas stu
dijuoti lituanistiką į Lie - 
tuvą, nes esą, tik ten ga
lima paruošti reikiamus 
lituanistus". (Draugas 
1971 6.4.).

Toliau laikraštis ob
jektyviai nagrinėja tokio 
siūlymo numatomas gali
mybes bei pasekmes, pa
grįsdamas jausupraktiš 
kai susidurtais pavyz
džiais. Gi prof. A. Va- 
sys pasisakė, kad dėl li
tuanistinių studijų gali
mybių Lietuvoje susira
šinėjęs su Lietuvoje 
esančiais žmonėmis ir 
jie tuo reikalu buvo skep
tiški (Draugas, 6.5)»

Kodėl jie buvo skeptiš
ki, tai pirmiausia turė
tų pagalvoti ir aplinky
bes išstudijuoti tie, ku
rie tom studijom prita
ria. Ir tai labai liūdna, 
kad tokių iš viso mūsų 
tarpe atsiranda. Grei
čiausiai todėl, kad mū
suose yra veikėjų, gerų 
patriotų, aktyvių visuo
meninio gyvenimo daly
vių kurie stropiai lanko 
posėdžius, susirinkimus 
ir parengimus, sako kal
bas, reiškiasi diskusijo
se, bet nieko neskaito, 
žinių akiračio neplečia 
nūsiskųsdarni laiko sto
ka.

Laiko tikrai stokoja
me visi, nes jis nei minu
tei nesustoja, o mes ban
dome su juo net lenkty
niauti, Tačiau truputį 
laisvalaikio mes turime 
ir jį tvarkome pagal mū
sų nusistatytą gyvenimo 
būdą. Kada eilę metų 
vien posėdžiaujama, 
įžangines prakalbas sa
koma, tai visa veikla 
ima kartotis, pasidaro 
nuobodi, sekli ir todėl da
lyvių skaičius mažėja. 
Jau kas, ne kas, betvei-

Detroito Šauliai ................ 10.00
E. Vasyliflnienė,

Somerville...................5.00
V. Dabrila, Worcester....... 2.00
H. Sukauskas, Toronto....... 2.00
J. Daunorienė, Chicago .... 7.00
A. Aželis, Cleveland..........7.00
J. Meiliūnas, Australia .... 1.30
B. Veitas, Braintree..........2.00
A. Mačys, Downers Grove 2.00
G. Kazlauskas, Hollywood 2.00 
J. Andrašūnas, Chicago .... 2.00
H. Brazaitis, Willoughby.. 10.00
B. Garlauskas, Cleveland., 2.00
A. Ereminas, Thomaston 2.00 
A. Iškauskas, Toronto......1.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

EMILIJA ČEKIENĖ

kėjai, org-jų vadovai pri
valo rasti laiko spaudai 
daugiau nei kiti, susipa
žinti ką ir kiti nuveikia 
idant negaišintų laiko 
keldami senai kitų jau iš
diskutuotus klausimus ir 
įgyvendintas idėjas.

Studijų klausimas oku
puotoje Lietuvoje nese
niai iškilo, kai okupantui 
parūpo ir pasirodė nau
dinga. Kas iki šiol nesu
gebėjo pažinti mūsų tau
tos sovietinio - komunis
tinio okupanto klastų ir 
melo, tas jausdamasis 
geru patriotu su pasi
didžiavimu savo vaikus 
siųs mokytis lituanisti
kos , kuri ten kiekviena
me žingsnyje pagrįsta 
partijos melo istorija ir 
klastingu jaunas sielas 
žalojančiu auklėjimu. 
Štai tik keli pavyzdžiai 
iš mokyklų vadovėlių: 
"Džimas inžinierius 
Amerikoje negalėjo ras
ti sau darbo, nes jis bu
vo negras. Loydas, Dži 
mo sūnus, atvažiavo į 
Tarybų Sąjungą. Jo vai
kai niekad nematys to 
sunkaus gyvenimo, ku
rį kenčia Amerikos neg 
ras". Arba geografijos 
vadovėlyje: "JAV darbi
ninkai kenčia dėl nedar
bo ir nuo nepakeliamai 
įtempto darbo kapitalis
tų įmonėse...”

Šiuose sakiniuose žmo
gus nepažindamas bol
ševikų, nematys nieko 
blogo, o tuo labiau jau
na siela, trokštanti žmo
nijai gėrio. Bet, deja, 
jokiame vadovėlyje nei 
knygoje nerasi, kaip ken
čia žmonės Tarybų Są
jungoje, kaip kenčia lie
tuviai Sibire ir kiek jų 
išžudyta, gal net ir tų 
pačių jaunuolių giminių. 
Jiems parodys masiniai 
išžudytų žmonių kapus ir 
sakys jog tai banditai 
partizanai ar fašistai iš' 
žudę nekaltus tarybinius 
žmones. Ar tuo laikumū 
sų studentui ateis į gal
vą priminti, ar jis ži
nos, jog tai yra melas, 
kad JAV negras daug ge 
riau gyvena, būdamas ir 
be darbo, negu tarybinis 
žmogus net su profesi
niu darbu.

Pažvelgę į okupanto 
reikalavimus skaitome: 
"Reikia auklėti kiekvie
ną jaunuolį ištvermingu 
ir narsiu kovotoju už ko
munizmą. Partija ragina 
tarybinę inteligentiją: mo
kytojus, dėstytojus, inži
nerijos ir mokslo dar
buotojus, agronomus, gy 
dytojus, literatūros, me 
no, spaudos veikėjus dar 
aktyviau gausinti dvasi
nius tarybinės visuome
nės lobius, padėti parti
jai formuoti komunisti
nę liaudies pasaulėžiū
rą, naujo žmogaus auk
lėjimui didinti politinį 
budrumą, vykdyti išplės 
tinį puolimą prieš impe
rialistinę ideologiją, 
prieš praeities atgy
venas žmonių sąmonė
je. Visas jaunimo švie
timo ir auklėjimo dar
bas turi padėti formuo
ti naujosioms kartoms 
komunistinius įsitikini
mus ir moralę, begalinį 
atsidavimą socialistinei 
Tėvynei” (Tiesa, š.m. 4. 
10) Ir tai kartojama 
beveik kiekviename Tie
sos numeryje lietuvių 
okupantams parsidavė
lių lūpomis.

Mes puikiai matome, 

kaip jie tuos savo pla
nus vykdo virš 20 metų 
mūsų tėvynėj žiauriai 
naikindami ne tik praei
ties "atgyvenas”, klasto
dami nepriklausomos 
Lietuvos istoriją, bet nai
kina ir dabarties jauną
ją kartą.

Toliau skaitome, kad 
"Plenumas įpareigoja 
dar labiau suaktyvinti 
idėjinį auklėjamąjį dar
bą kūrybinėse organiza
cijose, auklėti kiekvie
ną menininką ištvermin
gu idėjišku kovotoju už 
komunizmą, suprantan
čiu savo atsakomybę liau
džiai, visokeriopai stip
rinti meno veikėjų ryšį 
su liaudies gyvenimu, su 
komunizmo statybos 
praktika..."

Su šiuo okupantų rei
kalavimu susipažinus, 
kyla ir kitas labai jaut
rus klausimas: O kaip 
su tais mūsų meninin
kais, kurie veža ten sa
vo kūrinių parodas? Ne
jaugi jie tokiam reikala
vimui pritaria ir jį vyk
do?

Grįžtant prie siunčia
mų studijuoti jaunuolių, 
reikia pažymėti, kad jie 
vien prie knygų nesėdės. 
Klausys radijo, žiūrės 
TV, lankys kinus ir k. O 
šia prasme Lietuvos oku. 
panto įsakymas taip 
skamba: "Spauda, radi
jas, kinas ir televizija, 
komunistiškai auklėjant 
liaudį, yra smogiamo
sios ideologinio fronto jė 

g
Kaip užsitikrinti jaunimo literatūrai bent minimumą pirkėjų ir 

tuo būdu lengviau susirasti leidėjų? čia iš šalies dar atsiliepia bal
sas: greta mokyklų su tėvų komitetais, dar pravartu atsiklausti ir 
mūsų veikliųjų jaunimo organizacijų. Yra jaun. ateitininkai, yra 
skautų vilkiukai su paukštytėm, taippat ir jų vadovų gana gausus bū
rys. Argi nebūtų sėkmės pasiteirauti ir — sudaryti nuolatinių pir
kėjų sąrašą? Žinoma, ne visi, bet bent 10%, gal būt, neatsisakytų im
ti jaunimo skaitinius, kurie būtų pripažinti tikrai geri, t.y. Šviet.. 
vadovybės aprobuoti. Kieno pareigą tai atlikti? O jei ir tokių žings ■ 
nių padaryti tingime, tai bent nemeluokime, kad — pas mus jau nė
ra jaunimui autorių, nėra leidėjų, nėra pirkėjų...

• Praeinant birželio liūdesio paminėjimams, šiek tiek užkliū
va vietomis vartojamas nevisai tikslus Įvykių įvardijimas. Tam is
toriniam dalykui nusakyti atrinktinas ir įprastinai priimtinas tiks
lesnis ir aiškesnis įvardas: masiniai trėmimai! Išvežti, išveži
mai — kai kur tebeminimas — iš tikrųjų yra miglotas, visai neaiš
kus terminas. Nieko nereiškia, o ypač jokio skaudumo Įspūdžio ne
sukelia, beveik primena ką nors nebloga, kažkokį pasivėžinimą. Juk 
daug ką galimą vežti ar išvežti. Tiesa, anuomet tas žodis, gal būt, 
buvo gerai suprantamas. Bet praėjus 30 ir daugiau metų ir suaugus 
naujai kartai, kuri to "išvežimų siaubo" betarpiškai nepergyveno — 
anieji įspūdžiai visai nebeveikia. Ir iš viso istorijai paliekant įvy
kį reikia apibrėžti kuo tiksliau ir aiškiau. Taigi, minėkime — ištrė
mimų, masinių trėmimų sukaktį.

• Tėv. Žib. nr. 24 rašoma, kad bolševikų didžioji didvyrė kom
jaunuolė M. Melnikaitė, kuri 1S43 m. buvo parašiutu nuleista į vokie
čių užfrontę Lietuvoje partizanauti, ne tik jokių žygdarbių neatliko, 
bet net greitai jau išsyk ieškojo priemonių mesti tarnavimą bolše
vikams. Jau buvo susitarta, kad ji galės pasislėpti nuo komunistų 
keršto pas padorius lietuvius. Bet tuo tarpu vokiečiai su policija 
užklupo tą komunistų lizdą prie Apyvardų ežero ir — suėmę sušau
dė. Ten Melnikaitė išbuvo tik apie pora mėnesių ir buvo pasiryžu
si pasprukti iš bolševikinių pinklių, bet nepavyko. O lieuviai dėjo 
pastangas ją išgelbėti iš okupantų vokiečių nagų, tačiau nesėkmin
gai.

• Gegužės mėn. mirė žymus žurnalistas Frank Conniff, airių 
kilmės, ilgai dirbęs Amerikos laikraščiuose. Buvo gavęs Pulitze- 
rio premiją už gerą reportažą iš Maskvos (Chruščiovo laikų). Tuo 
metu jie ten būdami tryse pasinaudojo bolševikų suktumu ir juos 
apgavo jų pačių priemonėm. Kad išgautų vizitą pas Chruščiovą ir 
kitus didžiūnus, F. Conniff viešbutyje, žinodamas esant sienose 
pilna mikrofonų, ėmė balsiai kalbėti, kad rusai labai gailėsis jų 
nepriėmę. Girdi, prez. Eisenhoweris mus įgaliojo perduoti tam tik
rą labai ypatingą žinią — tiktai asmeniškai... Tokia svarbi politi
nė žinia! Na, ir jie tuoj buvo pakviesti audiencijai. Tik rusai labai 
nusivylė, kai ilgokai kalbinę ir vis lūkuriavę -- jokios Eisenhowe- 
rio žinios neišgirdo...

• Nuostabu, kad net ir dabar, greito susisiekimo amžiuje, to
kios senos kultūros tauta, kaip italai, turi tarmių, kurios tarpusa
vy mažne visai nesusikalba. Kai kas net sprendžia, kad dabartiniai 
maištai iŠ dalies dėl to kyla, Italijos šiaurėje pramonė geriau iš
ugdyta ir uždarbiai dvigubai aukštesni, todėl pietų žmonės plaukia 
šiaurėn. Bet ten jie ypač nekenčiami, nes Piedmonto kaimietis ar
ba Sicilietis -- visai nesusikalba su Milano ar Turino italu.

Tad ką norėti, jei kadaise sėslumo ir menkos civilizacijos bei 
kultūros senovėje mūsiškių nadruvių ar skalvių tarmės gerokai 
skyrėsi nuo lietuvių branduolio kalbos. Net ir prūsų kalba, kaip 
anais miškų ir pelkių laikais -- atrodo, beveik buvo pakankamai 
artima lietuviškajai, kad galėtų susikalbėti.

gos. Jų pagrindiniai už
daviniai — formuoti tary 
binių žmonių marksisti
nę - lenininę pasaulėžiū
rą ir komunistinę mora
lę..."

O kas išaiškins nuvy
kusiam jaunuoliui tą jų 
vadinamą moralę, ku
rios tikslas yra aštrin
ti žmonių tarpusavio san
tykius, kurstyti neapy
kantą vienų kitiems ir ki
toms tautoms, niekinti 
praeitį pavergtų tautų, 
iškeliant savo laikų ver
giją, kaip geriausią pa
saulyje santvarką, ta
čiau nutylint, kad ji sie
kiama per milijonus ne
kaltų žmonių lavonų, 
reikšti neapykantą vi
siems tiems ar sunaikin
ti tuos, kurie bent šiek 
tiek priešingi komunis
tinei ideologijai ir san
tvarkai.

Ko verti būtų tėvai 
atidavę vaiką į tokią li
tuanistinio auklėjimo bei 
mokymo sistemą. Ir nuo
stabu, kad atsiranda ir 
mūsų tarpe tokių tautie
čių, kokių tikrai nedaug 
tėra ir okupuotam kraš
te, kurie sugeba būti pa
klusniais tarnais ir sa
vo krašto priešui dėl ge 
resnio duons kąsnio. Ta 
čiau didžioji krašto žmo
nių dauguma kenčia dan
tis sukandę okupanto 
priespaudą tęsdami tylią
ją tautos rezistenciją ir 
to mes laisvėje gyvenan
tieji neturime užmiršti.

Deja, taip nėra. Nors 
keista ir skaudu, bet 
Amerikos demokratinė 

(Nukelta į 4 psl.)
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NUOSAVOJE PASTOGĖJE
Prieš trejetą metų Chi 

cagoje įsisteigė nauja lie
tuvių organizacija— Lie 
tuvių Tautiniai Namai 
LTN) arba, pagal Illi— 
nois valstijoje įsiregis- 
tr avimą, — Lithuanian 
National Hali, Ine. Orga
nizacija nauja keleriopa 
prasme: vardu, amžiumi 
ir, svarbiausia, savitu 
darbo metodu. LTN savo 
uždaviniu turi — pasta
tydinti Chicagoje tokią 
lietuvišką pastogę, kuri 
galėtų būti naudojama 
būtiniausiems plačio
sios Chicagos lietuvijos 
kultūriniams ir sociali
niams reikalams.'Pasto
gę administruoti, kad de
rinant komercinį ir ka- 
ritatyvinį metodus, ji iš
silaikytų pati ir neštų 
pelną. Gaunamas pelnas 
būtų skirstomas lietuvių 
kultūrai, josios apraiš
koms remti.

LTN valdyba, sukėlusi 
pirmuosius keliolika 
tūkstančių dolerių kapi
talo, nupirko didoką že
mės sklypą, tikintis su
telkti dar didesnį kapi
talą, pradėjo ruošti es
kizinius Lietuvių Tauti
nių Namų pastogės pro
jektus. Dėl įvairių prie
žasčių tolesnis kapitalo 
telkimas vyko nepakan
kama sparta. Norint iš
sklaidyti lietuviškosios 
visuomenės abejingumą, 
imtasi mažytės impro
vizacijos. Buvo išnuomo
ta patalpos, 7108 So. 
Rockwell Avė. ir leista 
jomis naudotis organi
zacijų susirinkimams, 
posėdžiams, jaunimo 
(studentijos) subuvi
mams , tautinių šokių 
pratyboms, o taip pat pri
vačioms grupėms, jų so 
cialiniams parengi
mams Šiose patalpose 
šių metų pavasarį su
rengta ištisas ciklas 
kultūrinių popiečių, su
laukęs nemažą visuome
nės dėmesį.

Visas tas patalpų nau
dojimas ir josevykusie- 
ji parengimai daugeliui 
mūsų parodė, kaip būtų 
dėkinga turėti nuosavą 
erdvesnę lietuvišką pa
stogę ir kiek daug savo
jo darbo bei santykiavi
mo būtų galima joje at
likti. Tai būtų vietovė, 
centras, į kurį linktų mū
sų kultūrininkai, meni
ninkai, visuomenininkai 
saviems susitikimams, 
posėdžiams, diskusi
joms. Tai būtų vietovė, 
kur rastųsi mūsų akade
minis jaunimas, galįs

ANTANAS KALVAITIS 

turėti lietuviško požiū
rio susitikimus ir bent 
dalimi išvengtų tų blo
gybių, kurias jis sutinka 
nūn buvodamas visur ki
tur. Žodžiu, LTN laiki
nosios būstinės įsteigi
mas pilnai save pateisi
no. Kaip girdėti ir būsti
nės finansiniai reikalai 
gražiai tvarkosi, apsi
moka visas išlaidas ir 
dar šiek tiek pelno lie
ka. Plačiau sustoju prie 
būstinės apybraižos, no
rėdamas parodyti, kad 
LTN valdyba, energingo 
pirmininko inž. Jono Jur
kūno vadvaujama, su
gebėjo tose mažose patai 
pose sukurti lietuvybės 
židinį ir tuo džiaugiasi 
visi, kurie naudojosi pro* 
ga tenai dalyvauti ir visą 
padėtį arčiau pažinti.

NAUJAS LTN 
VALDYBOS ŽINGSNIS

1971 m. birželio 22 d. 
LTN įsigijo nuosavybėn 
nemažą pastatą ir že
mės sklypą, Chicagoje, 
6422 So. Kedzie Avenue 
Šio pastato vidujines per 
tvaras išgriovus,gauna
ma nemaža salė dides
niems susirinkimams, 
banketams, koncertams 
ir panašiems kultūri
niams ar socialiniams 
parengimams. Būsimo ji 
mažoji salė galės būti 
naudojama mažesniems 
susirinkimams ar soci
aliniams subuvimams. 
Priedo: virtuvė, sandė
liai ir kitos salių tarny
bai reikalingos patalpos. 
Ši nuosavybė įsigyta, pa 
mokant už ją beveik visą 
ligšiol LTN sutelktąjįka- 
pitalą ir užtraukiant ban
ko paskolą. Pastato per
tvarkymas reikalingas 
nemažų lėšų. Norint 
LTN valdybai ir prie jos 
veikusiam naujiems na
riams telkti talkininkų 
rateliui padėti, į pagal
bą atėjo lietuviškosios 
veiklos veteranas, Dr. 
Steponas Biežis. Jo ini
ciatyva susiorganizavo 
Lietuvių Tautiniams Na
mams lėšų telkimo ko
mitetas, kurio pirmi
ninku likosi, pats inicia
torius - steigėjas.

Šis komitetas, suside
dąs iš 28 narių, ir jo bei 
pačių narių kviestieji as
menys birželio 15 ir 28 
d.d. turėjo kalbamame 
naujai įsigytame pastate 
savo susirinkimus. 

Prieš susirinkimų posė
džius kiekvienas jų da
lyvis turėjo galimybę ap 
žiūrėti patį pastatą, jo 
dabartinį stovį ir drau
ge matyti pertvarkymo 
planus, eskizus bei me
džiagų pavyzdžius, ku
rios numatomos naudoti 
būsimoms LTN patal
poms įrengti. Pastebė
tas dalyvių veiduose tam 
tikras vidujinis susikau
pimas, rodąs malonų pa
sitenkinimą įgytuoju tur
tu, kurio nieks neatims 
ir nepasisavins kitiems 
reikalams, prieš jo da
bartinių savininkų — 
LTN narių valią. Drauge 
buvo matomas beveik 
pas kiekvieną dalyvį gi
lus susimastymas, kaip 
reikėų šią nuosavybę tin
kamiau aptvarkyti, ap
statyti bei išdekoruoti...

Posėdį pradėjęs, dr. 
S. Biežis pakvietė Vyt au
tą Pesecką, visuomeni
nių pastatų bei salių įren
gimų specialistą, supa
žindinti susirinkimą su 
LTN remonto ir viduji
nio įrengimo planais. Pa
stebėtina, kad Vytautas 
Peseckas, LTN vienas 
pirmųjų narių, visus sa
vo profesinius patarnavi 
mus šiam namų pertvar 
kymui atlieka nemoka
mai. Savo kalboje, Vy
tautas Peseckas detaliai 
ir nuoširdžiai išryškino 
susirinkimo dalyviams, 
kaip jojo manymu, reikė
tų praktiškiausiai išnau
doti turimų patalpų erd
vę, o taip pat pritaikyti 
reikiamą baldų stilių, ki
limus, langų užuolaidas 
ir kt. Miniatiūriniame es
kize buvo parodyta būsi
mos salės fragmentai, 
spalvos, medžiagos...Su
sidarė įspūdis, kad įvyk 
džius pranešėjo turimąjį 
planą, gausime patrauk
liai įrengtą reprezenta
cinę Chicagos lietuvių 
buveinę. Dalyviai pareis" 
kė savo klausimus bei 
pastabas.

Dr. S. Biežiopakvies
tas inž. J. Jurkūnas, 
LTN Pirmininkas, apibū
dino teisinį ir finansinį 
LTN klausimą. Paaiškė
jo, kad nuosavybės kaina 
apie 70,000 — jos pusė 
apmokėta grynais pini
gais, likusioji dalis — 
banko įkaita. Pranešė
jas, imdamas kukliau
sias apskaičiavimo skait
lines, išryškino susirin
kimui, kad ir prie nepa
lankiausių aplinkybių ši 
nuosavybė galės pelnin
gai laikytis. J. Jurkūnas 

priminė, kad ateities pro - 
jekte numatyta pastatyti 
priestatas ir įrengti rū
sys. čia talpintus i lietu
viška biblioteka - skai
tykla, jaunimo pramogų 
kambarys ir kt. Jis 
kvietė visus į talką na
mams, tiek savo pinigi
niais įnašais, tiek re
monto darbu.

Būdinga, kad susirin
kusiųjų eilėse matėsi pa
saulėžiūriniu požiūriu la
bai margas kolektyvas, 
bet visus juos jungė vie
na mintis — statydinti 
Chicagos lietuviams 
bendrą buveinę. Susirin
kime savo pritarimą 
LTN užmojui žodžiu ir 
įnašu pareiškė Teisėjas
J. Zuris, tardamas, kad 
mes dabar dar nesuvo- 
kią, kokį didelįdarbąčia 
atliekame, tai paaiškė- 
sią tik vėliau. Inž. Ant. 
Rudis įsijungdamas į 
LTN narius, drauge pa
kvietė pasinaudoti jo ve
damu Lietuvių Radijo Fo
rumu platesnei visuo
menei su LTN uždavi
niais supažindinti. Dr.
K. Šidlauskas, pasigė
rėjęs LTN aiškia įsta
tymine padėtimi, o taip 
pat gražiu ir iki detalių 
išryškintu padėties ana
lizavimu, pažadėjo savą 
paramą ir talką. Dr. L. 
Kriaučeliūnas, šiltai se- 
kęs visą posėdį, esą pri
vačiai pareiškęs, kad šis 
didis ir gražus planas, 
jam asmeniškai daug pi
nigų kaštuosiąs... Casi
mir Oksas pareiškė, 
kaip LTN narys, esąs su. 
sižavėjęs dirbamu dar
bu ir jo planu ir dar dau 
giau remsiąs šias pas
tangas. V. Olienė, malo
niai įsijungdama į LTN 
Lėšoms Telkti Komite
tą, padidino savąjį įna
šą. J. Talandis, nusiste
bėjęs, kodėl iki šiol nie 
ko panašaus nebuvo daro 
ma, pažadėjo savą para- 
mą. Susirinkime matėsi 
visuomenininkas Kun. A. 
Stašys, esą buvęs suža
vėtas įgyta nuosavybe, jo
sios numatomu panaudo
jimu. Architektas A. Ke
relis, dėmesingai aiški
nosi su V. Pesecku ir J. 
Jurkūnu (jau po susirin
kimo!) patalpų išplanavi
mo detales architektūri
niu, o gal ir City Hali po
žiūriu... Dailininkas A. 
Petrukonis aiškinosi pas 
V. Pesecką, ar didžio
sios salės sienos ir 
šviesa būsiančios tinka 
mos dailės meno paro
doms... Atrodo, kad visi 
susirinkimo dalyviai aiš
kiai suprato, kad didžiau 
šioje Amerikos lietuvių

Smogiamosios jogos • ••

(Atkelta iš 3 psl.) 
laisvė ir prabangos gy
venimas kai kuriuos mū
sų intelektualus taip ap
akino, kad jie ne tik pa
miršo viską, ką žinojo, 
kiek jie patys ir jų arti
mieji yra iškentėję nuo 
tų rusiško komunizmo 
idėjų ir štai dabar jau 
galvoja ir kalba atvirkš 
čiai. Štai net ir Litua
nistikos Instituto suva
žiavime gerai žinomo 
prof. V. Vardžio pasi
sakymas, kuriuo stebi
si Draugo koresponden
tas vedamajame birželio 
26 d. pirma paminėda
mas apie Vardžio anks 
tesnes kalbas apie tau
tos laisvės prasmę, apie 
laisvės kovą už tėvynės 
ribų ir t.p. tarp kitko 1. ra
šo:

"Dr. V. Vardžio Litu
anistikos Instituto šuva- 

kolonijoje, yra būtina tu
rėti vietovę, kuri leng
vai priglaustų visus lie
tuvius neskirstydama jų 
nei pagal pažiūras, pro
fesijas ar pagal įšįkraš- 
tą atvykimo metus... Tai 
ir yra LTN pradininkų 
ir visų jų bendradarbių 
bei rėmėjų pagrindinė 
mintis. Todėl taikliai pa 
dėtį apibūdino Vytautas 
Kasniūnas, birželio 15 d. 
susirinkime talkininka
vęs Dr. S. Biežiui, esą 
greit ateinąs metas, kad 
LTN būsią pasiteisini
mas visiems lietuviams, 
truputį vėliau į nuosavus 
namus grįžusiems...

Bėgamuoju laikotar
piu kiekvienas lietuvis 
nepagailėkime Lietuvių 
Tautiniams Namams sa
vos paramos. įsijunkime 
į jų narių eiles. Durys 
visiems atdaros. Padėki
me įgyvendinti dr. S. Bie
žio ir jo artimiausios 
bendrininkės Onos Bie- 
žienės svajonę, trum
piausiu laiku sukelti rei
kalingas lėšas. Baigiu pa
ties dr. S. Biežio žo
džiais, pasakytais už
baigiant birželio 28 d. su
sirinkimą: "Mes esame 
tylūs optimistai, kad šie 
mūsų visų — Lietuvių 
Tautiniai Namai — yra 
labai reikalingi ir lietu
viškai bendruomenei la
bai naudingi ir kad mate
rialiai jie išsilaikys sa
ve ir dar daugiau — pa
dės sava parama plačia
šakei mūsų kultūrinei 
veiklai. Už poros mėne
sių, tikiu, gražiai švęsi
me jų įkurtuves". 

žiavime skaitytos pas
kaitos užbaigiamosios 
mintys kiek keistai 
skamba. Jis griežtai pa
sisako prieš emigran
tinio mokslo supolitika- 
vimą, jis reikalauja, kad 
mokslas nuo politikos bū
tų griežtai atskirtas, 
ypač, kiek tai liečia bal
tų stuijas, nes tik tokiu 
atveju bus padėtas pa
grindas rimtam moks
lui..."

Toks dr. V. Vardžio 
galvojimas verčia su
sirūpinti dar ir todėl, 
kad jis ypač baltų moks
lą siūlo griežtai skirti 
nuo politikos, kuris kaip 
tik tuose bolševikų oku
puotuose kraštuoe per
dėm pajungtas politikai. 
Visas mokslas, švieti
mas, menas, literatūra 
ir net privatus žmogaus 
gyvenimas absoliučiai 
priklauso politikai — vie 
nai komunistų partijai, 
ką aiškiai parodo aukš
čiau minėtos iš tos par
tijos rezoliucijų citatos, 
o pagaliau lituanisto Kaz 
lausko ir kitų mokslinin
kų mirtys. Tuo klausimu 
teisingai ir aiškiai rašo 
prel. L. Tulaba:

"Mūsų siekimai liečia 
mūsų tautinius ir politi
nius interesus. Jie abu 
yra svarbūs. Negalime 
aukoti jų vieno dėl kito, 
nes jie gyvybiškai tarp 
savęs susiję. Yra bandy
mų tautinius interesus 
pirkti politinių sąskai
tom Šitai siūlo priešai, 
nes tai patarnauja jų po
litiniams interesams. 
Turime būti atsargūs ir 
gudrūs. Šiuo metu politi- 
niai interesai mums yra 
nemažiau svarbūs, negu 
tautiniai." (Aidai, 1971 
4 nr.).

Griežtai atskirti moks
lus nuo politikos yra di
džiausias Maskvos ponų 
rūpestis kitose tautose, 
bet ne jų pačių ir, reikia 
pripažinti, jie tuo meto- v 
du laimi, pirmiausia sa
vo tinklan įviliodami me
nininkus, mokslininkus 
ir kitus, kurie savo pro
fesiniams siekiams ak
lai atsidavę, siekia popu
liarumo, pranašumo, ką 
laikinai iš anų ir gauna, 
kol jie naudingi ir reika
lingi, o paskui ištinka 
aukščiau minėtų mūsų 
mokslininkų netikėtos 
mirtys, arba jų aklas par
sidavimas priešui. Tas 
okupanto metodas yra 
bandomas visose užgrob 
tose tautose, tai žinomas 
ir mūsų tėvynėj nuo se
no.

IŠEIVIAI

KOVOJE 
DĖL 

LIETUVOS 
LAISVES

A. JURGĖNAS

Neseniai profesorius Anthony T. Bouscaren spaudoje 
įdomiai apibūdino liberalus intelektualus, vadindamas juos 
"apšviestaisiais”. Jis sako: "Apšviestieji yra nepajudinamai 
įsitikinę savo intelektualiniu ir moraliniu pranašumu; jie laiko 
save tiesiog tartum kokia Valdovų Rase, ši rasė užjaučia ki
tus: beturčius, juodus, teroristus, padegėjus, rusus, kiniečius 
ir Vietkongą. Tokia užuojauta sudarytų jiems garbę, jei ne
būtų tiek vienašališka, nes apšviestiesiems sunku, ar net visai 
neįmanoma, užjausti Jungtines Valstybes, pabėgėlius nuo ko
munizmo, ar vidurinės klasės amerikiečius, šie visi jiems at
rodo keisti, juokingi, tamsūs, rasistai ir fašistai" (žr. Human 
Events, nr. 8, Feb. 20, 1971, p. 11).

Kadangi "apšviestieji" formuluoja Amerikos viešąją nuo
monę, kiek ji pasireiškia per įtakinguosius laikraščius ir žur
nalus, radiją ir televiziją, tai mūsų bylai susidaro nepalankios 
sąlygos, nes jiems, tariant Bouscareno žodžiais, "sunku, ar net 
visai neįmanoma" užjausti komunistų pavergtos Lietuvos rei
kalus. Kelių gauruotų "idealistų" demonstracija, kad ir lydi
ma visokių nešvankybių, ras palankų atsiliepimą spaudoje ir 
plačiai nuskambės, bet koks žygis prieš komunistų daromas 
skriaudas dažniausiai liks visai nepaminėtas.

Tą tylą neseniai pralaužė Bražinskų, Simokaičio, o ypač 
Kudirkos bylos, bet jos buvo traktuojamos labai savotiškai. 
Plačiai skaitomas "Time" savaitraštis griežtai pasisakė prieš 
Bražinskus, piktinosi Turkijos vyriausybe, kad jų tuoj nesu
grąžino Sovietams, ir nespausdino laiškų, kuriuose buvo pro

testuojama prieš "Time" užimtą liniją. Simo Kudirkos reika
las buvo pirmiausiai panaudotas pačios Amerikos pareigūnams 
pulti, kada jie buvo kalti tuo, kad bendradarbiavo su Sovietų 
pareigūnais, bet buvo praeinama pabėgom pro pačių sovietų 
kaltę.

Liberaliniu požiūriu laisvės kova yra reikšminga, kada 
spalvoti žmonės kovoja su baltais, puslaukiniai su kultūringais, 
kairieji su konservatyviais. Anot Jungtinių Tautų, kultūrin
gumo ar valstybiniam darbui pasirengusių žmonių stoka ne
gali būti laikoma priežastimi nesuteikti nepriklausomybės ko
lonijoms — šis nutarimas, aišku, galioja tik Afrikai, bet ne 
rytų Europos tautoms, kad ir kultūringoms, kad ir turinčioms 
valstybiniam darbui pasirengusių žmonių, čia verta paminėti, 
kad spaudoje buvo žinia, jog liberalioji Pasaulio Bažnyčių Ta
ryba (World Council of Churches), apimanti daugelį Ameri
kos ir kitų kraštų stambiųjų protestantų ir stačiatikių baž
nyčių, net davė lėšų Juodosioms Panteroms.

Tad Lietuvos bylai yra kelios didelės ir sunkios kliūtys: 
1) ir lietuviai, ir rusai yra balti, tad byla neturi rasinio po
būdžio; 2) lietuviai yra kultūringesni už rusus ir daugumą 
kitų Sovietų Sąjungos tautų, tad bylos negalima pavaizduoti, 
kaip tamsių masių sukilimą prieš civilizuotus valdovus, paga
liau, 3) Sovietų Sąjunga turi pačią kairiausią valstybės san
tvarką, komunizmą, tad kovos negalima pateisinti "progreso” 
vardu.

(Bus daugiau)
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Detalė mišraus choro Dainy Švamėje. V. A. Račkausko nuotraiia

KELETĄ ŽODŽIŲ KRITIKOS KLAUSIMU

Įspūdinga 
Dainų 
Šventė...

(Atkelta iš 1 psl.)
Ypač gilią padėką pareiškė 
dr. G. Balukui, įteikdamas 
padėkos adresą.

Kiti reikalai
Dekoracijos dailininko A. 

Valeškos žiūrovus nuteikė 
labai jaukiai. Estrados šo
nuose po tris įvairiaspal
vius stulpus su Vilniaus 
verbomis, o scenoje stilizuo
tos tulpės, medžiai su gies
mininkais paukšteliais. Sce
novaizdis neperkrautas, bet 
daug pasakantis.

Malonų įspūdį daro ir 
Dainų šventės vadovas. Re

Prieš pradedant Dainų Šventę, muz. Petras Armonas, muzikinės 
komisijos pirmininkas, asistuojant jauniems choristams Sauginui 
Degučiui ir Rasai Veselkaitei, uždega aukurą prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo. z. Degučio nuotrauka

Dainy Šventės pranešėjai: B. Prapuolenis, K. Baltrušaitytė-Va
laitienė ir L. Virbickaitė. V. A. Račkausko nuotrauka
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dagavo St. Daunys ir J. 
Vaičiūnas. Viršelis dailinin
ko V. Virkau. Leidinys daro 
gerą įspūdį ir yra patrauk
lus. Užsklandose tautinių 
juostų raštai maloniai ku
tena patriotinius jausmus.

Leidinyje sudėti gautieji 
organizacijų, įstaigų ir pa

vienių asmenų sveikinimai. 
Visu solistų, pianistų, diri
gentų ir dainininkų atvaiz
dai. Chorų ir chorvedžių 
nuotraukos, trumpos istori
jos ir choristų pavardės. 
Spaudė VI. Vijeikio spaus
tuvė ViVi.

P a s i g endama dainuotų 
dainų ir kantatos tekstų.

žiūrovo įsūdžiai
Programa pradėta su la

bai mažu pavėlavimu užtru
ko lygiai tris valandas 
Tvarka buvo pakankamai 
gera. Fotografai ir filmuo
to j ai nesivaržydami de
monstravo savo aparatus ir 
įkyriai trynėsi dirigentų 
užpakalyje. Mikrofonai ne
buvo reikiamai suderinti. 
Kalbos buvo taip trumpos, 
kad jų, galima sakyti, vi
sai nebuvo, šiuo atžvilgiu 
padaryta nepaprastai gera 
pažanga, kurios ir toliau 
tektų laikytis.

Choristai apsirengę tau
tiškais drabužiais darė ma
lonų spūdį. Choruose domi
navo moterys, o vyrai tesu
darė tik trečdalį ar mažiau. 
Moterų eilėse matėsi ir la
bai jaunų veidų (tai džiugi
nantis reiškinys), o vyrų 
tarpe nepraplikęs ar nepra- 
zilęs sudarė labai retą iš
imtį.

Atskirai tenka paminėti

Vis dažniau ir dažniau mūsų 
spaudoje pasirodo ne tik piktų 
literatūrinės kritikos straips
nių, bet ir straipsnių, gana pik
tai pasisakančių dėl tokios kri
tikos.

Tai tur būt natūralu. Visur, 
kur tik susitinka teisėjai ir tei
siamieji, kyla tam tikras anta
gonizmas ir susiformuoja du 
priešingi frontai. Ir tai vyksta 
ne tik pas mus. Kitų tautų gyve
nime šis reiškinys - nesantai
ka tarp rašytojo ir kritiko — 
dar aštresnis. Nemaža yra kitur 
šiuo klausimu ir literatūros.

Jean Hytier savo kngoje "Les 
romans de l’individu" sako, jog 
netrūkstą kritikų, kurie neturi jo - 
kio supratimo, kas iš tikrųjų yra 
kritika. Dar pikčiau apie kriti
kus kalba Prancūzų Akademi
jos narys Marcei Pagnol. Kri
tikų profesija, teigia jis savo 
knygoje "Critiąue dės criti- 
ques", esanti pati seniausioji, 
nes visada buvo žmonių, nesu
gebančių veikti ar kurti, kurie 
su didžiausiu atsidėjimu pasi
švęsdavo teisti kitų darbą ir ki
tų kūrinius.

Tačiau kategoriškas teigi
mas, kad kritikai rašo tik todėl, 
jog rašytojai rašo, kad jie kū
rybiniu atžvilgiu impotentai, ne 
pajėgią atsistoti savo kojomis ir 
tik lyg vijokliai sukąsi apie ku- 
riančiuosius juos smaugdami, 
neobjektyvus ir vienašališkas. 
-- "Pirmiau negu mes turėsime 
amerikinę literatūrą, būtina tu
rėti amerikinę literatūros kri
tiką", -- sako literatūros pro
fesorius, kritikas ir poetas Ja- 
mes RusselI Lowell, tuo pabrėž
damas kritikos reikšmę litera
tūrai.

Literatūros istorija žino daug 
kritikų, kurių veikla buvo nega
tyvi — trukdanti ir smukdanti. 
Tačiau ji žino ir tokių, kurie po 
zityviai prisidėjo prie literatū
ros suklestėjimo. Žinoma, pas
tarųjų daug mažiau, nes ir ge
ras kritikas, kaip ir geras rašy
tojas, negali pasidaryti, o turi 
gimti. Ir gimsta jis, Šopenhau
erio žodžiais, tiktai kas penke- 
ri šimtai metų.

Apie dvejopą — mažąją ir di
džiąją — kritiką kalba ir Ant. 
Jasmantas savo straipsnyje "Li
teratūrinės kritikos prasmė" 
(Aidai, 1951 m. Nr. 3). "Mažoji 
kritika, sako jis, remdamasis 
Ernest Heilo knyga, "Žmogus", 
mėginanti atsistoti aukščiau už 
kūrėją, vertinti jį savais meto
dais, spausti jį į savas normas 
bei schemas ir tuo būdu jį nu
žudyti. Todėl jos vaidmuo esąs 
smukdantysis. Ji išreiškian
ti, Jakšto žodžiais, siauraprotys- 
tę literatūros srityje. Jos įsiga
lėjimas esąs nuosmūkio ženk
las. Tuo tarpudidžioji kritika nu-

lituanistinių mokyklų jung
tinį chorą. Sugabenti iš to
limiausių šio krašto ir Ka
nados vietų, suburti į vieną 
masę, nepasimetė, bet su
sirado savo vietas ir paklu
so dirigentų lazdelei. Rei
kia pasveikinti šią iniciaty
vą ir ateityje jungti jau
nuosius į vieną krūvą.

V. KAVALIŪNAS

silenkianti kūrėjui. Ji priiman
ti jį atvira širdimi. Ji semianti 
literatūrines vertybes iš jo pa
ties. Ji surandanti literatūrinę 
tiesą jame pačiame. Kiekvieno 
talento ar genijaus švystelėji
mas keliąs jai džiaugsmo, ir ji 
rodanti šią šviesą visuomenei. 
Todėl jos vaidmuo esąs sta
tomasis. Jos įsigalėjimas 
esąs literatūros žydėjimo me
tas".

Tai, kas Ant. Jasmanto 
straipsnyje pasakyta inabstrac- 
to, kiek pasidairę, galėtume ras
ti ir konkrečiame mūsų kultū
riniame ir literatūriniame gyve
nime: mažosios ir didžiosios 
kritikos pavyzdžių bei atvejų. 
Tačiau čia neturima nei mažiau
sio noro sugrupuoti vienos ir 
kitos kritikos rūšies atstovus, 
nei juo labiau operuoti pavardė
mis, nors kartais mažosios kri
tikos atvejai ir labai akivaiz
dūs.

Negali, pavyzdžiui, nei supras
ti, nei nesistebėti, kai recenzen
tas, gana plokščiai pakalbėjęs 
apie B. Pūkelevičifltės romaną, 
deklaruoja nepasitenkinimą: 
kam tiek jame pripaišyta svo
gūnų! Dažnas, užuot pasidžiau
gęs tokiu sąmojum, pagalvos, ar 
recenzentas, nepajėgiąs skirti 
laikrodžio nuo svogūno,yra kom
petentingas spręsti apie litera
tūrinę romano vertę. Negeriau 
ir su V. Alanto novelių recenzi
ja, kuri baigiasi kaltinant auto
rių pagieža pasauliui, pabrė
žiant ir jo užsienines studijas. 
Sunku pasakyti, ar skaitytojas 
patikės autoriaus pagieža pašau 
liui, tačiau vargu jisbesuabejos 
recenzento pagieža autoriui.

Tokių atvejų yra ir daugiau. 
Kiek ankstėliau tokio pat pobū
džio nelaimė ištiko ir V. Šlai
to eilėraščių rinkinį. O poezi
joj mažosios kritikos bruožai 
atsiskleidžia dar ryškiau. Čia 
kartais pasirodo ir visiškas 
nesugebėjimas, kai, nepajėgiant 
nieko pasakyti, pasitenkinama 
tik eilėraščio turinio atpasako
jimu. Kelias pigus ir lengvas 
— nereikia nei talento, nei eru
dicijos, nei aplamai gilesnio po
ezijos kūrinio suvokimo ar net 
ir kultūringo vidinio nusiteiki
mo traktuoti jį vengiant įžeis
ti autorių.

Kurios, aplamai imant, mū
suose ir kitur mažosios kriti
kos klestėjimo priežastys, pa
sakyti nelengva. Gal pavydas 
(jealousy of critics), apie kurį 
savo knygoje "The Failures of 
Criticism" kalba Henri Peyre, 
nurodydamas konkrečiais pavyz - 
džiais, kiek tokia kritika yra pa
dariusi žalos prancūzų ir ang
lų literatūrai, o gal neturėjimas 
supratimo, jau minėto J. Hytier 
žodžiais, kas iš tikrųjų yra kri
tika, ar paprasčiausiai — nepa- 
jėgimas suvokti literatūros ir 
apskritai meno kūrinio.

Žinoma, suvokti meno kūrinį 
nėra jau taip labai lengva. Prof. 
V. Sezemanas, savo knygoje 
"Estetika", kalbėdamas apie me
ninį kūrinio vertinimą, sako, kad 
išgirsti muzikinę pjesę, pama

tyti paveikslą ar perskaityti ei
lėraštį dar nereiškią visa tai su
vokti kaip meninio pobūdžio reiš - 
kinius. Tam reikią, sako jis,to, 
ką B. Christijansenas taikliai pa - 
vadino antrinės kūrybos aktu, 
t.y. gyvu meniniu suvokimu.

Apie tokio pat pobūdžio suvo
kimą kalba ir jau čia minėtas 
H. Peyre. Kritikas negalįs, sa
ko jis, užsidaryti savo ego sieno
se. Jis turįs visų pirma taip pa
siduoti menininko norėtoms su
gestijoms, kad jas galėtų patirti 
savo viduje (so as to re-expe- 
rience them inwardly). Tačiau, 
sako jis toliau, dideli kritikai, 
kurie pajėgtų vertinti naujuo
sius ar pervertint senuosius me
no kūrinius, labai reti — daug 
retesni nei dideli poetai, nei di
deli dailininkai ar dideli filoso
fai.

Tačiau didžiausia bėda, apie 
kurią kalba ir Ant. Jasmantas sa
vo straipsnyje, būna tada, kai 
vertinamas literatūros veika
las spauste spaudžiamas į sa
vas normas, kai, H. Peyre žo
džiais, su uvėriu užsispyrimu 
— ferocious insistence -- ieš
komas ir pagaliau randamas vie 
nas raktas begaliniai skirtin
giems užraktams.

O tai, ko nėra, neįmanoma 
nei rasti. Nėra nei vieno ir vi
siems literatūros ar aplamai me - 
no kūriniams galiojančio este
tinio vertinimo kriterijaus. Ir 
tuo atveju, kai kuris nors kriti” 
kas sakosi tokį metodą suradęs, 
tenka ne džiaugtis, o greičiau 
nusiminti.

Kai mūsuose vienas kritikas 
didelės apimties leidiny skel
bia, jog vienintelis romano es
tetinio vertinimo kriterijus — 
žmogaus atskleidimas, imi ir 
kiek suabejoji. Ar ir kiek jis 
tinka ir mažesnės fizinės apim 
ties literatūriniams kūriniams? 
Ką tokiu — pavadinkime jį an- 
tropomikrometru — prietaisu 
matuosi J. Biliūno kūrinėly 
"Brisiaus galas" — šunį ar 
žmogų? O pagaliau ir pačiam 
romanui — ar pavyks jį tinka
mai pritaikinti, kad ir, pavyz
džiui, V. Hugo "Paryžiaus kated
rai", romanui, kuriam psicholo
giniu atžvilgiu daug kas galima 
prikišti?

Pagaliau — kurį žmogų ma
tuoti? Ar tą, kurį atvaizdavo ra
šytojas, ar tą, kurį "mato" kri
tikas? Vertintojas, aišku, pasi
rinks savąjį. Tada tačiau, I.A. 
Richards knygos "Principles of 
Literary Criticism" žodžiais, 
jis bus priverstas teigti: "AŠ 
geresnis už tave, mano skonis 
rafinuotesnis ir mano prigimtis 
kultivuotesnė"...

Kad ir kaip gražiai kuris me
todas atrodytų teorinėje plotmė
je, konkrečiais atvejais, jį ver
giškai taikant, yra pavojus, ką 
tik cituoto L A. Richards žo
džiais, atsidurti aklo žmogaus 
padėty, kuris tamsiame kamba
ry vaikosi juodą katę, kurios te
nai visiškai nėra.

Bet koks vertinimas, o ypač 
estetinis, yra reliatyvus ir sub
jektyvus. Ir kad ir kokios eru
dicijos ir talento būtų kritikas, 
jo sprendimų vertė, be jo paties

(Nukelta į 6 psl.)

Detalė jaunimo choro Dainų šventėje. V. A. Račkausko nuotrauka Grupė žiūrovų Dainų šventėje. V. Noreikos nuotrauka
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Sauliai ir svečiai Dainavoje'žygiuoja prie kryžiaus pagerbti žuvusius dėl Lietuvos laisvės.
K. Sragausko nuotrauka

SAULIŲ KULTI
Lietuvių šaulių Sąjungos 

Tremtyje Centro Valdybos 
suruošta birželio 13-20 d. 
Dainavoje idealoginė-kultū- 
rinė savaitė praėjo su pasi
sekimu. Nors daug kas bai
minosi dėl birželio oro, nęs 
dažnai tokiu laiku būna dar 
vėsu, bet reikia pasakyti, 
kad oras buvo labai gražus 
ir šiltas.

Pirmadienį, birželio 14 d., 
teisininkas Vincas šarka 
skaitė paskaitą "Bendravi
mas su kraštu" ir ši paskai
ta iššaukė plačių diskusijų.

Antradienį, birželio 15 d., 
majoras Kazimieras Daug-

KRITIKOS
KLAUSIMU...

(Atkelta iš 5 psl.) 
skonio, kitų garantijų neturi. 
Tad ir kalbėti apie objektyvią 
kritiką galima tik reliatyviai. 
Ir tai nėra bloga. Kaipgi kitaip?

Kas kita išankstinis kritiko 
nusistatymas — jis nedovano
tinas, nors jis atskleidža ne ver
tinamąjį kūrinį, o patį vertinto
ją, kuris, kita proga pasaky
tais C.G. Jungo žodžiais, nusi
leidžia į žemesnę moralinę ir 
intelektualinę plotmę, kurioje 
iš tikro jis visada ir buvo 
("Psychology and Religion" ),

Pas mus, kaip ir visur kitur, 
buvo, yra ir bus ir vadinamos 
didžiosios ir mažosios kritikos 
atvejų. Bus kartais, net ir labai 
atsargiai sprendžiant ir suklys
ta. Visa tatai natūralu ir žmo
giška. Tačiau nejauku ir nesu
prantama darosi tada, kai kriti
ka nustoja pagarbos žmogui, kai 
ji, užuot mėginusi suvokti verti
namąjį veikalą ir kompetentin
gai jį traktuoti, tesistengia jo 
autorių įžeisti. Tai jau kolio- 
jamasis mažosios kritikos po
rūšis, kuriam vietos kultūrinia
me gyvenime neturėtų būti.

Žinoma, ir koliojamoji kriti
ka yra žmogiškas reiškinys, ta - 
čiau ar jis yra ir žmoniškas — 
jau visiškai kitas klausimas.

Iš antros pusės, kritikas, sa
vo erudicijos ir intuicijos pagal
ba pajėgiąs literatūrinį kūrinį 
suvokti ir atskleisti jo idėjinius 
ir meninius ypatumus, yra palai
ma ir rašytojui, ir skaitytojui. 
Jis, sutinkant su V. Giraud kny
gos "La critiąue litteraire” tei
gimu, — be galo brangus daik
tas (chose infinement precieu- 
se). Tokių kritikų turime ir 
mes, tik jų balsas daug rečiau 
pasigirsta.

RINE SAVAITE
vydas savo paskaitoje "šau
liai Nepriklausomybės ko
vose” pateikė šaulių atlik
tus darbus Nepriklausomy
bės Kovose.

Trečiadienį, birželio 16 
d., gen. št. pulkininkas Jo
nas šepetys savo paskaito
je "šaulių paskirtis tremty
je" supažindino su šaulių 
sąjungos kaipo buvusios 
ginkluotos organizacijos už
daviniais ateičiai, pasaulio 
karinėje suirutėje ir kuo ji 
gali prisidėti Lietuvos lais
vės kovoje.

žurn. Sąjungos Centro 
valdybos Spaudos-Informa- 
cijos vadovas Vladas Min- 
gėla savo paskaitoje "šau
liai Amerikoje 1920 m.” 
įrodė ir turimais daviniais 
parėmė, kad jau 1920 me
tais Amerikoje buvo susi
kūrę šaulių būriai ir jie sa
vo aukomis rėmė šaulių Są
jungą Lietuvoje.

Ketvirtadienį, birželio 17 
d., turėjome moterų dieną, 
kurią pravedė Kunigunda 
Kodatienė. šaulė Tremtyje 
redaktorė Stefa Kaunelienė 
pristatė Sibiro tremtinės- 
kankinės rašytojos Stefos 
Rūkienės knygą "Grįžimas 
į Laisvę”.

Prelegentė paskaitydama 
kai kurias svarbesnias kny
gos ištraukas arba pacituo
dama kai kuriuos posakius 
taip vaizdžiai ir gražiai pri
statė šią S. Rūkienės kny
gą, kad kai kurie net ašaras 
braukė. Visi buvo labai pa
tenkinti tokiu gražiu kny
gos pristatymu.

Šaulys kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, kaip vienas 
žymiųjų pamokslininkų ir 
paskaitininkų savo pareikš
tose mintyse vaizdžiai iš
dėstė Lietuvos bažnyčios ir 
lietuvių kunigų norą išlai
kyti lietuvių kalbą ir jų pri
sidėjimo kultūrinėje veiklo
je Nepriklausomybės me
tais.

Stasio Butkaus šaulių 
Moterų sekcijos vadovė 
Bronė Selenienė vakaronės 
dalyviams paruošė vaišes 
su punču.

Vakaronėje K. Kodatie-. 
nės sugebėjimais buvo pa
ruoštas ir atliktas linksmas 
montažas, kurį išpildė: Ste
fa Kaunelienė, Marija Šim
kienė ir Bronė Selenienė. 

Montažas sukėlė gražaus 
juoko ir praskraidrino nuo
taikas. Buvo daug deklama
cijų ir dainų, šaulių moterų 
diena labai gražiai buvo 
pravesta.

Penktadienį, birželio 18 
d. buvo skirta Jūrų šau
liams. Dieną atidarė Jūrų 
šaulių vadovas Mykolas Vit
kus ir programai vadovauti 
pakvietė cv sekretorių Jur
gį Baublį, kuris ne tik pro
gramai vadovavo, bet ir 
mokslinę paskaitą, Lietuvos 
žemės paviršius ledinams 
slenkant ir tirpstant, skai
tė. Paskaitai pailiustruoti 
naudojo savo ilgų metų dar
bo reljiefinį žemėlapį.

Karolis Milkovaitis savo 
paskaitoje "Klaipėdos kraš
tas ir jūros reikšmė Lietu
vai" supažindino klausyto
jus su Klaipėdos miesto ir 
krašto istorija ir apibūdino 
kokią didelę reikšmę jie tu
rėjo Lietuvai.

Vandens narai: Rober
tas Leonavičius ir Jonas 
Naujokaitis išsilaikė po 
vandeniu apie vieną valan
dą. Jie iš ežero dugno iš
traukė kriauklių ir kitokių 
radinių. Paaiškinimus darė 
J. Baublys. Kalbėjo K. Mil
kovaitis. Sukalbėta K. Ko- 
datienės sukurta malda ir 
sugiedota: Marija, Mari
ja . -.. Iškilmės buvo mielos 
ir įspūdingos.

šeštadienį, birželio 19 d. 
turėjome šaulių jaunimo 
dieną. Dieną pravedė Jonas 
Šostakas, Irena Svenickaitė 
ir Robertas Selenis.

Paskaitas skaitė: Rašy
tojas ir žurnalistų Sąjuiv 
gos pirmininkas Vytautas 
Alantas "Lietuvos rašyto
jai". Paskaita gili ir labai 
gerai paruošta. Klausytojai 
šiltai priėmė.

Dr. Kazimieras Pautie- 
nis, Clevelando šaulių kuo
pos pirmininkas kalbėjo 
apie "Rūkymą ir jo pasek
mes vėžio ligoms". Paskaita 
tikrai buvo labai įdomi ir 
suteikianti rūkoriams daug 
žinių apie taboką ir jo 
kenksmingumą.

žurn. studentas Robertas 
Selenis skaitė diskusinę pa
skaitą tema: "Senosios kar
tos ir dabartinis jaunimas". 
Robertas Selenis daug ža
dantis jaunuolis, ne tik stu
dentiją išjudino, bet ir se
nyvą. Tokį jaunuolį turėti 

mūsų kolonijai yra garbė ir 
pasididžiavimas.

Joninių laužas
Laužo iškilmes atidarė 

Jonas šostakas ir progra
mai pravesti pakvietė jau
nuosius šaulius studentus; 
Ireną Sventickaitę ir Ro
bertą Selenį. Iškvietė Jonus 
ir Jonės uždegti laužą, ku
rių tarpe buvo gen. Jonas 
Černius. Joninės pradėtos 
skambiomis liaudies daino
mis. "Skautų Miško Brolių" 
orkestras vadovaujamas s, 
Algirdo Vaitiekaičio davė 
vien liaudies dainų pinę. 
Orkestras įspūdingas, karš
ti plojimai. "Aušros" litua
nistinės mokyklos mokiniai 
— skautai: Vincas žebrai- 
tis ir Edvardas Vasiliaus
kas akordeonistui Antanui 
Paškui pritariant padaina
vo solo. Detroitiečių mylima 
ir daug žadanti dainos ir 
muzikos studijų studentė 
Irutė Vizgirdaitė, draugei 
amerikietei gitara prita
riant padainavo keletą liau
dies dainelių. Daug gražių 
dainų padainavo Irenai 
Sventickaitei arba Robertui 
Seleniui vadovaujant ir Jo
ninių laužo dalyviai. Links
mieji broliai-šauliai: Rober
tas Selenis, Kastytis Karve
lis, Linas Mikulionis ir An
tanas Paškus, nepaprastai 
vaizdžiai ir artistiškais ga
bumais atliko Kazio Binkio 
"Limpapo”. Dalyviams la
bai patiko ir jie jiems daug 
plojo. Pabaigai Windsoro 
mergaičių kvartetas, vado
vauja m a s Tautkevičienės 
padainavo 3 dainas, kurios 
visos buvo palydėtos griau
smingais bis ... Kvartetą 
sudaro: Aldona Tautkevi- 
čiūtė, Nijolė Giedriūnaitė, 
Rūta čerskūtė ir Milda Pa- 
kauskaitė. Kvartetas nors 
ir nesenai išėjo į viešą lie
tuvių visuomenę, bet jau 
spėjo įgyti šiltas užtarnau
tas simpatijas. Mergaitės 
gražiomis suknutėmis pasi
puošusios, jaunutės. Akor
deonu joms pritarė Andrius 
Čerškus.

Joninių lauže dalyvavo 
jaunieji skautai: vilkiukai 
ir paukštytės ir buvo įsi
jungę į bendras dainas.

Skautų akademikų vardu 
sveikino Jūratė Pečiūraitė 
pažymėdama, kad šaulių ir 
skautų idėjos yra vienos ir 
tos pačios atsineštos iš Ne
priklausomos Lietuvos.

Pabaigai Jonų ir Jonių 
garbei buvo užkurti 5 maži 
lauželiai per kuriuos šoki
nėjo varduvininkai ir sve
čiai. Joninių lauže dalyvavo 
apie 350 svečių. Joninių 
laužas buvo įspūdingas ir 
labai gražiai pravestas. To
kios gražios programos dar 
niekas nėra turėjęs.

Joninių laužui pasibaigus 
valgyklos salėje vyko šo
kiai.

Išvežtųjų ir sukilėlių 
paminėjimas

Sekmadienį, birželio 20 d. 
buvo paminėti iš Lietuvos 
išvežtieji ir 1941 m. sukilė
liai. Paskaitininkai — suki
limo vadai: Leonas Prapuo
lenis ir Stepas Jakubickas. 
Pirmasis palietė lietuvių 
rezistenciją iš senų laikų, 
gi S. Jakubickas faktais pa
ties išgyventais įspūdžiais 
ir darbais rengiantis 1941 

m. sukilimui. Abi paskaitos 
buvo kruopščiai paruoštos 
ir klausytojus labai malo
niai nuteikė.

Mišias atnašavo LŠST 
centro valdybos kultūros 
sekcijos vadovas kun. dr. 
Jonas Borevičius. Buvo pa
sakytas jautrus ir gilus pa
mokslas. žmonių mišiose 
dalyvavo perpildyta salė. 
Sugiedotas Lietuvos Him-. 
nas.

Eisena prie kryžiaus
Mišioms pasibaigus visi 

žygiavo prie kryžiaus. Prie
kyje sąjungos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, Leonas 
Prapuolenis, valdybos na
riai: S. Jakubickas, kun. J. 
Borevičius, V. Keturakis, 
S. Jokūbaitis, M. Vitkus, 
žuvusiems pagerbti Irutė 
Sventickaitė ir Jonė Ber- 
žinskaitė nešė ąžuolų lapų 
vainiką. Eisenoje buvo ne
šamos vėliavos.

1941 m. sukilimo istorinį 
įvykį atžymėti cv narys 
Stasys Jokūbaitis prie kry
žiaus pasakė kalbą. Sugie
dotas Lietuvos Himnas ir 
giesmė: Marija, Marija... 
Padėtas vainikas, šios iškil
mės ruoštos su Fronto Bi
čiuliais jų kvietimu. Iškil
mės visuomenei patiko ir 
jas labai įvertino.

Šaulių idealoginė-kultūri- 
nė savaitė praėjo su pasise
kimu, tik joje dalyvavo 
kiek mažokai brolių šaulių 
ir sesių. Galėjo dalyvauti 
kur kas daugiau. Sekančiais 
metais stovykla numatoma 
Maine valstijoje pas tėvus 
Pranciškonus.

Stovyklavimo metu visą 
savaitę vyko šaudymas, ku
riam vadovavo Vytautas 

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

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

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

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

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

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Keturakis. Geriausiai su
šaudė ir premijas laimėjo: 
Stasys Bernatavičius, Bro
nius Valiukėnas, Julius 
Rimkūnas ir Romas Mačio- 
nis.

Kazys Sragauskas turėjo 
suruošęs parodą savo foto 
nuotraukų iš Detroito lie
tuvių gyvenimo. Parodėlė 
lankytojų susilaukė gražaus 
įvertinimo ir pagarbos.

šaulių idealoginę-kultūri- 
nę savaitę rengė LŠST ir 
jai talkininkavo Stasio But
kaus ir švyturio kuopų šau
liai. Stovyklos vadovas bu
vo Mykolas Vitkus, admi
nistratorius Jonas šostokas, 
pad. Stasys Malinauskas. 
Stovyklos gydytojas dr. 
Kazys Pautienis, gailestin
goji sesuo Cicilija Balsienė, 
valgyklos vedėjas Juozas 
Augaitis, valgyklos kontro
lierius Jonas Balnionis. 
Maisto tiekėjas Antanas 
Šiurkus. Virtuvės vedėja 
Vera Kulbokienė. Padėjė
jos: Marija Bylienė, Leoka
dija Banaitienė, Liuda Ma- 
Čionienė, Emilija Lungienė, 
Konstancija Kirvilaitienė ir 
Ada Telyčienienė.

Stovyklos laužo paruošė- 
jas — Juozas Kincius. Vė
liavų tarnybos ir sargybų 
v-kas Vincas Kniura.

Stovyklos budėtojai: Jo
nas Balsys, Vladas Kazlaus
kas, Juozas Kinčius, Anta
nas Kriščiūnas, Vacyc Šlus- 
nys ir Juozas Televičius.

Dr. Kazys Pautienis ir 
sesuo Cicilija Balsienė me
dicinos pagalba suteikė 8 
asmenims. Tas rodo, kad 
medicinos personalo buvi
mas stovyklose yra būtinas.

A. Grinius

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



1971 m. liepos 14 d. DIRVA Nr. 52 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISI KVIEČIAMI Į 
GEGUŽINĘ

Liepos 18 d., sekmadienį, 
2 vai. p. p., ALT S-gos Cle
velando skyrius rengia tra
dicinę gegužinę Vlado ir po
nios Dautų sodyboje, 2971 
Bishop Rd., Highland Hts. 
Bus geras bufetas ir išgė
rimai. Clevelando ir apylin
kių lietuviai maloniai kvie
čiami į gegužinę atsilankyti.

• Lietuvių Konservatorių 
Klubo susirinkime, šį ket
virtadienį, liepos 16 d., 8:30 
v. v. buvęs Clevelando mies
to tarybos narys Paul S. 
Sanislo kalbės tema ”Law 
and Police”. Rugpiūčio 20 
d. kalbės šerifas Ralph E. 
Kreiger ”How Sweet the 
Poppy”. Susirinkimas įvyks 
Union Savings patalpose, 
5106 Milson Mills Rd.

PARDUODAMAS NAMAS
Kolonialinis. E. 185 ir 

Lake Shore Blvd. apylinkė
je. 7 dideli kambariai. ll/> 
vonios. Karšto vandens pe
čius. Arti susisiekimo, mo 
kyklų ir bažnyčių. Parduo
da savininkas. Teirautis tel. 
531-0276 ar Š82-1540.

(51-52)

”VIENO PASAULIO 
DIENA” 

KULTŪRINIUOSE 
DARŽELIUOSE

Visų tautų kultūriniai 
darželiai sąryšyje su 175 
metų sukaktimi nuo Cleve
land miesto įkūrimo, liepos 
18 d., sekmadienį, rengia 
”Vieno pasaulio dieną”. 
Programa, kurioje dalyvau
ja visų tautų meninės gru
pės, prasidės 2:30 po pietų 
estu ir suomių darželiuse, 
netoli Superior gatvės. Tos 
dienos programos pirminin
kė P. Philipps yra pakvietu
si įvairių aukštų pareigūnų 
dalyvauti šiose iškilmėse.

Šiais metais sueina 55 
metai nuo pirmo kultūrinio 
darželio įkūrimo, ir 35 me
tai nuo Lietuvių darželio 
galutino užbaigimo.

Prašome visus lietuvius 
dalyvauti kuo gausiau.

Rita Premeneckienė

♦ Cleveland Trust Banko 
centrinė įstaiga jau pradėjo 
keltis į naujas patalpas, 29 
aukštų naują pastatą, šalia 
senųjų patalpų Euclid ir 
9-tos gatvių. Telefono nu
meriai lieka tie patys ir per
sikėlimas bus baigtas rug
pjūčio mėnesį, per tą laiką 
bankines operacijas atlie
kant senose patalpose.

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

• Francis A. Coy, ilga
metis May Co. Clevelande 
prezidentas, žymus veikė
jas visuomeniniame gyve
nime, priklausąs įvairioms 
labdarybės organizacijoms, 
paskirtas May Co. board 
chairman and chief execu- 
tive officer. Jo vietoje pre
zidentu paskirtas Denny G. 
Arvanites, 4() m. amž., buv. 
v i c e p r e zidentas Sanger- 
Harris Ine., Dalias.

May Co., kuri savo skel
bimais remia Dirvą, per pa
skutinįjį dešimtmetį iš dvie
ju krautuvių Clevelande, iš
plėtė iki septynių, vadovau
jant M. Coy.

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

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, liepos 16 d., ristikas 
Waldo von Erich kovos dėl

PENKIOLIKTA MERGAIČIU VASAROS 

STOVYKLA DAINAVOJE
Dainavos mergaičių stovyklą 

organizuoja Nekaltai Pradėto
sios Marijos Seserys, kurios 
jau eilę metų sėkmingai vado
vauja Šiai stovyklai. Kas vasa
rą lyg rugiagėlių žiedai jaunos 
lietuvaitės mėlynais sijonėliais 
iSsirikiuoja Dainavos kalneliuo
se.

Mergaičių stovyklai yra va
dovavusios: Seselės Paulė, Ber
nadeta, Viktorija, Palmira,Mar 
garita, Ignė ir t.t. Šiais metais 
15-tai stovyklai vadovaus šios 
stovyklos pirmoji vadovė Sesuo 
Paulė. Tiek šiame pakrašty, 
tiek rytiniam,Seselė Paulė vi
sur buvo jaunimo labai myli
ma ir gerbiama. Ji lyg motulė 
suburia visas į didžią šeimą, 
kurioje spindi džiaugsmas, mei
lė, lietuviška dvasia.

Seselė Paulė sutiko telefonu 
atsakyti į keletą klausimų prieš 
įvykstant mergaičių stovyklai.

-- Miela sesele, būtų malo
nu išgirsti iš Jūsų koks įspūdis 
po ilgesnės pertraukos sugrį
žus į Dainavos stovyklą?

— Stovyklą radau pagerėjus. 
Daug daugiau pastatų, atskira 
salė. Anksčiau ir meldėmės ir 
valgėm ir programas atlikda
vom toj pačioj salėj, kas suda
rė daugiau darbo ir nepatogu
mų. Taip pat džiaugiamės turė- 
damos savo atskirą namelį, 
koplytėlę.

-- Kuriantis Dainavai Jums 
teko vadovauti pirmai męrgai-

Čempijonato prieš Diek
Brower. Pradžia 8 v. v. Bi
lietai nuo 4 iki 2 dol. 

čių stovyklai. įdomu kokią 'pro
gramą numatote šiais metais?

-- Programa panaši, kaip ir 
anksčiau. Mums labai rūpi su
teikti mergaitėms poilsio ir žais
mo darnume katalikišką ir tau
tišką dvasią bei padėti ugdyti 
charakterį. Iš anksto stovyklos 
programa gerai išplanuojama ir 
pritaikinta to amžiaus mergai
tėms. Į. programą įtraukta: dai
nos, šokiai, lietuvių kalbos ir 
literatūros programėlės, rank
darbiai, vakarinės programos.

-- Kas šiais metais Jums tal
kininkaus?

— į pagalbą ateis dvi seselės, 
mokytojai, pagelbininkės. Sto
vyklos kapelionu bus tėvas Ta
das Degutis, OFM.

-- Kiek tikitės stovyklautojų?
-- Laukiame arti šimto jaunų 

lietuvaičių.

— Kadangi stovyklautojos da
bar yra dauguma jaunosios kar
tos mergaitės, tad įdomu ar 
stovyklomis šį kartą daugiau 
įdomaujasi ar mažiau?

— Gaila. Tenka nusivilti atei
nančia karta. Tėvai praturtėja, 
tai yra įsigyja vasarvietes, ku
rios teikia vaikams įvairių ma
lonumų. Tėvai pamiršta auklė
jimą, kas jaunuolei šiuo amžių - 
mi labai aktualu. Anksčiau tė
vai ieškojo sąlygų, kad tik vai
kai galėtų patekti į lietuviškas 
stovyklas, tam nesigailėjo, nei 
pinigų, nei vargo, tuo tarpu dabar 
tėvai į tai mažiau kreipia dė
mesio.

— Ar jaunosios kartos mer
gaitės laisvai kalba lietuviškai?

— Labai maža dalis laisvai 
kalba lietuviškai. Pastebim, kad 
kasdienė kalba visiems prieina
ma. Pravedant pašnekesius, dai 
nuojant tuoj pastebim, kad jau
nimas labai dažnai tai atlieka 

visai nesuprasdamas. Geras pa
vyzdys dainavom visą savaitę 
dainelę "Ridikėlis ir petruška", 
dainelė visiems patiko. Su vie
na stovyklautoja išsikalbant pa
tyriau, kad ji tą dainelę pami
lo, bet kas antro žodžio nesu
prato, nes daržovių pavadinimai 
jai buvo visai svetimi.

-- Mums visiems labai gerai 
žinoma puikiai vadvaujama se 
sėlių stovykla. Ką lietuvaičių 
tėvams turėtumėt pasakyti apie 
stovyklą?

-- Kad patikėtumėt mums sa
vo dukras. Mes ateinam tėve
liams į pagalbą. Dauguma auga 
šeimose,kur tenka bendrauti tik 
su tėveliais, o kaip svarbu mo
kėti džiaugtis gyvenimu, bend
rauti su kitais. Kaip svarbu 
pajusti ir surasti save, pamilti 
artimą, padėti jam ir džiaugtis 
drauge.

Ingrida Bublienė

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

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

RUGPIŪČIO 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.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŠALTAS
LAIKYMAS

AMERIKOS LIETUVIU
PILIEČIŲ KLUBAS ‘

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

Kviečia visus tapti klubo nariais.

Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.

Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS

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

160 psl.........................................................$3.00
E. čekienė. KAD JI BŪTŲ GYVA. 420 psl.............$5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į, LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. Kietais viršeliais. 526 psl............$6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 

žlugimo. 408 psl.........................................$5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl.........................................................$3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .............. dol. ir prašau atsiųsti man:
...............egz. SIMAS $.....................

...............egz. KAD JI BŪTŲ GYVA $.....................

............. egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ
...............egz. AGONIJA

$.....................

$:....................

Šis patogus 12-os paketas iš tikrųjų yra vienkar
tinis šaldytuvas. Jis talpina dvyliką dėžučių gero 
Stroh’s alaus.
Jeigu jūs atšaldo te paketą, alus viduj išlieka va
landomis šaltas.

Ir kada jūs išbaigiate alų, paketas pasitarnauja 
sudėti tuščioms dėžutėms išmetimui.
Išmėginkite Stroh’s beledj šaldytuvą šį savaitgalį. 
Ir tikrai jis būna šaltas.

...............egz. REZISTENCIJA $...................

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $...................

VIENAS ALAUS MĖGĖJAS KITAM
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT, MICH. 48226

Mano adresas: .................................................................
(pavardė ir vardas)

adresas: .................................................................
(namo numeris ir gatvė)

adresas: .................................................................
(miestas ir valstybė, zip Nr.)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos Diplomatijos šefas, 
rašo Dainų šventės Vykd. 
Komiteto pirmininkui dr. 
G. Balukui:

„Daina visada buvo bū
dingas mūsų tautos sielos 
pasireiškimas. Dabar, sovie
tų okupacijai siekiant iš
kreipti liet, kultūrą, primes
ti Lietuvai svetimus įpro
čius, sužaloti dargi krašto 
vaizdą, šimtmečių bėgyj su
dėtos liaud. dainos -yra ypa
čiai brangintinos, nes at
spindi tautinę dvasią, kuri 
įkvėpė mūsų protėvius, ve
dė mus nepriklausomosios 
Lietuvos gyvenime ir šian
diena gaivina geresnės atei
ties — laisvės atstatymo — 
viltį. Tebūnie ir ši IV-oji 
Dainų šventė Čikagoje lais
vos lietuviškos sielos me
niška ir patriotinė išraiš
ka.”

• Dr. H. Brazaičiui, PLB 
visuomeniniams reikalams 
vicepirmininkui, pratęsiant 
prenumeratą atsiuntus 10 
dol. auką Dirvos sustiprini
mui, nuoširdžiai dėkojame.

• Detroito šauliams už 
auką Dirvai 10 dol., nuo
širdžiai dėkojame.

• Emilija Putvytė, Lietu
vos Šaulių Sąjungos įstei
gėjo Vlado Putvio-Putvins- 
kio duktė, kuri Lietuvoje 
baigė Vytauto Didžiojo Vil
niaus Universitetą, šiais. 

ALT S-gos Clevelando skyriaus nariui

DR. VLADUI RAMANAUSKUI, 
mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

ir šeimai, jo MOTINAI Lietuvoje mirus, reiškia

me gilią užuojautą

Liji ir Vladas 
Bložės

DR. VLADUI RAMANAUSKUI

ir šeimai, jo MOTINAI mirus, reiškiame gilią

užuojautą

Dr. B. Matulionis 
ir šeima

Poniai ZUZANAI ŠALNIENEI, 
liūdinčiai- dėl savo mylimo vyro, Lietuvos Garbės 
Konsulo, ANTANO ŠALNOS mirties, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

Bostono Lietuviu Respublikonų 
Klubas

A. A.

ALEKSUI PRATKELIUI
mirus, didžio skausmo prislėgtą žmoną MARIJĄ 
PRATKELIENĘ, sūnų ZENONĄ, dukterį IRE
NĄ užjaučiame ir kartu liūdime

Kovų šeima

metais birželio mėnesį bai
gė studijas Brown’o Uni
versitete, Providence, R. I. 
ir gavo Master of Arts in 
Slavic Languages laipsnį.

Šiuo metu ji dėsto istori
ją Bristol Community Ko
legijoje, Sali iver, Mass.

•' Inž. Juozo Butkaus, 
Dirvos skaitytojo ir rėmėjo 
iš Woodhaven, N. Y. sūnus 
Algis, šiuo metu atliekąs 
karinę prievolę Vietname, 
batalijono laikraštėlyje bu
vo pristatytas kaip birželio 
mėnesio pasižymėjęs karys, 
jam paskiriant visą puslapį. 
Ir straipsnis baigiamas Al
gio lietuvišku sakiniu ”Aš 
ateinu namo”, kurį skiria 
savo draugams ir namiš
kiams New Yorke.

SELIGENSTADTIEČIŲ 
DĖMESIUI

Dirvoje buvo paskelbta 
buv. seligenstadti e č i a m s 
dėl jų suvažiavimo kreiptis 
į P. Motiejūną Clevelande, 
Ohio. Dabar, susidarius 
Chicagoje komitetui pa
minklinio kryžiaus Seligen- 
stadte atstatymui, šis komi
tetas imsis iniciatyvos ir 
suvažiavimą surengti, tad 
prašau tuo reikalu kreiptis 
sekančiu adresu: Mr. Pet
ras Galinauskas, 6758 So. 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629. Taip pat ir aukas 
kryžiaus atstatymui siųsti 
tuo adresu.

Povilas Motiejūnas

KVIEČIAME Į 
NEOLITHUANŲ 

STOVYKLĄ
Šių metų Korporacijos 

Neo - Lithuania stovykla 
įvyks „Dainavos” stovykla
vietėj, 15100 Austin Road, 
Manchester, Mich. Telef. 
313 — 428-8919. Stovyklos 
laikas nuo rugpiūčio 29 d. 
iki rugsėjo 6 d.

N u o š i rdžiai stovykloje 
laukiami visi korporantai 
su šeimomis ir artimaisiais. 
Pilnam stovyklavimo laikui 
— 65 dol., nepilnam — 8 
dol. į dieną.

Apie pačią stovyklavietę 
daug nekalbėsime, nes, per 
eilę metų, visi esame girdė
ję ir žinome kas yra ta lie
tuviškoji „Dainava”. Pri
mename, vykstantiems į 
stovyklą, tenka pasiimti dvi 
paklodes, vieųą pagalvei už
valkalą ir antklodę.

Stovyklos vadovu sutiko 
būti fil. inž. Jonas Jurkū
nas.

Šių metų stovyklai suda
ryta įvairi ir įdomi progra
ma pridedant ir golfo tur
nyrą. Visa programa bus 
paskelbta spaudoje. Ten 
pat įvyks ir Korporacijos 
suvažiavimas.

Visi kolegos vykime.į sto
vyklą, nes pačioj Korpora
cijos veikloj, čia išeivijoj, 
stovykla yra nepakeičiama 
proga korporantams(ėms) 
iš įvairių vietovių susitikti 
ir pabendrauti. Stovykloj 
sudarytos pažintys ir ryšiai 
plačiai jungia mus į vieną 
darnią Korporaciją. Stovyk
lose įgytas gilesnis savos 
ideologijos supratimas, nau
jos idėjos ir ryžtas atsispin
di Korporacijos augime ir 
veikloje. Stovykla kiekvie
na neolituaną(ę) sutvirtina, 
to ir ieškokime kiekvienas. 
Tad, iki pasimatymo Neo- 
Lithuania stovykloje!

Vyr. Valdyba

IŠVYKO Į TAUTINĘ 
SKAUTŲ STOVYKLĄ
Praeitą penktadienį, lie

pos 9 d. iš Toronto į Euro
pą išskrido apie pora šimtų 
lietuvių į tautinę skautų 
stovyklą S c h w e tzingene, 
Vokietijoje. Su ekskursan
tais išvyko ir lietuvių tau
tinių šokių grupė „Ginta- 
ras”, kuri su savo progra
ma pasirodys Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos 
lietuviams.

Ekskursantai, vykdami į 
stovyklą, lankysis Londone, 
Paryžiuje, Genevoje, Mila
ne, Venecijoje ir Insbruke, 
o paskutinę savaitę praleis 
stovykloj. Iš Europos grįš 
rugpiūčio 30 d.

Iš Clevelando su ekskur
santais išvyko s. Stefa Ged
gaudienė, ASD cv pirminin
kė, kuri stovykloj atstovaus 
Akademinį Skautų Sąjūdį, 
s. V. Bacevičius, Dirvos fo
tografas, o kiek vėliau at
skirai skrenda vs V. šen- 
bergas ir vs A. šenbergie- 
nė. Prie stovyklautojų piri- 
sijungs clevelandietė skau
tė akademike Dalia Oran
taitė, kuri su savo mamyte 
šiuo metu vieši Europoje ir 
vs V. Kizlaitis, Dirvos foto 
laboratorijos vedėjas, šio 
mėnesio pabaigoj išvyksta 
atostogų.

• ALTo ir JAV LB val
dybų pirmininkų ir atstovų 
š. m. liepos 3 dienos pasi
tarime Chicagoje buvo aiš
kintasi Lietuvos laisvinimo 
veiklos reikalai.

Pasitarimas vyko drau
giškoje nuotaikoje ir su
tarta, kad tų veiksnių pir
mininkai ateityje turėtų di
desnius ryšius ir tęstų pra
dėtą veiklos derinimą.

Dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Tarybos Valdybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis, 
vicepirmininkai T. Blinstru
bas, dr. K. Šidlauskas, dr. 
V. Šimaitis, dr. J. Valaitis, 
ALTo atstovas Washingto- 
ne dr. J. Genys, JAV Lie-

Skirstantis iš Dainų Šventės... Komp. B. BudriŪnas, pianistė R. 
Apeikytė, L. Budritinienė ir muz. V. Mamaitis.

V.A. Račkausko nuotrauka

tuvių Bendruomenės Cent
ro Valdybos pirmininkas 
Vyt. Volertas, JAV LB CV 
narė A. Zerr (Mačiulaitytė) 
ir JAV LB Tarybos prezi
diumo pirmininkas Vyt. 
Kamantas.

• G. Merkevičiūtė, iš 
New Haven, Conn., šį rude
nį vyksta studijuoti pran
cūzų kalbą į Paryžių.

TRIJULĖ ŠVENČIA 
SIDABRINĮ KUNIGYS

TĖS JUBILIEJŲ
Trys kunigai pranciško

nai š. m. rugpiūčio 1 dieną 
švęs savo kunigystės sidab
rinį jubiliejų. Jie visi trys 
atnašaus šv. Mišias gražio
je Kennebunkport pranciš
konų buveinėje ir džiaugsis 
išėję šį gražų gyvenimo ke
lią. Tai vasarotojams gerai 
pažįstamas tėvas Jonas Dy- 
burys, kuris su šypsniu su-z

Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M. 
tinka vasarotojus ir su 
šypsniu juos išlydi. Kas ka
da pagalvotu, kad šis nusi
žeminęs vienuolis yra įgy-. 
jęs magistro laipsnį New 
Hampshire universitete ir 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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.

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.

'AUDRONE’

VILA AUDRONE JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

dėstė Pranciškonų gimnazi
joje vokiečių, lotynų bei ki
tas kalbas ? Tėvas Jonas 
yra vienuolyno gvardijonas 
ir tas pareigas jau turi ilgą 
laiką. Gimęs Lietuvoje, ten 
įstojęs į pranciškonų eiles, 
mokęsis Vokietijoje ir 
įšventintas 1946 metais, 
kunigas Jonas įsirašė į Šv. 
Pranciškaus sekėjus ir iš
tikimai tas pareigas eina. 
Linkime jam ir toliau nešti 
savo vienuolišką naštą ir 
maloniai šypsotis vasaroto
jams.

Tėv. K. M. Butkus, O.F.M.

Vasarotojai sutinka Ken
nebunkport kunigą Kęstutį 
Mariją Butkų. Tai labai 
malonus ir ramus, su ku
riuo pasikalbėti reiškia ką 
nors nauja išmokti. Kuni
gas Kęstutis studijavo Ber
lyno universitete filosofiją, 
mėgsta meną, bendradar
biavo ir platino pranciškonų 
spaudą, yra išvertęs įdomią 
knygą Emile Guerry „Pil
nutinis Kristus”. Tėvo Kęs
tučio pastangomis yra 
įrengtos lietuviškos stacijos 
Kennebunkporte, kurios yra 
tikras meno šedevras, Mu- 

loko padarytas. Dėl vietos 
stokos negalime išvardinti 
visų tėvo Kęstučio darbų ir 
nuopelnų. Tėvui Kęstučiui 
linkime ir toliau tęsti pran
ciškonų darbą ir džiaugia
mės galėdami jį matyti 
švenčiant savo sidabrinį 
kunigystės jubiliejų.

Tėv. Steponas Rapolas, O.F.M.

Kas dažnai lankosi Ken
nebunkport vasarvietėje ir 
mėgsta sportą, pažįsta ku
nigą Steponą Ropolą, kuris 
yra didelis sportininkas, ša
lia to, kad yra kunigas ir 
vienuolis. Tėvas Steponas 
buvo iššventintas 1946 me
tais kunigu, į tėvus pran
ciškonus įstojo dar Lietu
voje. Dirbo daugiausiai pa
storacinį darbą Kanadoje ir 
įvairiose Amerikos vietose. 
1959 metais tėvas Steponas 
ra buvęs Provincijolo sekre
toriumi ir ekonomu. Džiau
giamės kartu su kunigo 
Stepo mamyte, kuri dar te
bėra gyva Lietuvoje, ir lin
kime kunigui Stepui dar 
daug sukaktuvių atšvęsti. 
Tai reta diena, kada vieno 
ordeno nariai švenčia savo 
sidabrines sukaktuves tą 
pačią dieną. (v)

ARTĖJANTI 
LAIKRAŠTININKO 

SUKAKTIS

Pranys Alšėnas

L a i kraštininkui, knygų 
autoriui, lietuvių literatūros 
istorijos bakalaurui ir „Dir
vos” bendradarbiui, Praniui 
Alšėnui, 1971 m. rugsėjo 27 
d. sukanka 60 metų am
žiaus.

Sukak tuvininkas gimė 
Ukmergės apskr., žemait- 
kiemo vlsč., Vengravos km. 
Jo gimimo data — 1911 m. 
rugsėjo 27 d.

Pranys Alšėnas spaudoje 
darbuotis pradėjo 1929 m. 
Nepr. Lietuvoj, tremtyje — 
Vokietijoj ir dabar — Ka
nadoj gyvendamas daug ra
šė ir teberašo įvairiuose lie
tuviškuose laikraščiuose, o 
taip pat angliškoj spaudoj. 
Per daugiau kaip du treč
daliu savo pragyvento am
žiaus jis yra parašęs iš viso 
per 7.000 straipsnių įvai
riausiais klausimais ir pa
skelbęs šias knygas: nove
lių rinkinį „Talismanas”, 
s t r aipsnių (publicistikos) 
rinkinį „Maži žodžiai apie 
didelius dalykus”, humoro 
knygą „Tūkstantis” šyps
nių” ir Mažosios Lietuvos 
patrijarcho Martyno Jan
kaus monografiją. Pastaro
jo veikalo leidėju buvo a. a. 
J. Bačiūnas, o spaudė Dir
vos „Vilties” spaustuvė.

Pranys Alšėnas yra lai
mėjęs straipsnio konkursų 
premijas: „Drauge” 1955 
m., „Laike” 1959 m., „Tė
viškės Aiduose” 1960 m. ir 
„Lietuvių Dienose” premiją 
už reportažą 1963 m.
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