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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BLOKADA - PASITRAUKIMAS
SU TRIUKŠMU? VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Prezidentas Nixonas 
dar kartą iškrėtė staig
meną, paskelbdamas 
šiaurinio Vietnamo 7 
uostų blokadą. Sakau: 
staigmeną — nes dar 
prieš Nixono pirmadie
nio kalbą jau išspausdin
ti bet tik antradienį pa
sirodę Time ir News- 
week magazinai, sampro
taudami apie prezidento 
galimybes šiauriniam 
Vietnamui pradėjus in-

TRUMPI KOMENTARAI

NESĖKMINGI ITALUOS RINKIMAI

labai gyva ir at- 
Daugelyje miestų 
muštynės irpiau- 
buvo nemaža su

Gegužės 7 ir 8 dieną 
Italija išsirinko parla
mentą ir senatą. Prieš
rinkiminė partijų kova 
buvo 
kakli, 
įvyko 
tynės: 
žeistų ir dėl rinkimų mi
rė. Pažymėtina, kad Ita
lijos politinis susikaldy- 
mas yra labai didelis: 
italų žurnalistas satyri
kas vokiečių spaudoje 
juokėsi, kad rinkimuose 
dalyvauja 70 partijų, 
trūksta tik nudistų parti
jos. Iš tikrųjų, rinkimuo
se dalyvavo 21 partija.

Valdančiosios parti
jos, ypač krikščionys de
mokratai tikėjosi, kad 
šie rinkimai sustiprins 
jų ir kitų koalicinių parti
jų pozicijas. Deja, šie 
lūkesčiai nepasitvirti
no. Patys krikščionys de
mokratai vos ne vos at
laikė senąsias pozici
jas: laimėjo šiek tiek bal
sų, bet procentiškai ma
žiau negu praeituose rin
kimuose. Parlamente jie 
dabar turės 267 atsto
vus, vietoje 266, senate 
— tiek pat, kaip ir anks
čiau — 135 atstovus. Šiek 
tiek sustiprino pozicijas 
respublikonai: p ari a-
mente jų bus 14 vietoje 9 
ir senate 5 vietoje 2. Ta
čiau smarkiai pralaimė
jo liberalai: bus 21 vieto
je 31 ir senate 8 vietoje 
16. Tai rodo, kad libe
ralizmas ne tik Vokieti
joje, bet ir Italijoje iš
gyvena krizę. Socialistai 
ir socialdemokratai atlai
kė senąsias pozicijas: 
Nenni socialistai gavo 61 
atstovą vietoje 63 ir so
cialdemokratai 29 atsto
vus , tiek pat jų buvo ir bu 
vusiam parlamente.

Italijos Komunistų par
tija, kuri užima antrąją 
vietą parlamente ir se
nate, gavo vėl artimilijo 
no balsų daugiau. Dabar 
ji surinko per 9 milijo
nus balsų ir laimėjo po
ra vietų parlamente: vie
toje 177 dabar jų bus 179. 
Senate jų pozicijos susilp 
nėjo: vietoje 102 dabar 
bus 94. Aiškinama tuo, 
kad į senatą turi teisę bal
suoti nuo 25 m.amžiaus: 
senesni — protingesni. 
Be to, komunistų atska
los: Manifesto marksis
tai - leninistai ir kt, taip 
pat surinko daugiau pusę 
milijono balsų. Taigi, da
bartinei Italijai didžiau

vaziją, mini ir blokadą, 
tačiau pastebi, kad toks 
veiksmas gali privesti 
prie konfrontacijos su So
vietų Sąjunga ir Kinija, 
ko prezidentas greičiau- 
sisi vengs.

Kas yra blokada? Pa
gal tarptautinę teisę tai 
yra "karo veiksmas, pra
vedamas kare dalyvaujan
čios šalies karo laivais, 
tikslu sukliudyti įvažiavi
mą ar išvažiavimą iš 

sias pavojus gresia neiš 
neofašistų, bet iš komu
nistų pusės.

Italijos neofašistai, pa 
sivadinę Movimento So- 
ciale Italiano (Socialinis 
Italijos Sąjūdis), vado
vaujamas prof. Giorgio 
Almirante, šį kartą ve
dė dar atkaklesnę kovą 
prieš komunistus ir tuo 
laimėjo nemaža balsų. 
Jie gavo arti 3 milijonų 
balsų (8,7% parlamente 
ir 9,2% senate) ir laimė
jo 56 atstovus vietoje 30 
parlamente ir 26 senate 
vietoje 13. Taigi, jie savo 
pozicijas sustiprino be
veik du kartu. MSI dabar 
savo dydžiu yra ketvir
toji partija parlamente.

Daugumą parlamente 
galės sudaryti arba cent
ro partijos: krikščionys 
demokratai, socialdemo
kratai, liberalai ir res
publikonai: visų jų bus 
334 atstovai parlamente 
ir 166 senate. Pažymėti
na, kad Italijos parlamen
tą sudaro 630 ir senatą 
322 atstovai. Minimali 
dauguma parlamente yra 
316 ir senate 162 atsto
vai. Jei krikščionims de 
mokratams pasiseks su 
sitarti su Nenni socialis
tais tada parlamente dau
gumą sudarys 374 ir se
nate 192 atstovai. Tačiau 
nei centro partijų, nei va
dinamosios "centro-si- 
nistra" koalicija nebus 
vieninga, ir Italijos vy
riausybės vėl bus nepas
tovios ir nepajėgios vyk
dyti reikiamų reformų. 
Tuo naudosis Italijos ko 
munistai ir stiprins savo 
pozicijas, kad demokra
tiniu keliu laimėtų Itali
jos diktatūrinį užvaldy
mą.

Dar būtų galima krikš
čionių demokratų ir neo
fašistų koalicija, kuri 
remtųsi 323 atstovais 
parlamente ir 164 senate. 
Tačiau, reikia manyti, 
kad krikščionys demokra
tai vengs šios koalicijos 
bijodami nustumti socia
listus į komunistų glėbį. 
Taigi, Italijos valstybės 
vežimas ir toliau riedės 
senu keliu, labai pama
žu ir su didelėmis kliū
timis, jei Maskva ne
duos direktyvų Italijos 
komunistams sprogdinti 
valstybę iš vidaus ne par
lamentiniu, o revoliuci
niu keliu.

Alg. Tolvydis 

tam tikros priešo pakraš
čio dalies". Pagal 1780 
ir 1800 metų susitarimus 
blokada laikoma neteisė
ta, jei ją paskelbusi ša
lies neturi priemonių jai 
pravesti. Pavyzdžiui, 
Lietuva nebūtų galėjusi 
teisėtai skelbti blokados 
Latvijai, turėdama tik 
vieną minų gaudytoją 
'Prezidentą Smetoną*. Ži
noma, JAV atveju apie to
kią teisinę kliūtį kalbėti 
negalima; iš kitos pusės, 
jei blokada yra karo 
veiksmas, jis neturėtų 
būti pradėtas nepaskel
bus karo, Iš tikro JAV 
nėra paskelbusios karo 
šiauriniam Vietnamui ir 
net tokį paskelbimą at
stojanti Tonkino įlankos 
rezoliucija yra atšaukta. 
Tie legaliniai argumen
tai bus be abejo panaudo
ti prezidento priešininkų 
viduje ir užsieniuose. Jie 
tačiau galėtų rimtai 
skambėti tik tada, jei bus 
užmiršta, kad ir Hano
jaus karo veiksmai prieš
tarauja bet kokiai. Par
tizaninis karas irgi ne
laikomas teisėtu.

Sveikinant prezidento 
tokį drąsų sprendimą, 
reikia kartu atsiminti, 
kad jis padarė ir nuolai
dų. Būtent, jis pažadėjo, 
jei belaisviai bus paleisti 
ir paskelbtos paliaubos 
tarptautinėje kontrolėje, 
atitraukti visas amerikie
čių ginkluotas pajėgas 
per 4 mėnesius. Turint 
galvoje komunistų pada
rytą pažangą karo lauke 
per paskutines savaites, 
paliaubas paskelbus, jie 
būtų neblogose pozicijo
se ir turėtų plačių galimy
bių kiek vėliau įsigalėti 
visame Vietname, Ko
munistai tačiau tokį pa
siūlymą kol kas atmetė. 
Kodėl? Tai pasilieka 
mįsle. Lygiai taip pat, 
kaip ir jų ankstyvesnis at
sakymas palaukti kol 
amerikiečių atsitrauki
mas bus baigtas. Dali
nis tos mįslės sprendi
mas be abejo yra jų no
ras pamatyti prezidentą 
Nixoną neperrinktą, nes 
iš demokratų prezidento 
jie gali tikėtis visiško 
Pietų Vienamo išdavimo. 
Galimas daiktas, kad Ha
nojus bijo galimo vėles
nio Washingtono susita
rimo su Maskva ir Pe-

JAV LB Šeštosios Tarybos Trečioje sesijoje Politinių informacinit; reikalų komisija svarsto Lietu
vių Bendruomenės darbus Lietuvos laisvinimo srityje. Iš kairės: J. Ardys, A. Majelka, Dr. K. Bobe
lis, PLB Valdybos pirmininkas Stasys Barzdukas, J. Stikliorius, Komisijos pirmininkas dr. P. Vilei
šis, V. Balčiūnas, R. Chesonls, A. Gečys, Dr. J. Skrinska, Br. Nainys. V. Radzivanas ir dr. E. Len
kauskas. A. Gulkinsko nuotrauka

Balfo direktoriai, Įgaliotiniai, svečiai ir spaudos atstovai Balfo direktorių suvažiavime, Chicagoje,
1972 m. balandžio 29 d. V, Noreikos nuotrauka

DARBINGAS BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS
Į Chicagą balandžio 

mėn. 29 d. suvažiavo 16 
Balfo direktorių ir 13 įga 
liotinių apspręsti toli
mesnę Balfo veiklą bei 

kinu. Tačiau, jei pasku
tinėje prieladoje yra kiek 
tiesos, Maskva ir Peki
nas neturėtų turėti inte
reso, kad Hanojus tuojau 
laimėtų. Tokios prielai
dos turbūt paskatino pre
zidentą į Hanojaus pradė
tą invaziją atsakyti labai 
griežtai, tikintis, kadblo 
kada su bombardavimu 
pagaliau privers Hanojų 
elgtis žmoniškiau.

Pirmoji Maskvos ir Pe. 
kino reakcija liudija, kad 
abi sostinės tokio ėjimo 
nesitikėjo. Jos be abejo 
turėjo pareikšti savo pa
sipiktinimą, tačiau Mask
va dar neapsisprendė at
šaukti prezidento vizito. 
Jei ji neatšauks, protes
tas bus be didesnės pa
sėkos. Vizitą atšaukti 
Maskvai nesinori, kas 
reiškia, kad jis jai reika
lingas. O jei taip, Ame
rikai nebūtų žalos, jei jis 
ir neįvyktų.

Iš amerikietinio taško 
žiūrint, Nixono paskuti
nis ėjimas buvo teisin
gas, ypač, jei iš tikro 
būtų pasiektas koks su
sitarimas. Didžiausias 
jo priešas yra tik pačių 
amerikiečių nuotaikos. 
Lygiai taip pat kaip ir bu 
vo viso Vietnamo kon
flikto metu. Prie tų nuo
taikų taikysis ir politi
kai. Jei blokada neduos 
greitai gerų vaisių opo
zicija augs. Jos tenoras 
kol kas yra: aš prieš ją, 
bet tegu Dievas preziden
tui padeda.

iškilusias kitas proble
mas. Suvažiavimas įvyko 
Chicago Savings & Loan 
Assoc. salėje.

Chicagos apskr. Balfo 
pirmininkui Valerijonui 
Šimkui sergant, suvažia 
vimą pradėjo 5 skyr. pir
mininkas Juozas Macke
vičius, sveikindamas di
rektorius, įgaliotinius 
bei svečius ir linkėjo 
gražioje darnoje spręsti 
Balfui rūpimus klausi
mus. Suvažiavimui vado 
vauti pakvietė Balfo di
rektorių tarybos pirmi
ninkę Mariją Rudienę ir 
prezidiuman general. 
sekr. Albiną Dzirvoną ir 
direkt. Vitą Baleišytę. 
Oficialioji suvažiavimo 
dalis pradėta kun. J. 
Prunskio invokacija. Bal
fo CV pirmininkui kun. 
V. Martinkui priminus, 
suvažiavimas susikaupi
mo minute pagerbė am
žinybėn išėjusius uoliuo
sius Balfo darbuotojus: 
A. Gintnerį, Pr. Mušins- 
ką, dr. V. Ramanauską, 
kun. B. Sugintą ir kun. 
J. Pauperą.

Liet, generl. kons. Ju
zė Daužvardienė, svei
kindama suvažiavimą, iš 
ryškino Balfo žmonių gra
žų sutarimą bendrame 
darbe, nežiūrint kokių pa
žiūrų ar įsitikinimų jie 
būtų. Ragino neužmiršti 
net ir JAV esančių var
ge. Iškėlė ir tvarkingų 
palikimų reikalą, teisin. 
gą testamentų surašy
mą.

Vysk. V. Brizgys svei
kinimo žodyje užsiminė 
Religinės šalpos reikš
mę Balfo didelius atlik

JURGIS JANUŠAITIS tus darbus, šių dviejų šal
pos organizacijų tikslus, 
pažymėdamas, kad Reli
ginė šalpa nesikryžiuoja 
su Balfo veikla.

Po sveikinimų išsa
mius apie Balfo veiklą 
pranešimus padarė CV 
nariai — pirmininkas 
kun. V. Martinkus, ein. 
reikalų vedėjo pareigas 
iždininkas J. Bagdonas, 
general. sekretorius Al
binas Dzirvonas, Balfo 
direktorių tarybos pirmi 
ninkė Marija Rudienė, 
Siuntinių persiuntimo 
priežiūros komisijos J. 
Mackevičius, apie finan
sus ir jų laikymą A. Ba
liūnas.

Iš pranešimų matyti, 
kad Balfas atliko ir atlie
ka didelį šalpos darbą, 
taip pat turi ir rimtų pro
blemų, kaip kad centro 
perkėlimo klausimas, tu
rimų namų likvidavimo 
ir naujų įsigijomo proble
mas.

Diskusijų metu keletas 
direktorių stipriai kriti
kavo Religinės šalpos su
aktyvintą darbą ir šios or
ganizacijos veržimąsį į 
Balfo sritį, teigdami kad 
tai pakenksią Balfo dar
bui. Nuomonės pasidali
no ir dėl Balfo centro per 
kėlimo. Vieni teigė, kad 
centrą reikia kelti, na
mus likviduojant, kiti kad 
palikti ir namai esą geri 
ir atitinką Balfo paskir
čiai. Nepriėjus prie su
sitarimo, centro įstaigos 
iškėlimo klausimui ištir
ti buvo sudaryta speciali 
komisija: kun. V. Mar
tinkus A. Baliūnas, E. 
Skališius, O. Jokūbaitie 
nė ir E. Paurazienė. Kiek 
ilgiau sustota ir ties įs
tatų keitimo klausimais.

Apie Chicagos Balfo 
apskr. veiklą išsamiai 
kalbėjo iždininkas K. Če
paitis, drauge užsiminda
mas ir spaudoje pasi
rodžiusius nepalankius 
Balfo adresu straips
nius. O Jokūbaitienė pla
čiau aptarė Religinės šal 
pos ir Balfo santykių pro
blemas ir painformavo 
apie Clevelando Balfo 
veiklą. Vicepirm. adv. E. 
Armanienė plačiau apta
rė palikimų reikalus ir 
tuo reikalu prašė, kad 
spauda, radijo ir bažny
čiose bei susirinkimuo
se būtų plačiau išaiškin
ta testamentų sudarymo 
svarba.

Suvažiavime dalyva- 
(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
__ANTANAS LAUKAITIS

Atvykite į Australiją!
Pasakyčiau, kad jeigu Eu
ropoje keliautojas gali 
rasti labai įdomių vieto
vių, pamatyti mūsų se
nosios kultūros gražių
jų palikimų ir, tuo pačiu 
rasti pačių moderniškiau
sių gyvenimo pasireiški
mų su savomis nevaržo
momis laisvėmis, ko dar 
nei Amerioje, nei pas 
mus, tokiu dideliu mastu 
negalėtume atrasti, tai 
kitais atžvilgiais šiuose 
kraštuose ir ypatingai N. 
Zelandijoje su Australija 
galima būtų rasti irgi 
daug ir labai įdomių daly, 
kų, neturinčių sau lygių 
senojoje Europoje.

Kartu su kitais ir mū
sų lietuviai vis daugiau 
įsitraukia į šias turisti
nes keliones, kas parodo 
mūsų didesnįmaterialinį 
pajėgumą, leidžiantį ir 
mūsų tautiečiams pla
čiau pakeliauti. Šiais, mū 
sų Jaunimo Metais ir iš 
Australijos, kartu su mū 
sų jaunimo atstovais, į 
Ameriką ir Kanadą va
žiuoja virš 70 lietuvių 
ekskursija, aplankyti sa
vo gimines, draugus Ame
rikoje ir dalyvauti šia
me didžiajame mūsų jau
nimo kongrese.

Kaip Australijos ir ki
tų kraštų lietuviams yra 
šiais metais gera proga 
atsilankyti Amerikoje ir 
Kanadoje, taip lygiai tuo 
pačiu ir mūsų tautie
čiams, ypatingai iš Ame 
rikos, neblogesnė proga 
yra šių metų pabaigoje at
vykti į Australiją ir Syd
nėjaus didžiajame mies
te pamatyti mūsų, jau tra. 
dicija virtusias, Australi 
jos Lietuvių Dienas. Mes 
kviečiame lietuvius pa
sinaudoti šia proga ir, 
aplankius Australiją, pa
matyti ir mūsų gyveni
mą, mūsų kultūrines ir 
menines pajėgas, pasi
džiaugti ir mūsų jauni
mu, kurių keli šimtai pa
sirodys tautinių šokių fes
tivalyje, kai kiti keli šim
tai varžysis sportinėse 
varžybose. Tai yra ge
riausia proga individu
aliai ar ekskursijomis 
aplankyti šį tolimąjį Aus
tralijos kontinentą, sutik
ti, gal būt jau virš dvi
dešimties metų, nema
tytus savo gimines bei 
draugus ir, tuo pačiu, pa
sisvečiuoti mūsų nedide
lėje lietuviškoje bend
ruomenėje.

Paprastai, į Lietuvių 
Dienas, be didelio daly
vių skaičiaus, suvažiuo
ja ir labai daug svečių iš 
visų tolimųjų miestų, to
dėl labai malonu Sydnė
jaus lietuviams būtų sa
vo išskirtinių svečių tar
pe turėti ir mūsų užsie 
nio lietuvius. Kaip dauge
lis jau iki šiol yra pasa
kę, taip ir aš galiu syd- 
nėjiškių lietuvių vardu 
pasakyti, kad visi atvykę 
užsienio svečiai lietuviai 
Sydnėjuje bus labai gerai 
priimti, prižiūrėti, ap
gyvendinti ir pavaišinti. 

Lietuvių Dienų infor
macijos viršininkas Jo
nas Zinkus, mūsų nepa- 
vargstąs skautų veikėjas 
ir vadovas Sydnėjuje, ku
rio adresas yra 84 Vic- 
tor Avė.,PicnicPoint,N. 
S.W., 2213, Australia, in
formavo mane, kad visi 
atvykę užsienio svečiai 
bus aprūpinti nakvynė-

Pasaulyje, ypatingai 
jaunesniosios kartos tar
pe, šiuo metu yra labai 
populiarus keliavimas. 
Keliaujama visur, viso
kiais būdais ir visais me
tų laikais, norint pamaty
ti naujus kontinentus, nau
jus kraštus, sutinkant ir 
juose gyvenančius skir
tingų rasių, skirtingų pa
žiūrų naujus gyventojus. 
Jeigu iki šiol daugiausiai 
būdavo keliaujama link 
Europos, tai,paskutiniuo
ju laiku, vis daugiau ir 
daugiau lankomasi Azijo
je, Pietryčių Azijoje, pa
skirose didžiojo Pacifi- 
ko vandenyno salose, N. 
Zelandijoje ir mūsų gy
venamoje Australijoje.(

Detroito lietuvių delegacija pas prel. Hubert A. Maino. Sėdi iš 
kairės: Aldona Mikailaitė-Andriušaitienė, prel. Hubert A. Maino, 
Birutė Andriušaitytė, Stovi: L§ST pirm Vincas Tamošiūnas, lietu
vių atstovė Tarptautiniame Institute Stefa Kaunelienė ir Lietuvių 
Kultūros Klubo pirm. Antanas Musteikis. K. Sragausko nuotrauka

LIETUVIAI IEŠKO DRAUGU
BALFO...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vusi jauna balfininkė Aud
ronė Valaitytė-Skripkie- 
nė gražiai reiškiasi šal
pos darbe ir pažadėjo Bal
to idėją skleisti jaunimo 
tarpe, gi M. Rudienė gė
rėdamasi jaunimo veik
la šalpoje, pati sumokė
jo už 10 jaunų darbuoto
jų nario mok., kuriuos 
suverbuos A. Skripkie- 
nė.

Daug vertingų siūlymų 
suvažiavime iškėlė Dalia 
Bobelienė, O. Jokūbaitie- 
nė, O. Zailskienė, K. Bru
žas, K. Kleiva, K. Kasa- 
kaitis, A. Pužauskas,dr. 
V. Šimaitis, E.Skališius, 
K. Razauskas ir kiti.

Kazys Razauskas, det- 
roitiškis, plačiau paaiš
kino apie daromus pasi
ruošimus būsimam Bal
to seimui priimti.

Suvažiavimas pasiuntė 
sveikinimus ir linkėji
mus greitai pasveikti, 
šiuo metu sergantiems: 
reikalų vedėjui kun. P. 
Geisčiūnui ir Balto Chi
cagos apskr. pirmininkui 
V. Šimkui.

Mirtis buvo praretinu
si ir Balto direktorių gre
tas. Šiame suvažiavime 
jos užpildytos, iki kaden
cijos pabaigos išrenkant 
tris direktorius: Stasį As
trauską iš Clevelando, 
kun. Ansą Trakį ir Vytau
tą Kasniūną iš. Chicagos.

Suvažiavimas buvo gy
vas, darbingas, proble
mos spręstos apgalvotai 
ramiai. Pirmininkė M. 
Rudienė suvažiavimo da
lyviams išreiškė padėką 
už nuoširdų problemų 
sprendimą, Chicagos Bal
to apyg. už suvažiavimo 
globą, K. K. Repšiams 
ir Mackevičienei už su
rengtas vaišes, rašyt. B. 
Pukelevičifltei už salės 
papuošimą, Villari gėlių 
krautuvei už gėles ir F. 
Pakel už leidimą naudo
tis patalpomis.

Gi suvažiavimas padė
kojo pirmininkei M. Ru
dienei, sektretoriatui, 
Prezidiumo nariams V. 
Baleišytei ir A. Dzirvo- 
nui už sumanų vadovavi
mą suvažiavimui. Suva
žiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

Direktoriai ir įgalio
tiniai išsiskirstė kupini 
naujo ryžto dar su dides
ne energija jungtis įglo- 
balinį Balto šalpos darbą 
ir skubėti pagalbon visur 
ir visada, kur tik atsi
lieps pagalbos šauks
mas, kur vargs mūsų tau
tos vaikai.

mis ir jiems bus daroma 
visos lengvatos, ypatin
gai neturintiems Sydnė
juje savo pažįstamų ar 
draugų. Pagalvokite Ame
rikos ir Kanados lietu
viai ir palikę savo šaltą
ją žiemą, ateinančias Ka
lėdų šventes praleiskite 
su vaišingaisiais Austra
lijos lietuviais karštoje 
Australijos aplinkumoje, 
besigaivindami jūros di
džiosiose bangose ir be
atostogaudami puikiuose 
Sydnėjaus paplūdimiuo
se. Proga tikrai puiki.

Australijos Lietuvių 
Dienų programa jau yra 
sudaryta. Kadangi šie 
1972—ji metai yra Jauni
mo Metai, tai jiems ir 
yra paskirtas pats pir
masis vakaras su busi
muoju Jaunimo Koncer
tu, kuriame dalyvaus vi
sos mūsų jaunimo meni
nės pajėgos. Šio vakaro 
vadovė yra Daiva Labu
tytė (Bieri) I-jo J. Kon
greso Sydnėjaus atsto
vė.

Antrasis vakaras^ yra 
skirtas Tautinių Šokių 
Festivaliui, kuriame da
lyvaus Adelaidės, Bris- 
banės, Geelongo, Can- 
berros, Hobarto, Mel- 
bourno (dvi grupės) Per 
tho ir Sydnėjaus tautinių 
šokių grupės. Tai bus 
pats didžiausias savo gru
pių ir dalyvių skaičiumi 
pasirodymas. Vadovė 
yra Marina Osinaitė 
(Cox).

Lietuvių Dienų iški
liausias pasirodymas iki 
šiol būdavo, tikrai tas 
bus ir Sydnėjuje, tai Dai
nų Šventė, kurioje su sa 
vo chorais dalyvauja mū
sų Australijos lietuvių 
septyni iškilieji chorai iš 
visų didesniųjų mūsų ko
lonijų. Dainų šventės re
pertuaras jau buvo suda
rytas po paskutiniosios 
šventės 1970 metais ir pa
siruošimai visoje Aus
tralijoje vyksta su labai 
didele energija ir pasi
šventimu, todėl, kaip vi
suomet iki šiol, taip ir 
šiais metais tiek paski
rų chorų, tiek ir jungti
nio — pasirodymai turės 
būti labai geri. Dainų 
šventės vadovas yraAlg. 
Dūdaitis ir jam padeda 
specialus technikinis ko
mitetas, susidedantis iš 
V. Bitino, A. Kramiliaus 
P. Nagio, K. Proto, P. 
Ropės ir V. Šliterio.

Dramos teatro spektak
liu rūpinasi Stasys Sko- 
rulis, kai meno parodos 
organizatorė ir vadovė 

. yra Genė Kazokienė.
Vienas iš didžiausių 

jaunimo pasirodymų Lie
tuvių Dienų metu bus 
Australijos lietuvių 
XXIII-ji Sporto Šventė, 
kurioje dalyvaus apie 
300 mūsų sportiško jau
nimo ir tik ką iš Jauni
mo Kongreso grįžę mū
sų Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinė. Spor
to šventė su savo spor- 

■ tiniais ir kitais paruoši
mais yra visuomet pati 
populiariausia mūsų jau
nimo tarpe, nes čia už
simezga ta tampri jau
natviška draugystė, jau 
ne vieną ir mūsų jaunuo
lį suvedusi į bendrąjį šei
mos gyvenimą. Sporto 
šventei vadovauja Spor
to Klubo "Kovo" pirminin 
kas Vladas Daudaras.

Be studentų suvažiavi 
mo, Sydnėjuje vyks ir 
Australijos LB Krašto 
Tarybos suvažiavimas ir 
mūsų lietuviškosios val
džios rinkimai. Labai 
daug vilčių yra, kad Lie- Tat iki pasimatymo pas 
tuvių Dienas Sydnėjuje mus Australijoje.

Prieš trejetą savaičių 
Kultūros Klubo iniciaty
va, talkininkaujant Elz
bietai Parauzienei, buvo 
gauta audiencija pas pre. 
latą Hubert A. Maino, mi 
lijoninio laikraščio "The 
Detroit News" sekmadie
ninės laidos bendra
darbį. Lietuvių delegaci
ją sudarė jaunimas ir se
nimas, kaip matome nuo
traukoje. E. Kaunelienė 
gana smulkiai nušvietė 
padėtį pavergtoje Lietu
voje.

***
Ar Nixonas reikalaus 

laisvės pavergtoms tau
toms?

Tokia antrašte "The 
Detroit News" š.m. ge
gužės 7 d. laidoje idėjo 
straipsnį prelato Hubert

A. Maino, pas kurį prieš 
porą savaičių buvo pri
imta lietuvių delegacija, 
suorganizuota Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubo, 
sąryšyje su lietuvių peti
cijos įteikimu J. Tau
toms.

Ar Nixono vizitas 
Maskvoje nukals nuolati
nius retežius lietuviams 
ir kitiems raudonųjų pa
vergtiems žmonėms? — 
klausia prel. H.A. Maino.

Prezidento būsima ke
lionė į Sovietų sostinę 
yra visuotinai teigiamai 
vertinta. Perspektyva 
maloni, nes dvi pasaulio 
galybės sutinka susitarti 
dėl jų skirtumų ir tada 
dirbti visuotinio nusigink 
lavimo kryptimi.

Taika, mums sako
ma, yra teisingumo vai
sius. Bet tol, kol žmo
gaus teisių paneigimas 
mūsų planetoje yra žiau
riai vykdomas, mes save 
tik apgaudinėjame, many 
darni, kad konferencijos 
ir sutartys gali atsiekti 
savo tikslą. Nėra reikalo 
uždėti tvarstį ant žaiz
dos, jei visas kūnas yra 
užkrėstas. Ar preziden
tas Nixonas reikalaus iš 
Sovietų laisvės ir nepri-

• 
atidarys ir bus mūsų Gar
bės svečias Pasaulio L. 
B. pirmininkas Stasys 
Barzdukas iš Amerikos.

Oficiali šventės pra
džia yra gruodžio 27 die
ną, kai baigsime ją gruo 
džio 31 dieną, dvejais N. 
Metų sutikimo baliais: 
viename iš puošniausių 
Sydnėjaus "Chevron" ho- 
telyje vyresniesiems ir 
mūsų jaunimui Sporto Klu-klausomybės Sovietų im

perializmo pavergtoms 
aukoms — Vengrijai, 
Čekoslovakijai, Balkanų 
valstybėms, Lenkijai, 
Lavijai, Estijai ir Lietu
vai?

Prieš keletą dienų Det
roito centre vietos lietu
vių bendruomenė buvo su 
sirinkę ir paradavo. Tai 
buvo patetiškos pastan
gos pažadinti mūsų jaus - 
mus nemalonumo —pri
minti mums baisaus nusi
kaltimo, kuris vis dar 
siaučia toje nelaimingoje 
šalyje.

Rusų darbai Lietuvoje 
yra panašūs į tuos,kurie 
vykdomi anksčiau minė
tose pavergtose valstybė
se — brutaliai ciniškos 
pastangos sunaikinti tiek 
kūną tiek sielą narsiųjų 
žmonių.

Rusija tęsia ir mėgina, 
nors vis dar nesėkmin
gai, sunaikinti Lietuvos 
veidą. Caristinė Rusija 
bendradarbiaudama su 
Prūsija ir Austrija apie 
1700 metus pasidalino 
kraštą, kada 400 metų 
Lietuva nustojo būti sava 
ranki valstybė.

Lietuva, panašiai kaip 
ir jos kaimynė Lenkija, 
visada nukentėjo nuo fata
liško trūkumo — jos ge
ografinės padėties. Lie
tuvos nesaugo nei dideli 
kalnai, nei jūros, kaip na
tūrali apsigynimo prie-

bo "Kovo" ruošiamame 
Newtowno Policijos Klu
bo patalpose.

Sydnėjaus Lietuvių Die
nų komiteto pirmininkas 
yra dr. Benius Vingilis, 
savo pagelbininkais turįs 
vicepirmininkus Pajautą 
Daukutę (Pullinen) ir Vin
cą Kazoką, sekretorių 
Bronių Žalį, iždininką 
Bronių Stašionį, apgyven
dinimo viršininką Algį 
Bučinską ir informatorių 
Joną Zinkų. Visame dar
be labai nuoširdžiai pade
da Sydnėjaus LB Apylin
kės valdyba su jos ener
ginguoju pirmininku Ansfc 
kiu Reisgiu.

Lietuvių Dienų globė
ju ir patronu buvo pa
kviestas ir sutiko būti 
N.S.W. valstijos Kultū
rinių Reikalų Ministe- 
ris G. F. Freudenstein 
M.L.A. Jo sutikimas 
globoti šią šventę, labai 
palengvins mūsų kultūri 
nių pasirodymų platesnį 
išėjimą į Australijos 
spaudą ir jų kultūrinįbei 
meninį gyvenimą.

Mes laukiame svečių 
iš užsienio ir tikimės, 
kad jų neapvilsime, nei 
savo meniniais bei kultū 
riniais pasirodymais, 
kai lygiai tuo pačiu pri
imsime juos kaip savo 
brangiausius svečius.

monė. Lietuva yra ant 
kelio — sausumos tilto, 
kuris skiria rytus nuo va 
karų ir šiaurinės Euro
pos. Lietuviai kovojo su 
totorių užpuolimais iš Ry
tų ir tarnavo kaip bufe
ris apsaugodami germa
nų plėtimąsi iš Vakarų.

Po to, kai Rusijos im
perija absorbavo, Lietu
va nustojo būti savaranki 
valstybė iki 1918 metų, tik 
po to jos nepriklausomy
bė buvo atstatyta sutar
timi po pirmojo pasauli
nio karo.

Po to kraštas sužydė
jo ekonominiai ir kultū
riniai. Laisvei sužydė
jus, Lietuva gavo garbin
gą vietą tautų šeimoje.

Lietuvoje yra truputį 
mažiau kaip 3 mil. gyven
tojų tai apie 3/4 Detroi
to ir jo apylinkių srity
je. Jos plotas sudaro 27. 
000 kv. mylių, t.y. ma
žiau negu pusę Michiga- 
no valstijos.

Tačiau, šis nedidelis 
kraštas per 22 metų ne
priklausomo gyvenimo 
pasiekė žymaus laimėji
mo — dailėje, skulptūro
je, simfoninėje muziko
je, operoje ir literatū
roje. Ji turėjo du univer
sitetus, meno akademi
ją, profesinį teatrą ir 
aukštą švietimo sitemą.

Visa tai buvo nušluota 
po antrojo pasaulinio ka
ro. Tuojau po to, nacių ir 
komunistų gangsteriai 
sujungė kruvinas rankas 
1939 metų begėdišku pak
tu ir raudonoji armija įžy 
giavo ir Lietuvą inkorpo
ravo į Sovietų imperiją. 
Tada, 1941 m. išdavikai 
naciai atsisuko į savo nu 
sikaltimo partnerį. Lai
kinai jie išvijo rusus, ku 
rie po antro pasaulinio 
karo vėl sugrįžo.

Nuo to meto Sovietai 
pradėjo žiaurią genocidi
nę kampaniją prieš kul
tūrą ir tautą (ethnic). Jie 
mėgina panaikinti turtin
gą, seną lietuvių kalbą, 
kuri, ištikrųjų neturi jo 
kio ryšio su slavų kalbo
mis, bet ji tikrai yra ki
lusi iš ankstyvųjų Indo
europiečių šaltinių.

Šimtai tūkstančių lietu
vių buvo prievarta išvež
ti į Sibirą ir į kitas so
vietų žiaurias vietas. Kai 
tuo tarpu rusų kaimie
čiai gabenami į Lietu
vą. Rusai uždarinėja baž
nyčias, kalina dvasinin
kus, uždraudžia privatų 
ir viešą religijos moky
mą.

Ar prezidentas Nixo- 
nas iškels Mušimą 
Maskvoje dėl pavergtų
jų tautų? Ar jis šią te
mą pašluos po stalu ir 
tokiu būdu užnituos pasku 
tinį vinį (bolt) pavergtų 
tautų grandinėje? — bai
gia tokiais žodžiais savo 
straipsnį prel. H.A. Mai
no. (am)
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PIONIERIŠKA UGNELE
"Pionieriai" yra moks

leivių organizacija. Kaip 
ir komjaunimas, pionie
riai yra privilegijuota 
sovietinio režimo orga
nizacija. Greta jos kitos 
kurios nors organizaci
jos, skirtos moksleivių 
auklėjimui, neturi teisės 
ten egzistuoti. Pionieriai 
yra, tad, vienintelė Sovie
tų valstybėje moksleivių 
organizacija skiepyti ko
munistinį auklėjimą nuo 
pat pirmojo mokyklinio 
suolo.

Į pionierius patenka 
vaikai praėję spaliukų pe
riodą. Pionieriai yra 
akla skautų organizaci
nio tvarkymosi kopija. 
Tačiau skautų idealai Čia 
sužaloti. "Dievui, Tė
vynei ir Artimui, pionie
riškai - "Leninui ir Par
tijai". Ir jeigu organiza
ciniai pionieriai yra skau 
tų plagiatas, idėjiniai pio- 
neriai yra skautiškų ide
alų blasfemija.

Spaliukai, pionieriai ir 
kom j aunim as, komuni s - 
tinės vaikų, moksleivių 
ir jaunimo organizacijos 
ok. Lietuvoje reiškiasi ir 
veikia absoliučiai taip 
pat, kaip jos reiškiasi vi
soje sovietinėje valsty
bėje. Tai yra organiza
cijos, kurių aukščiausie
ji rikiavimo centrai yra 
įMaskvoj. Tiktai šios or
ganizacijos turi valsty
binį monopolį veikti. Bu
vimas tose organizaci
jose yra privaloma sąly
ga jaunam žmogui stoti 
bet kurion mokyklon, o 
vėliau ir politinės ištiki
mybės atestacija. Tad 
tos organizacijos yra ma
sinės, neišvengiamos ir 
būtinos.

Savaime aišku, kad tos 
valstybinio monopolio 
organizacijos intensy
viai išnaudojamos mark
sistinio ir ateistinio tre
ningo. Per kvotimus ir 
atsijojimus iš tų organi
zacijų atranda smarkes
nius ir aršesnius komu
nistinius ir ateistinius 
kadrus.

— Be gilių, tvirtų ži
nių, — tvirtina Komjau
nimo Tiesa (Nr. 82, š.m. 
balandžio 25 d.) —nega
lima tapti nei aktyviu ko - 
votoju už komunizmą, nei 
įsisąmoninti visuomenei 
naudingos veiklos būtinu
mo. Tai dar kartą įtiki
namai patvirtino Leni
ninio Komjaunimo XVII 
suvažiavimas, pabrėž
damas mokslo žinių, mo
kymosi reikšmę gyveni
me.

Pionierių organizacija 
disponuoja didelėmis 
marksistinio auklėjimo 
lėšomis. Pionieriams lie
tuviukams yra dargi ku
rortinio pobūdžio mokyk
los Krymo pusiasalyje. 
Ten vaikai sistematingai 
įpranta į rusų kalbos apy
voką ir tampa jau iš ma
žumėlės sovietiniais kos
mopolitais.

JV LB Taryba Trečioje sesijoje, Chicagoje, balandžio 29-30d.d. sprendžiant LietuviŲ bendruome
nes opiuosius klausimus. A. Gulbinsko nuotrauka

DIRVA
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Komunistinis auklėji
mas eina po komunisti
nio auklėjimo skraiste. 
Tai patvirtina pamokų 
orientacija, vaikų skaiti
niai, lenktyniavimo bei 
konkursų pobūdis. Vai
kams organizuojamos 
stovyklos turi patrauk
lius vaikams užsiėmi
mus. Daugis tokių užsi
ėmimų tiesiog nuplagi juo. 
ti iš tarptautinio skautiz- 
mo praktikos. Tačiau pir
maujantis stovyklų, išky
lų bei užsiėmimų po sto
gu tikslas yra "kovotojo 
už komunizmą parengi
mas".

Jau ir reguliarioje pra
džios mokykloje vaikas 
lenkiamas (partinių dog
mų įsisąmoninimą. Pio
nieriuose tas lenkimas 
pasiekia savo viršūnę.

Kodėl taip detaliai ap
rašome pionieriavimo 
praktiką?

Ne vien dėl to, kad ap
gailime jaunus lietuviu
kus, kuriuos fanatiškas 
režimas stumia į politi
nių fanatikų hordas, bet 
ir dėl to, kad laisvoje 
Amerikoje, žmonės, 
prieš tris dešimtmečius 
bėgę nuo sovietinio tero
ro, organizuoja moks- 
leivinio atžalyno kelio
nes į pionierių stovyklas. Barzdukas, Liet, skautų 
Iš Cicero miesto pasie
kė mus lietuviškasis SOS 
— gelbėkite mūsų jauni
mą! Ciceroj organizuo
ja mažųjų ekskursiją į 
pionierių stovyklą, pasė
dėti prie pionierių laužo, 
"apsišviesti pionieriška 
ugnele" (bolševikinis ter
minas).

Kada dvylikamečiai 
pradeda naudoti narkoti-

KALBĖTA ATVIRAI, PASIGINČYTA, SUTARTA
Balandžio mėn. 28-30 

d.d. Chicagoje, Sheraton 
- Chicago viešbutyje po
sėdžiavo JAV LB Šešto
ji Taryba. Ši trečioji se. 
sija buvo sušaukta dviem 
tikslam: išklausyti Cent
ro Valdybos ir kitų bend
ruomenės institucijų at
liktų darbų pranešimų ir 
pakeisti įstatus. To buvo 
siekta, tas ir atlikta.

Sesija pradėta nepavė
luojant nei dešimties se
kundžių, kas labai reta 
mtisų gyvenime. Sveikin
ti už tai tenka Tarybos 
prezidiumą.

Sesiją pradėjo Tary
bos pirmininkas Vytau
tas Kamantas trumpu žo
džiu išsakydamas šios 
sesijos tikslus. Prieš se- 
sijinę maldą sukalbėjo 
Tarybos narys kun. J. 
Borevičius S.J.

Ir vėl naujovė. Sesi
joje nebuvo sveikinimų 
žodžiu. O jų gauta raštu 
iš lietuvių institucijų, as
menų ir amerikiečių se
natorių ir kongresmanų 
net 20. Sesijos pradžioje 
pristatomi garbės sve
čiai — Lietuvos general. 
konsulė Juzė Daužvardie- 
nė, vysk. V. Brizgys, 
PLB pirmininkas St.

sąjungos tarybos pirmi
ninkas Antanas Saulaitis 
ir visa eilė kitų organi- 

kus, mes vadiname tai 
šiurpiu, išsigimėlišku 
blogiu. Kada dvylikame
čius rengia pionieriškam 
laužui ... mes tylime. De 
maskuokime mūsų prie
auglio žudikus!

DIRVOS NOVELES
1972 KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1972 metų 

birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, (>907 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 spausdinti antruoju 
leidimu.

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

. JURY KOMISIJA 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.

JURGIS JANUŠAITIS

zacijų veikėjų, redakto
rių, spaudos žmonių. Jų 
ilga eilė, tačiau svečiai 
pristatomi pokalbių in
tarpuose. Ir čia buvo su
taupyta brangaus laiko, 
kuris vėliau sunaudotas 
kitoms problemoms 
spręsti.

Sesiją, kaip šeiminin
kas, sveikina Vidurio 
Vakarų apyg. pirminin
kas Jonas Jasaitis, kaip 
paprastai, trumpu žo
džiu, pažymėdamas, kad 
LB Taryba ir pati Bend
ruomenė sielojasi tauti
nės gyvybės išlaikymu, 
jos ugdymu, linkėjo iš
spręsti visus klausimus 
ir geriausios sėkmės dar 
be.

Tarybos prezidiumo 
pranešimą padarė sekre
torius V. Kleiza. Trum
pai suminėdamas prezi
diumo atliktus darbus, 
koordinuojant visos tary
bos veiklą.

Atvirus, nuoširdžiai ir 
gerai paruoštus, laimė
jimus, bėdas ir trūku
mus išsakančius prane
šimus (trumpai) padarė 
LB C V nariai: A. Gečys 
apie Bendruomenės dar
bus Lietuvos laisvinimo 
darbe, J. Gaila — jauni
mo reikalais, A. Vaške
lis — kultūriniais reika
lais, V. Gruzdys palietė 
LB organizacinius klau
simus, A. Kairys — Kul
tūros fondo reikalais. Vi
sų C V narių, ir kitų Bend
ruomenės institucijų iš
samūs, platūs praneši
mai buvo iš anksto at
spausdinti, išsiuntinėti 
Tarybos nariams ir buvo 
gaunami vietoje. Juose at
sispindi visas Lietuvių 
Bendruomenės plačios ir 
šakotos veiklos vaizdas. 
Kaip paprastai po prane
šimų (brendama (karš
tesnes diskusijas.

Dr. Vileišis džiaugė
si CV darbu, truputįgrie 
bė jaunimą dėl kongreso 
rengimo tikslų išryški
nimo bei noro įvesti ba
landį. Čia gautas atsaky
mas, kad jaunimas atsi
sakė balandžio, kad jau
nimas dirba gerai, kad 
Kongreso programa su
planuota patriotinė ir ge
ra.

J. Jasaitis skundėsi, 
kad CV nepalaikanti ry
šių su jo vadovaujama LB 
apygarda, nepainformuo
jamas apie įvairių šven
čių ir JK organizavimą, 
o parenkama ir paskiria
ma tiems darbams vado
vauti asmens be apygar
dos žinios, kad apyg. at
stovai nepakviečiami (to
kių renginių organizavi
mo komitetus. Taip pat 
skundėsi, kad buvopaša- 
lintas Jaunimo įMėtų ko
mitetas. Į tai atsakė CV 
asmens, pažymėdami, 
kad ir apyg. valdyba nevi 
sada kooperavusi su CV 

ir pakeitimai daromi 
tam, kad numatytas dar
bas butų įvykdytas laiku 
ir gerai, pakeičiant ne
veiklius asmenis suma
nesniais, veiklesniais 
tam darbui atsidavu
siais.

Po šių įžanginių disku
sijų, kilo visa eilė klau
simų, paliečiant Jauni
mo informacijos centrą, 
vadovaujamą G. Karoso, 
ryšiai su apylinkėmis, 
konkrečių darbų jauni
mui reikalingumą, tuo
jau stabtelėta ir politi
niuose laukuose, užsimin 
ta ALTos ir LB darnaus 
darbo reikalingumas. 
Bendrų LB namų klausi
mas , kuriame tilptų vi
sos pagrindinės lietuvių 
institucijos po vienu sto
gu, informacijos klausi
mai, žvelgta į kultūrinę 
sritį, sielotasi Lietuvių 
archyvo reikalais, aptar
ti švietimo reikalai, pa
dejuota sunkia LB ekono
mine būkle, o visa C V 
samata tesiekianti apie 
14.000. Žodžiu čiabend- 
ruomenininkai parodė 
daug geros valios, savo 
dėmesį kreipė į aktua
liuosius lietuviškojo gy
venimo kelius.

Kaip paprastai ir šio
je sesijoje tai vienas tai 
kitas Tarybos narys, 
pats anksčiau nedalyva
vęs korespondenciniuo- 
se Tarybos posėdžiuo
se, nepatiekęs iš anksto 
savo sumanymų svarsty
mams, dabar kėlė ran
kas ir vis šaukė: dėl 
tvarkos’., šiūlė naujus pa 
siūlymus, kurie po ilges
nių diskusijų, laikantis 
demokratiškų principų, 
daugumos būdavo atme
tami.

Pranešimus apvaini
kavo, kaip ir dera, Cent
ro Valdybos pirminin
kas Vytautas Volertas, 
trumpai apžvelgęs CV nu
eitą kelią, sutiktus sun
kumus, pastangas įvai
riose bendruomeninio gy
venimo srityse.

Po pirmųjų praneši
mų, diskusijų vėliau vy
ko įvairių komisijų po
sėdžiai. Jie buvę daugu
moje pozityvūs, į reika
lus buvo žvelgiama iš 
esmės, pasiekti sutari
mai buvo patiekti plenu
mui galutinai aptarti, 
juos pakoreguoti ir pri
imti bei ateityje įgyven
dinti.

Pasiekta sesijoje visa 
eilė svarbių nutarimų. 
Švietimo srityje dirba
ma gerai ir užgirti Švie
timo Tarybos darbai.

Kultūrinėje srityje pa 
geidaujama kultūrininkų 
nuomonės sudarant kul
tūrinės veiklos planus ir 
juos patiekti Lietuvių 
Fondui ir kitiems kultū
rą finansiškai remian- 
tiems vienetams. Pagei
dauta glaudesnio ryšio su 
LB apylinkėmis, jose ug-
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dyti kultūrinę veiklą.

Gana įdomus ir reikš
mingas susitarimas pa
siektas Visuomeninių rei
kalų komisijoje. Šiuose 
susitarimuose išryškė
ja ir LB pastangos Lie
tuvos laisvinimo darbe.

Sutarta, kad ALTa ir 
LB yra lygūs partneriai. 
Abi institucijos dirba po
litinį darbą. Iš abiejų ins
titucijų sudaromas koor 
dinacinis komitetas į jį 
skiriant iš kiekvienos ins 
titucijos po tris asmenis. 
Apspręsta Vasario 16pro
ga renkamų aukų reika
las, paliekant laisvą ap
sisprendimą pačiam au
kotojui, bendrų delegaci
jų sudarymo reikalas ir 
visa eilė ALTą ir LB 
veiklą liečiančių klausi
mų. Pasisakyta ir priim
ti nutarimai jaunimo kon 
greso reikalais, aptarti 
finansiniai klausimai, nu
statytas solidarumo įna
šas šeimai 5 dol., pavie 
niam asm. 3 dol. ir pen
sininkui 1 dol.metams.il 
gai kovota už dolerių pa
siskirstymą tarp PLB, 
CV, apygardos ir apylin
kės. Dabar gaus LB apy
linkė 35%, apygarda 20%, 
JAV C V 35% ir PLB val
dyba 10%. Savaime aišku, 
kad visoms šioms institu
cijoms reikia pinigo. Be 
jo, jokių darbų neįmano
ma atlikti. Todėl nutarta 
ypatingai suaktyvinti 
apylinkių veiklą ir surink
ti solidarumo įnašus. Pa
žymėtina, kadsesijapri- 
ėmė iš kiekvienos srities 
reikšmingus nutarimus, 
su kuriais būtų pravartu 
supažindinti ir lietuvių vi
suomenę. Juos turėtų 
spauda skelbti atskirai, 
nes trumpame reportaže 
jų visų neįmanoma su
minėti.

Daugiausia laiko skir
ta įstatų keitimui. įsta
tų keitimo komisija dir
bo ilgai, rinko iš Tary
bos narių ir šiaip bend
ruomene besidominčių 
medžiagą, ją klasifika
vo, tvarkė ir pokeliųpro- 
jektų paruošė galutiną 
projektą, kuris papunk
čiui buvo sesijos svarsto
mas, aptariamas, papil
domas, keičiamas ir pri
imamas. Čia pasigrum- 
ta. Charakteringa, kad į 
Tąrybą, pagal naują siū
lomą projektą, nepanorė
jo įeiti kaip Tarybos na
riai apylinkių pirminin
kai ir jie pasisakė prieš. 
Jų nenorėjo į Tarybą įsi
leisti ir apygardų pirmi
ninkai, nors patys tos tei
sės sau reikalavo ir ji bu 
vo priimta. Darbas buvo 
varginantis, įtemptas, ta
čiau nežiūrint keletos ir 
pašturmaujančių, sesi
jos dauguma reikalus 
sprendė ramiai, kantriai 
ir įstatus priėmė, kurie 
pradės veikti nuo 1973 m. 
sausio mėn. 1 d. įstatų 
komisijai vadovavo dr. 
Kęstutis Keblys.

Pažymėtina, kad sesi
joje iš 61 Tarybos nario 
dalyvavo 49. Visa eilė 
apygardų pirmininkų ir 
apylinkių pirmininkų, ku 
rie sekė sesijos eigą ir 
turėjo progos pasisaky
ti aktualiais LB reika
lais.

Sesijos metu nuošir- 
diai talkino dvi jaunos 
akademikės Aušrinė Ka 
raitytė ir Rūta Mikalojū-. 
naitė.

Sesijai vadovavo pasi
keisdami visi Tarybos 
prezidiumo nariai: V. Ka
mantas, V. Kleiza, dr. 
E. Lenkauskas, dr. A. 
Razma ir dr. Stepas Ma
tas.

dol.metams.il
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KATYNO ŽUDYNES TURĖTŲ 
LIKTI ĮSPĖJIMU v~ D0MEIKA

1943 m. balandžio mėn.
13 dieną Vokietijos radi
jas pranešė, jog, netoli 
Smolensko, Katyno miš
ke atrasti masiniai ka
pai, kuriuose palaidoti 
nužudyti lenkų kariai; vi
si tie kariai buvę nužu
dyti bolševikų NKVD. To 
ji žinia sujaudino visą pa 
šaulį. Bet Maskva tylėjo 
ir tik po dviejų dienų, kai 
pasaulio spaudoj pasi
piktinimas pasiekė aukš 
čiausį laipsnį — bolševi 
kų žinių agentūra "TASS" 
pranešė, jog minėtus len
kų karius sušaudę vokie
čiai. Kad patvirtinus sa
vo teigimą, bolševikai 
aiškino, jog apie 12-15 
tūkstančių lenkų belais
vių buvo atvežti Smo
lensko rajonan taisyti ke 
liūs, 1941 m. liepos mėn 
vokiečiams užėmus Smo
lenską, tenai rado tuos 
lenkų karius ir juos vi
sus sušaudė.

Lietuvoje, daugiausia 
Vilniaus mieste, gyveno 
didelis skaičius moterų, 
kurių vyrai, lenkų kariai, 
buvo bolševikų ar vokie
čių nelaisvėje. Reikia su 
prasti — ką tos moterys 
ir visi jų artimieji turė
jo pergyventi.

Be to, kai 1939 m. rug
sėjo mėn. bolševikai už
puolė Lenkiją — nedide
li lenkų kariniai ir poli
cijos daliniai peržengė 
demarkacijos liniją ir 
internavosi Lietuvoje. 
Daugumas jų buvo apgy
vendinti Žagarėje. Bolše
vikams okupavus Lietu
vą, lenkai buvo išvežti 
Rusijon.

Todėl visas pasaulis 
su nekantrumu laukė to
limesnių žinių kas buvo 
tie kariai, kada ir kur pa 
puolė nelaisvėn ir kas 
juos sušaudė?

Vokiečiai pasiūlė, kad 
suinteresuotos šalys,pri
siųstų savo atstovus iš
aiškinti visus tuos klau
simus. Lenkijos vyriau
sybė, Londone, kreipėsi 
į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių prašydama pada
ryti tyrimą. Bolševikai 
pasipriešino ir todėl R. 
Kryžius negalėjo daryti 
tyrimo. Be to, Stalinas 
supyko, kodėl Lenkijos 
Vyriausybė (gen. Sikors
kio) nepasitikėjo jo vy

riausybės pareiškimu ir 
todėl nutraukė diplomati
nius santykius su Lenki
ja.

Vokiečių vyriausybės 
pasiūlymu buvo sudarytos 
3 tyrimo komisijos:

a) Vokiečių teismo - 
medicinos; kaipo stebėto
jus vokiečiai pasikvietė 
Amerikos, Anglijos ir 
Lenkijos belaisvių atsto
vus. Amerikos atstovu bu
vo pulk. Van Vliet.

b) Lenkijos Raudonojo 
Kryžiaus (Varšuvoje) su
organizuota ir gyd. Wod- 
zinski vadovaujama komi
sija, į kurią, vokiečiams 
nežinant, įėjo ir egzili- 
nės lenkų vyriausybės at
stovai.

c) taip vadinama Tarp
tautinė Komisija, kurioje 
dalyvavo 12 kraštų gydy
tojai: Dr. Speleers, Bel
gija', dr. Markov, Bulgari 
ja; dr. Tramsen, Danija; 
dr. Saxon, Suomija; dr. 
Palmieri, Italija; dr. Mi- 
loslavič, Kroatija; dr.de 
Barlet, Olandija; dr. Ha- 
jek, Čekoslovakija; dr. 
Subik, Čekoslovakija; dr. 
Birkle^ Rumunija; dr. Na- 
ville, Šveicarija; dr. Co- 
stedeat, Prancūzija ir 
dr. Orsos, Vengrija, ku
ris ir pirmininkavo tai 
Komisijai.

Visos tos trys Komisi' 
jos tyrimus darė viešai, 
buvo leista dalyvauti Vo
kietijos, Lenkijos (Varšu
vos), Švedijos, Olandi
jos, Ispanijos, Šveicari
jos ir kitų šalių spau
dos atstovams.

Buvo rasta ir atkasta 
astuonios duobės. Jose 
lavonai buvo suguldyti 
veidu žemyn — eilėmis 
t.y. vienas ant kito; kiek 
vienoje duobėje buvo po 
10-13 tokių eilių. Iškėlus 
lavoną iš duobės pirmiau 
šia buvo stengiamasi nu
statyti jo asmenybę. Pas 
lavonus buvo randami as
mens dokumentai, laiš
kai, dienoraščiai ir kari
niai ženklai. Pagal juos 
pavyko nustatyti beveik 
visų lavonų asmenybes. 
Viso buvo atkasta ir pa
tikrinta apie 4480 lavonų; 
beveik visi lavonai buvo 
atrasti surištomis užpa
kalyje rankomis ir nušau
ti revolverio šūviais įpa- 
kaušį. Reikia pažymėti, 

jog atrastų laiškų, doku
mentų, laikraščių ir die
noraščių, paskutinės da
tos buvo "1940 m. balan
džio mėn." Visos trys 
Tyrimo Komisijos, veik
damos atskirai, svarbes
niais klausimais priėjo 
vienodos nuomonės: t

1. Kariai buvo nušauti 
šūviais iš vokiečių gamy
bos revolverių — 7,65 ir 
6,35 kalibro. Vokiečiai 
įrodė, kad tos rūšies re
volveriai buvo gaminami 
G. Genshow, Durlache, 
dirbtuvėse ir dar prieš 
karą buvo eksportuoja
mi į Baltijos kraštus ir 
Lenkiją.

2. Lavonų rankos buvo 
surištos vienos rūšies, 
bolševikų gamybos virvė 
mis; tokios pat virvės bu
vo vartotos pas, anksčiau 
nužudytus, bolševikų pi
liečius.

3. Keli lavonai rasti 
perdurti rusų durtuvais 
(pav. Įeit. Meister).

4. Pagal rastus lavonų 
apžiūrėjimo davinius, pu
vimo laipsnį, rūbus, že
mės susigulėjimą, ant ka
pų pasodintų medelių 
priaugimą ir visus kitus 
davinius, Komisijos pri
ėjo išvadą, kad visi len
kų kariai buvo nužudyti 
1940 metais — kovo ir 
balandžio mėnesiuose, t. 
y. daugiau negu vieneri 
metai prieš prasidedant 
vokiečių - rusų karui.

Tuometiniuose laikraš
čiuose buvo įdėta Katyno 
nuotrauka, tenai parody
ta, kad prie suguldytų la
vonų buvo pastatytas me
dinis kryžius ir prie to 
kryžiaus — senukas len
kų kunigas laikė pamal
das už mirusius. Daugel 
asmenų, Vilniaus ir Kau 
no gatvėse, žiūrėdami į 
tą nuotrauką ašarojo ir 
verkė; visi gerai žinojo 
žiaurias, bolševikų įvyk
dytas, Rainių, Pravieniš
kių, Červenės ir kitas 
žudynes.

Ar Katyne, nužudytųjų 
tarpe, buvo lietuvių?

Buvo asmenų kilusių 
iš Vilniaus krašto. Sun
ku pasakyti, ar jie save 
laikė lenkais ar lietu
viais. Iš sąrašo matyti 
Jankausko, kilusio nuo 
Gardino, pavardė. Ka
dangi Gardino srityje, pa 

liai Valkininkus, Druski
ninkus ir kitur -- gyve
no grynai lietuviškos Jan
kauskų šeimos, todėl rei
kia manyti, kad tasai nu
žudytas ai Jankauskas bu 
vo lietuvių tautybės.

Kaip nužudytieji len
kų kariai atsidūrė Rusi
joj?

Pietinėje Lenkijoje, 
Lwow buvo ginamas įgu
los, kuriai vadovavo gen. 
Langner. Vokiečiai puo
lė Lwow, bet buvo at
mušti. Kai, rugsėjo 17 
bolševikai peržengė Len
kijos sieną, vokiečiai at
sitraukė nuo Lwow. 
Miestą apsupo bolševi
kų kariuomenė. Bolševi
kai pasiūlė lenkams pa
siduoti. Gen. Langner su
tiko nutraukti pasiprie - 
šinimą, jei bolševikai 
leis pasitraukti į Rumu
niją ir tenai internuotis.

Bolševikų kariuome
nės vadas Timošenko su
tiko ir tokio turinio buvo 
surašyta ir pasirašyta 
kapituliacijos sutartis. 
Bet vos tik lenkai padėjo 
ginklus, bolševikai apsu
po nusiginklavusius dali
nius ir, vietoj leisti vyk-, 
ti į Rumuniją, privertė žy- i 
giuoti į Rusiją. Tokiu bū 
du Lwowo ir kitos įgulos 
atsidūrė bolševikų že
mėje. Gen. Langner darė 
pastangas, kad būtų pri
silaikoma pasirašytos ka
pituliacijos sutarties, 
bet bolševikai nekreipė į 
tai dėmesio.

Lenkų kariai buvo pa
skirstyti į 3 stovyklas — 
Kozelsk — 5000; Ostaš- 
kov — 6570 ir Staro- 
belsk — 4000, išviso 15, 
570. Iš to skaičiaus tik 
448 karininkai išliko gy
vi ir galėjo įsijungti gen. 
Anderso korpusam Tų ka
rininkų parodymais nu
statyta, jog bolševikai, iš 
sakytų stovyklų — 1940 
metais, kovo mėnesį pra
dėjo išvežti po nedide
lius kiekius karininkų sa
kydami, kad juos grąži
na į tėvynę. Viename to
kiame dalinyje buvo Vil
niaus Universiteto profe
sorius Swianievicz. Da
linys buvo atvežtas į 
Gnezdovo stotelę, apie 2 
km. nuo Katyno. Stotelė
je buvo eilės NKVD ka
rių, kurių įsakymu, len
kų kariai turėjo išlipti 
iš traukinio ir sėsti į au
tobusą, kuris juos vežė 
Katyno miško link. Prof. 
Swianievicz buvo atskir- 

(Nukelta į 6 psl.)

J. GRAUDA

CICERO LITUANISTIKA
Įvykių pradžia buvo susirūpinimas savo ištau- 

tėjančiais vaikučiais. Ne ką gali duoti vaikučiams 
vietinės lituanistinės mokyklos — juk aplinka vis 
vien amerikoniška. Vaiką reikia apsupti lietuviška 
aplinka ir priversti jį kvėpuoti lietuvišku oru.

Kur gausi lietuvišką orą benzinu pašvinkusia
me Cicero ore? Negi importuosi lietuvišką orą iš 
Lietuvos sandariai užkimštuose buteliuose?

Jeigu kalnas neina prie Mahometo, Mahometas 
gali prieiti prie kalno.

Kokia mintis, tokia išvada, toks ir veikimas. 
Reikia vaikučius tiesiog nugramzdytilituanistikon, 
nuo amerikoniškų kūlgrindų stumte nustumti į litu
anistinius liūnus.

Nenuostabu, kad susidarė kreivėniškai - patrio
tiniai - lituanistinis judėjimas grūsti vaikučius į 
patį lituanistikos šaltinį, į pionierių stovyklas 
"Gimtojo Krašto" leidybos krašte. Tose stovyklo
se vaikučiai praras amerikonišką akcentą, atpras 
raidę O rašyti su nosine, pažins lietuviško gamto
vaizdžio savybes, įsisavins reikiamą kryptingu
mą.

Trumparegiai šovinistai ir smulkiaburžuazi
nės ideologijos žmogeliai gąsdina, kad pionierių 
stovyklos pakenks vaikučių patriotiniam auklėji
mui. Bet lazda turi du galus: geriau raudonas, 
kaip kad lituanistinis lavonas!

Mes skubiai kreipėmės į žinovus, kurie su iš
skėstais glėbiais laukia vaikučių importo įpionie- 
rines stovyklas.

— Kaip reaguojate į Cicero vaikučių lituanis- 
tinimą? -- paklausėme.

— Laukiame jų nekantraudami. Katilus jau pa
ruošėme.

— Katilus? Jūs turite omeny stovyklinius ka
tilus sriubai, košei?

— Katilus vaikučiams virti, —atsakė stovyk
los prievaizda.

—> Juk tai nieko bendro su kanibalizmu? — 
paklausėme nustebę.

— Absoliučiai nieko. Tai indoktrinacijos kati
lai. Tuose katiluose mes virsime vaikučius mark
sizmo - leninizmo sunkoje su sodriais ateistiniais 
prieskoniais.

Prievaizda simpatiškai šyptelėjo ir pridūrė:
— Šitaip išvirti vaikučiai bus saugiai sugrą

žinti jų tėveliams. Ir, tikėkite man, jie taisyklin
gai lietuviškai kalbės apie komunizmo statybą.

Juozas Švaistas

O MES VIS TOLSTAM

(7)
Pats paklausė, pats ir atsakė:
— Toli gražu ne. Kadaise taip, bet dabar...
Meldutis kalba traškiai, bravuodamas. Jo žo

džius palydi ekspresyvi išraiška -- mimika ir ju
desiai. Liudas, savo įspūdžių paveiktas, keistokai 
paklausė’.

— Juk tu, kai atidžiau pasižiūriu, turėtum bū
ti blondinas ? Kodėl toks tamsus tavo veidas ir plau
kai?

— Dėl veido ir plaukų būtų mažmožis. Bet štai, 
jeigu tu galėtum įžvelgti, — rankomis susiėmė už 
krūtinės: — Manoplaučiai beveik dūmtraukis, o gys
lomis tikriausiai degutas teka. Kartais kreguoju 
tartum dusulingas...

Nutilo. Po valandėlės vėl kalbėjo:
— Trejetą metų giliausiose anglių šachtose 

raustis. Tai ne juokai, brolyti tu mano...
— Kur taip buvo?
— Offenburgo apylinkėse. Sugavo vokiečiai, 

nusivarė ir įgrūdo. Tik aš vienas lietuvis, dau
giau vis lenkai ir lenkai nuo Poznanės. Pramokau 
lenkiškai, neblogai sugyvenom. Užtat kai atėjo 
amerikiečiai ir mes pasijutom laisvi, — lūžo, tra
tėjo šachtos. Juodi, kaip velniai, išlindom iš po
žemių ir velnišku kerštu užsidegėm prieš vokie

čius. Tegul supranta dabar, kas tai yra naudotis 
vergų darbu! Tegul nors iš dalies atsilygina už 
mūsų vargą, kančias.

Liudui nebuvo didelė naujiena, bet, kai Meldu
tis taip gyvai, vaizdžiai pasakojo, įdomu pasiklau
syti.

— Pasiskirstėm būreliais ir pasklidom po 
kaimus. Atėję griežtai reikalaujam: duokit mums 
burmistrą! Bailiai, drebėdamas pasirodo burmist
ras. Mes diktuojam: kad čia būtų mums žmoniškas 
patogus namas apsigyventi, pirtis ar maudykla ge
rai išsišutinti, nusiplauti, kad čia gautumėm sotų 
ir šviežią maistą! Burmistras kryžmais, lyg mal
doje, sudeda rankas ant krūtinės ir nužemintai 
maldauja: "Pasigailėkit, gerieiji žmonės. Na iš kur 
visa tai aš jums parūpinsiu? Juk ir šis kraštas nu
alintas, ūkininkai karo duoklėmis apiplėšti..."Ge
rai, atsakom jam: tu negali, tad mes patys atliksim! 
Laukuose avių būriai varinėjami, ganyklose rasim 
veršelių, kiaulidėsenutversim paršų. Karvespasi- 
melšim, kamarose užtiksim kiaušinių, lašinių... 
Beveik rankas bučiuodamas maldauja burmistras: 
"Tik taip nedarykit... Dėl Dievo meilės... Kaip 
nors aš pats sutvarkysiu". Ir gyvenom sau, kaip 
tikri vasarotojai.

— Ar jūs ginkluoti būdavot? Terorizuodavot 
kaip nors?

— Ne, nieko panašaus. Tiesa rankose turėda
vom drūtas lazdas su buožgalviais. Bet tai daugiau
sia nuo šunų apsiginti.

— Labai keista, kai girdžiu, kad vokiečiai to
kie bailiai pasidarė.

— Ir aš labai stebiuosi. Dabar net pradedu su
sidaryti tokią nuomonę: vokiečiai labai agresyvūs, 

drąsūs ir net žiaurūs, kol tvirtai jaučia už savo nu
garos nepajudinamą atramą. Po lemtingo katastro
fiško smūgio dingo visa jų bravūra. Juk atsimeni, 
kas tai buvo nacis? Tai perkūnas ir žaibai! O da
bar pamėgink bent vieną vokietį naciu pavadinti. 
Įsižeis, kaip biauriausiai keikiamas.

— Ar ilgai jūs taip siautėjot?
— Ne, neilgai. Gal dešimtįdienų. Netoliese su

sidarė grynai lenkų stovykla. Manieji ir nuėjo ten. 
Drauge kvietė ir mane. Bet tu supranti: argi man 
ten vieta. Pasilikęs vienas, vis traukiausi tolyn nuo 
vokiečių, kol patekau čion.

Dažnai ir ilgai pasikalbėdavo jaunuoliai. 
Vaikščiodami ar gulėdami niekad nepritrūkdavo 
kalbos. Jų ir lovos greta stovėjo.

Tos pačios stovyklos nuošalesniuose barakuo
se visai atskirai suglaudinti lenkai. Šimtai jų kas
dien atvyksta. Renkasi iš visų Prancūzijos kampų, 
daugiausia iš Saro srities. Tūkstančius jaunų stip
rių vyrų vokiečiai buvo sugaudę ir išgabenę prie
vartos darbams. Sunkiai dirbo sukišti anglies ar 
geležies rudos kasyklose. Dabar linksmi, džiūgau
ja. Dažnai užtraukia savo tautos himną: "Ieszcze 
Polska ne zginela, poki my žyjemi". Dažnai ešalo- 
nai pakraunami ir nurieda rytų link. Visi skuba į 
savo tėvynę, kokia ji bebūtų.

Meldutis jausdavo malonumą, palaikydamas 
ryšius su lenkų barakais. Beveik kasdien apsilan
kydavo, pasidalydavo įspūdžiais. Kartą jis sako:

— O kaip, Liudai? Ar nenorėtum drauge nu
vykti į stotį ir pamatyti, kaip lenkai namo važiuo
ja. Šiandien didelis jų ešalonas bus paruoštas.

-- Gerai, — sutiko Liudas.
(Bus daugiau)

dr.de
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Grupė Rochesterio lietuviu Alfonso Dargio pa r odoje. Iš kairės: N. Dėdinienė, dr. J. Dėdinas, muz. Z. 
Nomeika, dail, Alfonsas Dargis ir ponios Nomeikienė, Dargienė ir Jankuvienė, J. Jankaus nuotrauka

JŪRATĖ IR KASTYTIS CHICAGOS
PADANGĖJE Provincijos žiūrovo įspūdžiai

ŽVILGSNIS Į ALFONSO DARGIO 
ABSTRAKTINĮ MENĄ JURKUS

Mūsų išeivijoje vienas 
pačių stipriausių abstrak
tinio meno kūrėjų Alf. 
Dargis balandžio 15—ge
gužės 3 d. turėjo savo 
darbų parodą David meno 
galerijoje Pittsforde, N. 
Y., kur buvo išstatyti jo 
56 kūriniai. Kaip plačiai 
pagarsėjęs dailininkas 
ne tik lietuvių išeivių 
tarpe, bet Europoje, Ame
rikoje ir kituose kraš
tuose, į savo vėliausių 
darbų parodą sutraukė ne
mažą būrį Rochesteryje 
gyvenančių lietuvių ir 
daugelį amerikiečių, be
sidominčių abstraktiniu 
menu. Kad susidomėji
mas jo kūryba buvo dide
lis, tai rodo 15 parduotų 
paveikslų per pirmąją pa
rodos savaitę.

Alf. Dargui, kaip re
tam dailininkui, paly-' 
ginti, lengvai pavyko at
sidaryti duris į Ameri
kos meno galerijas bei 
muziejus, ir jis greitai 
tapo amerikiečių pripa
žintu iškiliu menininku. 
Atvykęs 1951 metais į 
Rochesterį, N.Y. netru
kus turėjo visą eilę pa
rodų čia ir artimuose 
miestuose. Greitu laiku 
jam pavyko išeiti su savo 
parodomis ar atskirais 
kūriniais toli už Roches
terio ir apylinkės ribų. 
Jis yra gavęs visą eilę 
premijų. Pavyzdžiui, 
1961 m. Finger Lakęs,

N.Y. rajone buvo apdo
vanotas aukščiausia pre
mija, vad. The Jurors 
Show Award. Apie dail. 
Dargį yra atsiliepę labai 
gražiai visa eilė kritikų 
— meno specialistų. Alf. 
Dargis lankėsi du kartus 
Europoje, kur turėjęs ke
letą savo parodų. Jo at
skiri paveikslai buvę iš
statyti daugelyje kraštų 
meno galerijose, kaip 
Persijoje, Turkijoje, Pa
kistane, Indijoje ir kitur.

Alf. Dargio menas iš
siskiria iš kitų savo spal
vų skaidrumu, kompozici
jos laisvumu ir puikia ta

pybos technika. Turtin
gomis spalvomis bei jų 
įmantriu išdėstymu su jų 
įvairiausiais tonais, ne
vengdamas kontrastų,jis 
išreiškia stiprią emoci
nę nuotaiką sunkiai su
vokiamose temose. Lais
va spalvų bei linijų kom
binacija suteikia jo kūri
niams daug gyvybės. Vie
nas jo kritikų (amerikie
tis) taip rašė: "Šviečią 
paslaptingi, traukią įne- 
žinią Alf. Dargiopaveiks
lai savo spalvomis, iš
griebtomis iš lietaus ir 
šiaurės pašvaistės at
spindžiu, mane įtikino, 
kad jis, kaip menininkas, 
gyvena bent pora mylių 
aukščiau žemės..."

-Visi jo paveikslai, kaip 
minėjau, žiūrovą daugiau
sia stebina nepaprastu

dau-spalvų grožiu. Savo 
gelyje vadinamų kompo
zicijų jis, nesilaikyda
mas jokių dėsnių bei tai
syklių, sukuria fantasti
nį vaizdą, kur sunkiai 
yra apčiuopiama realy 
bė. Dar sunkiau suprasti 
kūrėjo mintį bei dvasią. 
Iš jo visų parodoje iš
statytų darbų man labiau 
šiai patiko jo kristali
nės uolos saulės švie
sos mirgėjime.

Šiai parodai bendras 
bruožas — tai nežymus 
artėjimas į nors ir sun
kiai apčiuopiamą realy
bę su ryškesne temati
ka.

Aplankius šią parodą, 
man rūpėjo pasikalbėti 
su dail. Dargiu, išgirsti 
jo pažiūras bei nuomo
nes į mums taip mažai 
pažįstamą jo pasirinktą 
abstraktą ir pažiūrėti į 
jo toli nueitą kelią, šia 
proga, aplankęs dailinin
ką, užklausiau eilę klau
simų, į kuriuos jis mie
lai man sutiko atsakyti.

Kompozicija (aliejus)ALFONSAS DARGIS

— Kas paskatino Jus 
pasirinkti abstraktinę ta
pybą?

— Abstraktinė kūryba 
dailininkui duoda daugiau 
laisvės išsireikšti savo 
pajėgumui. Pavyzdžiui, 
jeigu dailininkas tapo til
tą, jis tapo jį ne tokį, ko- 
kį jis mato, bet jis kuria 
savo tiltą, savo namą, 
savo žmogų ir t.t.

— Jūs labai stipriai pa. 
sireiškėte savo ryškiu 
tautiniu savitumu grafi
koje, ypač juoda-balta 
medžio rėžiniuose. Šio
je paskutinėje parodoje 
nemačiau Jūsų grafikos 
darbų. Jūsų grafika ma
ne gal labiausiai impo
navo. Ar tebekuriate 
grafikos darbų?

— Grafikos darbus te
ko man daugiausia kurti 
tuojau po karo Europo
je, nes tuo metu sunku bu
vo gauti tapybai reikalin
gų medžiagų ir priemo
nių. Amerikoje dirbau 
grafikoje, kuri buvo la
bai abstrakti bei spalvin
ga, kuri užėmė daug lai
ko techniškam atspaus
dinimui. Dėl tos priežas
ties perėjau į tapybą. Be 
to, Amerikoje mes turi
me labai gerų grafikų, 
kaip T. Valius, V. Ig
nas, V. Petravičius ir ki
ti.

(Nukelta į 6 psl.)

Nė dėl vienos operos 
pastatymo nenutekėjo į 
Baltijos jūrą tiek pro
pagandinio ir reklaminio 
vandenėlio, kaip kad dėl 
Kazimiero Banaičio Jū
ratės ir Kastyčio. Apie 
pačią operą bei jos auto
rių buvo kalbama ir rašo
ma metų metais — buvo 
rašoma apie jos muziką, 
orkestraciją, repetici
jas, dekoracijas, kostiu
mus, chorą, solistus ir, 
žinoma, apie dirigentą, 
dailininką ir režisierę. 
Aš vis pagalvodavau, ko
dėl mes, lietuviai, taip 
operą pamėgome? Tur 
būt, dėl to, kad esame 
daininga tauta, o gal kad 
laisvės laikais,palankiai 
susiklosčius aplinky
bėms, susikūrėme operi
nes "tradicijas". Jokia ki
ta Amerikos tautybė to
kių stebuklų nepadaro: 
operos nepastato, o mes, 
lietuviai, per paskutinį 
dešimtmetį kiekvieną pa
vasarį išgyvename ope
ros "karštligę", šiemet 
ta "karštligė" buvo dar 

. karštesnė, nes buvo sta
toma pagal lietuvišką le
gendą, lietuvio kompozi
toriaus originali opera ir 
statoma vien lietuviško
mis pajėgomis bei ištek
liais. Mes laukėme savos 
operos su dideliu susido
mėjimu, nekantravimu ir 
didele viltimi išvysti ypa
tingą, išskirtinį, lietuviš
ką muzikinį spektaklį, ki
tais žodžiais, mes tikėjo
mės, kad įmūsų išeivijos 
kultūros istoriją bus įra 
šytas didelis meno laimė 
jimas.

Atrodo, kad ir operos 
statytojai galvojo pana
šiai, nes pasiskelbė įvyk
sianti "pasaulinė premje 
ra". Detroite ir Chicago
je aš klausinėjau, ką ta 
"pasaulinė premjera" 
turėtų reikšti, bet nie
kas man negalėjo paaiš
kinti. Matyt, operos vado
vybė norėjo mus pri
trenkti spektaklio nepap- 
rastybe, kad net nebepa
kako kukliau pasiskelb
ti Chicagos Lietuvių Ope
ros premjera, ar bent lie
tuvių tautos premjera, o 
šoko į patį aukščiausią 
kalną ir pasiskelbė pa
rodysianti žmonijai "pa
saulinę premjerą". Ką 
gi, negalima skustis: lie
tuviai smulkintis nemėgs
ta! ‘

Kaip ir kasmet, žiūro
vai važiavo į Chicagą iš 
provincijų, ir mes, det- 
roitiečiai,nekantriai lau
kėme grįžtančių iš prem
jeros draugų patirti, ko 
kius įspūdžius jie parsi
vežė iš "sostinės". O 
tuos įspūdžius sutrauk
tai būtų galima taip nu
sakyti: muzika graži, ope
ra per trumpa (ji buvusi 
vadovybės labai sutrum
pinta) per mažai pasi
reiškęs choras, labai ge 
ros dekoracijos, abejo
tini kostiumai, geras ap
švietimas, per maža 
veiksmo, o vienas entu
ziastas taip pareiškė: 
-- Pėsčias eičiau į Chi
cagą, kad dar kartą pa
matyčiau operą!

Atvažiavus į Chicagą 
vertinimai pasigirdo iš 
arčiau, galima sakyti iš

VYTAUTAS ALANTAS

pačios salės prieangio: 
jokių Jūratės gintarinių 
rūmų jūros dugne nebu
vę, o buvusi kažkokia ola. 
Kai Perkūnas trenkęs į 
rūmus, tai je nesugriu
vę, o tik iš lubų pradėję 
byrėti kažkokios šiukš
lės.

OPERA IŠ ARTI
Iš patyrimo žinome, 

kad lietuviai yra labai 
griežti kritikai ir kad, 
norint susidaryti savo 
nuomonę, reikia pačiam 
pamatyti spektaklį. Tai
gi, mes pamatėme operą 
gegužės 6 d. Žmonių ma
rios, priešspektaklinė 
nuotaika "iškilmingai 
įtempta", kaip ir turi bū
ti prieš išskirtinę meno 
šventę.

Kalbant aplamai, spek
taklis man padarė neblo
gą įspūdį, tik toli gražu 
ne tokį, kokio tikėjaus ir 
man truputį buvo neaiš
ku, kodėl didžioji Chica
gos lietuvių spaudaprem 
jerą sutiko su didžiausiu 
entuziazmu be jokio kri
tiško šešėlio. Pirmiau
sia man krito akysna lib
retas. Kad libretui trūko 
veiksmo, tai dar nieko, 
bet kad spektaklis pasi
baigė per 2 vai. 10 min. 
tai man pasirodė keista, 
ir aš galvojau, kad su tuo 
libretu kažkas netvarko
je: ar jį autorius tokį
trumpą parašė, ar meno 
vadovybė jį taip sutrum
pino? Atvažiavusiems 
keletą šimtų mylių žiū
rovams, o gi buvo ir tokių 
kurie atkilo nuo pat Ra
miojo Vandenyno krantų, 
iš Kanados ir kitur,pasė
dėti tik porą valandų sa
lėje vis dėlto per mažai. 
Arčiau pažįstantieji ope
ros užkulisius mane pas
kum painformavo, kad 
meno vadovybės opera bu
vusi labai iškopiuruota. 
Jei taip iš tikrųjų buvo 
padaryta, tai buvo pada
ryta didelė ir, sakyčiau, 
vargiai ar pateisinama 
klaida. Man rodos, su ve 
lionio kompozitoriaus po
mirtiniu kūriniu turėjo 
būti elgiamasi labai jaut
riai ir atsargiai, saky
čiau, su didele meile.

Banaitis savo operą su
kūrė ne dirigento žirk
lėms pamiklinti, bet vi
sai lietuvių visuomenei, 
sakyčiau, visos lietuvių 
tautos muzikiniam loby
nui papildyti. Man rodos, 
yra didelis moralinis nu
sikaltimas pristatyti mi
rusio kompozitoriaus kū
rinį sužalotą. Buvo būti
na parodyti visą Banaičio 
kūrinį, koks jis buvo pa
rašytas, o jei buvo būtina 
dėl vienų ar kitų priežas
čių jis apkarpyti, tai rei
kėjo daryti, sakau, labai 
atsargiai, kad nebūtų su
žalota visuma. Dabar iš 
to ką mes matėme, negali
me spręsti, kokįištikrų- 
jų mums velionis kompo
zitorius kūrinį paliko. 
Trumpindama kūrinį va
dovybė tapo atsakinga ne 
tik prieš žiūrovą ir prieš 
visuomenę, bet ir prieš 
patį velionį kompozito
rių, kuris negali kovoti 
su meno vadovo žirklė
mis. Gal kada mes pama
tysime Banaičio operą vi
soje jos didybėje, bet kol 
kas, deja, mes turime 
tenkintis tuo, ką mums 
parodė Chicaga.

SCENOVAIZDIS
Labai daug buvo prikal

bėta gražių žodžių apie 
dekoracijas ir tikrai, bu
vo įdomių momentų. Sa
kysime, visiems krito 
akysna labai efektingai 
techniškai išspręsta Jū
ratės pasirodymo iš jū
rų problema pirmame 
veiksme. Iliuzija susi
darė pagavi. Taipogi 
buvo vaizdi scena, kur 
Rūtelė sapne mato vizi
ją: Kastytį dainuojantįsa 
vo ariją laivelyje. Taip 
pat man patiko svarbiau
sių personažų — Jūratės 
ir Kastyčio pavaizdavi
mas paskutiniame veiks 
me. Ten mes matėme ne 
jauną ir grakščią Jūratę 
ir bernelį Kastytį, kaip 
buvome įpratę vaizduotis 
legendoje, o subrendu
sių karalių porą, kuri kaž 
kaip darniai įsiliejo į 
visą legendą.

Didelių abejonių sukė
lė man ir, tur būt, ne man 
vienam, žvejų kostiumai. 
Iš kur dailininkas A. Va-

(Nukelta į 6 psl.)

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma liaip taip 

verstis vien Ii prenumeratos mokesčio; vieno illelsto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors Ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos įos 
leidimui. Jau I-jį tomą lileldus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami iSeltles. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LIT.UANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tlekėdamlesl, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kalną. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo ė.m. gegužės 1 Iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina *299.00,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.......... kaina

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS

1862-64 METAIS, 720 psl........................ .. kaina
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl................................................................ kaina
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl............................................................... kaina

siūlau *

*25.00,

*42.00,

*10.00,

*10.00,

*7.00,

siūlau *

siūlau *

siūlau *

siūlau *

siūlau *

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriulio raitų I t., J. Balio— Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. Selplauklo — Nemarioji žemė, L. Dambrlūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidarl langai Ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Ruklos versta EnėJIdė, 
V. šlaito_ Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis—

kaina *38.00, siūlau *.... . .........

šia atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa
žymėjus siūloma kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadvvay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.
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A. DARGIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

— Tapyboje savo for- , 
ma Jūsų piešiniai yra ar 
timi mūsų liaudies pri
mityvizmui. Savo kūri
niuose duodate nenatūra
lų, iškraipytą vaizdą. 
Žmonės keistai atrodo. 
Abstraktinio meno nesu
prantą, galvoja, kad Jūs 
nemokate jų piešti. Ką 
Jūs dėl to galėtumėte 
pasakyti?

— Kaip anksčiau esu 
sakęs, aš netapau tokio 
tilto, kokį aš matau. Tai
gi ir tie mano vaizduoja
mi žmonės, mano sukur
ti, yra mano vaizduotės 
padariniai.

— Visais laikais meni 
ninkai ieškojo grožio ir 
bandė jį savaip išreikšti 
drobėje ar kitokiu būdu. 
Gal tik retam kuriam pa
vyko tą grožį surasti. 
Man atrodo, kad Jūs sa
vo daugumoje kūrinių ne 
bandote spręsti tos gro
žio paslapties mįslės. 
Kokias gi Jūs problemas 
bandote spręsti savo dar
buose?

— Aš tapau tai, kas 
man patinka. Aš nesu au
tomobilių fabriko savi
ninkas , kuriam rūpi patai
kauti žmonėms, kad iš to 
jis gautų daugiau pelno. 
Visi menai nepataikauja 
masei.

— Jūsų kūrinių idėja 
yra sunkiai suvokiama. 
Savo paveikslus vadinate 
kompozicijomis. Kaip 
įžiūrėti jose paslėptą 
mintį? Ar iš viso reikia 
jos ten ieškoti?

— Kiekvienas žmogus 
žiūrėdamas į mano tapy
bą, ką nors sau suranda. 
Jeigu aš duosiu paveiks
lui pavadinimą, tada žiū
rovą įstatysiu į mažus rė 
mus, kur bus suvaržyta 
laisvė jo pojūčiams.

— Neseniai grįžote iš 
Europos. Kokia šiuo me 
tu vyrauja meno kryptis 
tenai anapus Atlanto? Ar 
tiesa, kad yra tendenci
ja grįžti į realizmą, kaip 
kad to meno atstovai yra 
pranašavę. Ar kiti vėjai 
tenai pučia?

— Šiuo metu Europoje 
ir čia, Amerikoje, vy
rauja tos pačios meno 
kryptys, tik Europoje 
prie to prieinama daug 
rimčiau. Kad grįžtų at
gal į realizmą, aš tuo 
nenorėčiau tikėti. Aš ma 
nau, kad būtų sunku grįž
ti nuo automobilio atgal 
prie arklio.

— Sekant Jūsų parodų 
žemėlapį, matome Jūsų 
parodas ar atskirus kū
rinius įvairiuose pasau
lio kraštuose. Ar nema
note savo darbų nuvežti į 
okupuotą Lietuvą?

— Jeigu jie norėtų to
kius mano kūrinius, ko
kius aš šiandien tapau, 
pamatyti, aš manau,

Jūratė ir Kastytis...
(Atkelta iš 5 psl.)

Iešką išrausė tokį lietu
vių žvejų apdarą, neži
nau. Trys vyrai ir pats 
Kastytis buvo apvilkti bal
tais palaidais virve su
juostais marškiniais ir 
apauti kažkokiais iki ke 
lių apmuturuotais autais, 
o gal oda, sunku pasaky
ti. Jie tikrai priminė Vol 
gos burliokus, kaip išsi
tarė vienas žiūrovas. Pa
jūrio žvejai paprastai 
avėdavo klumpėmis ar
ba auliniais batais. Ži
noma, legendoje juos gali 
ma ir kitaip aprengti, bet 
turėtų būti bent kiek sko- 
ningiau. O vėlgi žvejų mo
terų apdaras! Pusantro 
aukšto sijonai ir daug 
raudonumo. Galų gale trū 
ko ir logikos. Pirmame 
veiksme moterys apreng 
tos vienaip, o antrame 
Kastyčio motina ir Rū
telė vilki konvenciona- 
liais tautiniais kostiu
mais.

PASKUTINIS VEIKSMAS
Paskutinis veiksmas 

buvo įspūdingas, bet toli 
gražu ne toks, kokį mes 
buvome susikūrę savo 
vaizduotėje. Jūratės ir 
Kastyčio legendą mes ži 
nojome jau nuo mokyklos 
suolo. Dievaitės rūmus 
jūros dugne mes vaizda- 
vomės pastatytus iš gin
taro, erdvius, puošnius 
su grakščiais bokštais 
bokšteliais ir kolonomis, 
žodžiu, dieviškus rūmus, 
panašius įšventyklą. Tu
riu tuojau pastebėti, kad

sutikčiau su tuo. Jeigu 
vakarų pasaulis Lietuvą 
daugiausia pažįsta iš lie
tuvių dailininkų darbų, gy
venančių už Lietuvos ri
bų, tai, be abejo, būtų pra
vartu mūsų broliams ana
pus pažinti savo dailinin
kus, gyvenančius užsieny, 
je. ***

Baigiant norėčiaupažy. 
mėti, kad dail. Dargio 
paveikslų galime pamaty
ti ne tik Rochesterio me
no galerijose, muziejuo
se, viešuose pastatuose, 
kaip Marine Midland ban
ke, kuris yra nupirkęs jo 
porą paveikslų, už 1700 
dol. bet ir pas daugelį 
lietuvių bei amerikie
čių.

Dail. Alf. Dargis šiuo 
metu dėsto tapybą David 
galerijos meno mokyklo
je, kur šiuo metu vyko 
jo darbų paroda. Kaip in
tensyvus kūrėjas dar pa
čioje savo, kaip dailinin
ko, galybėje sukurs dar 
daug, tikiu, kūrinių. Tik 
gaila, kad jis yra sunkiai 
pasiekiamas toli gyvenan
čių lietuvių, kurių tik ne
daugelis turėjo iki šiol 
progos pamatyti jo dar
bus iš arčiau. Jo darbus, 
kaip ir kitų šio žanro kū
rėjų, yra sunku aprašyti. 
Juos reikia pamatyti. 

nėra jokių taisyklių ir 
niekam nėra uždrausta 
Jūratės rūmus vaizduo
tis kaip kam patinka, gali 
ma juos vaizduoti ir pa
sislėpusius jūros dugno 
olose, bet kažin ar yra 
tikis u nukrypti nuo tradi 
cijos, kaip tai padarė 
dail. Adolfas Valeška? 
Aišku, dėl scenos ankš
tumo nebuvo galima kaž 
ką ypatinga padaryti, bet 
gintarinės spalvos ir 
šviesos buvo galima ne
pasigailėti ir gal būtų 
buvę tikslu išryškinti vi e 
ną kitą dieviškų rūmų 
detalę.

Dabar baletas. Vienas 
recenzentas po premje
ros paskelbė spaudoje, 
kad šokusios "grakščios 
šokėjos" Tikrai, šokė
jos grakščios, gražios 
ir... seksiškos. Jos buvo 
aptamptos tokiu glusniai 
prigludusiu prie kūno pil
ku apdaru, kad jų formos 
prieš žiūrovų akis, gali
ma sakyti, buvo išryš
kintos "tobulai". Prisipa 
žinsiu, tokį dalyką lietu
vių scenoje teko matyti 
pirmą kartą. Aš nelaikau 
tai jokia blogybe, kad tik 
jos būtų buvusios sklan
džiau įjungtos į visą sce
novaizdžio ritmą, bet kai 
šokėjos pasirodė sceno
je skėtrodamosios ir 
lakstydamos, ir tas jų ba
letas užtruko gan ilgai, 
tai jos "užtamsino" cho
rą ir dalinai solistus, ir 
visa scena kažkaip pa
dvelkė kabaretu. Nežinau 
ką jos vaizdavo? Mano 
kuklia nuomone, jos turė 
jo sudaryti pramogą Jū
ratei ir Kastyčiui, kaip 
tai būna baleto uždavinys 
didžiūnų rūmuose, bet... 
jei tos tamsios, neskonin
gu pilku apdaro aptrauk
tos merginos turėjo vaiz
duoti kažką panašaus į 
šokančias žuvytes, tai... 
O.K. with me!

Mes visi laukėme fina
lo: Perkūno trenksmo ir 
meilužių žuvimo. Perkū
nas tai tikrai trenkė: or
kestro "didžiųjų lėkš
čių" garsas tikrai sudre 
bino salę, o kai ėmėgriū 
ti rūmai, tai iš palubės 
tikrai pabiro popierga
liai.... — O viešpatie Per
kūne, — aš atsidusau, 
— argi tiek beliko ope
ros statytojams skonio 
ir išradingumo!

TARIANT TRUMPAI
Tariant trumpai išva

dos būtų tokios: solistai 
— Jūratė — Dana Stan- 
kaitytė, Kastytis — Sta
sys Baras, Kastyčio mo 
tina — Aldona Stempu- 
žienė ir Rūtelė — Mar
garita Momkienė daina
vo be priekaištų. Jų ari
jas publika klausėsi, sa 
kyčiau, su didele pagava. 
Tą patį galima pasakyti 
ir apie chorą, kuris dar 
kartą parodė, kad gali 
sėkmingai konkuruoti su 
chorais profesionalais.

Aplamai imant, man vi
sa opera priminė ne mė
gėjų, o profesionalų dar
bą. Jei kitose operose vi
sai nebuvo jaučiama re
žisieriaus ranka, tai to 
nebūtų galima pasakyti 
apie paskutinę operą: re 
žisierės Zitos Visockie- 
nės ranka buvo jaučia
ma, tik man rodos, nepa 
kankamai drąsi, tartum 
jos pastangas būtų kaž
kas trukdęs. Banaičio mu
zika graži, bet kiek ji lie
tuviška tepasisako muzi
kai.

Taigi, į operospastaty 
mą buvo įdėta tūkstančiai 
darbo valandų, pasiauko
jimo, išleista daug pini
go, spektaklį aplankė 
tūkstančiai žiūrovų, ope
ra, kaip sakoma, turėjo 
didelį pasisekimą — di
delis nuopelnas meno va 
dovo ir dirigento Alek
sandro Kučiūno, kuris ir 
spektaklius vedė tvirta ir 
patyrusia dirigento ran
ka, tačiau, mano nuomo
ne, ji nepateisino visų mū 
sų vilčių, nes šiandien, 
kada viskas pasibaigė, 
mums sunku susidaryti 
aiškią nuomonę apie ve
lionio kompozitoriaus kū
rinį ir tos nuomonės ne
galime susidaryti, mano 
nuomone tik dėl to, kad 
meno vadovybė nepakan
kamai apdairiai ir jaut
riai atsižvelgė įKazimie 
ro Banaičio meninį pali
kimą.

čia kelti triukšmą dėl 10 
- 15 tūkstančių lenkų ka
rininkų nužudymo, kai Uk
rainoje vykdant kolekty
vizaciją žuvo 3 milijonai 
žmonių, nėra reikalo rū
pintis lenkų karinin
kais; jie buvo pavojin
gi tarybinei santvarkai 
ir turėjo būti likviduoti.

Nėra davinių teigti, kie
no sumanymu bei pasiū
lymu buvo nutarta likvi
duoti lenkų karius. Nėra 
jokios abejonės, kad Sta
linas turėjo žinoti ir pri
tarti tai likvidacijai. Pa
ti likvidavimo procedūra 
turėjo būti nustatyta 
NKVD, kurios viršūnė
je buvo L. Beria ir jo 
pad. Merkulov. Kai Ame
rikoje buvo sulaikytas 
šnipas pik. Abel, tai pas 
jį buvo rastas Merkulo- 
vo adresas.

L. Beria ir Merkulo- 
vas už kokius tai kitus 
nusikaltimus, pačių bol
ševikų buvo sušaudyti. 
Prie to reikia pridėti ir 
NKVD pareigūną — Do- 
dekanazovą. Pastara-

Katynas...
(Atkelta iš 4 psl.) 

tas nuo tos grupės — nu
vežtas į Smolensko kalė
jimą ir išliko gyvas.

Tokiu būdu yra aišku, 
kad Katyne lenkų karius 
nužudė bolševikai. Ten 
buvo nužudyta apie 4480 
karių. Kur dingo kiti, 
apie 10,000 karių — neži
nia. Nėra jokios abejonės 
kad ir kitus karininkus 
bolševikai yra nužudę, 
bet iki šiol nepasisekė 
nustatyti jų nužudymo vie
tos. Kas link Lietuvoje bu
vusių internuotų lenkų ka
rių, buvo nustatyta, kad 
jie buvo atvežti įKozelsk 
ir Grazovetc stovyklas, 
iš kur daugumai pavyko 
įsijungti gen. Anderso ar
mijom

1951 ir 1952 metais 
Amerikos Kongreso Ko
misija darė kruopštų Ka- 
tyno įvykių tyrimą. Toji 
Kongreso Komisija, vien
balsiai, priėjo išvados, 
kad Katyne lenkų karius 
nužudė bolševikų parei
gūnai.

Čia norėčiau pažymė
ti lenkų Įeit. Levšeckio 
parodymą, duotą Ameri
kos Kongreso Komisijai. 
Pastaras ai sakė, kad Lu- 
ebecko belaisvių stovyk
loj susipažino ir susi
draugavo su Stalino sū
num — Jokubu Džiuga
švili. Kai buvo atidengta 
Katyno paslaptis, tai Sta
lino sūnus, Levšeckio 
klausiamas, pasakė ko 

sai atvežė Lietuvai ver
gijos pančius. Kai dr. 
Garmus nuėjo pas Do- 
dekanazovą prašyti pa
likti kraštui nepriklau
somybę, pastarojo atsa
kymas, kaip ir visų eųT 
kavedistų buvo — jis su
naikinsiąs tokius asme
nis, kaip Garmus. Todėl 
ant širdies pasidarė leng
viau, kai išgirdom, kad 
tasai Dodekanazovas, 
kaip "Berios šaikos na
rys" buvo taip pat sušau 
dytas.

Gyvename sunkius lai
kus. Prez. Nixonas ren
giasi važiuoti Maskvon, o 
šen. Fullbright ir kiti šau
kia, kad reikia susitarti 
su rusais.

Ar jie pagalvoja ir su
pranta kokią reikšmę bol
ševikai teikia susitari
mui?

Tikras bolševiko vei
das parodytas "Katynuo- 
se", kokių pilna ne tik 
Pabaltijo kraštuose, bet 
ir pačioj rusų žemėj.

BRADLEY HAMMERMAN 
UPSETTER OPERATOR

Mušt be experienced. Apply Personnel Departmeht,

Cleveland Hardvvare and Forging Co. 
3270 E. 79th St. 7
Cleveland, Ohio 4'4104

An Equal Opportunity Employer (37-3

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius 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

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 1851 h Street
361-1763 531-7770

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

STASYS ASTRAUSKAS — 
BALFO DIREKTORIUS
Mirus dr. V. L. Rama

nauskui, jo vietoje Balfo di
rektoriumi patvirtintas Sta
sys Astrauskas, gyv. Cleve
lande. Balfo direktoriatan jį 
pristatė ALTS pirm. T. 
Blinstrubas, patvirtino Bal
fo direktorių suvažiavimas 
Chicagoje. Su Stasio As
trausko atėjimu, Balfo vir
šūnė pasipildo veikliu ir pa
reigingu bendradarbiu. Sa
vo ruoštu sveikiname St. 
Astrauską naujose Visuo
meninėse pareigose.

RUOŠIA IŠLEISTUVES
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos ir Lietuvių 
Teisininkų Draugijos Cle
velando skyriai ruošia savo 
nario Antano ir Veronikos 
Garmų, persikeliančių gy
venti į Floridą, išleistuves 
š. m. geg. 21 d., sekmadienį, 
6 v. v. Europa Travel Serv. 
salėje, 911 E. 185 Stt. Abie
jų organizacijų nariai su 
šeimomis kviečiami daly
vauti.

Dėl papildomų informaci
jų prašome kreiptis į J. 
Mockų, tel. 681-5295.

LIETUVIŠKAI 
PADAINAVO

Clevelando priemi e s č i o 
Maple Hts., Stafford prad. 
mokyklos pavasarinio mo
kyklos koncerto programoj 
buvo įtraukta ir lietuviška 
daina ”Ant kalno karklai 
siūbavo”.

Padainavo 6-to skyriaus 
mokiniai, gana gerai, ištar
dami mintinai išmoktus 
žodžius, šio skyriaus moky
toja yra Jūratė Karaliūtė- 
Mitalienė, o dainavimo mo
kytoja Grace Martin.

Koncerto klausėsi gausi 
mokinių tėvų ir svečių au
ditorija.

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla Clevelande 
kviečia visus į savo vaka- 
rą-koncertą, kuris įvyks 
Nauj. parap. salėje sekma
dienį, š. m; gegužės 21 d., 
4 vai. p. p.

Bus linksmas vaidinimas 
"Lietuviškas žodis”, Auku
ro choro dainos, kanklinin
kių būrelio ir tautinių šo
kių grupės programa. Kon
certą rengia mokyklos tėvų 
komitetas, talkininkaujant 
mokytojams.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyriaus narių susi
rinkimas įvyks ši sekmadie
nį, gegužės 21 d., 3 v. p. p. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 St. Valdyba kviečia vi
sus narius dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs klau
simai.

• Lietuvių Konservatorių 
Klubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 19 d., 
8:30 vai. vakaro, Union 
Savings and Loan Associa- 
tion salėje, Monticello Blvd. 
ir Richmond Road kampe. 
Thomas W. Lippitt, Inde- 
pendent Party kandidatas į 
Kongresą, skaitys paskaitą 
tema: ”Ar dabar jau iš tik
rųjų kariaujame Vietna
me?”

šioje paskaitoje prelegen
tas pateiks Vietnamo karo 
analyzę ir palies du klausi
mus: 1. Ar kinų komunis
tai apgavo prezidentą Nixo- 
ną ir 2. Ar šiaurės Vietna
mo blokada ii' strateginiu 
vietų bombardavimas yra 
netikėtų įvykių iššaukta 
priemonė, ar žūtbūtine pa
stanga Nixonui išrinkti.

• Magdalena Eidukevičie- 
nė, 79 metų amžiaus, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
š. m. gegužės 12 d. Cleve
lande. Liko duktė Nastazija 
Gaidžiūnienė su šeima Cle
velande, dvi seserys Aus
tralijoje ir viena Lietuvoje. 
Buvo pašarvota Jakubs and 
Son laidotuvių namuose. Po 
gedulingų pamaldų Nauj. 
parapijos bažnyčioje, gegu
žės 15 d. palaidota Visų Sie
lų kapinėse.

• Grandinėlė po Tautinių 
šokių šventės išvyks.ta į 
Europą ir ten duos eilę 
koncertų: rugpiūčio 8 Lon
done, rugp. 12 Bonnoje, 
rugp. 13' Hamburge, rugp. 
13 Stuttgarte ir rugp. 16 
Romoje.

• Antanina Vedeckienė, 
gyv. Clevelande, sulaukė 90 
metų amžiaus. Ta proga jos 
pasveikinti buvo suvažiavę 
Vedeckų ir Balčiūnų gimi
nės.

• Birutė Pūkelevičiūtė ir 
Kazys Bradūnas gegužės 27 
d. atvyksta į Clevelandą ir 
Ateitininkų S e n d r a ūgių 
rengiamame literatūros va
kare skaitys savo kūrinius. 
Vakaras įvyks šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LITUANISTINIS ŠVIE
TIMAS IR JAUNIMAS

Šį penktadienį, gegu
žės 19 d. 7:30 vai. vak. 
Ramada Inn. 28611 Euc
lid Avė., įvyks diskusi
jos tema "Lituanistinis 
švietimas ir jaunimas". 
Temos pristatyme daly
vaus abiejų mokyklų mo
kytojų ir mokinių atsto
vai.

Ruošia Ohio Apygar
dos II-jo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso at 
stovai.

Visi kviečiami dalyvau
ti.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, gegužės 18 d., 8 v. v. 
įvyks imtynės tarp Bruno 
Sammartino ir Waldo von 
Erich dėl pasaulinio čempi- 
jono titulo.

Be to, bus ir kitų imtinin- 
kų rungtynės. Bilietai nuo 
5 iki 3 dol. gaunami Are
noje.

NURESES, HOUSEKEEPING 
AIDĖS: R. N. or L. P. N., 

NURSES AIDĖS,
Full fillinR and RratifyinR working 
conditiona, (ringe benefits.

SS. MARY (k JOSEPH HOME 
FOR AGED 

Warrensville, Ohio 
464-1222

(39-43)

HELP WANTED
FOR 

GARMENT FACTORY 
Steady work. 5 day week 

8-4:30.
216-881-5459

(39-42)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN 

TOOL & DIE MAKER 
Mušt have expcrienced in die casting 
dies and in injection plastic molds. 
Pernianent work. Good opportunity.

Apply call or wri»e 
YODER MANUFACTURING 

CO.
1823 E. 17 St.. P. O. BOX 67 

L1TTLE ROCK. ARKANSAS 7 2203 
(37-42)

WANTED AT ONCE 
TOOL AND DIEMAKERS 

JOURNEYMAN 
For small sheet metai stampinR n'nnl 
wilh small to medium size dies. Pro- 
Rressive die experience desired. 
SHARON MANUFARTURING 

CO.
7325 DOUGLAS RD.

LAMBERTVILLE. MICH.
An Egual Opportunity F.mplover 

(37-43)

WANTED EXPER1ENCED 
CORE MAKER 

FOR SAND FOUNDRY 
Mušt be experienced for jobbing type 
work. Steady employment, paid Uoli- 
days, paid vacation, paid hospitali- 
zation, and retirement program.

APPLY
PROCESS FOUNDRY CO. 

1537 TEMPLE, DETROIT, MICH. 
313-961-3225

(39-46)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

liy suruoštame motinų pagerbime, išpildęs meninę programą.
O. Mikulskienės vadovaujamas kanklių ansamblis praeitą sekmadienį, gegužės 7 d., Clevelande 5au- 

, J. Garlos nuotrauka

Lietuvei motinai
Š.m. gegužės 7 d., Cle

velando šaulių kuopos mo
terų sekcija, vadovauja
ma šaulės Onos Mikuls
kienės, šv. Jurgio para
pijos salėje, surengė lie
tuvės motinos pagerbi
mą.

Iškilmių dieną lygiai 4 
va. p.p. sekcijos pirm. 
Ona Mikulskienė, pradė
dama pagerbimo iškil
mes, trumpoje savo kal
boje pasveikino, nelauk
tai į iškilmes atvykus į iš 
Detroito Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje Cent
ro Valdybos pirmininką 
V. Tamošiūną, brolius ir 
seses šaulius, lietuves 
motinas ir visus lietu
vius, atsilankiusius į mo i 
tinos lietuvės pagerbimo 
iškilmes. Po sveikinamo- 1 
sios kalbos, pirm. O. Mi
kulskienė, pakvietė dau
giavaikes motinas Nau- 
manienę ir Bankaitienę į 
sceną uždegti šviesos ži
bintą, kuris būtų simbo
liu amžinos meilės moti
nai ir jos pagarbai. Visi 
kiti iškilmių dalyviai bu
vo paprašyti atsistoti ir 
tuo pagerbti mirusias 
lietuves motinas išeivi
joje, pavergtoje Lietuvo
je ir tremtyje. Toliau 
sekė kalba istorikės šau
lės Stefanijos Kaunelie- 
nės, kuri į susirinkusius 
kreipėsi tokiais žo
džiais.

— Nesu poetė ir nega
liu jus pasveikinti savo 
eilėraščiu ir negaliu 
jums įteikti tiek daug žy
dinčių gėlių, visiems ku 
riuos čia matau. Vietoje 
gėlių atvežiau jums lietu
viškos poezijos ištrau
kas ir drauge savo min
čių pynę.

Jeigu lietuvės motinos 
užsitarnavo sau pagar
bą, tai Clevelando lietu
vės užsitarnavo ją sukau 
pu. Clevelandietės moti
nos, visų lietuvių pasi
didžiavimui davė tokį 
prieauglį kaip: Čiurlio
nio Ansamblį, grakščią
ją Grandinėlę, eilę lietu
viškų organizacijų bei Ii 
tuanistines mokyklas. To 
dėl noriu šiandien jus 
pasveikinti poetės Graži
nos Tulauskaitės žo
džiais:

"Ne lelijos žiedas žy
di — veidas motinos jau
nos; Kai ji vygę supa, su
pa ir žodžius dainos; Kai 
jam veda tiesų kelią, ligi 
tos didžios žvaigždės; 
saule tvindo pirkelę vidu
ry rudens nakties. Lau
mės juostos stato tiltą, 
kad nuplauktų per ma
rias; Josios ašarų supil
tas, kol tą žvaigždę susi
ras. į tą žvaigždę didžią 
šviesią per audras ir 
pusnis, ir per tyrus ves 
ji tiesiai jos daina ir jos 
širdis".

Pačioje kalbos pradžio
je, prelegentės pasaky
tus clevelandietėms mo-

tinoms malonius kompli
mentus, visos motinos 
sutiko su pasitenkinimu, 
bet kai prelegentė paci
tavo dar poetės Graži
nos Tulauskaitės eilė
raštį apie jauną motiną, 
kurią palygino su lelijos 
žiedu, kai ji supa vaiko 
vygę, visų klausytojų sim
patijos be jokios išimties 
atiteko prelegentei.

Kai po žiemos, gegu
žės mėn. antrą sekma
dienį, gamta pasipuošia 
žaliu drabužiu ir žie
dais, sakė prelegentė, 
Amerikoje ta diena ski
riama motinoms pagerb
ti.

Lietuvoje gi, nepriklau
somybės laikotarpy nuo 
1929 m. motinos pager
bimo diena buvo pirmąjį . 
gegužės mėn. sekmadie
nį, kuomet pilki laukai 
ir parudavusios pievos 
pasidengdavo, jauna sod
ria žolyte, medžiai glež
nais lapeliais ir obelys 
paskęsdavo baltuose žie 
duose. Svaigus žydinčių 
ievų kvapas kutendavo 
uoslę. Apsunkintos žie
dais 
Oras 
telių gaivinančios dai
nos.

Tai prelegentės nupin
ta Lietuvos pavasario 
vaizdų pynė. Ši vaizdų 
pynė kiekvieną lietuvį ne
jučiomis vertė savo min 
tis perkelti į nepriklau
somą Lietuvą ir žavėtis 
jos pavasario grožio bur 
tais.

Prelegentė mano, gam
tos grožis, kurį teikia 
žmonėms pavasaris ge
gužės mėnesį, šaulių nu
sistatymas, gegužės 
mėn. pirmąjį sekmadie
nį skirti motinoms pa
gerbti, yra sveikinti
nas.

Dainiai apdainavo sa
vo i 
pagerbė eilėraščiais, ra 
šytojai aprašė motiną ir 
jos meilę savo vaikams. 
Jei ne mūsų motinos ir 
mūsų nebūtų. Negalėtu
mėm džiaugtis pavasario 
grožiu ir siekti, kas pa- , 
šaulyje yra kilnu ir gra
žu.

Rašytojas Tamulaitis 
šia proga rašo: šiandien 
visi mini tavo dieną, at
ėjau ir aš pas tave, kad 
galėčiau padėkoti už gy
venimą, kurį man davei.

Ta pat proga prelegen
tė cituoja Vytės Nemunė
lio eilėraštį: kas paleido 
kaip margą drugelį, ma
ne žemėn žieduose pa
skraidyti? Kas pasaulin 
nežinomą kelią man pa
rodė — tai mamytė.

Tačiau motina kūdikė
liui ne vien tik gyvybę 
duoda, sako prelegente. 
Motina jį gležnutį glo
boja, juo rūpinasi, savo 

. meile gaubia. Vaikui ser
gant, motina jį slaugo 
per naktis prie jo budi,

linko alyvų kekės, 
virpėjo nuo paukš-

nemiega. Niekas 
nesuskaičiuotų ne- 
naktų, praleistų

lių Sąjungos Centro Val
dybos pirmininkas V. Ta 
mošiūnas. Savo trumpo
je sveikinimo kalboje pa 
brėžęs motinos lietuvės 
tą didelę reikšmę lietu
viškojo prieauglio auklė
jime. Tik lietuvė motina 
gali išauklėti tokius sū
nus, kurie taip myli sa
vąją tautą, savo gimtąją 
kalbą, savo krašto lais
vę ir pasiryžę tą laisvę 
apginti.

Po jo kalbos sekė me
ninė dalis.

Solistė kanklininkė Da
leen Walsh atliko A. Mi
kulskio kanklinę poemą 
"Ant ežerėlio".

Melodeklamaciją "Mo 
tinai", P. Vaičiūno, kank
lėmis palydint, atliko Vi 
Ii ja Nasvjįytė.

Koncertina G-Major, 
A. Mikulskio, atliko so
listė kanklininkė Danutė 
Bankaitytė.

Tautinės dainos varia
ciją, A. Mikulskio, atli
ko kanklių kvartetas: Mir
ga, Danutė, Raimundas ir 
Vytautas Bankaičiai.

Pasibaigus meninei 
programai, Clevelando 
šaulių kuopos moterų sek
cijos pirrftininkėšaulėO. 
Mikulskienė padėkojo vi
siems, prisidėjusioms 
prie lietuvės motinos pa
gerbimo iškilmių, vi
siems į parengimą atsi-

naktis 
turbūt 
migo 
prie vaiko lovos,jįantsa
vo rankų supa nuo ko vai
kui tuojau palengvėdavo.

Vaikui pavojuje esant 
motina nedvejodama pa
statys save pavojun, kad 
vaiką išgelbėti.

Motinai, kaip gyvybės 
davėjai jos pagerbimui, 
todėl ir skiriamas gra
žiausias metuose sek
madienis. Anot poetės 
Grigaitytės: bitutėms
dūzgiant ir vėjeliui šla
mant, širdis nuolat karto
ja mielą žodį "mama".

Motina yrapirmoji sa
vo vaiko mokytoja ir auk
lė. Motina pirmoji turi ga- lankiusiems ir visus pa- 
limybės prabilti į savo kvietė vaišėms, 
vaiką ir jo širdin įdiegti Malonios šaulės sve- 
savo meilę, meilę sava- čius vaišino skanėstais 
jai tautai ir kalbai, meilę ir kava. Tuo lietuvės mo

tinos pagerbimo iškil-savo artimui. įdiegti re
ligijos ir moralės daigus mės buvo baigtos, 
vaikui paaugus, moko jį 
kaip daryti kryžiaus ženk
lą ir pasakoja apie gerą
jį Dievulį. Motina vaiko 
pasąmonėn krauna tauto
sakos lobyną, moko vaiką 
dirbti ir ugdo jame pa
reigos ir atsakomybės 
jausmą. Motinos meilė < 
vaikui yra geriausias va
dovas jo gyvenime.

Kaip laimingi tie vai
kai, kurių motina gyva 
ir jie savo meile galės 
jos senatvės dienas pra
skaidrinti ir ją senatvė
je paguosti. Tačiau moti
nos, kurios rūpesčių ir 
vargo pakirstos ilsisi šal
toj žemelėj, likę našlai
čiai galės tik kapą gėlė
mis papuošti ir ašaromis 
aplaistyti. Kiti vaikai ir 
tai negalės padaryti, nes 
jų motulė liko saugoti 
savo gimtosios žemės ir 
nesulaukdama savo vai
kų, atsigulė savo tėviš
kės kapuosna amžinajam 
poilsiui. O kiek motinų, 
atplėštų nuo savo vaikų, 

x amžinajam poilsiui atsi-
tolimajam Sibire.

Tarp tų nežinomų motinų 
kapų yra ir kapas buvu- ( 
šio Lietuvos Šaulių Sąjun- 1 
gos įkūrėjo Putvio žmo
nos Emilijos. Jos likę 
dukrelės gal niekuomet 

' neturės galimybės su
klupti prie savo motinos 
kapo jį gėlėmis papuošti 
ir savo ašaromis aplais
tyti.

Tai tokią apytikriai 
kalbą pasakė istorikė 
šaulė S. Kaunelienė, lie
tuvės motinos pagerbi
mo dieną Clevelande.

Prelegentė vaiz
džiai sugebėjo perduoti 
klausytojams lietuvės 
motinos pasiaukojimą, 
meilę, rūpesčius ir jos 
skausmus. Tenka labai 

. apgailestauti, kad dėl vie
tos stokos, tą pasigėrėti
nai gražią kalbą galima 
buvo perduoti tik sutrum - 
pintai, bet ne ištisai.

Po šaulės Kaunelie- 
nės kalbos, lietuvę moti
ną sveikino Lietuvos Šau-

Juozas Krygeris

PADĖKA ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO JAUNIE
SIEMS MENININKAMS
Clevelando šaulių Kuopos 

Moterų Sekcijos gegužės 7 
d. surengtame Motinos Die
nos minėjime meninę pro
gramą gražiai išpildė Čiur
lionio Ansamblio jaunieji 
menininkai — Daleen 
Walsh, Vilija Nasvytytė, 
Ramona Sniečkutė ir Mir
ga, Danutė, Raimundas ir 
Vytautas Bankaičiai. Jums, 
mielas lietuviškas atžalyne, 
dėkoju savo ir daugelio ki
tų motinų vardu. Savo gra
žiu pasiruošimu ir išpildy
mu Jūs ne tik tą dieną ža
vėjote klausytojus, bet savo 
rimtu ir uoliu darbu bei pa
sišventimu šiai pasirinktai 
sričiai sustiprinate lietuvių 
širdyse pasitikėjimą ir viltį 
mūsų tautos ateitimi, nes 
toji ateitis juk didele dali
mi turės priklausyti ir nuo 
jūsų. Būkite ir toliau darbš
tūs, ištvermingi ir tebelai
kykite gražiai iškėlę lietu
vio vardą išeivijoje.

Šaulė O. Naumanienė
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S/l Y . . .

COULD 
THIS 

BE YOU?

IF ... , t
You desirc to live very closely 
asBOciated with Jesus in the 
Blessed Sacranienl . . .

AND...
would likę to help provide mis- 
sion churches wilh all they 
need...

IF...
You would likę to be a trained 
CCD teacher ėc interested in 
retreat work . . .

IF ...
You would likę to visit the siek 
poor and prcpare them to re- 
ceive the Sacramentu . . . 

IF...
You would likę to live for 
Christ in a family thal is up- 
to-date. vital and ener^ptic . . . 

IF...
You can accept the challenge of 
Love to live a life of love, 

then ...
This could be you!

Religioas of the Eucharist 
2907 Ellicott Terrace, N.W.
Washington, D. C. 20008 

Phone: (301) 966-3111 
luiiiiuuuiiiiiinuntiiuiiiiiamaimmoMimMKNimi



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALTS PIRMININKO 
TELEGRAMA PREZ.

NIX0NUI
Teodoras Brinstrubas, 

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininkas, 
pasiuntė prez. R. Nixonui 
telegramą, paremdamas pa
skutinėje prez. Nixono kal
boje deklaruotus naujus 
JĄV veiksmus su komunis
tų agresija, nukreipta prieš 
laisvąjį pasaulį ir laisvės 
siekiančius žmones. Tele
gramoje buvo paminėta, 
kad Lietuva šiuo metu te
bėra panašios rusų komu
nistinės agresijos auka.

* Vytauto Alanto naujas 
romanas "Amžinasis lietu
vis” I dalis, išėjo iš spau
dos. Išleido Nida, Anglijo
je. 412 psl. Kaina 4,50 dol. 
Aplankas J. Gaižučio.

Kitas Vytauto Alanto ro
manas "Šventaragis" bai
giamas rinkti Vilties spaus
tuvėje ir iš spaudos išeis 
dar šį rudenį, šį istorinį ro
maną iš Mindaugo laikų 
leidžia Vilties leidykla.

Vilties Draugijos šimtininkui ir ALT

S-gos Clevelando skyriaus valdybos iždinin

kui

VYTAUTUI STUOGIUI

ir jo šeimai, mirus broliui Latvijoje, reiš-

kia nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Mylimai motinai ir uošvei

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI

mirus, Vilties Draugijos šimtininkams

NASTAZIJAI ir BALIUI GAIDŽIŪNAMS

reiškia nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Mielai mamytei

MAGDALENAI EIDUKEVIČIENEI
mirus, jos dukrai NASTAZIJAI GAIDŽIŪNIE-
NEI ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Brangiai motinai mirus,

VLADEI BUTKIENEI

su šeima, nuoširdžią užuojautą reiškia

Mielam broliui Latvijoje mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

VYTAUTUI ir VLADUI 
STUOGIAMS

ir jų šeimoms

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus,

VLADEI BUTKIENEI,

šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

• Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių IV-toji Tautinių šokių 
šventė įvyks 1972 m. liepos 
mėn. 2 d., 2 vai. p. p. Chi
cagos International Amphi- 
theatre 42-ji ir South Hal- 
sted gatvė.

Bilietai jau platinami 
MARGINIUOSE. Bilietų 
kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 dof. 
Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 ir 4 
vietas. Paštu bilietus gali
ma užsisakyti atsiunčiant 
čekį ar pašto perlaidą su 
sau adresuotu voku ir pašto 
ženklu sekančiu adresu: Li
thuanian Folk Dance Festi- 
val, 2511 W. 69th St., Chi
cago, III. 60629.

• Prof. Romas Vaštokas, 
antropologijos skyriaus ve
dėjas Trento universitete, 
gavo federacinės vyriausy
bės paramą $6250 parašyti 
veikalui apie Kanados lie
tuvius. šis veikalas bus vie
nas iš 2o leidinių serijos 
apie Kanados etnines gru
pes. Savo veikale prof. R. 
Vaštokas nori pabrėžti an- 
tropologinį-analizinį požiū
ri-

Stasė ir Jonas 
Kazlauskai

Adelė ir Jonas 
Šiaučiūnai

• BATUNo metinė kon- 4
ferencija įvyks sekmadienį, 
gegužės 21, Prince George 
Hotel viešbučio salėje, 14 
East 28th Street, New Yor
ke. Konferencijos pradžia 
12 vai. dienos metu. Viešas 
posėdis su svečiais bus 5:30 
vai, popiet. Visuomenė kvie
čiama. jame gausiai daly
vauti. Bus pranešimai apie 
BATUNo veiklą Jungtinėse 
Tautose ir bus paskelbti 
BATUNo vadovybės sekan
tiems metams rinkimų re
zultatai.

• Vinco Krėvės istorinė 
drama "Skirgaila” yra sta
toma š. m. gegužės 21 d., 3 
vai. po pietų Jaunimo Cent
ro salėje.

Vaidinimas įvyks tik vie
ną kartą, todėl nepraleiski
te progos jį pamatyti.

Bilietai gaunami Vazne- 
lio prekyboje — 2501 W. 
71st St. ir Margutyje — 
2422 W. Marųuette Rd.

Veikalą režisuoja Marija 
Smilgaitė. Vaidina: Dalia 
Juknevičiūtė, Eglė Juodval
kytė, Alfas Brinką, Juozas 
Raudonis, Linas Regis, Ri
mas Sinka, Aidas Sruodys, 
Aldas Naris, Andrius Ba
rauskas, Vidmantas Juod
gudis.

Vaidinimą stato Korp. 
Neo-Lithuania.

• Alto Rochesterio sky
riaus susirinkimas nors ne
gausus, bet darbingas įvyko 
gegužės 5 d.

Alto sk. valdybos pirm.
J. Jurkus padarė pranešimą 
apie nuveiktus darbus 1971 
metais: jie buvo plataus 
masto ir sėkmingi.

Revizijos komisijos var
du V. Vitkus pranešė, kad 
ižd. R. Kiršteino pajamų 
išlaidų apyskaita patvirtin
ta.

Alto sk. valdybai pareikš
ta padėka. Dr. VI. Lelis iš
rinktas garbės pirmininku.

Naujoji valdyba pasiskir
stė pareigomis: J. Jurkus
— pirmininkas, prof. dr. A. 
Klimas — vicepirm., tėvas 
Aug. Simonavičius O.F.M.
— vicepirm., Nijolė Pierce
— sekretorė, R. Kiršteinas
— iždininkas, A. Sabalis — 
spaudos inform.

Naujai valdybai palinkė
ta geriausios sėkmės. (Ir)

• Rochesterio LSK "Sa
kalas” gegužės 2 d. įvyku
siame susirinkime išrinko, 
naują klubo valdybą: pir
mininkas Kostas Mačiulis, 
vicepirmininkas Vytas Le
lis, sporto vadovė Laimutė 
Vosiliūtė, sekretorė Laima 
Lelienė, iždininkas G. Sala- 
džius, ūkio vadovė K. Sa
balytė, nariais: V. Prasaus- 
kas ir L. Mačiulienė, klubo 
dvasios vadu pakviestas 
Tėv. Augustinas.

Gegužės 16 dieną Sporto 
Klubas pradeda veiklą stalo 
tenise. Tai pirmasis veiklos 
žingsnis. Gegužės 25 dieną 
bus tariamasi atnaujinti 
krepšinį, golfą ir lengvąją 
atletiką.

Klubo korespondentas 
Algis Balsys

SUKAKTUVINIS LIETUVIU FONDO
SUVAŽIAVIMAS ANTANAs Juodvalkis

D e š i mtmečiui atžymėti 
Lietuvių Fondo metinis na
rių suvažiavimas įvyko 
1972 m. gegužės 6 d., Jau
nimo Centre, Chicagoje.

Suvažiavimą atidarė Ta
rybos pirmininkas dr. Ka
zys Ambrozaitis, trumpu 
žodžiu pasveikino suvažia
vimo dalyvius ir į prezidiu
mą pakvietė pirmininkais: 
dr. Gediminą Baluką iš 
Chicagos, poetą Bernardą 
Brazdžionį iš Los Angeles 
ir inž. Vytautą Kutvų iš 
Detroito; s e k r e toriatan: 
Leonaitienę, turūtą ir Juš
kevičių.

Invokaciją, prasmingu žo
džiu, sukalbėjo evang. kun. 
Trakys.

Pirmininkauti pradėjo dr. 
G. Balukas ir susikaupimo 
minute buvo pagerbti mirę 
Fondo nariai, pabrėžiant 
patirtą didelį nuostolį, ne
tekus generalinio konsulo 
dr. Petro Daužvardžio.

Sudaromos suvažiavimo 
komisijos:

a) registracijos-mandatų
— A. Rėklaitis, K. Barzdu
kas, S. Rauckinas, J. žel
vys, Kl. Girvilas;

b) nominacijų — dr. F. 
Kaunas, dr. P. Kisielius ir 
inž. V. Kamantas;

c) balsų skaičiavimo —
K. Barzdukas, želvys, 
Girvilas ir Jusas;

d) rezoliucijų - nutarimų
— dr. A. Razma, F. Eidim- 
tas ir A. Juodvalkis.

K.

Pranešimai
Buvo daromi dvigubi pra

nešimai, nes abi vadovybės 
pasikeitė sausio pirmą. Ta
rybos vardu pranešimus pa
darė buv. Tarybos pirm. dr. 
G. Balukas ir nuo š. m. sau
sio 1 d. į Lietuvių Fondą 
sutelkta $720,446.00 kapi
talo su 2900 nariais. Gauta 
gryno pelno 40,000.00 dol., 
kurie pavesti Pelno skirsty
mo komisijai paskirstyti 
lietuvių švietimo ir kultūros 
ugdymo bei lietuvybės iš
laikymo reikalams.

Apie š. m. Tarybos veik
lą pranešimą padarė dr. K. 
Ambrozaitis. Taryba veikia 
komitetuose ir bent 3 kar
tus susirenka į bendrus po
sėdžius. šiuo metu Tarybo
je yra 16 narių. Apgailesta
vo Henriko Daro pasitrau
kimą, nes buvęs profesio
nalas ir savos srities spe
cialistas. I jo vietą pakvies
tas Jonas Kučėnas. šiuo me
tu Tarybos posėdžių proto
kolai rašomi ir anglų kalba, 
nes jie yra oficialūs doku
mentai santykiaujant su 
valdinėmis įstaigomis. Ta
ryba deda visas pastangas 
pasiekti milijoną, didinant 
jau turimus įnašus ir įtrau
kiant naujus narius. Dide
lis dėmesys skiriamas pali
kimų reikalams, propaguo
jant surašyti testamentus, 
nepamirštant ir Lietuvių 
Fondo.

Valdybos vardu praneši
mus padarė buv. pirm. dr.
K. Ambrozaitis ir esamas

■

Brazaičiai

Milė ir Balys 
S t e p o n i a i

dr. J. Valaitis. Fondo vai- Nauji nariai ar padidinami 
dyba prisitaikė prie apy- įnašai ateina ruošiant va- 
skaitinių metų ir ateityje karienes, minėjimus ar ki
viai pranešimai bei apyskai
tos bus daromi kalendori
niais metais. Valdyba sten
gėsi eiti idealistiniu keliu ir 
tik keliems valdybos na
riams buvo mokamas sim
bolinis atlyginimas. Valdy
ba daug dėmesio skyrė į ka
pitalo investavimą: kad bū
tų saugus ir duotų gerą 
pelną.

Pradėtas Lietuvos istori- 
jos rašymas, su istoriko Z. 
Ivinskio mirtimi, yra nu
trukęs. Dedamos visos pa
stangos surasti žmones, ku
rie užbaigtų pradėtą darbą. 
Tuo reikalu yra užmegstas 
kontaktas su Lituanistikos 
instituto pirm. dr. Maciū
nu, prašant sudaryti komi
siją šiam darbui užbaigti.

Stengiamasi išnaudoti tu
rimus intelektualus ir jiems 
padėti turimas žinias palikti 
visiems lietuviams.

Šiuo metu užangažuoti in
telektualai: dr. J. Puzinas, 
dr. J. Girnius ir P. Naujo
kaitis.

Dr. J. Valaitis, dabartinis 
Valdybos pirmininkas, savo 
pranešime pažymėjo, kad ne 
vien Valdyba, bet visi turi
me rūpintis Fondo augimu 
ii- propagavimu.

Valdyba savo pagrindiniu 
uždaviniu laiko sutelkti kuo 
didesnį kapitalą, gauti di
džiausią pelną ir jį paskirs
tyti lietuvybės išlaikymo, 
lietuvių kultūros ugdymo ir 
švietimo reikalams.

Jau antri metai veikia 
lietuvių kalbos paskaitos 
Chicagos universitete, o nuo 
ateinančių metų pradedan
tiems studentams įvedamos 
paskaitos ir Illinois u-te, 
Chicagoje. čia yra didelis 
mūsų laimėjimas ir reikia 
jį remti, o taip pat — ra
ginti lietuvius studentus 
pasinaudoti ir gauti kredi
tus.

Šiuo metu Fondas turi su
kaupęs 738891 dol. pagrin
dinio kapitalo su 2975 na
riais.

Vykd. vicepirmininkas A. 
Rėklaitis pranešė apie vyk
domą vajų ir jei visos vie
tovės įvykdytų paskirtas 
kvotas, tai milijonas dar 
šiais metais būtų pasiektas.

ŠIAUDINUKAI VĖL 
TELEVIZIJOJE

Gegužės 21 d., 7 vai. vak. 
per vaikų ZOOM programą, 
per visas Amerikos NET 
televizijos stotis (Bostone
2 kanalas) bus kartojamas 
nufilmuotas Bostono skau
tų šiaudinukų darymas, šis 
filmas buvo pagamintas TV 
stoties iniciatyva ryšium su 
tradicine lietuviška Kalėdų 
eglaite puošiama Bostono 
miesto rūmuose.

Pranešėja kalba lietuviš
kai. Tuo norima parodyti, 
kad Bostone esančių etninių 
grupių tokių metų vaikai 
kalba savo tėvų kalba.

Bostone ir apylinkėse tas 
filmas yra kartojamas dar
3 kart savaitės bėgyje. Ki
tose vietovėse pasitikrinki
te laiką.

Šiaudinukų filmavime dalyvavę Bostono skautai ir skautės iš kai' 
rėš: Lina, Anita, Danguolė, Rimas ir Dalius.

tokius subuvimus. Reiktų, 
kad ne tik mūsų organiza
cijos, bet ir visos lietuviš
kos parapijos įstotų nariais 
į Lietuvių Fondą. Testa
mentiniai palikimai turėtų 
užimti svarbią vietą tel
kiant kapitalą. Atmintiniai 
įnašai yra populiarūs ir už
ima tinkamą vietą.

Be to, pranešė, kad yra 
kalamas karaliaus Mindau
go medalis, prisimintUc^e- 
tuvos valstybės įkūrįmą.

Iždininko K. Barzduko 
pranešimas buvo gana trum 
pas, nes apyskaita su vi
somis lentelėmis buvo vi
siems išsiuntinėta iš anks
to. Sveikintinas rūpestingu
mas ir gera informacija net 
ir suvažiavime nedalyvau
jantiems.

(Bus daugiau)

APIE ELTĄ 
"NAUJIENOSE”

Ryšium su "Eltos Inf.” 8 
nr. paskelbtu L. Bendruo
menės vaišių JAV Kongre
se aprašymu, kur nurodyta, 
jog dviem JAV senatoriams 
dovanų buvo įteikta knyga 
"Lithuania 700 Years”, Al
girdas Pužauskas, rašyda
mas apie LB 6-tosios Tary
bos Trečiąją sesiją ("Nau
jienos”, 103 nr. š. m. geg. 
1 d.) pažymėjo: "Rašyda
ma apie vaišes Elta, nepri
deda, nes galėjo ir nežinoti, 
kad dviems senatoriams 
teiktos "Lithuania 700 
Years” knygos buvo išleis
tos kaip tik Amerikos Lie
tuvių Tarybos, kurios dar
bui ėmė trukdyti Bendruo- 
nės vadai".

Elta atsako: Elta tikrai 
nežinojo A. Pužausko pa
teiktos naujienos, esą mi
nėtą knygą išleidusi ALT-
ba. Tačiau Elta gerai žino
jo ir tebežino (ir visai ne
buvo numačiusi skelbti, nes 
tai plačiai žinoma bei dau
gelį kartų buvo skelbiama 
spaudoje, ir "Naujienose”), 
kad "Lithuania 700 Years” 
knygą, jos dvi laidas išlei
do Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas.

Eltos Inf. Red.

DES1GNERS 
DRAFTSMEN

SENIOR and JUNIOR LEVELS 
Mušt have heat ventilating and 
air cond. service piping exper.

IAN MARTIN, 
INCORPORATED

1 7220 W. E1GHT MILE RD.
SOUTHFIELD, MICH. 48075 

FOR PERSONNEL INTERVIEW CALL 

313-358-0244
(36-40)

MAINTENANCE MAN
Automotive parts manufactur- 
er seeking experienced main- 
tenance man. Mušt be capable 
of fabrication from prints as 
well as able to perform ma- 
chine repair. Make applica- 
tion at:

ARCO INDUSTRIES 
CORPORATION

E. Eliza St.
Schoolcraft, Mich.

(39-45)
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