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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KINŲ PAVOJUS
ADMINISTRACIJOS PASTANGOS PATEISINTI 
INTERVENCIJĄ VIETNAME PLATESNIAIS 
AMERIKIEČIŲ IR VISO PASAULIO INTERE
SAIS SUSILAUKĖ NEMAŽOS KRITIKOS. — 
CHORAS TŲ, KURIE REIKALAUJA BOMBAR
DAVIMO SUSTABDYMO DIDĖJA, NORS ŽI
NIOS Iš KAUTYNIŲ LAUKO YRA GERESNĖS, 

NEGU KADA NORS ANKSČIAU.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk savo pagar
sėjusioje spaudos kon
ferencijoje, kurią mes 
šioje vietoje jau minė
jome, tarp kitko, atsa
kydamas į New York Ti- 
mes korespondento John 
Finney klausimą, pa
reiškė:

"Per sekančius vieną 
ar du dešimtmečius Ki
nija padidės iki bilijono 
gyventojų, bus ginkluota 
atominiais ginklais, ir 
niekas negali būti tikras 
kaip ji laikysis likusios 
Azijos atžvilgiu.”

Toks paprastas fakto 
konstatavimas, kuris pa
teisina JAV intervenci
ją Vietname, sukėlė di
delio nepasitenkinimo 
įtakingiausiame Ameri
kos laikraštyje New 
York Times, kurio Ja
mes Ręst o n netruko Vals
tybės Sekretoriui pri
kišti 'geltonojo pavo
jaus’ šūkio atgaivini
mą.

Kaip žinia, pirmas tą 
šūkį pavartojo Vokieti
jos kaizeris Wilhelmas 
II 1890 metais, įsivaiz
duodamas rasių karą. 
Kažką panašaus turi gal
voje ir de Gaulle, kalbė
damas apie 'Europą iki 
Uralo’. Kol kas tačiau 
rasės, kaip tokios, tarp 
savęs dar nekovojo ir 
Valstybės Sekretorius, 
kaip jis įsakmiai dabar 
patikslino, tokio pavo
jaus visai neturėjo gal
voje. Savaime aišku,kad 
Kinija su savo šim
tais milijonų gyventojų, 
griežtu totaliu režimu 
ir atominiais ginklais 
mes tamsų šešėlį ant li
kusios Azijos. Tik Ame
rikos galybės egzistenci
ja, juntama ir anoje Pa
cifiko pusėje, gali leis
ti kitom Azijos tautom 
būti daugiau ar mažiau 
nepriklausomom. Tai 
reikalauja ne tik jų pa

Sovietai vakariečiams: — Nustokit mums grasinę!...

čių, bet ir JAV intere
sai.

James Reston prikiša 
Dean Ruskui gąsdinimą. 
Girdi, vidaus politikos 
sumetimais esą patogu 
ugdyti kaimynų baimę, ta
čiau kai tą patįdaro JAV 
Sovietų Sąjunga ir Rau
donoji Kinija, tas tik ska
tina padidinti apsigink
lavimą, vedantį prie ka
ro. Kuri nors didžioji 
valstybė, anot Restono, 
turėtų sulaužyti tą pra
keiktą ratą ir imtis 
naujos politikos geres
niam jos pačios gyven
tojų ir viso pasaulio gy
venimui.

Čia panašu motinos pa
mokinimui: vaikeli, būk 
protingesnis ir nusi
leisk. Kaip žinia, toks 
patarimas dažnai būna 
naudingas, nes yra vy
resnių žmonių, kurie ne
klaužadą gali sudrausti 
tam perėjus visas ri
bas. Deja, tarptautinia
me gyvenime tokių au
toritetų nėra. Pasaulis 
pergyvendavo ilgesnius 
taikos laikotarpius įsivy
ravus tik kuriai nors jė
gai. Nėra jokios garan
tijos, kad JAV nuolaidos 
Vietname nepažadintų 
apetito naujoms agresi
joms. Tikra, kad tai bus 
paskaityta silpnumo ir 
vidaus supuvimo ženk
lu. Geros valios įrodymų 
reikia reikalauti ir iš ki
tos pusės.

Nepaisant to, kad lo
gika ir žmonijos istori
jos patyrimas stovi už pa
sipriešinimo Vietname 
tęsimą, pačioje Ameri
koje daroma viskas, kad 
tik savo vyriausybės po
zicijas susilpninus. 
Prezidentui leidus bom
barduoti taikinius, kurie 
iki šiol buvo JAV lakū
nų neliečiami, krašte 
padidėjo kampanija už 
bombardavimo sustabdy
mą. Ne tik toks buvęs

Kennedy patarėjas Teo
dore C. Sorensen to rei
kalauja palyginti mažai 
skaitomam liberalų Sa- 
turday Review, bet prie 
to choro prisidėjo ir Life 
žurnalas, iki šiol palai
kęs JAV intervenciją. Li
fe vedamasis, kuris da
bar buvęs paskelbtas po 
ilgesnio svarstymo, ir 
toliau teigia, kad JAV ko
voja Vietname dėl "gar
bingų ir jautrių priežas
čių”. Tačiau šiaurinio 
Vietnamo bombardavi
mas Ameriką izoliavo 
nuo jos draugų užsieny
je bei sąjungininkų, net 
tokių, kurie esą tvirto 
antikomunistinio nusi
teikimo.

Bombardavimo sustab
dymas būtų tam tikras 
moralinis susitaikinimo 
žestas. Galimas daiktas, 
kad tai vestų prie tai
kingo sprendimo, nors 
tam vilties žurnalo re
daktoriai nedaug turi. 
Sorensenas aiškina, kad 
bombardavimas neturi 
daug praktiškos reikš
mės ir kad "mūsų dabar
tinis kursas neveda prie 
Viet Congo (pietų Viet
namo komunistų) atsi
skyrimo nuo Hanojaus, 
ar Hanojaus nuo Pekino, 
ir greičiau gali atstaty
ti Kinijos vieningumą 
Mao valdžioje ir net Pe
kino sąjungą su Maskva"

Tokios kalbos ir pata
rimai tuo momentu, kada 
įvykiai Vietname po tru
putį pradėjo krypti ame
rikiečių naudai, yra tik
ras meškos patarnavi
mas savo kraštui. Toks 
patyręs ir iš esmės pe
simistinis įvykių stebė
tojas, kaip Joseph Al- 
sop, iš Saigono prane
ša visai optimistines ži
nias. Pergalė prie Con 
Thien, galimas daiktas, 
buvusi pasisukimo taš
ku visame kare. Komu
nistinė propaganda ruo
šianti savo žmones il
gam — 20 metų —ka
rui. Išlaisvinimo karas, 
grįžtąs iš trečios fa
zės į antrą, t.y. atsisa
kyta nuo kautynių dides
niais kariuomenės jun
giniais, grįžtant prie 
mažesnių dalinių veik
los, užpuolimų iš pasa-

Vilią Lituania Romoje, kurioj įsikūrusi šv. Kazimiero kolegija.
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LIETUVIU KOLEGIJA
ROMOJE

Romoje, Italijoj, apsi
stojome "Vilią Litu
ania", kuri priklauso Šv. 
Kazimiero Kolegijai.

— Kaip Jūs įsigijote 
tame amžinajame mies
te savą lietuvišką židi
nį, kaip žinome iš spau
dos, neseniai atšventu
sį 20 metų sukaktį? — 
paklausiau kartą tos Šv. 
Kazimiero Popiežiškos 
Kolegijos Rektorių Apaš
tališkąjį Protonotarądr.
L. Tulabą, to viso lietu
viško židinio sielą, kaip 
jį ten visi vadina.

— Ši idėja jau nuo se
no buvo puoselėjama ir 
Lietuvos Episkopato ir 
Romoje studijavusių lie
tuvių kunigų, o tos idėjos 
įgyvendinimą pagreitino 
po II-jo pasaulinio karo 
iš Vokietijos atvykę 20 
klierikų ir tiek pat jaunų 
kunigų, norinčių tęsti 
studijas. Tada buvo im
tųsi konkrečių žygių ir 
1946 m. vasarą buvo su
rastas namas, kuris bu
vo tinkamas Kolegijos bu 
veinei. Nors pinigų dar ir 
nebuvo, bet turint pa
grįstų vilčių gauti para
mos tiek iš Kauno Arki
vyskupijos fondų, tiek 
iš kun. A. Briškos, tiek 
iš kitų Amerikos lietu
vių kunigų, šv. Sostas 
Jo Eminencijos Kard.G. 
Pizzardo rekomendavi- 

lų. "Jei taip, tai mes 
esame pakeliui į perga
lę — if this is true, we 
are halfway to victory, 
nad maybe a good deal 
more than halfvvay."

Jei taip — norisi pri
dėti — JAV privalo su
stiprinti savo spaudimą 
bet ne susilpninti.

EMILIJA ČEKIENĖ

mu suteikė paskolą, ir na
mą nupirkome, kuris ir 
nūdien tarnauja kaip Ko
legijos buveinė.

Netrukus kun. A. Briš- 
ka pranešė, jog sutinka 
pats vienas savo pinigais 
nupirkti ir padovanoti 
Kolegijai, jau įsigytas 
šv. Sosto suteikos pasko
los dėka patalpas. Taip, 
kad 1947 m. pradžioje Ko
legija turėjo nuosavas pa
talpas ir buvo be skolų.

— Kada Kolegija buvo 
oficialiai šv. Sosto pri
pažinta ir patvirtinta?

— Kolegija buvo ofi
cialiai pripažinta, bei tei
siškai įsteigta šv. Stu
dijų Kongregacijos De
kretu 1948 gegužės 1 d. 
Kolegijos globėju šv. Tė
vas Pijus XII paskyrė 
Jo Eminenciją Kardino
lą G. Pizzardo, kuris 
nuo pat pradžios mus 
globojo.

— Kolegija turi po
piežiškos Kolegijos ti
tulą. Kada jis gautas, ir 
ką jis reiškia?

— Popiežiškos Kole
gijos titulą suteikė dabar
tinis Popiežius Paulius 
VI 1963 gruodžio 18 d. 
Šv. Studijų Kongregacija 
pranešdama apie titulo 
suteikimą šiaip rašo: 
"Ši šv. Kongregacija, ku
ri taip labai rūpinasi jau
nų kandidatų rengimu ku
nigystėn, su ypatingu dė
mesiu ir nuo pat pra
džios sekė Kolegijos gy
venimą, talkindama stei
gėjams, kad nugalėtų vi
sas begalines kliūtis, ku
rias sudarė tiek karo pa
sėkos, tiek Tėvynės, my
limosios Lietuvos, liki
mas. Jos buvo nugalė
tos, ir taip Krikščiony-

• NKVD PULK. EUGENIJUS 
RUNGE paprašė pabėgėlio tei
sių ir šiuo metu jau randasi 
Amerikoje. Jis prisipažino or
ganizavęs šnipinėjimo tinklą 
Vak. Vokietijoj. Suimta eilė 
žmonių. Viena Bonnos užs. 
reik, m-jos tarnautoja nusižu
dė. Po to buvo išaiškintas dar 
vienas šnipų tinklas, kurin įvel
ti ne tik užs. reik, m-jos, bet 
ir prancūzų ambasados tarnau
tojai.

• DEMONSTRACIJOS prieš 
naujokų ėmimą ir Vietnamo ka
rą tiek išsiplėtė, kad jos Jau 
išvirto riaušėmis. Visa eilė 
riaušininkų ir policijos tarnau
tojų buvo sužeisti prie Brook- 
lyno Universiteto įvykusių riau
šių metu.

Specialūs parašiutininkų dali
niai pasiųsti Pentagono apsau
gai Washingtone.

• KANADOS provincijos Que- 
beco "išlaisvinimo" veiksmuose 
žengiama dar žingsnis pirmyn, 
Prancūzijos prez. de Gaulle nu
tarus gen. konsulo postą pakel
ti I "ministerio-rezidento" ran- 
pĄ. Tas titulas turėtų atitekti 
vienam iš žymiausių Prancūzi
jos diplomatų. Kanados vyriau
sybė tuo reikalu tyli. Tikimasi 
kad Prancūzijos vyriausybei tą 
pakeitimą vykdant pagal vi
sas diplomatines taisykles, Ot- 
tawa neras reikalo priešintis.

• KALBOS ILGOS ir nuobo
džios, valgis atšalęs, bet tų ne
seniai įvykusių pietų metu (už 
$1.000 patiekalas) Washingtone 
prezidento Johnsono rinkiminei 
kampanijai paremti fondas papil
nėjo 1,7 mil. dolerių.

• PSICHOLOGINIAI ir mora
liniai sumetimai prilaiko popie
žių Paulių sutikti su leidimu 
vartoti gimimo kontrolei regu
liuoti priemones katalikams. Jis 
jau buvo besutinkąs leisti kata
likiškoms šeimoms pačioms ap ■ 
sispręsti (vartoti piliules ar ne) 
pagal savo sąžinę, bet susilaikė 
kaikuriems gydytojams paskel
bus, jog piliulės kenksmingos 
sveikatai. Tokio leidimo popie
žius nesutiks duoti, kol nepaaiš
kės, kad jos sveikatai nekenks
mingos.

• R. KINUOS komunistų va
das Mao pasmerkė Vid. Mongo
lijos provincijos valdovą gene
rolą Ulanfu dėl to, kad pastara
sis pasiskelbė 20 šimtm. Džin- 
gishanu. Jis raginęs mongolus 
atsipalaiduoti nuo Kinijos ir su 
Sov. S-gai priklausančia Mongo
lijos dalimi įkurti mongolų im
periją. Savo idėjas jis skelbė pla
tindamas 12 šimt. siautusio Džin- 
gishano dainas ir posakius.

• JUGOSLAVUOS teismas su 
mažino kalėjimo bausmę rašyt.
M. Michailovui iš 4 1/2 m. į 
3 1/2 metus. Michailovas buvo 
nuteistas už Sov. S-gos "šmei
žimą".

• MIGUEL ANGEL ASTURIAS, 
Guatemalos poetas ir rašyto
jas, šiuo metu ambasadorius Pa
ryžiuje, gavo šių metų Nobelio 
premiją. Tenka pastebėti, kad 
Asturias yra pasižymėjęs 
"jankių imperializmo" ir P. 
Amerikos valstybių diktatūrų pa
smerkimu. Neveltui 1966 m. jam 
buvo paskirta Lenino "taikos 
premija".

bės Centre įsikūrė lietu
vių tautinė Kolegija, pa
šaukta teikti bažnytinį 
auklėjimą geriausiems 
garbingosios Tautos sū
nums; Tautos, kuri iki 
heroizmo buvo ir yra iš
tikima šv. Petro Kated
rai. Šv. Tėvas, suteikda
mas šį aukštą atžymėji- 
mą šv. Kazimiero Kole
gijai, kuri jau yra tapu
si tikėjimo ir vilties švy 
turiu lietuviams ir Tė-

(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVIU AKADEMIJA
(Atkelta iš 1 psl.) 

vynėje ir plačioje išeivi
joje, ją sujungia tamp
riausiai su Šv. Sostu, ir 
taip išreiškia savo tė
višką meilę savo vai
kams, kurie kenčia”.

Manau, kad cituotieji 
Dekreto žodžiai pilnai at
sako į statytąjį klausi
mą.

— Gal dar galėtumėte 
trumpai nusakyti Kole
gijos nueitą kelią ir pa
siektus rezultatus.

— Dvidešimties metų 
kelias Kolegijos gyveni
me nėra ilgas, bet jis 
yra pilnas atmintinų ir 
reikšmingų įvykių. Tiek 
vargta ir kentėta, tiek 
rūpintasi ir laimėta, kad 
visa tai taip gyva at
mintyje, lyg būtų dabar
tis, o ne praeitis. įsteig
ti Kolegiją buvo sunku, 
bet su jos įsteigimu sun
kumai nesumažėjo, prie
šingai, beveik padidėjo. 
Reikėjo rūpintis Kolegi
jos išlaikymu, jos nuola
tiniu veikimu, jai atei
ties užtikrinimu.

Reikėjo išlaikyti ir na
mą ir turimus studentus, 
jiems viską parūpinant 
ir viskuo aprūpinant.

TIMELESS LITHUANIA

Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj
Hon. Owen J. C. Norem

• ••

Tam reikėjo kas metai 
10.000-15.000 dolerių. 
Šią sumą reikėjo surink
ti iš aukų. Surinkdavome, 
bet tai pareikalaudavo di
delių pastangų, ir gau
sios Dievo palaimos.

Reikėjo rūpintis ir nau
jų klierikų suradimu. 
Tekdavo važinėti po pa
saulį ieškant ne tik au
kų, bet ir klierikų. Die
vas laimino. Visą laiką 
turėjome ir duonos ir 
studentų. Iš viso, per 
dvidešimt metų Kolegija 
turėjo 123 studentus, iš 
jų 62 klierikus ir 61 ku
nigą. Iš 62 klierikų 43 
tapo įšventinti kunigais, 
12 išstojo ar buvo atleis • 
ti ir 7 šiuo metu dar stu
dijuoja ir rengiasi kuni
gystėn. Ateinantiems me
tams jau turime kitus 
penkis kandidatus įklie- 
rikus.

Didelį mums rūpestį 
sudarė Kolegijos atei
ties klausimas. Gyventi 
iš aukų, eiti į priekį už
merktomis akimis visą 
laiką yra negalima. Sten
gėmės taigi siekti, kad 
Kolegija galėtų kokiu 
nors būdu tapti ekonomiš
kai savarankiška. Šiuo 
tikslu nupirkome 1949 
netoli Romos mažą ūke-
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lį, kur vasarą klierikai 
praleidžia atsotogas. Šį 
Ūkį nupirkome už Kauno 
Arkivyskupijos per J.E. 
arkiv. J. Skvirecką su
teiktus pinigus. 1959 nu
pirkome šalia Kolegijos 
kitą namą, kurį įrengė
me kaip svečių namą. Iš 
svečių susidaro ' paja
mos, kurios padeda iš
laikyti Kolegiją. Dar 
šiais metais rengiamės 
svečių namą padvigu
binti, kad galėtume turė
ti didesnes pajamas. Ti
kimės, kad Dievas šias 
mūsų pastangas palai
mins, ir kad tokiu būdu 
mes ramiau galėsim 
žvelgti į Kolegijos atei
tį.

"Vilią Lituania" ir šv. 
Kazimiero Kolegijos pi
lies išvaizdos vienodi, 
kaip dvynukai namai di
dingai stovi abiejose gat
vės pusėse, o vilos kie
me jau yra išdygę ir to 
lietuviško židinio ant
rieji moderniškesni 
mūrai, kuriuose jau bai
giami įrengti kambariai 
svečiams. Daugiau kam
barių, daugiau bus sve
čių, daugiau ir pajamų. 

Aukščiau minėto neto
li Romos esančio jų ūkio 
vedėjas yra energingas 
kun. Antanas Jonušas,vi
sų toje viloje apsilankiu
sių lietuvių turistų gerai 
pažįstamas ir mėgiamas 
vadovas. Ūkyje jam tal
kina kun. Dobrovolskis 
ir atostogų metu kurį lai
ką kolegijos klierikai.

Šis ūkis turi 10 hekta
rų (200 akrų), laiko kar
vių, kiaulių, vištų, augi
na daržoves, vaisius. 
Ūkis aprūpina maistu ko
legiją, "Vilią Lituania” 
svečius ir darbininkus, 
o likusius produktus par
duoda. Yra gražioje vie~ 
toje, 25 km. nuo Romos, 
šalia jo yra keli šimtai 
fontanų ir puikus par
kas, kur dažnai lankosi 
turistai.

CHICAGOS

NEOLITUANU 

SUEIGA

Pirmą oficialią ru
dens dieną, rugsėjo 24, 
sekmadienį, pasibaigus 
vasaros atostogoms, Jau
nimo Centre įvykoKorp! 
Neo-Lithuania darbo su
eiga. Vytas Kasniūnas, 
jr., padalinio pirminin
kas, pakvietė Zitą Bur- 
neikytę sekretoriauti, o 
Edą Modestą pirminin
kauti.

Šį kartą sueigos didžiu - 
mą sudarė jaunimas: jau- 
nieji filisteriai, senio- 
rai, juniorai. Vyravo jų 
idėjos, jų balsai. Suei
ga vyko sklandžiai.

Uosis Juodvalkispatie- 
kė trumpą santrauką 
apie stovyklą, kuri pa
dariusi jam labai gerą

1967 m. spalio 23 d.

Vasario 16 Gimnazijos didžiausioji klasė yra pirmoji.* Jos auklėtojas yra kunigas Jonas Dėdinas. 
Klasėje yra 21 mokinys. Iš jų 7 mergaitės ir 14 berniukų. Pirmoj eilėj stovi iš kairės: Palavinskaitė 
Marytė; Demikytė Barbora, Oldinskaitė Regina, Dirmauskaitė Brigita, Vilčinskaitė Angelė, Gargasai- 
tė Monika, Mečionytė Sigiu, Dirmauskas Pranas, Rudzevičius Algis. Antroj eilėj: Kiužauskas Algis, 
Jurkys Ansas, Lipšys Ronaldas, Maurukas Viktoras, Dapkus Arvydas, Subačius Vytauus. Trečioj ei
lėj: Žemaitaitis Tomas, Adomonis Raimundas, Surblys Artūras, Tendzegolskis Rolandas, Ozubėnas 
Vyuutas, Grovas Valentinas ir kunigas Jonas Dėdinas.

Pagal didumą antroji klasė užima antrą vietą. Jos auklėtojas yra mokyt.Fr. Skėrys. Klasėje yra 19 
mokinių. Iš jy 12 mergaičiy ir 7 berniukai. Pirmoj eilėj iš kairės stovi: Klasės auklėtojas mokytojas 
Fr. Skėrys, Rainys Rimas, Grovas Karolis, Ramanauskaitė Kristina, Musuikytė Birutė, Miškinytė 
Zigrida, Šiušelytė Irena. Antroj eilėj: Krivickaitė Aurelija, Henigaitė Ingrida, Verlingaitė Nijolė, Lan- 
gytė Danutė, Umbrazevičiūtė Hclga, Bataikaitė Aldona, Dilbaitė Irma. Trečioj eilėj: Montvilaitė Re
gina, Maurukas Ričardas, Maurukas Herbertas, Ivanovas Valentinas, Harneris Albertas, Kynas Romas.

įspūdį.
Vyriausios Valdybos 

vardu pranešimą padarė 
Algis Modestas. Valdy
bai priklauso šie asme
nys: Algis Modestas, Re
gina Česaitė, K. Cicė
nas, B. Kasakaitis ir L. 
KriauČeliūnas.

Rimas Staniūnas skai
tė paskaitą-referatą, ku 
riame pasidalino minti
mis apie laisvę Ameriko
je.

Einamuose reikaluose 
buvo iškelti keli klausi
mai apie stovyklos ren
gimą: vietovės parinki
mą, vadovo paskyrimą ir 
pan. A. Modestas, para
ginęs visus stovyklauti, 
padarė pranešimą apie 
stovyklos aprašymo kon
kursą. Rašiniai turi bū
ti įteikti iki sausio 1 die
nos.

Baigę oficialią suei
gos dalį, korporantai gė
rėjosi kol. Kasakaičio pa
darytam stovyklos ir ne
seniai įvykusių korporan-

tų Jūros Jakubauskaitės 
ir Romo Slivinsko vestu
vių filmom.

Eglė Juodvalkytė

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joteph f. Gribautkai 

Executive Secretary

ST. ANTHONY

ON INVESTMENTS
Unitj of $100 00 
Dividend Checks 
Miiled Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unitą of $1,000.00 

For 3 Yeara 
Dividendą Peld 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49lh Court 
CICERO, ILLINOIS • 40450

Phone (Area Code 312) 6564330
HOURS: Moti. 94; Timhl, Th ur»., M. 9-5; lot. 91; W«d. Cloied 

S«vJ«9i |» By I0H Of T*« WtH ftn fri* TA. »»♦.

knygos antroji laida jau pasirodė!
Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 

lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE.

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 11103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

PLANINGAS TAUPYMAS ■
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas ĄI/ąŲo išmokamas du kart per metus už

visus taupymu susi,'aitas.

TAUPYT/ ŠIANDIEN!

PARKING LOT — ADJOINING

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jim a is.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed
OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

mokyt.Fr
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Kada laikas 
protestuoti...

Praeitoje (spalio 20) Dirvos laidoje skaitėme 
Lietuvos Diplomatijos šefo min. St. Lozoraičio laiš
ką JTO Generaliniam Sekretoriui, protestuojant 
dėl Diržinskaitės-Piljušenko įrašymo Sov. S-gos de 
legacijos sąrašuose okup. Lietuvos "ministerių ta
rybos vicepirmininkės ir užsienio reikalų ministe- 
rės" titulu. Laiške pabrėžta, jog tai nesuderinama 
su JTO statuto dėsniais ir su tos organizacijos mo
raliniu autoritetu.

Sov. S-gos delegacijų sąstate ne pirmą kartą 
daromi tokie bandymai — tarptautiniame forume 
ir pasaulio diplomatijos tarpe pristatyti pavergtų 
tautų "atstovus”. To jųjų tikslo nebereikia nei aiš
kinti, tuo labiau, kada į sąrašus įtraukiami net "už
sienių reikalų ministeriai", kaip Diržinskaitė-Pil- 
jušenko.

Mūsų akimis žiūrint, tai Šlykštus pasityčioji
mas iš jėga pavergtos ir smurtu okupuotos tautos. 
Tam pavergimui ir smurtui užtušuoti ir naudoja
mos komunistinės iškamšos.

Negali pasakyti, kad tokios Maskvos "diplo
matinės plonybės" neturėtų pasėkų. Reikia ne
užmiršti, kad iš 120 valstybių delegacijų JTO or
ganizacijoje daugelis dar nėra tinkamai painfor
muotos apie tikrąją Lietuvos padėtį. Pastangos tą 
informaciją plėsti dar neturi nei plataus užnuga
rio nei tinkamos paramos. O kai tų delegacijų tar
pe pasimaišo tokie "užsienių reikalų ministeriai", 
ne vienas iš delegatų pagalvoja, o kažin, jei jau 
veikia užsienių reikalų ministerija, gal gi taip blo
gai ir nėra, kaip vienas kitas pilietis kad bando 
įtikinėti...

Šias mintis dėstant dar neturime žinių, kiek 
ir kokių protestų tuo reikalu, be min. St. Lozorai
čio, yra padarę kiti mūsų veiksniai, organizacijos 
ir veikėjai. Žinome tik tiek, kad su komunistų už
mačiomis, jų propagandos ir suktosios diplomati
jos kėslais tinkamai kovoti ne visuomet ryžtamės, 
laiką ir energiją pašvęsdami smulkiems savo vi
daus reikalams.

Gautas užmetimas, kad ir mūsų spauda tinka
mai tuo reikalu savo skaitytojų neinformuoja irne- 
įtaigoja, šiuo atveju turi tiesos. Bet — spauda in
formuotų ir įtaigotų, jei tuo reikalu turėtų daugiau 
konkrečių faktų ir informacijų.

Gi dabar galime tik tiek pasakyti, kad ignora
vimas min. St. Lozoraičio iškelto fakto, tyla mūsų 
organizacijose, menka parama tiems, kurie visu 
tuo jaudinasi, yra labai nesveikas, mūsų reikalui 
net gi kenksmingas reiškinys. Tuo labiau, kad tai 
nėra vieno ar kelių žmonių grupės reikalas. Pri
valėtume nelaukti, o savo gyvu reagavimu parody
ti, kad tie reikalai rūpi ne pavieniams veikėjams, 
bet visai susipratusiai ir patriotiškai nusiteiku
siai išeivijai. j.č.

ra$o
OPI ŽAIZDA

Spalio 16 dienos "Dir
vos" vedamasis "Reikė
tų liautis" palietė vieną 
iš opiausių mūsų visuo
meninio gyvenimo žaiz
dų.

Daug vertingų mūsų vi
suomenės veikėjų pasi
traukė iš spaudos irbend- 
ruomeninės veiklos, kad 
išvengtų tų "kraštutinių 
išpravardžiavimų, įžei
dinėjimų ir niekinimų", 
už tai kad buvo kitokios

The Litheanian Newspaper 

Eatabiiahed 1915

nuomonės apie vieną ar 
kitą diskutuotiną idėją ar 
net mintį. Pailiustravi- 
mui tebus man leista pa
cituoti JAV LB Garbės 
Teismo 1967 m. rugsėjo 
15 d. sprendimą, byloje 
iškeltoje LB Gage Par
ko, Chicagoje, valdybos 
pirmininko Stasio Gečio 
prieš tos valdybos narį 
Joną Kauną dėl pastarojo 
šmeižiančio straipsnio 
"Naujienose".

Garbės Teismas V. 
Sidzikauskui pirminin
kaujant ir nariams B. Ma
tulioniui bei V. Bražėnui 
dalyvaujant tarp kitko 
konstatavo, kad "skun
dėjas (Stasys Gečas) lai
ko šmeižimu ir bendruo
menės sugyvenimo veik
lai kenkimu "Naujienų" 
(1966.7.16) straipsnį,pa
vadintą "Bendruomenės 
votis". Straipsnis cituo
ja ir komentuoja LB Ga
ge Parko Apylinkės Val
dybos viešą pareiškimą 

ir jo vieną teigimą prily
gina tėvynės išdavimui, 
o pareiškimo skelbėją — 
apylinkės valdybą — pri 
lygina slapukui ir klau
sia, "ar tas jų viešas pa 
reiškimas atsirado Chi- 
cagoje ar Maskvoje?" 
Straipsnis teigia, kad 
"asmuo, kuris rfėprita- 
ria pirmininko planams 
platinti okupanto propa
gandą, turi iš valdybos 
išlėkti", kad pirminin
kas "mažas kaip svirp
lys, o kanda kaip šeš
kas", kad "visus valdy
bos narius jis jau išė
dė". Pačiame straipsny
je šie teigimai konkre
čiais faktais neparemti. 
Skundžiamajam Jonui 
Kaunui atsisakius šiam 
teismui bendradarbiau
ti, teismas sutrukdytas 
nustatyti, ar skundėjo 
kaip lietuvio, gerą var
dą žeminantieji straips 
nio tvirtinimai yra tik
roviški ar tikrovės nea
titinkantieji ir nusikals 
tami. Antra kai kurie 
straipsnio posakiai 
("mažas kaip svirplys, 
o kanda kaip šeškas") 
yra ne šmeižiamo, bet 
nuoskaudos pobūdžio ir 
jų tikroviškumo įrodi
nėti nereikalinga.

REMDAMASIS išdės
tytomis aplinkybėmis, 
Amerikos Jungtinių Vals 
tybių Lietuvių Bendruo
menės Garbės Teismas 
nusprendė Joną Kau
ną pripažinti nusikaltu
siu (a) savo rašiniais 
"Naujienose" nuskaudus 
Stasį Gečą, ir (b) savo 
atsisakymu Garbės Teis 
mui bendradarbiauti pa
niekinus Teismą ir su- 
trukdžius jo darbą, ir už 
tai pagal Jungtinių Ame
rikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės įstatų 62 
str. pareikšti Jonui Kau
nui papeikimą ir leisti 
Stasiui Gečiui šį spren
dimą paskelbti savo pa- 
sirinktoj spaudoj. New 
Yorkas, 1967, rugsėjo 15.

V.A. Račkauskas

KAS KVAILI?

Atidarant dail. A. 
Rukštelės parodą tarp 
kitų kalbėtojų inž. Jonas 
Mikalauskas pasakęs, 
kad ekstra kraštutiniųjų 
parodų lankytoj ai (bežiū
rėdami į kokius sulanks
tytus gelžgalius — turė
tų pasakyti: —*kokskvai 
las, žmogau, tu esi!" 

Jei čia yra kas kvai
las (to neginčiju) tai tik 
ne tas, kas tai padaro ir 
pasiūlo eksponuoti. Jis 
tik pasinaudoja kitų kvai 
lumu pagarsėti ar net už
dirbti pinigo. Juk nieko 
blogo nėra kvailus ap
statyti. Kvaili yra tie, 
kas tai atrenka į paro
dą, kritikai kurie tai 
liaupsina, žiūrovai, ku
rie į tai žiūri, o kvai
liausi tie, — kas tai per
ka, kas turi daugiau pi
nigo, negu proto.

Dail. Dagys 
Toronto

UŽ KĄ BUVO SUŠAUDY 
TAS STALINO SŪNŪS?

Vytautas Meškauskas 
Dirvoje Nr. 105 rašyda
mas apie Svetlanos kny
gą patiekia iš "Der Spie 
gel" žinias, kad Stalino 
sūnus Jakov bėgant iš 
KZ lagerio 1944 m. buvo 
nušautas.

Amerikos rusų imi
grantų laikraštis "Novo
je Russkoje Slovo" rašo 
kad Stalino sūnus Jakov

Balfas klausė -- Bendruomenės 
vadovybė neatsakė

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos pir
moje sesijoje daug laiko 
sugaišta belukštenant 
techniškus (dažnai visai 
bereikšmius) sesijos 
darbus. Ginčytasi ir net 
slaptai balsuota,ar turi 
balso teisę sesijoj tie, 
kurie kelis metus vilko 
lietuvybės išlaikymo jun
gą, ar reikia "remontuo
ti" Altą, Vliką ir pan. Vi
sų buvo geri norai, bet 
nebuvo laiko išsikalbėti 
ir gal kalbėtųsi ne į te
mą. Prašantieji žodžio 
"dėl tvarkos" dažnai kė 
lė didesnę betvarkę, ku
rią atstatyti nepajėgė net 
veteranas pirm. dr. B. 
Matulionis.

LIETUVIŲ BENDRUO
MENES DARBO DIRVA

Visi sutiks su tvirti
nimu, kad bendruomenė 
įsikūrė lietuvybės išlai
kymo tikslu. Norėčiau 
manyti, kad turima krikš 
čioniškos lietuvybės rei
kalas. Mat, jei svarstyti 
tik grynai lietuvių kal
bos išsaugojimą, tai oku
puotos Lietuvos raudo
nieji komisarai lietu
viai geriau mūsų kalbą 
žino ir taisyklingiau ją 
vartoja ne aš, ar dauge
lis Vliko, Alto ar pačios 
JAV Bendruomenės va
dovybės narių. Mes turi
me ne tik išsaugoti sa,vo 
kalbą, bet ir lietuviškai 
krikščionišką galvose
ną.

JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENE KAPSTOSI 
TIK SAVO KIEME.

Lietuvybės išlaikyme 
JAV Liet. Bendruomenė' 
dideliu vargu saugo tik 
savo kiemą. Čia išlaiko
mas vaikų darželis, 
ten įsteigta vargo mo
kykla, kitur remiamas 
Lituanistinis Institutas, 
dar kitur Bendruomenė 
globoja tautinį ansamb
lį ir pan. Dirbama daug 
ir nuoširdžiai ir norisi 
pabrėžti, kad tiems dar
bams vadovauja ir juos 
atlieka ne Taryba, o Cent
ro Valdybos nariai. De- 

pateko vokiečių belais- 
vėn 1941 m., bet už atsi
sakymą su naciais bend
radarbiauti, tais pat me' 
tais buvo sušaudytas.

Remiantis laikraščiu 
"Bild Sonntag" Walter 
Usslepp, buvęs lagerio, 
kuriame buvo patalpin
tas Jakov Stalin, apsau
ginės komandos parei
gūnas, sužinojęs, kad 
brolio likimu įdomauja
si Svetlana Alelujeva, 
praneša, kad 1944 m. na
ciai nuvežė Jakovą įgink 
lų dirbtuvę ir įsakė, kad 
jis darbininkams pasaky
tų Hitlerį garbinančią 
kalbą.

Susirinkusiems dar
bininkams Stalino sūnus 
pareiškė: "Man įsakyta 
pasakyti jums, kad Stali
nui ir Sov. S-gai — ka
put ir, kad Hitleris yra 
didelė asmenybė, bet aš 
jums sakau: Stalinas — 
didelis žmogus, o Hitle
riui — kaput".

Tuoj po to, tvirtina 
Usslepp, Jakovą Stali
ną sušaudė.

K.M.J. Šarūnas 

ja, iš visų pranešimų ma
tosi, kad dirbama tik sa
vo kieme, t.y. JAV-ėse. 
Tuo tarpu JAV lietuviai 
yra viso pasaulio ir net 
pavergtos Lietuvos vil
tis. Į mus žiūri Pietų 
Amerikos, Tolimųjų Ry
tų, Europos lietuviai. No
rim ar nenorim, mums, 
JAV lietuviams, tenka 
pareiga talkinti visiems. 
Deja, iš Tarybos suva
žiavimo pranešimų ir 
darbų to visai nesimatė.

PLATESNIEJI LIETU
VYBĖS DARBO DIR
VONAI

1. Lietuvybės išalkę 
yra Pietų Amerikos lie
tuviai. Jie šaukiasi mū
sų pagalbos, prašo: lie
tuviškų knygų, laikraš
čių, filmų, juostų, lietu
viškos muzikos plokšte
lių. Visa tai jie gaudavo 
iš laisvos Lietuvos vy
riausybės, šiandien jie 
tai nors ir miniatiūroje 
gali gauti tik iš JAV lie
tuvių. Kas tą pagalbą tu
ri teikti: Vlikas, Bend
ruomenė ar Balfas? Tai 
paramai reikėtų bent 
10,000 dol. per metus.

2. Vakarų Vokietijoj 
yra per dešimt tūks
tančių lietuvių šeimų. 
Jos alkte alksta lietu
vybės, negaudamos JAV 
lietuvių paramos, jos 
miršta Lietuvai. Bent pu
sė tų šeimų, ypač tos, ku
rios gyvena šiaurės V. 
Vokietijoje, minta rau
donuoju, iš pavergtos 
Lietuvos gaunamu mais
tu: jos klausosi Kauno ir 
Vilniaus radijo, gauna 
tik komunistinę spaudą, 
knygas ir brošiūras, nes 
mes tik savo darželyje

JAV triūsiamės. 
Jiems reikia lietuviškos 
pagalbos knygomis, laik 
raščiais, radijo progra
momis, plokštelėmis ar 
juostomis bent už 10,000 
dol. per metus. Kas tą 
pagalbą turi teikti: Vli
kas, Bendruomenė ar 
Balfas?

3. Ne vien duonos ar 
drabužių trūksta Lenki
jos ir pavergtos Lietu
vos lietuviams. Komu
nistai neįleidžia laisvos 
lietuvių spaudos ar kny
gų, tačiau yra kelių ir 
būdų padėti patriotiš
koms šeimoms, kurias 
komunistai persekioja. 
Tos šeimos norėtų leis
ti vaiką į aukštesnius 
mokslus, išauginti vai
kus ateities Basanavi
čiais, Kudirkomis, Že

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.

maitėmis, deja, jos ne
turi lėšų. Tą paramą 
(net ir knygomis) gali
ma būtų įteikti, jei būtų 
pinigų. Pradžiai tai ak
cijai gal pakaktų 80,000 
dolerių per metus. Kas 
tuos pinigus gali sutelk
ti: Balfas, Vlikas ar
Bendruomenė?

AR TAI BALFO UŽ
DAVINIAI?

Bendruomenės Tary
boje man davė tik tris 
minutes laiko šias de
gančias problemas iš
kelti. Kai tos minutės 
baigėsi, teko savo krei
pinį į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybą 
nukreipti. Atsakymas iš 
PLB vadovybės buvo 
trumpas — "Negalime. 
Nėra pinigų. Vos pašto 
ženklams ištenkame, o 
kelionės į P. Ameriką, 
Europą ar Australiją ap
simokame iš savo ki
šenės".

Tai kas tuos degan
čius šių dienų lietu
vybės darbus atliks? 
Balfas?

Tiesa, Balfo įstatai 
nedraudžia gelbėti lietu
vybę. Balfo įstatų pir
mam paragrafe, be šal
pos ,yra įrašytas ir lietu
vybės auklėjimas. Bal
fas teikia šalpą užsienio 
lietuvių mokykloms, dar
želiams, davė net stipen' 
dijas studentams trem
tiniams tada, kai buvopi- 
nigų (gautų iš valstybės 
iždo).

Deja, šiandien Balfas 
vos pavelka tiesioginės 
šalpos naštą (vaistai, rū
bai, piniginė pašalpa, mi
gracija) ir tai jau atlie
kama su trūkumais. Nuo 
1966 m. liepos 1 d. Bal
fas jau naudoja atsargų 
likutį (išleista 12,000dau
giau nei gauta).

JA B LB Taryba buvo 
labai eikli talkinti Altui 
ir Vlikui, po ilgų diskusi
jų nutarė net nariais ten 
prašytis. Tuo tarpu lie
tuvybės išlaikymo dar
bus paliko atvirame ore. 
Balfo vadovybė gal ir su
tiktų į tuos apleistus dir
vonus eiti, įstatai ne
draudžia, bet Tarybos su - 
važiavime nesijautė, kad 
tokia bus Bendruomenės 
valia ir juo labiau Bend
ruomenės talka.

O gal paliksime visą 
šią problemą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimui spręsti?

Kun. L. Jankus,. 
Tarybs narys
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AKIMIRKOS

Įvairios tautinės ir u r plau
tinės kalbos, žmogaus kalba iš 
viso, šiandien pergyvena krizę. 
Tai nieko nuostabaus. Kaip so
cialinės sąlygos, laikai ir žmo
nės, uip ir jų kalba kinu, 
skaidrėja ar drumsčiasi, stings 
u ar užverda revoliucijų sūku
riuose. Nelyginant, kaip J. Ba- 
čiūnas mėgsu sakyti mūsų 
bendruomenei ir tautininkams, 
kalba uip pat "eina ir turi eiti 
su gyvenimu".

Šių dienų kalbos krizę, jos 
barbarėjimą ir puvimą Įdo
miai nagrinėja literatūros kri
tikas prof. George Steiner ne
seniai išėjusiame veikale "Lan. 
guage and Silence". Esą, mūsų 
kalba genda, sproginėja, išsi
gimsta. Žmogaus su žmogumi 
susikalbėjimą, arba kaip dabar 
pamėgu sakyti komunikaciją, 
vis daugiau pakeičia simbolinė 
logika, matematinės formulės, 
ženklai, santrumpos, raidės, 
senųjų žodžių ir sąvokų reikš
mės iškraipymai...

Literatūroje tai prasidėjo nuo
J. Joyce "Ulysses", Mallarmė 
ir Rilke poezijos. Tapyba, kuri 
taip pat yra žmogaus "kalba", 
šiandien irgi galvatrūkčiais va
duoja meną nuo to, kas yra jo 
"žodiškumas", jo "literatūra”, 
reikšmė, turinys. Taip pat ir 
garsų "kalba" ■ šiandieninė mu
zika, bėgte bėga nuo visko, kas 
būtų prasmę turintis lyg žodinis 
melodinis išsisakymas, kas per* 
teiktų kokią aiškią mintį ar 
jausmą klausytojui. Dabar mat 
vis dažniau pretenduojama, kad 
"realybė prasideda anapus žo
dinės kalbos". Todėl turėtų įsi
galėti tyla, kuri galėtų mums 
... kalbėti ir daugiau pasakyti.

O politikos ir ideologijų kal
boje taip pat visiška suirutė. 
Grubiai diktatūrinė, iš tikrųjų 
sovietų kariuomenės pajungta 
pusvalstybė centro Europoje, 
rytinė Vokietija vadinasi "Vokie
čių Demokratinė Respublika". 
Žydų išžudymo vykdymą Hitle
ris formulavo, kaip "finai solu- 
tion". Pavergimas yra išlaisvi
nimas. Riaušių ir pilietinio ka
ro kėlimas, užmušinėjimas tar
pusavyje, užmojis jėga grobti 
svetimus kraštus, nuolat kurs
tyti (tampą tarp tautų ar klasių
- yra kova už taiką. Diktatūra 
yra demokratija. Žiauriausia ko
munistinė tironija, žmogaus tei
sių išniekinimas ir asmeny
bės laisvių visiškas paneigimas
- yra humanizmas,kelias | lais
vo ir laimingo žmogaus naują 
gyvenimą(l)...

Ar galima taip begėdiškai ty
čiotis iš žmonių kalbos, iš atski
rų žodžių ir sąvokų? O gal žmo
gaus kalba dar taip neišsigims- 
ta ir taip baisiai nemiršta? 
Gal kalba, kaip ir religijos, tuo 
tik ieško naujų "dievų", prana
šų ir burtininkų? Gal ir žodžių 
reikšmė dar kartą bus iš nau

LAŠELIAI IŠ MARIŲ
jo išaiškinta ir jų tikroji pras
mė jeigu ne atstatyta, tai bent 
kiek tiksliau nustatyta. Šian
dien ir mes lietuviai turime 
vieną prancūzuose aukštai iš
kilusi tos srities - semantikos 
mokslo - specialistą prof. dr. 
Algirdą Greimą, nors jo vė
liausią veikalą apie "La se- 
mantique structurale" aš kad 
ir bandau, bet vis dar nepajė
giu (kąsti.

★
Kolkas man rodos, kad pra

našai ir burtininkai ką nors 
tikrai naujo, tikrai reikšmin
go atrasti bei išrasti galės tik 
Ūda, kai tikrai žinos, kas turė - 
ta ir jau padaryta.

Kartais pagristai dejuojant, 
kad mūsų kalbai stinga žodžių 
naujom sudėtingom mintim ar 
jausmam išreikšti, pirmiausia 
būtų pravartu atidus žodyno ir 
išsamesnės gramatikos peržiū
rėjimas. Lietuviui kaip tik daug 
^ili padėti aną kartą mano mi
nėta Lietuvių Klabos Gramati
ka, parašyta Vilniuje, čia ne 
tik atskleista daug mūsų kalbos 
Įstatymų, taisyklių bei polinkių, 
bet pavyzdžiais sutelkta ir gau
saus kalbinio lobio.

Visko taip daug ir tiek pla
čiai, kad iš marių čia galėčiau 
išskirti nebent lašeli, - pvz., 
apie mūsų kalbos maloninius 
ir mažybinius daiktavardžius, 
kuriems Gramatika nepagaili 
net 50 puslapių. Kaip žinoma, 
jais lietuvių kalba, šalia slavų, 
yra viena iš turtingiausių, jei 
ne pati turtingiausia visame pa
saulyje. Man tik neaišku, ko
dėl Gramatika tą skyrių pava
dina Deminutyvais. Jei vartoti 
svetimžodi, reikėtų sakyti -Di- 
minutyvai. Tas žodis yra iš lo
tyniško diminuere, savo ruož
tu kilęs iš "minus", "minor" - 
mažiau, mažesnis. Prancūzų, 
vokiečių ir anglų kalbose visur 
rašoma diminutyvas, ne,demi
nutyvą s.

Tiek to. Bet Gramatikoje pa
teikiami diminutyvų nagrinėji
mai ir pavyzdžiai yra mūsų kak 
bos grakštumo ir gal lietuviško 
būdo perlai.

Štai kaip mūsų rašytojai, ne 
poetai, bet prozininkai juos pa
naudodavo. "O jau mergelės mo- 
ter ėlės apie Medininkus, tai 
nors pirštus nučiulpk - vien 
čiulbuonėlės", - rašydavo A. 
Vienuolis... Arba kitas pavyz- 
džlukas: "Be tavęs negaliu gy
vas būti, vienos dienelės neiš
turėčiau tavęs nematęs, tu ma
no širdies paguodėle". Kas taip 
mokėjo kalbėti bernužėlio lū
pomis? O gi kieta realistinė, 
ūkininkė-šeimininkė Julija Že
maitė... Tuo tarpu romantikas, 
romantizmą literatūroje gynęs 
ir aukštinęs Vaižgantas, pats 
vis griebdavosi už realizmo, -

BRONYS RAILA

bet koks malonus ir grakštus 
jo "realistinis" žodynas! Vaiž
gantas rašydavo: "Seijjams toks 
vaikiūkščio mylavimasis labai 
patiko, tad atsimyluodami glos
tė jj per galvelę, per nugarėlę 
ir net per pasturgalėl|"...

Be abejo, sovietų krosnyje 
keptoje gramatikoje turi būti ir 
"tarybinių klasikų" diminuty- 
vinės kalbos pavyzdžių, ypač iš 
P. Cvirkos ar S. Nėries, štai 
vienas T. Tilvyčio, labai dimi- 
nutyviškai prisiglostančio ir 
"didžiajam broliui" saldžialie- 
žuvaujančio, būdingas sakinys: 
"Kad aš taip, kaip didysis 
Krylovas, rašyti mokėčiau, pa
sekčiau vaizdingą pasakėčią, 
kaip gyveno miestelio mokyto
jas, kunigėlis ir akiplėša tau- 
tininkėlis"... Žinoma, kaip 
gi kitaip? Dabartinio Tilvyčio 
žvilgsniu, toks jau ryškus rusas 
tautininkas Krylovas negali būti 
kitoks, kaip tik "didysis", bet 
lietuvis tautininkas - tik taati- 
ninkėlis ir būtinai dar akiplėša.

Te

ieškančiam lietuvių kalbos 
gyvumo, bfldingumo ar vaizdin
gumo pavyzdžių, jų bus apstu ne 
tik minėtoje Gramatikoje, bet ir 
tautosakoje, literatūroje, dabar
ties gyvenime, spaudoje. Štai 
vėl straipsnelis sovietinės Lie
tuvos laikraštyje apie tai, kuo 
turtinga lietuvių kalba, pasira
šytas Kazio Gaivenio slapyvar
džiu (man atrodo, priklausan
tis bene pačiam Gramatikos vyr. 
redaktoriui K. Ulvydui).

čia tarp kitko minimas mū
sų žodyno turtingumas spalvoms 
nusakyti. Gaivenis primena 18 
amžiaus P. Ruigio vokiškai pa
rašytą traktatą apie gaivią lie
tuvių kalbą, kur anas stebėjosi 
tokių žodžių gausumu. Esą, vo
kiečiai ir vyro, ir arklio, ir 
sermėgos, ir žirnių spalvą va
dina tuo pačiu žodžiu grau 
- pilkas. Bet lietuviams pilka 

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

•Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uęalt Import. Brandy ... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey .......................... 5th — $3.19
3. Cointreau Liųueur & Brandy 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp................Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ................5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ............................. 5th — $0.98

7. Imported 5 Star GreesK) Brandy 5th — $4.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iŠ viso pasaulio kraštų.

tik sermėga, gi vyras - žilas, 
arklys - širmas, o žirniai būna 
net raini.

Kadangi mūsų proseneliai, 
kaip spėjama, senovėje pirmiau
sia buvo apsigyvenę vandeninges- 
nėse vietose, prie upių ir ežerų, 
tai "vandens" sąvoka jų galvo
senai buvo labai artima ir ati
tinkamai veikė žodžių susidary
mą. Įvairiems vandens judėji
mams atskirti yra dešimtys 
veiksmažodžių - sinonimų. Vė
liau iš vandens ir kitų skysčių 
vyksmų aptarimų išriedėjo ir 
atitrauktinės (abstrakčios) sąvo
kos, tebevartojamos ligi šian
dien. Kaip anksčiau, taip ir da
bar silpnas protelis vadinamas 
skystu, o pyktis išlieja
mas, gi faktai ir mintys iš 
galvos lengvai išgaruoja. 
Kantrybė, sveikata, jėgos, net 
meilė išsenka, bet laimei, 
jų vėl galima pasisemti.

Žinoma, sovietinėje spaudoje 
rašančiam kalbininkui tokiu at
veju reikia pamiršti, kad ir 
lietuvių tautos himne dar ^am
žiaus pabaigoje, spirdamasis 
prieš maskoliškos meškos lete
ną, Vincas Kudirka ragino stip
rybę iš didingos praeities neieš
koti, ne jos ten žvalgytis, gauti, 
įsikvėpti ar kitaip, bet, it rieš
kučiom ar kibirais, - semti...

★

Sis stambus veikalas nėra is
torinė lietuvių kalbos grama
tika, skiriama gilesnių kalboty
ros mokslų reikalams. Ji teikia
ma ir suprantama kiekvienam 
bent vidutinio išsilavinimo žmo
gui ir remiasi dabartine lietu
vių literatūrine kalba.

Kaip Gramtikos autoriai pra
tarmėje pasisako, "... visi joje 
duodami dėsniai pagrĮsti dabar
tinės lietuvių literatūrinės kal
bos fonetine ir gramatine san
dara. Dabartinė lietuvių litera
tūrinė kalba - tai toji kalba,ku
ria spausdinamos knygos, lei
džiami laikraščiai, rašomi (vai
riausi raštai, kuri dėstoma mo
kyklose, skamba teatruose,radi
jo ir televizijos laiduose, kuri 
vartojama visame viešajame 
gyvenime ir pastaraisiais me
tais vis labiau Įsigali net kaimo 
žmonių privačiame šeimos gy

venime, išstumdama ir niveliuo
dama tarmes". (Tarp kitko, gal 
ir dėl to, kad žemaičiai ir aukš
taičiai, suvalkiečiai ir dzūkai 
šiandien labai išmaišomi)...

Gramatikos tikslą ir savo lū
kesčius autoriai taip nusako: 
"Jos uždavinys -moksliškaiap
rašyti dabartinės lietuvių lite
ratūrinės kalbos fonetinę ir gra
matinę sandarą, atskleisti būdin
giausius fonetinės ir gramatinės 
sandaros raidos polinkius ir iš
ryškinti, kiek tatai (manoma, 
fonetines, morfologines ir sin
taksines normas... Autoriųir re
daktorių kolektyvui (gražiau bū
tų pasakius, sambūriui...) labai 
rūpėjo, kad šis tomas prisidė
tų tiek prie gramatinės minties 
gilinimo bei skleidimo, tiek prie 
dabartinės lietuvių literatūrinės 
kalbos kultūros kėlimo".

Atrodo, kad Gramatika šių 
svarbių tikslų pasiekia, kiek sa

vo uolumu talkon ateis jos skai
tytojai ir vartotojai. Kai dėl ma
nęs, lauksiu kitų, paskutinių to
mų, nors šiais laikais ir neiš

F E M A L E

PROFESSIONAL NURSES
Interested in taking a leadership role in progressive 
and comprehensive patient care.

Contact: Personnel Department:

ST. LAWRENCE HOSPITAL 
1210 W. SAGINAW ST., 
LANSING, MICH. 48914 

517 _ 372-3610 Call COLLECT

LICENSED 
PRACTICAL NURSES

Interested in joining a top-noteh patient care team.
Contact: Personnel Department:

ST. LAWRENCE HOSPITAL 
1210 W. SAGINAW ST..
LANSING. MTCH. 48914

517 — 372-3610 Call COLLECT

vengiamai sovietizmais priter- 
liotų.

HELP WANTEI) MAI.E

EASTON CONTROLS, INC. 
Subsidiary of Allied Control Co., Ine. 

105 McCregor St. 
Manchester, N. H. 03102 

We are in need of 
exp. DRAFTSMEN

Contact R. E. PARKER 
Assistant Manager 
603 — 669-3017 

An Equal Opportunity Employer 
(112-116)

M & F HELP WANTED
Openings for Professional Personnel 
D1RECTOR OF NURSING SERVICE— 
B.S. degree in nursing. Master's de- 
gree in nursing administration desired. 

REGISTERED NURSES — All 
Depts. — All Shifts.

LAB TECHNOLOGISTS — Ascp 
or eligible.

MED1CAL RECORDS LIBRARIAN — 
registered

130-bed hospital located 30 miles 
north of Madison. Salary open. 
Wrlte Director of Personnel. Divine 
Savior Hospital, 1015 W. Pleasant 
St., Portage, Wisc. 53901.

(112-115)

Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novelė

(11)
— Kunigunda! — per Sereikienės nugarkaulį nu

šliaužė šaltis. — Aš tau nesakiau kad Kunigunda. Kaip 
tu galėjai jos vardą velti į tą istoriją?

— Jei ne Kunigunda, tai kas? — ramiai paklausė 
Gluosnienė.

Sereikienė blaškėsi galuodamasi paskubomis susukti 
kokį patikimą melą, bet iš susijaudinimo nieko negalė
dama sumegsti, puolė savo kaimynę:

— Kaip tau ne gėda? Tu viską išpliaupei Kranaus- 
kienei ir, žinoma, su pagražinimais.

— Man buvo gaila Danos. įsivaizduok, jei kas būtų 
tavo dukterį taip apšmeižęs ...

— Vadinasi, jokių vestuvių nebuvo? — pertraukė 
ją Sereikienė.
, — Kaip nebuvo, buvo pakviesti patys artimieji, apie

20 žmonių.
— Tu žinoma, buvai?
— Buvau. Po vakarienės jaunieji tuojau išvažiavo 

povestuvinėn kelionėn ...
— Dabar aš matau, kokia tu mano draugė. Tu ap

kalbėjai mane ir mano dukterį ir visų mūsų pažįstamų 
akyse apšaukei mus šmeižikėmis. Liežuvininkė! — ir ji 
trenkė ragelį.

Sereikienė ilgai sėdėjo įbedusi akis į kampą. Ji gal
vojo iš lėto, bet galvojo rišliai. Greičiausiai ji nustos savo 
draugų, bent kuriam laikui jie jos vengs, bet ar tai jau

tokia didelė blogybė? Ji susiras kitų draugų. Karolis vedė 
Daną, tai negerai, bet ar ji jau buvo tokia tikra, kad jai 
pavyks Kunigundą suvesti su juo į porą? Ji tik malonino 
save tokia mintimi, bet ar tie vėjavaikiai visada šoka pagal 
tėvų muziką? Tad ir tuo atžvilgiu jaudintis ir daužyti 
galvą į sieną nėra ko. Dabar tik reikia jai surasti pakai
talą. Kai Kunigunda baigs mokslą, ji suruoš didelį po
kylį jos diplomui aplaistyti. Ji susikvies daug jaunimo ir 
tada bus galima pasižvalgyti ir gal ką nors sugalvoti.

Nusiraminusi tokiomis mintimis Sereikienė nuėjo į 
virtuvę virti pietų.

8.
Sereikienei kažkaip įsmigo į galvą mintis, kad dip

lomo aplaistymo pokylis turi išlyginti visus nesklandu
mus ir aplamai išaiškinti visus dalykus. Nors Kunigun
da primygtinai ir pakartotinai motinai įkalbinėjo jokio 
pokylio nerengti: savo diplomą ji norinti įsigyti be jokio 
triukšmo. Dukters atsikalbinėjimai Sereikienę stebino ir 
net jai atrodė juokingi: ji nusprendė, kad Kunigunda 
atsikalbinėja tik iš kuklumo arba nenori varginti moti
nos ir daryti išlaidų. Diplomo įsigijimas Sereikienės akyse 
buvo didelis šeimos įvykis, apie kurį turėjo sužinoti ne 
tik to miesto pažįstami ir nepažįstami lietuviai, bet apie 
jį turėjo būti parašyta ir spaudoje ir paskelbta per vie
tinį radiją. Ji, Sereikienė, turėjo išsiveržti iš siaurų šei
mos rėmelių ir pasirodyti plačiajai visuomenei. Tai buvo 
garbės dalykas. Be to, ji nenustojo galvojusi apie Kuni- 
gundos ateitį ir puoselėjo mintį, kad gal kas paaiškės 
per pokylį. į kurį, be abejo, atsilankys daug jaunimo. 
Galop ji galvojo, kad po sunkių egzaminų dukteriai bū
tinai reikia atsikvėpti ir prasiblaškyti.

Ruošėsi pokyliui ji labai atsidėjusiai. Kai kuriuos 
valgius ji užsakė pagaminti per šalį, o pati daugiausia 
susitelkė ties saldumynais, ypačiai ties tortais ir krup
nikais, kuriuos ji gamino pagal senus dvaro receptus.

Sereikienė laukė pokylio su nerimu ir šviesia viltimi. 
Ji svajojo, kad tą dieną turės daug kas pasikeisti, kad 
Kunigunda ir visa jos šeima atvyks į kažkokią šviesią 
stotį, iš kurios jie išvažiuos gėlėmis apkaišytoje karie
toje laimingi ir patenkinti, žodžiu, kad visiems, o ypačiai 
Kunigundai, prasidės kažkoks naujas, gražus gyvenimas.

Vyras ir Kunigunda jai beveik nieko nepadėjo. Ji 
barėsi, nervinosi ir plušėjo su padvigubinta energija už
sispyrusi parodyti esanti ne bet kas, o senos, garbingos 
šeimos verta palikuonė. Ji mėgavosi savo mintyse, kaip 
svečiai aiktelės iš nustebimo pamatę jos kulinarijos praš
matnybes.

Svečiai buvo kviesti 7 vai., bet jau buvo po 8, o nie
kas neskubėjo rinktis. Sereikienė nesijaudino, nes į po
kylius buvo įprasta vėluoti, tačiau ir kai apie 9 vai. tepa
sirodė tik vienas kitas jaunuolis, Sereikienė susirūpino. 
Bet svarbiausia, kad ir Kunigunda negrįžo. Ji pasakė 
išvažiuojanti kažkokių reikalų tvarkyti ir turėjo jau se
niai grįžti. Sereikienė bėgiojo į priebutį ir dairėsi dukters 
automobilio po gatvę. Tokio akibrukšto iš savo dukters 
ji tikrai nesitikėjo...

Apie 9.30 vai. susirinko gal trečdalis kviestųjų sve
čių, daugiausia jaunimo, o iš senimo atėjo tik tolimesni 
pažįstami: iš artimųjų draugų nesirodė niekas. Jaunimas 
valgė ir gėrė visai nekreipdamas dėmesio į jos kulinarinį 
meną. Paskum jie ėmė trypti naujus šokius. Kiek Serei
kienė svečių laukė, tiek ji dabar norėjo, kad jie ko grei
čiausiai išsinešdintų. Jai nebe svečiai rūpėjo, o duktė.

Pagaliau apie vidunaktį svečiai ėmė skirstytis. Kaip 
jie atėjo nepasisveikinę, taip ir dingo neatsisveikinę. Ant 
jos taip kruopščiai paruošto stalo viešpatavo baisus jau
kalas. Sereikienė sėdėjo viena pasirėmusi ant stalo nei 
gyva nei mirusi. Kaip jos duktė galėjo taip pasielgti, duk
tė, dėl kurios ji tiek dirbo ir nervinosi? Ir kur ji? Gal ko
kia nelaimė?...

(Bus daugiau)
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PLUOŠTAS LSPŪŪŽIU APIE SENUS DRAUGUS <ia>

KNYGŲ LEIDĖJAI IR
JUOZAS KAPOČIUS

Stasys Santvaras

Karo viesului pra
ūžus, palaimingiems sto 
vykliniams vargams pa
sibaigus, mano paveiks
lo modelis 1949 m. ru
denį atkilo į JAV ir ap
sigyveno Bostone, nes 
šiose apylinkėse būta p. 
Kapočienės artimų gi
minių. Pradžioj J. Ka
počius dirbo amerikie
čių spaustuvėj, 1951-53 
m. jis buvo T.T.pranciš- 
konų spaustuvės (Brook- 
lyne, N.Y.) technikinis 
vedėjas, o 1953 įsteigė 
savo spaustuvę Bostone 
ir pradėjo leisti Lietuvių 
Enciklopediją.

1953 - 1966 — trylikos 
metų laikotarpis, gal net 
nei aguonos grūdas am- 
ž inybė s per spekty vo j!
Tačiau per tokį trumpą 
laiko tarpą ir vienas žmo
gus, jeigu tik jis pajėgia 
užsimoti, pasiryžti ir 
vykdyti, gali tolimą kelią 
nueiti ir dideles aukštu
mas pasiekti.

Leidėjas ir spaustu
vininkas Juozas Kapo
čius pajėgė užsimoti, pa
siryžti ir įvykdyti! Per 
keturiolika metų, be 
abejonės, jis baigs išleis
ti Lietuvių Enciklopediją 
(dar liko Lietuvos tomas 
ir papildymai bei patiks
linimai). Greta šio soli
daus, rūpestingai sure
daguoto ir sunkiai beįver* 
tinamo leidinio, Bostone
J. Kapočius išleido dar 
šias knygas: dr. V. Ma
ciūno suredaguotą Vinco 
Krėvės pomirtinę raštų 
laidą (šešis tomus), Vy
tės Nemunėlio Meškiuką 
Rudnosiuką su spalvo
tom VI. Stančikaitės 
iliustracijom, Grišma- 
nausko Tolimuosius 
kvadratus, J. Andriaus 
parengtą Lietuvos žemė
lapį su dr. A, Salio pa
tikrintu Lietuvos vieto
vardžių išsamiu sąra
šu, St. Santvaropoezijos 
rinktinę Atidarus langus 
ir V-tą eilėraščių rin
kinį Aukos taurę, Henr. 
Nagio lyrikos rinkinį Mė
lynas sniegas, leidžia di
džiulį Br. Kviklio veika
lą Mūsų Lietuva (iš ke
turių didžiulių tomų ne
seniai pasirodė tretysis 
tomas) ir kt.

Kas be ko, Bostono 
lietr koloniją Liet. En
ciklopedijos spaustuvė 
aprūpina įvairaus po
būdžio smulkiais spaus- 
diniais. Ir jau buvo ne 
vienas atsitikimas, kad 
tai ar kitai organizacijai
J. Kapočius tuosspausdi- 
nius padovanojo, atseit, 
iš užsakytojo nepaėmė 
nei skatiko. Tas faktas, 
žinoma, neužrakinažmo- 
gaus lūpų, kartais nuva- 
pančių, kad L.E. leidė
jas yra brangininkas...

♦ ♦♦

Nerami ir tikrai veikli 
yra J. Kapočiaus dvasia. 
Gal jau metai laiko, kai 
jis sielojasi savo nauju 
sumanymu — enciklo
pedinę lituanistiką išleis
ti anglų kalba! Projek
tas numato šešis stam
bius tomus, kuriuose tu
rėtų tilpti atrinkti, per
redaguoti, mūsų tautos 
praeitį ir dabartį, mūsų 

iškiliųjų žmonių darbus 
vaizduojantys straips
niai.

Turėdami prieš akis 
emigracinio gyvenimo 
galimybes ir sąlygas, ga
lim nesunkiai suvokti, 
kad Lietuvių Enciklopedi
jos išleidimas yra tikro 
ve tapęs stebuklas. Lie
tuvių Enciklopedija ang
lų kalba — būtų nemen- 
kesnis įvykis mūsų kul
tūros gyvenime. Tokiam 
veikalui pasirodžius, 
daugeliu atvejų prading
tų savų ir svetimų nusi
skundimai, kad apie Lie
tuvą ir lietuvius nėra 
medžiagos pasiekiama 
kalba. Toks leidinys, be 
jokios abejonės, būtų sun 
kiai besugriaunama gra
nito siena, į kurią su
dūžtu daugumas falsifi
katų, kuriuos taip uoliai 
gamina lietuvių tautos 
pavergėjas.

Jeigu J. Kapočius ryž 
tąsi, gal jau, po jo išlai
kytų egzaminų, nedera 
abejoti, kad Liet. Enci
klopedija anglų kalba 
bus išleista. Ir jos pa
grindas yra tvirtas — 
XXXV tomai enciklope
dinio lobio liet, kalba, 
anaiptol ne tie tyrlau
kiai, kuriuose buvo pra
dėta redaguoti ir leisti 
sava enciklopedija.

Sąlygos angliškam lei
diniui atsirasti tuo tar
pu gali būti tik trys: a) 
jeigu liet, išeivių visuo
menė išgirs ir suprasto 
užsimojimo reikšmę ir 
jį nedelsdama parems, 
b) jei atsiras darbininkų, 
kurie imsis šio sunkaus 
darbo, c) jei pats J. Ka
počius dar keletą metų 
bus toks sveikas ir 
tvirtas, koks jis yra šiuo 
metu.

Lietuviai nuo seno yra 
pažįstami, kaip talkos 
dvasios žmonės. Tikė
kim, kad toji dvasia ir 
dabar dar nėra išblėsu
si, nėra tik besielė pe
lenų sauja...

**♦
Leidėjas Juozas Kapo

čius yra gyvas ir veik
lus asmuo savoj visuo
menėj. Jam yra artima 
Lietuvių Bendruomenės 
idėja, jis yra JAV
Liet. Bendruomenės ta
rybos narys, aktyviai da
lyvaująs jos veikloj. Kiek- 
viename reikšminges- 
niame Bostono lietuvių 
parengime jis būna nuo
latinis svečias, visuo
met be skrupulo atveriąs 
savo piniginę visuome
niniams ir kultūriniams 
užsimojimams paremti. 
Ir pats asmeniškai daly
vauja bendrinėse Bosto
no lietuvių organizaci
jose, jungiasi įkiekvieną 
darbą, kuris jo įsitikini
mu, lietuvių tautai yra 
naudingas.

Teatrininkas J. Kapo
čius kurį laiką aktyviai 
dalyvavo ir Bostono lie
tuvių teatriniame gyveni
me, ypač konkrečiai pa
remdamas Inčiūros - 
Gustaičio Vinco Kudir
kos statymą. Neįveikė 
jis ir savo operinės silp
nybės — kaitikChicagoj 
būna parengta nauja ope

ros premjera, piligri
mas iš Bostono, atidėjęs 
į šalį net skubius darbus 
keliauja ton liet, operi
nio meno Mekkon. Kiek 
tik Chicagos lietuvių ope
ra parengė atskirų staty
mų, tiek jų aplankė spaus
tuvininkas ir leidėjas J. 
Kapočius.

♦**

Savo pasaulėžiūra J. 
Kapočius yra vidurio sro
vės žmogus — tvirtas ir 
nesvyruojantis tautinin
kas. Ir beveik tikras pa
radoksas, kad ir šiuo at
veju senas posakis ne
meluoja: sunku būti pra
našu savam kaime!

Sveikai ir blaiviai į 
reikalą žiūrėdamas, ro
dos, turėtum neabejoti, 
kad pagarba, pripažini
mas ir širdies šilima 
visų pirma žmogų turė
tų pasitikti savoj sro
vėj, bendraminčių tar
pe. Man asmeniškai net 
kilnesni vaizdai vaide
nasi: laisvojo pasaulio 
tautininkai šiandien jau 
galėtų didžiuotis J. Ka
počium ir jo įveiktais 
darbais!

Deja, savom akim jau 
ne kartą regėjau, kai 
Liet. Enciklopedijos lei
dėjui tuose sluoksniuo
se buvo patiekta tokia 
raugalinė ir neskani put
ra, jog nebuvo kur žvilgs
nio dėti. Taip, tai buvo 
tik vieno ar kito atski
ro asmens "narsumo” 
paradas, bet... viešuo
se susirinkimuose tvir
to ir griežto pasmerki
mo tie "pasirodymai” 
nebesusilaukė. Žinau, J. 
Kapočius tuos įvykius la
bai skaudžiai išgyveno, 
tai yra neabejotina jo gy
venimo tragiką, bet jis 
ir toliau eina savo pasi
rinkta vaga. Ar nederė
tų ir antroj upės pusėj 
kiek rimčiau apsižvalgy
ti ir nors truputį palan
kesniais balsais atsiliep
ti?...

***

Juozas Kapočius yra 
ūmaus ir karšto būdo vy
ras. Kartais ir dėl men
ko dalyko jis pradeda 
spirgėti, nervintis ir pyk
ti. Tokiais atvejais jis 
pradeda čiaupsėti lūpom, 
pakyla iš vietos, įtempia 
gryno ir stipraus balso 
stygas. Šis būdo bruo
žas gerokai apsunkina jo 
santykius su žmonėmis 
ir ypačiai su bendradar
biais, nes gi ne visi pa
jėgia karštį ir liepsną 
pakęsti.

Didelio užsimojimo 
darbe, aišku, gali būti ir 
nemenkų nesusipratimų. 
Leisdamas Lietuvių En-

Madų parodos pranešėja aktorė Julija Cijunėlienė prie mikrofono, toliau iš kairės: Milda Memėnai
tė, Marytė Gaižutienė, Alma Fremarek, Regina Trimakienė, Marija Remienė, Nijolė Manelienė, Vida 
Bartkienė ir Stasė Olšauskienė. V.A. Račkausko nuotrauka

Rugsėjo 30 ir spalio 1 dienomis, Jaunimo Centre,Chicagoje, Putnamo seselių rėmėjų surengtoje ma
dų parodoje modeliuoja: Stasė Olšauskienė, Dalia Bartkienė, Vida Bartkienė, Alma Fremarek, Regina 
Trimakienė, Marytė Gaižutienė ir Milda Memėnaitė. V.A. Račkausko nuotr.

KEIČIAS LAIKAI. KEIČIAS MADOS...
Rugsėjo 30 ir spalio 1 

d. Jaunimo Centro salė 
Chicagoje buvo perpil
dyta įmantriai apsiren
gusių ponių ir panelių, su 
sirinkusių pasižiūrėti 
naujausių madų. Buvo ir 
keletas vyrų.

Prlešcenin puntualiai 
išėjo madų parodos ko
mentatorė aktorė Julija 
Cijūnelienė, pateikdama 
žiūrovams savo sukurtą 
vaizdelį ”Keičias laikai, 
keičias mados". Tai lyg 
kupletai, pilni sąmo
jaus, pritaikinti kiekvie
nam modeliuotojų pasi
rodymui. Pamatėme XIX 

ciklopediją, J. Kapočius 
tų nesmagumų neišven
gė. Nors visą laiką jis 
kietai laikėsi principo 
— nesikišti į redakci
jos darbus, bet ir su re
daktoriais jo santykiai 
ne visuomet rūtom mė
tom kvepėjo. Daugelis 
tų nesusipratimų 
menkniekiai, geriausiu 
atveju — tragikomedi
jos metmenys, bet būta 
ir žymiai kietesnių susi
dūrimų.

"Aukų” tarpe aš buvau 
berods, pirmasis — iki 
šio iš leidėjo duotų atos
togų į darbą nebegrįžęs
L. E. redakcijos sek
retorius! Nemalonus jo 
atsiskyrimas buvo ir su 
prof. Vacį. Biržiška, ku
ris savo autoritetu pri
dengė Liet. Enciklopedi
jos leidimą. Ir visa tai

(Nukelta į 6 psl.) 

šimetmečio ir šių laikų 
balines sukneles, supro
jektuotas dailininkės Ni
jolės Banienės ir pa
ruoštas M. Kripkauskie- 
nės, modeliuotas N. Ma- 
nelienės. Pamatėme po
nią su kelnėm "valančią 
siurbliu butą" ir tą 
pačią jau su sijonu, be
laukiančią grįžtančio iš 
darbo vyro. Ir mergai
tė peržengė per taką 
trumpais "mini" rūbais. 
Prajuokino visus mode
liuotoja apsirengusi ap
daru, atsivežtu iš Lietu
vos, kuriuo atvyko Ame
rikon po karo. Ir štai su
spindėjo, suraibuliavo 
blizgančiu trumpu apda
ru mergaitė, pasiruošu
si skristi mėnulin. Šiuos 
rūbus sukombinavo pa
čios modeliuotojos, bū
tent: V. Bartkienė, D. 
Bartkienė, A. Frimarek,
N. Manelienė, St. Olšaus
kienė ir R. Trimakienė.

Antroj daly parodyti 
megzti rūbai šių darbš
čių ponių: D. Augienės,
O. Baukienės, J. DoČkie- 
nės, E. Katelienės, M. 
Panarienės, V. Mažeikie
nės, E. Radvilienės, M. 
Remienės, A. Serapinai- 
tės ir V. Skridulienės. 
Modeliavo: D. Bartkie
nė, N. Manelienė, M. Me
mėnaitė, M. Meškaus- 
kaitė-Gaižutienė, St. Ol
šauskienė, R. Trimakie 
nė.

Trečioj daly pamatėm 
siūtus gatvės, popieti
nius ir vakarinius rūbus. 
Tutlienės suprojektuo
tus ir pasiūtus rūbus mo
deliavo D. Bartkienė, V. 
Bartkienė ir A. Frima
rek. M. Kripkauskienės 

suprojektuotus ir pasiū
tus — N. Manelienė. M. 
Meškauskaitė-Gaižutie- 
nė pademonstravo savo 
pačios suprojektuotus ir 
pasiūtus drabužius, o
M. Memėnaitė, St. Ol
šauskienė ir R. Trima
kienė pasirodė su savo 
darbo, pagal iškarpas, 
pasiūtais rūbais.

Scenai originalias de
koracijas paruošė J. 
Daugvila, stalus deko
ravo O. Galvydienė,kiek
vienai parodai kitaip pa- 
puošdama. Apšvietimas
K. Cijūnėlio ir A. Venc
lovos.

Buvo laimėjimai, kaip 
visuomet. Tam tikslui 
paveikslus paaukojo dai
lininkai A. Petrikonis ir
S. Jautokaitė. Kristalo 
servyzą padovanojo O. 
ir J. Gradinskai, o kai
lio apikaklę — N. Bur- 
šteinas.

Parodą surengė Cice
ro ir Marųuett Parko 
Nekaltai Pradėtos Ma
rijos Seserų rėmėjų sky
riai. Cicero skyriaus val
dybos sąstatas: Ona Ven
clovienė — pirito., G. Arš 
tikienė, J. Dočkienė, S. 
Kisielienė, M. Remienė,
L. Stakienė, E. Remienė 
ir talkininkės — B. Štan- 
genbergienė, J. Bobinie- 
nė, O. Galvydienė. Mar- 
ąuette Parko skyriaus 
valdybą sudaro: D. Au
gienė — pirm., Pr. Iva
nauskienė, Z. Pupienė, 
V. Čepaitienė, A. Mo
tuzą, A. Motuzienė, A. 
Kižienė, A. Beleskienė, 
Gr. Budrytė, Em. Mika- 
lonienė, EI. Tamošiū
nienė, A. Vep^tienė.

Suruoštose pasidarba
vusiems prie parodospa
ruošimo vaišėse Seselių 
rėmėjų Chicagos Apy
gardos pirmininkė M. 
Remienė savo padėkos 
žodyje pažymėjo, kad 
prie šios parodos savo 
darbu prisidėjo daug dau
giau asmenų. Ir ji pasvei
kino atsilankiusias pa- 
rodon Putnamo Seselių 
Viršininkę Seselę M. Alo
yzą ir Montrealio Sese
lių vyresniąją Seselę M. 
Margaritą, o taip pat pa
dėkojo konsulienei J. 
Daužvardienei už atsi
lankymą. Pabaigos žodį 
tarė Seselė M. Aloyza, 
padėkodama rengėjams 
už pasiaukojimą pade
dant Seselėms jų dar
buose. Be to, ji prane
šė, kad pasiaukojėlių dė
ka Ark. Matulaičio Na
mai jau baigiami statyti. 
Atlikta 75% darbo.

K. P-tė
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JUOZAS

KAPOČIUS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
atsitiko ne vien dėl J. 
Kapočiaus staigaus bū
do, bet Ir dėl to ar kito 
patarėjo sugestijų, ku
ris, kaip galima įsivaiz
duoti, gal ir savo as
meniškų Interesų turė
jo.

Tačiau dar ne laikas 
apie tuos dalykus kalbė 
ti, nes tiesų gali atsi
rasti kelios, o tada ir 
visą bylą nebus lengva 
saliamoniškai išspręs
ti.

Ką anuomet, kai bu
vau paleistas "atostogų" 
aš kalbėjau, tą patį da
bar galiu pakartoti: ne
reikia ieškoti žmogaus 
perfekcijos, nedera ka
binėtis prie jo silpnybių, 
nes ožių visi pakanka
mai turim, o reikia žiū
rėti, ką ir kaip tas 
žmogus dirba. J. Kapo
čiaus sumanymo bei pa 
siryžimo akivaizdoj ma
no asmeninis "biznis" 
menkas atrodė anom ne
susipratimų dienom 
(nors asmeniškai su L.
E. leidėju aš jokio ne
susipratimo neturėjau), 
ne didesnis jisai ir da
bar yra.

Bet... kur gyvenama, 
ten ir kovojama, nors 
ta kova kartais tėra tik 
paprasti pasistumdy
mai, o kartais gal ir Don 
Kichoto kautynės su vy
no maišu...

♦♦♦
Rūpesčių, nemigo, ne

priteklių, baugios atsa
komybės ir sunkaus dar
bo buvo kupini tie dveji 
ar treji metai, kai J. Ka* 
počius pradėjo Liet.En
ciklopediją leisti. Pats 
jis važinėjo ir rinko lei
dinio prenumeratas, sko
linosi pinigus, iš kur tik 
buvo galima jų gauti, ban
ke, kaip jis pats tada pra- 
sltarė, užstatė savo vi
są šeimą ir vaikų atei
tį, pats rūpinosi nemen
kos įmonės administraci
ja, pats prie spausdini
mo preso stovėjo, pats 
knygas rišo, adresavo ir 
į pašto įstaigą vežė...

Po kelerių metų įtam
pa atsileido, atėjo ir vie
na kita atsikvėpimo va
landa, bet kritiškų die
nų nestigo. Nūdien, regi
nį iš tolo apžvelgus, nė
ra labai sunku ir išvadą 
padaryti: Juozas Kapo
čius yra darbo pelė! Var
gu tas milžiniškas suma- 
nymas būtų buvęs įveik

tas, jeigu L.E. leidėjas 
nebūtų pajėgęs į užsimo
jimo vykdymą įdėti tiek 
daug savo energijos ir 
darbo.

Savaime suprantamas 
dalykas, aksioma: Liet. 
Enciklopedija šiandien 
nebūtų apčiuopiama ver
tybė be sudėtingo ir sun
kaus redaktorių darbo, 
be kelių šimtų bendra
darbių talkos. L.E. re
daktoriai prof. Vacį. Bir
žiška, prof. Pr. Čepė
nas, dr. J. Girnius, prof. 
dr. J. Puzinas ir dr. V. 
Maciūnas, o taip pat ir 
tie šimtai bendradarbių, 
irgi yra enciklopedinės 
istorijos didžiai nusipel' 
nę ir garbingi dalyviai. 
Bet gi... čia yra taria
mas žodis apie žmogų, 
kuriam 1967 m. spalio 
19 d. sukanka 60 metų...

**♦
Juozas Kapočius, išlei

dęs Lietuvių Enciklope
diją, po savo kojomis pa
statė granito pastovą. 
(Ak, leiskite nors man 
taip samprotauti!). Tad 
vieną ir kitą dieną gal
vojau, kaip man reikė
tų tą "keistą" jo būklę 
aptarti. Ir nieko įmant
resnio neradau, o tik ei
lėraštį, kurį knygon, 
kaip dediką, įrašiau Ati
darą langų leidėjui. La
bai norėčiau, kad tie 
posmai pasakytų nors la
šelį, to, ką aš dabar 
jaučiu:

Lyg bitė, krauni aukso kor j, 
Nors skendi tolumoj gimti 

namai, 
Nors priešai ateiti sugrio

vė taip ūmai 
Ir laisvą mintj, tartum val

katą pakorė...

Sunku tikėjimo netekti,
Sunku tikėti šalta nedalia -- 
O gal gi širdyse rusenanti 

gąlia
Padės mum perbristi tą 

klaikią naktj!

Į ryto dangų skrenda ugnys. 
Savoj širdy tą ugn( pats ne

ši - 
Ir spygliai sublizga gimtos 

šalies pušy, 
Ir darosi nebaisios pakelių 

bedugnės...

O, bitės grjš į aukso rytą, 
Atverti bus medaus pilni 

koriai. 
Keleivio rankoj ramstis pra

žydės sodriai. 
Giedra apšvies tą darbo 

pergalės granitą!

Audrų ir viesulų dar 
galim sulaukti, nes per 
amžius tokis neramus 
yra žmogaus gyveni
mas.

Labai svarbu žemės 
drebėjimo metu išsilai
kyti, gal net didvyriška

Jaunimo Centro pastatą Chicagoje ruošiamasi praplatintu Spalio 15 d. dalyvaujant organizacijų at
stovams, įvyko pamatų prakasimo iškilmės. Nuotraukoj kun. Abromaitis šventina žemę, kur greit bus 
pradėta statyti naujas pastatas. Z. Degučio nuotrauka

y. y**. .i f 1

Opera Maras’ Chicagoje
Lapkričio 23-26 d.d., 

Padėkos Dienos savait
galyje į Chicagą suva
žiuos žymūs mūsų kultū
rininkai į Kultūros Kon
gresą, kuriame jie mes 
žvilgsnį į mūsų kultūri
nio gyvenimo nueitą ke
lią, atsiektus laimėji
mus ir išmąstytai pa
žvelgs į ateitį, numaty
dami ateities veiklos 
kelius.

Svetimoje aplinkoje be
gyvenantiems lietu
viams šis Kultūros Kon
gresas turi būti itin svar
bus, nes tik savosios kul
tūros ugdymo keliu eida
mi sugebėsime atsilai
kyti prieš pavojus, kurie 
kasdieną skalauja mūsų 
gyvenimo krantus.

Šia proga norėtųsi 
trumpa mintimi žvilgte
lėti į Kultūros Kongreso

— nesugriauti ir nesu
niekinti tų laimėjimų, ku
rie per vargą ir kančias 
buvo pasiekti.

Jei pajėgsim toj aukš- 
tunloj išlikti, neabejo
kim, "giedra tikrai ap
švies darbo pergalės gra
nitą", ir žmonės, ant to 
granito parimusį regės
L.E. leidėją, kuris kas
dienybėje tebėra papras
tas, kuklus ir tikrai mie
las žmogus, nors laike tų 
keliolikos metų pabalo 
jo smilkiniai ir visa gal
va apsižėrė pilka pelenų 
spalva...

I

baigmę, kuri bus paženk
linta taip pat ne eiliniu 
įvykiu — bet savų kūrė
jų — poeto Kazio Bra
dūno ir komp. Dariaus 
Lapinsko kūriniais: kan
tata "Karaliaus Mindau
go Muziejus" ir opera 
— "Maras".

Abiejuose kūriniuose 
girdėsime mūsųdaininin. komp. Dariaus Lapinsko 
kus — Daivą Mongirdai. 
tę iš Bostono, Aldoną 
Stempužienę iš Cleve
lando, chicagiečius — 
Stasį Barą, Algirdą Bra
zį ir kitus mums gerai 
pažįstamus solistus. 
Pastatymuose dalyvauja 
aktoriai — Regina Stra- 
vinskaitė ir Leonas Ba
rauskas. Choreografija 
Birutės Nagienės, dės
tančios išraiškos šokį 
Toronto universitete ir 
Montrealio Pedagoginia
me Institute.

Kantatoje ir operoje 
dalyvauja choras, suda- 
rytąs iš Chicagoje žino
mų dainininkų ir kalban
tis choras, sudarytas iš 
studijuojančio jaunimo, 
kuriam duota puiki proga 
prisidėti savo įnašu prie 
šio kultūrinio įvykio.

Opera "Maras", lib
reto poeto K. Bradūno, 
muz. komp. Dariaus La
pinsko, lietuvį žiūrovą 
nuves į mums dar tik
rai nepažįstamą meno 
pasaulį. Iš prosenelių 
esame girdėję apie bai
sųjį marą, naikinantį 
žmogaus gyvybę, kaip bar 
siąją Dievo rykštę že
mėje.

Komp. Dariaus Lapins 
ko ir poeto K. Bradūno 
"Maras" perkelta pras
me vaizduojamas šian
dien. Jame telpa moder 
niųjų laikų maras iki 
šios dienos ir apimąs vi* 
są .sakyčiau, žemės ru
tulį.

Moderniųjų laikų ma
ras lygiai taip pat bai
sus, kaip ir mūsų pro
senelių atpasakojamas. 
Ar šiandien pasaulyje no 
vyksta visuotinas žmo
gaus naikinimas, nužmo 
ginimas ir pasmerki
mas?

Poetas K. Bradūnas 
puikiai sugebėjo įžvelg
ti į moderniųjų laikų ma 
rą ir parašytu libretu žiū 
rovą nuves į tėviškės 
laukus, kuriais birželio 
dienomis riedėjo užkal
ti vagonai, prigrūsti žmo 
nių į mirtį, parodys Da- 
chau, Stutthofo koncen
tracijos stovyklas ir 
amžinai degančius kre-

matoriumus, kuriuose 
buvo naikinamas žmo
gus. Pažvelgs į Hirosi
mos klaikumas ir bevil
tišką mirštančio žmo
gaus šauksmą, plačio
mis akimis pažvelgs ir 
į Vietname mirštantį ka-
u.

Sį modernų žodį lydės 

muzika ir paskutinis la
bai modernus scenos žo
dis, ką dabar praktikuoja 
vokiečių ir prancūzų teat
rai Europoje ir amerikie - 
čiai New Yorke.

I operą "Maras" bus 
įjungti visi teatro ele
mentai, filmoS, šokėjai 
ir daug kitų vaizdingumo 
priemonių.

Spalio 12 d. šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje palaidota to pat 
mėnesio 8 d. staiga nuo širdies smūgio mirusi Emilija Vilčinskie- 
nė-Rakutytė. Gimusi 1892 metais Balsupių kaime, Vilkaviškioapskr. 
Emilija ilgus metus mokytojavo dr. Jono Basanavičiaus vardo 
valstybinėje gimnazijoje Vilkaviškyje, buvo ištekėjusi už ilgamečio 
Vilkaviškio mieto burmistro Jono Vilčinsko, mirusio 1949 metais 
Vokietijoje, ir užaugino dukrą solistę Romą Vilčinskaitę-Mastienę. 
Pusšimtis automobilių palydėjo velionę | amžino poilsio vietą. 
Be kitų liūdėti liko duktė Roma, žentas Viktoras, anūkas Linas, 
okupuotoje Lietuvoje seserys Uršulė ir Marija Rakutytės, Kons
tancija Dailydienė ir brolis Vladas. Nors buvo prašyta gėlių vie
toj aukoti Lietuvių Fondui, bet velionės karstas skendėjo gėlėse. 
Nuotraukoje Emilijos Vilčinskienės palaikai šv. Kazimiero kapinių 
koplyčioje. V.A. Račkausko nuotrauka

Klausantis operos Ir 
sekant vyksmą ne vieną 
grąžins į išgyventą pra
eitį ir privers susimąs
tyti. Pačiam žiūrovui 
teks apspręsti, kur eina 
šių laikų žmogus. Ar že
mėje ir Šiandien nesi
jaučia moderniųjų laikų 
MARAS, naikinąs žmo- 
gųi

Kantatos ir Operos pa
statymui sparčiai ruošia
masi.

Kultūros Kongreso me
ninės dalies vadovas Vy
tautas Radžius ir komisi
ja su dideliu nerimu ir 
drauge gera viltimi tel
kia visas pajėgas, kad 
abu šie nauji kūriniai į 
mūsų kultūrinį gyveni
mą ateitų gerai pasi
ruošę.

Komp. Darius Lapins
kas ruošia chorus, solis 
tus, gaidas ir rūpinasi 
režisūra. Bus moder
nios dekoracijos ir spe
cialūs rūbai, kurių pa
gaminimą meniniu požiū
riu taip pat prižiūri pats 
kompozitorius.

Meninė dalis įvyks 
Kultūros Kongreso pa
baigoje, lapkričio mėn. 
25 d. 8 vai. ir lapkričio 
mėn. 26 d. sekmadienį 
3:30 vai. Marijos aukš
tesnio je mokykloje.

Jurgis Janušaitis

MEMEL

TILSIT

VOKIEČIAI TEBEŽ.YGIUOJA į RYTUS... Klaipėdos krašto vokiečių suvažiavimo metu Mannhei- 
me, V. Vokieti joj, gatvėje buvo iškabintas toks milžiniškas žemėlapis, kuriame Klaipėdos kraštas pri
skirtas Vokietijai. Tas rodo, kad Vokietijoje dar nėra dingusi "Grossdeutschland" dvasia ir siekiama 
Vokietiją atstatyti tokią, kokia buvo sutarta Hitlerio-Stalino paktu.

PATENSLHAFT 
MANNHEIM 

MEMEL
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania Clevelando sky
riaus nariai sparčiai ruo
šiasi atšvęsti Korporacijos 
metinę šventę. Lapkričio 4 
d. (šeštadienį) įvyksta tra
dicinis Korporacijos balius 
puošnioje Diamond salėje, 
Severance Center, Mayfield 
Road. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Vakarienė bus tiekiama 
lygiai 8 valandą.

Jaunieji korporantai iš 
Chicagos, Detroito ir New 
Yorko jau prieš porą savai
čių rezervavo sau vietas 
baliuje. Staliukų skaičius 
šiais metais ribotas, prašo
me skambinti kol. V. Vinc- 
lovui, tel. 261-1794 ir užsi
tikrinti sau ir savo sve
čiams stalą.

Korp! Neo-Lithuania or-• 
kestras atvyksta iš Chica
gos pilnoje savo sudėtyje 
ir ne tik kad gros šokių me
tu, bet taip pat išpildys spe
cialiai šiam vakarui paruoš
tą programą.

Iki pasimatymo Korpora
cijos baliuje! (vs)

♦ BALFO vajaus Cle
velande aukotojai:

Dr. V. Bložė — $50;
M. J. Mikoniai — $50; 
Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubas — $50; 
J. Lipnis — $20; dr. A. 
Pautienis — $15; P. Puš- 
korius — $15; A. Pen- 
kauskas — $11; O. Gar-

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

.341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALA\DI\| 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIf IH S 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an intervievv convenient 

for you.
An Lqu«l Opportunity Employer

DIRVA

mums RIMS BALIUS
įvyks spalio 28 d., šeštadienį, Lietuvių salėje.

Meninę programą išpildys JULIAUS KAZĖNO 
vadovaujami jaunieji Akordeonistai.

Šokiams gros CLEVELANDO STUDEN
TŲ ORKESTRAS. Bus patiekti lietuviški 
valgiai ir gaivinantys gėrimai. Stalai po 10 
asmenų užsakomi iš anksto Lietuvių Klube 
darbo valandomis. Kaina vienam asmeniui 
$5.00.

Baliuje bus turtingas laimikiais lošimas.

Svečių apsaugą dabos miesto policijos 
pareigūnai.

Kviečiami visi Lithuanian Village, Ine., 
akcininkai su šeimomis ir svečiai.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
RENGIMO KOMISIJA

Clevelando jaunieji akordeonistai, vadovaujami muz. Juliaus Kazė
no, spalio 28 d. Lithuanian Village, Ine. metiniame baliuje?išpildys 
meninę programą. Iš kairės: C. Puškorius, Š. Stempužis, muz. J. 
Kazėnas, V. Klimaitis, R. Strimaitis ir prieky B. Kazėnas.

J. Garlos nuotrauka

ka -- $10; E. Ylanda — 
$10; K. Karpius — $10; 
St. Matas — $10; E. Va- 
rekojis — $10; R. Zig
mantas — $10.

(sk)
REMKIME TAFTA

Lietuvių komitetas su
darytas remti Seth Taf- 
to išrinkimą Clevelando 
burmistru, kreipiasi į 
visus galinčius balsuoti 
lietuvius, prašydamas 
lapkričio 7 d. savo bal
są atiduoti už Seth Taf
tą.

Norintieji prisidėti 
prie Tafto laimėjimo, 
prašomi susisiekti su A. 
Benu, skambinant tele
fonu 732-8652, arba ap
silankyti Seth Tafto rinki

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

□L
HOME and 

REMODELING 
LOANS

• • • •
INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

miniame štabe 6027 St. 
Clair Avė., nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Lietuvių komitetą su
daro: dr. VI. Ramanaus
kas, A. Benas, Č. Šat
kauskas, inž. R. Kudu- 
kis, dr. A. Matulionis, 
Jūra Gailiušytė, Pr. Ka 
ralius ir J. Kalvaitis.

(sk)

SUSIRINKIMAS IR 
VAKARIENĖ

Spalio 24 d. (antradienį), 
6:30 v. v. Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Clevelando sky
rius rengia narių ir svečių 
su poniomis vakarienę 
(smorgasbord) — susirin
kimą Smith’s Restorane, 
Coral Room A, East 222nd 
Street ir Lake Shore Blvd.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _J

SPALIO 27 D. Kaukių balius. 
Rengia LSS Clevelando skyrius.

SPALIO 27 - 29 D. B. Vilku- 
taitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansambi- 
lio namuose. Rengia Ateities 
klubas.

SPALIO 28 D. Tradicinis "Li
thuanian Village" Ine. balius * 
koncertas.

SPALIO 29 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs S v. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 4 D. Korp! Neo- 
Lithuania metinis balius.

LAPKRIČIO n D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Šven 
tės Minėjimą

LAPKRIČIO 18 D. Ohio Liet. 
Gydytojų Draugijos metinis su
sirinkimas ir pobūvis Yankee 
Clippers salėje.

LAPKRIČIO 19 D. ASS Cle
velando skyriaus metinė šven
tė {vyks Holliday Inn salėje.

LAPKRIČIO 25 D. - Lietu
vių Diena, Naujos liet, parap. 
salėje. Rengia LB Clevelando 
I ir H Apylinkės.

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:00 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

GRUODŽIO 2 D. šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
pietos.

GRUODŽIO 17 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos Eg
lutė Lietuvių Salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.
1968

SAUSIO 7 D. šv. Kazimiero 
Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė.

SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

VASARIO 3 D. Ateinininkųba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 18 d. Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50 Metų 
Sukakties Minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

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

Reikalinga maloni ir švel
ni moteris, galinti gyventi 
kartu ir prižiūrėti vyr. am
žiaus ligotą moterį. Maloni 
aplinką, prie pat Shaker 
Rapid linijos. Du laisvi po
piečiai į savaitę, įskaitant 
kas antrą sekmadienį. Tei
rautis. 921-5730.

(112-114)
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Bostono vilkiukai ir paukštytės rudens iškyloje. Č. Kiliulio nuotr.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

SUŽEISTĄ KARĮ 
APLANKIUS

Aną dieną aplankiau 
Bostono priemiesčio 
Chelsea karo laivyno Ii 
goninėje (Navy Hospital) 
mano gerų bičiulių Ju
liaus ir Bronės Sviklų, 
iš Worcesterio, sūnų 
Algį Sviklą, 20 m. am
žiaus, parvežtą sunkiai 
sužeistą iš Vietnamo ka 
ro lauko.

Algis Svikla tarnau
ja Amerikos marinų kor- 
pe 7 inžinerijos batali- 
jone. Jis jau beveik me
tus išbuvo Vietnamo ka
ro fronte.

Rugsėjo 9 d. pirmą va
landą naktį, kaip pasako
ja sužeistasis Algis 
Svikla, jam esant gyni
mosi pozicijose 8 myl. 
į pietus nuo DM Z (de
militarizuotos zonos) ne
toli Danang amerikie

V/orcesterio meno mėgėjų ratelio kvintetas išpildęs meninę pro
gramą Bostono Lietuvių Radijo parengime, kurin š| kartą atsilankė 
daug abiejų kartų lietuvių. Tai be abejo didelėmoralinė ir materia
linė parama radijo valandėlės vedėjui P. Viščiniui. Nuotraukoj kvin
tetas išpildant programą. Iš kairės: E. Goredeckienė.U. Roževičie- 
nė, V. Roževičius, A. Brantienė, K. N'aikelienė ir prie pianino muz. 
W. Burdulis. E. Strazdo nuotrauka

čių bazės, jų pozicijas 
puolė stiprios Vietkon- 
go masės, remiamos ar
tilerijos ir raketinių 
sviedinių. Prie jų bun
kerio sprogo raketos 
sviedinys. Iš penkių ma
rinų vienas buvo sudras
kytas ir keturi sunkiai 
sužeisti. Marinui Algiui 
Sviklai sunkiai sulaužy
ta dešinioji koja aukš
čiau kelio ir ranka. Ten
ka pastebėti, kad greitą
ją pirmąją pagalbą su
žeistiesiems suteikė to 
dalinio sanitaras lietu
vis Kamendulis, taip pat 
iš Worcesterio senosios 
lietuvių emigracijos sū
nus. Jo dėka sužeistie
siems buvo išgelbėta gy
vybė. Po to iššauktas he
likopteris nuvežė juos į 
Danang bazės ligoninę, 
o iš ten per Filipinus ir 
VVashingtoną atvežė į 
Bostono karo laivyno li
goninę. Čia marinas Al
gis Svikla turės ilgesnį 
laiką gydytis.

Jaunam lietuviui, pra 
liejusiam kraują kovoje 
prieš komunizmą, linki
me sveikti ir stiprėti.

J. V. Sūduvas

NEOLITUANŲ ŠVENTE
Korp! Neo-Lithuania 

metinė šventė - balius 
įvyks š.m. lapkričio 4 d. 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Tautiniuose Namuose.

Vaišės ir šokiai gro
jant studentų orkestrui 
prasidės 8 vai.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALTS CHICAGOS 
skyriaus pirmin. Pet
ras Vėbra šiomis dieno
mis atsiuntė jo vadovau
jamo skyriaus 50 dol. 
auką Dirvai paremti. 
Ačiū, chicagiškiai!

• Albinas ir Ieva Trečio
kai, iš Orange, N. J. spalio 
21 d. Holland American Li
nijos laivu išplaukė j Ber
mudų ir Vakarų Indijos sa
las 2 savaitėm atostogų.

Su jais kartu keliauja 
Veronika Budreckienė, E. 
Abrolat (Katilienė) ir jos 
sūnus Jurgis Katilius, Se- 
nušienė, A. Koehler ir 
Keppler.

• Ona Kuliešienė, Chica
gos statybininko Vinco Ku
liešiaus žmona, buvo dr. G. 
Bylos paguldyta šv. Kry
žiaus ligoninėn 16 dienų li
gos ištyrimams. Dabar ji 
dr. G. Bylos priežiūroje 
sveiksta namuose ir lanky
tojai linki jai geros sveika, 
tos,

IEŠKOMA
OLGA ARIJA INGELEVI- 
OIUS, gimusi KARNOVS- 
KAJA, paskutinis žinomas 
adresas: Los Angeles, Cali- 
fornia, USA.

Ieško Alida Bogdanova, 
2 Violet St., Miranda 2228, 
NSW Australia.

PAVEIKSLŲ ALBUMAS 
— TAUTOS KELIU

Lietuvos 50 metų laisvės 
ir jos 717 gimimo sukakties 
proga leidžiamas dail. Jur
gio Juodžio paveikslų albu
mas — TAUTOS KELIU.

Paveiksluose vaizduojama 
Lietuvos gyvenimo kelias 
nuo jos gimimo iki šių die
nų —

Paveikslai — pilnose ir 6 
paskirose spalvose.

Albumo kaina — $7.00.
Iš anksto užsisakius — 

$5.00. Užsisakyti šiuo ant
rašu :

Jurgis Juodis
133 Hemlock St. 
Brooklvn, N. Y. 11208.

Laisvosios Lietuvos Aukštesniosios Policijos 
Mokyklos X laidos (1929 m.) mokslo kolegai ir 
policijos valdininkui

JUOZUI KRUTULIUI 
mirus, Jo žmoną, dukrą su vyru Bostone, brolį 
Lietuvoje (buv. rusų Sibiro tremtinį) ir bičiulius 
laisvame pasaulyje nuoširdžiai užjaučia

T. Krivickas

Mylimai mamytei
A t A

ADELEI M A U R U T I E N E I 
mirus, mielus VYTAUTĄ ir ALDONĄ nuoširdžiai 
užjaučia

Emilija ir Balys Steponiai 
Birutė ir Alfa Juodikiai

LOS ANGELES

BALFO VAKARAS
Š.m. lapkričio 4 d. 

7:30 vai. vakare šv. Ka 
zimiero parapijos salė
je įvyks Balfo piniginio 
vajaus proga vakaras, 
kurio programoje vi
siems didelė staigmena 
— "Valsų Karalius" iš 
Johann Strauss'o jr. gy
venimo.

Vaidinimą režisuoja 
A. Žemaitaitis.

Muzikinė režisūra O. 
Metrikienės.

Dekoracijos J. Jokšai 
tės.

Vaidina J. Kaributas, 
V. Dūda, I. Mažeikaitė,
K. Dambrauskaitė, V. Gi- 
lys, V. Vilimas, D. Ba
rauskaitė, 1. Tumienė,
M. Prišmantas, L. Do
vydaitis ir J. Bergenas.

Beto dalyvauja cho
ras, kurį sudaro: "Mo
terų Sutartinė" ir kiti 
vietiniai talentai.

Po šios puikios pro
gramos šokiai, grojant
M. Krafto orkestrui.

Veiks bufetas ir lai
mėjimų stalas, todėl pra
šome atnešti dovanų. Vi' 
si maloniai kviečiami da
lyvauti ir paremti Balfo 
kilniuosius darbus.

**•**•.'•
•■•■•i

Į Spaudoje 
pasidairius

•V

PASTABOS ALT 
PRANEŠIMAMS

Spaudoje tilpęs ALT 
pranešimas Vasario 16 
rinkliavų reikalu susi
laukė gan aštraus komen
taro Darbininko spalio 11 
d. vedamajame. Ten pat 
atspausdinus ištisai tą 
pranešimą, vedamojo au
torius rašo, jog tas 
"ALT raštas daro nejau
kų įspūdį — lyg jis no
rėtų kompromituoti ALT 
paties ALT vardu". Iš
keldama savo aukų rinki 
mo pirmenybę, ALT ta
me rašte sako, jog "Vli
ko Jungtinio Finansų K- 
to įsteigimas neturi nei 
pagrindo nei teisės keis
ti ALT aukų rinkimo 
tvarkos" ir t.t.

Darbininke į tai at
sakoma, jog ALT raštai 
— "nestokodami patrio
tizmo, bet stokodami

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania ^5 m. sukaktuvinę

METINĘ ŠVENTĘ,
1967 lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Jaunimo Centro salėje, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.

Apie Jūsų dalyvavimą prašome pranešti iki š. m. 
lapkričio 7 d. Vytautui Kasniūnui, 375į W. 70th PI. 
LU 5-3617.

Visi korporantai(ės) dalyvauja su spalvomis.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

ŠVENTĖS PROGRAMA
a. 10 vai. ryto pamaldos už mirusius korporacijos 

narius Jėzuitų koplyčioje.
b. Po pamaldų lankymas mirusiųjų korporantų kapų 

šv. Kazimiero kapinėse.
c. 7:30 v. vai. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga 

ir junjorų kėlimas į senjorus.
d. Vakarienė ir šokiai.

(Šokiams gros Korp! Neo-Lithuania orkestras).
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukojama: 

studentai — $3.00 
visi kiti — $5 00

Veiklius visuomenininkus (buvusius skyriaus 
pirmininkus)

VANDĄ ir ANTANĄ MAŽEIKUS 
švenčiančius 25 metų vedybinio gyvenimo sukak
tį, nuoširdžiai sveikina ir linki geriausios kloties

A. L. T. S-gos Los Angeles Skyrius

CHICAGOS LIETUVIU KOVA DĖL

TEISIŲ ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE

Prieš penkiasdešimt 
metų Chicagos lietuvių 
parapijų tikintieji savo 
iniciatyva ir sudėtais pi
nigais įsigijo žemės skly
pą ir ten įsteigė Šv. Ka
zimiero lietuvių kapi
nes, kuriose visą laiką 
buvo laidojami lietuviai 
iš Chicagos ribose eg
zistuojančių lietuvių pa
rapijų.

elementarios logikos, 
stokodami politinio ap
dairumo, šiemet gali dar 
daugiau pakirsti jo au
toritetą", nes gi ir anks
čiau Vasario 16 proga 
daugelis aukų nueidavo į 
kitus fondus. Tai, girdi, 
monopolizavimo takti
kos rezultatai, nes aukų 
rinkėjai pasirenka savo 
aukoms adresatą ten, kur 
įžiūri konkrečius veiks
mus laisvės reikalui.

Savo straipsnį Darbi
ninkas baigia gana rimtu 
įspėjimu: "ALT raštai 
spartina jėgų skaldymą 
tuo metu, kada reikalin
ga ypatinga vienybė ir 
susipratimas atremti 
priešo užmačiai; kada 
priešas sustiprino pas
tangas sulaužyti mūsų pa 
sipriešinimą ir laimėti 
sau Lietuvos aneksijos 
pripažinimą. ALT labai 
metas apsižiūrėti, ko
kios jėgos diktuoja to
kius provokacinio pobū
džio raštus".

Lietuvių kalbos pamokų kursantai Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Klasei vadovauja Kasakaitis. Iš kairės: Ray Bartkos, Leo 
Baer, Edmund VVindotrup, Gary Bėgy, Agnės M. Baer, Sue Paupa- 
ras, Pat Rasinakas, Melanie Renk, Gertrude Kisielente ir Anita 
Bosas. Stovi mok. Kasakaitis, Ed Bogus ir Casimir Oksas.

Per eilę metų kapinės 
buvo plečiamos, perkant 
vis naujus žemės plotus. 
Šiandien kapinių plotas 
bene būtų vienas iš di
džiųjų, lyginant su kitų 
tautybių kapinių plotu.

Kapines ilgus metus 
tvarkė specialus komite 
tas, kurį sudarydavo lie 
tuviškųjų parapijų atsto
vai. Ir reikia pasakyti, 
kad buvo gana gerai 
tvarkomos, išaugo kapi
nių fondas, iš kurio ne 
vienu atveju buvę skiria
ma tam tikros sumos ir 
lietuviškiems reika
lams.

Paskutiniuoju laiku 
reikalai iš pagrindų pa
sikeitė. Chicagos Arki
vyskupijos patvarkymu 
visi parapijų fondai ir 
nuosavybės perėjo arki
vyskupijos žinion. Turė
toji savivalda prarasta. 
Kapines dabar tvarko 
skirti žmonės. Iš pagrin 
dų kapinėse buvo pakeis 
ta laidojimo tvarka. Iki 
šiol per šimtmečius lie 
tuvių puoselėtos laidoji 
mo tradicijos panaikin
tos. Mirusieji atlydimi 
tik į kapinių koplyčią ir 
čia po trumpų pamaldų 
karstas su mirusiojo pa 
laikais paliekamas koply 
čioje, o į laidojimo vie
tą mirusį darbininkai nu 
veža ir užkasa vėliau. 
Atlydėję net nežino kur 
bus palaidotas ir vėliau 
norintieji aplankyti savo

Dainuojanti lietuvių Žymantų šeima, gyvenanti Finley Park,Ill., jau 
yra davusi visą eilę koncertų amerikiečiams. "Tribūne" bankete, 
"American Women Federation" suvažiavime, š.m. gruodžio 14 d. 
Chicagoje koncertuos "Midwest American Club Presidents" suva
žiavime Fullerton Hali. Programą atlieka 8 vaikai ir jų motina.

Lietuviams pirmą kartą koncertuos spalio 29 d. 4 vai. p.p. Jau
nimo Centre, Chicagoje. Koncerto programą sudaro lietuvių kompo
zitorių ir lietuvių liaudies dainos. Kelis dalykus atliks {vairiom kal
bom, ka.a.: angliškai, vokiškai, lotyniškai, prancūziškai.

artimųjų kapus jų nebe- 
suranda.

Statomuose pamink
luose neleidžiama įrašy
ti įrašų, kuriuose atsi
spindi religinis ir tauti
nis motyvas. Daug nusi
skundimų yra ir dėl su
žalojamų paminklų bei 
sudaužomų paminkluose 
mirusiųjų fotografijų. Ir 
dar visa eilė patvarky
mų, svetimų lietuvių lai
dojimo tradicijoms.

Chicagos lietuviai to
kia laidojimo ir kapinių 
tvarkymo tvarka liko ne
patenkinti. Tam reika
lui šių metų pavasarį 
įvykęs Chicagos apygar
dos suvažiavimas įgalio
jo A, Regį sudaryti ko
mitetą ir tą reikalą iš
tirti ir reikalus vesti 
taip, kad Šv. Kazimiero 
kapinėse būtų lietuvių 
teisės apgintos, kad lie
tuvis liktų jų tvarkymo 
šeimininkas ir kad būtų 
sugrąžintos laidojimo 
tradicijos.

Komitetas — pirm. A. 
Regis, sekret. K. Barz
dukas ir nariai Algiman
tas Keželis, Antanas Bū
ga, J. Janušaitis, Gied
rius Penčyla, Antanas 
Petkauskas, Birutė Ry- 
gertienė ir Vytenis Ši
las ta linkme jau pažen
gė didelį žingsnį. Tuo 
reikalu surinko daug me. 
džiagos, nusiskundimų, 
aplankė kapinių tvarky
toją Kulp, prel. V. Čer

7Ž>7Ž>

Tel. HY 7-4677

•vestuvės; spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
•į kitus miestus)

• portretura
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN ST. — Ridgewood, N. C. 11237

niauską ir tarėsi tuo rei
kalu visais klausimais.

Tačiau iŠ administra
cijos pusės duoti paaiš
kinimai ir teigimai Ko
miteto neįtikino ir tuo 
reikalu žygiai bus tęsia 
mi.

Taigi, LB Chicagos 
Apygardos Komitetas Ap
saugojimui Pasauliečių 
Teisių Lietuvių Šv. Ka
zimiero Kapinėse, šių 
metų spalio 22 d. šaukė 
plataus masto lietuvių 
visuomenės, Šv. Kazi
miero kapinėse turinčių 
sklypus savininkų ir vi
sų tuo klausimu užsinte- 
resuotų susirinkimą, ku
riame plačiai šis klau
simas aptartas ir pasi
rinkti nauji būdai sa
voms teisėms kapinėse 
apginti.

Reikalas,iš lietuviško 
taško žvelgiant , labai 
svarbus ir jam turime 
skirti rimtą dėmesį.

Jurgis Janušaitis

PUIKIAUSIA DOVANA 
VISOMS PROGOMS

Puikios, autentiškos ilgo 
grojimo lietuviškos plokšte
lės, gražiai įpakuotos, mono 
ar stereo — klauskite

REQUEST KECORDS.
Nesitenkinkit pakaitalais! 

Eikit į artimiausią krautu
vę ar prašykit nemokamo 
katalogo rašant:

Reųuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10811
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