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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

J?

DIPLOMATINĖ VEIKLA
RETAI KADA BUVO TOKIA

Nixonas į Pekiną ir 
Maskvą, Kosyginas Ka
nadoje, Brežnevas Pran
cūzijoje, Tito Egipte, 
Brandtas Jaltoje — visi 
tie ir daug kitų mažes
nių figūrų vizitai ir vieš
nagės svetur liudija ne
paprastai gyvą diploma
tinę veiklą, kurios pasė
koje gali būti ilgesniam 
išlaikyta dabar nusisto
vėjusi būklė ar išprovo
kuoti didesni pasikeiti
mai.

Turint galvoje sovietų 
politikos praktiką, iš pir
mo žvilgsnio atrodytų, 
kad sovietai skuba savo 
naudai sumažinti ameri
kiečių įtaką ne tik Euro
poje, bet ir pačioje Ame
rikos pašonėje Kanado
je. Kanados ministeris 
pirmininkas Trudeau, 
aiškiai nusivylęs JAV- 
Kanados santykiais, ge
gužės mėn. viešėdamas ‘ 
Maskvoje, net pareiš
kė didesnės sovietų įta
kos (neišskiriant ir ka
rinės) Kanadoje pagei
davimo, kad atsvėrus 
JAV įsigalėjimą savo 
krašte. Tačiau Kosygi
nas netikėtai greitai pa
siruošęs atsakyti į Tru
deau vizitą, pasirodė 
esąs labai santūrus. Tie
sa, jis irgi kalbėjo už 
abiejų kraštų bendravi
mą, tačiau nė žodžiu ne 
užsiminė prieš ką tas 
bendravimas turėtų bū
ti nukreiptas. Jei pana
šiai elgsis ir Brežne
vas, prasidėjusioje vieš
nagėje Prancūzijoje, tai 
paliudys, kad sovietai 
šiuo metu ne tiek nori 
sukiršinti vakariečius 
savo tarpe, kiek užmegz
ti su jais geresnius san
tykius daugiau ar ma
žiau nusistovėjusios būk 
lės stabilizavimui.

Atrodo, kad Maskva ir

DU NAUJI NOBELIO LAUREATAI
Šiemetinę Nobelio 

taikos premiją apie 330 
tūkstančių DM Norvegi
jos parlamento komisi
ja paskyrė V. Vokieti
jos kancleriui W. Brand- 
tui. Motyvai: W. Brand
tas, buvęs užsienio rei
kalų ministeris ir dabar
tinis kancleris, vedąs Ry
tų ir Vakarų atvaržos 
(Entspannung) ir tautų su
sitaikinimo politiką. Jis 
ištiesęs priešams ran
ką ir pasirašęs nepuoli
mo sutartis su Sovietų 
Sąjunga ir Lenkija. Jis 
užtikrinęs Vakarų Berly
no gyventojams asmeni
nes pagrindines teises, 
saugumą ir judėjimo lais
vę. Jis siekiąs taikos ne 
tik visai Europai, bet ir 
visam pasauliui...

Deja, nevisi taip gal
voja, kaip Norvegijos 
socialdemokratinė Nobe
lio taikos premijos skyri
mo komisija. Pvz., Izra
elio laikraštis "Maariv” 
rašo: "Brandtas gavo 
premiją į kreditą. Jo po
litika dar nėra gyvenimo 
patvirtinta, kad ji yra 
sėkminga. Ji dar į taiką 
pasaulio neatvedė". Ang-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

toliau labai baido Kini
ja. Už tai kalba ir fak
tas, kad jų dabartinę 
'taikos ofenzyvą’ pastū
mėjo ne kas kitas, kaip 
tik Nixono apsisprendi
mas vykti į Pekiną, po 
ko jis staiga pasiro
dė esąs labai laukia
mas svečias Maskvoje.

Jei Washingtonui, 
Maskvai ir Pekinui tik
rai rūpi išlaikyti taiką, 
diplomatų pasitarimai 
tarp tų kraštų gali dau
giau pasitarnauti taikai, 
negu, sakykim, Jungti
nėm Tautom. Žinia, tai 
būtų ne teise, bet tų 
super-valstybių jėga pa
diktuota taika, kuri nu
skriaus visos eilės tau
tų interesus.

Situacija kiek prime
na pereito šimtmečio 
pradžioje įvykus į Vienos 
kongresą, kuris padikta
vo taiką visam šimtme
čiui iki 1914 metų. Tarp 
kitko to kongreso pasė
kom labai domėjosi pre 
zidento Nixono patarė
jas Henry Kissinger, pa 
rašęs apie jį mokslinį 
darbą.

Istorijos patirtis ta
čiau moko, kad joks tai
kos diktatas negali su
laikyti pasikeitimų, nes 
negali išrišti ir visų tau
tinių problemų, nors jų 
sprendimą ir gali nukel
ti tolimesniam laikui.

Šiuo atveju labai būdin
gas yra dabartinis Vaka
rų Vokietijos padalini
mas. Nors W. Brandt ir 
gavo Nobelio taikos pre
miją už sutikimą su da
bartine būkle, ta gar
bė negali pakeisti padė
ties ir... jausmų. To įro
dymui prisiminkim 
prieš porą savaičių įvy-

lų dienraštis "The Daily 
Telegraph" taip atsilie
pia: "Taikos premijos 
paskyrimas B»randtui šio
mis sąlygomis reiškia 
masyvinį įsikišimą į Vo
kietijos politiką. Jei 
Brandto politika jį kaip 
taikos vyrą p ar excellen- 
ce paženklina, yra poli
tikų, kurie kitaip galvo
ja... Brežnevas ir turįs 
teisių į tokią pat premi
ją..."

Mums atrodo, kad, ski
riant taikos premiją W. 
Brandtui, ne tiek aukš
čiau minėti motyvai nu
svėrė, kiek W. Brandto 
politiniai ir asmeniniai 
ryšiai su Skandinavija. 
Atsiminkime, kad W. 
Brandtas ilgą laiką kaip 
politinis emigrantas gy
veno Norvegijoje ir Šve
dijoje. Jis yra vedęs nor
vegę. Skandinavija, kaip 
socialdemokratų tvirto
vė, didžiuojasi, kad V. 
Vokietija yra valdoma so
cialdemokratų vado (taip 
ir norvegai skelbia "Fuh 
rer") W. Brandto. Taigi, 
asmeninės ir politinės gi
minystės ryšiai ir nulė-

(Nukelta į 2 psl.)

GYVA
Imsiąs Vakarų Vokieti
jos - Lenkijos futbolo 
rungtynes Varšuvos "Sta" 
dion Dziesiecioleciz". 
tą komunistinės Lenki
jos dešimtmečio sukak
čiai pagerbti pastatytą 
stadioną sugūžėjo šalia 
varšuviečių dar 6.000 Ry
tų vokiečių ir 2.500 Va
karų vokiečių, vieningai 
palaikiusių Vakarų Vo
kietijos komandą, kurios 
Rytų vokiečiai iki šiol ne
galėjo pamatyti savo že
mėje. Tokia vienybės de
monstracija labai sujau
dino lenkus,kurie nepai
sant visų Brandto taikin
gų pastangų ir mostų, ne
gali užmiršti vokiečių pa
vojaus.

Lenkų literatas, kurio 
kilmę išduoda jo pavar
dė — Vitold Wirpsza — 
savo knygoje: "Lenke, 
kur tu esi", pasirodžiu
sioje ir vokiečių kalba 
Frankfurte, tarp kitko 
samprotauja:

"Jei rusai vėl pradės 
su vokiečiais kalbėtis •— 
o tai gali prasidėti kiek
vienu akimirksniu, 
jiems abiems patiktų su
tartinė (koncertas). Jie 
tada pradės naikinti sie
ną, kuri kliudytų to kon
certo aidui. Tos sienos 
likvidacija prasidėtų sy 
musų krašto Vakarų šie 
nos žymeniu pašalinimu, 
nes toreikalaujapolitinė 
logika".

Ateitis gali tuos Virp
šos samprotavimus ir 
aplenkti. Paskutiniai vi
zitai liudija, kad sovie
tai nori 'susigiedoti’ ne 
tik su vokiečiais, bet su 
visais Vakarais kartu, 
kurie šnairiai žiūrėtų į 
vienų rusų - vokiečių 
koncertą. Tuo atveju, pa
tys Vakarai prilaikytų 
vokiečius nuo susivieni
jimo, nes per didelė Vo 
kieti j a nereikalinga ir bū 
simai jungtinei Vakarų 
Europai, o tuo labiau 
esamai Bendrajai Rin
kai. Kiekvienu atveju, 
jei Washingtono, Mask
vos ir Pekino trijulė ir 
sutartų bei laikytųsi už 
rankų, iš jos globos grei
čiausiai po truputį iš slys 
ir Jungtinė Europa ir Ja
ponija, kas po truputį sa
vaime pakeis ir dabar
tinę būklę.

Aleksas Laikinas, Vilties Draugijos valdybos pirmininkas ir a.a. K.S. Karpiaus testamento vy t yto 
jas, su Čiurlionio ansamblio vadovu komp. A. Mikulskiu (dešinėje), užbaigia atsisveikinimą su velioniu, 
užberiant ant jo krūtinės Lietuvos žemės žiupsnelį. Kairėje atsisveikinimą pravedęs Juozas Stempužis 
ir šalia stovi neolituanų garbės sargyba. J. Garlos nuotrauka

A.a. Kazio S. Karpiaus palaikai nešami į paskutinę poilsio vietą Knollwood kapinėse.
J. Garlos nuotrauka

A.A. KAZIUI S. KARPIUI, ŽMOGUI, 

VEIKĖJUI, BENDRADARBIUI
Atsisveikinam su a.a. 

Kaziu S. Karpium, su 
žmogum, veikėju ir savo 
bendradarbiu, kurį dar 
taip neseniai savo tarpe 
turėjom, Bus ieškančių 
jo šešėlių, kuriųneišven- 
giam nė vienas, bet ne
palyginti jam būdingesni 
mūsų poeto Putino žo
džiai:
Štai sušvietė gelmėj pa

lūžęs spindulys,- 
Pasibaigė diena, su sau-, 

le gesdama...
Taigi palūžo lietuviš

kas spindulys, švietęs 
lietuviškam mūsų gyveni
mui tautos dvasios švie
sa, pasibaigė Kazio Kar
piaus diena, lietuviška 
saule švietusią mūsų ke
liuose ir vingiuose, mū
sų džiaugsmuose ir rū
pesčiuose.

Mylėjo a.a. Karpius 
Lietuvą. Mylėjo širdimi, 
kuri pati nieko nereika
lavo, o daug davė. Ketu
riolika jo gyvenimo me
tų teko Lietuvai, kur jis 
gimė, augo ir žengė pir
muosius žingsnius, 62- 
jus metus atidavė Ame
rikos lietuvių išeivijai, 
tapdamas jos veikėju, 
žurnalistu ir rašytoju. 
Dirbo tautininkuose, 
Amerikos lietuvių su
sivienijime, Tėvynės my
lėtojų draugijoje, kartu 
su kitais sukūrė Cleve-

STASYS BARZDUKAS 
PLB Valdybos pirm.

landė kultūrinį lietuvių 
darželį, vienintelį tokį 
visame pasaulyje, bet 
daugiausia savo laiko, 
savo sveikatos ir savo jė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas kalba atsisveikinant su a.a. K.S. Karpium.

J. Garlos nuotrauka

gų atidavė mūsų raštui. 
Rašyti pradėjo prieš 61- 
erius metus, iš jų 31 ati
davė vien "Dirvai", taip 
pat sukūrė apie 40 veika
lų, reikšdamasis roma

no, apysakos, dramos ir 
poezijos žanruose. Tai 
didelis įnašas, deja, dar 
kaip reikiant nepastebė
tas ir neįvertintas.

A.a. Karpius buvo 
srovės žmogus, ir savo 
srovei jis taip pat daug 

ir nuoširdžiai dirbo. Ta 
čiau vien joje neišsiteko. 
Bendras tautinis labas jį 
siejo ir su kitokių įsiti
kinimų žmonėmis. Pri
klausė Liet, žurnalistų 
sąjungai, rado kelią į 
Liet, rašytojų draugiją, 
ir jos pirmininko tėvo 
Leonardo Andriekaus 
OFM esu paprašytas čia 
tarti ir jos vardu atsi
sveikinimo žodį. Liet, 
rašytojų pirmininkas iš 
reiškė rūpestį ir gailes
tį, kad šie mūsų tautinės 
dvasios milžinai vienas 
po kito traukiasi iš gy
vųjų eilių. Vien šiemet 
a.a. Karpius jau esąs tre 
čiasis.

Aš pats su Karpium 
Clevelande arčiau susi
tikau Rašto klube ir Lie 
tuvių Bendruomenėje. 
Rašto klubo nariams, 
kaip rodo pats vardas, 
rūpėjo savas ir sveti
mas rašytasis žodis. Net 
keliais atvejais a.a. Kar
pius su savo žmona su

skelta į 3 psl.)
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Nobelio laureatai... 'Laisvės' redaktoriai neįžiūri smulkaus teksto
(Atkelta iš 1 psl.) 

mė W. Brandtui taikos 
premijos laimėjimą.

Patys vokiečiai nela
bai džiaugaisi W. Brand
to "taika". Pirma, kad 
šios "taikos" vaisiai dar 
nėra nuraškyti... Viskas 
dar tebėra neaiškumo 
stadijoje. Ar Maskva tik 
r ai siekia taikos? Mask
vos dabartinė laikysena 
aiškiai rodo, kad ji sie
kia užsitikrinti status 
quo, o paskui užnerti kil
pą visai Europai.

Šveicarų laikraštis 
"Bund" teisingai tvirti
na, kad Nobelio taikos 
premijos paskyrimas W. 
Brandtui yra nesusipra
timas. Ši premija, anot 
laikraščio, turėjusi būti 
paskirta ne aktyviam po
litikui, ne karaliui, ne 
prezidentui, o ypač ne 
kancleriui... nes demo
kratinėje valstybės siste
moje dar visuomet yra 
ir partijos, ir opozi
cijos vadas...

Mes, lietuviai, negailė
tume W. Brandtui taikos 
premijos laurų, jei žino
tume, kad lauretas nuo, 
širdžiai siekia tikros, 
laisve ir tautų apsispren
dimo teise pagristos tai
kos. Deja, V/. Brandtas, 
kuris kovojo prieš Hit
lerio diktatūrą, dabar ka
pituliuoja prieš Brežne
vo diktatūrą, palikdamas 
Maskvos vergijai ne tik 
milijonus kitų pavergtų 
tautų, jų tarpe ir lietu
vių, bet ir Rytų Vokie
tijos 17 milijonų savo tau
tiečių. Ar neperbrangi 
kaina dėl taikos laurea
to ir garbės titulo?

PABLO NERUDA — 
LITERATŪROS 
LAUREATAS

Dar didesnį pokštą 
mums iškrėtė Švedijos 
Nobelio literatūros pre
mijos skyrimo komite
tas. Jis šiemet premiją 
paskyrė Čilės poetui Pab 
lo Nerudai. Tai žinomas 
komunistų veikėjas ir Lo
tynų Amerikos lyrikas.

Neftali Ričardo Reyes 
B asu alto (tokia yra tikro
ji Nerudos pavardė)gi
mė 1904 m. gilioje Čilės 
provincijoje, sunkveži
mio šoferio šeimoje. 
Nuo mažens jis įsitraukė 
į politinę veiklą ir jau
nystėje pasidarė komu
nistų partijos narys. 
Kaip komunistas, jis bu
vo vyriausybės pašalin 
tas iš konsulo pareigų. 
Dabar, kada Čilėje įsi 
galėjo komunistinė val
džia, jis yra paskirtas 
Čilės pasiuntiniu Pary
žiuje.

1953 m. P. Neruda bu
vo gavęs Stalino literatu 
ros premiją. Tiesa, jis 
buvo ir tebėra antistali- 
nistas, tačiau vis tiek li
ko ištikimas marksistas 
ir komunistas.

Poezijos Neruda pri
rašė gana daug. Jo lyri
kos rinkiniai, kaipResi- 
dencia en la tierra, iš
reiškia jo liūdesį, jo 
širdgėlą, jo pesimisti
nes pažiūras į pasaulį. 
Trečioje šio rinkinio da
lyje jis pakrypsta į po
litiką, kur pranašauja 
komunistinės revoliuci
jos laimėjimą. Anot ro
manų literatūros žinovo 
P. Gaučio, ši Nerudos ko
munistinė poezija pra
skydo oratoriškumu ir 
deklamacija.

Reikia didžiai stebė
tis, kad demokratinio 
Švedijos krašto Nobelio 
premijų skyrimo komi
sija vis labiau ir labiau 
krypsta į Maskvą, o ne į 
demokratines valstybes, 
kur yra gausybė rašyto
jų, daug vertingesnių, ne 
gu komunistiniai propa
gandistai. Paradoksas: 
Švedijos karalius įteiks 
Nerudai premiją už tai, 
kad šis dainuoja apie ko
munistinės revoliucijos 
laimėjimą ir karalių bei 
demokratijos vadų nu- 
šlavimą ir sunaikinimą.

Antano Bimbos reda
guojamoji "Laisvė" pa
stebėjo "Dirvoje" tilpu- 
sį' rašinį, kur imant da
vinius iš sovietinės spau
dos, buvo aprašytas Pa
nevėžyje siautėjus chuli
ganizmas. "Dirvos" ra
šiny buvo pabrėžta, iš 
kokio Vilniaus laikraš
čio ir iš kurio jo laidos 
numerio paimti daviniai.

Saiko netekęs Bimba 
(ar. kuris kitas redakto
rius) iškeikia "Dirvą" ir 
"smetonininką žurnalis
tą" už sovietinės spau
dos apžvalgą ir pavadi
na "chuliganu"! Apie iš
sireiškimų etiką neten
ka nė pradėti 
su bolševikine 
ve".

paimta iš sovietinio ko
respondento rašinio. Rei
kia tik perskaityti "Dir
vos" straipsnyje pami
nėtą laikraščio laidą. 
Ten "Laisvės" kolumnis- 
tas atras, kad chuliganiz
mo apsireiškimų Pane
vėžyje tiek daug, kad 
miestas vadinamas "chu 
liganų miestu", kad jau-

iš Camden, N.Y. (Gimta
sis kraštas Nr. 42):

Mėgstu jį (Gimtąjį 
kraštą) skaityti. Tik la
bai gaila, kad mano akys 
jau labai silpnos, o laik
raščio šriftas smulkus, 
kad nepajėgiu skaityti 
net per padidinamąjį 
stiklą. Ne aš viena 
kia...

to—

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Atnešk džiaugsmą savo giminėms 
KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms i Lietuvą ir U.S.S.R.

yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE 

CERTIFICATES
— SPECIALIU RUBLIU PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti j pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 

krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA

KAINOS ŽEMOS
Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip

kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., Floor 21st,

New York, N. Y. 10022 — Tel.: (212) 758-1150/1

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 
AGENCY

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel.: (212) 581-7729

ar tiesioginiai Į:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 685-4537

Mes kalbame lietuviškai.
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pokalbį 
"Lais-

LABIAU esam įpratę 
girdėti apie berniukų 
nusikaltimus, bet pasi
taiko nedorų dalykų ir mer

gaičių tarpe. Rita Agurkytė 
beveik Valentino vienmetė. 
Baigusi astuonias klases, to
liau mokytis nepanoro. Pra
dėjo bendrauti su 28-osios 
vidurinės mokyklos antrame- 
te septintoke Zita Zieniūte. 
Vienai septyniolika, kitai — 
šešiolika. Abidvi nori kuo 
greičiau tapti savarankiškos. 
Tik kokiais keliais? Merginos 
pradėjo išeidinėti iš namų, 
vėlai grįžti, išgėrinėti, dažytis 
lūpa« niaukus. Abi jau kelin
ti m v. .ai lankė suaugusiųjų 
šokius. O kartą Rita iš namų 
dingo ilgesniam laikui. Į tėvų 
priekaištus atkirto:

— Jei kibsite prie 
su pamokymais, visai 
siu.

Mergaitės ieškojo
kių. O čia dar vyresnės drau
gės skatina. Kartą, gerokai 
išlenkusios alkoholinių gėri- 

... mų, Rita ir Zita su Regina 
i- Ūsaite ir Zina Kukauskaite 

patraukė Laisvės alėja.
— Chi, žiūrėkit, panos, ko-

^Itl
kia gražuolė! — parodė Rita 
į kaimietiškai apsirengusią 
maždaug jų amžiaus mergai
tę.

Mergaitei einant Biliūno 
aikšte, viena iš draugių stum
telėjo ją ir įsakė atsiprašyti. 
Ši, gūžtelėjusi pečiais, norė
jo praeiti, tačiau ketveriukė 
pastojo kelią. Pasipylė smū
giai į galvą, spyriai į kojas, 
užgaulūs žodžiai. Iniciatorės 
buvo Rita ir Zita. Į bandžiu
sių ginti nukentėjusiąją mo
terų žodžius mergiotės atšo
vė:

r

manęs 
pabėg-

nuoty-

ei-

Tačiau aiškėja kitas, 
komiškas reiškinys, 
"Laisvės" redaktoriai 
neskaito bolševikinių lei
dinių! Tuo tarpu tai įei
na į jų "ideologines" pa
reigas. Jie privalėtų ge
rai orientuotis sovieti
nėje buityje, ne vien tik 
tai matyti tą buitį per 
"Gimtojo krašto" skil
tis.

Su didele užuojauta ka
daise švariam nuo chuli
ganizmo Panevėžiui, 
"Dirva" atpasakojo tik
tai vieną chuliganizmo 
faktą, kuriuo sovietinis 
leidinys pradėjo ilgą sa
vo rašinį. Tame pat so
vietinio leidinio rašiny
je" tokių chuliganizmo fak
tų buvo daugiau. "Dirva" 
jų nepakartojo. "Laisvė" 
gi sako, chuliganizmo nė
ra, yra tik vienas "fak
telis"!

Toliau bimbinė "lais
vė" pasipiktino, kad 
"smetonininkas žurnalis
tas" klaidina žmones, 
skelbdamas, kad jauni
mas turi atliekamų rub
lių ir geria, ir neturė
damas ką beprasima- 
nyti, chuliganauja.

Vienok ir ta "smetoni- 
ninko žurnalisto" žinia

— Palaukit, dar ir jums 
atkalsim.

Raudo ir balo teisme abi 
draugės. Tačiau už chuliga
nizmą abiem nepilnametėms 
teks kurį laiką praleisti kolo
nijoje.

Visiems tų istorijų „hero
jams" tebuvo po 16—18 me
tų, visi jie savo „žygdarbius" 
įvykdė, veikiami alkoholio, 
beveik visų šeimos gyvena 
pasiturinčiai. O kas pastūmė
jo šiuos vaikinus ir mergi
nas į klystkelius?
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nimas neturi kur dėtis ir 
uždarbį meta gėralams. 
Iš chuliganų pavardžių 
matyti, kad tai rusai (dau
gumoje). Išvada aiški ir 
logiška...

Reikia pastebėti, kad 
"Valstiečių laikraštis", 
"Komjaunimo tiesa", 
"Tiesa", "Literatūra ir 
menas" — šiais leidi
niais disponavo "Dir
vos bendradarbis, — 
spausdinami tokiu smul
kiu šriftu, "super-peti- 
tu", kad "Laisvės" redak
toriai arba neįskaito jo, 
arba nuvargsta beslebe- 
zavodami, arba pameta 
skaityti ir tingi varyti 
iki straipsnio galo.

Ant blogo popierio 
smulkiausias tekstas ne
labai patrauklus skaity
bai. "Laisvės" redakto
riai turėtų įsigyti "rea- 
ding glasses". Tai ne
brangus ir parankus daly
kas šifruojant bolševiki
nę spaudą. Tik nepirkit 
stiklų ružavos arba rau
donos spalvos. Pro to
kius sunku matyti tik
rus sovietinio gyvenimo 
faktus.

Štai kaip atsiliepia 
apie "sovietinių spaudi
nių" tekstą E. Švėgžda

'aoriš-
" KOMJAUNIMO TIESA"
197LX,21 Nr.206

Po šiuo Mrs. E. Švėgž
da laišku galėtų pasira
šyti ir "Laisvės" redak
toriai.

Panevėžyje siautėja 
chuliganizmas. Chuliga
nizmas pasidarė bend
ruoju ir sunkiuoju socia
liniu reiškiniu visoje ok. 
Lietuvoje. Apie tai rė
kia sovietinė spauda ir 
siūlo griežčiausių prie
monių kovoti su ta nelai
me. Reikia dar sutikti, 
kad tą skaudų reiškinį 
pagimdė sovietinė san
tvarka, nes chuliganiz
mo epidemijos nebuvo 
Nepriklausomos Lietu
vos laikais.

zidento rinkimų išlai
doms padengti.

Svečiams susirinkus 
ir grojant maršą buvo 
įneštos vėliavos. Ame
rikos vėliava viduryje, 
apsupta 9 tautybių vėlia
vų. Lietuviška trispalvė 
buvo dešinėje pusėje 
penktoje vietoje. Lietu
vos vėliavą lydėjo, mer. 
gaitės ir berniukai pas L 
puošę tautiniais drabu
žiais. Lietuviai bankete 
pasirodė gerai susior
ganizavę, atsivežė tau
tiškus trispalvius kaspi- 
nukus, kuriuos mergai
tės segiojo prie švarko 
atlapo, prisegdamos se
natoriui Edward Dre- 
winskiui, gubernatoriui 
Richard B. Ogilvie ir ki
tiems žymiems vyrams. 
Teko kalbėtis su guber
natorium, kuris parodęs 
į švarko atlapą, pasakė: 
"žiūrėkit ir aš esu lie
tuvis, turiu vėliavėlę at
lape".

Gubernatorius, saky
damas pagrindinę kalbą, 
du kartu paminėjo lietu
vių vardą, daug kas tuo 
buvo nepatenkinti, kodėl 
kitų nepaminėjo. Banke
to komitete dalyvavo du 
lietuviai: Kazimieras Ok- 
sas, publicity chairman 
ir Bronius Nainys komi
teto narys. Invokacijai 
sukalbėti buvo pakvies
tas vyskupas Vincentas 
Brizgys. Po maldos, jis 
pridūrė vieną kitą žodį, 
bet praleido puikią pro
gą dalyvius supažindinti 
su Lietuva ir jos vergi
ja.

Kitų tautų dalyviai 
neturėjo prisisegę jokių 
ženklelių ir nebuvo žino - 
ma kuriai tautai priklau 
so. Pagal turimus davi
nius , bankete dalyvavo 
apie 176 lietuviai.

Baliaus svečiams bu
vo pristatyti iškilieji lie - 
tuviai: Valdas Adamkus 
ir iš Cicero Jonas Kim- 
barkas. Šiltais žodžiais 
paminėjo lietuvius kon
gresmanas Edward J. 
Drewinskis. Ir kiti kal
bėtojai savo kalbose mū
sų neaplenkė. (s a)

CHICAGO
RESPUBLIKONŲ
BALIUJE

Chicagos ir apylinkės 
lietuviai, respublikonų 
lygos nariai,puikiaipasi 
rodė Illinois respubliko
nų tautybių surengtame 
bankete spalio 10 d. 
Grand Ballroom - Ma- 
riott Hotel. Puiki apati
nė salė, kuri talpina virš 
1000 svečių, buvo gra
žiai išpuošta. Baliaus iš 
laidas apmokėjo Cle- 
ment W. Stone ir pelnas 
skiriamas 1972 metųpre-

VERTA DĖMESIO
Kas nori ilgiau gyventi, tu 

ri ieškoti geresnio klimato. 
Toks klimatas yra Kalifor
nijoje, Santa Monica. Jeigu 
norėsite įsigyti namą?, tai 
jus RŪTA INC. pastatys 
pagal jūsų pageidavimą ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
kas kitas. Prašome įsitikin
ti. RŪTA INC. 3002 Santa 
Monica Blvd., SantaMonica, 
Cal. 90404.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

NEPRALEISKITE NEGRJŽTANČIOS 
PROGOS

Atlankiusieji Romą visi patvirtins, kad LIE
TUVOS KANKINIŲ ATMINIMUI KOPLYČIA

Edmund S. MUSKIE
U.S. Senator from Maine /Candidate for the 
Vice-President of the United Statės — 1968

Endorses
JAMES M. CARNEY

Democrat-for Mayor of Cleveland
Carney for Mayor, Comniv Sallv Fridrich, Secretary,

19323 Davinwoocl Dr., Cleveland, O. 44135

šv. Petro bazilikoje iškalbingai skelbia lankyto
jams Lietuvos vardą ir mūsų pagarbą kenteju- 
siems už Dievą ir Lietuvą.

Kad to istorinio paminklo kūrėjų tarpe liktų 
ateičiai jūsų ir jūsų savųjų vaidai, savo auka pa
dėkite išmokėti jo įruošimo išlaidas.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL 
2701, W. 68th St.
Chicago, III. 60629
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VAIKU TEATRO 

KLAUSIMU

A.a. Kaziui S. Karpiui..

Niekas nesiginčys, 
kad scena turi milžiniš
ką poveikį į jaunąjį žiū
rovą. Tai auklėjimo ir 
indoktrinacijos priemo
nė. Jauniausiai lietuvių 
kartai vaikų teatro sce
na ir tinkamas repertu
aras turėjo ir turės stip
rią įtaką, formuojančią 
dorinius ir lietuviškus 
principus.

Tačiau, pripažindami 
nepakeičiamą vaikų 
teatro įtaką vaikams, vis 
nepajėgiame išspręsti 
tos tiesiog gyvybinės 
mums problemos. Tik
tai keletą plokštelių vai
kams, bent iš tolo pri
menančios lietuviškąją 
sceną vaikams, rodo 
kaip tos scenos ištroš
kęs mažytis mūsų žiū
rovas. Visos tos plokš 
telės turėjo didžiulį pa
sisekimą. Kitos išpar
duotos ir antros laidos 
(Zuikis Puikis). Vaiku 
vaidinimai, lyg stebuk
lingai iš dangaus iškri
tę, visad nestokoja žiū
rovų. Salės būna pilnos.

Bet nėra ir nėrapasto 
vaus vieneto, kurį drįs
tum ėm pavadinti teatru, 
kurio veikimas skirtas 
jauniausiam žiūrovui. 
Nėra ir repertuaro to
kiam teatrui, išskyrus 
keliolika vaidinimų, sa
vo pastatymais įrodžiu
sių jų sceniškąjįpatrauk- 
lumą. Institucijos, ku
rios privalo tą proble
ma rūpintis ir stumti ją 
iki realizavimo, kaž kaip 
nepaslankiai sukasi ap
link problemą. Niekas ne
abejoja, kad sumanymui 
reikia investacijos. Rei
kia bent keturių asme
nų, aktorių, nuolatinio ko
lektyvo. Tas kolektyvas 
scenos sezono metu ke
liautų iš miesto į mies
tą, su pora sezonui pasi 
rinktų vaidinimų. Iš 
anksto susitarus, jiems 
talkon galėtų mokyklos 
parūpinti visą vaidinimo 
aplinką. Tai būtų jaunie
ji vaidintojai. Vaikų te
atras nereiškia, kad 
scenoje turi vaidinti vai
kai, bet tai yra vaidini
mai vaikams. Jų mentali
teto veikalai suvaidi
nami suaugusiųjų akto
rių. Su patyrusiomis 
scenos pajėgomis leng
va akcentuoti reikiamus 
auklėjimo aspektus, pa
brėžti idėjinę veikalo 
pusę. Vaikų teatras nė
ra vaikų ”saviveikla", 
kaip jau ima suprasti mū
sų visuomenė, bet gero 
vaidybinio lygio teatras.

Tokiam vaidybiniam 
vienetui neišvengiamos 
gastrolės. Sezono metu 
aplankius bent dešimtį 
stambesniųjų miestų, 
jaunajam žiūrovui, su- 
teiktumėm neužmiršta
mus išgyvenimus, įteig- 
tumėm jam patrauklu
mą jo mentaliteto sce

nai, kur lietuviškas žo
dis tariamas be priekaiš
to, kur scenoje būtinai 
išsiskleistų lietuviška fa
bula, susieta su lietuviš
ka pasaka, su lietuvių 
istoriniais asmenimis, 
arba su lietuviška ten
dencija atsieta didakti
ka.

Rūpinimasis lietuvių 
teatru yra viena iš jaut
riausiųjų išeivijos kultū
rinio gyvenimo temų. To 
dėl sveikintinos ir rem
tinos tiesiog milžiniškos 
pastangos, kurios mato
mos Chicagoje, prikelti 
lietuvišką sceną, lyg fe
niksą iš pelenų. Bet toje 
pasisakymų ir siekių 
mišrainėje, kuri retkar
čiais prasiveržia ir spau 
doje, nėra temos apie 
vaikų teatrą, kaipo tokį. 
Jaunasis aktorius, atro
do, ruošiamas "rimtai" 
scenai. Jaunasis akto
rius viliojamas ir gun
domas net gi nesveika 
scenos eksperimentika, 
iki šlykščių homoseksu
alų interpretavimo... 
Tai nesveikos, hipiškai 
liguistos tendencijos gal
voti, kad šitokia medžia
ga yra maistas ir dega
lai lietuviškos scenos or 
ganizmui! Bet tai liečia 
scenos paruošų esmę. Ir 
apie tai tenka kalbėti.

Tolimesnės distanci
jos siekis yra dabartinis 
klausimas, kur vaikų te
atro personalo paruoši
mas yra svarbesnis už 
eksperimentinius triu
kus dabartiniame mūsų 
teatre. Mums reikia pri
auginti ir žiūrovą. Tas 
žiūrovas, dabar tik ma
myčių už rankos atveda
mas į lietuviškas sales, 
po dešimtmečio jau su
darys pastovių žiūrovų 
bazę, jeigu ... jeigu jis 
bus įpratęs lankyti lietu
vių sceninius renginius. 
Tad, vaikų teatro proble
ma jau dabar degte dega, 
planuojant ilgesnės dis
tancijos siekius.

Neapleidžant, dargi 
aktyviai skatinant vaikų 

ALT S-gos Clevelando skyr. valdybos ižd. V. Smogis, LB Clevelandeo I apyl. pirm. F. Eidimtas ir 
senosios kartos atstovas J. Sadauskas apdengia velionio K.S. Karpiaus karstą Lietuvos tautine vėliava. 

J. Garlos nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.) 
darė taip pat sąlygas 
susirinkti jų svetinguose 
namuose. Kai Bendruo- 

' menė Amerikoje žengė 
pirmuosius savo žings
nius, eilę metų mudu kar
tu dirbome Clevelando 
apylinkės valdyboje. Jis 
priklausė prie tų seno
sios mūsų išeivijos vei
kėjų, kurie, taip pat jau 
mirusio PLB valdybos 
buv. pirmininko a.a. Juo
zo-J. Bačiūno žodžiais: 
"pataikė į laiką ir gyve
nimo sąlygas". Karpių 
randame Bendruomenės 
eilėse šalia prel. J. Bal- 
kūno, dr. M.J. Colney, 
W. M. Chase, VI. Dilio, 
A.S. Trečioko, prof. J. 
Stuko ir kt. Jau 1935 a.a. 
Karpius vyko į nepriklau
somą Lietuvą, kurios lai
kinojoj sostinėj Kaune 
buvo šaukiamas pirma
sis pasaulio lietuvių kon
gresas. Tikslas buvo di
delis, bet juo domėjosi 
tik nedaugelis. Iš JAV 
tesusidarė vos 29 asme
nų delegacija, nors kas
met į Lietuvą jau vykda
vo šimtai ekskursantų. 
Karpius atstovavo "Dir
vai". Mano paprašytas, 
jis parašė "Pasaulio Lie
tuviui" pluoštą anų dienų 
įspūdžių (1964 Nr. 7-8)o 
"Atsiminkime, — rašė 
jis, — kad Pirmasis Pa
saulio Lietuvių Kongre
sas vyko vadinamojo Tau
tininkų režimo’ metais. 
O buvo taip, kad vieni 
tam režimui pritarė ir jį 
rėmė, o kiti nepritarė ir 
smerkė. Taigi vyko tar
pusavio kova su visam 
mūsų gyvenimui tokiu bū
dingu aitrumu ir neapy
kanta". Tai reiškėsi taip 
pat ir užsienio lietuvių 
gyvenime, ir Karpius ci
tuoja kauniškio "Pasau
lio Lietuvio" žodžius,ro
dančius anų dienų nuo
taikas: "Kiek toje mažu
tėje lietuvių tautos bend
ruomenėje vieni kitų ne
supratimo ir nesusiprati
mo! Kiek keršto ir neapy 
kantos!.. Įtarimas ir ne
pasitikėjimas — štai di
džiausi priešai, kuriuos 
galima šiandien žmonė
se pastebėti". Karpiui 
tai ne prie širdies. Jis 
norėtų kitokių nusiteiki
mų, kitokių santykių, ir 
dabar mums linkėjo: 
"Palyginti neilgas, tik

vai-dybinę saviveiklą, rei
kia paruošti personalą 
vaikų teatrui, atrasti vai
dybinius talentus, jų reiš
kimosi vaikų teatre są
matą įjungti į auklybai 
skirtų fondų sąmatą. Juk 
tai lietuviškos auklybos 
esminė dalis. 

dvidešimt aštuoneriųme
tų tarpas mus skiria nuo 
Pirmojo Pasaulio Lietu
vių Kongreso, vykusio 
1935 rugp. 11-17 dienomis 
Kaune. Anuomet išeivi
jos vienybę skaldė kenks
mingi skirtumai. Ir da
bar skirtumai kliudo vie
ningai dirbti tautiniam iš
likimui. Pasaulio Lietu
vių Sąjungos ir DULR 
praktiškai pradėtas pa
saulyje išsiblaškiusių 
tautiečių jungimo dar
bas, likimo lėmimu, ati
teko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei. Sunkio
mis sąlygomis ji rūpina
si, kad kiekvienas lietu
vis būtų ’nuoširdus savo 
tautos sūnus ir tikras na
rys tos mažutės bendruo
menės, kuri vadinasi 
lietuvių tauta".

Lietuvybė buvo tas ma
tas, kurį a.a. Karpius dė
jo lietuvių vienybės pa
grindam Jo namuose ra
do vietą lietuvybės sim
boliai ir pavyzdžiai. Jis 
pats jais džiaugėsi, juos 
taip pat parodydavo savo 
svečiams pasigėrėti ir 
pasidžiaugti. Rinko taip 
pat knygas ir kt. lietuviš
kus leidinius. Savo pa
ties darbui iš jo gavau 
Kaune 1937-40 ėjusio 
"Pasaulio Lietuvio" kom
plektus. Jo būde vyravo 
noras kitam darbe padė
ti ir patalkinti. Organiza- 
ciniuos e s antykiuos e bu
vo ramus ir santūrus. 
Aštresnis spaudos pole
mikoje, bet daugiausia at
siliepdavo arba pats kliu
domas ir provokuoja
mas, arba gindamas sa
vo idėją, savo srovę, sa
vo srovės atstovus. Norė
damas painformuoti, nu
teikti, įtikinti, praktika
vo privačius laiškus. 
Tokių laiškų įvairiomis 
progomis ir įvairiais rei
kalais esu gavęs ir aš. 
Yra kreipęsis ir viešu 
spausdintu laišku "Kal
bos vienodinimo klausi
mu", parodžiusiu gerą jo 
valią, bet tik mėgėjišką 
šios srities akiratį.

Velionis Kazys S. Kar
pius savo dalį ir įnašą 
lietuvių išeivijai, lietu
vių tautai ir Lietuvai ati
davė. Pagal žinomąjįdės- 
nį: feci quod potui, fa- 
ciant meliora potentes. 
Padariau, ką galėjau, te
padaro, kas gali, geriau! 
Atsisveikindamas su juo 
Bendruomenės vardu, ga
liu pabrėžti, kad spindu
lys lūžo, bet spindulio 
šviesa liko. Žmogaus, 
veikėjo, bendradarbio, 
lietuvio šviesa. Darbų ir 
kūrybinių pastangų švie
sa. Šviesa, kuri ir to
liau švies lietuviškuose 
mūsų keliuose. Bend-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas Teodoras Blins- 
trubas kalba atsisveikinime sua.a. K.S. Karpium. Jo kalba tilpo Dir
voje Nr. 80. J. Garlos nuotrauka

ruomenės vardu užuojau
tą reiškiu velionies bro
liui ir artimiesiems, 
Amerikos Lietuvių Tau
tinei Sąjungai ir visiems 
lietuviams, kurie jį pri
simins ir jo pasiges.

• Dr. Stasys Tamošaitis, 
gyv. Floridoje, a. a. Kazio
S. Karpiaus bičiulis, nega
lėdamas dėl silpnos sveika

Vėlybas ruduo. Gamta apmiršta, medžiai asketiškai apsinuogi
na, žemė šalčiu sustingsta. Netrukus sniegas iš aukštybių nušlaks- 
tys ir sulygins viską, vėsaus miego antklode apdengs. Todėl šis lai
kas taip pritinka Vėlinių šventei. Po vasaros linksmybių ir rudens 
derlių sotumo — apsimąstyti: viskas laikina, viskas kinta ir pasi
baigia, nuplaukia į bedugnių amžių aruodus. Jau daug tavo bičiulių 
ir mielų kaimynų išėjo į anapus, atgulė po velėna negrįžtamai... Me
mento mori: žinok — ir tu mirsi! Mirties paslaptis mus jaudina 
žmogaus prasmės rimtimi. Gyventi ne tuščiai, o dvasios turinio svo« 
riu. Ir darbų kilnumu atžymėti savo buities kelius. Aplinkui gėrį 
skleisti, savo artimui dosnią širdį nešti, saviškiams ir tautai ar 
žmonijai jėgs aukoti. O labiausiai žmogų pažemina savanaudišku
mas ir medžiaginių gėrybių įsimylėjimas. Tad rudeniškai niūrios 
Vėlinės kviečia valandėlę susimąstyti, kad rytoj uolesniu žingsniu 
kiltume į šviesesnius darbus.

• Alfonso Bikulčiaus (mirė pavasarį Melbourne) paskutinė va
lia: "Nepuošti mano karsto gėlėmis — skirtą sumą aukoti Lietuvių 
Namams" -- gražus, mums įsidėmėtinas ir vykdytinas žodis. Vie
nur statomi Liet. Namai, kitur liet, mokykla laukia paramos, tre
čiur kultūrinės draugijos ar jaunimo sambūriai naudingiems užmo
jams aukos prašo. O savoji spauda, kuri mus jungia ir džiugina, mū
sų kultūrą ugdo ir tautinę gyvybę kursto -- visą laiką nelengvai 
verčiasi ir mūsų dosnumo tikisi. Tad nemėtykim pinigo tuščiai ir 
beprasmiškai.

'♦ Sakoma, blogas paprotys lengvai prilimpa, o gerą įsiugdyti 
-- reikia daug pastangų ir protingos išminties. Taip ir su tom gė
lėm. Lietuvoj jas dažniausiai skindavome iš savų darželių, mergi
nos pynė vainikus — tai buvo jautru ir prasminga. Antra, ten ir baž
nyčioj per pamaldas karstą gėlėm nukaišėme. Irgi palydoje vaini
kais papuoštą velionį gabenome. O dabar čia gėlės -- vien grabo- 
riaus sienom pagerbti (ir paskui tuoj išmesti). Net ir kapinėse 
jau kapo nekaišomę, nes nebesvarbu: pertoli užmiesty, kad dar kas 
lankytų dažniau, o ir iš viso nėra laiko. Bet mes -- tingim galvoti 
ir automatiškai tebeperkame gėles. Lyg tam plikbajoriui "unaras": 
svarbu tam dalykui išmesti tam tikrą pinigo sumą!

• Net ir pas graborių ta vainikų gausa sienose kartais -- nevi
sai smagus įspūdis. Pvz. jei miršta senas, pensijos amžiaus žmo
gus, argi jam taip labai tinka tie darželiai? O ypač vyrui, kuris gal 
ir jaunas būdamas niekada nesikaišė rožėm nei ramunėm. Kažkaip 
vaikiška, kad draugai ir pažįstami neranda kito būdo velioniui pa
gerbti, Tartum laiko jį buvus nesubrendėliu, jokių kitų vertybių ne 
žinojusiu. O iš tikrųjų žmogui pagarbiai minėti svarbu — pagerbti 
jo dvasinius polinkius, paremti jo buvusius siekimus. Jei jis pri
klausė kuriai draugijai arba skaitė kurį laikraštį -- ta proga ten nu
kreiptam savo auką. Tuomet bus aišku, kad mes jį tikrai mylėjom 
ir supratom. Bet mūsų tuštybė siekia tuoj čia pat sau garbės: štai 
žiūrėkite, aš nupirkau šitą... Ir taip budynės tampa mūsų pačių pui
kybės paradu. O daug kukliau ir kultūringiau — ta proga aukoti sa
vai mokyklai, spaudai, draugijom. Kas kita, kai miršta jaunas žmo
gus -- tuomet tikrai pritinka ir gėlių vainikai, tik ne pusamžiams 
Žilaplaukiams, kuo nors giliau gyvenimo taką įbrėžusiems...

• Dar vienas dalykas rodo, kad čia ne tik tuščias pinigo mėty
mas ir savęs garsinimas, bet -- net neskoninga ir beveik velionio 
šeimai įžeidžiama. Pvz. saviškiai išrenka vainiką pagal-mirusiojo 
skonį: dailiai kuklų, neperdidelį, švelnių spalvų. O pažįstami ir kai 
mynai aplinkui iškabina daug puošnesnių, ryškiai rėksmingų ir pla
čiai lapotų kupetų. Ir tie žalėsiai sumenkina šeimos papuošalą, už- 
stelbia net žmogų gulintį karste. Atrodo, lyg tie trumpam momen
tui nupirkti daiktai čia dabar svarbiausia: skaičiuokite juos,stebei- 
lykit, kieno užrašai, kokių rūšių gėlės, kiek kaštavo...

Taip ir dėl pinigo švaistymo, ir dėl pagarbos velioniui bei jo 
šeimai — nukreipkime savo užuojautas prasmingesne linkme. Pa
remti velionio darbų nutrukusį siūlą, tęsti jo dvasinius užmojus. 
O karstą tepuošia (ir niekas tenenustelbia!) saviškių šeimos sko
nio gėlės — čia jos geriausiai pritinka. Tuomet nebūtų ir to nejau
kaus skirtumo, kad vieno budynėse sunešama arti penkiasdešimt
vainikų, o kito— vos keletas. Lyg ir mirusio žmogaus vertė išma
tuojama taip paviršutiniškai — doleriu nupirktais, greitai nuvystan
čiais žiedais...

tos atvykti Į laidotuves, pa
gal velionies priešmirtinį 
norą, vietoj gėlių atsiuntė 
Dirvai paremti 25 dolerius.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• ALT S-gos pirm. T. 
Blinstrubas ir vicepirm. K, 
Pocius-spalio 24-25 d. daly
vavo Sąjungos garbės nario 
a. a. Kazio S. Karpiaus lai
dotuvėse Clevelande.
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS '■!!!!« ATSISVEIKINANT SU KAZIU KARPIUM

Mes matome, kaip 
Amerikoje daugumą 
aukštųjų valdžios pos
tų užima milijonieriai ar 
šiaip jau turtingieji, nes 
dėl didelių rinkiminių iš
laidų, kad ir kilniausios 
asmenybės negali savo 
sugebėjimų parodyti vi
suomenei. Todėl dažnai 
išrenkami nepasiruošę, 
netinkami toms parei
goms asmenys ir kraš
tas dėl to labai kenčia.

Paskutiniu laiku ir 
mes išeivijos lietuviai 
pradėjome to krašto pa
vyzdžiu sekti. Jau eilė 
metų nebeieškome tų 
talentingų kuklių asme
nybių organizacijoms va 
dovauti, bet ieškome kuo 
turtingiausio asmens ne 
tiek konkrečiam darbui, 
kiek tos org-jos repre
zentacijai. JAV-se tie 
turtingieji dažnai renka
mi ir todėl, kad valdžiai 
mažiau kaštuotų jų išlai 
kymas. Pav., mūsų New 
Yorko gubernatorius Nel- 
son Rockefeller iš vals
tybės iždo ima tik vieną 
dolerį algos metams. Ta
čiau mūsų kai kurie va
dovai taip nesielgia, jie 
dairosi ne lietuvybei pa
sitarnauti, bet iš lietu
vybės neoficialiai pasi
pelnyti. Teisingai Drau
gas įžanginiame 9.20 
apie tai pasisakė: "Žmo
gaus įgytas ar paveldėtas 
turtas, o taip pat ir titu 
las yra labai geri daly
kai, bet ne visada jie yra 
kilnios asmenybės po
žymiai".

O vis dėlto didžiųjų 
org-jų vadovai turėtų bū
ti kilnesnės asmenybės, 
o tačiau yra tokių, ku
rie siekia populiarumo 
bei didesnio visuome
nės pasitikėjimo idant 
įgytų autoritetą ir Lie
tuvos okupanto akyse. 
Čia okupantą viešai iš
keikia net ir labai žemu 
stilium, o tuoj pat su jo 
politrukais bičiuliauja
si, iškilmingus priėmi
mus jiems ruošia ir to
kie veikėjai braute brau 
naši į aukštesnius org- 
jų postus bei komite
tus, susirasdami sau nai
vių žmonių užnugarį, ku 
rių niekada gi netrūksta.

Kiekvienas turime 
laisvą valią ir asmeni
nę sąžinę, kur ir kaip 
elgtis, todėl ir san
tykiuos su atvažiuojan - 
čiais iš tėvynės elgia
mės kaip kas išmano
me. Nebūdami jokios di
džios org-jos vadovais 
galime ir elgtis pagal sa
vo išmonę, tačiau kiek
vienam pravartu įsidė
mėti šiuos Draugo 9.17 
dienos žodžius, kur nuo
sekliai aprašomas abi
pusis lankymasis net ir 
kunigų atveju.

"Iš Lietuvos atvykusio 
kunigo apsilankymu ko

GARBĖS TARNYBA <2)
munistai nori apdumti 
kai kurių naiviųjų žmo
nių akis. Girdi, religi
jos nepersekioja, nes ir * 
kunigui leidžia išvažiuo
ti ir vėl grįžti. Argi toks 
lankytojas kunigas iš
drįs viešai pakalbėti 
apie religijos persekio
jimą Lietuvoje? Jei jis 
drįstų pasakyti teisybę, 
tai nebegalėtų grįžti 
į Lietuvą, nes ten sulauk 
tų žiaurios bausmės.bet 
tikos ir čia nedrįs pasi
likti, nes Lieuvojeyra 
palikęs kaip užstatą gal 
gimines, gal draugus, o 
gal kokį grąsinantį pa
žadą, kurio irgi bijos la
biau už viską...

... Paslauga okupantui 
yra naudinga iš sugrįžu
sių ir iš čia nu vykstan
čių. Žiūrėk, jau kiek į 
Lietuvą važiavusių su
grįžo užčiauptom bur
nom. Nemaža yra ir to
kių, kurie išvažiavo drą
suoliais, o grįžo bai
liais. Komunizmo reži
me nepabuvęs, tokių as
mens "pasikeitimų" nie
kaip nesupras. O yra jau 
ir tokių, kurie iš baimės, 
naivumo ar kitų slaptų 
priežasčių, grįžę po ap
silankymo Lietuvoje, mė ■ 
gina tarnauti komuniz
mui".

Mes turime suprasti į 
JAV atvykusius lankyto
jus ir jiems daug atleis
ti, bet kuo paaiškinti čio
nykščius, kurie puikiai 
žinodami okupuotos Lie
tuvos padėtį, religijos ir 
bet kokių laisvių perse
kiojimą, o štai radijo va
landėlių vedėjai neraus
dami uždeda "Avė Ma
ria" įdainuotą Noreikos 
plokštelę iš pavergtos 
tėvynės, girdime infor
muojant, lyg tyčia norint 
parodyti ten egzistuojan 
čią tikėjimo laisvę. Aiš
ku, jei taip elgiasi tiktai 
savo asmeninės sąžinės 
diktuojami, tačiau jie at
stovauja ir centrinėse 
organizacijose. O org- 
jos vadovo nuomonė yra 
visos tos visuomenės da 
lies nuomonė nežiūrint 
kur ji būtų reiškiama, o 
jeigu asmeniška nuomo
nė nesiderina su atsto
vaujamos visuomenės da 
lies, tai yra griaunami 
tokios org-jos pagrin
dai.

Okupantas deda di
džiausias pastangas de
moralizuoti mūsų visuo
menę ir tik nuo mūsų pa 
čių priklausys, ar mes 
vieningai tam griovimui 
pastosim kelią, ar nesu
tarimu ir klaidingais 
veiksmais jam patarnau- 
sim, teisingai vieno sei
mo metu užakcentavo 
VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas.

Dėmesio vertos ir 
šio to paties Draugo 
įžanginio mintys, būtent: 

"Neretai kilnios ir iš- 
keltinos asmenybės į rei
kiamas aukštumas neiš
keliamos. Ten neretai 
patenka tik menkesnės 
asmenybės arba eiliniai 
asmenys, dažnai su di
desnėmis ydomis. To
kios asmenybės turi bū
ti surandamos ir ypatin
gai brangintinos..."

Tikra tiesa, bet kas gi 
tai turėtų atlikti, juk re
daktoriams patiems ne
įmanoma, o bendradar
biai daugumoj tik poil
sio laiką aukodami laik
raščiui talkina. Tokių 
kuklių asmenybių turi
me daug ir tikrai svar
bu su jais visuomenę su - 
pažindinti, bet lygiai ar 
daug daugiau reikia su
pažindinti su tyliaisiais 
kasdienybės tautinio gy
vastingumo palaikyto
jais, kurių nuotraukų ne
matome ir pavardžių 
spaudoje neskaitome, 
per lietuviškas radijo va
landas apie juos negir
dime nor s jie atlieka taip 
pat didelius darbus lie
tuvybei, bet mūsų vei
kėjams nei radijo vedė
jams tai neturi reikš
mės jeigu niekas už tą 
žinią iš anksto nepasiū
lo apmokėti. Tuo tarpu 
be sustojimo gražiau
siais poetiniais žodžiais 
ilgom deklamacijom ra
dijo bangomis esame 
prikalbinėjami užsisaky 
ti gėles ir atsigulti į lie
tuvišką koplyčią. Tie
siog visokiais būdais va
romi greičiau keliauti į 
amžinybę idantpalaikytu- 
me lietuvišką biznį. Ta
čiau nežiūrint kiek tokie 
skelbimai apmokami ir 
kokiais poetiniais graž* 
bilystės žodžiais mus 
prikalbinėtų, bet savo 
noru nei vienas radijo 
klausytojas tikrai ten ne 
keliaus.

Tuo tarpu niekada ne
tenka išgirsti apie jokius 
kultūrinius įvykius bei 
darbus, nes tokie darbai 
neduoda pelno ir nėra 
kam apmokėti. Tą kul
tūrinį darbą dirbantieji 
nuolatos aukoja savo lė
šas.

Tokių tyliųjų tautinio 
darbo bei lietuviškos kul" 
tūros ugdytojų yra daug. 
Yra eilinių lietuvių, ku
rių namus lanko gausi 
mūsų spauda, kurie auko
ja įvairiems mūsų fon
dams ir knyga dažna jų 
namų viešnia, kai tuo 
tarpu su aukštom preten
zijom neretas vadovas 
prenumeruoja vieną ku
rį lietuviką laikraštį, o 
sužinojęs, kad yra jo nuo 
trauka bėga skolinti iš to 
eilinio lietuvio.

Kalbant apie atžymė- 
tinas kilnias asmenybes 
ir tyliuosius kasdieny
bės darbuotojus mūsų 
spaudoje aiškiai paste-

Spalio 21 d. mane pa
siekė liūdna žinia, kad 
ilgametis Dirvos redak
torius ir nenuilstomas 
publicistas Kazys Kar
pius mirė. Iš pradžių ne
galėjau tikėti, kad taip 
galėjo įvykti. Kas nekas, 
bet tas plunksnos žmo
gus visuomet buvo veik
lus. Jis rašė įvairiomis 
temomis: istorinius pri
siminimus, kelionių įspū- 
džius, apysakas ar ro
manus.

Metu žvilgsnį į knygų 
lentyną. O joje išsirikia
vę, kaip senovės karžy
giai, K. Karpiaus Alpis, 
Kęstučio išvaduotojas, 
Kryžeivis, Du broliai, 
Klajūnas ir Merūnas. 
Šiuose veikaluose Kazys 
Karpius parodė savo gi
lią ir tyrą meilę tėvynei 
ir susižavėjimą senovės 
lietuvių didvyriškumu. 
Pasižiūriu į šios savai
tės susirašinėjimą. Laiš 
kų tarpe guli ilgokas, 
kruopščiai parašytas 
brolio Kazio laiškas su 
pasiūlymais dėl būsimo 
SLA veikėjų suvažiavi
mo Clevelande. Pagal
voju, tai žmogaus liki
mas ! Karpiaus nebus or
ganizatorių pasitarime.

Prisimenu Kazį Kar
pių nuo savo įstojimo į 
lietuvišką veiklą pirmų 
dienų. Tais laikais suei- 
davom lietuviškų organi
zacijų suvažiavimuose. 
Taip pat Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje vei
kimas mus suvesdavo.

Tekdavo mums pa
reikšti skirtingas nuo
mones. Mat, Karpius sa
vaip galvojo. Kai kada 
mudu pasiginčydavom, o 
ant rytojaus susitaiky
davome. Laiks nuo laiko 
Karpius viešėdavo pas 
mane. Niekas, kas iš ar
čiau pažinojo jį, negalė
jo ilgai pykti ant jo. Mat, 
jis buvo nuoširdus lietu
viško, patriotiško darbo 
pasišventėlis. Jis buvo 
atviras ir teisingas. Ar 
sutikdavai ar nesutikda
vai su jo nuomone, vis- 
vien jis buvo teisingo 
vyro pavyzdys.

Prisimenu kai SLA sei
me 1966 m. Clevelande, 
brolis Karpius smarkiai 
išbarė kaikuriuos veikė 
jus ir dar "ant kaupo" 
davė man vėjo. Bet se
kančią dieną jis atsisto
jo susirinkimo salėje ir 
paaukojo savo $1000 ap- 
draudos polisą SLA Tau 
tinei Fondacijai. Kas gi 
gali pykti ant tokios žmo

bime tik savo partijos 
"asmenybes", o jeigu 
esi bepartyvis ar kitos 
partijos žmogus, tai ne
žiūrint kokius lietuvy
bės dirvonus purentum, 
kokius tautinės kultūros 
kalnus verstum, vistiek 
liksi nepastebėtas pilkas 
žmogelis.

POVILAS P. DARGIS 
SLA Prezidentas

gaus. Brolis Karpius tu
rėjo daug gerų privalu
mų. Kurį laiką buvome 
atitolę, o vįsvien, kai jis 
užgirdo, kad mane tėve
lis mirė Lietuvoje para
šė labai šiltą ir brolišką 
užuojautą.

Mažo ūgio, malonios 
povyzos, Kazys S. Kar

Anthony I. GARAFOLI
Democrat, Cleveland City Council

Endorses
JAMES M CARNEY

Democrat-for Mayor of Cleveland
Carney for Mayor, Comm., Sally Fridrich, Secretary,

19323 Davinwood Dr., Cleveland, O. 44135

Perrinkite... J U D G E
Remiamas:

• CLEVELAND BAR ASSN. • CUYAHOGA BAR ASSN.
• CITIZENS LEAGUE • AFL-CIO
• CLEVELAND PRESS • TEAMSTERS COUNCIL
• UNITED AUTOMOBILE WORKERS

PLAIN DEALER VEDAMASIS 1971 m. rugp. 14 
”... Teisėjas Pillersdorf yra griežtas, bet teisingas.”

I X 1 GEORGE PILLERSDORF
August J. Kurdziel, Sec., 5001 Vand^lia Avė.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

Walter Rask-Rasčiauskas jau 11 metų organi
zuoja ekskursantų grupes į Lietuvą ir jo rengtos 
ekskursijos vyksta sklandžiai ir tvarkingai, šią va
sarą American Travel įService Bureau vežė 6 grupes 
į Lietuvą. Dėl vėlyvo užsiregistravimo ne visus ga
lėjome prijungti, nes truko vietų. Norėdami paten-. 
kinti didesnį skaičių lietuvių 1972 metais, turime 
užplanavę net 10 ekskursijų. Galėsite pasirinkti pa
togiausią išvykimo datą, kuri geriausiai atitiks Jūsų 
atostogų laikui: ekskursijos bus nuo 17 iki 21 die
nos ilgumo; bus galima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje.

Planuokite iš anksto, registruokitės jau dabar, 
dėl informacijų kreipkitės:

American Travel Service Bureau 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taipogi sudarome iškvietimus giminių atsilan
kymui Amerikoje; suteikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus; parūpiname bilie
tus ir reikalingas vizas.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS I AMERIKA 
4- 4-

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

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

CLEVELAND. OHIO 44114

pius buvo vienas Ameri
kos darbščių, lietuvių 
milžinų. Jis buvo kupi
nas energijos, labai in
tensyvaus būdo. Kaip ir 
kiti tokie dinamiški žmo 
nės, jis staiga ir krito. 
Kazys Karpius jau nebe 
miklins savo plunksnos. 
Bet jo raštai išliks. Ti
kiuos, kad lietuviškas 
Praamžius mielai glo
bos mūsų Kazį Karpių.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Savininkai: J. JANUŠAITIS 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.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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KŪRYBA IR MOKSLAS
DIRVA

LIAUDIES GYDYTOJAS
DR. V. PAPROCKAS

PABRĖŽA - IŠSIMOKSLINĘS

Pranešimas skai
tytas New Yorko 
Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos Židiny
je Tėvo Jurgio Pa
brėžos 200 metų gi
mimo sukakties pro
ga. (gimė 1771.1.15, 
mirė 1849.X.30)

Tėvas Jurgis Ambra
ziejus Pabrėža buvo pa
čiame gyvenimo pajėgu
me kai Lietuva per gyve
no du neeilinius sukrė
timus. Jam esant 24me
tų amžiaus, 1795 metais 
įvyko tretysis Lietuvos 
padalinimas ir esant 41 
metų amžiaus, 1812 me
tais mūsų kraštą nusiau
bė pirmyn žygiuojantie
ji ir atgal besitraukian
tieji Napoleono Bonapar
to daliniai. Ir vienas ir 
antras įvykiai sunkiai pa
lietė gyventojų sanitari
nę būklę, sveikatingumą, 
medicinišką aptarnavi
mą.

Tretysis Lietuvos pa
dalinimas sužlugdė iki 
tol krašte vakarų Euro
pos pavyzdžiu nusistovė
jusią medicinos siste
mą. Išmokslinti cirul- 
nikai (barzdaskučiai) 
300 metų, nuo XVI a. 
pradžios iki XIX a. pra
džios , vakarų Europoje 
ir mūsų krašte buvo pri
pažįstami chirurgijos at
stovais . Jų autoritetas ir 
vaidmuo buvo toks dide
lis, kad netgi Lietuvos 
mokslinės chirurgijos 
pradininkas Vilniaus uni
versiteto profesorius — 
chirurgas prancūzas J. 
Briote rado reikalinga 
įsirašyti į jų narius.

Po valstybinės kata
strofos pairo ir medici
niško aptarnavimo siste
ma. Naujai įsteigtoji "Po 
licinė komisija” pradėjo 
kontroliuoti tuo metu 
Lietuvos teritorijoje su
rastus 194 "špytolius” 
su 2159 "ubagais”. Atsi
rado nauja, tik rusams 
žinoma, feldšerių insti
tucija, kuri, kad ir juo
kingai skamba, dar ir 
dabar, bemaž dviem šim

PALAIKYK GERĄ REIKALĄ EIGOJE
SU ISSUE 9

KAS YRA ISSUE 9? Issue 9 yra atnaujinimas dešimčiai metų egzistuojančios one-mill levy.

AR ISSUE 9 PAKELS TAKSUS? Ne!

KOKS YRA TIKSLAS ISSUE 9? Atnaujinimas levy užtikrins CCC reikalingą paramą dabartinėms ir atei
ties išlaikymo išlaidoms, išlaikymą ir pagerinimą švietimo reikalų ir sutalpinti priaugančius studentus. 
1979 metų rudenį CCC studentų skaičius pasieks 30,000.

KAIP CCC TARNAUJA JUMS, ČUYAHOGA COUNTY REZIDENTAMS? šį rudenį 18,500 studentų aptarnau
jami CCC trijuose skyriuose — Eastern, Metropolitan ir Western. Nuo 1963 metų apie 70.000 Čuyahoga 
Countv gyventojų lankė CCC. Tarp daugelio galimybių yra "atvirų durų” priėmimo linija, žemi mokes
čiai, švietimo ir užsiėmimo patarimai, dienos ir vakaro klasės jaunimui ir suaugusiems pilną ar daliną 
laiką. Tūkstančiai baigusių ir buvusių studentų dabar tarnauja bendruomenėje atsakingose vietose. 
Daugelis kitu tęsia studijas universitetuose.

BALSAVIMAS UŽ ISSUE 9- TAKSŲ NEPAKELS 
PALAIKYK GERA REIKALĄ EIGOJE:

ČUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE
Paid for the Citizens' Committce for Issue 9, Mrs. Paul Butera, Secrctary, 3722 W. 143 St.. Cleveland. O. 44111

tam metų praslinkus, te
beegzistuoja pavergtoje 
Lietuvoje. Išmokslinti 
cirulnikai turėjo užleisti 
vietą rusiško tipo feldše- 
riams. Jie tuvo degra
duoti, nors XVIII a. lie
tuvius belaisvius cirulni- 
kus rusai labai aukštai 
vertino ir žodis "bar- 
ber” tuometinėje Rusi
joje buvo didelėje pagar
boje.

Napoleono kariuome
nės žygiavimas per Lie
tuvos teritoriją paliko gi
lius pėdsakus. Prancū
zai ne tiktai moraliai ir 
materialiai nualino mū
sų kraštą, bet taip pat 
pasėjo vietos gyventojų 
tarpe daug epideminių li
gų, įskaitant ir veneri
nes ligas, kurios įgijo 
populiarų prancūziškos 
ligos vardą.

Jau 1812 m. liepos mė 
nesyje, t.y. vos praslin
kus vienam mėnesiui nuo 
Napoleono įžygiavimo į 
Vilnių (1812.VI.28, pran
cūzams žygiuojant toliau 
į rytus), mieste bujojo 
kruvinos dysenterijos 
epidemija, prie kurios 
kiek vėliau prisidėjo šil
tinė, kuri nuolat didėjo 
ir pasiekė milžiniškos 
apimties kai sumuštos 
prie Berezinos (1812.X. 
26-28 d.d.) Napoleono Bo
naparto armijos likučiai 
traukėsi atgal į vakarus. 
Vilniaus universiteto pa 
talpos, vienuolynai bei ki
ti pastatai buvo paversti 
ligonbučiais. Visose to
se sergančiais ir mirš
tančiais perpildytose "li
goninėse" susidarė ne
paprastai sunki būklė. 
Štai kaip aprašo tą p adė 
tį daktaras J. Bertran, 
buvęs tuo metu vienos iš 
tokių vienuolynų-ligoni- 
nių gydytojas: "Ligoniai 
vartėsi koridoriuose ant 
pusiau supuvusių šiaudų 
ryšulių arba plikų grin
dų, nepakloti, sunkiai įsi
vaizduojamame purve 
nes gamtos reikalus jie 
darė po savim ir nebuvo 

kas jais rūpinasi. Nebu
vo pačių reikalingiausių 
vaistų.”

Visų sergančių, kad ir 
į improvizuotas ligoni
nes buvo neįmanoma pa
guldyti, todėl daugelis iš 
jų gulėjo privačiuose na
muose, daugybė mirė kie- 
muose, gatvėse, aikštė
se ir pakelyje. Paguldy
ti į universiteto klinikas 
prancūzai, besigelbėda- 
mi nuo bado, suvalgė vi
sus patologo - anatomi
nės kolekcijos prepara
tus. Žinomi atsitikimai 
kad sergantieji kareiviai 
ligoninėse apgrauždavo 
savo mirusių draugų la
vonus. Vien tiktai 1812 
metų gruodyje Vilniuje 
mirė 25.000 prancūzų ka
reivių bei karininkų. Tik 
tai šv. Kazimiero vienuo
lyne, giltinei aprimus, 
buvo rasta 5.000 lavonų.

Nagrinėjant Tėvo Jur
gio Ambraziejaus Pabrė
žos nuopelnus medicinos 
srityje kaip tiktai tenka 
žiūrėti iš to laikotarpio 
perspektyvos. Ir. sie
kiant išsamesnio vaizdo 
apie medicinišką aptar
navimą Lietuvoje, ten
ka padaryti mažą eks
kursiją į dar gilesnę 
praeitį.

Pirmieji išmokslin
ti gydytojai Lietuvoje at
sirado XV a. pabaigoje ir 
tai buvo svetimšaliai. 
Jie sudarė lietuviškos 
medicinos užuomazgą. 
Pačioje pradžioj jie gy
veno Vilniuje, bet į XVI

Frank VALENTĄ
President, Cleveland AFL-CIQ Federation of 

Labor

Endorses
JAMES M. GARNEY

Democrat-for Mayor of Cleveland
Carney for Mayor, Comni., Sally Fridrich, Secretary,

19323 Davinvvood Dr., Cleveland, O. 44135

Lietuvią Kataliką Mokslo Akademijos Židinys spalio 17 d. New Yorke paminėjo mokslininko, botaniko, 
liaudies gydytojo, pranciškono tėv. Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos 200 m. gimimo sukaktį. Nuotraukoje 
pagrindiniai kalbėtojai: Tėv. dr. V. Gidžiūnas, dr. V. Paprockas ir Tėv. J. Venckus,S.J.

L. Tamošaičio nuotrauka 

kalus, krovė žinias ir 
skleidė jas parapijiečių 
tarpe. Besivadovauda
mas Krokuvos Universi
teto daktaro Simono Sire- 
nejaus darbais, jis pa
ruošė veikalą: "Kai ku
rių augalų gydantieji sa
vumai, tų augalų panaudo
jimo būdai įvairių ligų 
atvejais išryškinti Jur
gio Pabrėžos Kartenos 
altaristo iš Simono Sire- 
nejaus, Krokuvos Akade
mijos Daktaro veikalų 
1814 metais Kartenoje". 

Kiek jautrus buvo J. 
Pabrėža savo broliui - 
žemaičiui, galima spręs
ti iš jo įžanginio žodžio: 
"Priimk malonus skaity
tojau šįtrumpą darbą, ku 
riame rasi papraščiau- 
sius būdus, kaip reikia 
gelbėti neturtinguosius 
įvairių ligų atvejais pa
prastomis priemonė
mis — beveik visiems pa 
žįstamomis vaistažolė
mis".

Tas tariamai jo "trum
pas darbas" apėmė net 
246 smulkiai ranka ra
šytų puslapių, jame ap
rašyti 234 augalai — 
Lietuvoje gausiai augan
čios ir vaistinėje leng
vai gaunamos vaistažo
lės . To veikalo auto
riaus vadinamam "Re
jestre", J. P. išvardi
na daugiau kaip 900 su
sirgimų,
kosmetinių trūkumų ir 
nurodo kurias žoles ten
ka naudoti minimų susir
gimų bei negalavimų at
vejais. Rašydamas apie 
kiekvieną augalą, auto
rius nurodo kuriais sa
vumais pasižymi kiekvie
na vaistažolė, kurias li
gas galima ja gydyti. Čia 
pat jis duoda receptus ir 
pataria kaip iš aprašo
mos vaistažolės ar jos 
dalies reikia pasiga
minti patį vaistą. Kar
tais labai tiksliai nuro
doma kiek vaistažolių 
tenka paimti ruošiant iš 
jų vaistus, o kai kada pa
sinaudodamas savopatir 
timi netgi pasako, esą: 
"Turiu perspėti, kad kai 
kurios vaistų dozės, iš
rašytos iš S. Sirenėjaus 
veikalo yraper didelės", 
ir čia pat J.P. įveda sa
vo skirtingas dozes. Pa
sako jo veikale pataria
mos dozės tinka nuo 20 
iki 50 m. amžiaus asme
nims. Jaunesniems ir vy
resniesiems asmenims, 
atatinkamai jų amžiui do - 
žavimas turi būti skirtin
gas - mažinamas. (B.d)

a. pabaigą jų atsirado ir 
kitose Lietuvos vietovė
se. Štai, medikas, ispa- 
nas-žydas, Salamonas 
Kalver, pirmiau buvę 
Maskvos Ivano IV gydy
toju, besigelbėdamas 
nuo žiauraus caro rūs
tybės, atbėgo į Lietuvą 
ir Kalvarijoje vertėsi gy 
dytojo praktika. XVI a. 
Lietuvoje gyveno nema
žiau 25 aukštosios mo
kyklos išsilavinimo gydy
tojų.

Tame amžiuje atsira
do medicinos gydytojai 
gimę pačioje Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikšti
joje. Pirmuoju buvo gar
susis Jurgis Franciškas 
Skorpina, kuris 1512 me
tais įgijo medicinos ir fi
losofijos daktaro laipsnį 
Paduvoje (universitetas 
įsteigtas 1222 m.). Be

veik tuo pačiu laiku kaip 
J.F. Skorpina, 1512 m. 
gruodžio mėn. 16 d. Bo
lonijoje gavo medicinos 
daktaro laipsnį Tomas 
iš Kauno.

Suprantama, išmoks
linti gydytojai liaudžiai 
buvo neprieinami ne tik 
finansiškai, bet ir dėl di
delių atstumų. Todėl iki 
XIX a. pradžios Lietuvos 
teritorijoje privatus 
medicinos patarnavimas 
susiskirsto į dvi dalis: 
aukštenei, turtingesnei 
klasei tarnavo moksli
nė medicina, o liau
džiai — liaudies me
dicina.

Tėvas Jurgis Ambra
ziejus Pabrėža grįžo į 
Žemaitiją pastoraci
niam darbui tuo metu, 
kai krašto gyventojai te
bebuvo paskendę prieta
ruose, kerėjimuose, 
klausė burtininkų, šnabž- 
dūnų... Ne maža gyven
tojų dalis sirgo tracho
ma, Veneros ligomis, 
kaltūnu (plica polonica), 
raupais, šiltine, džio
va ir kitomis ligomis. 
Padėtį taip pat sunkino 
tebevyraujantieji pagony
bės papročiai.. Štai ką 
apie tai rašė vysk. M. Va
lančius: "Pasislėpusios 
nuo šeimos moterys ap- 
droždavo slenkstį ir sie
nas keturiose namo ker
čiose, ir tomis skiedro
mis smilkydavo savo ser
gančius vaikus.Tą darė 
tikėdamosios pagalbos 
nuo slenkstinės ir kitų 
naminių dievaičių, kurie 
gyveno kerčiose...". 
Netgi: ”1838 m. Kražių 
parapijoje atsirado mo
teriškių, taip gydančių 
vaikus" (Vysk. Motiejus 
Volonczauskas, 1. c.p. 
202).

Iš arčiau pažinęs para
pijiečių vargus, J.P. sė
dasi rašyti knygeles apie 
tai, kaip apsisaugoti nuo 
įvairių ligų ir apie žmo
nių gydymą. Jis 
rankraščiuose: 
slogas plaučių", 
slogas nosies",
slogas kūdikių ir vaikų", 
"Apie kosulį", "Apiedu
sulį ir slogas smaugian
čias". Jo darbai nebuvo 
originalūs — rašė juos 
padėjęs pagrindan kitų 
autorių patyrimus, ta
čiau šis faktas JurgįPa- 
brėžą kaip medicinos 
mokslų populiarintoją nė 
kiek nenuvertina.

Atliekamu laiku J.P. 
skaitė farmakognosti- 
nius ir medicininius vei-

negalavimų,

paliko
"Apie 
"Apie 
"Apie
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išsimokejimui paskolos
Ko jūs benorėtumėte... naujo automobilio... 
poilsio kambario... keliavimui namo ... laivo... 
ar spec. atostogų... ateikite į vieną iš mūsų pa
togių 24 įstaigų ir pasitarkite. Mes parodysime 
kaip mažai kainuoja jums ■'mūsų banko paslauga. 
Ir kol jūs būsite tenai, pasiteiraukit apie taupy
mą, Free Checking, Master Charge, Cash-On- 
Call (išmokėjimas grynais pagal jūsų Master 
Charge Card), paruošimas užs. pinigų ir kelio
nės čekių.

Atraskite Sovietu
(•NATIONAL BANK O

OF CLEVELAND

f CORPORATION BANK

SodetyCapcrataiassets 
eueed 12 Mton dollars

Didieji laikraščiai remia CarneyI

” JAMES CARNEY GERIAU
SIAS Į CLEVELANDO MERUS“ 
"Jis gali padaryti daugiau West Side ir visam 
Clevelandui, negu abu jo oponentai"

perspausdinta iš West Side Sun, Oct. 21, 1971

”JAMES CARNEY Į MERUS“ 
"The Scoop įsitikinęs, kad Jim Carney yra geriau
siai kvalifikuotas asmuo į Clevelando merus"

perspausdinta iš The Scoop, Oct. 21, 1971

”CARNEY- SUGEBA ATLIKTI

ŠVELNUS V 
PALENG
VINIMAS 
UŽMETĖ
JUSIEMS 
VIDURIAMS

• Teisėjas George Pil- 
lersdorf yra įrodęs savo 
darbais, kad jis geriausiai 
tinka šiai užimamai vietai 
miesto teisme. Jis tiki į vie
nodą teisingumą visiems ir 
yra bešališkas.

DARBĄ“

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu
dėtingas. Visoje Europoje yra 
žinomas ir vartojamas virš 60 
metų. Trijų generacijų gydyto
jai Leopillen veikimu taip pat 
buvo patenkinti, kad dabar šį 
augalinį produktą galima gauti 
vaistinėse be recepto. Leopillen 
veikia kaip nekenksmingas pro
duktas ne tik vidurių užkietėji
mo sutvarkymui, bet dar pa
gelbsti ir virškinimui. Gauname 
daugybę laiškų, giriančių Leo
pillen veikimą. Viename iš jų ra
šo, kad kiekvienas, kuris nori 
atstatyti savo kūno ir dvasios 
jėgas, privalo turėti namuose 
Leopillen. Jos prašalina dujas ir 
veikimas yra toks švelnus, kad 
jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs.

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai į

• Visi kviečiami balsuoti 
už Issue 9, kad būtų atnau
jinta Cuyahoga Community 
College rinkliava, pepadidi- 
nant mokesčių, kuri baigia- 
ateinančiais metais. Tai leis 
CCC sustiprinti ir priimti 
daugiau studentų, įstei
giant naujus fakultetus. 
CCC yra jūsų college, tad 
lapkričio 2 d. balsuokite už 
Issue 9.

"The Cleveland Press tiki, kad jis geriausias 
kandidatas į Clevelando merus"

perspausdinta iš The Cleveland Press, Sept. 15, 1971

LEO PRODUCTS 
P. O. Box 1022 

Novelty, Ohio 44072
Prašau atsiųsti man LEOPIL

LEN — 100 tablečių už $2.85 
arba ekonominio dydžio 250 tab
lečių už $5.50. I-os klasės per
siuntimas įskaitytas. Užsakant 
iš Ohio pridėti 4% sales tax.

i

Lapkričio 2
BALSUOKIT už

JAMES M
CARNEY
Demokratą į merus

REMIAMAS: Cleveland AFL-CIO Federation of Labor, Szabadsag, Cleveland Teamsters 
Union, Statė, County & Municipal Employees Union.

Carney for Mayor, Comm. Sally Fridrich, Sec retary, 19323 Davinwood Dr., Cleveland, O. 44135

Pavardė

Adresas

Miestas Statė

• Edward F. Katalinas, 
lietuvių bičiulis, šiuose rin
kimuose kandidatuoja į Cle
velando miesto teisėjus. Jis 
turi patyrimo bendruome
ninėje veikloje, ilgus metus 
buvo Clevelando miesto ta
rybos nariu. Balsuodami už 
Kataliną, išrinksime ge
riausi asmenį į miesto teis
mą.

ninio komiteto ir Cosmopo- 
litan Democratic League, 
siekia, kad mokyklose būtų 
sustiprinta drausmė ir sau
gumas, kad mokyklos ug
dytų įstatymus gerbiančius 
piliečius ir stiprintų pasto
vių bendruomenę. Jis pats 
yra baigęs John Carroll 
universitetą ir gavęs teisės 
diplomą Western Reserve 
universitete.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Šv.Jurgio parapijos kle
bonijai CIevelande reikalin
ga šeimininkė. Dėl sąlygų 
skambinti klebonui kun. B. 
Ivanauskui, telefonu (216) 
431-5794.

UNITED FORGE CO.
Aggressive flat die forge shop is looking for an. 
experienced hammer driver. Steady work, good 
wages and fringe benefits.
Call 313-259-2212, or write United Forge Com
pany, 277 Dubois, Detroit, Michigan 428207. 
Address all inąuiries to Paul Sakmar. (80-82)

Zip
• Adv. Thomas R. Skuli- 

na, kandidatas j Cleveland 
School Board, remiamas et

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

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

BALSUOKIT UŽ TAUTYBIŲ REMIAMA KANDIDATAI
Etninis komitetas už THOMAS R. SKULINA Į CLEVELANDO ŠVIETIMO TARYBĄ ragina jus

BALSUOKITE UŽ

X
u---------

THOMAS R. SKULINA
CLEVELAND BOARD OF EDUCATION

Antradienį, lapkričio 2, 1971
KVALIFIKUOTAS — PRITYRĘS — SUBRENDĘS KANDIDATAS SU 3 UNIVERSITETO LAIPSNIAIS

• Sustiprintą discipliną
• Didesnį saugumą mokyklose
• Daugiau praktikos darbų

BALSUOKITE UŽ:
• Mokyklas kurios stiprina pastovią bendruomenę
• Mokyklas kurios ugdo įstatymus gerbiančius piliečius
• Didesnę Federalinę ir Statė paramą

— ETNINIS KOMITETAS Už THOMAS R. SKULINA —

X Balsuokit už etninį atstovavimą
Lapkričio 2, 1971

James T. Stremanos, 3320 West 165th St., Cleveland, O. 44111
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CLEVELANDO MIESTAS VEIKIAM KAZIUI S. KARPIUI MIRUS

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TURI 6YVENTI

• Ralph J. Perk, respub
likonų kandidatas į Cleve
lando merus, didelis lietu
vių bičiulis, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 50 dolerių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
E. Rašytinis, Detroit..... 10.00
J. Miežaitis, Elizabeth ... 2.00 
B. Bernotas, Cleveland ... 2.00 
N. Gintalas, Baltimore ... 1.00 
P. Janavičius, Brighton .. 1.00 
V. Bieliūnienė, Venezuela 7.00 
N. von Kiparski, Huntsburg2.00 
S. Jurgaitis, Cleveland ... 5.00 
A. Andrašiūnas, Cleveland 2.00 
H. Janužys, Morgan Hill.. 1.00
T. Dambrauskas,

" Ann Arbor ................. 5.00
Simo Kudirkos Stovykla,

Spencer ................... 15.00
B. ūsas, Chicago...............2.00
M. Gilvydis, Farmington .. 2.00
N. Cirtautas, Wyandotte ... 5.00
J. Telksnys, Great Neck .. 2.00
A. Vilėniškis,

Richmond Hill....... 1.00
S. Malinauskas, Detroit..... 2.00
A. Bačiulis, Quincy.............2.00
V. Cesnavičius, Brooklyn.. 2.00 
G. Namikąs, Windsor........ 1.30
Wisconsino Liet. Dienai

Ruošti K-tas................10.00
V. Stuogis, Cleveland ...... 2.00 
Z. Šūkis, W. Germany..... 2.00
K. Ražauskas, Detroit..... 2.00
G. Petersonas, Dearborn ..2.00 
X.Y., Los Angeles...........15.00

Balsuokit už RALPH J. PERK

SLA 200 Kuopa, Detroit ... 2.00 
V. Raulinaitis, Pittsburgh 10.00 
P. Mitalas, Philadelphia .. 2.00 
P. Beleckas, Longuenil .... 2.00 
A. Andriušis, Boston........2.00
J. Yčas, Toronto................ 5.00
A. Tamulis, Cleveland .... 7.00 
A. Kačanauskas, Brooklyn 2.00 
Z. Peckus, Cleveland.......2.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

PARDUODAMI NAMAI
• šešių kambarių vienos 

šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat E. 185 gt.

• Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara
žai.

• Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

• 4 šeimų apartamentas 
netoli Neff Rd. Geros paja
mos. Nesenas.

• Turime 2 naujus namus 
Euclide, $35,500.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

Notary Public 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. Tel. 4816900, 

25900 Chardon Rd.
731-9400 arba KE 1-2190

Lapkričio 2 įvykstą 
mero rinkimai visiems 
balsuotojams yra dide
lis klaustukas. Kai ku
rie atvirai sako, kad tik 
stebuklas gali išrinkti 
naują merą, kuris pajėg
tų sutvarkyti miesto rei
kalus ir prikelti iš ban
kroto.

Geriausias kandidatas 
į merus yra Ralph Per
kas. Kilęs iš čekų šei
mos, visą amžių gyve
nęs Europos emigrantų 
rajone, jaunystės dieno
mis pats patyręs daug 
vargo, pagaliau prasi
mušė į miesto politinį 
gyvenimą. Clevelando is
torijoje nėra buvę žmo
gaus tokio artimo vi
soms tautybėms, kaip 
Perkas. Sąžiningumas, 
taupumas ir progresyvu
mas buvo ir tebėra jo as
menybės svarbiosios žy
mės.

Jaunas, politinėje are
noje didelę ateitį žadąs 
demokratas, miesto ta
rybos narys Dennis Ku- 
cinich, tūkstančiais laiš
kų kreipėsi į Clevelando 
miesto balsuotojus, bels- 
damasis į jų sąžinę.

Štai to laiško ištrauka: 
”Artėja reikšmingas 

Clevelando istorijos 
momentas. Aš tikiu, kad 
tokią valandą mes turi
me vadovautis aukštes
niu principu. Tas aukš
tesnis principas yra lo
jalumas miestui, o ne 
partijai. Clevelando 
miestas turi gyventi. Ir

jeigu jūs tikite tuo, kuo 
aš tikiu, aš jus prašau 
padėti išrinkti Ralph 
Perką miesto meru. Jis 
yra vienintėlis kandida
tas galįs apsaugoti mies
to administraciją nuo 
korupcijos ir sauvališ- 
ko išnaudojimo. Ralph 
Perkas yra vienintėlis 
kandidatas, kuris nėra 
supančiotas jokiais ry
šiais su buvusia adminis
tracija. Aš prašau jūsų 
pagalbos, o jūs prašyki
te savo kaimynų, kad bal
suotų už Ralph Perką”.

Lapkričio 2 rinkimuo
se tautybių grupės ir aps
kritai visi gyventojai ga
li išreikšti savo susirūpi
nimą miesto ateitimi, 
balsuodami tik už Ralph 
Perką. Balsavimus seks 
su ypatingu dėmesiu 
spauda ir politiniai eks
pertai. Motyvai yra 
įvairiopi. Pirma, nori
ma patirti, ar tautybių 
blokas iš tikrųjų yra pa
jėgus sutelkti rinki
mams laimėti reikalingą 
balsų skaičių. Antra, 
jeigu rinkimus ir vėl lai
mėtų tos grupės kan
didatas , kuri nualino 
miestą, tada ilgam lai
kui miestas bus pasmerk
tas chaosui.

Tad, ne stebuklas nu
spręs Clevelando miesto 
ateitį, o mūsų visų lap
kričio 2 atiduoti balsai 
už Ralph Perką. Kalbos 
ir įrodinėjimai vietinės 
ir Washingtono adminis
tracijos pareigūnams,

Rašytojas, žurnalis
tas ir visuomenės veikė
jas K. Karpius, nors jau 
sulaukęs 76-ų metų am
žiaus, betgi buvo ener
gingas įvairių sričių 
veikloje. Rodos, ilgesnį 
laiką dar galėtų būti nau
dingas, jeigu nenukirstų 
gyvybės siūlo netikėtos 
ligos. Gailestauja plačio 
ji mūsų visuomenė.

Sekmadienį, spalio 24 
d., pašarvotą velionį pa
gerbti prisirinko pilna 
D. E. Jakubs and Son lai
dojimo įstaiga. Net dau
geliui teko stovėti, už
ėmus visas sėdimas vie
tas. Grabas spalvingai 
papuoštas ne tiktai aps
čiomis gėlių puokštėmis 
bei vaininkais, bet ir lie 
tuviška trispalve vėlia
va.

Liūdnoms apeigoms 
sumaniai vadovavo J. 
Stempužis. Kalbėjo ALT 
S-gos pirmininkas T. 
Blinstrubas, PLB pir
mininkas St. Barzdukas 
ir ilgalaikis velionies 
bendradarbis įvairiose 
srityse J.Sadauskas. Kil
niai ir jausmingai pami
nėtas turiningas velio
nies gyvenimas, žymūs 
nuopelnai ir glaudūs san
tykiai su gausiomis poli
tinėmis bei visuomeni
nėmis srovėmis. Pa
skelbtos užuojautos: kan 
didato į Clevelando mies
to galvos pareigas R. 
Perk’o ir Lietuvos at
stovo JAV-se J. Rajec
ko. Perskaitytas specia-

kad tautybės vieningai 
reiškia savo politinę 
valią, praktiškai įrodo
mos tik balsavmo me
tu. Tokia yra politinė re - 
alybė. Pasinaudokime 
ta privilegija ir lapkri
čio 2 eikime visi balsuo
ti.

ATIDARYTAS SEKMA
DIENĮ apžiūrėjimui nuo 2 
iki 5 vąl. 19604 Kewanee 
Avė. Arti E. 185 St. preky
binio centro ir Naujosios 
liet, parapijos bažnyčios. 
Kolonialinis, 3 miegamieji, 
didelė virtuvė, salionas su 
ugniakuru. Puiki iš priekio 
veranda.
STURM and ASSOCIATES 

Realtor
946-0200

PARDUODAMI 3 NAMAI
Prie E. 185 St., 200 pėdų 

pločio sklypas iš gatvės, pa
čiame lietuvių apgyventa
me centre, prekybinėje zo
noje, parduoda individua
liai savininkai. Suinteresuo
tus prašome skambinti va
karais nuo 5 iki 7 vai. tel. 
486-6540. (81-84)

Išrinkit." EDWARD F.

KATALINAS 
J U D G E

Cleveland Municipal Court
Remiamas:

• COSMOPOLITAN LEAGUE
• PLAIN DEALER
• HOMEOWNERS ASSOCIATIONS

X Edword F. KATALINAS
Katalinas for Judge Comm., J. F. Krakowski, Co-Chmn., 

1244 East 58th St., Cleveland, O.

WANTED AT ONCE

ELECTRIC1AN 
DIE REPAIR

GENERAL 
MAINTENANCE

Mušt have 8 years experience.
Excellent wages and fringe 

benefits.

Appiy personnel office
8 a. m. to 4 p. m.

UNIVERSAL
DIE CAST1NG
232 MONROE ST. 
SALINE, MICH.

An Equal Opportunity Employer 

(76-83)

Senosios kartos atstovas, velionies bendraamžis Juozas Sadaus
kas, kalba atsisveikinime. J. Garlos nuotrauka

lūs N. Rastenio eilėraš
tis. Trumpai akimirkai 
prie grabo priėjo Dirvos 
ir organizacijų atstovai.

Kai kuriais tarpais 
Čiurlionio ansamblis, 
muziko A. Mikulskio va
dovaujamas, atliko kele
tą nuotaikingų giesmių. 
Turinys ir pavidalas gal 
iššaukė net daugiau aša
rų dalyviuose, negu vi
sas garbstymas. Muzi
kiniai atspalviai uoliai 
ištobulinti.

Vilties draugijos pir
mininkas, velionies tes
tamento vykdytojas, A, 
Laikūnas ir Čiurlionio 
ansamblio dirigentas A. 
Mikulskis iškilmingai 
įbėrė į grabą visiems 
mums brangios žeme
lės iš Lietuvos žiupsne
lį. Velionies brolio ir gi~ 
minių vardu padėkojo vi
siems dalyviams J. Stem
pužis. Bendrai aktas pra 
vestas labai sklandžiai, 
įmantriai ir stilingai.

Sekantį rytą, pirmadie 
nį, kiek mažesniam ly
dėtojų skačiui susirin
kus ir atsisveikinus su 
numirėliu, praeinant pro 
grabą, ištisa, apie 60 au
tomobilių virtinė'nukelia
vo į Knollwood kapines. 
Ten tarė žodį ALTS-gos 
vicepirmininkas K. Po
cius ir LB Clevelando 
apylinkių bei keleto ki
tų organizacijų vardu F. 
Eidimtas. Baigta jaut
riai sugiedotu Lietuvos 
himnu, tokiais atvejais

tartum įgaunančiu reikš
mingesnį vertingumą, 
durte duriantį į širdį.

Visi atvykusieji buvo 
pakviesti į Čiurlionio an
samblio namus, kur jau
kiais ir gero skonio 
priešpiečiais maloniai 
vaišino vyriausioji to ra
minančio pobūvio šei
mininkė St. Urbonavičie
nė, gerai žinoma viešu
moje, su darbščiomis ir 
mikliomis talkininkė
mis.

A.a. K. Karpiaus lai
dotuvės neišdils iš atmin
ties.

Vladas Braziulis

• James M. Carney, de
mokratas kandidatas į Cle
velando merus, žada pada
ryti pertvarkymus miesto 
administracijoj e_, kad ji 
dirbtų pilnoje harmonijoje 
su miesto taryba.

Dienraštis The Cleveland 
Press, rugp. 15 d., sakosi 
tikįs, kad tai geriausias 
kandidatas į Clevelando 
merus. (sk)

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



DIRVĄ
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

PAMINI KUDIRKOS 
METINES

Simo Kudirkos tragiškojo 
šuolio pirmųjų metinių su
kakčiai, JAV Lietuvių Ben

druomenė imasi sekančių 
užsimojimų įgyvendinimo.

1. JAV veikiančios litua
nistinės mokyklos LB švie
timo Tarybai skatinant, 
stengsis lapkričio mėnesį 
skirti pavergtos Lietuvos ir 
Simo Kudirkos tragiškai

Dideliam lietuviui patriotui, Ame

rikos Lietuvių Tarybos ir daugelio ki

tų organizacijų veikėjui

A. A.

KAZIUI S. KARPIUI 

mirus, visiems Jo giminėms bei arti

miesiems gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyriaus Valdyba

PADĖKĄ
Nuoširdžiai dėkojame visiems uzjautusiems 

ir guodusiems mus skausmo ir liūdesio valandoje 
netekus mylimos sesers ir tetos

KAZIMIEROS-KOTRYNOS JONUŠKAITĖS.
Ypatingai esame sujaudinti Santa Barbaros 

lietuvių kolonijos parodytu nuoširdumu. Dėkoja
me Klemui ir.Remigijui Galiūnams, Mykolui Kuz- 
minui, Viktorui Malinauskui, Vytautui Puikūnui 
ir Jonui Šimoniui nešusiems karstą į paskutinę jos 
poilsio vietą. Brangioms Irenai Galiūnienei, Mari
jai Šimonienei ir Elenai Sližiūtei globojusioms 
mus ir padėjusioms mums.

Padėka priklauso The Cate School, kurioje ji
nai dirbo 26 metus. Jos direktoriui Frederick Clark 
ir poniai, mokyklos personalui ir mokiniams gau
siai dalyvavusiems laidotuvėse, o kitą dieną su- 
ruošusiems mokyklos koplyčioje pamaldas ir pa
gerbimą.

Visiems nuoširdus, gilus ačiū.
Vincė Jonuškaitė Leskaitienė-Zaunienė, 

Giedrė ir Saulius

būklei paryškinti. Rašiniai, 
pamaldos, pokalbiai, laiškai 
JAV prezidentui prašą im
tis pastangų Kudirką išlais
vinti tebūna lapkričio mė
nesio mokyklinių programų 
dalimi.

2. Š. m. lapkričio 27 d. 
Washingtone ir New Yor
ke LB pastangomis organi
zuojami JAUNIMO ŽY
GIAI Už SIMĄ. Jaunimas 
kviečiamas tą dieną iš arti
mesnių vietovių atvykti į 
artimiausią minimą miestą 
ir kultūringa demonstraci
ja bandyti atkreipti laisvo
jo pasaulio dėmesį.

3. JAV LB Informacijos 
Komisija, apylinkių valdy
bos ir jų žinioje veikiančios 
LB Lietuvos Reikalų komi
sijos stengsis tinkamai pri
statyti Kudirkos įkalinimą 
ir pavergtos Lietuvos padė
tį amerikiečių spaudoje.

4. Vykdant ankstyvesnį 
LB susitarimą su Seamens 
EducationaI Federation, š. 
m. lapkričio mėnesį per 14 
amerikiečių radijo stočių, 
transliuojančių rytinio At
lanto pakraštyje, bus kelis 
kartus dienoje skelbiami 
atsišaukimai lietuvių kalba 
į sovietų laivų įgulas.

Kudirkos metinių reikalu 
JAV LB Centro Valdyba 
buvo susisiekus su ”Con- 
cerned Citizens for Simas” 
Komitetu Bostone. JAV LB 
Centro Valdyba remia ALT 
susitarimą su L.V.S. ”Ra- 
movė” organizacija, lietu
vių visuomenei skirtą Ku
dirkos metinių minėjimą 
jungti su Lietuvos Kariuo
menės šventes sukaktimi. 
Centro Valdyba taip pat 
mano, kad bet kokie išsišo
kimai prieš JAV įstaigas ar

jos pareigūnus nepasitar
naus lietuviškam reikalui.

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 
Centro Valdyba

• Kunigunda ir Kęstutis 
Kodačiai žiemai išvyko į 
Floridą ir pasiekiami šiuo 
adresu: 9225 Carlyle Avė., 
Surfside, Fla. 33154, Telef. 
(305) 866-3044.

NEW YORK

1000 DOLERIŲ PREMIJAI
Gydytojų korporacijos 

”Fraternitas Lituanica” ry
tinio pakraščio padalinio 
metinis suvažiavimas įvyko 
spalio 24 d., dr. L. Plecha
vičiaus rezidencijoje, Yon- 
kers, N. Y.

Išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: dr. B. Matu
lionis — pirm., dr. S. Pet
rauskas — ižd. ir dr. V. 
Avižonis — sekretorius.

Suvažiavimas nutarė pa
skirti tūkstančio dolerių 
premiją konkursiniui meno 
veikalui patriotinėm te
mom. Pasiūlymams paruoš
ti sudaryta komisija iš dr. 
Vlado Ingelevičiaus, dr. 
Vaclovo Paprocko ir dr. Vy
tauto Damijonaičio.

Dr. Paprockas skaitė pa
skaitą apie Ambroziejų Pa
brėžą, O.F.M. — kaip liau
dies gydytoją.

• New Yorko Lietuvių 
Gydytojų D-jos metinis su
sirinkimas įvyko spalio 23 
dieną, dr. A. Narvido rezi
dencijoje, Northport, L. I., 
kuriame buvo aptarta pra
eito PLG suvažiavimo, įvy
kusio rugsėjo 4, 5 dienomis

Filisteriui STASIUI ŠVEDUI, jo broliui mu

zikui
JONUI ŠVEDUI

mirus Lietuvoj, nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

Mielam draugui STASIUI ŠVEDUI, jo bro
liui kompozitoriui-dirigentui

JONUI ŠVEDUI 
okupuotoje Lietuvoje mirus, drauge liūdedami, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Valerija ir Mečys šimkai

A. A.

Muzikui JONUI ŠVEDUI
mirus Lietuvoje, jo broliui ir mūsų bičiuliui STA

SIUI ŠVEDUI gilią užuojautą reiškiame

Jonas ir Veronika 
Jasiukaičiai

Netekus brangios motinos
A. A.

KATARINOS MASIULIENES
jos sūnus VISVALDĄ, ERDVILĄ ir MINDAUGĄ 
MASIULIUS su šeimomis bei kitas gimines giliai 
užjaučiame

Antanas ir Vanda Mažeikai 
ir šeima

Mirus mano brangiam pusbroliui
A. A.

KAZIUI S. KARPIUI,
jo broliui, giminėms, Vilties Draugijai ir Dirvos 
Redakcijai pats liūdėdamas reiškiu gilią užuojautą

Kazys Klastauskas 
A. Klastauskienė 

New Yorke reikalai. Paaiš
kėjo, kad nuostolių draugi
ja neturėjo. Kadangi dau
gumas narių prieš suvažia
vimą buvo paskolinę po 50 
dol. užstato viešbučiui, tai 
dabar gali juos atsiimti ar
ba jei sutinka, pervesti į 
fondą, kurio lėšos būtų 
skirtos kokiam nors lietu
viškam reikalui.

• Dail. Aleksandros Ka- 
šubienės sukurtas ir savo 
namuose nesenai įrengtas 
naujo, visai skirtingo sti
liaus butas yra per keletą 
puslapių spalvotomis nuo
traukomis iliustruotas ir 
aprašytas lapkričio mėnesio 
žurnale ”House Beautiful”.

• Dail. Onos Paškevičie- 
nės meno paroda įvyks spa
lio 30-31 dienomis, Kultū
ros židinyje, Brooklyne. Pa
rodą ruošia Lietuvių Mote
rų Klubų Federacija, vado
vaujama V. Jonuškaitės- 
Leskaitienės. Kalbės dail. 
V. Jonynas.

• Dail. Juozas Bagdonas, 
dr. A. škėrys ir kun. P. 
Geisčiūnas, iš New Yorko, 
dalyvavo Clevelande BALF 
direktorių suvažiavime spa
lio 23 dieną. Taip pat jie da
lyvavo Lietuvai daug nusi
pelniusio, tauraus išeivijos 
lietuvio Kazio Karpiaus at
sisveikinimo valandoje.

• Gen. konsulas Anicetas 
Simutis su ponia spalio 21 
d. New Yorko miesto mero 
pakviesti dalyvavo Jungti
nių Tautų delegacijų va
dams ir konsulams pagerbti 
priėmime.

TORONTO
GERASIS DARBELIS
Toronto Šatrijos tunto 

jaun. skaučių Tulpės drau
govės organizuojama išky
la — Gerasis darbelis Skau
tų Aidą paremti.

Skautų-čių tėveliai bei

LIETUVOJ MIRĖ

DR. L. BISTRAS
Praeitą savaitę, spa

lio 29 d. Kaune mirė dr. 
Leonas Bistras, žymus 
Lietuvos Krikščionių De
mokratų veikėjas, buvęs 
Seimo pirmininkas,kraš
to apsaugos, Švietimo ir 
užsienių reikalų minist
ras ir ministeris pirmi
ninkas .

1940 m. sovietams Lie
tuvą užgrobus buvo suim
tas ir kalinamas Sibire. 
Po II Pas. karo jam leis
ta buvo grįžti į Lietuvą 
su palaužta sveikata.

rėmėjai prašomi neatsisa
kyti paremti iškylą.

Lapkričio 7 d. (sekma
dienį), 2 vai. p. p. išvyks
tama iš Nidos restorano 
195 Roncesvalles Avė. ir 
grįžtama į Lietuvių Nau
juosius Namus Bloor St. W.

žygin, kviečiami jaun. 
skautai ir skautės bei jaun. 
jūrų skautai-ės kiek galint 
daugiau dalyvauti.

žygio blankai gaunami 
pas B. Abromaitienę, dėl in
formacijų skambinti telef.: 
532-4793.

PHARMAC1ST AND GRADUATE 

1NTERNS—

MEIJER, INC. — Has excellent op- 
portunities for capable people. The 

salary is open for a 42 hour week. 
Holiday or Sunday work is paid 

double lime. We also help pay your 
association dues. We offer an excel- 

lent career opportunity and a gener- 
ous company paid benefit package 
which includes dental, optical, life 
and hospitalization insurance. Paid 

birthdays, holidays, and vacations. 
Siek pay plan, long term disability, 
incoms proteetion and a vested profit 

sharing retirement plan. lf you are 
qualified to join a dynamic growing 
company, contact Dale Broekstra, 

281-3590.

MEIJER THRIFTY ACRES 
1225 Patterson 

Kalamazoo,. Michigan
(80-83)

Atnešk džiaugsmą savo giminėms
KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į. LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut St., Philadelphia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455
DĖMESIO! NAUJAS ADRESAS 

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 39.0 West Broadvvav, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue----------  254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOL1S, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE,

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 246 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,
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