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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIKIMO IRONIJA
Užsienio krizės mažai padėjo prezidentui

Praeito penktadienio 
spaudos konferenciją pre
zidentas Nixonas pradė
jo ilgoku pranešimu apie 
įtemptą būklę Artimuo
siuose Rytuose, kurios 
kulminacinis punktas su
silyginęs su Kubos rake
tų krize. Pirmas žurna
listų klausimas tačiau 
visai nelietė tarptauti
nės būklės, bet sukosi 
apie paskirtino specia
laus prokuroro teisę 
raustis prezidento doku
mentuose. Vienas iš se
kančių klausimų buvo dar 
būdingesnis.

"Ar negalėtumėt pasi
dalinti su mumis minti
mis, — klausė CBS tele
vizijos komentatorius Ra- 
ther, — kurios atėjo 
jums į galvą girdint žmo
nes, kurie myli šį kraš
tą ir kurie jums tikėjo, 
kalbant, kad turite atsi
statydinti ar būti pašalin
tas".

Kokia baisi likimo iro
nija! Įtempta būklė rei
kalauja skubių sprendi
mų, galinčių nulemti tai
ką ar karą, tačiau žmo
nėms, kurių pareiga yra 
informuoti tautą, tai ma
žai rūpi. Jie suka sau gal
vą kaip pašalinti prezi
dentą ir praktiškai palik
ti valstybės laivą be vai
rininko.

Negali sakyti, kad pre
zidentas nebūtų pats pri
sidėjęs prie tokių nuotai
kų susidarymo, tačiau 
kas yra visiškai tobulas? 
Pagal nusistovėjusią tei
sės praktiką, kiekvienas 
yra laikomas nekaltu, kol 
nėra įrodyta priešingai.

Perrinkime Clevelando meru lietuvių bičiulį

RALPH J. PERK

Clevelando meras Ralph J. Perk, kandidatuojąs antrajam terminui.su savo bičiuliais lietuviais, ku
rie yra mero sukurtojo Tautybių Sąjūdžio vadovybės nariai. Iš kairės: Clevelando miesto viešųjų įmo
nių direktorius ir Tautybių sąjūdžio generalinis sekretorius inž. Raimundas Kdukis, Cuyahogos aps
krities kontrolieriaus įstaigos asmeninių mokesčių skyriaus vedėjas ir Tėvynės Garsų radijo direkto
rius Juozas Stempužis, Gražina Kudukienė ir meras Ralph J. Perk.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Bet tas nuostatas netaiko
ma prezidentui. Iš jo rei
kalaujama įrodymų, kad 
jis nekaltas. Specialaus 
prokuroro įstaigoje dir
bo 60 jaunų energingų 
advokatų, kurių tikslas 
yra padaryti karjerą, kuo 
nors apkaltinant prezi
dentą ar jo administraci
ją. Iš dabartinės adminis
tracijos reikalaujama to 
kio švarumo ir nekalty
bės, kurios iki šiol ne
buvo žinomos Amerikos 
politiniame gyvenime.

Noras apšvarinti JAV 
politinį gyvenimą yra pa
girtinas, tačiau mūsų at
veju atrodo, kad korupci
jos bacilas bandoma su
naikinti tokiais stipriais 
vaistais, kurie ne tik jas, 
bet ir visą valstybinįkū- 
ną gali sunaikinti. Tuo at
sitikimu protas reikalau
tų nuo to susilaikyti.

Pats prezidentas į tą 
nemalonų klausimą atsa
kė su humoru: "Well, aš 
esu laimingas, kad tai 
(atstatydinimo klausi
mas) negali būti nuspręs
tas šiame kambaryje (pil
name žurnalistų)". To
liau Nixonas tuoj pat vėl 
grįžo į užsienio politiką, 
nurodydamas, kad eilę 
sunkių sprendimų, kaip 
pvz. Hanojaus bombarda
vimą, jis turėjo padaryti 
pats vienas, nekreipda
mas dėmesio į visuome
nės nuotaikas. Žurnalis
tai tačiau ne daug domė
josi užsienio politikos 
reikalais, jie vis grįžda

vo prie jo tariamų nusi
kaltimų tardymo. Taip 
pat ir tuojau po konferen
cijos transliacijos pada
ryti komentatorių pa
aiškinimai daugiau suko
si apie tą reikalą, kaip 
užsienio politiką.

Iš pirmų atgarsių ne
gali susidaryti pažiūros 
kad prezidentui būtų pa
sisekę atstatyti pašliju- 
sį pasitikėjimą. Čia rei
kia atsiminti, kad tradi
ciniai užsienio politika 
mažai domina plačias 
Amerikos mases, ypač 
jei ji tiesioginiai jų nelie
čia. Už tat taip pat tra
dicinis nepasitikėjimas 
politikais lengvai gavo 
viršų eiliniųpiliečiųsam
protavimuose, kurie sa
vo keliu įtaigoja ir poli
tikų kalbas bei veiksmus. 
Administracijos puoli
mai bus tęsiami toliau. 
Kad juos visai nuramin
tų, prezidentas reikalin
gas dar didesnėskrizės 
užsienio politikoje, dar 
didesnio pavojaus JAV- 
bėms.

IR GERI PLANAI 

NEPADEDA
Vokiečių žinių agentū

ra dpa iš Maskvos pra
neša, kad ten jau reiš
kiamas didelis susirū
pinimas vėl dėl blogo 
šių metų derliaus. Jau 
prisibijoma, kad ir šie
met reikės iš užsienių 
įsivežti nemažus kie
kius javų, kaip tai buvo 
per paskutinius kelis 
metus. Esą, pagal pla-

Sukaktuvininkas dr. Paulius Švarcas su iš bičiulių gauta dovana, dail. P. Vėbros pagaminta medžio 
skulptūra. Iš kairės: Aldona Švarcienė, dr. Paulius Švarcas ir Vilties draugijos pirmininkas Kazimie
ras Pocius.

PAGERBĖ TAUTINĖS SĄJUNGOS VEIKĖJA IR 
NUOŠIRDI) DIRVOS RĖMĖJA DR. PAULU) ŠVARCĄ
Dr. Pauliui Švarcui, 

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Tarybos 
nariui ir Vilties Drau
gijos valdybos vicepir
mininkui, jo artimi drau
gai ir bendraminčiai, su 
žmonos Aldonos pritari
mu, prieš porą savaičių 
surengė staigmeną — su 
sirinkę į jo rezidenciją 
Mascoutah, III., nevapa- 
sitarti organizaciniais 
reikalais, tikrumoje at- 

ną buvęs numatytas re
kordinis derlius — 197.4 
milijonai tonų grūdų, ta
čiau tas kiekis toli gra
žu nepasiektas.

Dar negalutinai suves
tais daviniais, šių me
tų derlius siekiąs tik 
185 milijonus tonų grū
dų. Geriausias derlius 
gautas Ukrainoje, kur 
prikulta 45 tonos javų. 
Bet visai menki derliai 
buvo gauti Kazachsta
ne, kur prikulta 15 iki 
20% mažiau, negu užpla
nuota. Kalti netikę orai. 
Iš pavasario buvo saus
ros, nelijo, o vėliau,kai 
ėmė lyti, tai lietūs tru
ko ištisas savaites. Daug 
kur javai sudygo laukuo
se. O kad derliai ir buvo 
nuimti, tai laikoma, kad 
sandėliuoti grūdus bus 
daug sunkumų, nes grū
dai perdaug drėgni, ir 
yra pavojaus, kad supe- 
lės ar supus.

Ir Baltgudijoje buvę 
menki derliai. O iš Ka
zachstano buvę laukia
ma daug daugiau. Ten, į 
taip išgarsintas plėšini- 
nes žemes, kaip atsime
name buvo pasiųsta ir 
daug lietuvių jaunuolių, 
kurių dalis dar ir iki 
šiol negrįžo namo.

Kadangi dėl pereitais 
metais buvusio neder
liaus reikėjo išsemti vi
sas atsargas, tai, vaka
riečių ekspertų nuomo
ne, sovietai bus privers
ti pirktis javų ir šiemet. 
Tuolabiau, kad jie nori 
turėti didesnes grūdų at
sargas, kurias turi tau
pyti kariniams reika
lams.

(Nukelta -į 2 psl.) 

šventė jo 50 metų am
žiaus sukaktį.

Ta proga iš East Chi
cagos buvo atvykęs irVil- 
ties draugijos valdybos 
pirmininkas Kazimieras 
Pocius su žmona, atsi
vežęs jubiliatui glėbį lin
kėjimų ne tik nuo bičiu
lių iš Chicagos, bet taip 
pat Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdy
bos ir Dirvos redakcijos 
sveikinimus, kuriuose pa
brėžiama jubiliato tauti
nė veikla ir parama tau
tinei spaudai.

Pirmuoju, kaip ir pri
dera, sveikino ALT S- 
gos vietos skyriaus pir
mininkas inž. J. Gumbe- 
levičius, po jo sveikino 
Vilties d-jos pirminin
kas Kazimieras Pocius, 
atvežęs iš Chicagos gra
žų skulptoriaus P. Vėb
ros padarytą drožinį — 
Gedimino kalną su ple
vėsuojančia lietuviška 
trispalve.

Artimas sukaktuvinin
ko bičiulis Bronius Tiš
kus negalėjo dalyvauti 
šventėje, nes buvo ligo
ninėje, ir jo sveikinimas 
iš juostelės susirinkusių
jų buvo išklausytas su dė
mesiu. Gi jo žmona, Ago
ta Tiškuvienė, dalyvavu
si pagerbime, pasveiki
no sukaktuvininką šiltais 
žodžiais, palinkėdama 
jam ilgiausių metų ir įtei
kė nuo visų susirinkusių
jų "kuklią" dovanėlę, Vil
ties d-jos lakštą 50 dol. 
sumoje, tuo padidinant 
jau ir taip stambų sukak (Nukelta į 2 psl.)

Dr. Paulius Švarcas su viešnia p. Pociene prie savo ligoninės.

tuvininko įnašą Vilties 
draugijoje.

Savo žodyje Agota Tiš
kuvienė priminė, kad dr. 
Paulius Švarcas buvo pa
grindinis ALTS-gos St. 
Louis skyriaus organiza 
torius ir jo namai visad 
buvo atdari nariams su
sirinkti. Jis buvo ilga
metis to skyriaus pirmi
ninkas ir mokėjo visiems 
duoti suprasti, kad vien 
linksmo laiko praleidimo 
neužtenka, reikia turėti 
ir tautinę žiežirbą. A. 
Tiškuvienė tada pajutusi 
prasmę savo gyvenimo ir 
radusi daugiau jėgų gy
venti ir dirbti.

Dr. Pauliaus Švarco 
veikla yra šakota. Jis il
gametis ALTS-gos E.St. 
Louis skyriaus pirminin
kas, dirba Lietuvių Bend 
ruomenėje ir Balfe, su
gebėdamas toj nedidelėj 
lietuvių kolonijoj tarp vi 
sų palaikyti draugišku
mą, kas sunkiai randa
ma didžiose, kolonijose.

Nors ir daug turi tar
nybinių įsipareigojimų, 
bet visad randa laiko ir 
lietuviškai veiklai, o tau
tinė spauda iš jo yra su
laukusi moralinės ir ma
terialinės paramos. Tai 
jis suorganizavo tūkstan- 
ties dolerių mecenatus, 
padėjusius išleisti Sibi
ro tremtinės Stefanijos 
Rūkienės atsiminimus. 
Jis buvo ir pirmasis, ku
ris po ALTS-gos seimo 
ir Vilties draugijos su
važiavimo, susipažinęs

terminui.su
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Dalis svečių prie vaišių stalo pagerbiant dr. P. Švarcą 50 metų 
amžiaus proga. Iš kairės: Vilties d-jos pirm. K. Pocius, p. Gum- 
belevičienė, E. Sf. Louis skyriaus pirm. inž. J. Gumbelevičius ir p. 
Tarvydienė.

Pagerbė dr. Paulių Švarcų...

(Atkelta iš 1 psl.) 
su spaustuvės padėtimi, 
tuojau grįžęs namo su bi
čiuliais sudėjo 500 dol. ir 
atsiuntė Dirvai, kad kuo 
greičiau būtų užsakyta 
nauja rinkimo mašinėlė, 
nes senoji pasidarė sun 
kiai naudojama. Ši stam 
bi parama pagelbėjo pa
daryti naujos mašinėlės 
užpirkimą ir šią savai
tę jau ja pradedama rink
ti Dirvą.

Dr. Paulius Švarcas 
yra geras organizatorius 
ir moka pasirinkti talki
ninkus. Visi gerai prisi
mena, kaip gražiai pra
ėjo jo globojamas ALT 
S-gos seimas St. Louis 
mieste.

Dr. Paulius Švarcas 
gimė prieš 50 metų Ra- 
moniškių km. Sudargu 
valsč. Nepr. Lietuvoje 
studijavo veterinariją, 
bet bolševikams užgro
bus Lietuvą ir būdamas 
jau paskutiniojo kurso 
studentu, turėjo apleisti 
Tėvynę ir pasitraukti į va 
karus. Po karo įstojo į" 
Hanoverio veterinarijos 
Akademiją ir 1946 m. ga
vo veterinarijos daktaro 
diplomą.

Į JAV atvyko 1949 m. Su
kūrė šeimą ir augina ke
turias dukras.

Nuo pat atvykimo į JAV 
dr. Paulius Švarcas suė
jo į santykius su ameri
kiečiais. Pirmiausia Bei- 
leville, Illinois, o vėliau 
iMascoutah, Illinois, kur 
jis pradėjo jau savisto
vią veterinarijos dakta
ro praktiką. Mascoutah 
tai nedidelis miestelis 
kaimynystėje Scott Air 
Force Base, iš kur yra 
vadovaujama globali
niam JAV karinių pajė
gų transportui į visus 
pasaulio kraštus. Betdr. 
Paulius Švarcas ne ta ba
ze rėmėsi.

Mascoutah miestelį su
pa derlingos žemės ir čia 
intensyviai ūkininkauja 
farmeriai savo didokuo
se ūkiuose. Banguojan
čios javais kalvos turi 
derlingą dirvožemį, ku
ris duoda gerą derlių iš 
maitinti gražias gyvulių 
bandas ar gausius kiau
lių kiekius. Farmeriųkil
mė yra įvairi, bet dau
gumoje "German-Dutch"

kaip jie sako. Ir Mascou- 
tah miestelis yra centras 
tos didžiulės farmerių 
apylinkės. Turi savo val
džią, vidurines mokyklas 
ir puikią gimnaziją, fi
nansines institucijas, 
bankus, biznio įstaigas ir 
eilę visuomeninių orga
nizacijų. Dr. Paulius 
Švarcas yra aktyviai įsi
jungęs į keletą jų. Jis 
jau eilė metų priklauso 
Lions International klu
bui. Buvo išrinktas vie
tos klubo pirmininku. At 
stovavo tarptautiniuose 
suvažiavimuose Kanado
je, Venezueloje. Būda
mas profesinės veteri
narijos -daktarų sąjungos 
narys dalyvavo suvažia
vime Europoje. Dr. Pau
liui Švarcui vadovaujant, 
vykdomasis komitetas 
pajėgė sukelti lėšų ir įs
teigti vietos biblioteką, 
kurios tarybos pirminin
ku yra dr. Paulius Švar
cas. Jis buvo vienas iš 
iniciatorių įsteigti Sav- 
ings and Loan Associa- 
tion ir yra jos direkto
rių tarybos narys.

Politinėje amerikie
čių veikloje yra aktyvus 
respublikonų narys ir 
reiškiasi jų veikloje aps
krities ribose. Jo profe
sinė, visuomeninė ir kul
tūrinė veikla neliko ne
pastebėta amerikiečių ir 
jis buvo įtrauktas - ap
rašytas leidinyje "Who 
is Who" in the Midwest.

Baigiant norėtųsi pa
linkėti sukaktuvininkui 
Vilties d-jos pirmininko 
Kazimiero Pociaus žo
džiais nepavargti ir to
liau dirbti tautinėje veik
loje, neužmirštant ir Dir 
vos, kurios leidėjų vado
vybėje jis užima svarbų 
postą. (b)

WELDERS—FITTERS
Experienced preferred 

Steady, permanent work 
Manufacturers of custom eųuipment 

CHARLES STRAND CO. 
12995 Hillvievv, Detroit, Mich.

Fenkell Meyers area 
313-491-6600 

8 to 11 a. m., 1 to 3 p. m. (79-83)

ŽYDU - ARABU KARAS 

SUSTABDYTAS
BRONIUS AUŠROTAS

Rašant šias eilutes JT 
šoferių vairuojami sunk
vežimiai, pakrauti būti- 
niaūsiomis žmogaus gy
vybei išlaikyti gėrybė
mis, skubėjo per Suezo 
kanalo tiltus į Egipto tre
čiosios- armijos tiekimo 
centrą Sinajaus dykumo
je, kad pagirdytų ir pa
valgydintų ištroškusius 
Egipto karius. Šie eili
niai kariai, nieku dėti 
dėl savo politikų kvailu
mo, turi kentėti, kaip ir 
visos kitos tautos, kurias 
valdo diktatoriai.

Izraelio komentatoriai 
iš Tel Avivo teigė, kad 
prie šio susitarimo žy
dus su arabais privertusi 
Amerika, kuri nežiūrė
dama į žydų kitokius sam
protavimus, visomis 
priemonėmis siekia at
statyti savo prestižą ir 
orumą arabų pasaulyje. 
Ir kodėl nepadėti ant men
čių paguldytam arabui iš 
kurio tikrai Amerikai ne
gresia joks pavojus, o 
greičiau apčiuopiama 
nauda, žibalo pavidale.

Ir geri planai 
nepadeda...

(Atkelta iš 1 psl.)
O ir dėl nupirktų dide

lių javų kiekių iš Kana
dos ir Amerikos čia ki
lo didelis nepasitenkini
mas. Miltų ir duonos kai
nos tiek Kanadoje, tiek ir 
Amerikoje smarkiai paki
lo, ir abi vyriausybės su
silaukė nemaža priekaiš 
tų. Netik duonos, bet ir 
mėsos, paukštienos ir 
kiaušinių kas viskas su
rišta su pašariniais grū
dais.

Kas dar didesnę nuosta
bą sukėlė — tai kad So
vietų Sąjunga iš tų nu
pirktų grūdų, kaip prane
šama, net 500 tonų kvie
čių "padovanojo" Indijai, 
norėdama pasilaikyti sau 
palankumą ir indų tarpe.

Kaip pranešama iš Lie
tuvos ir iš gretimo Suval 
kų krašto, ir ten buvę 
daug sunkumų su der
liaus nuėmimu. Iš Suval
kų krašto praneša, kad ja
vai, nors ir šiaip taip nu 
piauti, bet dėl didelių lie
tų sužėlė gubose.

(ab)

Paskutinės savaitės Ti
na e ir kiti JAV įtakingie
ji savaitraščiai pateikė 
daug įdomių karo eigos 
Art. Rytuose aprašymų, 
visur iškeldami žydų pra
našumą, ir milžiniškus 
abiejų pusių nuostolius.

Pagal JAV gynybos de
partamento statistiką 
per 14 karo dienų Art. 
Rytuose abi pusės turė
jusios tokius nuostolius:

1. Egiptas — 7,000 ka
rių užmuštų ar sužeistų; 
nušauti 182 lėktuvai ir su 
daužyta 740 tankų - šar
vuočių.

2. Sirija — 7,300 karių 
užmuštų ar sužeistų; nu
šauti 165 lėktuvai ir iš
vesta iš rikiuotės 860 tan
kų.

3. Irakas — 380 karių 
užmuštų ar sužeistų; nu
šautas 21 lėktuvas ir su
naikinti 125 šarvuočiai - 
tankai.

4. .Jordanija — neteko 
40 užmuštų sužeistų ir 
20 tankų.

5. Marokas neteko 490 
užmuštų sužeistų karių 
ir

6. Izraelis — neteko 
3,900 užmuštų sužeistų 
nušauta 120 lėktuvų ir 
išvesta iš rikiuotės 810 
tankų šarvuočių.

Žinoma, virš patiektie
ji skaičiai, po 17-os die
nų karo, gali šiek tiek 
pasikeisti, bet tai jau ne
turi didelės reikšmės, 
nes šis niekam nereika
lingas karas jau vistiek 
sustabdytas pačiu laiku, 
kai jis grėsė įsiliepsnoti 
ne tik Art. Rytuose, bet 
ir kitose jautriose vieto
se.

Time savaitraščio re
daktoriai, rašydami apie 
šį Vid. Rytų karą sako, 
kad "lygiai kaip ir Ispa
nijos pilietinis karas įsi
liepsnojęs prieš 1937 m. 
taip ir šis žūtbūtinis žy
dų - arabų karas yra ne 
kas kita kaip masinių tan 
kų, aviacijos remiamų 
puolimų bandymas, kaip 
pralaužti priešo įtvirtin
tas pozicijas. Aišku, kad 
kaip Pentagono planuoto
jams taip ir Kremliaus 
strategams bus atėjęs lai
kas persvarstyti savo 
nusistovėjusias teorijas 
apie šarvuočių puolimų 
sėkmingumą. Reikia ma
nyti, kad masiniai tankų 
puolimai, su aviacijos pa
rama, išvysčius puikius 
raketinius radaro vairuo
jamus priešginklius, su
žlugdė į tokią strategiją 
sudėtas viltis", rašo ko
mentatoriai.

Prisimenant netolimą 
praeitį, kai 1972 m. pa
vasarį "genialusis" Š. 
Vietnamo generolas Gia- 
pas, vykdydamas agresi
ją prieš pietų Vietnamo 
respubliką, taip pat paty 
rė tąpačią nesėkmę, kaip 

ir dabar arabai prieš žy
dus, išvada prašyte pra
šosi: nei šimtai tankų re
miami skaitlingų avia
cijos puolimų negali šian
dien įveikti net ir silp
niau ginkluoto, jeigu už
pultasis turi puikius 
priešginklius ir tinkamai 
išmokytus karius, kurie 
yra pasiryžę mirti už sa
vo kraštą.

Beveik visa amerikie
čių spauda, nenoromis 
pripažįsta, kad šiandie
ninė Sovietų karo tech
nika, kai kuriose pako
pose esanti net prana
šesnė už amerikinę. Gi 
išvesti iš rikiuotės apie 
800 Izraelio tankų - šar, 
vuočių, tai nėra vaikų ka
ladėlėmis žaidimas! Ir 
iš viso arabai su žydais 
per 17-ką karo dienų bus 
netekę apie 2,500 tankų 
šarvuočių. Ir kas šį ka
rą laimėjo? Arabai ar 
žydai? Galimas dalykas 
kad abi kariaujančios pu
sės: žydų nenugalimumo 
aureolė buvo nutraukta 
nuo horizonto aukštybių 
ir arabai, per šį susidū 
rimą jau nebėgo nuo žy
dų kaip zukiai, kaip kad 
per 6 dienų žydų užpuo
limą, palikusį amžiną gė 
dos lapą ant arabų tautų 
orumo. Bet kokia kaina 
tapo sumokėta už šiuos 
palyginti ne taip jau svar
bius pašaliečiams tiks
lus?! Baisus nualinimas 
ir taip jau nuubagintų 
kraštų ekonomijos.

Galimas dalykas j kad 
prezidentas Nixonas bus 
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teisus teigęs per pasku
tinę spaudos konferenci
ją, kad "šis karas yra bu
vęs paskutinis Art. Ry
tuose. Nei viena pusė ne
galinti sau daugiau leis
ti veltis į tokį rizikingą 
žaidimą, į kurį galėtų 
būti įtrauktos ir kitos pa
saulinės jėgos".

Taigi, arabų dykumose 
dabar buvo išbandyti ne 
tik JAV ir SSSR naujieji 
ginklai, bet taip pat ir 
abiejų galybių diploma
tiški sugebėjimai, prive
dę prie JT įsikišimo į 
Art. Rytų problemos su 
tvarkymą. Karo veiks
mai sustabdyti, bet ar tie
sa, kad "ten įsiviešpa
taus ilga taika", kaip kad 
žmonija to norėtų?

MACHINIST
TURRET LATHES
ENGINE LATHES

MILLING MACHINES 
HORIZONTAL 

BORING MILLS
IST AND 2ND SHIFTS

As a manufecturer of a diversified 
line of machinery, we have opportu- 
nities for individuals who have job 
shop experience on the above ma- 
chines. If you can read prints, per- 
form own set-ups and are otherwis<- 
inleresled in a good hourly rate ana 
fringe benefits come in and see us.

THE HILL ACME CO.
1201 W. 65, Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Emplover
(81-831

PERSONAL MAID
Eastern suburb of Cleveland, Ohio 
Winter in Florida—care of invalid 
women with house hold staff of five. 
Excellent salary — recert references. 
Call (216) 531-8900, Ext. 229. Be-
tween 9 AM & 4 PM. (81-87)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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NAUJAGIMES AFRIKOS 
VALSTYBĖS MĮSLĖ

Pasaulis bematant pa
stebi stambiuosius kon
fliktus, kur istorijos ra
tai rieda per žmonių kan
čias, bombų išraustais 
laukais. Kur istorijos ve
žimo ašys gausiai vilgi- 
namos žmonių krauju. Ši
taip dažnas informato
rius mėgsta dėstyti apie be dominuojančio terito- 
modernios istorijos 
"stambmenas".

Bet modernioje istori
joje daug yra ir "smulk
menų", iškrintančių iš 
stambios informacinės 
komunikacijos dėmesio. 
Tarp tokių "smulkme
nų", štai viena:

Afrikoje gimė nauja 
valstybė, iš pirmos savo 
gimimo dienos sulaukusi 
itin šilto SSSR dėmesio, 
bičiuliškos informacinės 
globos, komplimentų 
tos valstybės tvėrimo 
veiksniams.

Portugalijos kondomi- 
niume Afrikoje viena te
ritorija pasiskelbė ne
priklausoma. Pasiskar
denus valstybe esanti te
ritorija pasivadino Gvi
nėjos Bisau respublika. 
Plotas — 36 tūkstančiai 
kv. kilometrų. Gyvento
jų — 600,000. Miestų 
kaip ir nėra. Nėra in
dustrijos. Nėra net sa
vo kalbos. Tai gyvento
jų dialektai, kurių pa
galba ir tie 600,000 ne
gali savo tarpe susikal
bėti. Tai rodo, kad nei 
kultūrinis palikimas, nei 
rasinė vienybė, nėra "ne
priklausomybės" elemen
tai. Susižinojimui parink
ta portugalų kalba.

Teritorija turėjo gu- 
bernatūros sistemą. Ji 
įėjo į Portugalijos kolo
nijų administracijos sąs
tatą. Netgi Portugalijos 
parlamente buvo terito
rijos atstovų. Vietinė le- 
gislatūra buvo bemaž 
aborigenų rankose. 11 vie
tos deputatų, demokrati
niai renkamų ir 3 paskir 
ti iš centro. Tai buvo "vie
tos taryba". Ta Taryba 
valdė finansinius, vidaus 
ir administracinius kraš
to reikalus. Taip siste- 
matingai ir liberališkai 
Portugalija brandino ko
lonijos įaugimą į moder 
nios pasaulinės visuome
nės masę. Teritorijos gy
ventojai galėjo evoliuci- 
jonuoti iš džiunglinės at
mosferos į civilizuotą vi
suomenę.

Kaip rodo visų koloni
jų tvarkymosi praktika: 
žmonės siekia savistovu
mo, suverenumo, visiš
kos laisvės. Pakankamai 
pribrandintos civilizaci
jai afrikinės gentys su
siformuoja į tautas. Nu
šalinę kolonizacinę sis
temą, tautos tvarkosi ne-

valstybių 
sveikinti- 
reiškinys.

priklausomų 
formoje. Tai 
nas, džiugus 
Istorinė raida nesustab
doma kolonizaciniais re
težiais. Gal būt šitaip iš
kiliai dabar jaučiasi Bi
sau teritorijos gyvento
jai, kurie (kaip minėta)

rijoje dialekto, be bend
rinių istorijos duomenų, 
išdrįso kurti savo vals
tybę? Be abejo, jie turi 
kokį nors žmones vieni
jantį pradą, be kurio, 
valstybę sukūrus, nebus 
įmanoma tvarkytis ir val
dytis?

Teritorijoje iki šiol 
veikė tiktai viena politi
nė partija: Nacionalinis 
liaudies veikimas. To
kio pavadinimo partija 
ilgą laiką buvo lojali cent
rui, Portugalijai. Pama
žu į tos partijos viršū
nę susibūrė asmenys, 
(skelbia sovietinė spau 
da) artimi socialistinės 
revoliucijos, socialis
tinio išsilaisvinimo idė
joms. Vienijančią terito
rijos gyvenojus idėją ne 
sunku buvo atrasti. į sce
ną iškilo sena marksisti 
nė tezė: "kova prieš iš
naudotojus!" Vienyjanti 
idėja buvo "klasė"; parti
zaninės kovos prieš Por
tugaliją, buvo pavadintos 
"klasiniu karu". Kada pa 
vyko, Vietnamo karo pa
vyzdžiu, užgrobti kontro 
lę tam tikrai teritorijai, 
teritorija buvo apšaukta 
"nepriklausoma valsty
be".

Toks yra apytikris, 
schematinis, bet tikras 
naujos valstybės atsira
dimo nuotykis. TASS ko
respondentas , akredi
tuotas rašyti apie Bisau 
įžengimą į "suverenu
mą", draugas J. Feduti- 
novas, atvirai porina
apie vietos žmonių susi
žavėjimą "šaunios tary
binės armijos tradicijo
mis". Ginkluotų pajėgų 
vadas Nkoka kalbasi su 
Fedutinovu ir užtikrina 
TASS korespondentą, kad 
Bisau respublika "žino 
kad TSRS stovi taikos ir 
saugumo sargyboje". 
Nkoka prašė "perduoti 
broliškus 
Tarybinės 
riams".

sveikinimus
Armijos ka-

šios patetiš- 
Matome,

"Neveiksmingosios vy
riausybės" terminą pri
puolamai nukalė Ronald 
Ziegler, prezidento ryši
ninkas su informaciniais 
sluoksniais. Gal būt tas 
terminas, kuris suveda 
du nesuderinamus pra
dus: anemiją ir valdy
mą, liktų trūnyti pareiš
kimų įrašuose, jeigu jo 
nepastebėtų ir nesuteik
tų jam įdomios analizės 
Kolumbijos universiteto 
valstybinės teisės profe
sorius Zbigniew Bre- 
zezinski. Angliškai tai 
"An Inoperative Govern- 
ment".

Žinomas publicistas 
R.J. Donovan,pagavęs Z. 
Brezezinskio analizę pla
čiai išpopuliarino tą keis 
tą žodinį hibridą.

Z. Brezezinski yra len
kų diplomato sūnus. Ke
lerius metus jis profe
soriavo Harvardo univer
sitete, iš kur perėjo į 
Columbijos universitetą, 
vadovauti "Komunistinių 
studijų institutui". Prie 
prezidento Johnsono Z. 
Brzezinski buvo Valsty
bės Departamento plana
vimo tarybos narys.

Dabar JAV vyriausy
bė yra "italianizacijos" 
vyksme, tvirtina Z. Brze
zinski. Čia mes sutinka
me naują, nepaprastą 
valstybinės teisės defini
cijų žodį. Italija tampa 
JAV vyriausybinės padė
ties prototipu. "Italizaci- 
ja" yra valstybės vyriau
sybės buvimas be politi
nės galios. Valstybės eg
zistencijos procesas ei
na savo keliu, bet vyriau
sybė, lyg keleivis, nepa- 
gaunąs greičiau judančio 
vežimo, neturi galimy
bės parinkti savo reiški
mosi būdų.

Trys valstybinės ga
lios šakos sueina į gana 
aštrų konfliktą. Vietoje 
valstybei naudingo ir rei 
kalingo kooperavimo 
trys valstybinės galios 
šakos savo tarpe nesude
rinamos, sustojusios gin 
čo padėtyje.

Z. Brzezinski sako, 
kad JAV administracija 
didelei daliai gyventojų 
atrodo nelegali. Politinė 
JAV vyriausybės galia 
trupa. Ir nors krašto eko
nomija negriūva, visuo
menė reiškiasi įprastų 
formų rėmuose, vyriau
sybė nebeturi politinio ir 
socialinio stabilumo.

Ši padėtis beveik lem
tinga krašto užsienio po
litikai. Nors, laikinai, vy
riausybė gali laviruoti vi 
daus politikoje, užsienio 
politikoje privalu turėti 
galimybę imtis laisvų pa
sirinkimų. Dabar JAV tu
ri kai kuriuos išeities 
punktus, bet vyriausybės 
nuvęiksminimas turi at
sisakyti nuo iniciatyvos. 
Laviravimas be aiškaus 
siekio yra didžiausia už 
sienio politikos blogybė. 
Tuo tarpu sunkumai ky
la savo keliu ir atneša 
nepaprastai sunkių pro
blemų.

Kraštui turėti inicia
tyvą užsienio politikoje, 
tvirtina Z. Brzezinski, 
reikia atramos pagrindi
nėse vertybėse: ameri
kinio tipo demokratijoje 
būtina parama, kuri gau-

narna iš žmonių susirū
pinimo ir pritarimo.

Abi politinės partijos 
dabar, tam tikra pras
me, pagrindiniai kinta. 
1960-jų metų liberaliz
mo kilimas, nebuvo,kaip 
sprendė anuo metu, li
beralizmo triumfas ame
rikinėje visuomenėje, 
bet liberalizmo nykimas. 
Dabar mes matome stip 
rėjantį konservatyviz- 
mą. Čia pavojingas posū
kis į izoliacionizmą. 
Nixonas ir Kissingeris, 
galvoja Z. Brzezinski,iš 
provokavo "neveiksmin
gos vyriausybės" atsira
dimą, nes jie norėjo būti 
realistais bei konservaty- 
vais, o neturėjo tam da
vinių.

"Neveiksmingoji vy
riausybė" gali įpratinti 
žmones galvoti, kad už
sienio politika yra žaidi
mas (game), kuriame nė
ra verta dalyvauti. Žmo.

nės praras susidomėji
mą užsienio politika, ku
ri sudaro integralinę 
krašto gyvenimo, dalį. V y. 
riausybės "italianizaci- 
ja" Italijos vyriausybę 
paliko be užsienio poli
tikos iniciatyvos. "Ne
veiksmingosios vyriausy
bės" stovis JAV-se, su
pervalstybėje, kuri liki
mo pašaukta pasaulio tai
kos ir gerbūvio sargy
bai, pavojingas visam pa 
šauliui. "Neveiksmingo
sios vyriausybės" padė
tyje natūralu girdėti iš 
susirūpinusių žmonių lū
pų vyriausybės galvos (ir 
valstybės) adresu im- 
peachment siūlymus. Bet 
vyriausybės prestižo už
sienio politikoje prara
dimas nėra asmens ženk 
le, bet periodo ženkle. 
Tas reiškinys reikalin
gas netgi politinių par
tijų veikimo ir siekių 
revizijos.

(r.dg.)

E. CHICAGOS LIETUVIAI

PAMINĖJO ALT SUKAKTĮ

į kovą dėl Lietuvos lais
vės, remti ALT žygius 
ir veiksmus, nuoširdžiai 
prisimindamas skyr. 
veiklųjį pirm. Albert G. 
Vinick, kuris 30 m. išbu
vo šio skyriaus priešaky 
je. Nepailstamą ir vis 
dar pilną energijos Anta
niną Nenienę, raginda
mas pasekti jų pavyz
džiu. Visi mes turime sa
vo svorį ir balsą— Lietu 
vos laisvinimo darbe. Šio
je kovoje mus visus tu
rėtų atstovauti — Ame
rikos Lietuvių Taryba, 
kuri dėl Lietuvos laisvės 
niekad nepasitrauks iš 
kovos lauko. L. Šimučio 
kalba buvo palydėta gau
siais aplodismentais.

Kalbų įkaitinti klausy
tojai labai gyvai ir šiltai 
priėmė žodį ir Hammond 
radijo žinių komentato
riaus Irwing L.Lewin,ne
pamainomas kalbėtojas 
radijo stotyje ir didelis 
lietuvių bičiulis, visada 
suranda progų savo ko
mentaruose įpinti ir Lie
tuvos reikalus.

Minėjimas praėjo gra
žiai ir sklandžiai ir pub
lika skirstėsi patenkin
ta. (pi)

made in USSR. Tai jau
9 

kad Maskva jautriai rūpi
nasi Bisau įsitvirtinimu, 
rodo, kokios prigimties 
yra Bisau "suverenu
mas".

Ką rodo 
kos tirados? 
kad pasaulio konfliktams 
siaučiant "jautriose" pla
netos vietose, mažai pa
stebimuose planetos
punktuose sumaniai irap- vieša paslaptis. Faktas 
dairiai SSSR steigia savo 
citadeles. Bisau kariš
kasis vadas Nkoka nepa
sakė, kad "klasinio išsi
vadavimo ginklai" yra

East Chicagos Lietu
vių Tarybos skyrius, spa
lio 21 d. minėjo 30 m. 
veiklos sukaktį, kuri 
buvo pradėta pamaldo
mis už mirusius savo 
narius.

Po pietų įvyko pats 
minėjimas, sutraukda
mas nemažą skaičių da
lyvių ir kviestinių sve
čių net iš Washingtono, 
ir vietos politikų.

Vytauto posto legionie
riams įnešus vėliavas ir 
sugiedojus himnus, šio 
renginio komiteto pirm. 
K. Valeika po trumpo žo
džio tolimesnį minėjimo 
vadovavimą perdavė pa
rapijos kleb. kun. Ign. C. 
Vichurui.

Minėjimas pradėtas 
koncertu ir humoristiniu 
žodžiu. Menininkus pub
likai pristatė Aid. Kal- 
lok. Solistas J. Vaznelis 
pirmoje koncerto dalyje 
padainavo keletą lietu
vių kompozitorių dainų, 
o sekančioje operų ari
jas. Solistas J. Vaznelis 
lietuviškai visuomenei 
jau senokai gerai pažįsta 
mas ir kur jis bedainuo
tų, jis visada sukelia klau
sytojų nenuilstamą ploji
mą.

Rašytojas Aloyzas Ba
ronas humoristiniais eilė
raščiais priminė žmo
gaus didybę ir menkystę 
— apipindamas jas dyg
liais ir spygliais.

Miesto meras Robert 
A. Pastrick sveikinda
mas netik ALT, bet ir vi
sus lietuvius už jų ekono 
minį, kultūrinį bei politi
nį prisidėjimą prie East 
Chicagos miesto augimo, 
įteikė, miesto vardu, gar
bės atžymėjimą - lentą 
su dedikaciniu įrašu.

Kongr. Ray J. Madden 
priminė, kad politinė pai
niava ir įvairių žinių gau
sumas dažnai susuka gal
vas ir didžiųjų politikie
rių. Praeities klaida — 
Rytų Europos palikimas 
Sovietų Sąjungos įtakoje 
neįgyvendino-trokštamos 
taikos.

ALT centro valdybos 
atstovas Valaitis pasi
džiaugęs šio skyriaus 
veikla išdalino garbės at- 
žymėjimus skyriaus vei
kėjams už jų ilgametį pa
siaukojimą ir darbą Lie
tuvos laisvinimo baruo
se. Šiais atžymėjimais 
buvo apdalinta 15 asme-

nų. Amerikos Lietuvių 
Tarybos įkūrėjas ir jos 
dabartinis garbės pirmi
ninkas L. Simutis ragi
no visus lietuvius jungtis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

(e« tM
SKIRPSTAS

Ligi šiolei mes kultūrinės srities darbuose vis tebesididžiuo- 
jame privačia iniciatyva, atskirų asmenų, gabių ir pasiaukojusių, 
nuveikiamais žygiais: Kapočiaus enciklopedija, Zobarsko leidyk
la, Kviklio Lietuvos aprašymai, Mikulskio ansamblis ir kt. Tačiau 
tai yra tik bėdos džiaugsmas, nes iš tikrųjų jau perilgai nesusilau 
kiame centralizuotos vadovybės visiems mūsų kultūros reiški
niams rikiuoti - planuoti, akylai balansuoti ir nedelsiant vykdyti. 
Kai kam net ima atrodyti, kad esame negabūs visuotinesniam sa
vo kultūros organizavimui, O gal esame tokie individualistai, kad 
nemokame derintis į bendrą talką ir todėl tiktai pavieniui savo pa
jėgumą parodome? Gali būti, čia yra ir dar kita priežastis, būtent: 
nepaslankumas, lėtumas, kai reikia imtis pačių svarbiųjų reikalų. 
Jau Vokietijoje būdami pradėjome svajoti ir kurti Kultūros Fondą, 
bet tai ir tebeliko svajonė, nes ta Įstaiga ligi šiol lyg pamestinu
kas - neapima visų mūsų kultūros dirvonų, nevykdo visapusiško ir 
išsamaus plano, nepulsuoja nuolatiniu jautrumu lietuviškos kultū
ros reikalams. Panašiai yra ir su Kultūros Taryba. Tai didelė 
spraga mūsų veikloje, nors šiaip kultūrinių vienetų, Įvairių orga
nizacijų nestokojame. Skundžiamės kartais net jų perteklium ir 
darbų susikryžiavimu — be veiksmingo centralizavimo to niekaip 
negalime išvengti. Tuo būdu ir jėgos išblaškomos, netiksliai eikvo
jamos.

• Chicagoje įvyko antropologijos ir etnologijos pasaulinis kon
gresas, buvo puiki proga mums tinkamai lietuvišką kultūrą pasau
liniu mastu pristatyti, o deja, įsiterpta vien siauručiu plyšeliu, pu
siau atsitiktinai, lyg mūsų visuomenės tautinė organizacija yra taip 
menka ir nepajėgi. Kodėl taip įvyko? Atrodo.net niekas dėl to ne
sijaučia kaltas, nes visuomenė nesulaukia jokio paaiškinimo, išsky
rus paskirus balsus spaudoje. Daugelis mano, kad tai yra LB pa
reiga (o rinkiminiai metai, girdi„atitraukė dėmesį nuo rimtų dar
bų). Betgi šiuo faktu įsitikinome, kad centralizuotos kultūrinės va
dovybės mes dar neturime, jei net "sostinėje Chicagoje" tokie da
lykai pražiopsomi. Tačiau darosi tikra gėda kentėti šitokią padė
tį, kai nuolatos garsinamasi dideliais darbais, o kultūros srityje 
visa vyksta be nuoseklaus plano, išblaškytai ir neišbalansuotai, 
labai neproporcingais žingsniais. Kai kur mažame reikale puikiai 
pasireiškiama, bet čia pat daug rimtesnis dalykas lieka tartum ne
pastebėtas, neįvertintas. O iš tiesų dar mes ir jėgų turime, tik nė
ra kas pateikia gaires ir parodo kryptį, paskatina, kas įtraukia į 
prasmingą kultūros darbą. Žinoma, visuomenė vis tebežiūri į LB 
vadovus, ypač naujai išrinktus — tebelaukia, kad ir į šį sektorių 
būtų atkreipta rūpestingesnė akis.

• Al. Gimantas T6v. Žib. iškelia visai gerą mintį — suruošti 
ateinančią vasarą mūšy jaunimui lituanistinius kursus Vasario 16 
gimnazijoje. Tuo būdu, regis, būtų nušauti net keli zuikiai: mūsiš
kis atžalynas prasmingai praleistą atostogas, įsigytų daugiau lie
tuviškų žinių, aplankytų Europą ir pamatytų platesnio pasaulio, už
megztų ryšius su Europos lietuviais, paremtų savą gimnaziją, ne 
reikėtų jiems dairytis į ruošiamus kursus okup. Lietuvoje. Deja, 
vargu tai įvykdoma, kol neturimi veiksmingo kultūros darbų cen
trinio organo, kuris jaustų pareigą panašias idėjas išgirsti ir su
sidomėti. Nebent privati iniciatyva, kaip paprastai, atsirastų.

• 19-tąją Lietuvių Dieną Kanadoje Tėv. Žib. vedamasis ver
tina teigiamai: patenkinamas pagrindinis potraukis išblaškytiems 
tautiečiams -- susitikti, pabūti drauge, pajusti bendrą lietuviško 
gyvenimo pulsą. Todėl tinka ir tas "kermošinis" pobūdis, lyg se
noviniai atlaidai. Tik esą svarbu žiūrėti, kad programa nenuslys
tų J vienašališkumą, o vis būtų išbalansuota, t.y, nenusvertų vien 
pramoginė pusė, bet ir kultūrinė turėtų tinkamą vietą. Be to, kul
tūriniai dalykai programoje turi būti įvairūs, nesitenkinti vien šo
kiais ar choru, kaip data r kai kur jau ta linkmė pasireiškia. Pa
vyzdžiui, visai darosi užmirštas teatras. Nors jį gal sunkiau or
ganizuoti, bet visuomenė gana pasiilgsta scenos meno, lietuviškų 
vaidinimų. Iš tiesų, reikia pripažinti, kad lietuviški scenos veika
lai ir anais sunkiais Rusijos priespaudos ir mūsų tautinio atgimi
mo laikais buvo kone vienas iš pagrindinių stimulų tautinei dva
siai kelti, savai visuomenei į vieningą talką burtis.
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MASKVA NIŪRUS MIESTAS
a laiškai Dirvai

Banketas prasidėjo 
Maskvos viešbučio salė
je įvairiais užkandžiais, 
palydint vodkos išgėri
mu. Vienas šaukštelis 
foršmako, vienas stikliu
kas vodkos. Ir aišku, bu
vo keliami tostai,

— Už mūsų draugus 
amerikiečius, — jau pus
girtis maurojo Maskvos 
rūbų gamyklų direkto
rius. — Tegu jie išsive
ža gražiausius prisimini
mus iš mūsų socialisti
nės tėvynės.

Ir vienu gurkšniu iš
movė stikliuką iki dugno.

— Už mūsų draugus ru 
sus rūbų gamintojus, — 
atsakė pakeldamas stik
lą amerikiečių gatavų rū 
bų unijos atstovas.

Iki penkiasdešimt as
menų dalyvavę bankete 
vėl iš naujo ištuštino stik
lus.

— Viešpatie — sušuko 
Sarah, kreipdamasi įvy
rą sėdintį jos dešinėje, 
— mes visi numirsime.

Zaicevas pažiūrėjo į 
amerikietę, nusišypsojo 
mandagiai ir patraukęs 
pečiais, atsakė rusiš
kai:

— Ja nepanimaju ang
liškų jazik.

— Gal jūs kalbate pran
cūziškai? — šį kartą pa
klausė prancūziškai.

— Aišku, kad taip, — 
gyvai atsakė Zaicevas, 
džiaugdamasis kad su
rado kalbą, kaip susi
kalbėti su savo gražia 
kaimyne.

— Aš sakiau, — pa
kartojo Sarah prancū
ziškai, — kad mes visi 
numirsime.

Zaicevas plačiai nusi
šypsojo parodydamas sa
vo sugedusius dantis.

— Aišku, be abejonės. 
Sarah pamatė, kad jis 

jos nesuprato.
— Aš noriu pasakyti, 

kad mes mirsime nuo ši
to persivalgymo ir per- 
sigėrimo.

— Kai dėl to tai se
nas rusų priežodis sa
ko: "Kokia graži mir
tis". — Ir Zaicevas baks
telėjo alkūne, kad pa
drąsinus juoktis. — Jūs 
mane sekate? Jūs sakė
te kad mes mirsime nuo 
nevirškinimo. Į tai aš at
sakiau: "Kokia graži mir
tis".

Ir jis vėl iš naujo pra
dėjo juoktis.

— Mes irgi taip sako
me, — atsakė Sarah. — 
Aš manau, kad tai tarp
tautinis išsireiškimas. 
— Ji bandė toliau keis
ti temą. — Kas jūs esa
te?

— Mano pavardė, mie
la ponia, yra Stajan Zai 
cev. Pažįstami mane va 
dino tiesiog Zaicev. Jūs 
irgi galite mane vadinti 
Zaicev.

Banketo svečiai pra
dėjo valgyti antrą patie
kalą, užgerdami šaldy
tu baltu vynu.

Diamond buvo paruo
šęs Sarah viskam, tik ne 
valgiui. Jis aiškiai nupa
sakojo, kaip Zaicevas at 
rodo ir paaiškino, jei tik 
kas nors neatsitiks, tai 
jis dalyvaus su amerikie
čiais atsisveikinimo ban 
kete ir JAV kultūrinis at- 
tache dės visas pastan
gas, kad Zaicevas daly
vautų ir būtų pasodintas 
šalia jos.

— Kokie jūsų įspūdžiai 
paliekant Maskvą? — pa
klausė Zaicevas, steng
damasis palaikyti pasi
kalbėjimą.

Sarah buvo nustebinta 
kad Zaicevas gali tiek 
daug išgerti ir neatrodo 
girtas.

— Jūs klausėte mano 
įspūdžius apie Maskvą... 
Tikrumoje man nepatin
ka šis miestas. Jame yra 
daug šaltumo ir grotes
kiško biaurumo. Aš esu 
nusivylusi Maskvos mo-
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notonija. Atrodo, kad vi
si seka vieną modelį ir 
tas modelis yra niūrus. 
Visos krautuvės parda
vinėja vienodus dalykus. 
Žmonės apsirengę vieno
dai. Visi jūsų kambariai 
net ir tie kurie turi sie
tynus kaip čia, plastinį 
išjungiklį turi prie įėji
mo. Argi Rusijoje tik vie
nos rūšies išjungiklius 
gamina? Ar jūsų tie ne- 
perfekcioniškumai nejau
dina. Kai praeitą naktį 
aš savo lovoje viešbuty
je radau utėlę ir pašau
kiau telefonu standartis- 
tę, kad pasiskųsti, tar
nautoja man atsakė, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra 
utėlių ir pakabino rage
lį.

Zaicev vos galėjo su
laikyti savo entuziazmą.

— Puiku, mieloji po
nia! — pareiškė jis, pa
kviesdamas su juo išger
ti privatų tostą. — Aš 
džiaugiuos, kad kai kas 
mato neperfekcionišku- 
mą socialistinėje uto
pijoje. Kada mes klausia
me ko nors pas mus, nie
kad neįtariama, kad taip 
gali būti. O dėl utėlės, 
kurią radote lovoje tai 
Leninas yra deklaravęs, 
kad utėlės nugalės socia
lizmą, arba socializmas 
turės utėlės protą. Ši dek
laracija plačiai žinoma 
Rusijoje. Tad mes paskel
bėme karą utelėms. Gi 
tas kelias utėlės kurios 
išliko gyvos, mes papras
čiausiai ignoruojame, 
tad galime skelbti, kad so 
cializmas nugalėjo utė
les. Dėl šios priežasties 
ir viešbučio tarnautoja 
jums atsakė, kad Sovie
tų Sąjungoje nėra utėlių. 
Panašiai ir su rasine dis
kriminacija, homoseksu
alizmu, bedarbe, nusikal
timais— jie neegzistuo
ja Sovietijoje...

Į stalą padavė kimštus 
viščiukus ir ant iešmo 
keptą avieną.

— Pasakykit man, Zai
cev, kokią kritiką jūs ga
lite pats padaryti savo 
kraštui — paklausė Sa
rah.

— Dėl šito, miela po
nia, aš bijau, kad mes 
neturėsime laiko. Jūs tu
rėtumėte suprasti, kad 
aš plaukioju vidury viso 
šito neperfekcionizmo ir 
galiu nuskęsti. Gyveni
mas čia, net dideliam 
žmogui, nedaro išimčių.

— Tad kodėl jūs pasi- 
liekate?

— Miela jauna ponia, 
nežiūrint visų nedatek- 
lių, mano Rusija yra gra
žus kraštas, aš gyvenu 
čia ramiai, kaip negalė
čiau kitur. O kas link ne- 
perfecionizmo...

Valandėlę jis valgė ty
lėdamas, paskui paklau
sė jos:

— Aš negaliu supras 
ti ką jūs ir šitie visi 
žmonės, — jis parodė 
į kitus amerikičius, — 
čia daro Maskvoje.

— Mes esame kultūri
nių mainų programos da
lyviai. Prieš metus Dom 
Model, kuris yra jūsų pa
grindinis madų kūrimo 
veiksnys, į Ameriką bu
vo atsiuntęs parodyti ru
siškus modelius. Dabar 
mes iš mandagumo re- 
vizitavome parodydami 
savo amerikiečių madų 
modelius Leningradui ir 
Maskvai.

— Tai nuostabiai įdo-

Laiškas Balfo valdybai 
Chicagoje

Gerbiamieji,
Newark, N. J. Balfo sky-. 

rius Nr. 35, atsiliepdamas 
į Jūsų pranešimą dėl Balfo 
XVII seimo, siunčia sky
riaus pilnateisių narių adre
sus ir skyriaus atstovų 
XVII seimui Įgaliojimus, 
šia proga skyriaus valdyba 
nutarė atkreipti Jūsų ma
lonų dėmesį štai j ką:

1. Balfo valdyba jau nuo 
š. m. birželio 5 žinojo, kad 
Balfo XVII seimas turės 
Įvykti Clevelande spalio ga
le ar lapkričio pradžioj.- 
Balfo valdyba tačiau sky
riam apie tai "official 
notice” kažkodėl atsiuntė 
tik spalio-pradžioj. Pats val
dybos raštas visai be datos, 
bet laiško voke pašto spau
das yra spalio 3 d., o pats 
laiškas atėjo tik spalio 8 d. 
Todėl mums nebuvo laiko 
sukviesti skyriaus narių ofi
cialų susirinkimą ir aptarti 
Balfo reikalus, kurie visgi 
mūsų skyriaus nariam labai 
rūpi. Esame girdėję, kad 
seimas turės svarstyti ir 
Balfo įstatų atitinkamus 
pakeitimus. Bet apie juos 
skyriai visai nebuvo infor
muojami ir todėl nebuvo 
galimybės supažinti su jais 
ir mūsų atstovų XVII sei
me. Berods Balfo statutas 
reikalauja, kad siūlomi pa
keitimai būtų Balfo valdy
bos sekretoriui pateikti 
bent prieš 30 dienų iki sei
mo. Kamgi tos 30 dienų, jei 
ne tam, kad būtų laiko su 
siūlomais pakeitimais dar 
prieš seimą supažindinti 
numatytus seimo atstovus. 
Statutas yra rimtas doku
mentas ir, iš anksto siūlo
mų pakeitimų nepastudija
vus, negalima aklai tik pa
balsuoti "taip” arba ”ne”. 
Šiuos Balfo valdybos neap
dairumus mūsų skyrius ap
gailestauja.

2. Nuo Balfo XVII seimo, 
o ypač ryšium su Balfo ne
laiminga byla JAV teisme 
mūsų skyriuje ir mums kai- 
myniniuos Balfo skyriuos 
labai jaučiamas kažkoks at
šalimas Balfui. Ne dėl to, 
kad Balfo XVI seimas nuta
rė Balfo centrą iš New Yor
ko kelti į Chicagą, o dėl to, 
kad tam kėlimui nepajėgta 
rasti vieningo būdo, o pasi
rinktas laužimo kelias. For
maliai klausimui nubalsuo
ti, žinoma, pakanka ir vie
no balso daugumos, tačiau 
ir dauguma visada turi at
sižvelgti į mažumą, kad jos 
nepastūmėtų į apgailėtinus 
kraštutinumus, kad nesu
keltų tarpusavio erzelynės. 
Mes labai apgailėjom Balfo 
100-jo skyriaus nuėjimą į 
JAV teismą, pažeidžiant 
mūsų tautinį solidarumą. 
Bet mes taip pat apgailėjom 
ir Balfo valdybos užsispy
rimą pastatyti ant savo, ne
teisingas inkriminacijas ir 
piktus gandus buv. valdy
bos kai kurių narių atžvil
giu, užuot pasitelkus mūsų 
lietuviškojo gyvenimo au
toritetus ir bendromis jėgo
mis ieškojus kilusią erzely
nę baigti nuoširdžiu susi
pratimu. Mums, taip sakant, 
neutraliem balfininkam, vi
sas tas laikotarpis po XVI 
seimo yra kaip slogutis, pa-

ralyžuojąs mūsų karitaty- 
vinę veiklą. Todėl ne tik 
mūsų skyrius, bet ir mūsų 
kaimyniniai skyriai labai 
norėtų ir linkėtų, kad Balfo 
XVII seimas būtų ne balfi- 

. ninku tarpusavio kovos are
na, ne vakarykščių nesusi
pratimų tęsinys, ne neužgi
jusių žaizdų draskymas, o 
karitatyvinės vienybės de
monstracija. Visi esame tos 
pačios tautos vaikai, tarpu
savy broliai ir organizuota 
karitatyvine pagalba siekia
me tarnauti savo vagstan- 
tiem broliam. Todėl visų 
mūsų turėtų būti rūpestis, 
kad toji karitatyvine tar
nyba nenukentėtų dėl mūsų 
kai kurių silpnybių, asme
ninių, grupinių ar lokalinių 
ambicijų.

Taikai ir vienybei Balfo 
viduje atstatyti Balfo XVII 
seimas turėtų užbraukti 
kryžių tam nelaimingam lai
kotarpiui nuo XVI iki XVII 
seimo. Užbraukti tokiu bū
du, kad dar prieš XVII sei
mą Balfo valdyba sukviestų 
uždarą pasitarimą pozicijos 
ir opozicijos žmonių ir pa
tarėjais - tarpininkais pa
kviestų J. E. vysk. Brizgį, 
Kunigų Vienybės pirminin
ką, Vliko pirmininką, PLB 
pirmininką ir JAV LB pir
mininką.

Mūsų įsitikinimu Balfo 
vidaus taikai ir vienybei at
statyti praktišku pagrindu 
galėtų būti vieningas suta
rimas, kad Balfo centras ir 
toliau lieka Chicagoje, o 
Balfo skyriai Atlanto pa
kraštyje sudaro "Atlantic 
District”, kuris apimtų 
Maine, R. I., Mass., Conn.,

N. Y., N. J., Pa., Dėl., ir 
Fla. bei D. C. Balfo skyrius. 
Balfo centras šiam ”dis- 
triktui” turėtų pavesti Bal
fo namų (105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.) eksploata
vimą. Berods Balfo įstatuo
se numatyta tokių distrik- 
tų sudarymas ir jų priklau
somybė Balfo centrui.

Su geriausiais linkėji
mais

Kun. P. Totoraitis
Skyriaus Pirmininkas

Balys šarkenis
Sekretorius

Newark, N. J., 1973. X. 22.

JOURNEYMAN
BAKERS

Urgently needed at new SUN 
FLOWER FOOD STORES ii 
Nashville and Jackson, Tenn.

Complete, on—premise Bakery in 
ultra modern «urroundings.

For a confidential interview, cal 
collect:

GEORGE THOMPSON 
DOUG BOUDER

615-356-8596
(80-86)

AUTOMATIC
Brown & Sharpe sėt up and operate. 
25 yr. old, 40 man clean shop in 
pleasant Northwest Detroit, Michigan 
suburbs. Spend some time with your 
family enjoying Michigan lakęs and 
woods. Run three completely rebuilt 
older type machines with no new 
fangled attachments. 4 day, 40 hr. 
work week. Top ra tęs for top men. 
Consider promising apprentices Fully 
company paid Blue Cross, life and 
siek insurance and profit sharing 
Openings on both shifts. Call collect 
313-754-7610 for application details. 
We’ll come down and meet you.

OR APPLY OR WRITE

ZENITH AUTOMATIC SCREW 
25175 THOMAS DR.

WARREN, MICH. 48091 
(84-86)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

Operator & sėt up man on 
davenport machines.

FOR 2ND SHIFT 
Mušt have minimum 5 years ex- 
perience, company paid Blue Cross, 
lite insurance, and pension.
Call Phil Leier for appointment 

313 WO 5-2171 
BRASS CRAFT 

MANUFACTURING CO. 
Detroit, Mich.

(81-87)

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlo

me labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 
naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.

314 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžia
ga, 3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam 
kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški nai
loniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba 
moteriškas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 p. 
vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių ko
jinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 
sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina su įskai
čiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — 
$140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavi
mų. Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį siū
lome šiuos dalykus.

3'/i jardo labai gera angliška kostiuminė
medžiaga...........................................$45.00

Stora su ornamentais crimplene medžiaga
1 jardas .......................................... $ 6.00

Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50 
Nailoninis kailis moteriškam paltui .......$33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .......$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga .......$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ............................ $ 8.00
Komplektas mot. nailoninių apatinių ....$ 9.00 
Perukai, įvairių spalvų............................ $30.00
Nailoniniai marškiniai ............................ $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai .......... $19.00

mu — pasakė Zaicevas 
ir abu su Sarah pradė
jo juoktis.

(Bus daugiau)

Priimame užsakymus; auto mašinų, motociklų, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame 
pinigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia 
pasiųsti.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis.
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ANTRASIS MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMAS "IM*S DAIGONAS

Lapkričio 21-25 dieno
mis, prailgėjusiame Pa
dėkos dienos savaitgaly
je, vyksta Antrasis Moks 
lo ir Kūrybos simpoziu
mas.

Šiame impozantiška
me lietuviškosios išeivi
jos renginyje, kuris de
monstruoja išeivijos in
telektualinį lygį ir tauti
nę gyvybę, sutiko daly
vauti virš 100 asmenų. 
Jie atstovaus lituanisti
ką, technologiją ir medi
ciną. Paskaitos yra vie
šos, todėl simpoziumas, 
kurio tikslas, kaip sako 
informacija, "tarpusa
vio ryšiams atnaujinti ir 
sustiprinti, naujoms pa
žintims sudaryti", yra 
kartu savotiškas Liau
dies Universitetas, ku
rio veikimas apribotas 
savaitgaliu. Susipažini
mo pobūvis ir banketas 
paverčia renginį stam
biu socialiniu lietuvių 
profesionalų bei aukštų
jų mokyklų dėstytojų sam
būviu. Kaip akcentuoja 
anonsai, svarbiausias to
kio renginio siekis — tar
pusavio jungtis, suartėji
mas. Mokslo deklaraci
jos atremtos į tautinę 
simpoziumo dalyvių ba
zę. Simpoziumo grafinė 
emblema, trimituojan
tis angelas, tradiciniai 
lietuviško braižo,pabrėž
tinai akcentuoja tautinį 
pradą. (Deja, brėžinyje 
vėtrungės iešmutė atsuk
ta į priešingą angelo ju
desio pusę, kas, simbo
liškai, reiškia stagnaci
ją).

Iki šiol lieka neaišku, 
ar bent garbės svečio tei
sėmis dalyvauja čia Lie
tuvos universiteto profe
sorių sąjunga? Kaip at
simename, Pirmame 
Simpoziume, ši garbin
ga sąjunga buvo izoliuo
ta nuo bet kurio reiški
mosi. Sąjunga nesugebė
jo užtikrinti natūralaus 
kontinuiteto ir nariųprie- 
auglio, nors vis naujos 
lietuviškos akademinės 
pajėgos pradėjo gausiai 
rastis JAV, Kanados ir 
kt. kraštų aukštosiose 
mokyklose.

Pirmasis simpoziu
mas, nepalikęs po savęs 
organizacijos, atrodė epi
zodiniu renginiu, ad hoc 
suvedusiu paskaitininkus 
ir banketininkus. Simpo
ziumo iniciatyva dabar 
aiškiai atiteko JAV Lie
tuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybai. Ši or
ganizacija, formaliai, 
yra Simpoziumo globėja.

Galima spėti, kad ir 
šįkart Simpoziumas tu
rės epizodinį pobūdį, 
nors jo tikslas kaip tik
tai yra suartėjimo ir ry
šių prezervacija. Kada 
yra organizacija, suar
tėjimo momentas negali 
egzistuoti. Šis siekis ge
riausiai pasiekiamas or
ganizacijos rėmuose, ne 
epizodiniuose ad hoc su
buvimuose.

Pats renginio pavadi
nimas suskamba tam tik 
ru, švelniai tarus, nelo
giškumu. Prelegentai 
yra išimtinai mokslo 
žmonės. Prelegentų tar
pe nėra vadinamų kūry
bos žmonių. Nėra daili

ninku, literatų, muzikų. 
Šis dalykas buvo paste
bėtas per pirmąjį simpo
ziumą, bet ir šis simpo
ziumo pavadinimas ne
buvo tinkamai koreguo
tas. Mokslo ir kūrybos

KVIESLYS

į antrąjį 
mokslo ir 
kū rybos 
simpoziumą,

1973 lapkričio 21-25 Chicago, lllinois
sąvokos reiškia diamet
raliai priešingus kultū
ros pasaulius. Gali būti 
mokslinės kūrybos rub
rika. Tai yra išradimų 
ir atradimų mokslo dis
ciplinose sritis. Tai 
mokslinio elitizmo sfe
ra. Ar bus šiame sim
poziume Einšteinai ir 
Newtonai? Antra ver
tus, ir tuo atveju, pavadi
nimo precizija reikalau
ja kito nusakymo: "moks 
linės kūrybos" simpo
ziumas. Muzikinis kon
certas, kaipo pramogi
nis įtarpas, nepateisina 
kūrybos akcento rengi
nio pavadinime.

Antra vertus, po klaus
tuko ženklu yra pati "kū
rybos simpoziumo" są
voka. Kūryba nėra sti
chija pavaldi simpoziu
mams.

Padėkos dienos savait
galis skirtas pastebėti 
svarų faktą lietuvių iš ei 
vių visuomenėje. Maža 
etninė lietuvių grupė su 
teikė adoptuotų kraštų 
aukštosioms mokyk
loms impozantišką skai
čių dėstomojo persona
lo. Nieko bendro su for
maline lietuvybe neturi 
specifinės technologi
nės bei medicininės pas
kaitos, bet tos paskai
tos surištos su gyvąja 
lietuvybe. Tai yra lietu
vių smegenų ir patirties 
įsavinti ir perteikti moks
lai. Todėl matematiko pa
skaitą apie analitines ei
lutes ar meromorfines 
funkcijas mums savaime 
brangi ir įdomi, nes tai 
lietuvio erudicijos dėklą-

racija reiškiama lietuvių 
kalba. Akademinė progra
ma, kuri sudarys šio sim
poziumo turinį, yra išei
vijos profesionalizmo 
manifestas. Tautinis eli- 
tizmas skirtinas meno ir

Dail. Adomo Galdiko memorialinės galerijos-muziejaus Putname atidarymo dalyviai. Sėdi pirmoje 
eilėje iš kairės: sesuo Margarita -- vienuolyno vyresnioji, dail. V. Kašuba, dail. A. Merker-Vitkaus- 
kaitė — muziejaus kuratorė, dail. Kašubienė, Magdalena Galdikienė, prel. Pr. Juras ir dail. V. Viz
girda.

ATIDARYTAS ADOMO GALDIKO MUZIEJUS

mokslo sankaupai, kur fi
losofija ir istoriosofija 
turi būti pirmaisiais 
smuikais.

Ir vos mes liečiame 
visų mokslų motinos - 
filosofijos - vardą, su
stojame ties dilema, dėl 
kurios daugelis prirašė 
būtų ir nebūtų nuodėmių 
Pirmajam mokslo ir kū
rybos simpoziumui. At
simename pakaltinimus 
deklaratyvinio patriotiz
mo stoka. Graudžiai atsi
mename aimanavimus 
dėl Himno nebuvimo ren
ginyje.

Istoriosofijos, visuo
meninių mokslų, filosofi
nio aspekto paskaitų teks
tai yra labiausiai visuo
menės stebima sfera, 
kur dėl prelegento "egg- 
headiškumo", dėl ameri 
kinio universitetinio 
cuasi-pragmatistinio sti
liaus praktikos persisten
gimo gaunami rezultatai, 
priešiški Simpoziumo 
idealizmui. Juk renginys 
bazuotas tam tikru lietu
višku optimizmu, tai tar
tum pasitikrinimas, ar 
rūpestingai apsirūpino
me tinkamais šiltais rū
bais ateinančios ilgos 
žiemos speigams nurung
ti? Todėl pasigirdę iš 
Simpoziumo katedros 
menkinantieji išeiviško 
vitalizmo credo pareiški
mai, nuvainikuojantieji 
kovingumą dėl tautinio iš
likimo tvirtinimai, bus 
medžiaga, absoliučiai ne 
suderinama su idealisti
ne Simpoziumo baze.

Džiugu matyti Simpo
ziumo rengimo darbų va-

Muziejaus atidarymas 
įvyko spalio 7 d., sekma
dienį, Nekaltai pradėto
sios Marijos seserų so
dyboje, Putnam, Conn.

Kun. Stasys Yla laikė 
šv. Mišias ir ta proga pa
sakė gilų ir reikšmingą 
pamokslą.

Svečių susirinko apie 
50, daugiausiai iš New 
Yorko. Visi buvo pavai
šinti seselių skaniais pie
tumis. Po pietų įvyko 
pats atidarymas vadina
moj "Raudondvario" sa
lėj.

Programą pravedė se 
šuo Augusta Šereikytė. 
Kongregacijos vadovė se
suo Margarita Bareikai
tė pasveikino svečius, iš 
reikšdama džiaugsmą, 
kad tolimam Putname bu
vo įmanoma sudaryti są
lygas to didžiojo dailinin
ko kūriniams sutelkti.

Prelatas dr. V. Bal
čiūnas pasveikino to mu
ziejaus įkūrimo autorę 
Magdaleną Galdikienę, 
kuri tam aukojo visą sa
vo širdį, energiją ir jė
gas, net kartais buvo bi
joma, kad neištvers.

Skulptorė keramikė A. 
Kašubienė pranešė, kad 
A. Galdiko monografija 
yra jau atspausdinta ir 
greitu laiku pasieks Ame
riką ir tuomet galima bus 
ją įsigyti.

Kalbėjo dail. V. Ignas, 
prisimindamas A. Galdi
ką kaipo buvusį savo mo
kytoją Freiburge. Nežiū
rint šiurkščių žodžių, A. 
Galdikas dažnai padėda
vo nurodydamas atatin
kamą kryptįpaveikslams. 
Sesuo Augusta pristatė 
dail. Aleksandrą Mer- 
ker kaipo muziejaus ku
ratorę, kuri paaukojo 
daug laiko, darbo ir rū
pesčio, kol patalpa buvo 
paruošta ir eksponatai 
meniškai ir skoningai iš
dėstyti. Dėl jos pasiau
kojimo ir darbo jai teko 
garbė būti to muziejaus 
kuratore.

Dail. A. Merker kal
bėjo, kad ji pažinojo Gal 
diką kaipo žmogų ir sa- 

dovybėje dr. V. Vardįir 
Organizacinės techniki
nės komisijos pirminin
ko poste inž. Joną Jurkū 
ną. Tenka laukti kad šių 
vyrų rikiuojamas Simpo
ziumas taps dideliu in
telektualiniu įvykiu išei
vijos gyvenime. 

kė, kad jis išmokė ją 
įžiūrėti dukėtoj gamtoj 
grožį. Jos žodžiais A. 
Galdikas išliedavo žiū
rėtą gamtoje grožį ant 
drobės ir todėl jo pa
veikslai tokie spalvingi 
ir žavi žiūrovą.

Muziejaus tikslas yra 
sutelkti visus A. Galdi
ko kūrinius po vienu 
stogu. Gal kai kurie 
žmonės, kurie turi įsigi
ję A. Galdiko paveikslus 
žinodami, kad toks mu
ziejus egzistuoja savo 
testamentuose tuos pa
veikslus perduos atgal 
muziejui, kad lankytojai 
galėtų pasidžiaugti tuo di
deliu menu. Gretimame 
kambary randasi kiti pa

BALYS AUGIN AS

GYVŲJŲ ŽIBURIAI
VĖLINIŲ dieną
Klaupiasi lapai,
Žegnojasi medžiai,
Ir dangus —
Ašarotas našlaitis.

O mes, mirtingieji,
Užimti
Užmaršties smėlio pilstymu
Ir gyvenimo meile.

Mus pagimdė
Žemės dumblas,
Dulkė ir smėlis —
Esame molio lėlės —
Besielės,
Ir mūsų diena —
Karsto žydintis medis------

Ak, bičiuliai,
Užgesinę
Gyvenimo deglą —
Jūs su amžininkais
Gyvenate kapuose —
Tai jums medžiai žegnojasi,
Lapai beria poterius,
Dūsauja džiūstančios
Senmergės astros------

Vėlinių naktį
Mano Tėvynėje
Pražysta žvakės,
Ir gyvieji,
Nubudę kapuos,
Žaidžia prisiminimais
Ir šnekasi
Šviesioje amžinybėje------

veikslai, kurie periodiš
kai bus pakeisti ir lanky 
tojai galės matyti vis nau 
jus paveikslus ir jais pa
sidžiaugti ir gal įsigyti.

M. Galdikienė kalbėjo 
ir prisipažino, kad buvo 
labai sunku nutarti ką da
ryti su A. Galdiko paliki 
mu. Išreiškė didelę pa
dėką Putnamo seselėms 
už pasiūlymą įkurti mu
ziejų jų sodyboj. Kalbė
jo apie didelįdarbą ir ryž
tą dail. Merker, kuri tiek 
daug prie to prisidėjusi. 
Dėkojo seselėms už su
teiktą patalpą. Dėkojo 
kun. Ylai už šv. Mišias 
ir pamokslą. Džiaugėsi,

(Nukelta į 6 psl.)
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JOURNEYMEN
SKILLED TRADESMEN 

ATTENTION :

ELECTRICIANS
MACHINE REPAIRMEN

PIPEFITTERS
PAINTERS

Lear Sicgler Automotive in Detroit offers ”$300 CASH” to anyone who is 
instrumentai in the hiring of any of the above skilled tradesmen.

Know someone? Give Mr. J. Lesco a call at, 313-897-9100 and he will 
discuss the details with you...

This cash finders fee is open to anyone who will assist us in this program.

LEAR SIEGLER, INC.
8129 Epworth, Detroit, Michigan

An Equal Opportunity Emplover
(82-88)

GALDIKO

MUZIEJUS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kad A. Galdiko kūriniai 
čia Putname susilaukia 
daugiau lankytojų negu 
Brooklyne.

Muziejus užima vieną 
didelę salę ir dvi ma
žesnes greta.

Iš viso salėje kabo 33 
paveikslai - abstraktai, 
vėliau bus pakeisti ki
tais.

Ed Nirosky 
Joseph Ferra 
Joe & Edith Žele 
Frances Medved 
Pauline Burja 
Vai Markusic 
John Waschura 
Frank Cigoy 
Henry Uchelvich 
Frank Goryanc 
Elmer Nachtigel 
Joe Medved 
Joe & Emma Plesivec 
Jim Butaski

MES, 32-JO WARD 
TAUTYBIŲ KAIMYNAI, 

remiame ir raginame 
BALSUOTI UŽ 
DAVID J.

TRENTON
IR IŠRINKTI DEMOKRATĄ 

KANDIDATĄ 
MIESTO KONSILMANU.
Tautybių Kc niteto pirm. Henry Medved

Louis DiSantis, Jr. .
Paul Valencic 
Bob Timko
V. Čyvas 
Jonas Nasvytis 
Joe & Ann Perovich 
Joe & Molly Cirino 
John Kausek, Sr.
Mrs. Josephine Kozlevcar 
Elsie & Niek Sudar
Fritz & Ruth Hribar 
Don Verderber 
Diek Eberhardt 
Ed & Marie Swalius 
Frank & Juanita Videmsek

Kitame kambary A. totą paletė. Kitas A. Gal 
Galdiko atvaizdas ir prie diko atvaizdas,, vaizduo- 
jo kabo jo daug metų var- jąs jį kuriantį. Ant kitų

WANTED

EXPERIENCED

FOUNDRY UTILITY FOREMAN
3-5 years all around steel foundry operations

Swing Shift

MACHINE SHOP FOREMEN (2)
Mušt have 3-5 years in supervisory of all types 

of machining operations

Swing Shift

Steady employme:it. Full Fringe Benefits

For Appointment Call 513-296-3260

DAYTON WALTHER CORP. 
DAYTON DIVISION 
1366 MIAMI CHAPEL RD.

DAYTON, OHIO

An Equal Opportunity Employer
(82-86)

GERESNIEMS TEISMAMS
BALSUOKITE UŽ

šiuos kandidatus
Remiamus tų, kurie teisėjus pažįsta 

geriausiai... remiantis 4000 apskrities 
advokatų pasisakymu

------ANN AX McMANAMON
" * Candidate, Cleveland Municipal Court

dviejų sienų lentynos: 
Dailininko meno knygos 
įvairiomis kalbomis. 
Aukštesnėse lentynose 
koplytėlės ir kitų kraštų 
liaudies skulptorių dirbi
niai. Prie kitų sienų iš
dėstytos visokios vazos, 
komodėlės ir kiti A. Gal
diko mėgiamieji išdirbi
niai. Kambario vidury 
stovi molbertas ant ku
rio pritvirtintas neuž
baigtas paveikslas. Taip 
pat užmestas menininko 
apsiaustas ant molberto 
iškyšulio dailininko mė 
giama šiaudinė skrybė
lė. Apačioj dvi dėžės da
žų, šalia teptukai, vie
nas jų kuris jam jau silp
nėjant iškrito iš rankų ir 
kurio jis daugiau niekad 
nevartojo. Viskas tas pri 
verčia susimąstyti... At

rodo, kad dailinirikas pa
sitraukė tik trumpam lai
kui, vėl grįš, vėl liestas 
dinamiškas spalvas ant 
drobės, kurios taip žavi 
žiūrovą.

Maria Karečkienė

BORING MILL OPERATOR 
Vertical, experienced on medium and 
large size castings and weldments; 
mušt do own set-ups. Day shift. Ap
ply in person after 8:30 A. M.

COLUMBIA ELECTRIC 
MFG. CO.

45I9 HAMILTON 
(Near St. Clair E. 45) 
CLEVELAND, OHIO

(83-85)

TELEPHONE CONTRUCTION WORK 
IMMEDIATE OPENINGS FOR: 

EXPERIENCED 
STATION INSTALLERS 

CABLE SPLICERS 
LINEMEN 

KEY SYSTEM INSTALLERS 
ln Ohio and surrounding areas. 

Call collect 513-837-6360 
TELEPHONE PLANT 

CONSTRUCTION 
6651 L1TTLE RICHMOND RD. 

TROTWOOD, OHIO 
(81-84)

------- Candidate, Cleveland Municipal Court

TAUTYBIŲ KOMITETAS CLEVELANDO MIESTO 
MOKYKLOMS RAGINA JUS

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

TV CLARENCE L.X GAINES
_____ Judge, Cleveland Municipal Court

X SAVATORE R.

CALANDRA
Judge, Cleveland Municipal Court

-s

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

ISSUE #3
Už didesnį teismo produktyvumą, 
suteikia geresnį panaudojimą 
esamo teismo personalo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

e

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

THE BAR ASSOCIATION

OF GREATER CLEVELAND

1044 Terminai Tower

Norman W. Shibley, President

BALSUOKIT UŽ
Issue #10

X

UZ apmokymą ir 
rūpinimąsi
protiniai

Cuyahoga 
County

(‘ommiltve To Pass Issue No. 10 
Judue Alvin l- Krenzler, Chmn.

Room 60b 1001 I Jūron Road - 62 1 -5757

PERRINKTI 
PRITYRUSIĄ GRUPE

CLEVELAND BOARD of EDUCATION 
1973 m. lapkričio 6 d. 

PATIRTIS DAUG REIŠKIA
PERRINKITE JAU ESAMUS: 

President ARNOLD R. PINKNEY 
Vice President GEORGE DOBREA 

V/ILLIAM B. N AG Y, Member 
GERALD F. SVVEENEY, Member

Patyrimas — subrendimas — realizmas
X

X

GEROS MOKYKLOS PADARO 
MIESTĄ GERESNIU

BALSUOKIT Už PRITYRUSIĄ 
GRUPĘ

Mrs. Casimer Bielen. 5304 F'lcet Avė., Cleveland. Ohio

HIRING N0W!
FOR OUR ZINC & ALUMINUM PLANT 

LABORERS — FURNACE OPERATORS — MAINTENANCE MEN 
Steady employment, overtime opportunities & attractive (ringe benefits. 

APPLY AT PERSONNEL OFFICE 

ARTHURMENDEL RD. 'OFF PAW PAW AVĖ. 
MICHIGAN STANDARD ALLOYS, INC.

BENTON HARBOR, MICH. 49022 
616-927-3157

Equal Opportunity Employer 
(78-84)

MODEL MAKERS
Will makes prototype metai & plastic componenl for multi-component 
devices. Knovvledge of all machine shop and eąuipment preferred. 5 

years experience in tool 6c die shop or sample shop cxperience. Journey
man card is not a requirement.

Call R. Skoglund

ESSEX INTERNATIONAL
313-571-8000, ext. 413

6233 Concord Avė. Detroit, Mich. 48211
Equal Opportunity Emplover

(84-90)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Delta E. Jakubs ir sunlis VVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISI KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI

Lapkričio 5 d., 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 
877 E. 185 St. tautybiij sam
būriai ruošia merui Ralph 
J. Perk priėmimų.

Šį pobūvį tautybės ruošia 
rinkimų išvakarėse, norė
damos paskatinti visus tau
tybių narius aktyviai rin
kimuose dalyvauti — ati
duoti savo balsus už merą 
Ralph J. Perk.

Kadangi pobūvis ruošia
mas Lietuvių Namuose, tai 
mūsų visų lietuvių pareiga 
jame dalyvauti. Parodyki
me, kad esame vieningi už 
mero Ralph J. Perk perrin
kimą.

Pobūvio metu muzika, šo
kiai, loterijos, vaišės.

Kviečiami visi dalyvauti.
Komitetas

PASITARIMAS VILNIAUS 
MINĖJIMO REIKALU
LB Clevelando Apylin

kės Valdyba š. m. lapkričio 
7 d., 7:30 v. v. Lietuvių Na
muose 877 E. 185 St. kvie

Davė Trenton ir advokatas Edvardas Katalinas neseniai Įvyku
siam tautybių susirinkime, kuris buvo suruoštas Davė Trenton kan 
didatūrai Į konsilmanus Ward 32 paremti. DavėTrentoniš profesi
jos yra mokytojas, priklauso Clivelando lietuvių naujajai parapi
jai. Jis yra labai palankus lietuviams, yra narys lietuvių klubo ir 
jis labai Įvertina naujųjų Lietuvių namų Įnašą šioje apylinkėje. Taip 
pat Trenton energingai remia Įsteigimą naujo RecreationCenter šio 
je apylinkėje ir prašo, kad lietuviai už jĮ balsuotų š.m. lapkričio 
mėn. 6 d.

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS
Šeštadienį, lapkričio 10 d., 7 vaL vak.
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖSE (18022 NEFF RD.)

RENGIAMAS
VAKARAS-KONCERTAS

Programą išpildys New Yorko vyrų choras "PERKŪNAS”, diriguojamas muz. Vytauto 
STROLIOS. Pirmą sykj CIevelande girdėsime gero ir stipraus vyrų choro dainuojamas gra
žiąsias mūsų kompozitorių dainas, ištraukas ii arijas iš įvairių operų.
Po koncerto — šokiai jaunimui, pasilinksminimas, vaišės, loterija ir t.t.

Bilietų kainos nuo 2 iki 5 dol. Patartina iš anksto rezervuotis vietas, jau dabar užsisakant ar 
nusiperkant bilietus pas J. Malskį (tel. 486-9165), SI. Astrauską (943-5948), R. Tatarūnienę (531-5924) ir 
Ireną Kijauskienę (486-9670). (Vietos numeruotos!).

SEKMADIENJ, LAPKRIČIO 11 D. nuo 11 iki 6 vai. p. p.
Nauj. parapijos salėje ruošiama turtinga ir įdomi meno kūrinių, gintaro papuošalų, lie

tuviškų audinių ir įvairių kitokių dailės dirbinių P JL R O O A
ĮĖJIMAS Į PARODĄ LAISVAS.

Lietuvių Dienų rengėjai — Lietuvių Bendruomenės Clevelando Apylinkės Valdyba ir talkininkai nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti šeštadienio vakare — koncerte ir parodoj. Lietuvių Dienos — visų sąmoningų lietuvių vie
ningumo ir susipratimo demonstracija.

į

čia organizacijų vadovų-at- 
stovų pasitarimą Vilniaus 
650 metų sukakties paminė
jimo CIevelande klausimu.

• Naujuose Lietuvių na
muose, 877 E. 185 St. jau 
pradeda judėti lietuviškas 
gyvenimas, vyksta įvairių 
organizacijų susirinkimai, 
posėdžiai, rengiami pobū
viai. Taip pat vyrų oktetas 
jau pradėjo savo repeticijas 
Lietuvių namų salėje. Jau
nimo komitetas ruošia pla
nus įrengti jaunimo menę 
su lituanistikos biblioteka.

• Juozas Stempužis gavo 
padėkos garbės pažymėjimą 
iš prezidento Nixono ir 
Ohio gubernatoriaus Gilli- 
gano už penkerių metų tar
nybą kraštui naujokų šau
kimo komisijoje. Nuo liepos 
1 dienos panaikinus priva
lomą karinę tarnybą, Juozas 
Stempužis paskirtas Cuya- 
hogos apskrities naujokų 
šaukimo komisijos patarė
ju.

• Issue 70 priėmus lap
kričio rinkimuose Cuyaho
ga County duos galimybę 
daugiau apmokyti protiniai 
atsilikusius vaikus, padidi
nant centrus. Dabar daug 
vaikų, protiniai atsilikusių 
paliekami už mokyklos sie
nų — namuose. Ir tie vaikai 
vėliau pasidaro apsunkini
mu šeimai ir bendruomenei.

Balsuokime už lietuvių 

bičiulį RALPH J. PERK
Pirmadienį, lapkričio 

5, rinkimų išvakarėse 
Lietuvių namų salėje 
įvyksta vakaras mero 
Ralph Perko kandidatū
rai paremti. Meras, su 
kūręs Tautybių sąjūdį, 
sukonsolidavo miesto tau
tines grupes į stiprią po
litinę jėgą. Apie tai ne
kartą buvo rašoma ir di
džiojoje Amerikos spau
doje. Išrinktas į apskri
ties ir miesto adminis
traciją, meras neužmir
šo tautybių grupių para
mos, jų veikėjus pasi
kviesdamas į savo šta
bą įvairioms atsakin
goms pareigoms, sudary
damas sąlygas studen
tams atostogų metu dirb
ti prie įvairių miesto pro
jektų, visokeriopai padė
damas kultūrinėm orga
nizacijom, chorams, tau 
tinių šokių grupėms ir 
apskritai, skatinda
mas tautybių veiklą. Šiuo 
metu miesto valdybos 
įvairiuose departamen
tuose dirba 21 lietuvis, o 
vasaros atostogų metu 
dirbo 29 lietuviai stu
dentai.

Toks abipusis ryšys 
įgalino tautybes arčiau 
pažinti miesto adminis
traciją ir domėtis poli
tine akcija. Meras Ralph 
Perkas visur pabrėžia, 
kad tik tautybių vieningo 
mis pastangomis ir susi
jungus į bendrą organi
zaciją, bus galima suduo
ti stipresnį smūgį Wa- 
shingtono administraci
jai, Kongresui, ir sėkmin 
giau dirbti dėl paverg
tųjų tautų išlaisvinimo.

Pirmadienį, lapkričio 
5, rinkiminiame vakare 
pakviesti dalyvauti netik 
lietuviai, bet ir kitų tau
tybių atstovai bei visi 
Tautybių sąjūdžio nariai. 
Bus orkestras, daug įvai
rių laimėjimų ir dova
nų, bendros vaišės. Tu
rėsime progos parodyti 
kitoms tautybėms savo 
naujuosius namus, kurių 
statybos reikaluose daug 
padėjo ir mero įstaiga. 
Pradžia 7 vai. 30 min. 
vak.

Šio vakaro organizaci
niais darbais rūpinasi lie-

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 

tuvių komitetas, vadovau- kreipkitės į V. Giedraitį, tel.
jamas Dr. Viktoro Stan- 944-6835.
kaus. Jame yra daug jau- ------------------- ------------

SESE 

nų žmonių ir keli vyres
nieji, kurie labai ener
gingai dirba ir tikisi, kad 
lietuviai tikrai gausiai at
silankys ir turės progos 
asmeniškai sutikti merą 
Perką.

ŠAULIAI ŠAUDĖ
Spalio 21 d. Clevelando 

šauliai turėjo šaudymo pra
timus A. Andriušaičio so
dyboje, Geneva, Ohio. šau
dymas atliktas su 22 kalib
ro šautuvais. Kiekvienas 
šaulys šaudymo varžybose 
iššovė po 30 šovinių. Buvo 
šaudoma stačiom, gulom ir 
klupščiom. A. Andriušaitis 
stačiom surinko daugiausia 
taškų 74, šaudant klupš
čiom, daugiausiai taškų su
rinko I. Muliolis — 79, ir 
gulom šaudant daugiausiai 
taškų surinko A. Navickas 
— 77. Visus šaudymo pra
timus apskaičiavus, pirmą 
vietą užėmė A. Navickas 
surinkęs 220 taškus. Antrą 
vietą laimėjo I. Muliolis su 
206 taškais ir trečią K. 
Bruožis su 185 taškais. 
Reikia pastebėti, kad pir
mos vietos laimėtojas A. 
Navickas yra jauniausias 
šaulių kuopos narys, turįs 
tik 17 metų.

Į šaudymo pratimus pri
imami ir svečiai ne šauliai, 
ypač laukiamas jaunimas.

(kp)

• Pensininkų klubo val
dyba praneša, kad sekantis 
klubo narių suėjimas š. m. 
lapkričio mėn. 8 d. 1 vai. p. 
p. Naujosios parapijos na
mų viršutinėje salėje. Bus 
įdomus ir svarbus praneši
mas ir svarstomi svarbūs 
klausimai.

Ateity klubo suėjimai 
vyks ten pat kiekvieno mė
nesio pirmą ketvirtadienį 
tuo pat laiku ir atskirai ne
bebus skelbiama.

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

CLEVELANDO MIESTO MERO

RALPH J. PERK
ASMENIŠKAS KREIPIMASIS

MIELI DRAUGAI,
Dėka Jūsų paramos mes atsiekėme didžiulį laimėjimą 

bepartyviniuose rinkimuose. Visai prieš pirminius rinki
mus, kalbėdamas j Jus, aš pabrėžiau, kad Clevelandas 
šiandien yra geresniame stovyje, kaip kad buvo prieš 
avėjus metus ir eina geryn kiekvieną dieną. Prašiau 
Jūsų balsuoti už mane, nesvarbu kas Jūs būtumėte — 
demokratas, nepriklausomas ar respublikonas.

Aš prašau Jūsų ir vėl balsuoti už mane šį antradienį, 
lapkričio 6 dieną, už perrinkimą Clevelando mero parei
goms. Aš prašau, kad Jūs prisidėtumėte šiuose rinki
muose parodyti viršijantį pasitikėjimą mano pastangoms 
Clevelando atstatymui.

Aš dirbau sunkiai, kad Clevelandas būtų geresnis 
miestas mums visiems ir su Jūsų pagalba aš atsiekiau 
labai daug... nepakeldamas taksų. Su Jūsų tolimesne 
talka aš dirbsiu dar labiau per sekančius dvejus metus, 
tolimesnim atstatymui progreso, klestėjimo ir pasidi
džiavimo kas priklauso Clevelandui.

Prašau balsuoti už mane lapkričio 6 d.

Ačiū Jums
RALPH J. PERK

Meras

Sponsored by: Perk for Mayor Independent Committee, 
Dr. Viktoras Stankus, 18314 La Šalie Avė., Cleveland, O.

• Balsuokit už kvalifikuo
tus teisėjus, pataria advo
katų sąjungos prezidentas 
Norman W. Shibley. O tie 
kvalifikuoti yra: Ann Mc- 
Manamon, John J. Prince, 
Clarence L. Gaines, Salva- 
tore R. Calandra.

• Issue 3 priėmus duotų 
teismams didesnį lankstu
mą eiti su šių dienų gyve
nimu nepakeliant mokes
čių, bet naudojantis esa
mais fondais.

• Salamander batų krau
tuvėje, 2546 Lorain Avė., 
šiuo metu vyksta išpardavi
mas žieminių aukštų mote
riškų batų. Gera proga įsi
gyti šiltus batus papiginta 
kaina.

Krautovei yra reikalinga 
tarnautoja. Geros darbo ir 
atlyginimo sąlygos. Teirau
tis telefonu 241-6788 arba 
asmeniškai krautuvėje 2546 
Lorain Avė., darbo valan
domis.

Nuo lapkričio 1 d. ligi 
Kalėdų krautuvė atidaryta 
kasdien nuo 9:30 iki 5:30 
v. v., o sekmadieniais nuo 
12 iki 4 v. p. p. (83-84)

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Tautybių komitetas, 
rimtai peržiūrėjęs kandida
tus į Cleveland Board of 
Education, siūlo perrink
ti esamuosius pareigūnus 
George Dobrea, Arnold R. 
•Pinkney, William B. Nagy 
ir Gerald F. Svveeney, kurie 
turi patyrimą ir sąžiningai 
tvarko mokyklų reikalus.

HOUSES FOR SALE
Open Sunday 2-5

461 East 147 St. off Lake 
Shore six room single, 
.$600,00 dovvn.

448 East 149 St. off Lake 
Shore 5 and 5 double, excel- 
lent condition. Ovvner mušt 
sėli.

16318 Huntmere, 2 fami
ly, copper line. Ovvner vvants 
offer.
GEORGE KNAUS Realtor

481-9300

HOUSE FOR SALE
Open Sunday by ovvner

900 East 237 off Babitt 
Rd., Euclid, Ohio. Six room 
single, very modern. • large 
kitchen. front porch, twoo 
car garage, deep lot.

-------  I



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Antrojo mokslininkų 
simpoziumo, įvykstančio 
Padėkos dienos savaitgaly
je, Literatūros mokslu sesi
jos pirmininkas bus Bronius 
Vaškelis. Pranešimus pada
rys: Delija Valiukėnaitė — 
"Baltrušaitis ir Blake pa
lyginimas”, Rimvydas Šil
bajoris — "Struktūros ir 
dimensijos Tomo Venclo- 
vo poezijoje”, Viktorija 
Skrupskelytė <— "Kūrybos 
mintis Niliūno poezijoje”.

Vytautas Kavolis pirmi
ninkaus antrojo mokslinin
kų simpoziumo visuomeni
nių mokslų sesijai. Numa
tyti prelegentai: Julius 
Šmulkštys — "Marksizmo 
krizė”, Algis Mickūnas — 
"Šiandieninis dialektinio 
galvojimo stovis”, Romas 
Misiūnas — "šiandieninė 
Tarybų Sąjungos demokra
tinė inteligencija”.

Kęstutis Skrupkelis — 
”Ką Lietuvos filosofai ran
da Lenino raštuose”, Algis 
Mickūnas — "Nihilizmo 
kritika fenonenologiniu 
žvilgsniu", Vincas Vyčynas
— "Heideggerio filosofinė 
revoliucija” — paskaitinin
kai, kurie dalyvaus antraja
me mokslininkų simpoziu
me, jvykstančiame Padėkos 
dienos savaitgalyje. Filoso
fijos mokslams pirminin
kaus Juozas Girnius. Jo įva
das — "Dabartinė filosofi
jos padėtis Lietuvoje”.

"Ant Epochos slenksčio"
— Tai pedagogikos mokslų 
pirmininko Antano Pap- 
lausko-Ramūno įvadas. Pra
nešimus skaitys: Albinas 
Liaugminas — "Mokykla ir 
šeima išeivijoje", Ginutis 
Procuta — "Mokykla ir šei
ma Lietuvoje”, Jonas Rač
kauskas — ”Ko mes galime 
pasimokyti iš praeities mū
sų mokyklinei dabarčiai ir 
ateičiai”.

Visi kviečiami dalyvauti 
antrajame mokslininkų sim
poziume, kuris įvyks Chica
goje, Jaunimo Centre, Pa
dėkos dienos savaitgalyje.

(rj)

KALIFORNIJOS 
LIETUVIAI

SKAUTŲ STOVYKLA 
KALNUOSE

Los Angeles skautų sto
vyklavietė kalnuose iki šiol 
turi skolų, 7000 dol. Stovyk
los komitetas pradėjo vajų 
skolai išmokėti. Vajus tęsis 
iki gruodžio 1 d. Mecenatai 
ir garbės rėmėjai bus įra
šyti į garbės lentą, pasta
tytą stovyklavietėje. Tai 
yra puikus sumanymas tu
rėti tikro grožio kalnuose 
nuosavą stovyklavietę; de
ja, iki šiol, ta stovyklaviete 
pasinaudojama labai retai. 
Kalifornijos klimatas leistų 
naudotis stovykla ištisus 
metus.

BALFO VAJUS
Vajus Balfui paskelbtas 

iki gruodžio 15 d. Vajų dar 

A t A
E. TREINIENEI,

mirus Vokietijoje, jos dukterims EMAI KRYGE- 
RIENEI ir MARTAI ŠAVINIENEI, ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Ona Kašubienė, 
sūnūs Jonas ir Romualdas 

ir jų šeimos

neužbaigus, lapkričio 10 d. 
įvyks Balfo balius su įdo
mia muzikine programa.

MADŲ PARDA

Santa Monikos miestelyje 
rengiama naujausių madų 
parodą. Vietinė LB apylin
kė žada parūpinti įdomių 
parodai rūbų, kulinarinių 
patiekalų. Taip pat bus ’r 
muzikinė programa su so
liste L. Zaikiene. Parengi
mas įvyks Moterų klubo pa
talpose lapkričio 18 d.

PINIGINGAS BAZARAS
šv. Kazimiero parapijos 

bazaras, įvykęs spalio 21 d. 
įnešė į parapijos kasą gry
no pelno 6,729 dolerius! Pa
rapija turi apie 1500 šeimų, 
aktyviai remiančių parapi
jos renginius.

J. TININIO KNYGOS 
PRISTATYMAS

Tragiškai automobilio ka
tastrofoje žuvusio prieš 
dviejus metus rašytojo J. 
Tinimo paminklu tapo jo 
knyga, pomirtinis leidinys 
"Laiškai Andromachai”. 
Knyga buvo pristatyta spa
lio 14 d. Renginys praėjo 
sklandžiai. Jautėsi "Lietu
vių Dienų” redakcijos orga
nizacinė talka. Neblogai at
rodė meninė programa. De
ja pristatyme knygos jau
tėsi labai jau neatsakingas 
tuščiažodžiavimas. Apie ve
lionį kalbant, ironizuota, 
kad Tininis . . . nemokėjęs 
šokti valso! f P. B.)

MACHINSTS
MACHINE OPERATORS 

FACTORY HELP 
DRILL PRESS 

MILLING MACHINE 
TURRET LATHE 

MACHINISTS 
MAINTENANCE

Good salary and benefits 
Apply in person 

8:30 AM to 4:30 PM 
SAFETY FIRST 

PRODUCTS CORP. 
3684 MEADOW LANE 

CORNWELLS HEIGHTS. PA. 
(Expressway 1-95 & Street Rd. 

Industrial Center)

An Equal Opportunity Enr oyer 
(82-84)

BOR1NG MILLS
Horizontai and vertical boring 
mill operators, experience is es- 
sential, company paid benefits, 
holidays, overtime and high 
hourly rate.

SMITH & HARRIS 
MACHINE CO.

5170 West 130th Street 
Cleveland, Ohio 

216-267-3366
(80-86)

MECHANICS
FOR

TRUCK & HEAVY 
EQU1PMENT

Some experience necessary. 45 
hour week, time and a half for 
overtime. Excellent fringe ben

efits.
Write to — Mr. Ryle

CONE BROTHERS 
CONTRACTING 

CO.
P. O. Box 1259 

Tampa, Fla. 33601 
Call 813-621-1311 

for appointment 
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

Šokėjos "Vilniaus pašvaistės” spektaklyje. Iš kairės: L. Ramonaitė, K. Bakšyte, L. Jauniūtė, L. 
Streit ir R. Graužinytė.

• SOSTINĘ VILNIŲ 650 me
tų sukakties proga Chicagos ir 
apylinkių lietuviai prisiminė 
dviem atvejais. Spalio 13 d, Mar 
gučio vadovo P. Petružio inicia
tyva surengtas kūrybinis dainos, 
muzikos, žodžio ir judesio spek
taklis, pavadintas "Vilniaus pa
švaiste". Spektakliui kūrybinį 
bei meninį pamušalą davė komp. 
Darius Lapinskas, o programą 

♦ POETUI Vilniaus temą nu
vedus iki Pennsylvanijos, ta pro 

Iš spektaklio "Vilniaus pašvaistė". Kairėje sol. D. Kučėnienė. ga norisi priminti, kad mudu su 
kun. Alg. Keziu esam pakviesti

atliko solistai D. Kučėnienė ir L. 
Baltrus, akt. L. Barauskas ir V, 
Karosaitės vadovaujamos šokė
jos. Tas sakytume avangardinis 
vakaras, sutraukęs pilnutėlę Jau
nimo centro didžiąją salę publi
kos, žiūrovų buvo įvairiai verti
namas bei komentuojamas. Vie
niems tai buvo reta bei tikrai kū
rybinga meno šventė, kitiems 
sunkiai suvokiamas ir supranta
mas spektaklis. Pagrindinė iš
vada: tai buvo tikrojo meno spėk 
taklis, kurio niekas neištrins iš 
mūsų kultūros istorijos, kaip ir 
visos eilės kitų komp. D. Lapins
ko pastatymų. Už parodytą inicia
tyvą ir riziką, kuri šį kartą atne
šė ir kiek pelno, padėka priklau
so Margučio vadovui P. Petru- 
čiui ir poetui K. Bradūnui, pir
majam iškėlusiam tą mintį.

• PAGRINDINIS keliolikos or
ganizacijų ruoštasVĮĮniaus minė
jimas įvyko toje pat Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje sekma
dienį, spalio 21 d. Atlikus apeigas 
prie Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo, iš žaviosios 
Dzūkijos kilęs kun. dr. L Urbo
nas toje pačioje salėjeatlaikėmi
šias ir pasakė gana įspūdingą pa
mokslą, lygindamas Vilnių sujc- 
ruzale. Tik kažin ar tikslus buvo 
pamokslininko sakinys, kad "per 
paskutinį šimtmetį nė vienas Vil
niaus vyskupas nemirė savo re
zidenciniame mieste. Paskutinė 
auka — bolševikų nukankintas 
ark. Mečys Reinys..." Gi faktai 
sako, kad Panevėžio vyskupas K. 
Paltarokas, bolševikų perkeltas 
į Vilnių, iš kur valdė ne tik Pa
nevėžio, bet ir Vilniaus vyskupi
ją, mirė kaip tik Vilniuje. Po mi
šių toje pat salėje įvykusiame 
minėjime, kur publikos vėl buvo 
pilna, pagrindinis minėjimo 
ramstis buvo įdomi ir akademiš
kai paruošta prof. J. Puzino pas- 
kaita. Kadangi profesorius ne
kalbėjo nei apie geležinį vilką, 
nei apie saulėleidį ant Vilniaus,

tam tikrai daliai publikos pa s kai 
ta gal atrodė ir neįdomi, bet jos 
akademinis svoris ir originalu
mas tame, kad naudotasi nau
jais, vėliausiais laikais suras
tais dokumentais, ir to išdavo
je paskelbta naujų, mums visai 
nežinomų faktų. Meninę minėji 
mo dalį atliko solistai J. Dai
nienė ir Alg. Brazis, taip pat 
muz. F. Strolios vedamas Jau-

nimo centro choras ir E. Pakš 
taitės kanklininkės. Vilniaus mi- 
nėjimo dieną nuo pat ryto Jau
nimo centro aplinkoje matėsi 
nemažai uniformuotų šaulių ir 
niekę nežinančiam praeiviui net 
gavosi įspūdis, kad čia spiečia
si kažkokia didelė lietuvių kari
nė jėga. Malonu, kad lietuviai 
šauliai šalia kitų visuomet vie
ningai atlieka patriotinę parei

Helen Pius ir S. Balzekas Jr. prie gražiai dekoruotos kalėdinės 
eglutės muziejuje. J. Kasakaičio nuotrauka

gą, bet, regis, maloniausia, kai 
jie darbuojasi lietuviškosios kul
tūros dirvonuose. Aplamai sos
tinė Vilnius Chicagos ir apylin
kių lietuvių per dvi savaites bu
vo paminėta akademiškai, kūry
bingai ir vieningai. Ta pačia pro 
ga iškeltina ir poeto K. Bradū- 
no dovana Lietuvos sostinei: pui
kus eilėraščių rinkinys, pavadin 
tas "Pokalbiai su karalium". 
Abiejų minėjimų proga tą giliai 
patriotinį ir kūrybiškai tikrai 
brandų rinkinį įsigijo visa eilė 
žmonių. Braidydamas po 600 me
tų erdvę, poetas sulydina ir mū
sų laikams tapatingus posmus, 
kaip šis:

Išniekintoj Šventovėj tavęs lau
kia 

Vorkutos požemių misionierius, 
Vladimiro kalėjime nudobtas vys 

kūpąs 
Ir Pennsylvanijos kalnyne už

kastas 
Ir pamirštas.
Tavo kalba kalbėjęs.
Kunigas.

Pennsylvanijos Lietuvą prikelti 
bei pristatyti Clevelando Įtė
viams. Toks kultūrinis vakaras, 
rengiamas Žygio už Tikėjimo 
laisvę komiteto, įvyks gruodžio 

1 d. Clevelande. Kadangi kun. 
A. Kezys turi net 21 lietuvių an
gliakasių Pennsylvanijoje įkur
tos parapijos ir dabartinio jų gy
venimo spalvotas skaidres, o pas 
mane sukaupta gausybė į magne

tofono juostas įrašytų pokalbių, 
dainų, muzikos ir kitokio turto, 
tad valandai kitai prikelti šių die
nų Pennsylvanijos Lietuvą visai 
nesunku. Įdomu bus skaidrėse 
pamatyti ir tas apylinkes bei ka
po vietą, kur ilsisi poeto apdai
nuotas ir mūsų pamirštas Penn- 
sylvanijos kalnyne užkastas kun. 
Aleksandras Burba, savo laiku 
lietuvybei iš vien dirbęs su dr. 
J. Šliūpu ir kitais lietuviais pat
riotais ir amžiams išeivijos lie
tuvius atskyręs nuo lenkų.

» TAUTINIŲ NAMŲ pobūvio 
metu buvo progos susitikti ir il
giau pasikalbėti su viena iš nuo
širdžių Dirvos bei įvairios lietu 
viškos veiklos rėmėjų —Leoka
dija Žvyniene, Juozas ir Leoka
dija Žvyniai, 1960 m. spalio 14 d. 
Marąuette Parke atidarė pirmą
ją lietuvišką delikatesų krautu
vę, joje ir dabar tebešeiminin
kauja, kartu aktyviai dalyvauda
mi lietuviškam gyvenime ir ne
gailėdami aukų ten, kur jų rei
kia. Jie yra nuolatiniai Chicagos 
Lietuvių Operos rėmėjai, per 10 
metų remia Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą, taip pat yra Tau
tinių namų dalininkai, Juozas 
Žvynys buvo pirmasis tų namų 
buhalteris, o Leokadija pirmoji 
šeimininkė. Vedę Kaune, užaugi
no dvi dukras, kurių Rima yra 
ištekėjusi, o Vida studijuoja II- 
linois universitete. Kokiu lietu
višku keliu eina jaunoji Vida, 
liudija jos aktyvumas: ji baigė 
Kr. Donelaičiolit. mokyklą,skau- 
tauja "Kernavės" skaučių tunte, 
šoka tautinius šokius Jaunimo 
centro taut. šokių grupėje. Kai 
rugsėjo mėnesį Talman banke 
vyko lietuvių diena, kurią "Drau
go" žiniomis aplankė net 40,000 
žmonių, L. Žvynienė su kitais 
lietuviais prekybininkais ten tu
rėjo savo stalą, padavinėjo lie
tuviškus valgius. Pasisekimas 
buvęs toks, kad dabar į krautu
vę ateina vis nauji amerikiečiai 
klientai nusipirkti lietuviškos ga
mybos valgių. O tas gerai, nes 
kuo daugiau nuoširdieji lietuviai 
prekybininkai uždirba, tuo labiau 
jie aukoja lietuviškiems reika
lams. O Žvyniai ir yra nuošir- 
džiųjų terpe.
• APIE BALZEKO lietuvių 

kultūros muziejų, apie rodomą 
tikrai didelį aktyvumą greit rei
kės ištisos kolumnos. Sį kartą 
tik norisi paminėti, kad lapkri
čio mėnesio penktadienių vaka
rais 7:30 - 9 vai. muziejuje bus 
lietuviškų kalėdinių papuošalų 
gaminimo pamokos, plačiai rėk. 
lamuojamos ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių tarpe. Žinios 
apie šias pamokas pasiekė net 
dienraščių "Sun Times" - "Dal- 
ly News" spaustuvę ir čia dir
bančių amerikiečių vyrų kai ku 
rios žmonos užsirašė kursus 
lankyti. Puiki proga nemokamai 
šiais kursais pasinaudoti ir lie 
tuviams.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
S. Čepas, Westow...............1.00
4. Vasyliūnas, Somerville 10.00 
J. Stoškus, St. Petersburg 2,00 
G. Lorenz, Chicago...........3.00
A. Jankauskas, Chicago .... 7.00
J. Telksnys, Great Neck ... 2.00
K, Karuža, Los Angel3S ... 5.00
A. Stephens, Chicago........ 2.00
V. Česnavičius, Brooklyn .. 5.00 
A. Liškevičius, Chicago .... 1.00 
A. Vilėniškis, Richmond

Hill................................ 1.00
P. Beleckas, Longuenil......2.00
J.T. DeRighter,Brecksville2.00 
X.Y., La Šalie.....................17.00
DLK Birutės Draugija

Los Angeles ................ 8.00
A. Jasys, Columbus ........ 2.00
J. Adomaitis, Ville Laselle 2.00 
V. Raulinaitis, Tacoma .... 5.00 
P. Mitalas, Philadelphia .. 3.00 
A. Rugens, New Britian ... 2.00
A. Tamulis, Cleveland.....  7.00
V. Petkus, Lakeline............ 5.00
J. Bakšys, Rochester........ 5.00
LB Clevelando Apyl............50.00
Amer. Lithuanian Club

Santa Monica...............10.00
K. Ripskis, Chicago........... 7.00
J. Gribauskas, Cicero......... 2,00
A. Veliuona, Baltimore .... 2.00 
F. Mickevičius, Solon ....... 2.00
V. Kapslys, San Mateo ..... 2.00 
E. Statkus, Grand Rapids .. 7.00 
R. Kašuba, Cleveland......10.00
A. Logucki, Inglewood......3.00
V, Ramūnas, Euclid......... 2.00
J. Bernot, Union ................ 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.
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