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New Yorko Times'o 
James Reston, anali
zuodamas prezidento 
Nixono pirmadienio kal
bą, samprotavo:

"Žodžiai gali būti nau
dojami išaiškinimui ar 
sumaišymui (confuse), 
ir prezidento kalba yra 
vienas iš paskutiniųjų 
metu klasiškų pavyzdžių 
kaip aiškinant sukelti

RINKIMAMS
PRAĖJUS...

ALGIS RUKŠĖNAS
Clevelando burmistro 

rinkimai kėlė ne tik vie
tos, bet ir viso krašto po
litikų dėmesį, nes į šią 
vietą, antram terminui 
kandidatavo negras, 
Carl Stokes. Jo oponen
tas, išvystęs gana ener
gingą priešrinkiminę 
veiklą, ypač "etninių gru
pių" tarpe, buvo respu
blikonas Raiph Perk.

Būtų įdomu įrodyti,ko
kią politinę kryptįženkli- 
na Stokes laimėjimas, 
bet, deja, tai būtų labai 
sunku, o gal ir neįmano
ma atsiekti. Post fac- 
tum analizės yra gan 
lengvos. Galima nurody
ti politinius ir sociali
nius veiksnius, nulėmu
sius Stokes laimėjimą. 
Taip pat Perko laimėji
mo atveju, būtų buvę ga
lima rasti kitus veiks
nius, įrodančius kodėl 
jis laimėjo.

Daug kas jau ir prieš 
rinkimus spėliojo, kad 
vieno ar kito laimėjimas 
bus labai maža persva
ra. Taip ir įvyko. Tad, 
kaip tik dėlto, būtų ne
naudinga, ir net pavojin
ga save ir kitus suklai
dinti, bandant duoti,kaip 
daug kas dabar daro,po
litinės krypti er, progno
zę dėl tos paprastos prie 
žasties, laimėjimas 
buvo visiškai arti 50-50 
ribos.

Rinkimai įrodė tik vie
ną faktą, kuris vis galio
jo ir, atrodo, ilgai dar 
galios, būtent, kad daugu
ma žmonių yra politiškai 
apatiški ir nejuda bet 
kokia politine kryptimi.

Dėl tų "etninių balsų" 
kurie būk tai rodą bend
rą nusistatymą prieš juo
duosius, tenka pasakyti, 
kad jie, be abejo, nebuvo 
taip jau labai nusistatę 
prieš Stokes, jeigu per 
lietų nesiryžo eiti į rinki 
mų būstinę tą savo "nu
sistatymą" pareikšti. 
(Pats Perk tvirtino, kad 
jis laimėsiąs, tik jeigu 
didelis rinkikų procen
tas eis balsuoti.)

Balsų pasiskirstymas 
ne pagal rasines linijas 
atskiruose baltųjų bei 
mišriuose rajonuose, iš 
skyrus grynai juodųjų ra
jonus, rodo, kad žmonės 
žiūrėjo į Stokes adminis
tracijos rekordą, kuris 
jų akyse nebuvo taip jau 
blogas. Kitų balsuotojų
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dar daugiau neaiškumų 
(mystifying clarifica- 
tions). Ji (kalba) buvo 
geras teatras ir turbūt 
gera naminė politika, ta
čiau ar ji buvo ir gera 
diplomatija?"

Kas gi Res tonui buvo 
neaišku? O gi preziden
to teigimas, kad jis turi 
planą kaip atitraukti sa
vo kariuomenę iš pie
tinio Vietnamo ir kartu 
neleisti komunistams tą 
kraštą užkariauti. Nebu
vę visai aišku, ar pre
zidentas manąs atitrauk
ti tik kariaujančius "com 
bat ground forces", kaip 
jis minėjo vienoje kal
bos vietoje, ar "all our 
forces" (visas pajėgas) 
kaip jis užsiminė kitoje. 
Skirtumas tarp tų dviejų 
sąvokų yra 250.000 vy
rų!

Mažiau priekabingi už 
Restoną amerikiečiai 
Nixono kalboje įžiūrėjo 
tik jo norą atitraukti iš 
Vietnamo kariuomenę ta
da, kada pietiniai viet
namiečiai galės patys ap
siginti nuo komunistų už
mačių. Ir atrodo, kad 
tam pritaria amerikie
čių dauguma. 77% pagal 
Gallupo apskaičiavimą. 
Atstovų rūmai tam pri
tars savo rezoliucija. 
Kažką panašaus, atrodo 
padarys ir senatas,nors 
ir paskatins prezidentą 
pasiūlyti paliaubas.

Žodžiu, jei preziden
tas siekė įrodyti, kad 
tautos dauguma su juo, 
tai jam pasisekė padary
ti visu 100%. Kaip tik čia 
ir glūdi šansas pasiekti 
oficialias ar neoficialias 
paliaubas. Komunistai, 
aišku, į prezidento kal
bą reagavo padidindami 
savo užpuolimų skaičių. 
Bet jei jie tikisi tuo pa
laužti prezidento ir ame
rikiečių valią, jie gali 
skaudžiai apsirikti.

Iš viso, skaitant ame
rikiečių spaudą prieš 
Nixono kalbą atrodė, kad 

— Bandyk laikytis!..

dauguma jos aiškintojų 
norėjo kapituliacijos be 
sąlygų, nes jiems atro
dė, kad to nori ir visa 
tauta. Pavyzdžiui TIME 
magazinas, aiškindama
sis ką reikštų pasitrau
kimas, citavo visą eilę 
buvusių aukštų pareigū
nų, pasisakiusių už pa
sitraukimą. Jų tarpe bu
vo minimas ir buv. Vals
tybės Pasekretorius Ge
orge W. Bali. Tas atsi
liepė skaitytojų laišku 
pereitos savaitės Nr., 
atseit, dar prieš prezi
dento kalbą. Jis rašo:

"Nuo 1964 metų vidu
rio aš raginau sumažin
ti mūsų nuostolius, pasi
traukiant iš Vietnamo 
konflikto pagal rūpestin
gai paruoštas sąlygas, 
kurios garantuotų ma
žiausią nuostolį mūsų in
teresams ir autoritetui 
visame pasaulyje. Jei to 
nori Nixono administra
cija, ji turi mano simpa
tijas".

Tačiau Bali būkštavo: 
"Nors rūpestingai ap

galvotas pasitraukimas 
turi būti išbandytas, aš 
abejoju ar Amerikos vie 
šoji nuomonė bus pakan
kamai kantri. Jau Pir
mųjų atitraukimų pagar
sinimo atgarsiai rodo, 
kad amerikiečiai nori lai
kyti karą jau besibaigian
čiu.

"Man atrodo, kad to
kios mūsų nuotaikos 
vers atitraukimą pagrei 
tinti, kas reikš nepapras
tą spaudimą į netvirtą 
Saigono vyriausybę... Įsi
vyravus ten nuotaikom 
'gelbėkimės kas galime' 
ten gali susidaryt vyriau
sybė kuri priims Hano
jaus sąlygas".

"Mano pažiūra yra to
kia, kad nors aš ir ne
esu greito pasitraukimo 
šalininkas, aš bijau, kad 
toks pasitraukimas yra 
lauktinas ir spėtinas — 
ir aš turiu prieiti išva
dos, kad karas greičiau
siai pasibaigs mums blo
gai anksčiau negu dau-

Kauno vaizdas iš Aleksoto kalno. Kairėje tilto Vytauto bažnytėlė, kurioje buvo klebonu kan. Tumas- 
Vaižgantas. Kaunas dabar užsieniečiams uždarytas,- ražo italų korespondentas.

KATALIKU BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE
CORRIERE DELLA 

SERĄ, didžiausias ir 
svarbiausias Italijos (Mi 
lano) dienraštis, spalio 
27 dieną paskelbė savo 
specialaus bendradarbio 
straipsnį apie dabarti
nius bažnyčios ir valsty
bės santykius Lietuvoj, 
kuri apibūdinama, kaip 
vienintelė katalikybės 
sala visoj Sovietų Sąjun
goj.

— Ar įmanomas dia
logas tarp katalikų ir ko
munistų? Kokios jo ribos 
ir perspektyvos? — To
kiais klausimais pra
deda Pietro Sormani sa
vo apžvalgą, datuotą 
"Vilnius-Kaunas, spa
lis", ir tuojau pastebi, 
kad tai yra klausimai, ku 
rie Italijoj iškyla dar tik 
abstrakčiu pavidalu, bet 

guma amerikiečių tiki
si".

"Tai nėra laimingas 
pranašavimas ir aš ti
kiuos, kad esu neteisus, 
nes Amerika nėra pasi
ruošusi tokiam galui nei 
jausminiai nei proti
niai..."

Turint galvoje tokias 
pažiūras, prezidento kak 
ba buvo visai vietoje su 
visais jos neaiškumais, 
nes kaip tik jie duoda 
jam veikimo laisvę, kuri 
yra būtinai reikalinga 
šiuo atveju. 

kurie Lietuvoj gyvi ir 
aktualūs.

Papasakojęs savo pa
tyrimus, baigia irgi klau
simais:

— Ar dar galima to
kiose sąlygose kalbėti 
apie dialogą? Ar nebūtų 
tiksliau apibūdinus pa
dėtį Lietuvoj, kaip ne
saugų ir sunkų sambūvį 
tarp katalikiškos dau
gumos ir ateistiškos ma
žumos, turinčios savo 
rankose valdžią?

Bet posakis "Tylioji 
Bažnyčia" esąs neteisin
gas, kadangi Lietuvoj sa
ko, "Katalikų Bažnyčia 
kalba ir gyventojų yra 
girdima. Tačiau taip yra 
ne komunistinės val
džios tolerantiškumo 
dėka, o nepaisant jos ne
tolerantiškumo".

To stebėtojo žvilgs
nis, tačiau, atrodo ne
bus turėjęs progos pa
siekti nei plačiai, nei gi
liai. Aplankęs trejetą 
bažnyčių Vilniuje ir kal
bėjęsis vargu ar daugiau 
kaip su trejetu asmenų, 
pasakoja daugiau teorinį 
abstraktų, negu gyvą ir 
aktualų paveikslą. O kal
bėjosi jis tik su valdi
nio komiteto kulto rei
kalams pirmininku Mur- 
nikovu (nebe Rugie- 
nium), su Vilniaus vysku
pijos valdytoju prel. 
Krivaičiu ir dar su vie
nu kunigu. Kiekvienu at
veju, pasakoja apie Lie
tuvą tik tai, ką iš tų tri
jų asmenų girdėjęs. Mur- 
nikovas tvirtinęs, kad 
provincijoj didžiuma baž
nyčių esančios tuščios, 
o jei Vilniuje korespon
dentas matęs ir pilnų, 
tai daugumas lankytojų 
ateiną 
gurno, 
mo... 
tačiau 
žmonės, kuriuos jis ma
tęs šv. Petro ir Povilo, 
Šv. Onos, Šv. Teresės 
bažnyčiose ir prie Auš
ros Vartų, elgęsi kaipgi 
liai religingi. Tad jis 
vaizduojasi provinciją 
dar religingesnę, kadan
gi ten juk mažiau esą ru
sų įtakos. Tačiau ne tik 
provincijos, -- net Kau
no jam neteko pamatyti. 
Apie Kauną tik tiek pa
stebėjo, kad "Kaunas 
buvusi sostinė, vyskupo 
Matulaičio rezidencija, 
užsieniečiams uždary
tas"...

Vilniaus bažnyčiose 
matytieji vaizdai kores

ne tiek iš religin- 
kiek iš smalsu- 
Korespondentas, 

turįs įspūdį, kad

pondentą nuteikė gana op^. 
timistiškai, padrąsinan
čiai: pamanykite, juk tai 
dedasi praėjus ketvir
čiui šimtmečio nuo ko
munistinio režimo įsi
galėjimo! Daro išvadą, 
kad režimo tolerancija 
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1$ VISO PASAULIO

kompanijos 
gauti pana-

vidaus rei-

• JAPONUOS lėktuvai dabar 
galės skirsti į Paryžių ir Londo
ną per Sibirą ir Maskvą. Sis su
sitarimas tarp Japonijos ir So- 
vietijos atsiektas po ilgų dery
bų. Japonija yra pirmasis neko
munistinis kraštas, kurio lėktu
vai gauna teisę skristi virš Si
biro, kas japonų lėktuvams su
trumpins kelią j Europą iki 4000 
km. Kitos lėktuvų 
irgi tikisi su laiku 
šų leidimą.

• PRANCŪZUOS
kalų ministras uždraudė lapkri
čio 15 Paryžiaus gatvėse ir aikš
tėse organizuoti prieš Vietnamo 
karą manifestacijas. Jisaiškina 
rengėjams, kad Paryžiuje šiuo 
metu vyksta derybos, tad negali 
būti jokių manifestacijų. Orga
nizatoriai gali šaukti susirinki
mus tik uždarose salėse.

• ALŽIRE praeitą savaitę 
lankėsi Jugoslavijos diktatorius 
maršlas Tito.

• NIGERUA atsisako daryti 
paliaubas su Biafra. Praeitą sa
vaitę vėl numušė vieną lėktuvą 
iš Šveicarijos vežusį į Biafrą 
vaistus ir maistą. 5 įgulos nariai 
išsigelbėjo iš degančio lėktuvo 
nusileisdami parašiutais. Lėk
tuvas buvo pasamdytas bažnyti
nės pagalbos, o jį pašovė nige- 
rijietis, valdęs sovietinį lėktu-
ą* CEKOSLOVAKUOJE iš 

kompartijos prezidiumo pasi
traukė 23 nariai. Dideli pasikei
timai vyksta ir kitose komunis
tų institucijose. Praeitą savaitę 
buvo išcenzūruotas vaikų laik
raštėlis, kuriame buvoatspaus- 
dinta poema "Vagys", kalbant 
apie viduramžių laikų plėšikus 
atsilankiusius iš stepių. Rude 
Pravo rašo, kad Čekoslovakijai 
būnant nacių pavergtai, žmonės 
išmoko skaityti tarp eilučių. 
Paskutinis poemos sakinys Pra
hoj dabar plačiai iš lūpų į lū
pas kartojamas, būtent: "Tegu 
pasilieka jie ten kur yra, ne
leiskit jiems landžioti čia".

• VARŠUVOS pakto konferen
cijoje, kuri buvo susirinkusi 
Prahoj, svarstė klausimą atei
nančių metų pradžioj sušaukti 
bendrą su Vakarais Europos 
saugumo konferenciją. Visi 
pakto nariai pasisakė už tokios 
konferencijos būtinumą. Tuo 
tarpu Nao savo atsakymą duos 
tik gruodžio mėnesį.

• APOLLO 12 su trim astro
nautais šį penktadienį, lapkri
čio 14 iš Cape Kennedy pakils 
dešimčai dienų kelionei į mė
nulį. Šį kartą astronautai mė
nulyje ilgiau pasiliks ir iš ten • 
atgabens daugiau mineralų.
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vadovybė
Jaunimo

tybę reikia tinkamai iš 
naudoti kuriant lietuviš
ką vaikų bendruomenę. 
Dar nėra pavojaus, kad 
jie nesidomėtų tėvyne 
Lietuva, tik turime ras
ti būdą pristatyti ją kaip 
jų širdžiai mielą ir kon
kretų kraštą. Netrumpin
ti mokslo metų skai-

Amerikos Lietuvių 
Mokytojų S-gos Chica
gos skyrius pasiryžoper- 
žvelgti lietuvišką švieti
mą per paskutinius 20 
metų. Tas laikotarpis su
tampa ir su skyriaus gy
vavimu, jis buvo įsteig
tas 1949 metų 
mėn. 12 dieną.

Skyriaus 
spalio 26 d.
Centre surengė simpo
ziumą. Valdybos pirmi
ninkė mokyt. E. Naru- 
tienė, atidarydama pa
reiškė: "Lietuvybės per
davimas jaunajai kartai 
yra mūsų pagrindinė 
prasmė išlikimui. Per li
tuanistines mokyklas 
puoselėjome tą tautinę 
gyvybę. Šiandien per
žvelgsime 20-ties metų 
lituanistinio švietimo lai
kotarpį, kurįpatys sukū
rėme įdėdami visas vil
tis ir pastangas. Kaip tos 
pastangos atrodo ir ko
kie rezultatai mėginsi
me išdiskutuoti ir susi
pažinti kaip praktiškai 
esamoji padėtis atrodo".

Sprendėjų komisijon 
buvo pakviesti LB švie
timo tarybos pirm. Jo
nas Kavaliūnas ir moky
tojai St. Petersonienė ir 
Juozas Plačas. Diskusi
jų komisijon pakviesti 
mokytojai: Sofija Jony- 
nienė, Juozas Masilio- 
nis ir Domas Velička, 
sekretoriauti — Vikto
ras Binkis ir simpoziu
mo moderatorium —dr. 
P. Kisielius.

Pagrindinis simpožiu 
mo referentas buvo mo
kyt, Juozas Kreivėnas, 
Cicero lit. mokyklos ve 
dėjas, skaitęs diskusinį 
pranešimą — "Lietuviš
kojo švietimo viltys ir 
tikrovė".

tuanistikos studijoms 
studentų.

Simpoziumas buvo ge
rai suorganizuotas, 
įtraukti Ų jį moksleiviai 
Arvydas Zygas,RasaŠla- 
pelytė, Jolanta Usevi-

74 mok., "Drau- 
249, "Skautų Ai- 
48, kitus laikraš- 

■ 104, nieko ne-

RINKIMAMS
PRAĖJUS...,

(Atkelta iš 1 psl.) 
akyse Stokes, atrodo, 
bus nusikratęs negro eti
ketę, panašiai kaip Ken
nedy prieš 9 metus buvo 
nusikratęs savo kataliky 
bės etiketę.

Dešimčių tūkstančių 
balsų skirtumas būtų ro
dęs šiokią ar tokią poli
tinę kryptį, bet 3-jų tūks 
tančių su virš dauguma 
rodo vien tik faktą, kad 
maždaug 10-15 žmonių 
kiekviename balsavimo 
punkte (precinct) galėjo 
pakeisti rinkimų rezul
tatus, bet nepanorėjo šio 
potencialo išnaudoti. 
Reiškia, jeigu Stokes ga
lėjo pakelti keletą dide
lių skandalų (jų tarpe 
Glenville kruvinus įvy
kius), kurie lietė jaut
rius rasinius klausimus, 
jo politinė padėtis, kaip 
juodo burmistro, gali 
ateityje tik sustiprėti.

DIRVAt

čiūtė ir tėvų atstovas A. 
Pakalniškis.

Sprendėjų vardu kal
bėjo mokyt. J. Kavaliū
nas, kuris trumpai pami
nėjo, kuriuo keliu eina
ma ir prašė remti vaikų 
darželius, lietuviškas or 
ganizacijas, vasaros 
stovyklas, lietuvišką 
spaudą, tęsti lituanisti
kos studijas Pedagoginia
me Lituanistikos Insti
tute, Fordhamo univer
sitete ir t.t.

Simpoziumą uždarė jo 
moderatorius dr. P. Ki
sielius. Jis savo žodyje 
pastebėjo, kad tikrovė 
yra sunki, bet ji būtų ne 
palyginamai sunkesnė, 
jeigu per 20 -pastarųjų 
metų lituanistinių mokyk
lų visiškai nebūtų buvę. 
Įsigilinimas į mūsų mo
kyklų problemų reikalus 
duos galimybių kovoti už 
lietuvybės išlaikymą šia
me krašte.

V. Binkis

PETICIJOS SOCIALINES APSAUGOS

IR AUKLĖJIMO REIKALAIS

c
Trumpame, bet išsa

miame pranešime J. 
Kreivėnas pastebėjo: 
"Čia buvo daug klaidin
gų prielaidų, kurių pati 
svarbiausia ta, kad vi
liamasi savo vargo prie 
monėmis atsverti ne tik 
svetimą mokyklą ir ap
linką, bet ir televiziją
bei radiją, spaudą ir na - čiaus, nes nepajėgiama 
tūralų reikalą jungtis į parengti aukštosioms li- 
vietinės visuomenės gy 
venimą. Mūsų lietuviš
kosios pozicijos buvo 
silpnos ir tuo, kad, per
vertinę savo jėgas ir 
tautinio sentimento ga
lią, neradome reika
lo kurti stiprios centri-čiūtė, Rimutė Petravi- 
nės vadovybės. Pripuo
lamų žmonių laisvalai
kio darbo vaisiai, vado
vėliai ir mokymo prie
monių skurdumas savo 
kokybe irgi negalėjo pri 
lygti atitinkamoms ame
rikiečių mokyklos prie
monėms. Būklės mums 
nepalengvino nei Baž
nyčia, Čia užėmusi neut
ralią poziciją".

Toliau pasiremdamas 
anketos, kuri buvo duota 
Chicagos ir Cicero 398 
mokiniams raštu atsaky
ti, daviniais parodo lie
tuvybės būklę išeivijos 
gyvenime: lietuviškai na
mie su tėvais kalba 70%, 
pradinių mokyklų moki
nių su tėvais lietuviškai 
kalba apie 60%. Lietuviš
kų knygų skaitymo srity
je dar liūdniau: visai ne
skaito 38%, perskaito 2 
iki 9 knygų 41%, perskai
to 16 ir daugiau knygų 
1%. Laikraščių skaity
mas taip atrodo: "Eglu
tę" 
gą" 
dą" 
čius
skaito — 107. Vaikų da
lyvavimas organizacijo
se atrodo taip: liet.Skau - 
tų — 208, ateitininkų — 
105, kit. org---- 49.įtas
organizacijas jie noriai 
eina.

Iš čiapaduotųstatisti
nių davinių pranešėjas 
daro išvadą: "Svarbiau
sia — mūsų lietuvybės 
tvirtovė — šeima yra 
gan stipriai paveikta sve
timų įtakų. Antra — nors 
vaikai dar lietuviškai mo
kosi, bet iš lietuviškos 
įtakos dauguma jų jau 
išėję ar dar tebeeina. 
Tautinę ateitį mes užtik
rintai pralaimime".

J. Kreivėnas pastebė
jo, kad pusvalandžiai ar 
šeštadieniniai lietuviš
kam mokymui yra nepa
kankamas laikas daug ko 
pasiekti. Mūsų mokiniai 
neparuošiami lietuviš
kai nei kalbėti, nei gal
voti, trūksta lietuviško 
žodyno. Vaikai bet ko
kios lietuviškos progra
mos nesipurto, noriai 
imasi bet kokio užduoto 
lietuv^ko darbo. Šiąypa-

Prezidentas Nixonas 
rugpiūčio mėn. pradžioj 
Kongresui pasiuntė pa
siūlymą sudaryti Šei
mos Saugumo progra
mą, pertvarkius viešą
ją šalpą (Public Welfa- 
re), mažamečių vaikų 
šelpimą (Aid for Depen- 
dent Children), nepasi
turinčių žmonių gydymą 
(Medicare), ir suteikus 
darbo senesnio amžiaus 
žmonėms. Jis tą reika
lą paskelbė savo TV kal
boj į tautą, kurią Illinois 
Senatorius Charles Per- 
cy papildė savo teigiamo
mis pastabomis. Ta pro
ga Dr. Martynas Kavo
lis už poros dienųpasiun- 
tė peticiją Senatoriui 
Percy sakydamas, kad 
sakytoji Šeimos Saugu
mo programa turi būti 
papildyta padidinus so
cialinės apsaugos (So
čiai Security) pensijas 
pagal dabartinį pragyve

nimo kainų lygį ir su
stabdžius kainų kilimą. 
Šis reikalas buvo ilius
truotas keliais davi
niais. Senatorius Per
cy atsakė, kad jis jau 
veikia sakyta linkme. Jis 
pridėjo Kongreso proto
kolus, kurie rodo, kad jis 
1969 m. kovo 20 d. Kon-

gresui pateikė socialinio 
saugumo įstatymo pa
keitimą su plačia kalba 
šios pensijos padidini
mo ir praplėtimo reikalu 
ir rugpiūčio 8 d. pasakė 
antrą kalbą šiuo reikalu.

Šį mėnesį, paaštrėjus 
sukiliminiams pasireiš
kimams, Dr. Kavolis pa
siuntė peticijas Illinois 
Atstovui Kongreso Že
mesniuose Rūmuose 
John Anderson ir Senato
riui Ralph Smith sakyda
mas, kad sakytoji viešoji 
netvarka susidarė tarp- 
kitko dėlto, kad mažu
mai buvo leista griauti 
Vakarų kultūros nusta
tytus auklėjimo princi
pus, viešoji mokykla li
ko be auklėjimo gairių ir 
vis ieškojo kas naujo, as
menybės auklėjimas bu
vo apleistas ir auklėto
jai nebeįstengi a palaiky
ti tvarką ir drausmę mo
kyklose ir masiniai pasi
traukia iš pareigų. Tat 
buvo pavaizduota keliais 
faktais.

Amerikiečių vietos 
spaudoj Kavolis dalyvau
ja diskusijose su Illinois 
valstybės ir vietos savi
valdybės pareigūnais tau
tinio ir socialinio auklė
jimo reikalais.
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(Atkelta iš 1 psl.) 
greičiausia esanti tie
siogiai proporcinga ti
kinčiųjų atsparumui. Bet 
kova vyksta. Užsiminus 
iš Vilniaus ištremtą vys
kupą Steponavičių, Mur- 
nikovas trumpai paaiš
kinęs, kad tasai nesiel
gęs lojaliai su "mūsų val
džia"... O vienas kuni
gas, paskui paklaustas 
apie vyskupą Steponavi
čių, prasitaręs tik, kad 
tasai buvęs perjaunas, 
karštuoliškas... Ir dar 
pridėjęs, atsidusdamas, 
kad čia reikia daug dip
lomatiškumo.

Korespondentas įsiti
kinęs, kad bažnyčios su 
valstybe santykiai Lie
tuvoj dabar įmanomi tik 
pagrįsti bažnytinės hie
rarchijos lojalumu ko
munistinei santvarkai. 
Vienas iš TIESOS redak
torių aiškinęs, kad dėl 
bažnyčios patirtų nema
lonumų tik ji pati esanti 
kalta: kam priešinosi 
komunizmui, kam varė 
politinę propagandą, 
kam priešinosi žemės 
ūkio kolektyvizacijai... 
Dabai’ Lietuvos katali

kai esą apsiriboję gelbė
jimu to, kas darišgelbi- 
ma.

Prelatas Krivaitis 
esąs naujos "integruotų" 
kunigų kartos atstovas, 
siekiąs surasti tam tik
rą stigyvenimo būdą su 
valdžia. Jis priėmęs 
korespondentą savo ka
binete kurijoj, pavaiši
nęs šampanu, konjaku, 
Havanos cigarais ir iš- 
dęstęs padėtį gana opti
mistiškai. Jei tikinčiųjų 
skaičius ir sumažėjęs, 
tai ne dėl vietinių sąly
gų, o dėl religinės kri
zės, šiuo metu palietu- 
sios visą pasaulį...

Iš pasikalbėjimų su 
prel. Krivaičiu ir su Mur- 
nikovu, korespondentas 
susidarė įspūdį, kad baž
nyčios - valstybės santy
kiuose Lietuvoj esanti 
įsivyravusi ramybė. Pa
tyrimas, mat, įrodęs, 
kad ir uolūs katalikai tuo 
pačiu metu galį būti są
žiningi piliečiai (t.y. pa
klusnūs pavaldiniai). Bet 
tas pats Murnikovas pa
aiškino, kad tarp komu
nistų ir katalikų gali bū
ti tiek pakantos, bet ne

X ■ KLEVO LAPO SALY
PHAHYS ALŠĖHAS

SKRAIDANTIS LIETUVIŲ KAPELIONAS
Tas kapelionas -- jėzuitas kun. St. Kulbis, S.J. Jo nuolatinė 

gyvenamoji vieta Montrealis, tačiau ten, jis labai mažai gyvena, o 
keliauja iš vienos vietos j kitą, lankydamas mažas ir didesnes lietu
vių kolonijas.

Į metus kun. S. Kulbis padaro apie 2 keliones nuo vieno tolimiau 
sio taško iki kito. Dažnai jam tenka padaryti net iki 10.000 mylių ke
lio.

Ne kartą jam tekobūvoti Vancouveryje, pačioje Pacifikopakran
tėje. Lietuviai ten gyveną plačiai išsisklaidę, tačiau, nežiūrint di
desnių atstumų, i lietuviškas pamaldas susirinkdavę gausokai.

Edmontone, Altą, gyvenąs būrelis senųjų ir naujųjų lietuvių. Į 
pamaldas, kurios seniau buvusios laikomos ligoninės koplyčioje, 
susirinkdavę iki šimto ir daugiau lietuvių,

Ten "skraidančiam kapelionui" būvojant — tekdavę susidurti 
ir su įvairiais įdomiais nuotykiais. Ten vienas lietuvis, Garbinčius, 
turėjęs sidabrinių lapių ūkį ir gražiai vertęsis. Ta proga jam buvo 
nurodytas ir labai įdomus momentas iš lapių "psichologijos". Tie 
dailūs žvėreliai laikomi vieliukėmis išpintuose garduose. Didžiau- 
sį prie jų prisirišimą turėjęs, žinoma pats šeimininkas. Jis juos 
maitinęs, su laputėmis "šnekėdavęsis" ir džiaugdavęsis savo tur
tu. Tačiau bet kuriuo laiku galėję jas lankyti ir kiti šeimos nariai 
arba ir svetimieji, kurie tik norėję jomis pasigrožėti. Deja, kai la
pės susilaukiančios vaikučių -- prie jų joks pašalinis žmogus ne
beprileidžiamas, išskyrus tą, kuris jas maitina. Priešingu atveju 
— lapė išžudanti savo vaikelius.

Calgary, Altą. Lietuvių kolonija esanti žymiai mažesnė už Ed- 
montoną. Senokai ten buvę gana daug mūsų tautiečių, kurie atlikinė
jo sutartis. Tačiau po to -- daugelis persikėlė į Torontą ar kt. di
desnius centrus.

Lethbridge, Altą. Į pietus nuo Calgary. Ten savo laiku gyvenę 
50-60 lietuvių. Prieš kelioliką metų toj, labai tolimoj kolonijėlėj, 
apie 2.000 mylių nuo Toronto, gražiai veikęs jūrų skautų būrelis. 
I skautų sueigas jie nuolat kviesdavęsi ir kanadiečius skautus. Jų 
santykiai buvę šilti ir gražūs.

Crows Nešt Pass, Altą. — "Varnos lizdo praėjime" (taip būtų, 
maždaug, vietovės pavadinimas išvertus lietuviškai) yra anglies 
kasyklų rajonas. Ten nedideli miesteliai išmėtyti 4-5 mylių atstu
me. Kadaise tenai gyvenę apie 20-30 "dypukų" ir negausus skai
čius senųjų ateivių lietuvių. Kartas nuo karto ir jie susirinkdavę 
bendron šeimon ir paminėdavę mums brangias šventes, ypač Vasa
rio 16-tą ją.

Pažymėtina, kad į Motinos dienos minėjimą viena "dypukų" (Ja- 
nušonių) šeima — vyras žmona ir du vaikučiai — atvykę net 100 
mylių, iš Britų Columbijos (tai buvo prieš keliolika metų). Apie 
Crows Nešt Pass vienas senas lietuvis, Leščinskas, turėjęs didoką 
gyvulių Ūkį. Jo ūkis buvęs gražioj kalnų aplinkumoj ir jis gyvenęs 
kaip tikras "šveicaras". Žiemą karvės buvusios laikomos puikiuo
se tvartuose, o vasarą -- laipinėjo po kalnus, ganydavosi. Nusi- 
skundęs Leščinskas, kad ypač žiemos metu, jį skriaudusios didžiu
lės gaujos "neprašytų svečių" — briedžiai. Jie, nė neatsiklausę 
Šeimininko, sunaikindavę ištisus šieno kūgius.

Broos, Altą. Apie 80 mylių nuo Calgario, vienas iš tolimiau
sių Albertos provincijos avanpostų. Ten savo laiku buvę apie 30 
lietuvių, senųjų ateivių ir 4 šeimos naujųjų. Pagirtini senieji atei
viai. Jie puikiai išlaikę lietuviškumą ir jųvaikai gražiai kalbėję lie
tuviškai. Dauguma jų vertęsi ūkininkyste, vienas kitas dirbęs prie 
geležinkelio.

Rytų regijone Sault St. Marie, Ont. savo laiku lietuvių buvę 
iki 100. Vieni naujai atvažiavusieji. Dirbę dideliuose plieno fabrikuo
se. Graži lietuviška kolonijėlė buvusi ir Sudbury.

Picle Crow, Ont. -- Tai aukso kasyklos. Nors toji vietovė sunkiai 
pasiekiama, tačiau kun. S. Kulbiui tekę ir ten lankytis. Picle Crow 
nuo geležinkelio stoties apie 10 mylių ir tą kelią tekę nugalėti tik lėk
tuvu. Savo laiku toje vietovėje — pagal sutartis — dirbę apie 100 
lietuvių. Dabar — gal ir nieko nelikę.

Kirkland Lake, Ont. Taip pat aukso kasyklų rajonas. Tenai kadai
se buvę pora desėtkų lietuvių, kurie buvę pakėlę sparnus skirsti į 
didesnius savo tautiečių sambūrius.

Timmims, Ont. -- Didžiausias aukso kasyklų rajonas. Kadaise 
buvusi itin'pagarsėjusi vietovė lietuviška veikla. Veikė choras, bu
vę ruošiami lietuviškų švenčių minėjimai, į kuriuos atsilankydavę 
vyriausybės ir kasyklų administracijos atstovai ir t.t. Pažymėtina, 
kad lietuvių chorui dirigavusi viena kanadietė, prancūzų kilmės, mu
zikė Larcher. Ji lietuvius labai mylėjusi, juos globojusi ir didžiavu- 
sis jais. Ji net savo dukterį išleidusi už lietuvio, kuri išmokusi lie
tuviškai ir visiškai sutapusi su lietuviškąja bendruomene.

Noranda, Que. Pagal provincijos vietoves, tai buvusi gana gausi 
lietuvių kolonija -- apie 200 lietuvių. Veikė choras,oktetas, gražiai 
būdavo paminimos lietuviškos šventės ir kt.

Vai d’Or, Que. -- Tai buvusi itin garsi kolonija savo praeitimi. 
Ilgesnį laiką tenai lietuviškoji veikla švietusi gražiausiais pavyz
džiais. Savo laiku gyvenę apie 200 lietuvių. Dabar belikę visiškai ma
žai. Tai anais (gerokai senesniais) laikais lietuvių kolonija Kanadoje 
-- vietiniame radiofone turėjusi kas sekmadienį lietuviškus pusva
landžius. Ten veikė choras iš 50 asmenų ir t.t. Iš visų tautybių — 
lietuviai ten buvę populiariausi.

bendradarbiavimo san
tykiai. Jei komunistas ar 
komjaunuolis ima lanky 
tis bažnyčioj (ne vien iš 
smalsumo), jis bus įspė
tas irparaginas atitaisy
ti tą savo klaidą, o jei 
nepasitaisys, tai bus iš
mestas. Iš to išvada, kad 
praktikuojąs katalikas 
Lietuvoj negali būti jo
kiose vadovaujamose nei 
vietinės administraci
jos, nei ūkinio, nei kul-

tūrinio gyvenimo parei
gose. Tolesnė iš to su
sidaryta išvada — "Jei 
ne iš principo, tai bent 
praktikoj Lietuvos kata
likai yra laikomi antra
rūšiais pliečiais".

(ELTA)
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A.A. Petras Glemža

A.A. PETRO GLEM20S MIRTIES 
DEŠIMTMEČIUI

Ch icagos lietuvių 
maištas prieš 

kardinolą Cody

Lygiai prieš dešimtį 
metų, 1959 m. spalio 14 
d., širdies smūgio ištik
tas, pačiame savo pajė
gume, daugelio pažįsta
mų, bendradarbių ir 
draugų apgailestautas 
mirė teisininkas Petras 
Glemža. Pirmąjį pomir
tinį dešimtmetį baigda
mi, prisimename a.a. 
Petrą kaip ryškią asme
nybę, išaugusią nepri
klausomos Lietuvos lai
kais ir susiformavusią 
grynai lietuviškos mo
kyklos ir anų laikų gim
tosios aplinkufnos įtako
je.

Gimęs smulkių Aukš
taitijos ūkinikų šeimoje 
1909 m. ir iš namų maža 
paramos tegalėdamas 
gauti, a.a. Petras pats 
savo pastangomis 1930 
m. baigė Šiaulių mokyto 
jų seminariją, o vėliau, 
dirbdamas mokytojo pro.- 
fesijoje Kaune, 1940 m. 
baigė Vytauto Didžiojo 
universiteto teisės moks
lų fakultetą, tapdamas 
diplomuotu teisininku. 
Vokiečių okupacijos me
tu jis vertėsi advokatū
ra Rokiškyje. Artinantis 
antrajai rusų okupacijai 
pasitraukė į Vokietiją, 
gyveno Wuerzburge ir 
Detmolde, o nuo 1949 me
tų iki pat savo ankstyvos 
mirties Chicagoje.

Pasiektas mokslas ar 
įsigyta profesija a.a. 
Petrui Glemžai tebuvo 
tik priemonė pragyveni
mui, greta kurio suma
numą, pajėgumą iriššir. 
dies nejaučiamai plau
kiantį atsidėjimą jis 
skyrė mūsų visuomeni
niam darbui. Čia jis pa
sireiškė kaip pareigos ir 
principo žmogus, vienas 
nepailstančių tautinės 
srovės veikėjų: nuo se
minarijos suolo — Jau
nosios Lietuvos Sąjun
gos, universitete Korp! 
Neo-Lithuania, gyveni
me — LTS ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Są
jungos narys, aktyviai 
dirbęs Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės vado
vybėje, pradėdamas nuo 
jos organizacinės užuo
mazgos, kada ji ėmė for
muotis Vokietijoje.

Su a .a. Petro Glem- 
žos mirtimi nuolatinio 
savo bendradarbio nete
ko ir Dirva, kuriai jis 
dažnai rašinėjo aktua
liais gyvenamo meto ir 
visuomeninio veikimo 

klausimais. Jo sampro
tavimai visada būdavo 
gyvenimiški, o straips
niuose keliami dalykai 
giliai išmąstyti. Tam pa
grindą sudarė jo ramus, 
nuosaikus būdas, rimtas 
akademinis profesinis 
pasiruošimas ir paga
liau ilgametis įsitrau
kimas į pamėgtą spau
dos darbą, anais laikais 
Jaunojoje Kartoje ir Lie
tuvos Aide, tremtyje — 
Mūsų Kelyje ir Lietuvių 
Žodyje, o čia JAV — 
Dirvoje.

Nebuvo lemta a.a. Pet
rui grįžti į vėl nepriklau
somam gyvenimui atkur
tą Lietuvą, tačiau į ją 
kada nors grįš tie tauti
niai siekimai, kuriems 
jis nuoširdžiai dirbo vi
są savo amžių. Jie per 
siduoda iš kartos į kar
tą, kaip prigimties įdieg
ta tauraus lietuvio parei 
ga arba iš amžių glūdu
mos paveldėtas testa
mentas, kurį a.a. Petras 
visa savo esybe jautė ir 
be priekaišto vykdė. Už
tat ir šiandien pirmąjį 
pomirtinį jo dešimtmetį 
užskleidžiame su gilia 
pagarba ir šviesiu jo 
asmens prisiminimu.

(d)

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir 1.1.

1821 So. CALIFORNIA AVĖ.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

Chicagos lietuviai piketuoja arkivyskupiją ir kardinolo Cody būstinę, reikalaudami sugrąžinti Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse pagarbą mirusioms ir religines bei tautines laidojimo tradicijas.

A. Gulbinsko nuotrauka

Jurgis J

Didžioje amerikie
čių spaudoje, radijo ir 
televizijoje, plačiai nu
skambėjo Chicagos lie
tuvių maištas prieš kar
dinolą Cody ir pačią ar
kivyskupiją. Chicagos ar 
kivyskupas kardinolas 
Cody perėmė savo žinion 
pačių lietuvių sunkiai už 
dirbtais pinigais įgytas 
prieš 66 metus ir admi
nistruotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapnes, ku
rios šiuo metu savo že
mės plotu išaugusios ir 
siekia milijoninės ver
tės. Taip pat kard. Co
dy savo žinion perėmė 
ir kapinių kasą, kurioje 
buvo keletas šimtų tūks
tančių dolerių. Anksčiau 
tas kapines administra
vo patys lietuviai, buvo 
gražiai tvarkomos, iš
laikomos tautinės ir re
liginės laidojimo tradi
cijos, gi iš sutelktų ka
pinių lėšų tam tikra da
lis atitekdavo ir lietuviš
kiems reikalams.

Kard. Cody perėmus 
kapines savo žinion, tuo
jau buvo panaikintos vi
sos lietuviams brangios 
tautinės ir religinės lai
dojimo tradicijos, įves
tas pasibiaurėjimą ke
liąs laidojimo būdas ir 
neberodoma jokios pa
garbos įnirusiems juos 
laidojant. Pastatyta kop
lyčia, kurioje paliekami 
mirusieji. Vėliau šiukš
liniame garaže karstai 
sudedami į cementines 
dėžes ir su kranais bei 
trokais išvežiojami įduo- 
bes ir be jokios pagar
bos žmogui užkasami be 
artimųjų.

Šios suminėtos prie
žastys ir sujudino Chi
cagos lietuvius vienin- 
gon kovon už savo teises-. 
Prieš trejetą metų buvo 
suorganizuotas LB Pa
sauliečių teisėms apsau
goti Šv. Kazimiero kapi
nės e komitetas, kuriam 
vadovauja kovingas,
energingas pirmininkas 
Algis Regis, o po to sekė 
susiorganizavimas šių 
kapinių sklypų savininkų 
į pajėgią draugiją, ku
riai vadovauja L. Gied
raitienė.

Komitetas pradėjo ves
ti neatlaidžiąkovą su ar
kivyskupijos patvarky
mais ir vestos ilgus me
tus derybos su arkivys
kupijos aukštais parei-

anu šai tis
gūnais nedavė teigiamų 
rezultatų. Tik po didelių 
pastangų buvo sugrąžin
tas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėms lietuviškas 
vardas, kuris prieš tai, 
keliems klebonams prita
rus, buvo panaikintas.

Nepasiekus reikiamo 
susitarimo su kapinių 
vyr. administracija, ke
liais atvejais į masinius 
susirinkimus susirink
davo net po porą tūkstan
čių tikinčiųjų ir reikalau
davo Komiteto griežtos 
akcijos prieš patį kalti
ninką kardinolą Cody. Ko
mitetas dar vis bandė ieš
koti kelių, kad proble
mos būtų išspręstos tai
kiu, abiem pusėm nau
dingu keliu. Tačiau visos 
pastangos buvo bergž
džios. To išdavoje, spa
lio mėn. 18 ir 25 d. Skly
pų Savininkų Draugija, 
vadovaujama energingos 
čia gimusios lietuvaitės
L. Giedraitienės ir LB 
Pasauliečių teisėms ap
saugoti Šv. Kazimiero 
liet, kapinėse komitetas 
suruošė masinius pikie- 
tus Chicagos miesto cent 
re, 211 East Chicago Avė, 
prie Chicagos arkivys
kupijos bei kardinolo 
Cody būstinės. Pikete da
lyvavo iki 300 žmonių su 
šimtais plakatų, kuriuo
se įrašyti reikšmingi rei
kalavimai ir šūkiai, rei
kalaują įnirusiems pa
garbos .

Į piketo vietą atskubė
jo amerikiečių Chicagos 
didžiųjų dienraščių re
porteriai ir radijo ko
mentatoriai bei televizi
jos pareigūnai. Reporte
riai kalbėjosi su LB Pa
sauliečių teisėms apsau 
goti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse komiteto 
pirmininku A. Regiu,pi
keto dalyviais ir po to 
įvykį plačiai komentavo 
spaudoje ir rodė televi
zijoje pridėdami komen
tarus. Dėmesys buvo at
kreiptas abiem atvejais. 
Žinoma, tas kardinolui 
Cody nedaro garbės ir 
neteikia malonumo.

Lietuviai išėjo į maiš
tą prieš kardinolą Cody 
tada, kai jų maldavimai, 
prašymai ir visokios pas
tangos nerado atgarsio 
ir jų teisėti reikalavimai 
nebuvo suprasti.

Esmėje gi labai ma
žas, atrodo, reikalas. Ko

Chicagos lietuviai piketuoja Chicagos arkivyskupiją ir kardinolą 
Cody miesto centre. Sun-Times reporteris (dešinėje) kalbasi su 
LB Pasauliečių teisėms apsaugoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
komiteto pirmininku Algiu Regiu, kuris aiškina šio piketo tikslus 
ir ko lietuviai reikalauja iš arkivyskupijos.

A. Gulbinsko nuotrauka

dėl neleisti žmonėms iš
laikyti savas tradicijas 
religinėje praktikoje, ko 
dėl įvesti gyvulišką sis
temą, kur kaip tik pride
ra didi pagarba pačiame 
skaudžiausiame žmo
gaus gyvenimo momen
te, kodėl paskutinį kar
tą neparodyti mirusiam 
pagarbos?

Tai betikslis užsispy
rimas, tai nepaisymas ir 
Vatikano potvarkių, ku
rie pripažįsta kiekvienai 
tautybei savo kalbą, sa

ŠIS BEI TAS
• šeimos Metai -- giliai prasmingas vardas. Intymus individu

alios meilės grožis, saviškių sambūrio darni santaika ir sykiu — 
tautos bei žmonijos vertybių šaknis. Nevienas susimąstome, nevie
nam išsidaigina skaidresnis jausmas: sau pačiam, savo artimie
siems, savo tautai ko nors tobulesnio siekti, ką nors geresnio Įneš
ti gyveniman. Kiekvienas žmogus iškyla iš šeimos, tad ir visa žmo
giška buitis — su dorybėm ar nuodėmėm — šiame pasaulyje pir
miausia remiasi šeima.

• Kaip visuomet, gražūs šūkiai ar kilnios idėjos vieniems iš 
mūsų daro Įspūdžio ir patraukia sekti, o kiti — praeina pro šalį vi
sai nepaliesti, nesusidomėję. Taip ir šių metų žodis aukštyn pakel
ti šeimos vėliavą -- jei patraukę bent dešimtą dalį, jei bent vieną 
kitą sukurstys ką nors atlikti, tai irgi bus ne veltui, mesta mintis, O 
mums dabar be paliovos budint dėl tautos gyvybės ir ugdantis ryžtu
mą vaduoti brolius iš bolševikų nelaisvės, argi nėra būtina jautriau 
rūpintis tuo pagrindiniu visuomenės vienetu -- šeima? Argi nėra 
spręstinų klausimų, taisytinų negerovių?

•štai iš Detroito pasigirdo švietimo darbininko balsas: "Visuo
menei PLB paskelbti Švietimo ir Šeimos metai... nepadarė jokios 
Įtakos, nes jie paskelbti neturint jokio plano ir programos". Gal tai 
ir panašu Į tiesą. Bet kaip dažnai bet kuriame nuosprendyje būna 
— dalis tiesos ir dalis klaidos. Jei PLB nenumatė smulkaus plano, 
tai visuomenei liko daugiau iniciatyvos. Argi apylinkėm ir eiliniams 
nariams dirbti tik tai, ką vadovybė pirštu parodo? Ar čia nėra pro
ga Įvairiom draugijom pasivaržyti veiklumu? Juk šeima yra daly
kas, apie kur{ visi pajėgūs esame kalbėti.

• Švietimas, regis, pas mus šiaip taip (apsibarant ir pasigin
čijant) stumiasi aukštyn. Ir netrūksta planų, vadovų nei vadovėlių. 
Bet apie šeimą — mes tartum vengiame išsitartų Į negeroves mė
giname užsimerkti. Šeimos klausimais yra raštų, knygų nemaža. 
Bet teoriniai išvedžiojimai, kolei neliečia mūsų konkrečios tikro
vės -- maža ką sudomina.

• Šeima yra moteries pašaukimo didysis deimantas. Savo mylin
čia širdim ji kursto šeimos gyvybę ir — ugdo naujas kartas atei
čiai. Todėl ir šiemet ta tema daugiau sukrusti — šaukti susirinki
mus, ruošti paskaitas bei diskusijas, rašyti spaudoje etc. -- ypač 
pritiko moterims. Daugumas lietuvių moterų yra ne tamsuolės, 
tad jų pareiga buvo LB mestą šŪkĮ išgirsti. Turime gausiai mote
rų draugijų, ar jų sąžinė nekurstė ką nors toje srityje šiais metais 
nuveikti? Argi neĮdomu išbristi kartais iš šablono — kasmet valdy
bų apyskaitos ar rinkimai, eiliniai koncertėliai ar pobūvėliai, ka
vutės ir arbatėlės, baliai ir baliukai bei banketų vaišės? Yra paski
rų moterų veiklių, bet tai išimtys. Ogal galėtų pajudėti visi tūkstan
čiai. '

• O daug yra taškų, kurie Jaukia moteriško jautrumo pagalbos: 
mūsų žvalųjį paaugančių mergaičių jaunimą šilčiau Į savą bendruo
menę Įrišti; brandos sulaukusias jaunuoles reikšmingiau Į lietuviš
ką visuomenę bei tradicijas Įvesdinti; mišriose šeimose tautai nyks
tančią moteriją dar saviškių šeimon Įglausti; naujai susikūrusioms 
Šeimoms savų papročių perteikimą Įkūnyti; priešmokyklinių vaikų 
auklėjimo klausimus išsiryškinti ir t.t. ir t.t. O dar mūsų menų ir 
mokslų globa, ar neverta inteligenčių domesio? Dažnai pasigirsta 
balsų, kad mūsų moterys šeimose savai spaudai užtrenkia duris, 
ar neįrodytume priešingai? (Žinoma, ne žodžiu, o darbu). Spaudos 
ir knygų paskleidimo apaštalavimą jau vykdė pusmokslės knygne
šės prieš šimtą metų -- taip anuomet mūsų moterys išugdė kovoto
jų už tautos laisvę savanorių kartą! Ar mūsiškės dabar užmiršo tą 
pavyzd}? Net ir dėl šių metų švietimo šūkio, ar mūsų moterys bus 
pakankamai jautrios, kad panorėtų nusikratyti to skaudaus apkalti
nimo — esą itin šeimose moterys kaltos, kad dar daug, daug lie
tuvių vaikų nelanko savų mokyklų?

• Neperseniai Giedros dr-ja ieškojo tobulos lietuvės vaizdo,
bet, deja, nepasisekė surasti, nors vis tiek buvo nauda: paskatino 
parašyti keletą neblogų romanų. Nebūtina tikslą pasiekti iš pirmo 
karto. Kodėl dar nepamėginti — šeimos metais paieškoti teigiamos 
lietuvės? Akys visų krypsta Į sostinę Chicagą. Ir gražu būtų dauge
liui moterų dr-jų susitelkti (ekumeniškai!) — dar sykį siekti roma
no su teigiamos lietuvės personažu. Tepakviečia Giedra talkon štai 
bent šias seseris: Moterų s-ga, Skaučių seserija, Birutininkės, Pa- 
baltiečių klubas, Gail. seserys, Gydytojų moterys, Liet. Dukterys, 
Apšvieta, Inžinierių moteriją, SLA moterų kuopa, Brighton parko 
moterų klubas, gal dar keletas. Juk jūs nenorite liktis vien "ūgly 
Lithuanians ? t't/Tnno-riC

vas tradicijas išpažįs
tant tikėjimą.

Kova dar nebaigta. Ko 
mitetas ir sklypų savinin
kų draugija planuoja nau
jus žygius. Ir nenurims 
lietuviai tol, kol nebus 
sugrąžintos jiems pri
klausančios teisės. Sa
vivaliautojams turėtų 
taip pat būti aišku, kad 
kiekvienas žmogus turi 
jausmus ir juos užgauti 
neleistinu būdu yra nu
sikaltimas.

(Nukelta į 4 psl.)
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ROŽE, JIE DEGA ŽALIA LIEPSNA!
Aklinai juoda pietų 

naktis užklojo pilkas Pe 
lenų Pievas (Ash Mea- 
dows) ir visą Amargo- 
zos dykumą su šalavijų 
krūmais, su žmogaus ūgį 
prašokančiais nužydėju
sių jukų stagarais. Pra
smego juodybėje vienur 
kitur prie Velnio Skylės 
stulpu stūksąs saguaro 
liemuo, prasmego įvai
riais kampais išlaužytos 
kartais primenančios 
lyg ir maldai iškeltas 
rankas, Jošuvos medžio 
šakos. Užgeso pasku
tinis šviesos spindulys 
vakaruose už Žaliojo 
vandens kalnų su pini- 
jonų pušų vainikais. Tik 
aukštai pleveno didelės 
ir baltos žvaigždės (ko
dėl jos čia žadina karš 
čio iliuziją?), bet žemei 
pietų naktyje jos netei
kė jokios prošvaistės.

Aronas Wintersas už
tiesė savo buveiriės — 
pusiau žemėn prarausto, 
pusiau iš akmenų sulip
dyto urvo — duris iš 
maišo gabalų sudursty
tu apdangalu, užkamšė 
šalia jų mažesnę angą 
— lyg ir langelį. įbėrė 
lėkštelėn iš slėnio par
sineštųjų baltų kamuo
liukų, aplaistė vakarykš ■ 
čio svečio paliktu skys
čiu ir padegė. Alkoholio 
ir sieros rūgšties miši
nys greit griebė ugnį, ir 
žiūrėk — kamuoliukai 
spragėjo žalia liepsne
le! Dieve, širdis suplaz
deno, vos neiššokdama 
iš krūtinės, ašaros už
liejo skruostus ir, tar
tum staiga išdygusių 
sparnų keliamas iš skur
do bedugnės, jis griebė 
glėbin žmoną:

— Rože, jie dega ža
lia liepsna! Mes esam 
turtingi!

Skurdo Aronas Win- 
tersas su savo meksi
kiete žmona Rože tose 
Pelenų Pievose netoli 
vietos, dabar vadinamos 
Mirties slėnio sankry
ža, jau eilę metų. Turė
jo jie vištytę ir karvutę 
ir dykumose būtiną mu
lą. Prakapstę darželį, 
užsiaugindavo pupą, gal 
kartais pašaudavo užkly
dusią varną, bet reikė
jo prisidurti maistui ir 
indėnų išbandytas meski - 
tų ankštis bei pinijonų 
pušų sėklas. Skurdo ir gy
veno viltimis. Anapus 
slėnio, Panamintuose, 
žmonės buvo radę aukso 
ir sidabro. Zujoprospek 
toriai ir slėnyje, ir

CHICAGOS 
LIETUVIU 
MAIŠTAS...

(Atkelta iš 3 psl.)
Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinės priklauso lietu
viams nuo pat jų įkūri
mo ir lietuviai į jas tu
ri pilną teisę ir tai tu
rėtų gerai atsiminti Chi 
cagos arkivyskupija bei 
jos vadovas kardinolas 
Cody, darydamas vieno
kį ar kitokį sprendimą. 
Gi šiuo atveju kardino
las Cody pasielgtų pro
tingiausiai, jeigu lietu
vių keliamas problemas 
išspręstų jų pageidauja
ma prasme ir tas juk ne 
kiek nepažeistų ir pačios 
bažnytinės administraci
jos reikalų.

Amargozos kalnuose, ir 
daugiau skleidė pasakų, 
nei iš tikrųjų rado turtų. 
Dairėsi lobių, vis ati
trukdamas nuo savo va
dinamos rančos, ir Aro
nas, bet laimė nesirodė.

Vieną 1880 žiemos pa
vakarę atklydo pakelei
vis ir pasiprašė nakvy
nės. Buvo tai vienas iš 
žemės lobių ieškotojų, 
pavarde Harris Spiller. 
Po kuklios vakarienės 
prie lajinės spinksulės 
jis šeimininkams pasa
kojo apie savo ieškones. 
Auksas jau turbūt visas 
surastas, ir sidabro nau
jienų nebegirdėti, bet, 
va, Nevados dykumose 
pradėtas skusti borak- 
sas, labai reikalingas 
kai kuriai pramonei. Tai 
balti suakmenėję ka
muoliukai, randami pla- 
jose — išnykusių eže
rų dugnuose. Kai užpi
li šio, va, skysčio, tai 
jie dega žalia liepsne
le. Bus turtingas, kas at
ras jo rezervus.

Baltieji kamuoliukai 

Didele dalis jūsų elektros sąskaitos taip pat eina j mokyklą.
Tai yra todėl, kad The Illuminating Company yra naudingų nuosa

vybių investatorius. Mes mokame taksus kaip ir jūs. Federalinius, valsti
jos ir lokalinius taksus.

Mes sunaudojame apie 25 centus iš kiekvieno elektros sąskaitos do
lerio užmokėti taksams. Praėjusiais metais tai susidėjo maždaug iki 48 
milijonų dolerių.

Penkiolika milijonų dolerių iš tos taksų sumos pasiliko čia Cleve
lande, Northeast, Ohio. Apie 9 milijonus dolerių buvo sunaudota pa- 
gelbstint tvarkyti ir gerinti viešas mokyklas Clevelande, Northeast, Ohio.

Taigi kai jūs mokate savo elektros sąskaitą, tai yra vienas investavi
mo būdas ateičiai. Tai jūsų bendruomenės ateitis.

Ifzfe ILLUMINATING^^
An IntaMaraaneK »*• •«»! lacaliaa m Iha Natiaa

pirmiausiai buvo atras
ti 1742 metais Tibete, Hi
malajų slėniuose, ir va
dinami "baurach". Apie 
šimtą metų Tibetas ir bu
vo vienintelis to minera
lo tiekėjas. Per Himala
jų tarpukalnes jis buvo 
gabenamas ant avių nuga 
rų — avelė turėdavo neš
ti maždaug 50 svarų ryšu
lį. Laivus jis pasiekdavo 
Kalkutoje — po 500 my
lių kelionės per bene žiau
riausią žemės rutulio 
tereną. Vėliau boraksas 
buvo atrastas ir kituose 
kontinentuose, prieš ke
letą metų ir Nevadoje, 
kur jį nuo išdžiūvusių 
pelkių dugno skuto Fran
cis Marion Smith, isto
rijoje likęs Borakso Ka
raliaus vardu.

Bet jo paklausa augo 
atradimamas priešinga 
proporcija. Naudojo jį 
metalo ir odos pramonė, 
puodų ir dešrų gaminto
jai. Jo naudą jau buvo pa 
stebėjusi muilo pramonė 
ir pirmuosius žingsnius 
pradedąs vidaus vanden-
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Šioje vietoje Aronas VVintersas atrado borakso kamuoliukus — čia prasidėjo žlugto revoliucija — bo
rakso kelias į Amerikos šeimininkių virtuves. Praėjus beveik devynioms dešimtims metų nuskusto pa
viršiaus plotuose teataugo tik keli meskitų krūmokšniai.

tiekis. Vadinamas jis 
buvo įvairiais vardais, 
net "kepimo soda", vien 
tik vaistininkai, parda- 
vinėją jo unciją už du 
"žiupsnius", t.y. 50 cen
tų, stengėsi kartoti tibe- 
tiškąjį "baurach", bet 
jiems išeidavo "borax". 
Aukštos mineralo kainos 
skatino kai kuriuos pro- 
spektorius dairytis ir 
šio žemės lobio. Vienas 

tokių besidairančių buvo 
ir šio vakaro svečias.

Wintersui, besiklau
sančiam svečio pasako
jimų, topterėjo Mirties 
slėnio dugne matyti ka
muoliukai, tačiau jis nė 
puse žodžio apie tai ne
prasižiojo, tik tempėkal- 
bą, kad daugiau sužino
tų. Ar svečias buvo pa
veiktas šeimininkų nuo
širdumo, ar jų skurdo su-

J.P, Palukaičio nuotrauka 
graudintas — jis paliko 
kiek reikalingų chemi-. 
kalų ir net davė pavardę 
į ką kreiptis, jei pasisek
tų borakso rasti.

Rytą, vos tik svečiui 
atsisveikinus, Aronas iš 
skubėjo į Mirties slėnį 
kamuoliukų patikrinti. 
Netrukus buvo pasiųstas 
į Švento Pranciškaus 
miestą maišelis su pa
vyzdžiais.

Pasiuntė Wintersasbo 
rakso pavyzdžius pa
čiam Williamui T. Co- 
lemanui, tačiau greičiau
siai jam ta pavardė nie
ko nesakė, o buvo tai mi
lijonierius su tarptauti
nės firmos skyriais nuo 
Aliaskos iki Europos ir 
Oriento, kai kuriuose 
aukštuosiuose sluoks
niuose net svarstomas 
kandidatu įJAVpreziden 
tus. Ir kai Colemano 
agentas atsirado Pelenų 
Pievų urve anksčiau,nei 
Wintersas buvo laukęs, 
pastarasis suvokė, kad 
čia slypi dideli dalykai. 
Jis užsiprašė už radinį 
20.000 dolerių — astro
nomišką* sumą dykumo
se, kur prospektoriai 
aukso radinius pardavi
nėjo už šimtus.

Agentas bandė spirtis 
bet Aronas buvo kietas: 
imk ar palik — pigiau 
nebus. Colemanas nusi
leido ir dar pridėjo du 
su puse tūkstančio. Ne 
iš dosnumo, ne — jis 
nežinojo, kaip sakoma, 
žaidimo vardo. Aronas 
nuvedęs plačiu rankos 
mostu parodė šimtus ma 
tininkų skaičiais dar ne
aptartų kvadratinių my
lių Mirties slėnio dugne 
ir tarė:

— Tai priklauso jums. 
O čia, ta žalioji oazė — 
mano ūkis.

Paslaptis buvo vande
nyje. Auksui kasti van
duo būtinas, dar būtines
nis boraksui. Tada žino
mieji slėnio vandens iš
tekliai buvo Burblio Te
ko paliktoje oazėje, ku
rią dabar savo nuosavy
be paskelbė Aronas Win- 
tersas. Nupirko milijo
nierius ir oazę, o Winter- 
sas greit iš ten išsikėlė 
ir kitur įsigijo žmonišką 
ūkį.

Mirties slėnio pirki
nys pasirodė esąs perdi- 
delis kąsnis ir milijoni
nei Colemano kišenei. 
Jis pasikvietė pusininku 
Nevados pelkėse betriū
siantį F. M. Smithą, ir 
taip gimė Harmony Bo- 
rax Works. Boraksas jau 
buvo ant slenksčio į didį
jį kelią, kuris ves į žlug
to revoliuciją, įkiekvie- 
nos šeimininkės virtuvę. 
Bet turės praeiti dar ke- 
leri metai, kol,Colema
no finansinei imperijai 

(Nukelta į 5 psl.)
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Tarp Jarama ir Ta ju

ra upių, 20 mylių nuo 
Madrido centro, yra kal
va pilna išraitytų grio
vių per vingiuojančius vy
nuogynus.

Aplinkui dar vis ran
dasi batų ir diržų lieka
nos, surūdiję skardinės, 
primenančios alaus dė
žutes (iš tikrųjų tai La- 
fitte bombos), fragmen
tai apdegusių patrankų 
šovinių ir žmonių kau
lai.

Čia nėra nei pamink
lų nei kryžių. Bet šiame 
vienišame Ispanijos že
mės kampelyje yra že
miškos liekanos pirmų
jų Amerikos "laisvės 
savanorių", žuvusių Is
panijos pilietiniame ka
re prieš tris dešimtme
čius.

Jarama mūšis buvo 
pirma kova šiems ame
rikiečiams. Jų patyrę ve 
teranai fronto linijose bu
vo mažiau nei dvi savai
tes, o naujokai vos dvi 
dienas. Šimtas dvide
šimt septyni amerikie
čiai žuvo prie Jamara. 
Ir tai buvo tik pradžia.

"Gal ir tiesa, kaip kar
tais skelbiama, kad jie 
žuvo už laisvę", rašo 
Cecil Eby, autorius 
"Tarp kulkos ir melo". 
"Bet laisvė nežino kas 
jie buvo" — nes nėra nei 
memorandumo nei sąra
šo pateikiančio tokius bū 
tiniausius statistinius da 
vinius, kaip žuvusiųjų 
vardus.

Tarp 1936 metų kūčių, 
kada pirmieji 76 ameri
kiečiai savanoriai įplau
kė į Le Havre Norman- 
die laivu, ir 1939 metų 
kovo 31 dienos, kada ge- 
neralissimo Francisco 
Franco paskelbė Ispani
jos respublikos galą, 
apie 3200 amerikiečių ko- 
vojo tarptautinėse bri
gadose. Dauguma buvo 
Abraham Lincoln batali- 
jono nariai — ar kaip jie 
buvo vadinami, Lincol- 
nais. Pusė jų žuvo.

Sekantį kartą: Ameri
kietis dar viename ka
re.

JADVYGA PAUKŠTIENE APIE SAVO KŪRYBA
IR MENA APLAMAI

Dailininkė Jadvyga Paukštie
nė lapkričio 15-21 d. rengia savo 
kūrinių individualią meno paro
dą Chicagoje, Jaunimo Centre. 
1938 m. ji baigė Kauno Meno 
mokyklą, o sekančiais 1939 m. 
studijavo Pa ryžiuje Academie 
de Beaux Arts. Paryžiaus pa
saulinėje parodoje 1937 m. ji 
gavo aukso medalį už kilimo pro 
jektą. Pasitraukusi į Vokietiją 
1944 m. ji dėstė meną Biberacho 
lietuvių gimnazijoje. 1949 m. dai
lininkė atvyko Į JAV ir apsigy
veno Chicagoje įsijungdama Į 
tremtinių lietuvių meno gyveni
mą.

Dail. Paukštienė yra plačiai 
pažįstama lietuviuose iš jos 
daug kur surengtų meno parodų, 
tačiau, atrodo, mes lig šiol netu
rėjome platesnių informacijų 
apie jos pažiūras J meną ir ap
lamai apie jos meninę veiklą. 
Tad rengiamos parodos progą 
dailininkė maloniai sutiko tais 
klausimais pasidalinti savo 
mintimis su Dirvos skaityto
jais.

kų ir tuo būdu nejučiomis jį įtai
goja. Tačiau menininkas bręs
damas amžiumi bei kūryba gal 
taip pat nejučiomis atsipalaido- 
ja nuo pašalinių įtakų, kadangi 
jis lengviau susidoroja su me
džiaga, įgauna daugiau savikri- 
tikos ir pasidaro atsargesnis 
bei kantresnis'. Be to, jis labiau 
ima vertinti detales ir sugeba 
nusikratyti visu tuo, kas paveiks 
lą supigina ir sunaivina. Nenuo 
širdumas subrendusiame mene, 
neturi vietos. Kita vertus, su
brendęs menininkas vertina sa
vo kolegų kūrybą palankiau ir 
santūriau rasdamas joje ir tei
giamybių, betgi greičiau už kitus 
pastebi joje ir netikrumą, dirb
tinumą, atseit, nenuoširdumą, o 
kartais jis joje pamato ir dau
giau prentezijų, kaip kad talen
to. Tad subrendusiam dailinin
kui pašalinė įtaka jau savaime

atkrinta, ir jis lieka pats savy
je ir su savimi.

-- Ar ieškojote ir ieškote sa 
vo kūrybai įkvėpimo šaltinių se 
nesnių gadynių meno mokyklose 
ir mūsų laikų meno srovėse, ar 
laikote savo kūrybą grynai indi
vidualia ieškojimų išdava?

-- Mes, menininkai, esame 
Žmonės, ir mūsų darbai žmo
giški. Nė vienas stebuklų nepa
darome. Vieni įdomesni savo pie
šiniu, kiti — spalva, dar kiti — 
kompozicija, forma’ir t.t. Net 
genialusis Mykolas Angelas stip
rių stipriausias visų kartų pie
šėjas skaudžiai išgyvendavo dėl 
nespalvingumo. Tad dalinin
kas negali pasiduoti įtakai, jei 
jis jaučia kitaip, kaip kad kitas 
menininkas. Tuo būdu jis lieka 
individualus ir tuo pačiu origi
nalus bei modernus. Menininką

J, Paukštienės Lagerio knygininkas. Apie šį paveikslą dailininkė 
taip išsitaria: — Tai mano senas grafinis darbas. Toks ir buvo mū
sų lagerio knygų pristatytojas Jurgis Strazdas. Jis gerokai nepri
matė, nes akiniai buvo pasenę. Be to, jo kambarys buvo tamsokas, 
tad turėjo skaityti per padidinamą stiklą, taip kaip čia matome pa
veiksle. Strazdas buvo didelis knygų mylėtojas.

visų pirma iškelia jo ryški in
dividualybė, o ne pastangos žūt 
būt tapti "madniu" ir baimė at

— Kiek ir kokios technikos 
bei žanro paveikslų išstatysite 
rengiamoje, parodoje? — buvo 
pirmas klausimas.

— Beveik visi paveikslai bus 
vien tik aliejaus darbai. Be to, 
bus keletas akriliko ir akvare
lės.

-- Kelinta ši jūsų pa rodą Ame
rikoje ir aplamai tremtyje?

— §i bus dešimtoji mano indi
viduali paroda, žinoma, neskai
čiuojant parodų kuriuose esu da
lyvavusi kartu su kitais dailinin 
tais.

— Ar galėtumėte pasakyti, ku
ri pa rodą pa liko jums geriausių 
atsiminimų ir kodėl?

Reikia pastebėti, kad į ši klau 
simą dailininkė tiesiogiai neat
sakė. Būdama kukli ir, gal būt, 
gera diplomatė, ji nė vienos ko
lonijos išskirti nenorėjo ir at- j. Paukštienė 
sakė apibendrindama. Taigi jos 
atsakymas skambėjo taip:

— Kiekvieno miesto lietuvių 
kolonijose esu išgyvenusi gra
žių, neužmirštamų momentų, 
sakysime, Los Angeles, Detroi
te, Toronte it; kitur. Po visų 
priešparodinių vargų kaip atpil
dą susilaukiau daug nuoširdu
mo, dėmesio ir supratimo. Mū
sų tautiečių sąmoningumas vi
sada mane nuteikdavo padrąsi
nančiai. Be to, tomis progomis 
užsimegsdavo daug draugystės 
ryšių.

silikti nuo vienos ar kitos šio 
meto meno srovės.

— Kokia jūsų nuomonė apie 
abstraktinį meną?

— Tai, ką tik pasakiau, tek
tų pasakyti ir kalbant apie abs- 
trauktinį meną, nebent reikėtų 
pridurti, kad ankstesnis menas 
buvo rėmai rėmuose, o abstrak
tas daugiau išbarstyti brangak- 
menys, kurie kiekvienu momen
tu subėga ir keičiasi mainavo- 
mis spalvomis. Tiek man, tiek 
mano menui gamta turi įtakos 
taip, kaip ir pats žmogus yra 
gamtos dalelė. Ar gražus, ar 
atstumiantis eilniam žiūrovui 
paveikslas, bet menininkui tai 
buvo vidaus blykstelėjimas, ku
ris niekad nepasikartos ir pa
čiam menininkui nebegrįš.

"Trys karaliai"

MIRTIES 
SLĖNYJE....

(Atkelta iš 4 psl.) 
subyrėjus į dulkes, ang
lų kapitalo pagelbstimas 
Smithas sukurs Pacific 
Coast Borax Company su 
visame pasaulyje išgar
sėjusia dvidešimties mu
lų etikete.

Ir Aronas Winterasne 
buvo pirmasis, atradęs 
boraksą Mirties slėny
je. Keleriais metais 
anksčiau, staigiai liū
čiai sunaikinus Panamin- 
to miestą su kasyklomis 
prancūzas Isadore Dau- 
net su penkiais draugais 
sutarė paieškoti laimės 
Arizonoje. Jie tepasie
kė tik Mirties slėnio dug
ną. Buvo vasara, ir trys 
iš jų mirė slėnyje, kiti 
išliko, siurbdami paplau
tų mulų kraują, kol indė 
nai surado pusgyvius ir 
nutempė atgal į kalnus. 
Daunet buvo slėnyje pa
sirinkęs baltųjų kamuo
liukų ir rodinėjo juos,ką 
besutikdamas, bet nie
kas nesidomėjo.

Dabar, išgirdęs apie 
Harmonijos veiklą, Dau-

— Ar galėtumėte pasakyti, 
kiek Jūsų darbų yra pasklidę me
no mėgėjų tarpe?

— Mano drobių yra nemaža 
pasklidę kultūringų meno mė
gėjų namuose. Dažniausiai tie 
asmenys turi ir daugiau mūsų 
dailininkų kūrinių, kurie, atro
do, duoda ne tik menininkui, bet
ir paveikslų savininkams dvasi
nio pasitenkinimo.

-- Įdomu patirti, ar Jūsų kū
rybai padarė įtakos laisvos Lie ■ 
tuvos dailininkai ir pasaulinio 
garso tapytojai?

— Jauną tapytoją paprastai su
žavi tūlas išbrandesniųmeninin-

net atsiminė kamuoliu
kus ir grįžo atgal. Pieti
nėje slėnio dalyje su po
ra talkininkų jis įkūrė 
Eagle Borax Works ir 
bandė laimę dvejus me
tus. Neturėjo jie patir
ties. Pirmojo sezono ban 
dymai tedavė grynus 
nuostolius. Antrais me
tais jie truputį atsigrie
bė, bet užklupo naujos 
bėdos. Daunet vedė. Žmo 
na netrukus atsisakė gy 
venti Mirties slėnyje ir, 
išvykusi į San Francis
co, iškėlė skyrybų bylą. 
Daunet nusižudė,iššok
damas pro viešbučio lan 
gą. Eagle Borax Works 
atsidūrė Colemano ir 
Smitho rankose, kaip at
sarginė kasykla, bet jos 
veiklos niekas daugiau 
nebeatnaujino.

(Bus daugiau)

J. Paukštienė "Lietuvės".

-- Iš mano matytų jūsų pa
rodų susidariau įspūdį jus esant 
gilią lietuvę patriotę. Kaip žiū
rite į meno ir tautybės santy
kį, kitaip sakant, ar manote, 
tad lietuvis menininkas trem
tyje turėtų jausti įsipareigoji
mą jungtis į bendrą kovą už lie
tuvybės ir Lietuvos idealus, ar 
jis turėtų į nieką neatsižvelgda
mas rinktis individualų kelią 
meno vardan ignoruodamas da
bartinę tragišką Lietuvos padė
tį?

— Mano nuomone, kaip me
nas, taip ir požiūris J jį yra ne
vienodas. Taip ir privalo būti: 
tai natūralu. Bet reikia pridur
ti, kad esama ir "prisitaikiusių 
dailėje", taip ir, sakyčiau,esa
ma ir "šiaudinių patriotų". Liau
dies menas (nemėgstu šio žo
džio, kuris, deja, mūsuose yra 
plačiai vartojamas. Ne "liau
dies", bet tautos menas, taip, 
sakysime, ne "liaudisata", bet 
tautosaka. V,A.) yra didžiausias 
tikrojo tautos charakterio liudi
ninkas. Kiekvienos srities meni 
ninintas yra didžiausias pa
triotas, jei jis pasiaukodamas 
per savo talentą iškels aukš-

(Nukelta į 6 psl.)

Įstokit į Kalėdų
Klubą

Jus gausite šį tikrą W
ONEIDA | 

SIDABRUOTA PADĖKLĄ įį 

Reguliaria, kaina $7.50 vertės Jįį

S295
TAKSUS ĮSKAITANT

ocicfų
NATIONAL BANK <-X

OF CLEVELAND

Šis tikras Oneida sidabruotas padėklas — 
S7.50 vertės — gali būti jums už $2.95 kada 
įstosite į 1970 metų Kalėdų klubą.

Yra nepaprastai patogus priimant šventėse 
svečius ir taip pat apskritų metų naudojimui.

Atidarykit Kalėdų klubo sąskaitą dabar. 
Gausite sidabruotą padėklą už $2.95 ir turė
site užtenkamai pinigų kitiems metams.

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION NARYS



DIRVA 1969 m. lapkričio 12 d.Nr. 89 — 6

The JMoy Co

Šių dienų geriausių
Columbia plokštelių žvaigždžių 
Specialus savaitgalis

We Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

per annum

6 or 12
MONTH 
$10,000

6 or 12 
MONTH 
$5,000

or MORE Pagsbook Savings 
Accounts

or MORE

Savings ctrtrficatat tsaued 
for six months or one 
y»»r-in minimum 
amounti of S 10.000,00, 
and thareaftar in 
multipta of S 1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

0u t u a I

Savings certrficates isiuad 
for six months or one 
year- in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thareaftar in 
multiplea of $500.00. 
E arningi are paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 

Vlrginia 1-T1V1

LAIDOTL’VIV DIREKTORIAI

MAZEIKA&EVANS
6815 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

9922. Andy Williams Get 
Together. Theme Romeo 
and J u 1 i e t Aųuarius. 
Quentin’s Theme.....9.69

9748. John n y Cash.
Greatest Hits. I Walk
the Line 5-Ft. High. High
and Rising, ete......... 3.69

9913. Janis Joplin Kos- 
mic Blues. Try. Maybe. 
One Good Man. And 
others ....................... 4.49

26439. Donovan’s Great
est Hits. W e a r Your 
Love. Mellow Y e 11 o w, 
Catch the Wind, etc. 4.49

Užsakymus paštu siųskite ar telefonu kreipkitės 241-3070 bet kuriuo laiku. 
Records, May’s 4 aukštas mieste ir skyriuose.

J. PAUKŠTIENE APIE
SAVO KŪRYBĄ..:

(Atkelta iš 5 psl.) 
Siaustas ir gryniausias savo vi
daus vertybes, kokia ten bebūtų 
forma ar tema, tik tikrai nuošir
džiai, bet ne naiviai dirbtinai. 
Čia jis virsta tautos ir net visos 
žmqnijos brangenybe. Imkime 
Čiurlionį. Jo mene liaudies mo
tyvai parodė jį esant genijų juos 
jam išgyvenant labai savitai, ir 
dėl to jis liko didžiausias mū
sų numylėtinis šalia Donelai
čio ir kitų.

— Kokie šaltiniai jums suda
ro kūrybinę nuotaiką, vadinamą 
įkvėpimu: gamta, idėja, patrio
tizmas, religiniai įsitikinimai?

— Čia turiu taip pat pastebė
ti, kad jaunieji dailininkai va
dovaujasi daugiau įkvėpimu ir 
tuo jie būna nuoširdesni, nors 
ir dvelkia nesubrendimu. Bręs
tant menininko patyrimui bei 
kantrybei jis vadovaujasi nebe 
tiek įkvėpimu, kiek logika ir pa - 
reigingumu.

* -- Veržlaus menininko nei 
idėjos nei technika nesustoja 
vysčiusios, tačiau subrendi
mo amžiuje, kada menininkas

daugiau ar mažiau suranda sa
ve, kartais ir jo tolesnė kūry
binė pažanga sulėtėja. Ar jūs 
jau būsite pasiekę tokį amžių, 
ar dar vis tebevilioja naujf kū
rybos akiračiai?

— Nežinau, kaip ir kiek jau
siuos veržli ateityje, bet kol kas 
dar nesu priėjusi prie "veržlu
mo stokos" pakopos. Patyri
mai rodo, kad menininkams nė
ra pavojaus dvasiškai susenti. 
Istorija daug žino arti šimto me. 
tų susilaukusių genijų, kurių dar • 
bai rodo, kad jų kūrybinė galia 
nė kiek nebuvo susilpnėjusi 
prieš nutrūkstant jų gyvenimo 
siūlui, -- baigė pokalbę dail. 
Jadvyga Paukštienė.

TURRET LATHE 
OPERATOR 

with experienee. Top rates and 
benefits.

TSCO
46 Victor

Highland Park, Mich. 
(near Ford Highland Park 

Plant) 
(313) 869-4600, Ext. 71 & 72 

(84-88)

ROCHESTER

RADIJO KLUBO 
VAKARAS

Kiekvienais metais vieti
nis Lietuvių Radijo Klubas 
rengia metinį vakarą-kon- 
certą, kurio tikslas paremti 
lietuvišką radijo valandėlę, 
šiemet toks vakaras įvyko 
spalio 25 d. šv. Jurgio para
pijos salėje. Šį kartą meni
nei programai išpildyti bu
vo pasikviesta svečiai ir 
Chicagos: buvęs Rocheste- 
rio ilgametis gyventojas, 
LB Choro vadovas, dabarti
nis Dainavos ansamblio di
rigentas Petras Armonas, 
aktorė Zita Kevelaitytė-Vi- 
sockienė ir pianistas Alvy
das Vasaitis. Labai gaila, 
kad vakare negalėjo daly
vauti kviesta mėgiamoji so
listė Prudencija Bičkienė.

Buv. Kauno dramos teat
ro aktorė Z. Kevelaitytė-Vi- 
sockienė, žinoma kaip viena 
iš stipriausių lietuviško žo
džio interpretatorių, įspū
dingai perdavė Maironio ba
ladę "Raseinių Magdė’’ ir 
"Eglių žalčių karalienės” 
pasakos ištraukas, kartu su

muz. P. Armonu, palydint 
cello ir A. Vasaičiui piano, 
neužmirštamai atliko Ma
černio "Vizijos” antrąją da
lį. P. Armonas cello, paly
dint A. Vasaičiui, pagrojo 
du dalykėlius. Prof. Vlada 
Sabalienė nuotaikingai pra
vedė visą programą, o sve
čiams padėkojo valdybos 
vardu Vytautas žmuidzi- 
nas.

Reikia pabrėžti, kad sve
čiai iš Chicagos visą savo 
honorarą paaukojo radijo 
valandėlei paremti, net ir 
kelionės išlaidų dalį muz. P. 
Armonas pridėjo iš savo ki
šenės. Nuoširdi rochesterie- 
čių padėka už tokį gražų lie
tuviškų reikalų parėmimą.

Nors publikos šį kartą 
buvo daug mažiau, kaip 
a n k s tesniuose vakaruose, 
susirinkusieji šiltai priėmė 
svečių atliktą, kad ir trum
poką, bet įspūdingą progra
mą.

Dabartinę radijo klubo 
valdybą sudaro pirm. Pra
nas Puidokas, vicepirm. 
Andrius Ciemenis, sekr. 
Raimundas Kiršteinas, ižd. 
Vytautas žmuidzinas ir pa
rengimų vadovė Liucija 
Laukaitienė. (km)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
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.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Gimtoji mūsų kariuome
nės diena — lapkričio 23-j i 
n e p riklausomoje tėvynėje 
buvo viena reikšmingiausių 
švenčių.

Šiandien išeivijoje šią 
brangią šventę minime ir 
gerbiame vieningai, prakil
niai nusiteikdami, karžy
giais besididžiuodami ir sa
vo karišką ryžtumą gaivin
dami, ugdydami ir plėsda
mi.

Mūsų veteranų sąjunga
— Ramovė darniai sujungia 
visus bet kurių laipsnių ka
rius, nuo eilinio iki genero
lo, vienon taurion šeimon. 
Ypatingai liaupsiname sa- 
vanorius-kūrėjus, didvyrius
— partizanus ir karo inva
lidus. Greta veikia giminin
ga mums šaulių sąjunga ir 
D. L. K. Birutės draugija. 
Džiaugiamės artima ir nuo
širdžia jų veikla bendrai su 
Ramove kai kuriose koloni
jose.

Bet neužtenka gyventi 
vien viltimis į šviesesnę mū
sų tėvynės ateitį, žymi mū
sų narių dalis jau iškeliavo 
j amžinybę. Reikia stiprinti 
mūsų gretas. Esame dar gy
vų įvairaus amžiaus lietu
vių, tarnavusių kitose ka
riuomenėse, taipgi laimin
gai grįžusių iš Korėjos bei 
Vietnamo karo. Jie tikrai ne 
tik padidintų, bet ir papuoš
tų mūsų sudėtį .

Clevelando Ramovė nu
mato lapkričio 23 d. pamal
das bažnyčiose ir žuvusiųjų 
pagerbimą, šventės gi išva
karėse, lapkričio"22 d. — iš
kilmingą minėjimą ir poky
lį Lietuvių salėje drauge su 
Lietuviško kaimo (Lithua
nian Village) bendrove. Ori
ginalus junginys. Naudin
gas Ramovei popularinti. 
Energinga Ramovės valdy
ba su plačių polėkių pirmi
ninku VI. Knistautu prieša
kyje yra rimtai visuomenės 
vertinama.

Tad pakili dvasia tegau- 
bia garbingus mūsų vetera
nus. Brangintinos jau išnie
kinto Karo muziejaus apei
gos teprabyla į mus amžinu 
ir oriu savo įkvėpimu.

Vladas Braziulis

JAU PASIRUOŠĖ MADŲ PARODAI... c c

'Tauras Bublys Ir Vida KaSubaitė pasiruošę modeliuoti gruodžio-
7 d. korp. Giedros ruošiamoj madą parodoj.

J. Garlos nuotrauka

Muz. Alfonsas Mikulskis, atliekant karinę tarnybą Lietuvoje 1932 
metais.

MUZIKUI ALFONSUI MIKULSKIUI 
ŠEŠIASDEŠIMT METU v MAR,0NAS

Lietuvių Enciklopediją 18 
tome, 450 psl. Alfonsui Mi
kulskiui yra skirtos 96 ei
lutės. Bet jose nėra nieko 
kito, tik metai ir faktai. 
Taupiu žodžiu ten liudija
ma apie A. Mikulskio sieki
mus, pastangas ir darbus. 
Ateinančių kartų lietuviui 
tai ir bus tik tas: laikas ir 
darbai. Bet mes, A. Mikuls
kio amžininkai, laikus lydi
me savo nuotaikom, darbus 
seikėjame savo asmeniškais 
matais.

Senatorius Robert Ken- 
nedy mėgdavo priminti: 
”One makes a difference”. 
Taip, tai visos žmonijos kū
rybos paliudyta tiesa, šia 
proga į mus kalba liudiji
mas, kad Alfonso Mikulskio 
buvimas mūsų tarpe suda
rė ir sudaro didelį skirtu
mą. Lietuvoje jis buvo ir 
būtų buvęs veiksmingas, 
bet ne vienas. Tremtyje be 
jo šaltis būtų buvęs kan- 
desnis, alkis — įkyresnis, 
ilgesys — be atliepimo. A. 
Mikulskio didžioji meilė — 
Čiurlionio ansamblis — ta
po ir mūsų visų didžiąją 
meile.

Stovykliniais laikais Čiur
lionio ansamblis savo ap
ranga, daina ir šokiu vokie
čių, amerikiečių, anglų ir 

prancūzų sąmonėse sėjo ti
kėjimą, kad tauta, kuri turi 
tokį gryną grožio ir kilnų 
formų išjautimą, yra tur
tinga ilgų amžių kurtais iš
minties ir doros lobiais. Sto
vyklos, kurias imdavo 
įskaudinti svetimos admi
nistracijos skriaudos, ne 
kartą šaukdavosi A. Mi
kulskio ir jo ansamblio pa
galbos. Ir tikrai nestigtų 
čia liudininkų tikrinti, kiek 
daug oras sušvelnėdavo po 
Čiurlionio koncertų. Vlikas 
tikrai nebūtų sulaukęs to
kios globos prancūzų zono
je, jeigu Čiurlionis nebūtų 
tapęs tos zonos karinės val
džios meile ir pasigėrėjimu.

šiapus Atlanto Čiurlionis 
mūsų tarpe ypačiai veikia 
kaip galinga įtaka jaunimo 
lietuvybei ugdyti ir išlaiky
ti.

Saviesiems ir svetimie
siems Čiurlionis nepaliauja 
priminęs, kad turime ilgų 
amžių laisvos kūrybos tra
dicijas, kad ne dėl savo ne
sugebėjimų esame laisvę 
praradę, kad nepavargsime 
jos reikalavę.

Taip, ir šiuo kartu "vie
nas sudaro skirtumą” yra 
geri žodžiai. Be Čiurlionio 
mes būtume daug skurdes
ni. Be Alfonso Mikulskio 
mes neturėtume Čiurlionio. 
Mikulskis Čiurlioniui atida
vė pusę savo amžiaus — 
trisdešimtį metų. Ir tik jis 
ir jo geroji talkininkė žmo
na Ona tikrai išgyvena šitų 
30 metų turinį. Ji puošia 
laimėjimai ir pripažinimai. 
Bet taip pat grėsmės, dalis 
be namų, be duonos kąsnio, 
be poilsio ir miego.

A. Mikulskio ištvermė, 
išmintis ir darbas meno kū
ryboje ir visuomeninėje 
veikloje davė ir duoda ne- 
žūstančių vaisių. Bet metai 
nepralenkia, nuovargis įsi
geria, sveikata prašosi dė
mesio. Todėl nors be išgąs
čio, bet su tikru rūpesčiu 
klausiame: kas bus su Čiur
lioniu be Mikulskio? Bend
ruomenė jau dabar turi su
tikti šitą klausimą ne vien 
su geromis viltimis, bet ir 
su stropiais paieškojimais.

"Visų daiktų būtis”, — 
sako šv. Tomas — "kyla iš 
dieviškojo Grožio”. Todėl 
menas kaip dieviškojo Gro
žio įformintojas ir teikėjas 
yra žmogiškosios būties ug
dytojas. Gera dalim mes 
esame, kas esame visų me
no šakų kūrėjų dėka. Kai 
Dangus duoda tautai naują 
kūrėją, Jis duoda jai augi
mo ir tobulėjimo viltis. To
kių vilčių mūsų tautai buvo 
dovanota 1909 m. rugsėjo 
mėn. 14 d. Tą dieną Daglie-
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
ir 

LITHUANIAN VILLAGE, INC.

METINIS BALIUS 
įvyksta 

šeštadienį, lapkričio mėn. 22 d., 
7 vai. 30 min. vak., Lietuvių salėj e.

Programoje 
Lietuvos karių pagerbimas, PLB pirmininko St. Barzduko 

žodis ir Juliaus Kazėno akordeonistų grupės 
KONCERTAS.

Vakarienė — šokiai. Groja JONO PAŽEMIO orkestras.
Visi lietuviai maloniai kviečiami šiame minėjime ir baliuje gausiai dalyvauti. 
Įėjimas asmeniui $6.00. Kvietimai gaunami pas LVS Ramovės valdybos narius 

ir Lietuvių salėje.
Automobilius prašom statyti Šv. Jurgio parapijos aikštėje.

tl

I 
ii
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nu kaime, Panevėžio apskri
ty gimė Alfonsas Mikulskis. 
Tautos viltis jis brangia ge
ro mokslo ir puikios kūry
bos kaina apmokėjo.

Mielam Alfonsui mūsų 
pripažinimas, padėka, svei
katos ir kūrybinių nuotaikų 
linkėjimai.

J. IR J. DAUNORAI 
VIEŠĖJO CLEVELANDE

Daugiam ečiai Dirvos 
skaitytojai ir rėmėjai Jani
na ir Juozas Daunorai, gyv. 
Chicagoje, šį savaitgalį lan
kėsi Clevelande pas savo ar
timuosius gimines, Vilties 
spaustuvės vedėją Henriką 
ir Martą Macijauskus, šiais 
metais įsigijusius naują na
mą Clevelando priemiesty 
Mayfield Hts. P. Daunorai 
neseniai grįžo iš savo atos
togų, kurias praleido Euro
poje, tris savaites keliauda
mi po Ispaniją, Portugaliją, 
Maroką ir gretimas salas.

• Balfo Clevelando sky
riaus valdyba praeitą sek
madienį Nauj. parap. salėje 
buvo sukvietusi organizaci
jų atstovų pasitarimą, kaip 
labiau išvystyti Balfo vajų 
ir atžymėti Balfo 25 metų 
sukaktį. Kaip žinoma, ta 
proga lapkričio 29 d. ruo
šiamas banketas.

• Balfo vajui vykstant, 
stabesnėmis aukomis auko
jo: dr. A. Miliauskas — 
$50.00, dr. E. Juodėnas, M.
J. Mikoniai — po $26.00, dr.
K. Pautienis — $15.00, F. 
Modestavičienė, P. Stra
vinskas, V. Valys — po 
$11.00, Z. V. Akelaičiai, T. 
V. Degučiai, A. Gylys, Z. 
Jakulis, St. S. Laniauskai, 
A, R. Laniauskai, T. Liut- 
kienė, dr. S. Matas, P. Pet
raitis, E. R. šilgaliai, E. 
Ungeris — po $10.00.

Už aukas Balfo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja ir prašo 
atsiliepti ir kitus aukotojus.

WANTED:

Elderly Lithuanian lady, 
as companion to iii vvomen. 
Cleveland area.

Call 442-3510 after 6 PM.
(89-92)

HELP WANTED MALĖ
DIE MAKERS 
TOOLMAKERS 

LEADERS
EDM OPERATORS 

RADIAL DRILL 
UPGRADERS 

MACHINE HANDS 
APPRENTICES

FOR PLASTIC MOLDS AND 
DIE CAST DIES

—TOP RATES
—EXCEL. BENEFITS 
—IDEAL WORK COND. 
—LONG PROGRAM 
—58 HOUR WEEK

DALKROM TOOL & DIE
6100 E. Davison Detroit, Mich.

/ (313) 891-7313
<83 89)

NUOTAIKOS PO 
RINKIMU

Lapkričio 4 dieną, užda
rius rinkimų vietoves, Cle
velando piliečiai prie radijo 
ir televizijos aparatų ne
kantriai laukė balsavimo 
pasekmių. Lietuviai šiuose 
rinkimuose taip pat akty
viai prisidėjo, remdami res
publikonų kandidatą R. 
Perką.

Kodėl taip atsitiko, kad 
Perk pralaimėjo 3,753 bal
sais? Juk jį rėmė respubli
konai, demokratai ir bepar- 
tiniai balsuotojai.

Politiniai žinovai sako, 
kad kaltė buvo Clevelando 
miesto vakarų pusės gyven
tojų, kurie lietui pradėjus 
lyti, nėjo balsuoti. O kaip 
žmonės balsavo kituose sky
riuose? Ir čia pamatysime, 
kad ne tik vakarų pusė kal
ta.

Pagal Cleveland Press 
spalio 5 dienos žinias, 19-me 
skyriuje, kuris apima May
field ir Murray Hill gatvių 
rajoną ir kur gyvena dau
gumoje italai, už Stoką bal
savo 2,810 žmonių, o už 
Perką 3,619. 23-čiame sky
riuje, kuris apima St. Clair 
ir Norwood gatvių rajoną 
(apie šv. Jurgio bažnyčią) 
1,094 žmonės balsavo už 
Stoką, o 3,891 už Perką. 32 
skyriuje, kuris apima Eu
clid Beach rajoną 1,537 
žmonės balsavo už Stoką ir 
8,338 už Perk.

Tie rajonai yra rytinėje 
ir šiaurinėje miesto ir visi 
kartu atidavė Štokui 5,441 
balsus, kurie būtų Perkui 
atnešę pergalę, čia dar bal
sų gavo ir kairysis kandida
tas Stapelton, tačiau nežy
mų skaičių.

šios teritorijos, daugiau
sia vien tik baltųjų apgy
ventos, kodėl jie balsavo už 
Stokes, niekas negali pasa
kyti.

Vakari n ė j e Clevelando 
miesto dalyje už Stokes bal
savo daugiausia airių kil
mės piliečiai. Jie miesto 
valdyboje užima aukštas 
vietas ir jų niekam nenori 
užleisti. Juk ir Stokes rin
kiminės kompanijos pagel- 
bininkas buvo airis, H. Cor- 
rigan.

Išrinkto burmistro vieta 
dabartiniu laiku yra nepa
vydėtina. Mieste nėra tvar
kos ir saugumo policija ne
sutinka su vadovybe, o tą 
išnaudoja plėšikai ir vagys. 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

Jau tik po rinkimų buvo nu- 
žudykas taksi vairuotojas 
ir įvyko keletas kitų apiplė
šimų. Kas toliau bus, pažiū
rėsim, tačiau didelių pakei
timų į gerąją pusę vargu ar 
galima tikėtis.

Įstatymas leisti balsuoti 
jaunuoliams turintiems 19 
metų amžiaus taip pat ne
praėjo. Mūsų Cuyahogo’s 
apskrityje tas pasiūlymas 
gavo balsų daugumą, tačiau 
visame Ohio pralaimėjo.

Taip pat pralaimėjo ir 
įstatymas Nr. 3, kuriuo bu
vo siūloma padidinti apskri
ties valdžią.

Į miesto tarybą buvo iš
rinkti Edvardas Katalinas, 
vvard 21 ir John J. Prince, 
vvard 32 ( abu demokratai. 
Tai yra tik dalis miesto ta
rybos narių. Juos paminė
jau todėl, kad vienas yra 
lietuvis, o kitas atstovauja 
rajoną, kuriame yra nema
žai lietuvių.

Rita Premeneckienė

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

BUILDERS CLOSEOUT

Fantastic Purchase for 
the Young nevvly wed cou- 
ple. Just two ranches left. 
This three bedroom ranch 
vvith 11 J baths large living 
room and kitchen walkup 
storage ciose to schools off 
Lake Shore Blvd. can be 
your for the closeout price 
of 17,500.00. This home is 
nevv and vvaiting for your 
inspection. Don’t delay 
CALL N0W.

VINE REALTY INC. 
Corner of Rte. 91 & Vine 

WH 2-4440 WH 2-4440 
(88-89)

DIE CASTING OPERATORS 

lst & 2nd Shifts 
Liberalu company paid benefits. 

APPLY IN PERSON OR CALL 

481-3050 
SUPERIOR DIE CASTING 

CORP.
1001 London Rd.
Cleveland, Ohio

(79-89)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VLIKO SIMPOZIUMO 
TEMOS

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto taryba pa
vedė Politikos ir Teisių Ko
misijai suruošti simpoziumą 

Amerikos Lietuvių Tautinės Są

jungos vieną steigėjų ir tos Sąjungos 

buvusį pirmininką, tautinės srovės vei

kėją

VYTAUTĄ ABRAITĮ 

ir jo žmoną STELLĄ, tėvui ir uošviui, 

KOSTUI ABRAIČIUI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

Mūsų brangiems VYTAUTUI ir STELLAI 
ABRAIČIAMS, Jų tėvui ir uošviui, mums neuž
mirštamam

KOSTUI ABRAIČIUI
Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą. Min
tyse esame su Jų motina, velionies našle, Elžbieta 
Abraitiene.

Aldona ir Stepas Mackevičiai

Jų tėvui ir uošviui

KOSTUI ABRAIČIUI
mirus, širdingai užjaučiame VYTAUTĄ ir STEL

LĄ ABRAIčIUS ir kartu su jais liūdime

Eugenija ir Andrius Mackevičiai

Vilties Draugijos šimtininką, Ame

rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos vieną 
steigėjų ir tos Sąjungos buvusį pirmi

ninką

VYTAUTĄ ABRAITĮ 

ir jo žmoną STELLĄ, tėvui ir uošviui 
KOSTUI ABRAIČIUI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

MIELIEMS VYTAUTUI IR STELLAI

ABRAIČI AMS,

TĖVUI IR UOŠVIUI

KOSTUI ABRAIČIUI

LIETUVOJE MIRUS, GILIĄ UŽUO

JAUTĄ REIŠKIA IR KARTU LIŪDI

Barbora ir Teodoras 
Blinstrubai

tema "Tarptautinio gyveni
mo raida ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ke
lias”. Simpoziumo paskirtis 
yra giliau paanalizuoti svar
biąsias Lietuvos laisvinimą 
liečiančias problemas. Pre

legentais sutiko būti:
prof. dr. B. V. Mačiuika

— Pasikeitimai rusiško ko
munizmo įtakoje pokario 
metais;

prof. dr. B. Nemickas — 
Raudonosios Kinijos ir So
vietų Rusijos konfliktas;

prof. dr. prel. L. Tulaba
— Tarptautinio gyvenimo 
raida laisvajame pasaulyje;

prof. S. Žymantas — Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo kelias.

• Lietuvių Studentų Są
jungos 19-tas visuotinis su
važiavimas įvyks lapkr. 27, 
28, 29 d.d., Midvvay Exit 
Inn, 58th St. ir Cicero Avė., 
Chicagoje.

• Tėviškės žiburiai, To
ronto lietuvių savaitraštis, 
mini 20 metų sukaktį. Ta 
proga lapkričio 30 pranciš
konų vadovaujamos lietuvių 
parapijos salėje bus kon
certas ir banketas. Meninę 
programą išpildys solistai 
Daiva Mongirdaitė, Jonas 
Vaznelis, a k o m p aniatorė 
Dalia Viskontienė.

• Rašytojas Jurgis Gliau
dą laimėjo Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio skelbtą ro
mano iš partizanų kovų 
konkursą. Konkursiniam ro
manui įvertinti jury komi
sija: dr. Jonas žmuidzinas, 
Vyt. Tamulaitis, St. Jaku- 

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Waterburio skyriaus valdybos pirmi
ninkui MYKOLUI GURECKUI ir sky
riaus narei ELENAI GURECKIENEI, 
mamytei bei uošvei

A. A.
ELEONORAI ŽILINSKIENEI 

mirus, liūdesio valandose raminame ii 
guodžiame šiais Psalmės žodžiais: — 
Viešpats yra šalia tų, kurių širdys yra 
skausme ir nuliūdime. —

A.L.T. S-gos Waterburio skyriaus 
nariai

Garbingam lietuvybės veikėjui

KOMPOZITORIUI

ALEKSANDRUI ALEKSIUI, 

amžinybėn išlydėjus savo vienturtį sū

nų ats. aviac. majorą

NORBERTĄ ALEKSĮ, 

gilią užuojautą reiškia

A. A.
VIKTORUI ščIUKAI

mirus, broliui ANTANUI, seseriai MARIJAI VA- 
LIUKĖNIENEI ir seserims reiškiame gilią užuo
jautą

Bronė Januškevičienė 
Danutė ir Juozas Saladžiai

-

Mylimai mamytei ir brolienei

MARIJAI SIRUTIENEI
Lietuvoje mirus, dukterį BIRUTĘ DRUNGIENĘ, 
sūnų VYTAUTĄ SIRUTI su šeimomis, MARIUTĘ 
SIRUTYTĘ ir ALOYZĘ SIRUTI su šeima, gilaus 
liūdesio valandoj - užjaučia ir kartu liūdi

Viktorija Morkūnienė

bickas, kun. dr. J. Gutaus
kas ir Vanda Ramunė-Kra- 
likauskienė, balsų dauguma 
premiją paskyrė už romaną 
"Atvarai ir giria”.

CHICAGO

Lapkričio 16 d. Radijo 
Margučio patalpose 3 vai. p. 
p. kviečiamas LTA Sambū
rio narių visiiptiną sueigą. 
Darbų tvarkoje be kasdieni
nių reikalų svarstymo susi
rinkimo dalyviams bus pa
tiektas Kazio Kasakaičio 
aktualus pranešimas iš 2 
mėnesių kelionės po Euro
pos kraštus.

• Apie Drezdeno bombar
davimus ir ten išgyventą 
lietuvių pragarą, jau yra 
gauti kelių žmonių atsimi
nimai, kurie sukelia šiurpą 
ir pasibaisėjimą. Prašome 
rašyti visų, kurie ten buvo
te ir matėte tokius vaizdus, 
adresu: A. Gintneris, 3221 
W. 61 St., Chicago, Illinois 
60629.

• Mirė Leonas Jonikas, 
78 m. amž., Chicagoje išei
nančio komunistinio laik
raščio Vilnis redaktorius. 
Jau nuo š. m. balandžio 
mėn. jis buvo suparaližuo- 
tas. Amerikoje išgyveno 58 
metus.

Waterburio
Amerikos Lietuvių

Taryba

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
G. Startčienė, Mt. Vernon .. 5.00
R. Paulikonis, Cleveland.. 10.00 
A. Vakselis, Richmond Hill 5.00
T. Papartis, Chicago........2.00
V. Janulaitis, Chicago..... 10.00
K. Virbickas, Phila..............4.00
V. Dubinskas, Chicago .... 10.00
J. Vinciūnas, Chicago......... 5.00
K. Gaižutis,Houston......... 10.00
V. Česnavičius, Brooklyn.. 2.00 
A. Sumakaris, Cleveland .. 3.00
J. Adomaitis, La Šalie .... 10.00
K. Stundžia, St. Catharines 3.00
A. Kašuba, Chicago......... 10.00
B. Motusls, Cicero........... 3.00
J. Adomaitis, Chicago.......1.00
J. Kriaučiūnas, Toledo .... 6.00
A. Baltrukėnas, Akron ... 10.00 
V. Braziulis, Cleveland .. 3.00
K. Kalendra, Concord.....  10.00
J. Ulpienė, Dorchester......2.00
S. Douvan, Cleveland..........2.00
V. Tauras, Chicago......... 13.00
E. Unger, Cleveland........ 5.00
A. Macys, Chicago......... 10.00
A. Juodvalkis, E. Chicago 5.00
V. Petrauskas, No.Chicago3.00 
J. širka, Chicago...............  5.00
R. Mačernis, Chicago.......5.00
T. Mečkauskas, Lansing .. 5.00
B. Paplėnas, Chicago........5.00
A. Mikoliūnas, Cleveland .. 5.00 
V. Dabrila, Worcester.......2.00
V. Čepas, Elon College .... 2.00 
J. Valaitis, Great Neck .... 2.00 
J. Jakštas, Lakewood.......3.00
J. Kregždė, Cincinnati.....  2,00
A. Mažeika, Los Angeles 5.00
A. Balsys, Kensington..... 2.00
B. Pupalaigls, Chicago..... 2.00
M. Rėklaitis, Chicago........5.00
K. Rūkas,Hartford.............. 5.00
V. Kalytis, Great Neck ... 10.00 
K. Daugvydas, Detroit.......2.00
P. Narvydas, Brooklyn..... 2.00
D. Nasvytis, Conneaut.......2.00
Č. Gedgaudas, S. Monica.. 10.00 
J. Kaklauskas,Cleveland.. 10.00
D. Mekišius, Long Beach .. 5.00
S. Trinka, Chicago.............. 2.00
G. Alekna, Racine.................1.00
O. Andrius, S. Monica.......10.00
M. Vilkinius, Lavrence......2.00
F. Janonis, Brockton......... 5.00
A. Vaišnys,Waterbury.......5.00
J. Jurkūnas, Chicago........10.00
J. Vedegys, Chicago...........5.00
J. Lepeška, Richmond Hts. 5.00
E. Varekojis, Cleveland... 10.00 
R. Liormonas, Rochester.. 2.00 
A. Petrauskas, Dearborn.. 10.00
J. Gaižutis, Detroit........ 10.00
J. Guzulaitis, Omaha..........2.00
R. Vaišnys, New Haven ... 5,00
J. Daunoras,Chicago......... 10.00
A. Jonaitis, Cleveland.......5.00

NEW YORK
• Tumas-Vaižgantas jo 

100-ojo gimtadienio metuo
se bus pagerbtas New Yor
ke. š. m. lapkričio 30 d. 
Viešpaties A t s i m ainymo 
Bažnyčioje Maspethe bus 
pamaldos už jo vėlę, o po 
jų parapijos salėje pagerbi
mo aktas, šį minėjimą or
ganizuoja Korp! Neo-Lithu
ania Filisterių Sąjunga 
Netv Yorke ir kviečia visą 
visuomenę šiame minėjime 
dalyvauti.

Visos organizacijos yra 
prašomos susilaikyti tą die
ną nuo kitų viešų susirinki
mų ir parengimų.

BOSTON

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lietuvių Veteranų S-gos 

"Ramovė" Bostono skyrius 
rengia Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 51 m. sukak
ties minėjimą lapkričio 23 
d. sekančia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone.

11 vai. minėjimas per 
Lietuvių Radijo valandą.

3 vai. p. p. Lietuvių Klu
bo II aukšto auditorijoje iš
kilmingas minėjimas. Kal
bės aktyvus amerikiečių 
politinėje ir prieškomunis- 
tinėje veikloje LB prezidiu
mo narys Vilius Bražėnas, 
tema: "Pasaulio politinė bei 
karinė situacija ir Lietuva”.

Meninę programą išpil
dys:

Skautės suvaidinda mos 
vaizdelį "Prie partizano ka
po”.

Bostono vyrų oktetas.

Lietuvių organizacijos 
pamaldose ir minėjime da
lyvauja su savo vėliavomis. 
Po minėjimo šokiai ir vai
šės. Visus Bostono ir aplin
kinių kolonijų lietuvius 
"Ramovės" valdyba malo
niai kviečia minėjime daly
vauti.

• Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos, 1970 m. Val
dybos, Direktorių ir Revizi
jos Komisijos, nominacijų 
balsavimai įvyks š. m. lap
kričio 20 d., 6:30 v. v. drau
gijos namuose, 368 W. 
Broadway, So. Bostone.

Valdybos vardu, prašau 
draugijos narius gausiai 
dalyvauti nominacijų balsa
vimuose, lapkr. 20 d. nuo 
6:30 iki 9 v. v.

Antanas Matjoška, 
draugijos seki;.

DETROIT
• Lietuvių Namų Drau

gijos balius-banketas iš lap
kričio 22 d. atkeltas į lap
kričio 15 d. ir įvyks tuo pa
čiu laiku Lietuvių Namuo
se. Bankete tautinius šokius 
šoks Galinos Gobienės va
dovaujama "šilainė”. Akor
deonu gros R. Kasputis.

šokiams gros Andriaus 
čerkaus orkestras.

VENEZUELA

MIRĖ J. LEONAVIČIUS
Spalio 12 d. širdies smū

gio ištiktas staigiai mirė 
Julius Leonavičius, nepri
klausomos Lietuvos laikais 
buvęs Zarasų kriminalinės 
policijos viršininkas. Velio- 
lionis savo laiku buvo bai
gęs Lietuvos Karo mokyklą 
ir leitenanto laipsniu išėjęs 
atsargon. Venezueloje kurį 
laiką gyveno Puerto Cabel- 
lo mieste, bet paskutiniai
siais metais gyveno Valen
cijoje ir tarnavo firmoje 
Karam, šaldytuvų skyriuje 
supervisoriumi. Giliame nu
liūdime pasiliko žmona Ma
rina, duktė gailestingoji se
selė Nijolė ir 16 m. sūnus. 
Palaidotas spalio 13 d. Va- 
lencijos kapinėse, dalyvau
jant gausiam būriui lietu
vių bei jo buv. bendradar
bių. Valencijos apylinkės 
vardu atsisveikino ir vaini
ką padėjo mokt. Juozas Za- 
vadzkas.

WANTED AT ONCE

ASSEMBLY 
WORKERS

Day Shifts. Ęxcellent pay 
and fringe benefits.

APPLY IN PERSON — 
Monday to Friday

7 A. M. to 3:30 P. M.

BERRY DOORS,
DIVISION OF THE 
STANLEY WORKS 

2400 E. Lincoln 
Birmingham, Mich.

(84-93)

ASSEMBLERS 
MACHINE 

OPERATORS 
EXPERIENCED OR WILL 

TRAIN

JOHNSON 
FURN1TURE 

1101 Godfre.v Avė. S. W.
Grand Rapids, Mich.

(87-93)

MACHINISTS
BRIDGEPORT MILL & 
LATHE EXPERIENCE.

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance.

also 

DRAFTSMAN
WITH SOME DESIGN EXPER1ENCE. 

Steady work. Fringe benefits.

INDUCT-O-MATIC 
2480 MOUND RD. 
24800 MOUND RD. 

WARREN. MICH.
313 — 754-5400 

(85-89)
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