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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AGNEW IR SPAUDA
VICEPREZIDENTO ŽODIS LAIKRAŠČIAMS

Praeitą savaitę šioje 
vietoje minėjome vice
prezidento Spiro T. Ag- 
new priekaištus televi
zijos tinklams. Dar ne
spėjo toji Dirva pasiek
ti visų skaitytojų, kai 
Agnew vėl puolė JAV 
viešosios nuomonės for
muotojus. Šį kartą laik
raščius, įsakmiai pami-

Amerikos Balso
LIETUVIŠKOS TRANS

LIACIJOS NEBUS 
SUTRUMPINTOS

Papildydama savo anks
tyvesnį pranešimą apie pa
baltiečių atstovų pasitarimą 
su JAV Informacijos Agen
tūros vadovais, Amerikos 
Lietuvių Taryba nori pla
čiau painformuoti lietuvių 
visuomenę apie Amerikos 
Balso lietuviškų programų 
stovį.

Tuoj po Sovietų invazijos 
į Čekoslovakiją, bolševikai 
smarkiai pradėjo trukdyti 
Amerikos Balso rusų kalbos 
transliacijas, kurių trukdy
mas nepasiliovęs iki šios 
dienos. Diplomatiniams de- 
maršams nuėjus niekais, 
Amerikos1 balsui teko ieš
koti techniškų priemonių 
šiems trukdymams nugalė
ti. R-.su V^'Vos transliaci
joms prireikė sukoncen
truoti didesnį skaičių siųs
tuvų, kad jos būtų girdimos 
nežiūrint sovietų trukdy
mų. Buvo planuota paimti 
ir pabaltiečių programų pa
kartojimams naudoja mus 
siųstuvus, šio plano pasėko
je, Amerikos Balso lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis tran
sliacijų laikas būtų buvęs 
sutrumpintas iš dviejų pus
valandžių iki vieno pusva
landžio per dieną. — Pabal
tiečių atstovai buvo pareiš
kę JAV Informacijos Tar
nybos viršininkams, kad ši
toks Pabaltijo kalbomis 
Amerikos Balso programų 
apkarpymas labai blogai at
silieptų į sovietų padarytų 
mūsų tautiečių nuotaikas, 
ypačiai, jei jie sužinotų, 
kad toks jų gimtosiomis 
kalbomis programų apkar
pymas padarytas rusų kal
bos naudai, nes jų kalbos 
sudarančios vieną iš pagrin
dinių atsparos elementų 
prieš sovietų okupantą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba buvo kreipusis ir į visą 
eilę kongresmanų, prašyda
ma juos, padaryti žygių, 
kad Amerikos Balso Pabal
tijo kalbomis siunčiamų 
programų laikas nebūtų su
trumpintas.

šia proga, malonu praneš
ti, kad lapkričio pradžioj 
buvo gautas oficialus JAV 
Informacijos Agentūros di
rektoriaus Frank Shakes- 
peare pasirašytas praneši
mas, jog transliacijos į Lie
tuvą ir ateity susidės iš 
dviejų pusvalandžių progra
mos, tik antrasis pusvalan
dis bus grynas programos 
pakartojimas be jokių pa
keitimų, kuriuos ligšiol, jei 
laikas leisdavo, buvo įma
noma padaryti.

Be to, p. Shakespeare sa
vo rašte pažymi, kad su
stiprinimui Amerikos Balso 
transliacijų į Rytų Europą 
vėl buvo paleistas veikti 
vieno milijono vatų galin
gumo ilgų bangų siųstuvas 
Muenchene.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nedarnas New York Ti
mes ir Washington 
Post. Pastarojo leidėjai 
Mrs. Graham priklau
so taip pat Newsweek, te
levizijos ir radijo sto
tys.

Amerikos spaudos 
vaidmuo sukelia daug 
abejonių apie ką mes 
jau kalbėjom (žiūr. Spau
dos vaidmuo spalio 22 
d. Dirvoje). Iš vienos pu
sės, tai geriausia pasau
lyje spauda. Iš kitos pu
sės jos bendradarbiai 
stačiai lenktyniauja kaip 
pakenkti savo kraštui.

Vietnamo karas tam 
duoda geriausią pavyzdį. 
"Jei 300kongresmanų — 
nurodė Agnevv — ir 59 
senatoriai pasirašė raš
tą, pritariantį preziden
to politikai Vietname — 
tai buvo didelė naujie
na... tačiau Nevv York 
Times, kuris save laiko 
laikraščiu, kuris viską 
konstatuoja (paper of re 
cord), to nepaminėjo nė 
žodžiu. Kodėl?

"Jei koks teologijos 
studentas Iowa valstijo
je Sioux City miesto PTA 
susirinkime atsistos ir už
puls prezidento .Įeina
mo politiką, spėju, kad 
apie tai jau rasime se
kančio ryto Nevv York 
Times. Bet jei 300 kon- 
gresmanų pritaria pre-

Venezuelos didieji laikraščiai 
apie Lietuvą ir lietuvius

Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės Valencijos apy
linkės lietuvių veikimas pa
lyginti dažnai minimas ir 
Valencijos miesto dienraš
čiuose. Praėjusios lietuvių 
Tautos šventės iškilmės bu
vo aprašytos ir EL CARA- 
B0BEN0 ir EL REGIO- 
NAL, ir tai padarė tų laik
raščių bendradarbiai, ne
reikėjo lietuviams būtinai 
patiems apie save rašyti. 
EL REGIONAL, tiesa, ta 
proga įdėjo ir K. Čibiro 
straipsnį "Lietuva ir vėl ko
voja dėl savo nepriklauso
mybės”, kuriame taikliai 
paaiškinta 1939 metais bol
ševikų su naciais sudaryto
jo sąmokslo esmė ir reikš
mė karui pradėti.

Valencijos EL Ri GIO- 
NAL ir dažniau, ne vien tik 
metinių švenčių progomis 
parašo apie lietuvius, Lie
tuvą ir jos problemas. Tam, 
be abejo, padeda ir ta ap
linkybė, kad to laikraščio 
leidėjas Don Romulo Marti
nez yra vedęs lietuvaitę. 
Šiemet Tautos šventės pro
ga jis buvo lietuvių apdova
notas Lietuvos Nepriklau
somybės Atstatymo 50 me
tų sukakties medalium. Me
dalio ir diplomo įteikimo 
nuotrauka (įteikė Venezue
los LB pirmininkas Vladas 
Venckus ir Vliko atstovy
bės Venezueloj pirmininkas 
Jurgis Bieliūnas) su šven
tės iškilmių aprašymu bu
vo įdėta laikraščio pačiame 
pirmajame puslapyje.

Valencijos apylinkei va
dovauja mokytojas Juozas 

nebuvo vi- 
Tiesa, kon- 
pritarimas 

nebuvo pa-

zidento Vietnamo politi
kai, tai nelaikoma dėme
sio vertu dalyku — it is 
apparently not consi- 
dered news fit to print" 
(Čia viceprezidentas tu
rėjo galvoje New Yorko 
Times motto, kad tas 
spausdina visas naujie
nas, kurios tik tinka 
(fit) spausdinti. Šiais lai
kais, tarp kitko, jau ne 
bėra tokių žodžių ar da 
lykų, kurių neužtiktum 
ir vadinamuose 'rimtuo
se' laikraščiuose).

Čia reikia pastebėti, 
kad Agnew 
s ai tikslus.
grės manų 
prezidentui 
minėtas pirmoje toje 
laikraščio laidoje, vė
liau jis tačiau buvo 'pa
stebėtas' ir palaikytas 
'vertu' atspausdinti. Ta
čiau aplamai imant, to
kią New York Times ir 
kitų JAV laikraščių ten
denciją nesunku pastebė
ti.

Man rodos, kad tai na
tūralu. Jei laikraštis sa
vo ėdi tori aluose smer
kia JAV įsikišimą į Viet
namą, jis visados steng
sis iškelti tai, kas jo pu
sėje. Bėda tame, kad 
New York Times yra vie
nintelis laikraštis Nev 
Yorke, kuris daug vie
tos skiria JAV užsienio 
politikai. Jo žinių tarny
bos surinkta informacija 

(Nukelta į 2 psl.)

Kukanauza, kuris yra ir Ve- 
nezuelos LB valdybos narys 
ir Venezuelos Lietuvio re
daktorius. Venezuelos Lie
tuvyje, kiekviename nume
ryje, numatoma dėti po vie
ną straipsnį apie Lietuvą 
ispanų kalba.

Spalio 25 d. Valencijos 
apylinkės valdyba suruošė 
iškilmingą Tautos šventės 
minėjimą. Oficialiąją dalį 
pradėjo valdybos pirm. Juo
zas Kukanauza, pakviesda
mas garbės prezidiuman 
Centro Valdybos pirm. inž. 
V. Venckų, kun. A. Perku- 
mą, VLIKo atstovą J. Bie
liūną, laikraščio EI Regio
nai leidėją Don Romulo 
Martinez ir saleziečių mo
kyklos direktorių kun. Del- 
gado.

Juozas Kukanauza ispa
nų kalboje suglaustai visus 
susirinkusiosius (buvo apie 
350 asmenų su svečiais) su
pažindino su nepriklauso
mos Lietuvos atsiektais lai

Venezueloj suruoštos Tautos šventės garbės prezidiumas. Sėdi iš kairės: Venezuelos LB Centro valdy
bos pirmininkas inž. Vladas Venckus, kun. Antanas Perkumas, kun. Delgado, Vliko atst. pirm. Jurgis 
Bieliūnas ir LB Valencijos apyl. pirm. Juozas Kukanauza.

Korp! Neo-Lithuania naujoji vyriausioji valdyba. Sėdi iš kairės: pirmininkas Algis Modestas, sekreto
rė L. Virpšaitė-Hofmanienė. Stovi: vicepirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas, iždininkas Br. Kasakaitis ir 
arbiter elegantiarum J. Valkiūnas.

Neo-Lithuania 
padalinio iš- 
sueiga įvyko

9 dieną, Jauni-

Korp!
Chicagos 
kilminga 
lapkričio 
mo Centre. Sueigą ati
darė pirmininkas Edas 
Modestas tardamas at
sisveikinimo žodį. Tė
vūno Romo Česo žodį se
kė pristatymas astuonių 
junjorų stojančių į kor
poracijos eiles: Viktori
jos Dirgėlaitės, Rūtos 
Gierštikaitės, Birutės 
Gučaitės, Virgilijaus 
Krapausko, Vytauto 
Paukščio, Kristinos Rui- 
kytės, Eglės Šarkienės 
ir Ritos Šeflerytės. Už
dedant jauniems senio- 
rams spalvas, salėje 
skambėjo 'Lietuva Bran
gi" garsai. Popriesai- 
kos, senioras Virgilijus 
Krapauskas tarė gražų 
žodį pakeltųjų vardu. Jau
nuosius korporantus 
sveikino Chicagos padali
nio pirmininkas Edas Mo-

mėjimais visose gyvenimo 
srityse ir jos dabartiniu 
kančios keliu maskvinio ko
munizmo okupacijoje. To
liau šiai dienai pritaikytą 
maldą atkalbėjo kun. Anta
nas Perkumas. šio minėji
mo organizatorius bei visus 
susirinkusiuosius lietuviš
kai pasveikino inž. Vladas 
Venckus ir Jurgis Bieliū
nas, o ispaniškai kun. Del- 
gado.

(Nukelta į 2 psl.)

EGLĖ JUODVALKYTĖ

dėstas, Korp! vyriausios 
valdybos pirmininkas Al
gis Modestas, Tautinio 
Akademinio Sambūrio 
pirmininkas Kazys Kasa
kaitis, Tautinės Sąjun
gos pirmininkas Teodo
ras Blinstrubas ir Chica
gos Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu Ignas 
Andrašiūnas.

Toliau, naujoji padali
nio valdyba buvo pakvies
ta prie prezidiumo stalo 
ir pristatyta sueiga. Ją 
sudaro Algis Augaitis — 
pirmininkas, Petras Jo- 
kubauskas —vicepirmi
ninkas, Gražina Grybai
tė — sekretorė; Nardis 
Juškus — iždininkas ir 
Eglė Juodvalkytė — na
rė. Algis Augaitis, per
ėmęs pirmininko parei
gas, padėkojo už pasiti
kėjimą parodytą valdy
bai ir pažadėjo tęsti kor
poracijos darbą. Iškil
minga sueiga buvo už
baigta studentų himnu 
'Gaudeamus igitur'.

Besivaišindami sve
čiai įsilinksmino, ir kai 
užgrojo neolituanų or
kestras, visi buvo pasi
ruošę ar polką ar valsą 
pašokti. Vakarui įpusė
jus, kažkas užtraukė 
dainą ir vidury salės su
sidarė ratelis, kuris vis 
augo, naujom porelėm 
prisiglaudžiant. Pagal 
seną tradiciją, kolega 

Mažeika pravedė 'gry
bus', o kolega Jurkūnas 
užtraukė 'Kur lygūs lau
kai', ir visi dalyviai ėmė 
sukti ratelį — į vieną, į 
kitą, o kartais net į abi 
puses iš karto. Vieni, vi
sai be kvapo, iškrito. Ki 
ti atsparesni, pravedė 
dar kelias dainas ir vėl 
ėmė šokti, dūkti. Tiek 
studentija, tiek filiste
riai, linksminos iki vė
lyvos nakties.

IŠ VISO PASAULIO

• APOLLO 12 su trimis as
tronautais Charles Conrad, Ri- 
chard Gordon ir Alan Bean pir
madieni sėkmingai grižo iŠ mė
nulio. Astronautai atsivežė apie 
80 svarų mineralų ir tris metus 
mėnylyje išbuvusio Surveyor III 
dalis.

• SAIGONO vyriausybė panei
gė The Plain Dealer fotografiją 
ir žinią, kad pernai amerikiečiai 
kariai sąmoningai išžudė Viet
name vieno kaimo gyventojus. 
Tas kaimas Quangngai provin
cijoje buvęs tikra komunistų 
tvirtove ir amerikiečiai ten su
tikę smarkų pasipriešinimą,tu
rėję panaudoti artilerijos ugn|. 
Komunistai neleidę civiliams gy
ventojams pasišalinti iš kaimo 
ir po jų priedanga gynė kaimą. 
Visa ši istorija, atidengta po 
pusantrų metų amerikiečio foto
grafo, tuo metu tarnavusio ka
riuomenėje, kaltinant amerikie
čių karius civilių žudymu, da
bar smarkiai išnaudojama ko
munistinės propagandos. Wa- 
shingtone tuo reikalu vyksta tar
dymas.

• HELSINKYJE pirmadieni 
vėl susitiko amerikiečių ir so
vietų derybininkai, kurie ruošia 
dirvą pokalbiams dėl atominių 
ginklų ribojimo. J amerikiečių 
delegaciją Įsijungė buvęs JAV 
ambasadorius Thomsonas.

• GALLUP, visuomenės nuo
monei tirti institutas, skelbia 
kad prezidento Nixono populia
rumas praeitą savaitę padidėjo 
12% ir dabar jf remia 68%ameri- 
kiečių.

• AMERIKA grąžins Japonijai 
Okinavos salą 1972 metais. Taip 
sutarė prezidentas Nixonas su 
Japonijos premjeru Eisaku Šato, 
pastarajam praėjusią savaitę 
viešint Washingtone.
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■ laiškai Dirvai
LIETUVIŠKU KUNIGU TRAGEDIJA
Siunčiu savo straipsneli "Lietuviškų kunigų tragedija", kur} ma

lonėkite paskelbti Dirvoje. Iš tikrųjų šis straipsnis yra lyg ir rep
lika Į Jono Šoliūno straipsni, tilpusi Mūsą Pastogėje, kurį drauge 
jungiu prie savo straipsnio ir manyčiau, kad tiktų ir jį drauge pa
skelbti, kad skaitytojai lengviau susigaudytų, apie ką čia kalbama.

Čia savo pridėtą straipsni buvau patiekus Mūsų Pastogei,bet lei
dėjas -- bendruomenės Krašto Valdyba nesutiko skelbti, nes esą pa
reikštos nepalankios mintys apie kunigiją.

Mano vyras, būdamas Mūsų Pastogės redaktorius ir negalėdamas 
savo redaguojamame laikrašty šio rašinio paskelbti, savo kaštais 
atspaudė atskiru pamfletu.

Kaip ir visada susidomėjusi 
perskaičiau Jono Šoliūno straips 
nĮ labai intriguojančia antrame 
"Lietuviškų kunigų tragedija". 
Tiesiog apstulbau matydama, 
kaip žmonės mato tragediją iš 
visiškai kito taško. Kad lietuviai 
kunigai yra mūsų išeivių gyveni
me tragedija, man buvo aišku la
bai seniai, tačiau mano išvados 
labai skiriasi nuo Jono Šoliūno 
išvadų.

Savo straipsnyje p. Šoliūnas 
priekaištauja ne tik dvasinei 
(tai būtų jų vidaus reikalas), bet 
ir pasaulietiškai liet, bendruo
menės vadovybei, kad nesirūpi
no išeivių lietuvių kunigų liki
mu to pasėkoje prarandant "vie
ną veikliausių grupių" mūsų 
bendruomenėje. Priekaištas tie
siog nuostabus, ir norėtųsi ži
noti, kuo remdamasis J. Soliū- 
nas pasidarė tokias išvadas. 
Autorius ten pat pastebi, kad 
ne visiems kunigams teko lai
mė būti paskirtiems prie lietuviš 
kų tautinių parapijų ir (cituoju) 
"šitie laimingieji nevisada turė
jo bent minimalias sąlygas ge
resniam gyvenimui" (mano pa
braukta).

Kaip tik šičia reikėtų kiek 
susimąstyti. Visų pirma mane 
stebino kunigų {klasifikavimas 
1 ^profesionalus. Anksčiau bū
davo kalbama ne apie kunigų 
profesiją, bet apie pašaukimą. 
J. Šoliūnas, kunigus nukėlęs nuo 
garbingo "pašauktųjų" pjedes
talo, toliau priekaištauja bend
ruomenei, kad ši nesudariusi 
sąlygų kunigų "geresniam gyve
nimui". Aš buvau mokoma, kad 
materalinis gyvenimas -- ge
ras ar ne toks geras -- nėra es
minis dalykas jokiam galvojan
čiam, dirbančiam ir siekian
čiam žmogui, o tuo labiau kuni
gams, kuriems dvasinis gyveni
mas turėtų būti pagrindinis fak
torius šioje žemėje. Tačiau, jei 
J. šoliūnas tvirtina, kad nesu
darius "geresnio gyvenimo" (ma
terialine prasme) palaužė 
"veiklius kunigus visuomeninin
kus", aš labai abejoju, ar gali
ma dėl to palūžimo priekaištau
ti lietuvių bendruomenei.

Visa mūsų bendruomenė su
daryta iš išeivių, kurie atvyko 
į Australiją ar Ameriką visi 
su visiškai tom pačiom teisėm, 
niekeno specialiai neglobojami, 
bet ir niekeno specialiai neper
sekiojami. Niekas nerado čia 
nei laukiančių dėdžių, nei pro
teguojančių dėdienių, nei testa
mentuose užrašytų palikimų. Ne 
rado niekas nei gatavos pasto
gės, nei užtikrinto darbo visai 
neminint savo turėtų profesijų, 
Įgytos praktikos darbe ir paty
rimo specialybėje. Atvykę vy
resnio amžiaus žmonės turėjo 
rezignuoti ir aukoti save dėl vai
kų ateities, užmiršti savo su
gebėjimus, pasiektus laimėji
mus ir kibti gyvenimui už ra
gų ir nagų, kad savo vaikus 
pastačius ant kojų. Jaunesnių 
laukė iš vienos pusės ilga ko
va patiems atsistoti tvirčiau 
ant kojų ir iš kitos pusės kū
rimas jaunos šeimos. Kiekvie
nas šoko kurtis kaip kas išma
nė ir pajėgė. Aš nežinau jokios 
kitos profesijos, kuri atvykus Į 
svetimą kraštą be jokių egza
minų, be jokių studijų būtų bu
vusi pripažinta, ir ją turintieji 
būtų galėję dirbti betarpiškai 
savoje srityje, kaip kad kunigų 
profesija (pagal J. Šoliūną). Tai 
gi, šitoje vietoje kunigai buvo 
ypatingai išskirti. Visiems ki
tiems -- daktarams, inžinie
riams, teisininkams, dantų gy 
dytojams, veterinarams, moky
tojams ir t.t. — reikėjo kibti Į 
ilgas ir sunkias studijas naujoj 
kalboj grumiantis su neįsivaiz
duojamais sunkumais.

Išimtina kunigų padėtis ir 
šeimos atžvilgiu: jie vieni, ne
apsunkinti nei mažais vaikais, 
jų maitinimu, auklėjimu, iš
mokslinimu (o tam reikia bega-

G.E. Kazokienė
Sydney, Australia 

linio pasišventimo, pinigo ir lai
ko, sveikatos ir energijos iš tė
vų pusės), buvo nepalyginamai 
lengvesnėse sąlygose.

Pridėjus prie viso to dar fak
tą, kad jokiam kunigui nereikė
jo eiti į fabriką užsidirbti duo
nos, o visi buvo bažnyčios glo
bojami (ir lietuvių bendruome
nės šelpiami), kunigų padėtis 

JONAS SOUONAS

LIETUVIŠKŲ KUNIGŲ TRAGEDIJA
Galima tvirtinti, jog iš tremties cmigracijon persikėlusieji 

buvę tremtiniai įvairiose pasaulio šalyse neblogai įsikūrė. Daugel 
jų pritapo prie vietinių gyvenimo sąlygų ir surado namus, ku
riuos jiems buvo išplėšęs karas. Vis dėl to kai kurių profesinių 
grupių žmonės pateko akligatvin ir turėjo sau duoną pelnytis vi
siškai jiems netinkamu darbu. Viena tokių grupių laikytina mū
sų dvasiškija, pasitraukusi iš savo krašto.

Stebint mūsų kunigų įsikūrimą svetimuose kraštuose atrodo, 
kad jais nedaug kas rūpinosi. Už tat jie po platųjį pasaulį pakri
ko kaip kūmo bitės; važiavo kur kas norėjo, darė, ką kas galė
jo. Visas tas mūsų kunigų persikėlimas emigracijon įvyko be 
jokio plano. Atrodo, kad nei mūsų dvasinė vadovybė, nei Vati
kanas planingu tų tremtinių kunigų perkeldinimu nesidomėjo. 
To pasėkoje lietuviai kunigai vyko ten, kur atrodė bus palankes
nės įsikurdinimo galimybės. Nemažai jų pateko ir šitan kraštan. 
Ir čia prasidėjo jų naujasis erškėčių kelias. Tik vienas kitas jų 
surado lietuviškos parapijos kleboną, kuris juos užjautė ir supra
to jų padėtį. Kai kurie jų buvo paskirti vikarais prie lietuviškų 
tautinių parapijų. Deja, ir šitie “laimingieji” nevisada turėjo bent 
minimalias sąlygas geresniam gyvenimui. Daugel jų tapo tikrais 
klebonų tarnais, turėję atlikti tik paprasčiausius darbus. Jų tei
sės visuomeninei veiklai buvo suvaržytos, rankos surištos parapi- 
jietiškais mažmožiais.

Nenuostabu, kad visa eilė veiklių kunigų visuomenininkų iš 
mūsų gyvenimo ir veiklos išnyko. Pasigedo jų daugelis; spaudos 
puslapiuose neberandame jų plunksnos darbų, bendruomeninėje 
veikloje nutilo jų balsas. Tačiau daugiausia jų pasigedo lietuviš
kasis jaunimas. Jei Lietuvoje ir tremtyje mūsų kunigai buvo inspi
racijos poliais, tai čia jie tapo tik sau duonos pelnytojais.

Dėl susidėjusių gyvenimo sąlygų daugumas kunigų buvo iš
plėšta iš jaunuomenės veiklos lauko. Tai greit pajuto abi didžio
sios lietuvių jaunimo organizacijos — skautai ir ateitininkai. Ži
noma, pirmieji to kunigų trūkumo savo veikloje taip greit ir skau
džiai nepajuto, nes jų veikloje kunigas nebuvo toks pagrindinis 
veikėjas. Tačiau ateitininkijos eilėse tas kunigo trūkumas ir pa
sitraukimas sužalojo visą veiklą.

Tik kai kuriose vietovėse tremtinys kunigas galėjo gerėliau įsi
kurti. Ten ir jo veikla buvo pastebima. Tačiau daugel kunigų 
naujų gyvenimo sąlygų buvo palaužti. Vieni jų nuėjo fabrikuos- 
na dirbti, o kiti pasitraukė iš kunigystės. Rodos, kad nemaža mūsų 
veikliųjų kunigų dalis buvo pasmerkta lėtam sunykimui.

Vis dėl to mūsų dvasiškuos tokio likimo vien tik dėl gyvenimo 
sąlygų kaltinti negalima. Tik pasižiūrėkime: svetiman. kraštan at
vyko ir daugiau žmonių, kurie savo profesijos negalėjo praktiškai 
pritaikinti (karininkai, teisininkai, valdžios pareigūnai, mokyto
jai). Tačiau daugelis jų nesimetė beviltiškai į pesimizmą, o sten
gėsi naujai gyveniman įsikibti. Manding, naujam gyvenimui mūsų 
kunigai nepasiruošė todėl, jog tikėjosi čia atvykę įsikurti savo
je profesijoje. Ir kai tai nepavyko, jie dvasiniai palūžo. Nedaug 
buvusių tremtinių kunigų išvyko į misijas. Tai suprantama. Ka
ro išvarginti ir persekiojami jie troško ateities dienas praleisti 
ramybėje. Bet to jie šitame krašte nerado. Čia jie dažniausia 
rado senuką kleboną ir visą būrį nesimpatingų jo padėjėjų. Ir 
kai klebonėlis pasimirė, naujasis tremtinys kunigas nors ir pagal 
“išsitamavimą” ir turėjo tapti klebonu, tokiu nebuvo paskirtas, 
o dar toliau nuo gyvenimo nustumtas čiagimio suamerikonėjusio 
naujojo klebono.

Žinoma, šiandien buvusių lietuvių tremtinių kunigų perspekty
vos nėra peršviesios. Greičiausia jie ir sutrūnys bevikarauda- 
mi arba užkišti amerikietiškose parapijose. Va, čia ir glūdi mūsų 
visų tragedija. Nei mūsų dvasinė, nei pasaulietiškoji bendruome
nės vadovybė šiuo klausimu nesirūpino ir todėl mes netekome 
vienos veikliausių grupių. Vargu, ar ir ateityje mūsų rūpestis ku
nigais padidės. Greičiausiai visa bus palikta Dievo valiai, kaip tai 
padarė Vatikanas.

Nusikalstume tiesai, jei nepaminėtume išimčių. Yra būrys 
buvusių tremties kunigų, kurie nebodami jokių sunkumų surado ir 
energijos ir pasiaukojimo lietuviškai veiklai. Tačiau šiai veiklių
jų grupei dažniausiai priklauso jaunesnioji kunigų karta. Iš veik
liųjų ypatingai pasižymi mūsų kunigai vienuoliai. Tai tėvai jėzu
itai ir pranciškonai. Dažnai ant jų pečių gula visa mūsų jaunimo 
veiklos našta.

(Mūsų Pastogė 1969 m. spalio 13 d.)

darosi tiesiog pavydėtina: pro
fesija pripažinta be rezervų, 
duona parūpinta, šeimos atsako
mybės jokios. Dejuoti, kad ne
tapo turtingos parapijos klebo
nais? Priekaištauti dėl to bend
ruomenei, kurios nariai dirbo 
kaip skruzdėlės daugelį metų, 
kol išaugino šeimas ir išsiko
vojo (kai kurie) pripažinimą sa 
vai profesijai?

Mūsų lietuviškas gyvenimas 
vis dėl to gana gyvas. Visose 
didesnėse kolonijose susiorga
nizavę chorai, tautinių šokių 
grupės, rašomos lietuviškos 
knygos, leidžiami laikraščiai, 
dailininkai ruošia dailės paro
das, egzistuoja liet, savaitga
lio mokyklos, liet, teatrai, kul
tūrinės popietės su programo
mis įvairiausiomis progomis, 
labdaringa moterų veikla, skau
tai, sportininkai ir t.t. Visa tai 
vykdoma žmonių, kurie visi iki 

vieno užsidirba sau duoną savo 
pastangomis, savo darbu ir tik 
po to "atliekamu laiku" kitus mo
ko, patys dainuoja, šoka, vei
kia.

Sustokime vienai minutei ir 
pagalvokime: jeigu visiems ši
tiems žmonėms nereikėtų eiti 
į duoną duodančius darbus — ką 
jie tada atsiektų lietuviškoje 
veikloje! Kiek rašytojai prira
šytų knygų, poetai poezijos, mu
zikai kiek prikomponuotų kūri
niu, kiek dailininkai pritapytų 
paveikslų, mokslininkai kiekat- 
liktų mokslinių darbų...

Be abejo, gyvenimą kuria tik 
pajėgūs, energingi, pasiryžę ko
voti žmonės ir sutiktas kliūtis 
nugalėti. Tad ir sakoma, kad ga
būs ir energingi žmonės ne tik 
nugali kliūtis, bet net gyvenimą 
formuoja. Negabūs, be energi
jos, be pasiryžimo, be ištver
mės ima atsilikti ir apkerpėti. 
Mūsų virš dvidešimties metų 
emigracija tai buvo lyg koks 
gyvenimo malūnas kuris išvė- 
tė ir sumalė kiekvieną pagal sa
vo jo tikrą vertę. Ir atsitiko 
taip, kad visi nusėdo Į savo už

tarnautas vietas. Jei kas padaro
ma ir nuveikiama, tai nuveikia
ma pajėgių žmonių. Daugeliu 
atvejų žmonos, augindamos ma
žus vaikus ir dirbdamos sunkius 
darbus Įgalino vyrus įsigyti ar
ba atgauti profesijas, daugeliu 
atvejų vyrai, apkrauti vaikais, 
dirbdami pamainose (galino sa
vo žmonas įsigyti profesiją, ir 
daugiausia seni tėvai, užmiršę 
savo asmeniškas ambicijas ir 
galimybes, savo turėtus anksty
vesnius darbus, ėjo Į fabrikus ir 
dirbo antvalandžius, kad savo 
vaikus įgalintų Įsigyti profesi
jas. Ar p. Šoliūnas gali bent vie • 
ną kunigėlį pastatyti ant svars
tyklių, kuris nusvertų bent vie
ną iš šitų šimtų pasiryžusių šei
mų, kovojusių ir laimėjusių?

Nė vienam profesionalui lie- 
tuvių bendruomenės vadovybė 
nėra padėjusi nei pabaigti stu
dijų, nei įsigyti darbo ar pro

fesijos Įrankių, jokiam me
nininkui, poetui ar mokslinin 
kui nėra padėjusi sukurti nė 
vieno veikalo, ir ne bendruo
menės vadovybės kompetenci
joj visi šitie- galimumai. Bend
ruomenės vadovybė yra suda
ryta iš tų pačių savo darbu ir 
duoną pelnančių lietuvių. Ta
čiau iš kitos pusės lietuvių 
bendruomenė, nors ir nere
mia jokios kitos profesijos, vis 
tik išimtinai remia kunigų pro. 
fesiją — jiems renkamos au
kos studijoms, automobiliams 
ir kitiems poreikiams. Iki 
šiolei nesu girdėjusi, kad būtų 
pravedamos rinkliavos naujai 
baigusiam gydytojui nupirkti 
jam praktiką nei apie naujo 
šaltkalvio sušelpimą, kad Įsi
gytų reikiamus Įrankius, jo
kiems mokytojams nebuvo ren
kami pinigai Įsigyti butui ar 
auto mašinai. Tačiau Australi
joje nebuvo nė vieno kunigo, 
kuris nebūtų lietuvių bendruo
menės paremtais pinigais ne
žiūrint, kad kiekvienas kuni
gas yra bažnyčios globojamas.

Ir dėl to J. Šoliūno skun
das, kad ir bendruomenė kal
ta dėl kunigų palūžimo, netu
ri nė mažiausio pagrindo. Prie 
šingai: bendruomenė turi labai 
daug pagrindo priekaištauti ku
nigams, kurie, būdami ypač iš 
skirtinoje ir laimingoje padė
tyje su užtikrinta duona ir savo 
profesija ir priede dar remia
ma lietuvių bendruomenės, kad 
nesijaučia jų kultūrinio Įnašo 
Į mūsų emigracinį gyvenimą. 
Ir jei tokiose išskirtinose sąly
gose mūsų kunigai palūžo, kada 
visi vidutiniokai pasigėrėtinai 
atlaikė, tai ką iš viso reikėtų 
galvoti apie kunigų ištvermę ir 
pasišventimą! Gimtosios žemės 
netekimas palietė visus lygiai, 
ir šitas klausimas čia dėl to ne
diskutuojama s.

Kunigus mes matome sekma
dieniais bažnyčiose (bet čia at. 
randa laiko ir šiaip daugelis 
tautiečių po darbų ar veiklų), 
gimtadienių, vardadienių ar 
šiaip kokių iškilmių reprezen
taciniuose suoluose, ypač kur 
daromos organizacijų ar bend
ruomenės institucijų nuotrau
kos. Čia ir yra lietuviškų kuni
gų tragedija.

G. E. Kazokienė, B.D.S.

Agnew ir 
spauda...

(Atkelta iš 1 psl.) 
naudojasi ir labai daug 
kitų laikraščių šiame 
krašte ir užsieniuose. 
Daugeliui žmonių užsie
niuose jis atrodo atsto
jąs 'oficiozą' ir jei jis 
prieš administracijos už
sienio politiką, kas Ame - 
rikoje yra už ją?

Nors leidėjai ir teigia 
kad jų redaktoriai ir bend
radarbiai turi visišką 
laisvę, tačiau praktiškai 
žiūrint jie, t.y. leidėjai, 
ir jų interesai vistiek tu 
ri tam tikrą ir labai daž
ną didelį balsą laikraš
čių tvarkyme. Turint gal 
voje, kad didžiųjų laik
raščių skaičius JAV ma
žėja, pačios gyvenimo są
lygos juos verčia kon
centruotis ir jungtis, 
laikraščius tvarkančių 
žmonių skaičius vis ma
žėja ir tuo pačiu jie įgau
na vis didesnės įtakos. 
Tokia galios koncentra
cija darosi pavojinga ir 
kitais, Angew neminė
tais, atsitikimais.

Vėl iš kitos pusės, 
laikraštis, ieškodamas 
pasisekimo, turi patai
kauti skaitytojams. 
Taip, pavyzdžiui, kon
servatyvios Chicago Tri
būne leidžiamas Chica
go Today, taikomas kiek 
kitokiems skaitytojų 
sluoksniams, yra daug 
'liberališkesnis'. Iš to 
išvada, kad įlaikraščius 
daro stiproką įspūdį skai
tytojų nuotaikos, ūpas. 
Klausimas: kas daugiau 
atvaizduoja amerikiečių 
nuotaikas administraci

KLEVO LAPO ŠALY
bon—PRARYS ALŠĖNAS

LIETUVIŠKŲ MOTYVŲ PUOSELĖTOJAS
Šiuo metu Kandoje gyvenąs architektas dr. A. 

Kulpavičius Toronte turi savo firmą, pavadintą: 
"Alfred Kulpa, Architect, designs residential and 
institutional structures for Canadian and American 
building industry".

Jo statybos projektai modernūs, slepią savyje 
daugelį išmįslingų idėjų, vienok tuose projektuose, 
kuriuose privalo būti atsižvelgta į specifinius tiks
lus, dr. A. Kulpavičius pasilieka labai tautiškas, 
ypač lietuviškas ir tradicionalus.

Dr. Alfredas Kulpavičius gimė 1923 m. kovo 28 
d. Baisogaloje, Kėdainių apskr. -1940 m. baigė Kė
dainių valstybinę gimnaziją. Studijavo architektūrą 
ir inžineriją V. D. Universitete Kaune, kartu lanky
damas ir Taikomosios Dailės Institutą, kur gavo stip
rius architektūrinio meno pagrindus. Atsidūręs 
tremtyje tęsė studijas Darmštato Aukštojoje Tech
nikos Mokykloje. Studijas baigė pirmuoju ir gavo 
architekto - inžinieriaus diplomą. Po to, toje pat 
mokykloje buvo pakviestas dirbti vyr. asistentu baž
nyčių statybos projektūros katedroje. O vėliau už 
disertaciją "Vėlyvesniojo baroko atsiradimas Lie
tuvoje" gavo daktaro laipsnį.

Gyvendamas Kanadoje, pirmiau Montrealyje, 
dabar — Toronte, dr. A. Kulpavičius sudarė pro
jektinius planus daugeliui lietuvių statybų, daugiau
sia kapitalinio stoto, kaip: bažnyčių, koplyčių,pa
minklinių kūrinių, jaunimo stovyklaviečių, etc.

Dr. A. Kulpavičius daug dirba ir ieškojomojo 
darbo srityje, ypač barokinio stiliaus atsiradime. 
Jo projektuose dažniausia jaučiama tendencija 
gaubti projektuotojo užsibrėžimą, naudojant mo- 
derniškiausius technikos pasiekimus konstrukcijo
se, ir visad surasti stilių, kuris iškalbingiausiai 
veiktų lietuvių širdis ir imponuotų visuomenę ar
chitektūrinėmis apraiškomis. Šitokia intencija, at
rodo, jam visada gana gražiai pavyksta.

Architekto dr. A. Kulpavičiaus projektuose gra
žiai atstovaujamos lietuviškos architektūrinės tra
dicijos, sukuriamos savitos formos, tinkančios jas 
įgyvendinti ne tik Lietuvoj, bet ir Kanadoje, lyg jos 
visiškai būtų išugdytos čionykščių papročių.

Ypač šventnamių projektuose labai vykusiai įve
dami žymūs lietuviškumo bruožai, kurių idėjos — 
stebėtojus nukelia mielon tėvynėn Lietuvon.

Dr. A. Kulpavičių pavadinau lietuviškosios kū
rybos puoselėtoju architektūroje, nes jo visi projek
tai, kaip bažnyčių, taip memorialinių statinių Ir vi
suomeninės srities projektūroj — turi labai stiprius 
lietuviškojo stiliaus pagrindus ir tautinių formų 
pajautimą, įvelkant į modernius laiko rėmus. Jųpa- 
matuosna sudėtos amžininkų sukurtos statybos tra
dicijos, kurių tiek formos proporcijose, tiek orna
mentikoje, ryškiai iškeliamas lietuviškumas.

ja ar New York Times re - 
dakcija? Prezidentas aiš
kino, kad 'tylioji daugu
ma' yra jo pusėje, bet 
kadangi ji buvo ir yra ty
li, kaip gali tai patikrin
ti? Kiekvienu atveju,ban
dymai ją pažadinti iš il
go miego yra sveikintini.

VENEZUELOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

Meninėje dalyje pasirodė 
net du tautinių šokių an
sambliai: jaunių ir suau
gesnių jų. Mūsų tautinius 
šokius daugiausiai išpildė 
vien mergaitės, nes ypač 
vyresniųjų grupėje trūksta 
berniukų, šiame minėjime 
gausiai dalyvavo ir venezu- 
eliečių bei kitų tautybių 
svečių, kuriems lietuvių 
tautiniai šokiai sudarė ma
lonaus įspūdžio.

Tautiniams šokiams abi 
grupes paruošė ir vadovavo, 
tautinių šokių mokytoja 
Aurelija žalnieriūnaitė. 
Akordeonu grojo Albertas 
Raul Ross žalnieriūnas.

Tautinių šokių pertrau
kėlių metu,, puikiai ispaniš
kai padeklamavo Carabobo 
Universiteto medic. studen
tė Ana Leon. Tai jau nebe- 
pirmas kartas, kad kitais 
metais busimoji daktarė 
taip nuoširdžiai, ispanų kal
ba aiškina svetimiesiems 
apie sovittų Sąjungos gė
dingąją okupaciją.

Po programos prasidėjo 
bendras pobūvis su šokiais, 
grojant šauniam orkestrui. 
Bendrai šį minėjimą reikia 
laikvti puikiai pasisekusiu.

(k)

Skaityk ir platink
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MOTERIS o) Emilija Čekienė

Lietuvos kariuomenę prisimenant 
laisvei auštant

Dar ir šiandien mums 
lietuviams atrodo roman
tiška ir graži mūsų tau
tinio atgijimo aušra, 
valstybės ir jos kariuo
menės atgaivinimo ry
tas. Praeitieji vargai, 
erškėčiai jau lygužmirš- 
ti, nublukę daug kieno 
atmintyje, o jaunesnei 
kartai tarsi nesupranta
mi, sunkiai įsivaizduoja
mi. Tačiau to auštančio 
Lietuvos valstybės ir jos 
kariuomenės ryto daly
viams visi išgyvenimai 
tebėra ir po 50 metų gy
vi. Sunkūs ir audringi jie 
buvo, dažnai ir abejonė
mis apipinti, bet laimėji
mus ir savo idėjas įkū
nijus, nūdien jie gražūs 
ir malonūs prisiminti.

Sunkūs žygiai vainika
vo pirmuosius Lietuvos 
kariuomenės atgaivini
mo darbus. Iškilmingai 
nusiteikę sutinkame sa
vo tautos šventes. Ko iš 
jų laukiame? Laukiame, 
kad, atsiminę didžiuo
sius Tėvynės žygius,tap
tume tvirtesni. Tai, va, 
šiemet 
tuvos 
žiauri 
ei jos
prieš 50 metų atgijusios 
Lietuvos kariuomenės 
ginklo galios sukaktį vėl 
mūsų akims darysis įre
gimi nepriklausomybės 
kovų vaizdai, mūsų at
minčiai dar aiškiau pri
sistatys praeities laimė
jimai ir jų vertė lietu
vių tautai. Atkutę, atgai
vinę savo dvasią, džiau
gėmės geriausiais mū
sų tautos vaikais, ginklu 
jai skynusiais laisvės ke
lius, ir dėl to jiems 
reiškėme padėką, gilią 
pagarbą ir meilę. O Ne
žinomojo Kareivio kapas 
prie karo muziejaus Kau
ne buvo virtęs lietuvių 
šventove. Jį lankydami, 
ties juo sustodami, su
telkdavome savo doriau-

kada mūsų Lie- 
kraštą kamuoja 
bolševikų okupa- 
letena, minint

sius jausmus. Tai buvo 
mūsų religinis nuolanku
mas tiems, kurie garbin 
gai žuvo kovoje dėl Lie
tuvos laisvės.

1918 metais lapkričio 
23 d., rodos, lyg milžin
kapiai atsivėrė. Visais 
keliais, giriomis slinko 
ir pavieniai ėjo ten, kur 
tėvynės karo trimitas 
skambėjo. Jo garsan ra
dosi visi tie, kuriuose 
atgimė bočių dvasia. Tai 
savanoriai - kūrėjai ir 
nepriklausomos Lietu
vos statytojai, būdami 
mažai apginkluoti ir men
kai tepasirengę, didvy
riškai kovėsi ir laimėjo 
visuose Lietuvos kovų 
frontuose, sumušdamiir 
i š vydami p ri eš us. To- 
mis audringomis kilnaus 
pasiryžimo, pasiaukoji
mo dienomis visų lietu
vių širdyse suliepsnojo 
skaidri lietuviška kari
nė dvasia. Visus jungė 
vienas tikslas — didelė 
užduotis ir visiems vie
nodas dygliuotas sunkus 
kelias. O tas kelias 
skausmu ir ašaromis 
buvo nuklotas, vargais ir 
prakaitu nužymėtas. 
Taip, tėvynės laisvei auš 
tant, pirmieji jos kariai 
į laimėjimą ėjo vargo 
ir erškėčių keliais. Bet 
jaunatviškos, pilnos en
tuziazmo ir energijos 
pirmųjų kovotojų dva
sios nei priešai, nei var
gai bei trūkumai neįsten 
gė palaužti. Nes ji buvo 
lietuviška, vyriška, pat
riotiška!

Taigi, buvusios mūsų 
kariuomenės 50 metų at
sikūrimo sukaktis yra ne 
eilinė. Ji ypatinga tiek 
buvusiems savanoriams 
- kūrėjams, kariams, 
šauliams, partizanams 
ir kiekvienam lietuviui, 
kur jis begyventų. Juk 
1918 m. lapkričio 21 d. 
Lietuvos valstybė gavo 
realią savo laisvės reiš

Berašant man trečią 
straipsnį apie vyrų ne
teisingus priekaištus lie
tuvėms moterims, be
skaičiuojant jų nuopel
nus tautiniu požiūriu, 
štai pasirodė dar vienas 
vyras primindamas visą 
šimtą lietuvei moteriai 
atliktinų darbų bei pa
reigų šiais Šeimos ir 
Švietimo metais.

Tai Skirpstas lapkri
čio 12 dienos Dirvoje 
siūlo visoms moterų or
ganizacijoms drauge su
sitelkti ir siekti roma
no su teigiamos lietuvės 
moters personažu ir ap
lamai šiais metais išei
ti į viešumą su didesnių 
darbų pasirodymais.

Patarimai verti mo
terų dėmesio. Tokio tei
giamo tipo lietuvės tipo 
lietuvės moters romano 
išeivijoje tikrai pasigen
dame, nors rašytojų mo
terų turime. Štai ką tik 
pasibaigė Draugo atkar
poje spausdintas Renės 
Rasos romanas "Krau
jo Balsas", kurį aš nuo
sekliai skaičiau ir man 
atrodo, jog ten ir bandy
ta sukurti teigiamos lie
tuvės tipą Auksės asme
nyje, kuri būdama jauna 

• išeivijos lietuvaitė, stu
dentė, gyvendama mate
rialiniam pertekliuje, 
ilgai blaškėsi nežinoda
ma, kas ji yra, ko iš gy
venimo trokšta, kol tik, 
kaip ir daugelis mergai
čių, gyvenimo tikrovės 
pakirptais sparnais nu

kėją - kariuomenę, ku
rios žygiai ir nuopelnai 
nūdien dar nereikia 
smulkiai aiškinti, nes 
jie dar pakankamai ge
rai žinomi, visų pagar
biai vertinami. Todėl 
kiekvienas lietuvis Lie
tuvos kariuomenės atkū
rimo sukaktį prisiminęs 
turi tai savo širdin smin
gančiu žodžiu atžymėti 
taip, kad ji paliktų ilgai 
neišdildančių žymių ne 
tik senesniųjų, bet ir au
gančio jaunimo širdyse.

Būkim optimistais ir 
sakykim, kad grius Lie
tuvos pavergėjų galia, o 
tada mūsų tautos vaikų 
širdyse atbus didi, ryž
tinga, Vytauto Didžiojo 
dvasia. Lietuva prisi
kels o kartu su ja kelsis 
Vytauto Didžiojo karžy
gių dvasia.

J. Miškinis

Karininko Juozapavičiaus žuvimas ant Alytaus tilto 1919 metais vasario 13 d. Tai pirmoji atgimusios 
Lietuvos kariuomenės karininko auka dėl gimtojo krašto laisvės.
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tūpė ant pilkos 
nybės žemelės, 
nenorėdama savo liki
mui pasiduoti, grumia
si viduje kovodama su 
savimi, svyruodama, ku
riuo keliu pasukti ir, po 
ilgų psichologinių per
gyvenimų vis dėlto pasi
lieka eiti tiesiu keliu ne- 
palauždama aukštos mo
ralės dėsnių.

Kiek autorei pavyko 
tokį personažą sukurti, 
tai kitas klausimas, bet 
svarbu, kad yra bandy
mas ir atliktas neeilinis 
darbas. Kad šitokio mo
ters tipo skaitytojai lau
kia, tai nėra paslaptis, 
nes, kai neseniai buvo 
išleistas Alės Rūtos ro
manas pavadintas apysa
ka "Žemės Šauksmas", 
tai nežiūrint visų rašy
tojos sugebėjimais pa
naudotų literatūrinių dei
mančiukų, skaitytoją, 
ypač moterį, labai apvy
lė autorės pasirinkta he
rojaus Lino išsvajota 
draugė vardu Maruška, 
ukrainietė. Kodėl ne lie
tuvaitė, ne Marytė, ne Bi
rutė, Aldona ar kita ko
kia, bet lietuviška mer
gaitė, klausė viens kitą 
skaitytojai. Žinoma, au
torė norėjo parodyti gy
venimo neišvengiamą tik
rovę, tačiau tokių įvy
kių mes matome kasdie
nybėj, o jau kūryboje no
risi pakilti aukščiau kas
dienybės. Tikime ateity
je sulauksime idealios 
lietuvaitės tipo.

Bet juk ne būtinai tu
ri tai atlikti moteris. Jos 
gali skirti ir premiją, 
kaip siūlo Skirpstas,ko
kią jau skyrė giedrinin- 
kės, bet ir čia bėda ta
me, kad nedaug yra mo
terų organizacijų, turin
čių savo ižde tūkstantį 
dolerių. O kada jos ban
do sutelkti didesnę su
mą pinigų, tai ruošia pa
rengimus, į kuriuos ta
čiau mūsų vyrai neno
riai lankosi, nors tie pa 
rengimai būna pakanka
mai aukšto lygio.

Betgi ir prie tokių ne
palankių lėšų telkimo 
sąlygų išeivijos lietuvės 
sąmoningai ar atsitikti
nai šiais metais vis dėl 
to atliko eilęnekasmeti- 
nių darbų: moters di
džiausiomis pastango
mis išleista anglų kal
ba knyga "Lithuania 700 
years", pirmoji išeivijo
je tokia stambi informa 
cinė knyga apie Lietuvą 
svetima kalba. Daug mo 
terų per savo organiza
cijas ir asmeniškai jos 
išleidimą rėmė, ypač 
Philadelphijos moterų 
klubas, vadovaujamas J. 
Augaitytės, New Haveno 
klubas, daug moterų da
bar ją platina įvairiuose 
pasaulio kontinentuose. 
Labai aktyviai reiškiasi 
teisininkė E. Reisonienė 
Australijoj, E. Jankutė 
Kanadoje, daug paskirų 
moterų gydytojų ir kitų 
įsigijo po keletą egzemp
liorių savo kolegoms 
amerikiečiams arba pa 
dovanojo universite
tams. Valerija Butkienė 
visą laiką rėmusi, da
bar antrą laidą leidžiant 
parėmė įteikdama du 
šimtu dolerių ir šimtą 
dol. paaukojo Dirvai pa
remti.

Lietuvių Moterų Klu-

kasdie- 
vis dar

bų Federacija, vadovau
jama V. Leskaitienės ne 
seniai išleido pirmą iš
eivijoje anglų kalba lei
dinį "The Lithuanian Wo 
man", suredaguotą tei
sininkės Birutės Novic
kį enės, apie lietuvių mo
terų veiklą. Negalima 
sakyti, jog tai yra tobu
li darbai, tačiau, jei per 
dvidešimtį metų išeivi
joje niekas iš visoneban 
dė panašių ir reikalingų 
darbų atlikti, tai rodo, 
kad šie darbai nėra eili
niai ir pareikalavo dide
lių pastangų.

Berods, šiais metais 
Australijos "Mūsų Pato- 
gė" įvedė moterų pusla
pį, įdomiai redaguoja
mą A, Matukevičienės, 
kuri visa eile slapyvar. 
džių daug rašo ir bend
romis temomis straips
nių. Kiek 
tan daug 
moteris, 
Rapolo 
daugiausia 
straipsnių, 
skaitytojai
žindavo save, bet už nei 
gi amų ydų atskleidimą 
tas Rapolas paskutiniu 
laiku iš Mūsų Pastogės 
puslapių išvytas, nors 
ėjo didelė kova dėl jo 
tarp skaitytojų vyrų ir 
moterų. Vieni už, kiti

man žinoma, 
rašė taip pat 

pasivadinusi 
spalyvardžiu 
publicistinių 

kuriuose 
dažnai atpa-

prieš. Reiškia moterys 
ne tik nedraudžia spau
dą savo vyrams prenu
meruoti, bet pačios skai
to ir, kas joms nepatin
ka greit reaguoja.

Neįmanoma suminėti 
visų šiais metais lietu
vių moterų org-jų atlik
tų darbų įvairiuose lie
tuvių kolonijose.

Dabar grįžkime į P. 
Alšėno vertimą, kur sa
koma, jog "niekad tiek 
paklydimų jaunime, ypač 
Š. Amerikoje nebuvo, 
kaip nūdien. O greičiau
siai taip yra todėl, kad 
šeimos nebeturi moti
nų".

Lietuviai yra Ameri
kos žmonių dalis ir to
dėl visos čia besireiš
kiančios negerovės ne
aplenkia nepalikdamos 
pėdsakų ir mūsų tarpe. 
Čia ir vėl tos visos šio 
krašto negerovės ypač 
apsunkino lietuvės mo
ters gyvenimą ir atitrau
kė ją nuo tautinio lietu
viško visuomeninio bei 
kūrybinio darbo. Nepas- 
laptis, kad vadinamų hi
pių eilėse gal yra ir pa 
dorių tėvų lietuviukų. Ta 
čiau ne todėl, kad jie bū
tų buvę nerūpestingai mo 
tinų globojami ar be prie 
žiūros paliekami gatvės 
auklėjimui. Jaunimo pa
laidūnų eilėse daugiau
sia matome prabangoj 
gyvenančių nedirbančių 
pačių motinų ir specia
lių auklių rūpestingai 
globojamų vaikų.

Lietuvės moterys vai
kams paūgėjus daugumoj 

(Nukelta į 4 psl.)

ŠIS BEI TAS
• Jei švietimo metams baigiantis dar nieko ypatingesnio neįvyk

dyta, tai bent tikėtina, kad tas šūkis bus sukėlęs dėmesį, nevieną 
išjudinęs iš snaudulio, kad tos srities reikalai bus bent kiek iš
ryškėję — žinosime, kurie darbai skubiau ir būtiniau atliktini ne
tolimoj ateity. Teliks įsisiūbavimas gyvesnei veiklai, naujų min
čių užuomazgos, naujų planų idėjos. Ir tai bus teigiami vaisiai.

štai pvz. vykdytinas sumanymas atskiru spaudiniu, tiksliai ži
nias suregistruojant — atžymėti nepriklausomos Lietuvos švietimo 
eigą ir vėliau okupantų suduotus smūgius (mokytojų areštai ir trė
mimai, net moksleivių suiminėjimai, lietuviško mokslo ardymas ir 
tt.). Sykiu paskelbtinas apytikris sąrašas mokinių ir mokytojų, 
kurie buvo nužudyti ar Sibiran ir kitur ištremti. Kada nors bus la
bai pravarti ši statistika.

• Štai paštininkai parengė savo duomenų knygą apie Lietuvą 
(čia paaiškėja ir tųjų, kai kieno peikiamų, iš neprikl. Lietuvos at
sivežtų draugijų reikšmė). Regis, mokytojai galėtų nemažiau ver
tingų faktų palikti istorijai apie nuostabiai iškilus} atsikūrusios 
valstybės švietimą. Laisvės pusėje yra dar gausiai mokytojų, kurie 
netingi veikti draugijose ir moka rašyti spaudai. Jų pareiga palik
ti vėlesnėm kartom ko ryškiausią, ko spalvingiausią lietuviško švie
timo paveikslą. Mokytojų sąjunga gali ir privalo pateikti planą bei 
paskatą — organizuotu

• Labai gražu, kad maždaug visos buvusios mūsų gimnazijos 
paeiliui ruošia dvidešimtmečio sukaktis. Susirenka gausiai dalyvių, 
džiaugiasi pasimatę po ilgos eilės metų, turi apie ką pasikalbėti 
— tartum vienos šeimos nariai pabendrauti.

Betgi neužmirština, kad tos sueigos ruošiamos ne šiaip sau ei
linių įvairaus kultūros lygio žmogelių, bet — aukštesniosios mokyk
los atstovų. Tad ar galima tenkintis vien pramogos puota prie stalo? 
Argi sąžinė lieka rami išsiskirstant, jei jokio kultūrinio ženklo ne
paliekama? Argi rimtesniam žingsniui stokojama energijos ir kul
tūros? Kodėl suėję tie gimnazijose lavinti bičiuliai negalėtų apie tą 
savo mielą buvusį židinį (sykiu ir apie vietovę) — palikti nemiršta
mą ženklą spaudinio pavidalu?

• Priešadventiniam pasismaginimui pritiktų ir spaudoj šen ten 
švystelti kuo nors linksmesniu — net ir apie rimtus reikalus (ir 
rimtiems žmonėms) sveika retkarčiais pajuokauti. Gal tie dažni 
tarpusavio irzlumai lengviau išsivėdintų, gal partiniai irasmeniškų 
amibicijų piktumai sušvelnėtų. Todėl gaila, kad feljetono konkursas 
taip liūdnai ir totališkai pasilaidojo. O visai be reikalo.

Kad neatsiųsta tobulų rašinių -- gana normalu, nereikia daryti 
tragedijos. Juk čia tik pirmas paieškojimas. Voras 12 kartų mezgė 
tinklą iš naujo, kolei numezgė. Ar mumyse mažiau kantrybės ir iš
tvermės? Bent tris kartus mėginkime, tada tik galima pradėti abe
joti, jei dar nieko gero neatsirastų.

• Šį kartą silpniausiai pasirodė komisija, t.y. ne pagal kepurę. 
Jei ieškoma feljetono, tai taip ir elkimės, o ne pagal nudėvėtą šab
loną kituose konkursuose. Jei visi silpni rašiniai, tai galima buvo 
pvz. išrinkti patį silpniausią ir — atiduoti spaudai bei visuome
nei "pasigėrėti". Juk nė kiek nemažiau naudinga mums žinoti 
savas silpnybes, ne tik laimėjimus. Tebūtų pamatę skaitytojai, ir
gi faljetonų rašytojai, kokių nereikia rašyti! Ir būtų visiems aiš
ku, nuo kurio lygio pakopos reikia pradėti kilti aukštyn. O šitaip, 
kaip komisija pasielgė — galutinai užraukti ir antkapiu užvožti — 
blogas pasitarnavimas ui mūsų raštijos sričiai. Tartum lietuviš
ko feljetono daugiau negalima nei laukti nei bandytu Kas Ui būtų, 
jei su pirmu nepasisekimu visada būtų galutinai nuleidžiamos ran
kos. Nors mėginimas ir labai netobulas, bet vis viena reikia jį pa
girti, nes daug blogiau, kai susilaikoma nuo bet kokių mėginimų ir 
stovima vietoje. Pažanga bet kurioj srity ugdoma mėginimais, drą
siais ieškojimais, nors dažniausiai iš pradžių prisieina iškentėti 
daugelį nepasisekimų. O viltį -- niekados nereikia žlugdytu 
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SOVIETAI MOKA PAGAL REIKALĄ 
IR LENINĄ IŠCENZŪRUOTI

Praėjusio spalio 15 
dieną Jungtinių Tautų 
būstinėje New Yorkepo
sėdžiavo Jungtinių Tau
tų Organizacijos visuo
tinio susirinkimo pir
masis komitetas ir 
svarstė Sovietų Sąjun
gos delegacijos pasiūly
tą projektą — atsišauki
mą į visas valstybes 
tarptautinio saugumo 
stiprinimo reikalu.

Apie tą projektą kal
bėjo Maltos delegacijos 
narys, patarėjas Victor
J. Gauci (Gosi). Jis pa
sveikino Sovietų Sąjun
gos parodytą iniciatyvą, 
bet pareiškė, kad pačiu 
projektu esąs kiek nusi
vylęs. Projektas, sakė 
jisai, parengtas lyg pa
skubomis, nekruopščiai. 
Ištraukos iš Jungtinių 
Tautų chartos projekte 
pateiktos nenuosekliai ir 
neišryškinti kaip tik 
svarbesnieji jų bruožai. 
Projektas net sudaro įs
pūdį, kad jis kažin ar tiks 
liai išreiškia pačios So
vietų Sąjungos vyriausy
bės intencijas.

Įdomiausia ir labiau
siai intriguojanti buvo 
kalbėtojo prielaida, kad 
tokio atsišaukimoprojek 
tui Sovietų Sąjungos vy
riausybė juk turėjo gi 
semtis įkvėpimo ne kur 
kitur, kaip marksizmo 
-leninizmo ideologijoj. 
Tačiau projektas išėjo 
nuo 
kai 
me 
gal 
čių 
kaip tik pačios svarbiau
sios tarptautinio nesau-

tos ideologijos gero- 
nutolęs. Be to, ja- 
per neapdairumą ar 
ir dėl kitų priežas- 

liko nepaminėtos

Afrikoj, tik kad ne 
atsukti jį į Mask-

Leninas, lygiai

geresnę ateitį. Bet 
jos nepalieka gat- 
o bobutėms ar te- 
ir statistika rodo,

Vyrai kaltina...
(Atkelta iš 3 psl.) 

išeina ir pačios dirbti 
norėdamos sukurti vai
kams 
vaikų 
vėje, 
toms 
kad dirbančių motinų vai 
kai nuo to ne tik nenu
kenčia, bet nuo pat ma 
žens įgauna daugiau at
sakomybės jausmo, sa
varankiškumo ir daugiau 
pagarbos bei meilės mo 
tinai. Iš tokių šeimų ma 
žiau būna nusikaltėlių ir 
tinginių moksle. Tokią 
statistiką per 12 metų 
stebėjo Yudken ir Hol- 
me Anglijoje.

Lietuvės moterys iš
eivijoje savo pareigas 
puikiai atlieka ir reikia 
tik stebėtis jų energija 
ir sumanumu: eiti įdar- 
bą, auklėti vaikus, ap
rūpinti šeimą ir dar da
lyvauti lietuvių organi
zaciniam gyvenime, to
dėl šiais Šeimos ir Švie
timo metais vyrai turė
tų ne priminti moterims 
ką jos dar daugiau tu
ri atlikti, pasitempti iš
eiti viešumon su dides
niais darbais, bet mūsų 
mieli vyrai šiais metais 
turėtų lietuvę moterįiš- 
skirtinai pagerbti kaip 
lietuviškos šeimos sie
lą ir lietuviško švieti
mo pagrindą.

Ir, jei šiandien pa
saulyje, ypač JAV-se, 
taigi ir mūsų tarpe yra 
tiek daug jaunimo pakly
dimų, tai sakyčiau, jog 
šeima neliko be moti
nos, bet liko be tėvo, ku
ris per maža rūpinasi 
vaikais. 

tybė, jeigu ir buvo į ma - 
žesnįjį kraštą dabar ar 
kada nors anksčiau įve
dusi savo karinių ar ki
tokių ginkluotų pajėgų, 
tai prieš laisvą balsa
vimą tokiu reikalu turi 
iš anksto visas tas savo 
pajėgas atitraukti. Jei
gu ginkluotos jėgos pa-

Leninas 
taip sakė! — laisvo apsi
sprendimo nėra, o yra 
tik agresija, aneksija,pa- 
vergi mas.

Perskaitęs tas ištrau
kas iš dabartinio sovie
tinės delegacijos doku
mento ir iš Lenino dekla
racijos, Maltos atstovas 
sakė Jungtinių Tautų ko
mitete:

"Nėra abejonės, kad 
Leninas tą reikalą aiš
kiai suprato. Svarbiau
sia nesaugumo priežas
tis tarptautiniuose san
tykiuose yra atėmimas 
iš tautų jų apsisprendi
mo teisės, ir tai ne tik 
iš tų tautų, kurias pri
imta vadinti kolonijinė
mis Jungtinių Tautų 
Chartos 11 ir 12-to sky
rių prasme, bet iš bet- 
kurių tautų, vistiek kur 
jos begyventų. Kol stip
resniųjų valstybių vieš
patavimas silpnesnėms 
tautoms ir silpnesniųjų 
išnaudojimas nebus pra
nykęs nuo žemės veido, 
tol nebus tikros taikos, 
tol nebus saugumo, ypač 
jo nebus mažosioms tau
toms. Bet toks viešpa
tavimas ir toks išnaudo
jimas tebėra pasklidęs 
nuo Zambijos iki Lie
tuvos, Latvijos ir Esti
jos, nuo Angolos ligi Ar
mėnijos, Gruzijos ir 
Azerbaidžano. Nei vie
nu iš tų atvejų silpnes
nioji tauta nėra tam da
vusi savo aiškaus ir 
laisvo sutikimo; nei iš 
vieno to krašto prijun
gusioji ar stipresnioji 
valstybė neatitraukė vi
siškai savo pajėgų, 
prieš pradedant organi
zuoti mažesnėsės ir 
silpnesnėsės tautos va
lios pareiškimą. Kaip 
tik čia paminėtų, o ga
lėčiau daug daugiau pa
minėti -- mažesniųjų 
tautų tariamai esamie
ji valios pareiškimai 
yra, priešingai Lenino 
mokymams ir idealui, 
taip ryškiai išvagoti 
prievartos pėdsakais, 
kad jie yra virtę tiesiog 
akibrokštu sveikam žmo
nių protu".

"Mes nesiremiam", 
sakė Maltos atstovas, 
"kraštutine antiistori- 
ne pažiūra į tautų apsi
sprendimo teisės prin
cipą. Modernus pasau
lis ir moderni technolo. 
gija reikalauja tautų sa
vitarpinės priklausomy
bės. Bet tai turi būti 
savitarpinė priklauso
mybė, kylanti iš laisvės, 
orumo ir visiškos lygy
bės".

■ ■ ■
gurno ir įtampos priežas
tys.

Savo priekaištus Mal
tos atstovas parėmė su
gretinimu ištraukų iš pa- silieka, tai 
siūlyto projekto ir iš 
Lenino deklaracijos apie 
taiką ir tarptautininius 
santykius, pasakytos ry
tojaus dieną po Rusijos 
revoliucijos laimėjimo.

Dabartiniame Krem
liaus pareiškime tvirti
nama, kad taikai ir tarp
tautiniam saugumui su
stiprinti reikia:

"atšaukti kariuome
nes iš užimtų kraštų, ku
rių užėmimas yra pasek
mė kaikurių valstybių 
ginkluotų pajėgų akci
jos prieš kitas valsty
bes ar tautas, ginan
čias savo nepriklauso
mybę, laimėtą žlugus ko
lonijinei sistemai, bei 
ginančių savo teritorijos 
neliečiamybę;

"sustabdyti visas prie
mones, siekiančias už
gniaužti kolonijinėj pri
klausomybėj tebeesan
čių tautų išsilaisvinimo 
sąjūdžius, ir suteikti vi 
soms tokioms tautoms 
nepriklausomybę".

Tokia yra sovietinės 
delegacijos siūlomo at
sišaukimo esmė. Pro
jektas taip suprojektuo
tas, kad tiktų taikyti,gal 
būt, Artimuosiuose Ry
tuose, gal ir Tolimuo
siuose Rytuose ar kur 
nors 
tiktų 
vą.

O 
prieš 52 metus kalbė
damas naujos revoliu
cinės vyriausybės var
du ir, žinoma, norėda
mas pasirodyti labai tei
singas, paskelbė štai ko
kius dėsnius tarptauti
niam saugumui užtikrin
ti ir taikai palaikyti:

"Laikydamasi demo
kratinių ir ypač darbo 
klasės principų, ši (at- 
seit, Lenrffo vadovauja 
moji. E.) vyriausybė ma
no, kad mažos .ir silp
nos tautos įjungimas į 
didelę ar stiprią valsty
bę yra aneksija arba pa 
vergimas, — nebent ta 
mažoji tauta būtų su tuo 
tiksliai, aiškiai ir lais
vai sutikusi; ir čia ne
turi reikšmės kuriuo me
tu būtų buvusi pavarto
ta jėga tam įjungimui į 
stipresniąją valstybę 
įvykdyti, ir nesvarbu, ar 
mažoji tauta yra labai ar 
tik menkai išsivysčiu
si... taip pat neturi reikš 
mės, ar ta mažoji tauta 
yra toli užjūry, ar Čia 
pat Europoj.

"Jeigu betkokia tauta 
ar valstybė jėga laiko
ma kitos valstybės sie
nose... jeigu ji negauna 
teisės pati spręsti sa
vo ateities laisvu balsa
vimu, be jokio spaudi
mo, iš anksto visiškai 
atitraukus prijungti sie
kiančiosios ar stipres
niosios valstybės pa
jėgas, tai tokia padėtis 
yra aneksija, tai yra pa 
vergimas ir agresija".

Skaitydamas tuos Le
nino žodžius, Maltos at
stovas ypač pabrėžė tą 
sakinį, kur Leninas nu
rodė, kad balsavimas dėl 
prisijungimo prie kitos, 
ypač prie didesnės ir 
stipresnės valstybės tu
ri būti laisvas, be jokio 
spaudimo, ir kad spaudi
mo nėra tik tada, kai pri
sijungti siūlančiojivals-

Savo kalbos išvado
je Maltos atstovas siū
lė sovietinės delegaci
jos projektą pataisyti, 
— projekto autorių žo
džius pakeisti ne kieno 
kito, o jų garbinamo 
mokytojo Lenino žo
džiais, kadangi Leni
nas apie tą patį dalyką 
daug aiškiau, pilniau ir 
tiksliau pakalbėjo. Mask
vos leninistams tas pa
siūlymas buvo gana ne
smagus, nes kaip tik šiuo 
metu, kai jie ten visais 
frontais smaginasi gerb - 
ti ir studijuoti Lenino 
priesakus, svetimas 
žmogus, visiems ma
tant, ėmė ir parodė, kad

PLB valdybos nariai su Detroito lietuviais laikraštininkais ir visuomenininkais. .Sėdi iš kairės: A. Na
kas, V. Majauskienė, dr. A. Butkus, M. Lenkauskienė, St. Barzdukas D. Orantaitė, V. Alantas ir A. 
Gailiušis. Stovi: inž. J. Gaižutis, S. Garliauskas, C. Bankauskas, V. Urbonas, A. Rugienius, dr. V. Ma
jauskas, V. Kutkus, V. Selenis ir A. Zaparackas. Nuotraukoje trūksta A. Nasvyčio ir A. Rinktino.

Jaunimo kongresas Įvyks 1972 metais
1969 m. lapkričio mėn.

9 d. posėdžiavo PLB 
Valdyba. Jos posėdis 

, pirmą kartą įvyko Det
roite, elegantiškoje 
Vandos ir dr. V. Majaus
kų namų aplinkoje. Po 
posėdžio įvyko gyvas ir 
aktualus pašnekesys su 
Detroito lietuviais žur
nalistais ir visuome
nininkais. Šio posėdžio 
svarbiausias tikslas bu
vo jaunimo reikalai tad 
plačiai išdiskutuota jau
nimo vicep. M. Lenkaus
kienės ir vykd. vicep. dr. 
A. Butkaus referatai ir 
nutarta:

Antrąjį laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo kon
gresą rengti 1972 me
tais, jo laiką suderinti 
su IV-ta Tautinių Šokių 
Švente; prašyti Kanados 
Krašto ir JAV CValdy- 
bos šalia Centrinių Jau
nimo Sekcijų jas įsteigti 
dar ir didesnėse lietu
vių kolonijose Chicago
je, Toronte, Hamiltone, 
New Yorke ir kitur.

Tų Jaunimo Sekcijų 
vienas uždavinių būtų su
daryti sąlygas tarpor- 
ganizaciniam jaunimo 
dialogui, kuriame būtų 
svarstoma II-jo Kongre
so ruošimo reikalai: vie
ta, laikas, tikslas, apim
tis, priemonės ir kt. 
1970 metų balandžio 
mėn. PLB Valdyba su
kvies platų Kanados ir 
JAV lietuvių pasitarimą 
Jaunimo sekcijų, jauni
mo organizacijų ir bend- 
ruomenininkų atstovų. 
Jame bus apsvarstytos 
iki tol gautos sugestijos,

jie tų priesakų dar nėra 
išmokę.

Bet iš tikrųjų tai ne
buvo neišmokimas, o bu
vo tik jų suktumas. Leni
nas jiems reikalingas tik 
tada, kai patogus. Pagal 
reikalą jie ir Leniną mo
ka ir išcenzūruoti ir pa
sitaisyti... Apie taiką ir 
saugumą jie kalba labai 
dažnai ir daug, ir kalba 
vis rodydami į krislus 
kitų akyse. Maltos atsto 
vas spalio 15 dieną ir 
jiems parodė, kad kaip 
tik jų akyse pilna, ir pil
na netgi ne krislų, o sta
čiai šakalių.

Nėra ko tikėtis, kad jie 
tuos šakalius imtų sau iš 
akių krapštyti, bet vis
tiek — tegu nesijaučia, 
kad niekas jų nemato.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
parašė Maltos delegaci
jos nariui V. J. Gauci laiš
ką, kuriame nuoširdžiai 
jam padėkojo už tą spalio 
15 dienos kalbą. (ELTA) 

išdirbtos bendrosios gai
rės bei -sudarytas Kon
gresui ruošti komitetas. Pageidaujama, kad jau
nimo organizacijų atsto
vai bei visuomenininkai 
diskutuotų kongreso rei
kalu ir patiektų konkre
čius projektus PLB Val
dybai dar prieš balandžio 
mėn. pasitarimą.

Toliau posėdyje Kul
tūros Tarybos pirm. dr. 
A. Nasvytis, referavo, 
kad Kultūros Taryba at
žymės menininkus bei 
kultūrininkus specia
liais padėkos laiškais, 
panašiai kaip mokytojus.

Švietimo Tarybos 
pirm. A. Rinkūnas re
feravo apie V. Cižiūno 
parašytą knygą "Šeima 
lietuvių bendruomenėje" 
Nutarta ją išleisti. PLB 
pirm. St. Barzdukas re
feravo Bendruomeninių 
institucijų pavadinimų 
suvienodinimo reikalą. 
Priimti pakeitimai bus 
paskelbti.

Išklausyta visuomeni
nių reikalų vicep. dr. H. 
Brazaičio pranešimas 
dėl išeivijos lietuvių vi 
suomeninio darbo rim
ties bei darnos.

Vėliau sekė pašnekė 
sys su Detroite gyvenan
čiais lietuviais žurnalis
tais, radijo atstovais bei 
visuomenės atstovais, 
kurių prisirinko tikrai 
gražus būrys. Namų šei

SAVINGS CERTIFICATE
We Offer To Savers

6 or 12
MONTH
$10,000

6 or 12 
MONTH 
$5,000

or MORE

Saviogi certrficatef taaued 
for montta or one 
year—in minimum 
amounta of $10.000.00. 
and thareaftar in 
multiplm of $1.000.00. 
E ar n m gi irt paid at 
maturity. 

per annum

Passbook Savings
Accounts

Paid Quartarly
Computed and Paid 

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

Hu t u a I

AND LOAN ASSOČIATION

PETER KAZAIMAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608 

virginia 7-7747

mininkui dr. Majauskui 
kviečiant, pokalbį atida
rė pirm. St. Barzdukas, 
trumpai nupasakodamas 
posėdžio eigą, bei pri
mindamas, kad šįmet su
kako 20 metų nuo Lie
tuvių Chartos. Po to,pir
mininkavimą perdavė 
vykd. vicep. A. Butkui. 
Sekė eilė paklausimų ypa
tingai Jaunimo Kongreso 
reikalu. Buvo gerų pata
rimų. Šalia PLB valdybos 
narių diskusijose daly
vavo: pirmojo PLJ Kon
greso k-to pirm. Algis 
Zaparackas, Alfonsas 
Nakas, Vyt. Alantas, V. 
Urbonas, V. Kutkus, A. 
Rugienius, Detroito LB 
Apylinkės pirm. Jonas 
Gaižutis ir kiti. Iš Cle
velando dalyvavo: dr. E. 
Lenkauskas ir III-jam 
PLB Seime išrinkta iš
kilioji lietuvaitė Dalia 
Orantaitė, kuri yra Ohio 
LB Apygardos jaunimo 
sekcijos prezidiumo na
rė.

Šis pokalbis vyko labai 
sklandžiai. Abipusiu at
virumu ir nuoširdumu 
pasidalinta mintimis ir 
informacija. Keliami 
Detroito lietuvių veikė
jų klausimai bei duoti pa
tarimai bus naudingi 
PLB Valdybai planuojant 
balandžio mėn. susitiki
mą su jaunesniųjų kartų 
atstovais. (ab)

or MORE

Savings cartificatei rsiuad 
for six monthc or one 
y ear —in minimum 
amountt of $5,000.00. 
and thareaftar in 
multiplea of $500.00. 
Eamin«t era paėd at 
maturity.



1969 m. lapkričio 26 d. DIRVA Nr. 93 — 5

1
k

Daktaras Jonas Šliupas (3»
MININT JO 25-tas MIRTIES METINES

J. JAKŠTAS3. ŠLIŪPO RADIKALINES 
PASAULĖŽIŪROS ŠAKNYS

Šliūpas brendo perdėm kon- 
servatyvinėje, bažnytinės dva
sios persunktoje aplinkoje, kaip 
ir daugumas ano meto kaimo jau
nuomenės. Kaip pats prisipažįs
ta, vos pradėjęs skaityti/mo
tinai perskaitė "Aukso altorių" 
"Mūką Jėzaus Kristaus" "Živa- 
tus švenųjų", "Kantišką” ir ki
ta. Iš tokios aplinkos tegalėjo 
išaugti bažnyčią ir jos tarnus 
bent gerbiantis inteligentas. Pir- 
mas, kas pastūmėjo jį iškrypti 
iš tos naminės dvasinės aplin
kos, buvo klebonija. Taikliai šį 
dalyką pastebėjo kun. St. Yla 
veikale "Dievo sutemos", kai 
atitinkamam skyreliui davė ant 
raštę "Dr. J. Šliūpo bedievybė 
gavo pradžią klebonijoje". Iš- 
tikrųjų, 7 1/2 metų vaikas nu
vežtas pas kun. dėdę A. Šiū- 
pavičių ir apgyvendintas Per
naravos klebonijoje, gavo iš ar. 
ti patirti, kaip kunigų gyveni
mas nesutinka su jų iš sakyklų 
skelbiamu mokslu. Jis matė, 
kaip kunigai kreipia žmonėse 
turimą nepaprastą autoritetą, 
garbę ir net meilę grynai sava
naudiškiems tikslams -- pasi
pelnyti, turtams susikrauti. Gu 
vus ir pastabus vaikas gavo pa
tirti klebonijoje ir nepadorių ku
nigų gyvenimą, kas jį piktino ir 
paliko jo atmintyje neišdildomą 
įspūdį. Moralinio nuopolio pa
vyzdys jam buvo ir pats dėdė. At
siminimuose jis plačiai aprašė 
vieno Pernaravos vikaro gir
tuoklio ir laidoko elgesį. Po dau
gelio metų rašytuose atsimini
muose nepraleido nepaminėjęs 
vieno vaizdelio, kur dėdė išpla
kė jį, nieku dėtą vaikelį, storu 
.bizūnu. Kieta drausmė, sunkūs 
darbai, mokymasis ir dar kas
dieninis' kalbėjimas lenkiškų po
terių kartino jo gyvenimą kle
bonijoje.

Jei ideališkai nusiteikęs ir 
dar šventųjų knygų prisiskaitęs 
vaikas ir turėjo kiek pagarbos 
jausmo bažnyčiai ir kunigams, 
tai pusantrų metų patirtis kle
bonijoje išrovė jam jį. Kleboni
ja pasėjo vaiko sieloje jei ne 
neapykantos, tai bent skepticiz
mo daigus. Mažas skeptikas šliū - 
pas pasirodė eidamas vienuolik
tus metus, kai per išpažintį drį
so "ne visai mandagiai" atsa
kyti kunigui, kamantinėjusiam jį 
dėl nešvankių ir nepadorių da
lykų. (Jaunatvė, gyvenimo pava
saris, 1927, 23 p.) Vaiko drąsa 
drėbti kunigui ir dar prie konfe- 
sionalo aštresnį žodį jau rodo 
jame užsimezgusią sukilėlišką 
dvasią kunigų atžvilgiu.

Gimnazijos mokslas nedavė 
Šliūpui pagrindo nukrypti įanti- 
bažnytinę, ateistinę ideologiją. 
Jo Mintaujos gimnazija, nese
niai paversta rusiškąja senoji 
vokiečių "Academia Petrina", 
dar vis buvo žymia dalimi vo
kiška mokslo įstaiga ir su pa
likusių vokiečių mokytojų dau
guma. Ji kvėpė mokiniams hu
manistinę vokišką kultūrą, tą 
Weltbuergertum, kurią sklei
dė didieji poetai, kaip Goethe, 
šilleris, Heine, Lessingas, fi
losofai -- Kantas, Hėgelis, 
Fichte, muzikai — Mozartas, 
Beethovenas. Po daugelio me
tų rašė Šliūpas, gimnaziją pri
simindamas: "Ir tieji vyrai (vo
kiečiai mokytojai) {vedino mus 
mokinius į švelnius kosmopoli

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.

tizmo jausmus taip, jog manyje 
bebundantis lietuviškasai šovi
nizmas apsitaisė ir patapo tuo- 
mi, kuomi reikia, kad būtų, be
je — tikru, plačiu patriotizmu, 
apglėbiančiu ir artimą man tė
vynę ir tolimą plačią žmoniją" 
(Lietuvių ir latvių respublika ir 
šiaurės tautų sąjunga, Stock- 
holm, 1918, 30 p.). Tas vokiečių 
kvėpiamas humanizmas neturė
jo jokių antireliginių, antibažny- 
tinių tendencijų. Pabaltijo vokie
čių baronų konservatyvinė dva
sia vyravo gimnazijoje. Jos įta
koje buvęs Šliūpas pasirodė ka
pelionui pavyzdingas mokinys ir 
pelnė net viešą pagyrimą. Ta
me konformistiniame kelyje pa
laikė jį ir naminė aplinka, ypač 
dėdės kunigo teikiama parama, 
kuri ir tėvams J gerą ėjo.

Tačiau jame ėmė rusenti ir 
neigiama bažnytinei ideologi
jai dvasia, jam dar gimnazistui 
pakurstyta.

Penktos klasės mokinys Šliū-' 
pas leido vasaros atostogas Per- 
navoje ir gavo iš kunigo dėdės 
paskaityti knygą, išleistą 
"Przegląd Katolicki" žurnalo, 
kur kritikuojami antibažnytiniai 
V. Draperio veikalai. Raštas 
Šliūpui buvo "sausas ir neįdo
mus" Jis jam gal pirmiausia 
todėl nepatiko, kad ne kas kitas 
o dėdė jam "pakišo". Nuo vaikys
tės dienų Įsmigęs kartėlis at
siliepė ir šiuo atveju. Lemtin
gas sutapimas pasitaikė jo pa
saulėžiūros lūžiui, kai greti
mame Pernaravos dvare jis ga
vo iš akušerijos studentės Ivaš - 
kevičiūtės ir pačius kunigų kri
tikuojamus V. Draperio veika
lus.

Kalbami anglų kilimo, bet 
Amerikoj dirbusio didelio 
mokslininko veikalai priklau
so vad. kultūros istorijos sri
čiai. Viename jų, "History of 
the intelectual development 
of Europe (pasirodė 1862) dės
toma nepaprastai vaiskiu ir pa 
traukliu stiliumi žmonijos viso 
keriopa minties raida. Pra
dedama nuo tolimųjų rytų ir 
per artimuosius rytus pereina
ma prie Europps ir apie ją dau 
giausia kalbama. Per visą dvie
jų tomų veikalą raudonu siūlu 
tęsiasi tendencija įrodyti baž
nyčią buvusią visais laikais 
mokslo ir pažangos trukdytoją 
ir tokią palikusią. Per visą Eu - 
ropos istoriją vykusi kova tarp 
mokslo ir tikėjimo. Mokslo pa
žanga reiškia vadavimąsi iš 
bažnyčios kalamų pančių. Tai 
ne kas kita, kaip nuo vad. švie ■ 
čiamųjų laikų susidariusi pa
žiūra, išdėstyta labai talen
tingai ir su dideliu moksliniu 
svoriu.

Nepaprasto pasisekimo pas
katintas autorius išleido 1874 
m. mažesnį veikalą "History 
of the conflict between religion 
and science". Knyga — gamtos 
ir visuomenės mokslų mišinys 
istoriškai dėstomų. Vis rodo
ma amžina kova tarp tikėjimo 
Ir mokslo. Labai kritiškai pa
liečiami ir neseniai vykusio I 
Vatikano sinodo nutarimai...

Šliūpas, gavęs abi minėtas 
lenkiškai išverstas knygas par
sinešė Į kleboniją ir jas slap
tai skaitė. Laikė jis jas paslė
pęs čiužinyje ir saugojosi dė

dės, kad neužkluptų skaitančio. 
Kaip paveikė Šliūpą Draperio 
veikalai, pasisako jis pats jau 
senose dienose: "Tokiu būdu te
ko susipažinti su mintimis moks- 
lininko toli gražu nesutinkančio - 
mis su mokymais kapelionų ir jų 
sitilomųjų vadovėlių.Nors {baž
nyčią ir išpažintį vaikščiodavau 
sulig įsakymu, bet mano mintys 
nebe bažnytinės buvo ir kas 
kartą, labiau nuo bažnyčios tolo. 
Baigdamas gimnaziją, jau skai
čiau L. Buechnerio "Spėką ir me
džiagą" ir iš mistiko svajotojo 
kailio išsinėręs pasijutau besto- 
jąs Į laisvamanybės kelią, kurio 
Aušrinė man ir po šiai dienai 
tebešviečia. Tad senam Drape- 
riui ačiū už paliuosavimą iš ža
bangų katalikiškos nelaisvės re
težių" (Jaunatvė, 34 p. ir t.)

Kai Šliūpas Įstojo į Maskvos 
universitetą (1880), jis gavo su
sipažinti su rusų "liaudies inte
ligentijos" konspiratyviniais 
veiksmais, jų slaptomis organi
zacijomis, kaip "Narodnajavo- 
lia”, "Ciornyj peredel", žino
momis ir studentijoje. Tiesa, jis 
pats nekalba apie sąlytį su rusų 
radikalais. Jis tik netiesiogi
niai kiek užsimena kalbėdamas 
apie savo dalyvavimą Maskvos 
gyventojų surašyme 1881 m. sau
sio m. "Pamačiau bėnt ir nema
lonių apsireiškimų didmiestinio 
gyvenimo, kas mane vertė stu
dijuoti socialį klausimą ir susi
pažinti su socialistais" (Jaunat
vė, 37 p.)

Susipažinęs ru rusų radikalų 
sąjūdžiu ir dar su lenkųper mi
nėtą L. Janavičių, Šliūpas pasi
šovė būti ir radikalizmo ar so
cializmo teoretiku. 1882 m. iš
guitas iš Petrapilio universiteto 
už dalyvavimą priešvaldiškoje 
demonstracijoje ir ištremtas 
Į gimtąjį kaimą, jis ėmėsi ra
šyti darbelį "Vargai, jų kiltis, 
ūgis ir vaistai nuo jų". Šliū
pas, matyt, brangino šį rašte
lį, kad vykdamas Į Ženevą 
(1883) pasiėmė jį, tikėdamasis 
išspausdinti. Per lenkų socialis
tinę leidyklą atidavė jį Į spaus
tuvę ir paliko, kai išvyko po po
ros menesių iš Ženevos. (Pasi
rodo, veikaliuko korektūros lan
kai iš Ženevos spaustuvės kaž
kokiais keliais atsidūrė Mask
voje po I Pas. karo ir buvo sau 
gojami paties Kapsuko globota
me Lietuvių komunistų partijos 
archyve. Kai po Kapsuko mir
ties tas archyvas liko išdrasky
tas, Šliūpo darbelis kažkur din
go).

Po poros mėnesių Šliūpas 
apleido Ženevą ir M. Jankaus 
kviečiamas atvyko "Aušros" re
daguoti. Jis redagavo ją visai 
patriotinėje dvasioje, tačiau įne
šė į ją kiek ir radikalinio - so
cialistinio raugo.

(Bus daugiau)

ASSEMBLERS 
MACHINE 

OPERATORS 
EXPERIENCED OR WILL 

TRAIN

IOHNSON 
FURNITURE 

1101 Godfrey Avė. S. W. 
Grand Rapids, Mich. 

(87-93)

Pianistas Andrius Kuprevičius, neseniai turėjęs eilę koncertų Pietų Amerikoje, buvo labai šiltai su
tiktas Argentinos lietuvių. Buenos Aires, p. Čekanauskų namuose, jam buvo suruoštos išleistuvės, J ku
rias susirinko gausus būrys vietos lietuvių. Nuotraukoje A. Kuprevičius (ketvirtas iš kairės).

MAISTO PRIEMAIŠA - 

GLUTAMATE DRUSKA
Dr. D.

Maisto gamybos įmo
nės, besistengdamos pa
traukti saviems gami
niams ko daugiau pirkė
jų, į maistą deda įvairius 
chemikalus maisto sko
niui, spalvai ir kvapui 
pagerinti. Šiuo metu 
Amerikoje priskaitom a 
apie 2500 dedamų į mais
tą cheminių priemaišų, 
kurių pereitais metais 
buvo pagaminta apie 724 
milijonai svarų. Reiš
kia, kiekvienas gyvento
jas su maistu per me
tus suvalgė apie tris sva
rus įvairių chemikalų. 
Ne visos tokios chemi
nės priemaišos yra tiks
liai ištirtos, todėl karts 
nuo karto mes ir mato
me kai kurias iš jų dau
giau tiriamas ir, sura
dus jose neigiamas sa
vybes, išimamas iš mais
to gamybos.

Praėjusią vasarą spe
ciali maisto sveikatin
gumu besirūpinanti JAV 
senato komisija prave
dė apklausinėjimą vie
nos maisto priemaišos, 
monosodium glutamate 
reikalu. Senato komisi
ja norėjo nustatyti ar 
šios maisto priemaišos 
vartojimas nėra kenks
mingas žmogaus organiz
mui. Vienas iš apklausi
nėtų gydytojų, dr.Olney, 
remdamasis savo asme
nį ai s tyrimais, tvirtino, 
kad monosodium gluta
mate eksperimenti
niams gyvuliams duoda 
smegenų pakitimus, ne- 
krozu vadinamus. Kiti 
šioje srityje dirbantieji 
mokslininkai ginčijo, 
kad monosodium gluta
mate tokių pakitimų gy
vulių organizme nesuke
lia. Senato komisija ne
galėdama ginčo išspręs
ti visą reikalą perda
vė specialiam mokslinin-

Degesys
kų komitetui;

Kas gi yra monoso
dium glutamate? Šis che
minis junginys yra drus
ka, padaryta iš glutami- 
nės rūgšties. Glutami- 
nė rūgštis yra viena iš 
pagrindinių baltyminių 
rūgščių iš kurių yra su
daryti mūsų maisto bal
tymai. Ši druska turi įdo
mią savybę, būtent, ji 
paryškina ir pagardina 
mėsos, žuvies bei kitų 
valgių skonį. Jos veiki
mas į burnoje esančias 
skonio nervų galūnes 
pasireiškia tuo, kad ji 
maloniai jas jaudina ir 
tuo suteikia valgančiam 
žmogui gero skonio jaus
mą. Tokiam druskos 
efektui išgauti maiste 
jos turi būti apie 0.15 - 
0.5%. Dėl šių savybių ji 
yra plačiai vartojama 
maisto pagardinimui res - 
toranuose bei maisto pra
monėje, maišant ją su 
maisto gaminiais. į JAV 
ji buvo atvežta iš Japo
nijos 1920 metais kur ji 
buvo plačiai vartojama 
nuo XX amž. pradžios. 
Iš Japonijos ši druska 
buvo gausiai eksportuo
jama į kaimynines vals
tybes ypač Kiniją. Kai 
kurie jautresni šiai drus
kai asmenys, paėmę jos 
didesnį kiekį, gauna taip 
vadinamą "kiniečių res
toranų" sindromą. Šis 
sindromas pasireiškia 
galvos skausmais, pra
kaitavimu, bloga savijau
ta ir silpnumu. Tokius nu
siskundimus turi žmo
nės gerai užvalgę resto
ranuose, kuriuose yra 
vartojama didesni kie
kiai glutamate druskos. 
Bloga savijauta tęsiasi 
keletą valandų, tol, kol 
glutaminės druskos per- 
didelis kiekis nebūna pa
šalintas iš organizmo. 
Taigi, daug kam kyla 
klausimas ar jos vartoji
mas nėra kenksmingas 
žmogui? Turint galvoje 
kad glutamine rūgštis įei
na į mūsų organizmui rei
kalingų baltymų sudėtį, 
todėl ir iš jos padaryta 
druska neturėtų būti 
kenksminga žmogui. Kai 
kuriais atvejais ji net 
yra vartojama protiniai 
atsilikusių vaikų gydy
me. Protiniai atsiliku
sių vaikų inteligencija 
ryškiai pagerėja duodant 
jiems apie 6-9 gramus į 
dieną glutaminės rūgš
ties arba druskos. Nusto

jus ją duoti pagerėjusi 
inteligencija vėl sumažė • 
ja ir nukrenta iki buvu
sio lygio.

Koks bus mokslininkų 
komiteto sprendimas 
šios druskos reikalu nie' 
kas nežino, bet jau trys 
didžiausios "Baby Food" 
kompanijos laikinai nu
stojo ją dėjusios į kūdi
kių maistą. Tiesą sa
kant, glutamate druskos 
dėjimas į kūdikių mais
tą buvo betikslis, nes kū
dikiai nejaučia nei glu
taminės nei paprastos 
druskos skonio. Gluta- 
minė druska įtokį mais
tą buvo dedama ne kū
dikių, bet mamų skoniui 
patenkint.

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
Per amžius dauguma 

tautų ruošdavo puotas ar 
šventes dėkoti savo die
vui ar dievams už der
liaus palaimą. Taip pat, 
tikybinio suartinimo at
žvilgiu, visada būdavo 
bado ar blogo derliaus 
metai.

"Tu nesakei, kad pie
tums pakvietei savo mo
tiną. Jei ji ateis, aš ei
nu į Howard Johnson’s"

Ir sekdami šią tradici
ją Plymouth kolonijos pi
ligrimai susirinko pir
mai derliaus puotai. 
"Baigus rinkti derlių mū 
sų gubernatorius medžio
ti pasiuntė keturis vy
rus, kad kilmingiau kar
tu galėtume džiaugtis mū
sų derliaus vaisiais".

"Jurgi, jei nepadėsi 
tos bonkos, tai liksi be 
pirštų piaustydamas ka
lakutą".

Vėliau, 1636 metais, 
piligrimai susirinko sa 
vo suėjimų salėje, pra
dedant pusę valandos 
prieš devintą ir tęsiantis 
iki po dvyliktos padėkoti 
Viešpačiui už jo palai
mą. Tikybinę dalį sekė 
puota kurioje buvo daug 
juoko ir džiaugsmo..."

"Mama, ką reiškia 
Padėkos Diena?"

"Reiškia tylėk ir val
gyk pietus ir nekišk pirš
tų į spanguolių padažą".

Ir 1864 metais prezi
dentas Lincolnas pasky
rė lapkričio paskutinį 
ketvirtadienį tautine pa
dėkos švente.

"Valgyk savo žir
nius".

"Aš noriu kulšį".
"Valgyk savo žirnius, 

arba nuvarysiu nuo tele
vizijos".

Taigi, maždaug taip ši 
diena ir prasidėjo.
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MEČISLOVAS DOVOINA-SILVESTRAVItlUS
Šiais metais, būtent, 

gegužės 31 dieną suėjo 
50 metų nuo Miečislovo 
Dovoina - Silvestravi
čiaus mirties, vieno 
veikliųjų nuo pat Auš
ros įsisteigimo laikų 
(1883) spaudos darbuo
tojų, kuris nesiribojo 
vien tik tuo laiku gims
tančia savąja spauda, 
bet lietuviškais klausi
mais bei temomis daug 
rašė ir svetimoj spau
doj. Didelį darbą jis at
liko krašto folkloro rin
kinio bare, teikdamas su
rinktą medžiagą univer
sitetams, jų tarpirGene- 
vos Šveicarijoj, už ką jis 
šio universiteto buvo ap
dovanotas aukso ženklu 
su užrašu "pro studio 
et labore".

Čia nekartosiu jo nu
veiktų darbų — jie gana 
smulkiai paminėti Lie
tuvių Enciklopedijos IV 
tome 377-378 pusi. Ka
dangi visą eilę metų teko 
iš arti pažinti visą jo gi
minę, o kurį laiką kartu

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE

ASSEMBLY 
WORKERS

Day Shifts. Excellent 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)

AVANTED AT ONCE

MEN
No experience necessary. $3.00 per 
hour lo start. 25 c. inerease in 60 
days.
Proft sharing, Insurance and other 
fringe benefits. Steady vvork.

CASTALL PRODUCTS, INC.
3 53 1NDUSCO COURT 

TROY, MICH.
(91-97)

MACHINE REPAIRMEN
MINIMUM 1 YEAR EXPERlEflCE. 

Steady employment. Above average 
■vvages, and fringe benefits.

Apply belvveen 8:30 & 5
DETROIT SILICONE RUBBER CO.

10439 Northlawn 
Detroit, Mich. 
(313) 931-0910

(90-93)

WANTED EXPERIENCED 
BEEF BONERS 

Federal inspected boning plant in 
counlry atmosphere of Grand Rapids 
needs produetion boners. Excellent 
incentive pay of $4.50 per caltle. 

ALSO
PICNIC BONERS

3.79 per hour. 
Steady vvork. Good fringe benefits. 

Call MR. BRAAM 
HERRUD CO.

2000 OAK INDUSTRIAL DRIVE
GRAND RAP1DS, MICH.

(93-102)

MACHINE DESIGN 
LAYOUT MEN

DETAILERS and CHECKERS
PHONE (517) 652-2471 or 652-2481

K.L.C. ENTERPRISES 
INCORPORATED 
POST OFFICE BOX 447

FRANKENMUTH. MICH. 48734 
(93-97)

DEVLIEG MILL OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL 

OPERATORS
Men for night shift -55 hr. wk. Experienced operators only, Co. ben
efits are many. They includr: hnspilalizalv>n, pen.sion plan, health N 
accident insurance, cost of livmt' ajlovvance & >'' prrmiuni for night 
shift vvork. For fultl.' ; •. apphcalion phone collect Mr. L.vn

JAMESON CORPORATION
3071 BAY Rl). SAGINAIV. MICHIGAN

■ . —■ 792-1527
l.qu. 1 Opportunity Iniployer

(91-100)

K. MAŽONAS

su juo gyventi, tai norė
tųsi čia jįpaminėti kaipo 
žmogų ir tą aplinką kurio- 
je jis gyveno, dirbo ir vi
są amžių sekusią jo as

Mečislovas Dovoina-Silvestravičius 1915 m. Vilniuje.

meninę tragediją. Atsi
žvelgiant į tai, kad jo šei
ma ir artimoji giminė 
turėjo didį poveikį į jo gy 
venimą ir kadangi šita gi
minė. jau dingo iš po Lie
tuvos padangės, tai vie
tomis tenka paminėti ir 
tos giminės biografinius 
duomenis.

Būnant man dar Ku
dirkos Narni esty, ar ne 
1906 metais, teko girdė
ti iš tuomet dar studen
to Stankevičiaus, kuris, 
girdėjau, nepriklausomy
bės laikais buvęs Lietu
vos Banko Jurbarko sky
riaus direktorium, o ta
da atostogų metu padirb
davęs Vilniaus Žinių re
dakcijoj, minint Miečis- 
lovą D. Silvestravičių, 
nuolatinį šio laikraščio 
darbuotoją, kuris esąs 
keistuolis ir visiems įky. 
rėdavęs kibdamas prie 
jų neteisingai tariamų sa
kinių ir barbarizmų ir 
pataisydavęs pavyz
džiais kaip reiktų saky
ti. Ypatingai įkyrėdavęs 
savo naujadarais; jei jie 
pasakydavo "lakomoty- 
vas, trotuaras, paštal- 
jonas", kaip anais lai
kais būdavo sakoma, jis 
niekad nepraleisdavęs 
nepastebėjęs, kad rei
kia sakyti "garvežys, ša
ligatvis, laiškanešys" ir
t.t. Dėl šitos jo silpny
bės jie kai kada ir pajuo
kaudavę iš jo. Tada ne
atėjo man galvon ir nenu
jaučiau, kad už šešerių 
metų teks su šituo žmo
gum susigiminiuoti.

Lietuvos dvarininkai 
bajorai, kurie su mažo
mis išimtimis,kilęiš lie
tuvių skaitė save lenkais 
ir drauge su didelia dali
mi ypač aukštesnio laips
nio dvasiškių smarkiai 

priešinosi tuometiniam 
tautiško atgimimo judė
jimui, apšaukdami jo ug
dytojus bedieviais ir lit’ 
vomanais. O kiekvienas 
bajoras apsisprendęs 
esąs lietuvis ir nuėjęs 

lietuviam bendradarbiau
ti buvo skaitomas savo 
luomo ir lenkystės išda
viku. Šeimose, kuriose 
įvykdavo toks tautybės 
atžvilgiu pasiskirsty
mas ir susiskaldymas, 
įnešdavo nesantaikos ir 
net neapykantos. Jei ši
tas klausimas buvo tais 
laikais opus eilinių žmo
nių šeimose, tai juoba 
buvo skaudesnis bajorų 
dvarininkų, kur tada dar 
viešpatavo ir luominis 
prietaras. Reikėjo giliai 
pajausti priklausomybę 
ir meilę savajai skriau
džiamai tautai, būti ne ei
liniu idealistu, stiprios 
valios ir nusistatymo 
žmogumi - asmenybe, 
kad visa siela ir širdim 
ir tai per visą savogyve 
nimą įsijungti į tautines 
sąmonės ir tautos atgi
mimo ugdymo darbą, ne
sitikint net ir ateity ma- 
terialnės naudos ar gar 
bės, o vien tik neturto 
ir vargo, pajuokos ir sa
vo rūšies ostrakizmo iš 
artimiausios šeimos, da 
lies giminių ir savojo 
luomo. Toks buvo vienas 
iš seniausių aušrininkų 
Miečislovas Dovoina - 
Silvestravičius.

Mano uošvis Stanislo
vas D. - Silvestravičius 
dažnai minėdavo kad jų 
protėvis tuvęs žemaičių 
bajoras Eišys, kilimo iš 
Kaltinėnų apylinkių. 
Tiksliai nežinąs kokio
mis aplinkybėmis šita 
pavardė buvo pakeista į 
Dovoina, bet spėdavo, 
kad tai įvykę unijos lai
kais, kada kuris tai iš 
Eišių pasižymėjęs kare, 
pramintas Dovoina, kas 
lenkų kalboj reikštų 
"prieškarinis". Vienas 
iš tų Dovoinų turėjęs du 
sūnus: Silvestrą ir Kazi
mierą ir iš Silvestro ki
lusios kartos vadintas 
Dovoina - Silvestravi- 
Čiais, gi iš Kazimiero 
— Dovoina - Kazimie- 
ravičiais. Ši paskutinio
ji gyvenusi tik Lenkijoj 
ii' dėl vyrų įpėdinių sto
kos jau išnykusi.

Miečislovo ir Stanislo
vo senelis Vincentas Do 
voina - Silvestravičius

1969 m. lapkričio 26 d.

Lapkričio 9 d. Detroito Lietuvių Namuose birutininkių iniciatyva buvo paminėta D.L.K. Vytauto žmo
nos Onos 550 metų mirties sukaktis. Meninę programą išpildė S. Sližio suorganizuota mergaičių choro 
grupė. Stovi iš kairės: B. Kutkutė, L. Vizgirdaitė, V. Giedriūnaitė, A. TautkevičiŪtė, I. Petrauskaitė, R. 
Rukštelytė, D. Giedriūnaitė, R. Čerškutė, R. Sližytė ir choro vedėjas S. Sližys. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT VITALIS ŽUKAUSKAS ROCHESTERY
KULTŪRINGAS 

BIRUTIEČIŲ VAKARAS

Lapkričio 9 d., 3 vai. Lie
tuvių Namuose Detroito bi
ruti etės surengė D. L. K. 
Onos Vytautienės 550 metų 
mirties sukakties paminėji
mą. Ji mirė Trakuose 1418. 
VII. 31.

Minėjimą atidarė pirmi
ninkė Kristina Daugvydie- 
nė ir pakvietė p. šepetienę 
šio minėjimo programai 
pravesti, kuri tarusi įžangi
nį žodį, pakvietė paskaitai 
apie Oną skaityti Joną Švo
bą.

Jonas Švoba savo paskai
toje supažindino su Karalie
nės Onos gimine ir jos gy
venimu. Paskaita buvo tu
rininga, neilga ir įdomi.

Po paskaitos buvo meni
nė dalis, kurią išpildė mer
gaičių grupė vadovaujama 
muz. Stasio Sližio.

Minėjimo programai pa
sibaigus antroje salėje sve
čiai buvo vaišinami kavute 
ir skaniais pyragaičiais. Jo
no Švobos paskaita tiek su
domino, kad kai kurie ir 
kavutės metu jam nedavė 
ramybės ir įvairių klausi
mų apie Oną klausinėjo.

Į minėjimą subėgo netoli 
šimto žmonių. Minėjimas 
būtų buvęs dar gausesnis 
jei būtų įvykęs 12 vai. Nes 
žmonėms yra daug lengviau 
į minėjimą atvažiuoti po pa
maldų iš bažnyčios, negu 
kad parvažiavus j namus ir 
vėl važiuoti. Buvo ir tokių, 
kurie į namus nevažiavo ir 
šio paminėjimo laukė Da
riaus ir Girėno klube,.

A. Grinius

VVATERBURY

DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Water būrio šv. Juozapo 
lietuvių parapijos choras, 
suorganizuotas 1894 m. lap
kričio 29 d., be jokių per
traukų gyvuojąs 75 pietus, 
ruošiasi atžymėti deimanti
nę sukaktį didingu koncer
tu.

Gruodžio 28 d. ta proga 
yra rengiamas religinis eku
meninis koncertas.

Chorui vadovauja komp. 
A. Aleksis,

su žmona Genorata, gi
musia Gudėnaite dar te
begyveną apie Kaltinė
nus. Jų sūnus Jozefatas 
vedė Eufroziną Jarudai- 
tę, kuri pasogai gavo iš 
Kalnujų dvaro 150 ha že
mės kur pasistatę sody 
bą pavadino Dovainovos 
dvaru. Čia jiedu susilau
kę trijų sūnų: Miečislo
vo, Stanislovo ir Juoza
po ir dukters Elvyros.

(Bus daugiau)

K. E RINGIS
CALIFORNIA SUPER 

SERVICE

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

4824 So. CALIFORNIA AVĖ. 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9387

Lapkričio 8 d. Roches> 
terio liet, medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas 
pirmą kartą surengė pa
rapijos salėje viešą va
karą, kurio programą 
atliko žinomas aktorius
V. Žukauskas iš New 
Yorko ir vietinė solistė 
prof. VI. Sabalienė, ku
riai akompanavo muz. H. 
Obalis.

Salė buvo pilna, kas 
parodė, kad akt. V. Žu
kauskas visad mielai 
laukiamas Rochestery- 
je ir mūsų mėgiama so
listė VI. Sabalienė tebė<- 
ra populiari. Prie vaka
ro garsinimo prisidėjo 
ir P. Matiuko patraukli 
kalba per vietos radiją.

Akt. V. Žukauskas

V. Žukauskas ne be 
pirmą, berods, jau penk
tą kartą atvyko į Roches- 
terį ir tuojau prisistatė 
publikai su savo naujo
mis "bėdomis" ir pas
kutinėmis nesėkmėmis, 
kurios jį lydi ir iš karto 
pagavo publikos dėmesį. 
Jo "bėdos" iš karto pa
sirodė mums visiems 
savos. Lyg veidrodyje, 
scenoje pamatome mū
sų gyvenimo tragikome
diją. Tik jis, lyg koks at
pirkimo ožys, prisiski
ria jas sau ir savo šei
mai. Čia jis skundžiasi 
vedybomis, net žiedas ne 
ant tos rankos... Sunk
vežimis jo vos nesuvaži- 
nėja. Čia jis pristato 
draugus ir kaimynus iš 
juokingosios pusės. Ir 
taip jo kasdieniniame gy 
venime visur nesėkmė, 
iš kurios darosi juo
kinga situacija, kurioje 
šis žilas, rimto veido 
aktorius atsiduria.

Toliau jis skaito sa- 
tyrėles - humoristinius 
eilėraščius (B. Pavaba- 
lio ir savo paties sukur 
tus, kaip pav.: "Buvosuk
nelės iki pat žemės ne 
tik bobelių, bet ir mer
gelių"... ir ima juokin
ai klausytoją ne tiek pats 
„ekstas, kiek patsai per
davimas. Smagu buvo 
klausyti šeštadieninės 
mokyklos auklėtinės laiš - 
kas — šedevras. Ypač 
jaunimas į jį nuoširdžiu 
juoku reagavo. Jaunimui 
Vitalis yra savas. Kaip 
jaunimas, taip ir seni
mas gyvai reagavo į ak - 
toriaus improvizacijas 

šeimyninių scenų, pasi
keitusių mūsų papročių 
bei nuotykių.

Vykusiai improvizuo
ta padėkos dienos minė
jimo šeimoje scena, iš
gėrusių draugų daina 
apie alutį, jo aktualiomis 
dienos temomis padai
nuoti kupletai ir pagaliau 
paskutiniame pasirody
me "Traviatos" satyri
nė interpretacija sukė
lė žiūrovų salėje tiek 
nuoširdaus ir sveiko juo
ko, jog ilgi plojimai ne 
leido aktoriui nulipti nuo 
scenos.

Jei V.Ž. vėl kada bus 
Rochesteryje, reikia ti
kėti, jaunimo bus dar 
daugiau, nes keli jų pra
šė aktorių vėl atvažiuo
ti kitais metais.

Šis humoristinio talen
to, gilaus sąmojaus ak
torius turėtų aplankyti 
ne tik Amerikos ir Ka
nados lietuvių kolnijas, 
bet reikėtų rasti būdų ir 
sudaryti sąlygas pasiųs
ti jį ir į kitus kraštus. 
Jo "vieno žmogaus teat
ras" pralinksmintų mū
sų tautiečius P. Ameri
koje, Europoje ir net toli
moje Australijoje. Tai 
lietuviškasis Bob Hope. 
Į tai reikėtų atkreipti 
LB dėmesį ir vadovybė 
turėtų progą išnaudoti, 
koj jį turime savo tar
pe.

Lygiagrečiai savo pro
gramą atliko sol. VI. Sa
balienė, lyrinis sopra
nas. Su giliu įsijautimu 
ji padainavo nuotaikin
gas dainas: "Jei man ti
ki" ir "Berželis" (abi 
Kavecko), "Ko vėjai pu
čia" (Šimkaus) ir sveti
mųjų komp.: "Ilgiuosi" 
(Lassen) — vertimas ir 
"Mano žvejas" (Strik- 
land) originalioje kalbo
je žvejų garbei. Ją meist
riškai lydėjo pianinu R. 
Obalis. Solistei publika 
taip pat nepagailėjo plo
jimų.

Vakaro programą su 
jam įprastu humoru pui
kiai pravedė Alf. Dia
konas.

Po programos atsi
lankiusieji turėjo progos 
pasilinksminti, geram 
orkestrui grojant. Klu
bui vadovauja Ant. Bur- 
kūnas.

Juozas Jurkus

• Los Angeles Dailiųjų 
Menų Klubas lapkričio 16 d. 
sus irinkime, pirmininkau
jant komp. Broniui Budriū- 
nui, nauja nare priėmė dail. 
Jiną Totilaitę-Leškienę.

• "Lietuvių Archyvas” I 
ir II tom. (leidinys išleistas 
Lietuvoje) yra labai reika
lingas Pasaulio Lietuvių 
Archyvui. Juo nori pasinau
doti net keletas asmenų. 
Kas turėtų ir galėtų pasko
linti ar padovanoti, prašo
mi siųsti šiuo adresu: Pa
saulio Lietuvių Archyvas, 
5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, III. 60636.
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1CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• LB Ohio Apygardos 
Jaunimo Sekcija nuoširdžiai 
dėkinga Dirvai už abitu
rientų fotografijų atspaus
dinimą. Tas labai padėjo iš
populiarinti jų pristatymo 
idėją lietuvių visuomenei. 
Sekcija taip pat labai dė
kinga ir Clevelando lietuvių 
visuomenei bei rėmėjams 
už gausų atsilankymą ru
dens baliuje.

• Jugoslavų tautinis an
samblis ”Frula” atvyksta j 
Clevelandą ir lapkričio 30 
d., sekmadienį, 2:30 v. p. p. 
Music Hali salėje duos kon
certą. šį spalvingą ansamblį 
sudaro šokėjai, dainininkai, 
akrobatai ir instrumentalis
tai, vadovaujami Dragoslav 
Dradzevic, Europos ir JAV 
kritikų gražiai įvertinti. Bi
lietai gaunami Cleveland 
Opera Assn., 2816 Euclid 
Avė., pas Burrows, 419 Eu
clid Avė. arba Convention 
Center kasoje.

• Balfui aukojo: T. V.
Urbaičiai — $45.00, E. A. 
Steponavičiai — $25.00, M. 
Žitkus — $21.00, J. Kak- 
lauskas — $15.00, A. Va
laitis — $12.00, P. Mikšys 
— $11.00. VI. Blinstrubas, 
J. V. Dautai, E. Janulienė, 
J. P. Klioriai, F. Navickas, 
A. Plečkaitis, Z. Ragaus
kas __po $10.00. Praeitame
sąraše buvo pažymėta, kad 
T jr Č- šatkūnai aukojo 50 
dol. Turėjo būti I. ii- č. Šat
kauskai.

Balfo skyrius už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

Vajus pratęstas iki lap
kričio 30 ir mielus aukoto
jus prašoma atsiųsti auką.

BALFO BANKETAS

Primenama, kad Balfo 25 
m. jubiliejinis banketai 
įvyksta š. m. lapkričio 29 d., 
6:30 vai. Naujos parapijos 
viršutinėje salėje.

Banketas su šilta vaka
riene, su aukšto lygio, bet 
trumpa programa-koncertu. 
Programos metu svečiai sė
dės prie švariai užklotų ir 
gėlėmis papuoštų stalų.

Jaunimas, kas negali da

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

lyvauti bankete prašomas 
atvykti 9 vai. vak. šokiams.

Dėl bilietų skambinti p. 
E. Ilendai EX 1-1782 arba 
pas valdybos narius, (sk)

• Padėkos Dieną, lapkri
čio 27 d., paštas bus užda
rytas ir laiškai nebus išne
šiojami. Iš pašto dėžučių 
laiškai bus išimami šventa
dienių tvarka.

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

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

WANTED:
Elderly Lithuanian lady 
as companion to iii wo- 
men. Cleveland area.
Call 442-3510 after 6PM

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _

LAPKRIČIO 29-30 D. Balfo 
25 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Balfo Clevelando sky
rius.

GRUODŽIO 7 D. Madų paroda 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren
gia Korp, Giedra.

GRUODŽIO 14 D. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos tradi
ciniai pietūs.

GRUODŽIO 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios para
pijos salėje. Rengia LB I ir II 
apylinkė.

1970
SA USIO 4 D. Šv. Kazimiero li

tuanistinės mokyklos Eglutė.
KOVO 14 D. Kaziuko mugė 

Naujosios Parapijos salėje.
BALANDŽIO 11 D. Birutinin- 

kių pa rengimas.

BALANDŽIO 19 D. Šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 24 d. Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės.

RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

sukaktuvinei šventei

su naujo-
Valdybos
Nr. 1, 

Bačanskas

Pirmas poatostoginis 
Baltimorės Taut. S-gos 
skyriaus susirinkimas 
įvyko rugsėjo 6 d. Liet. 
Svetainės ’ knygyno kam
bary. Sueiga turėjo būti 
metinė su praėjusių me
tų veiklos apyskaita ir 
naujos valdybos rinki
mu. Tačiau, revizijai ne 
suskubus patikrinti iždo 
knygų, rinkimai atidėti 
kitam kartui.

Susipažinus 
sios S-gos 
bendraraščiu 
pirm. VI.
trumpai papasakojo savo 
įspūdžius iš ALT suva
žiavimo Detroite. Pra
džioje paaiškino, kad jis 
būdamas daugelio Balti
morės liet, organizacijų 
valdybų nariu, jautęs 
priedermę jas visas at
stovauti. Todėl, ruošda
masis į kelionę, teira- 
vęsis, kokie būtų vieti
nių draugijų ir atskirų 
veikėjų pageidavimai, 
svarstant Lietuvos lais
vinimo pastangas. Iš su 
rinktų nuomonių paaiš
kėję, jog baltimoriečiai 
pasigenda Altos ir Bend
ruomenės centrų apiesa 
vo veiklą dažnesnio pa
garsinimo ir didesnės sa
vitarpio santaikos. Bal
timorės Liet. Draugijų 
Tarybos vardu mūsų 
pirm-kas palinkėjęs Al
tai gyvuoti dar daugme-

Neff and E. 185 gatvė
Mūrinis bungalow. 3 mie

gamieji; židinys; l’/j vo
nios. Netoli Naujosios para
pijos.

George Knaus, broker
481-9300

HELP WANTED MALĖ
WANTF.D AT ONCE
I ST CLASS SK1LLED

MA1NTANENANCE MACHINISTS 
AUTOMATIC ROLL THREAD 

SETUP MAN
Steady vvork. Iligh hourly rate. Fringe 
benefits and overtime.

AUTO BOLT AND NUT CO. 
4619 Perkins Avė. Cleveland, Ohio 

(91-95)

SYSTEMS 
ANALYST

NCR office. Dayton, Ohio, ex- 
cellent opportunity for quali- 
fied personnel to work with 
NCR Century Series Computer 
at customer installations. Pre- 
fer college graduate or 2 or 
more years programming or 
systems experience. Offers ex- 
cellent salary schedules and 
other company benefits. Send 
resume to Personnel Manager, 
P. O. Box 1600, Dayton, Ohio 
45401, or call collect (513) 
298-4381.

An Equal Opportunity Employer
(93-96)

WANTED AT ONCE
Experienced 
Annealing 

Furnace Operators 
Fork Lift Operators 

Steel Picklers 
Factory Labor 

Steady work for ųualified 
men & good working condi- 
tions.
If this has been your job, 

call Mr. Richard Smith.

Annealing &
Processing, Ine. 

5800 Longwood 
MAPLE HTS., OHIO 

662-6665 
SUBSIDIARY OF HILLWOOD 

MFG., INC.
(90-92)

■

tų ir stengtis įtraukti lie
tuvius į Amerikos val
džią, kad šio krašto vy
riausybėje ir mes turė
tume labiau jaučiamą už
nugarį.

Mūsų atstovo nuomo
ne, suvažiavimas buvęs 
sėkmingas ir naudingas. 
Savo pastabas ir pagei
davimus galėję pasaky
ti visi, kas tik norėję. 
Paskaitos buvusios rim
tos ir gerai paruoštos. 
Bažnyčioje iškilmės įs
pūdingos : choras skam
bėjęs pakiliai, vysk. 
Deksnio pamokslas pa
triotiškas; tik pasigesta 
tautos 
matyti 
vės...

VI.

himno ir nebuvę 
savos trispal-

Bačanskas juo
kais pasigyrė, kad suva
žiavimo užbaigtuvių po
kylyje nepraleidęs pro
gos pašokinti preziden
tą Nixoną atstovavusio 
Vietnamo karo didvyrio 
— majoro žmoną, japo
nų kilmės amerikietę. 
Apdairiam baltimorie- 
čių delegatui susirinku - 
šieji stipriai paplojo.

Spalio 5 d. mūsų sky
riui suėjo 20 metų. Ka
dangi ne visi nariai ži
nojo apie pačią pradžią, 
skyr. raštininkas paskai
tė šiek tiek žinių iš pra
eities. Organizuotu bū
du tautininkų būrelis šia
me mieste veikia nuo 
1941 m. liepos mėn. Jis 
tada vadinosi Lietuvai 
Vaduoti S-gos 
skyriumi, 
ne pirm, buvo J. Ras
tenienė. O nuo 1949 m. 
rudens kuopelė žinoma 
Taut. S-gos 8-tojo sky
riaus vardu.

Baltimorės Liet. Sa
lės kalendoriuje daugu- 

šio rudens ir žie- 
šeštadienių užimti 
org-jų ir sambū- 

parangomis. Dėlto

4-tuoju 
jo pirmuti-

mas 
mos 
kitų 
rių 
mūsų sukakties minėji- iškilmingosios 
mą teko nukelti net į ba- po įvadinio pranešimo 
landžio mėnesį. Pava
sario pradžia jau tapęs 
lyg ir tradicinis laikas 
skyriaus kasmet ruošia
moms didesnėms kultūri 
nėms parangoms.

Baltimoriečiai, pra
ėjusį pavasarį dalyva
vę Taut. S-gos seime 
New Yorke, žavėjosi 
J. Tamašausko (Tho- 
mas) vadovaujamu or
kestru. Kiekvienam jo 
grojamam šokiui pri
taikyta ar panaudota vis 
kokia nors tautinė melo
dija. Esą niekas, nei se
ni nei jauni, negalėjo iš'- 
tverti nešokę arba ne
pritarę bent niūniavimu.

Be ilgų kalbų nutarta 
šią kapelą pasikviesti 
metiniam mūsų parengi
mui.

Vietinis tautininkų bū
relis, kad ir negausus, 
niekad savo tarpe ne
stokojo žymesnių balti- 
moriečių — garbės na
rių. Kad ir ne visi jų 
pagarsėję akivaizdžiais 
darbais ar ypatingais žy
giais, nuolat švitėjo pa
vyzdingu nario parei
gingumu, savo ištikimy
be lietuvybei ir tvirtu 
tikėjimu į Lietuvos atei
tį. Iki šiol esam netekę 
dviejų dosniųjų tauti
niams reikalams auko
tojų — a.a. Jono Lietuv
ninko ir Vinco Velžio. O 
š.m. rugpiūčio 27 d. į 
Anapus išlydėjom ir a. 
a. dr. Ad. Laskauską. Ty
liai ir kantriai kentęs 

priverstinės išeivystės 
gyvenimą, pagaliau tri
jų sąmokslininkų — se
natvės, ligos ir nuolati
nio tėvynės ilgesio —bu
vo įveiktas; paliko gražų 
nuoširdžios tarnybos 
savo tautai ir artimui 
prisiminimą.

Metiniame mūsų kuo
pos susirinkime lapkri
čio 1 d. dalyvavo, kaip 
paprastai, pusė visų me
tinę duoklę mokančių na
rių. Svarbiausiu darbo
tvarkės dalyku čia turė
jo būti naujos valdybos iš 
rinkimas. Tačiau reika
las be ginčų ir kalbų la
bai greitai išsisprendė. 
Kad kai kas ligšiolinės 
valdybos narių ir mėgino 
atsisakyti, susirinkimas 
beveik neleido jiems nei 
išsižioti. Triukšmingas 
plojimas užgožė jų mėgi
nimą paaiškinti, kodėl 
jie ilgiau nesutinka pasi
likti. Šitaip dabartinė val
dyba priversta ir toliau 
eiti pareigas. Štai jos 
sudėtis: pirm. — VI. Ba- 
čanskas, sekr. B. Me
delis, ižd. Igor. Kučiaus- 
kas; revizijos komisija: 
dr. vet. St. Tallat-Kelp
ša ir G. Auštrienė. Ta
tai tik reiškia, kad visi 
kiti nariai vengia ir kra
tosi bet kokių pridėtinių 
darbų, rūpesčio ir atsa- 
kumo. Kas jau kartą kur 
įsikinkęs — tas tegu ir 
veža!

Kiekvienos liet, orga
nizacijos pašaliais da
bar girdimi šūkčiojimai 
pasigendą "jaunokraujo, 
šviežio vėjo ir naujų idė 
jų". Betgi atėjus valdy
bos rinkimams, viskas 
nutyla. Tada nebepaiso- 
mi ir demokratiškumo 
dėsniai, reikalaują, kad 
valdžia pereitų vis įki- 
tas rankas, kad ji neįsi
galėtų.

Susitvarkius su valdy
ba, vėl atsikreipta į bū
simą mūsų sukaktuvinį 
parengimą. Didžiulis po
kylis su menine progra
ma žada būti šaunus ir 
nestokoti įvairumo. Po 

dalies, 

apie skyr. dvidešimtme
čio veiklą, svečius ap
gaubs neišsenką lietuviš
kų melodijų garsai — 
skleidžiami Tamašaus
ko orkestro. Šiuo tarpu 
dairomės dar kokios 
nors "žvaigždės" būsi
mam parengimui papuoš
ti.

Keli mūsų nariai, su
grįžę iš vasaros kelionių 
parsivežė malonių atsi
liepimų apie "Grandinė
lės" viešnagę mūsų mies
te: sambūrio šokėjai ir 
vadovai buvę sužavėti 
nuoširdžiu baltimorie- 
čių vaišingumu. Savo var 
do stengsimės nesugadin 
ti ir sukaktuvinį vakarą 
ruošdami.

(sm)
• V. Alseika, iki šiol dir

bęs Draugo dienraščio re
dakcijoje, atvyko į New 
Yorką ir perima Eltos biu
letenio redagavimą. Iki šiol

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
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Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO 

KOMITETO 

SEIMO, 

įvyksiančio 1969 m. gruo- 
dio 6-7 d.d. New Yorke, 
New Yorker viešbutyje, 34 
g-vė ir 8-ji Avė.,
DARBOTVARKĖ

Pirmas posėdis — šešta
dienį, gruodžio 6 d., 10-1 
vai. dieną, Washingtono 
kambaryje:

1. Vliko pirmininko dr. J. 
K. Valiūno įžanginė 
kalba;

2. Seimo prezidiumo su
darymas;

3. Seimo komisijų suda
rymas — mandatų, nu
tarimų, kontrolės ir 
sąmatos;

4. Sveikinimai;
5. Pranešimai apie Vliko 

veiklą 1969 metais:
a) Vliko Tarybos var

du — pirmininkas 
dr. B. Radzivanas;

b) Vliko Valdybos var 
du — vicepirminin
kas dr. Br. Nemic
kas;

c) Tautos Fondo var
du — pirmininkas 
prel. J. Balkūnas, 
Kanados atstovy
bės pirmininkas S. 
Banelis ir TF vice
pirmininkas St. Lū
šys.

Po pranešimų seka pa
klausimai ir diskusijos.

Antras posėdis — šešta
dienį, gruodžio 6 d., 2-6 vai. 
po pietų, Washingtono kam
bary:

6. Tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos laisvės byla: 
Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

Po pranešimo seka pa
klausimai ir diskusijos.

7. 1970 m. Vliko veiklos 
programa: Vliko vice
pirmininkas J. Audė
nas.

Po pranešimo seka pa
klausimai ir diskusijos.

Vakarienė-koncertas 7:30 
vai. vak. Panel kambaryje.

Kalbės — Lietuvos Gene
ralinis Konsulas A. Simutis; 
Dainuos — operos solistė J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė; 
Pianinu palydės muzikas 
A. Mrozinskas.

Sekmadienį, gruodžio 7 
d., 10-11 vai. ryto, Vliko Ta
rybos posėdis naujai Vliko 
valdybai rinkti.

Trečias posėdis — sek
madienį, gruodžio 7 d., 11 
vai. ryto, Washingtono 
kambary:

8. Nutarimų priėmimas:
a) 1968 m. Vliko apy

skaitos tvirtinimas 
— Vliko Finansų 
Tvarkytojas P. Vai 
nauskas ir Kontro
lės Komisija;

b) 197o m. Vliko są
matos priėmi m a s 
— Sąmatos Komi
sija ;

c) visų kitų nutarimų 
priėmimas — Nu
tarimų Komisija.

9. Seimo uždarymas — 
kalba Vliko pirminin
kas.

Eltos biuletenį redagavo 
Vincas Rastenis. Biuletenį 
leidžia Vlikas.
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEW YORK
• Tumo-Vaižganto pager

bimo dieną — lapkričio 30- 
tą, sekmadienį, 11 vai. Vaiž
ganto intencijai celebruos 
šv. Mišias ir sakys pritai
kintą pamokslą prelatas Jo
nas Balkūnas. Mišių metu 
giedos choras, vadovauja
mas muziko V. Kerbelio.

Po pamaldų įvyksiančia
me pagerbimo akte — 12 
vai. 30 min. — dr. Jonas 
Puzinas kalbės apie Tumo- 
Vaižganto gyvenimą ir veik
lą.

Vaižganto raštus inter- 
nretuos dramos aktorius

Henrikas Kačinskas, Mairo
nio mokyklos mokytoja Da
lia Mackevičiūtė-Baker ir 
tos pačios mokyklos moki
nys Vytautas Veršelis.

Vaižganto portretą sce
nai kuria dailininkas P. Jur
kus, o muzikinę dalį akto 
metu perduos stud. Algis 
Reivytis.

Pamaldos įvyks Viešpa
ties Atsimainymo Bažny
čioje, aktas — tos pačios 
parapijos salėje: 64-14 56th 
Road, Maspethe, N. Y.

• J. Petrėnas, Tėvynės 
redaktorius, eidamas gatve 

-buvo užkliudytas pravažiuo
jančio taksio ir sužeistas.

DANUTEI

DAUGĖLAITEI-ZUBOVIENEI

mirus Lietuvoje, jos brolį JONĄ DAU

GĖLĄ širdingai užjaučia ir drauge liūdi

Aldona ir Juozas Augustinavičiai 
Steponas Nasvytis

Mielus

JONĄ ir JUZĘ

DAUGĖLUS

jo mylimai sesutei DANUTEI mirus 

Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Olga, Aldona ir Jurgis
Gravrogkai

Mieliems kolegai fil.

VYTAUTUI ABRAIČIUI

ir jo žmonai STELLAI reiškiame gilią 

užuojautą, jų brangiam TĖVUI ir UOŠ

VIUI mirus Lietuvoje

Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjungos Valdyba New Yorke

Mieli SLA nariai,
Esame tikri, kad Jūs, kaip nuoširdus Susivie

nijimo gerove susirūpinęs narys, sutiksite su nuo
mone, jog ateinantis dešimtmetis reikalaute rei
kalauja, kad Pildomoji Taryba būtų pagrįsta patyri
mu ir jaunatviška energija. Mūsų fraternalinė or
ganizacija yra laiminga, kad susidarė kandidatų 
sąrašas, kuris sujungia kompetingą vadovavimą 
su naujomis idėjomis ir šviežia kryptimi. Užtat 
mes nuoširdžiai kreipiamės į Jus prisijungti prie 
mūsų ir balsuoti už sekančius kandidatus:

Paul P. Dargis, Prezidentas
Alexander Chaplikas, Viceprezidentas 
Agirdas Budreckis, Sekretorius
E. Mikužiutė, Iždininkė
S. Bredes, Jr., Iždo Globėjas 
Josephine Miller, Iždo Globėja 
Dr. S. Biežis, Daktaras Kvotėjas

Malonėkite leisti jums paaiškinti, kodėl mes 
ir daugelis kitų ilgamečių Susivienijimo narių re
miame sąrašą, į kurį įeina SLA Prezidentas P.P. 
Dargis su dabartiniais Pildomosios Tarybos na
riais ir su naujais kandidatais. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra gyvastinga, bujojanti fraterna- 
lė draugija. Prezidentas Dargis ir kiti patyrę Pil
domosios Tarybos nariai, kurie vėl kandidatuoja, 
rūpestingai tvarkė ir prižiūrėjo Susivienijimo tur
tą. To pasėkoje, jų sąžiningumo dėka, SLA turi tvir
čiausias pinigines išgales. Prezidento Dargio ap
dairumo dėka, praeitos Pildomosios Tarybos kaden
cijoje buvo įgyvendinta eilė teigiamų reformų, jų 
tarpe: fondų konsolidavimas ir raštvedybos sumo- 
derninimas, pensijų planas ištikimiems ilgame
čiams centro tarnautojams ir, kas liečia kiekvieną 
narį, dividendų mokėjimo įvedimas. Tolimesnis Su
sivienijimo plėtimasis ir klestėjimas reikalauja, 
kad ir toliau Prezidentas Dargis vadovautų su savo 
administratyviniu patyrimu ir ekspertise apie ap- 
draudas. Tebėra sveikas ženklas, kad indorsuoja- 
mame sąraše randasi keli jaunesniosios kartos 
SLA veikėjai, kurie turi gerą vardą plačioje lietu
vių visuomenėje. Buvęs JAV laivyno leitenantas 
komendorius Alexandras Chaplikas pademonstra
vo savo gabumus vadovauti, veikdamas kaip Antro
jo Apskričio pirmininkas. Algirdas Budreckis pasi
reiškė įvairiuose lietuvių jaunimo, visuomenės ir 
kultūriniuose sambūriuose. Būdamas SLA Pildomo
sios Tarybos ir seimų protokolų vertėju jisai susi
pažino su SLA organų veikla. Esame tikri, kadpri- 
sidėję prie patyrusių kandidatų "naujieji žmonės" 
sudarys darnų vienetą, kuris sustiprins ir išplės 
SLA ateityje.

Užtat mes, pasirašantieji, be jokių abejonių re
miame dabartinės Pildomosios Tarybos narių sąra
šą.

Visi dalyvaukime 1969 m. gruodžio mėnesio 
kuopos susirinkime ir balsuokime už virš minėtus 
kandidatus. Balsuokime už patyrimą ir jaunatvišką 
energiją. Remkime darbščią vadovybę, nes Susivie
nijimui reikalinga dinamiška Pildomoji Taryba.

SLA GEROVĖS KOMITETAS: A. Mie- 
liauskas, M. Vaidyla, Verną Olis, J. Le- 
kys, K.P. Deveikis, Milda Anesta, P.B. 
Balčikonis, H. Chižauskienė, VI. Bra
ziulis, J. Andrilionytė-Compley, -A.S. 
Trečiokas, M. Zdankienė, M. Gudelis, M. 
Klimas, Ant. Diržys, V. Kamarauskas, B. 
Spudienė, S. Michelsonas, J. Krasinskas,
M. Stanislovaitienė, K.J. Mačiukas, P. 

Žilinskas, Ona Biežienė, G. Žilinskas.

Sesutei JANINAI Lietuvoje mirus, broliui

JONUI PALUBECKUI
ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kar

tu

Worcesterio "Neringos” ir "Nevėžio” tuntai 
ASS Skyrius ir tėveliai

Mylimai mamytei

LUIZAI ČEGLOKO VIENE I

mirus, dukteris GALIĄ ir TAMARĄ su šeimomis, 

gilaus liūdesio valandoje užjaučia ir kartu liūdi

Viktorija Morkūnienė

Brangiai motinai

LUIZAI ČEGLOKOVIENEI 
mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame dukras T. 

BRAZA1TIENĘ ir G. KYBARTIENĘ bei jų šei

mas

Vytautas ir Elena Damijonaičiai

DĖMESIO! DĖMESIO!
1969 m. lapkričio men. 30 dieną, 

sekmadienį, 4-tą vai. popiet

Clevelando 'Grandinėle' 
(55 šokėjų ir muzikantų ansamblis) 

ŠOKS CHICAGOJE, MARIJOS
AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS 

AUDITORIJOJE
BILIETAI GAUNAMI: 

Marginiuose, 2511 West 69th Street 
Telefonas PRospect 8-4585,

Margučio raštinėje, 2422 W. Marąuette Rd. 
Telefonai — GR 6-2242 ir GR 6-2271

Bilietų kainos — 2, 3, 4 ir 5 dol.

Visi kviečiami atsilankyti ir pasigrožėti 
aukšto lygio spektakliu.

MARGUTIS

REIKŠMINGAS VLIKO 
SIMPOZIUMAS

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ren
gia svarbų simpoziumą —■ 
"Tarptautinio gyvenimo rai
da ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo kelias”.

Simpoziumas įvyks š. m. 
lapkričio 30 dieną, 10 vai. 
ryto, Tėvų Pranciškonų 
Kultūros židinio atskirame 
name, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y.

Pagrindiniais kalbėtojais 
bus du svečiai: Iš Romos 
atvykęs šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prof. dr. 
prel. L. Tulaba ir iš Kali
fornijos atvykęs teisininkas 
prof. Stasys žymąntas. 
Prel.L. Tulaba kalbės apie 
tarptautinio gyvenimo rai
dą laisvajame pasaulyje, o 
prof. S. Žymantas — apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kelią.

S i m p o z i ūme dalyvaus 
VLIKo taryba, VLIKo val
dyba, VLIKo komisijos ir 
Tautos Fondo vadovybė. 
Kviečiami atsilankyti ir da
lyvauti Lietuvos Laisvės 
komiteto nariai, Lietuvių 
B e n d ruomenės vadovybių 
žmonės, Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikėjai, lietuvių 
spaudos atstovai ir jaunimo 
organizacijų atstovai.

Be to, simpoziumas bus 
viešo pobūdžio. Į jį gali at
silankyti kiekvienas, kuris 
pritaria Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui, tą dar
bą remia, domisi tos istori
nės kovos eiga, atliekamais 
žygiais ir lietuvių tautos 
atsparumą bei ryžtą stipri
nančiomis idėjomis.

Atskiri pakvietimai ne
bus siuntinėjami.

MIRĖ JONAS 
JUODVALKIS

Chicagoje lapkričio 20 d. 
mirė Jonas Juodvalkis, bu
vęs Zarasų policijos vadas, 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Velionis buvo pašarvotas 
Mažeikos-Evans koplyčioje 
ir palaidotas pirmadienį, 
lapkričio 24 d. palydint gau
siam būriui artimųjų ir bi
čiulių.

MIRĖ DANUTĖ DAUGĖ- 
LAITĖ-ZUBOVIENĖ

Iš okupuotos Lietuvos pa
siekė liūdna žinia, kad lap
kričio mėn. 17 d. Vilniuje 
staiga mirė Danutė Daugė- 
laitė-Zubovienė, kuri buvo 
gimusi Šiaulių apskr., Kriu
kų valsčiuje 1922 metais. 
Velionė buvo baigusi Šiau
lių Valdžios Mergaičių Gim
naziją ir odontologijos bei 
chemijos studijas. Paskuti
niu laiku buvo Vilniaus 
Universiteto chemijos labo
ratorijos vedėja.

Be likusiųjų Lietuvoje 
vyro Jurgio Zubovo irduk- 
ters Eglės, Amerikoje, Cle
velande gyvena jos brolis 
dipl. agr. Jonas F. Daugėla.

• ALIAS Centro Valdyba, 
norėdama kuo išsamiau iš-

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
O. Mironaitė, Chicago .... 5.00
P. Sideravičius, Cicero .. 2,00
K. Kraučiūnas, Chicago ... 2.00 
S. Mackevičius, Jamaica.. 10.00
L. Griniūtė, Chicago ...... 10.00
C. Bogushas, Waterbury .. 10.00
J. Švarcas, Wickliffe....... 10.00
F. Gaudušas, Chicago.....  10.00
F. Dapkus, Linden............ 5.00
V. Kiaunė, Easton...............4.00
A. Senikas, Rock Hill..... 10.00
A. Musteikis, Detroit....... 7.00
P. Bulkė, Hamilton......... 10,00
V. Kulbokas, Cicero........ 5.00
E. Cibas, Milton..............  10.00
S. Dabkus, Toronto.........  10.00
A. Grinius, Detroit ........... 5.00
B. Pračkienė, Cleveland .. 10.00
S. Pakauskas, Windsor ... 10.00
A. Tveras, Chicago......... 10.00
J. Merkys, Hartford......... 2.00
K. Starinskas, V/ickliffe .. 3.00
K. Palciauskas, Cicero .... 3.00 
J. Rugienius, Detroit....... 5.00
V. Paprockas, Brooklyn .. 20.00
R. Ginlotis, Waukegan..... 10.00
J. Maurukas, Elyria........10.00
J. Skrinska, Eastlake..... 10.00
T. Blinstrubas, Chicago .. 20.00
Z. Obelenis, Richmond Hts. 5.00 
J. Mitkus, Detroit...............3.00
O. Dailienė, Syracuse....... 5.00
V. Vitkus, Rochester........3.00
D. Kalėda, Pittsburgh.......3.00
D. Surantas, Rockford ..... 5.00
J. Dalbokas, Los Angeles 3.00
K. Arnastaitė, Bayonne..... 5.00
M. Vaišnys, Hartford........2.00
A. Dailidė, Cleveland.......10.00
A4
A. Burneika, New Britain.. 5.00
J. JasiOnas, Evanston........5.00
J. Jasinskas, OceanCity.. 25.00
B. Aušrotas,Arlington..... 10.00
A. Varnas, Chicago........  8.00
P, Stanionis, Detroit......... 5.00
L. Almario, Lockport........ 3.00
J. Žilevičius,Chicago 3.00
J. Jurevičius, Chicago.......5.00
A. Latvėnas, Culver City.. 10.00
S. Bajorinas, Waterbury .. 10.00
K, Avižienis, Chicago 2.00 
P. Bastys, Toronto   10.00
K. širvinskas, Cleveland .. 1.00
A. Andriulionis, Boston .. 10.00 
V. Žebertavičius, Detroit 2.00
E. Statkus, Muskegon Hts. 5.00
V. Lozoraitis, Linden......5.00
K. Šimulis, Lemom........ 12.00
J. Vadopalas, Cicero..... 10.00
P. Molis, Shrewsbury .... 10.00 
V. Mažeika, Chicago.......10.00
S. Jurkūnas, Chicago....... 5.00
K. Balčiūnas, Lemont......3.00
J. Plūktinas, Los Angeles 5.00 
J. Balbatas, Cleveland .... 5.00 
A. Verbickas, Chicago......5.00
S. Balys, Grand Rapids ... 5.00 
L. Kriaučeliūnas, Palos 10.00 
E. Mikšienė, Cleveland .. 5.00
J. Andrašunas, Chicago ... 5.00
R. Tamošiūnas, Webster .. 5.00

gvildenti technikos proble
mas ir kartu su kitų mokslo 
šakų mokslininkais išnagri
nėti mūsų mokslo žmonių 
bendradarbiavimo galimy
bes, kviečia visus ALIAS 
narius kuo skaitlingiau da
lyvauti rengiamame Moks
lo ir Kūrybos Simpoziume, 
kuris įvyks Padėkos Dienos 
savaitgaly Chicagoje.

Valdyba taip pat džiau
giasi, kad dauguma šio sim
poziumo organizatorių ir 
prelegentų yra ALIAS na
riai.
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