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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NIXONO RAPORTAS
POLITIŠKAI IŠBALANSUOTA DEKLARACIJA

Prezidento Nixono pirma
sis 'raportas tautai’ (statė
of Union address) buvo vie
nas iš trumpiausių tos rū
šies kalbų. Ji trūko vos 35
minutės, taigi nevisai toli
prezidento Wilsono pastaty
to rekordo — 15 min. pra
nešimo. šiais laikais kada
visų rūšių informacijos tar
nyba jau pasiekė labai
aukšto laipsnio, sunku pasa
kyti ką nors naujo, dar ne
girdėto. Už tat ir preziden
tas Nixonas apsiribojo ben
drybėmis, nesileisdamas j
savo senesnių ir būsimų pa
siūlymų kongresui smulk
menas.
Čia vertėtų atsiminti, kad
šiandien daugelis preziden
to Nixono kritikų, įskaitant
net ir patį H. H. Humphrey,
pripažįsta, kad kaip politi
kas Nixonas toli praneša vi
są eilę savo pirmtakūnų, ta-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
čiau jam esą vis trūksta
Kennedy turėtos "chariz
mos” ir vizijos. Galimas
daiktas, kad tai ir paskati
no tą ’master politician’ pa
bandyti išvystyti savo ga
bumus ir toje srityje.
Po Nixono ateities vizija
praktiškai turbūt galėtų pa
sirašyti visi Amerikos po
litikai. Už tat abiejų parti
jų senatoriai ir kongresmanai galėjo jam paploti ir ...
pasilikti prie savo nuomo
nių. Ne dėl tikslų, bet dėl
priemonių jiems pasiekti.
Visi tur būt sutinka, kad
pav. kovai su infliacija su
balansuotas valstybės biu
džetas yra būtinas. Tačiau
kaip prieinama prie klausi
mo, ką sumažinti: išlaidas
krašto apsaugos reikalams

Lietuvoje gyventojai turėjo
atsakyti į 34 klausimus
Gyventojų surašymas
okup. Lietuvoje (ir visoje
Sovietų Sąjungoje) vyko š.
m. sausio mėn. 15 d. Jam
rengtasi jau nuo seniai. Vi
soje Lietuvoje buvo sudary
ta 5,500 surašymo apylin
kių ir surašymo darbą vyk
dė apie 11,000 surašinėtojų.
Vilniuje tą surašymą vykdė
daugiau kaip 1,000 žmonių.
Tai jau penktasis gyven
tojų surašymas Sovietų Są
jungoje, paskutinysis įvyko
1959 metais. Skaičiavimas,
pradėtas sausio mėn. 15 d.
vyko astuonias dienas.
Kaip pastebi "Valstiečių
Laikraštis” (153 nr., 1969)
šiuo metu Lietuvoje gyven
tojų skaičius siekiąs 3.1 mil.
Šis skaičius gautas "ap
skaičiavimo būdu, kai pa
grindu imama ankstesnė
apskaita”. Toliau pastebi
ma, kad toks pagrindas po
kiek metų pasensta, todėl,
esą, J. Tautoms pasiūlius,
vėl organizuojamas gyven
tojų surašymas.
Laikraštis dar nurodo
įdomų bruožą: surašymo
tikslas — gauti tikslias ir
išsamias žinias apie gyven
tojų skaičių ir jų sudėtį.
Tačiau ... naujasis laikme
tis verčiąs atsirasti "nau
jiems bruožams”.
Pasirodo, to surašymo
keliu, valstybė — režimas
siekia susekti, ir ypatingai
"visuose respublikos mies
tuose”, kiek gyventojų yra
užimtų namų ūky ir ar jie
norėtų, bei kokiomis sąly
gomis, dirbti "liaudies
ūky”, atsieit, pramonėje ir
kitur.
S u r a šinėtojai, kalbėda
miesi su moterimis, jas
klausinėjo: ar jos prižiūri
vaikus iki 16 m. amžiaus ir
ar norėtų juos atiduoti į
vaikų darželius bei lopše
lius.
Pasirodo, kad vaikų dar
želiuose trūksta vietų, vai
kai lieka namuose, tad mo
terys skundžiasi negalin
čios dirbti pramonėje ar ki
tose ūkio šakose. Kiek to
kių moterų yra, ar jos, kar
tais, "neklaidina” valsty
bės, pasilikdamos namuose
— išaiškins surašinėtojai.
Gyventojų migracija, jo

dėjimas — kitas opus klau
simas ir sausio 15 d. vykęs
surašymas turėtų šį tą iš
aiškinti. Pvz.: į kokius mies
■tus daugiausia ųyksįa ki
tur, ypač kaimuose gyveną?
Pagaliau, kokios to kėlimo
si priežastys? (žinoma, iš
kitur Lietuvon atsikraustą
rusai nenurodė tikrosios
priežasties, būtent, ieškoti
geresnių gyvenimo sąlygų,
negu jų gyvenamosiose res
publikose ... — Red.).
Sausio 15-ji buvo būdin
ga ir reikalingų užrašyti at
sakymų gausa. Kai kuriems
gyventojams teko atsakyti
net į 34 klausimus ir tai ne
buvo jauku šiaip prie apklau s in ė j i m ų pripratusiems.
Apskaičiuota, kad suraši
nėtojai visoje okup. Lietu
voje užrašė 45 milijonus
klausimų. Kiekvienas sura
šinėtojas kaime surašė 500
žmonių, gi miestuose — 700
žmonių atsakymus.
Tad — nemažas darbas
ir atsakymams apdoroti
veikė "Minsk” skaičiavimo
mašina. Dabar beliks lauk
ti surašymo duomenų. (E)
• Teisių mieste šiuo me
tu gyventojų skaičius sie
kia daugiau 20,000. 1959
m. gyventojų surašymo
duomenimis, gyventojų šia
me mieste buvo 13,000.

Žiema Adirondacko kalnuose.,

ar socialiems, jau nėra vie
nos nuomones. Visus pa
tenkinančio atsakymo tur
būt negalėtumėm ir išgirs
ti. Kovai su oro ir vandens
teršimu prezidentas žadėjo
per 10 m. išleisti 10 bilijo
nų dolerių, kai kam ta suma
gali pasirodyti per maža,
jau nekalbant apie didelę
labdaros, švietimo ir svei
katos departamento sąma
tą, kurią prezidentas grasi
no vetoti, tačiau kongresas
vis tiek ją priėmė, nes ji
bus gera amunicija rinkimi
nėje propagandoje.
Neužmirškime, kad prezi
dentas kalbėjo kongresui,
kuriam daugumą turi de
mokratai, už tat bet kokią
kritiką savo pirmtakūnų jis
turėjo pareikšti labai už
maskuotai. Bet ir taip su
varžytas jis rado progos su
stiprinti savo partijos pozi
cijas būsimuose rinkimuo
se. Jis, sakykim, davė su
prasti, kad dėl infiacijos yra
kalti buvusių administraci
jų (demokratų) nesubalan
suoti biudžetai.
Man asmeniškai patiko
dvi jo kalbos vietos. Pirma,
kur jis, konstatavęs, kad
karo ’vietnamizacija’ vyks
ta labai smarkiu tempu, ra
do reikalo padėkoti senato
riams ir kongresmanams,
kurie, nepaisant nuomonių*
skirtumų dėl karo vedimo
būdo, pritarė teisingai tai
kai. Kaip žinia, įvairių poli
tikų pareiškimai to karo
reikalų kaip tik daugiausiai
sukliudė tą karą anksčiau
baigti. Tą Nixonas rado rei
kalo pareikšti sekančiu dvi
prasmišku sakiniu: "Taip
pasielgę jūs galutinai su
naikinote priešo viltis, kad
jie gali Washingtone laimė
ti tai, ką jiems mūšių lauke
neleido laimėti mūsų ka
riai”. Tai labai gražus įspė
jimas ateičiai.
Antroje vietoje, Nixonas
turėjo drąsos pasakyti kitą
teisybę, kurią daug kas
stengiasi užmiršti. Būtent,
kalbėdamas apie kovą su
oro, vandens ir visos gam
tos teršimu, jis pastebėjo,
kad labai daug kas priklau
so nuo asmeniškos iniciaty
vos. Jis bylojo;
"Mes buvome per daug
tolerantiški aplinkai ir no
rėjome ją palikti išvalyti ki
tiems. Atėjo laikas tiems,
kurie stato masivius reika
lavimus visuomenei, pasta
tyti minimalius reikalavi
mus sau patiems”. Jei tas
būtų padaryta, iš tikro
Amerika pagrožėtų per vie-

"Lietuviai Televizijoje” istorinė nuotrauka iš pirmosios programos 1966 m. balandžio 25 d., kurią iš
pildė Dainavos ansamblis su solistais Jonu Vazneliu ir Prudencija Bičkiene.
V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIŠKOJI TELEVIZIJA TĘSIA DARBĄ
Tada, įžengus į ketvirtuo
sius veiklos metus, nauji
talkininkai programų vedė
jams suteikė daug naujų
vilčių ateičiai. Naujų polė
kių įtakoje, laikinai pamir
šus visus nedateklius, buvo
imtąsi energingo darbo įdo
mesnių ir naujų programų
paruošime. Užfiksuoti pavasarėjančios Chicagos vaiz
dai, speciali meniškai pa
ruošta filmą apie dailininką
J. Kelečių, sukamos LVS
'"Ramovė” ir Detroito lie
tuvių bendruomenės veiklos
filmos bei nauji talentai
praturtino televizijos pro
gramas ir papildė medžia
gos archyvą ateinančioms
programoms.
Vasario 16-sios specialia
programa lietuviškosios te
levizijos ekrane buvo pras
mingai atžymėtas mūsų
tautos prisikėlimas laisvam
bei nepriklausomam gyve
nimui, o gegužės mėn. pra
džioje iškiliai ir turiningai
buvo paminėta lietuvė mo
tina, ypatingai iškeliant jos
reikšmę žmonijai, pasiauko
jimą lietuviškai šeimai ir
savo tautai spaudos draudi
mo, nepriklausomybės kovų,
okupacijų ir tremties bei iš
eivijos dabarties metais.
L i e t u v išksios televizijos
programų žiūrovams lietu
vė motina buvo pristatyta
mūsų tautinio ryžto, pasi
aukojimo ir dvasinės stip
rybės simboliu.
Metų bėgyje programų
vadovai, su foto ir filmų
aparatais, buvo visur, kur
tik vyko ir virė Chicagos
bei apylinkių lietuviškas
ną dieną. Bet vietoje to, gyvenimas. Filmose buvo
kaip žinia, reikalaujama fiksuojami svarbesni lietu
"reparacijų” už čia nebuvu viško gyvenimo pasireiški
sių senolių klaidas.
mai — susirinkimai, minė
jimai, koncertai, didesni su
buvimai, suvažiavimai ir
protestai, prabėgo lietuvių
televizijos ekrane, kaip gy
venamojo laiko kronikiniai
pasireiškimai.
Be iškilesnių lietuviškos
veiklos prošvaisčių, metų
bėgyje buvo atžymėti ir
liūdnesni momentai. "Lietu
viai Televizijoje” savo pro
gramose atidavė pagarbą,
tiems lietuviams veikėjams,
kurie, Aukščiausiojo pa
šaukti, turėjo apleisti šią
ašarų pakalnę. Atsisveikin
ta su amžinojo atminimo
PLB pirmininku J. Bachunu, vėliau palydėtas amži
nojo poilsio vieton dr. P.
Grigaitis, tartas paskutinis
sudie muz. Bertuliui, šių,
aukščiau paminėtų, Lietu
vos ąžuolų paskutinė žemiš
Vyt. Maželio nuotrauka

”L i e tuviai Televizijoje”
yra vienintelė lietuviška te
levizijos programa laisvame
pasaulyje, prabilanti į mus
gimtuoju žodžiu televizijos
bangomis Chicagoje. Už ke
lių mėnesių ji atžymės sa
vo veiklos ketverių metų
sukaktį.
"Lietuviai Televizijoje”
praeitieji metai buvo pasi
ryžimo išsilaikyti, ištver
mės ir, didelių rūpesčių me
tai. Prieš kai kurių tvirtini
mą, kad lietuviškas žodis
televizijos bangose tegali
išsilaikyti vos keletą mėne
sių, daugelio maloniam pa
sitenkinimui, pradžioje 1969
m. "Lietuviai Televizijoje"
atšventė savo veiklos trijų
metų gyvavimo sukaktį, ši
sukaktis buvo atžymėta
specialia dokumentaline pro
gTama, vaizdžiai rodančia
1 i e t u v iškosios televizijos
darbo sąlygas, pasiektus
laimėjimus lietuvių veiklos
svarbesnių kultūrinių įvy
kių filmose užfiksavime, ne
įkainuojamos vertės filmų
archyvą, tūkstantinį skai
čių programų rėmėjų ir
bendrai lietuvių televizijos
programų paruošimo, per
davimo bei kitus organiza
cinius ir planavimo aspek
tus. Gi pati trijų metų veik
los sukaktis buvo vainikuo
ta balandžio mėn. Jaunimo
Centre surengtu, "Lietuviai
Televizijoje" rėmėjams pa
gerbti didingu banketu, ku
ris praėjo su dideliu mora
liniu pasisekimu.

koji kelionė ir amžina at
mintis, susuktose filmose,
visada liks mūsų tarpe ir
bylos ateities kartoms apie
jų darbus, atliktus lietuvių
tautos labui.
Pačios LTV programos ir
rengiamai įvairūs parengi
mai skiriami ir tarnauja vi
siems geros valios lietu
viams. Vasara surengta di
dinga ir giliai prasminga
"Lietuvių Diena” gamtoje,
jungė visų pažiūrų bei įsiti
kinimų senosios ir jaunosios
išeivijos lietuvius. Bučio
darže, gražios gamtos prie
globstyje, tūkstantinė chicagiečių lietuvių minia, se
nimas ir jaunimas, rado
bendrą kalbą ir tą dieną
jautėsi didelės bei vieningos
lietuviškos šeimos vaikais,
šios dienos proga buvo pri
simintas ir pagerbtas Povi
las šaltimieras, lietuviško
sios radijo programos pio
nierius Chicagoje.
Praeitais metais nepa
miršta buvo ir.tarptautinės
reikšmės ir visos žmonijos
kultūrinei pažangai reikš
mingi svarbesni įvykiai.
Lietuvių televizijos pro
gramose turėjo progos pa
sireikšti įvairiausios mūsų
meninės pajėgos — šokėjai,
dainininkai, deklamatoriai,
instrumentalistai, vaidinto
jai ir jaunimo organizacijų
atstovai, paruošdami net iš
tisas programas, reprezen
tuojančias savo organizaci
jas. Taip pat buvo skiria
mas laikas ir visuomeniniu
o r g a nizacijų reprezentan
tams įvairiomis progomis
prabilti j žiūrovus,
Programų dalyviai ir
jaunosios meninės pajėgos,
televizijos ekrane, šoko tau
tinius šokius, dainavo lietu
višką dainą, deklamavo pa
triotinius eilėraščius ir kal
bėjo nuoširdžiu lietuvišku
žodžiu. Lietuviškas žodis,
tautinis menas ir daina pla
čiai buvo skleidžiama tūks
tančių savųjų ir kitataučių
žiūrovų tarpe.
Tačiau finansiniai rūpes
čiai spaudė LTV per visą
laiką, nuo pat įsikūrimo, o
ypatingai praeitais metais,
vos neprivedę prie progra
mų uždarymo. Tie patys
rūpesčiai ir šiandien dar tebespaudžia LTV vadovybės
pečius. Laikantis tačiau
principo, kad tik darbas ir
sveikos pastangos tegali bū
ti įvertintos bei remiamos,
neskaitant pavasarį sureng
to banketo, vasarą suorga
nizuotos didingos "Lietuvių
(Nukelta į 2 psl.)
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mes turime laimėti garbin
gą taiką. Prezidentas ir ka
rinė vadovybė gali padaryti
daug daugiau, negu kad iki
šiolei.

CELIBATO GALAS <21
SPAUDIMAS LEISTI KUNIGAMS VESTI
Celibato klausimas paaštrėjo reformacijos lai
kais. Liuteris visą laiką
buvo celibato priešinin
kas, nors pats vedė ga
na vėlai (sulaukęs 41 me
tų). Kokia buvo tada fak
tinė padėtis gerai paro
do 1540 metų Mainzo ar
kivyskupo Albrechto ra
portas popiežiaus nunci
jui: "Aš žinau, kad visi
mano kunigai turi mei
lužes. Bet ką aš galiu
padaryti? Jei aš jiems
uždrausiu meilužes, jie
pareikalaus žmonų ar
pereis į liuteronus?"
Griežtai už celibatąpasisakė Trento bažnytinis
susirinkimas (1545-1563
m.). Ten buvo uždrausta
iš viso diskutuoti tuo
klausimu: Jei kas nors
sako, kad dvasiškiai...
gali vesti arba jau jų
turimos vedybos yra ga

LIETUVIŠKOJI

TELEVIZIJA...
(Atkelta iš 1 psl.)
Dienos”, LTV rėmėjų visuotiniame susirinkime padėjus tvirtesnius organiza
cinius pagrindus, sudaryta
Finansų Telkimo Komisija,
rudenį surengė B. Pakšto
svetainėje linksmą paren
gimą, kuris praėjo su dide
liu moraliniu ir materiali
niu pasisekimu. Parengimo
svečių nuotaika, finansinės
aukos ir pasižadėjimai rem
ti lietuviškosios televizijos
programas, teikė naujų ir
gražių vilčių ateičiai.
LTV programose nebuvo
pamirštas ir Lietuvos ka
rys, savanoris kūrėjas, par
tizanas bei visi kovotojai už
Lietuvos laisvę. Jiems vi
siems pagerbti Lapkričio
23-sios, Lietuvos Kariuome
nės šventės proga, buvo ski
riama ištisa programa, iš
ryškinusi Lietuvos Kario
pasišventimą ir padėtą au
ką ant Lietuvos laisvės au
kuro.
Metams baigiantis, Kalė
dinės dvasios pakili nuotai
ka atsispindėjo ir baigiamo
se LTV 1969 metų progra
mose. Artėjančių šv. Kalė
dų proga lankytos lietuviš
kos bažnyčios, fiflmuojami
jų tautiniai religiniai vitra
žai, įrengtos prakartėlės ir
kiti kalėdiniai simboliai su
visomis jų grožybėmis. Ka
lėdinėje LTV programoje
religiniai vaizdai, Kalėdų
giesmės jungėsi bendron
šventinėn nuotaikon, kuri
kartu su Kalėdiniais ir Nau
jųjų Metų sveikinimais bei
linkėjimais, baigiant me
tus, buvo perduota lietuviš
kosios televizijos programų
žiūrovams.
Taigi 1969-ji metai "Lie
tuviai Televizijoje” tikrai
buvo kieto darbo, pasišven
timo ir kovos dėl egzistenci
jos bei išsilaikymo metai.
Atrodo kova laimėta, belie
ka darbą tęsti.
E. Vengiartskas

liojančios,
priešingai leistl bažnytinę santuo
bažnytinei teisei... te ką, tačiau ne viešą, bet
būna prakeiktas."
tik slaptą. Atrodo, kad
Tačiau balsai prieš ce 1964 m. buvo manoma,
libatą nenutilo. 17 ir 18 kad tokių atsitikimų bū
šimtmetyje net daugelis šią keli šimtai, bet ne
teologijos profesorių bu 12.800 kaip minėjom.
vo pažiūros, kad jis jau Dėl to jau pats popie
atgyvenęs. Tačiau 19 ir žius savo 1967 m. encik
20 amžiuje celibatas vėl likoje apie tai prasitarė
buvo daug daugiau kelia viešai. Dispenso sutei
mas į aukštybes. Popie kimas be specialių pro
žius Jonas XXIII pavadi tekcijų normaliai trun
no jį "vienu iškilniausių ka apie metus laiko. At
ir tyriausių kunigijos mestas iki šiol nebuvo
garbės lapų". Taip pat nė vienas prašymas.
ir dabartinis popiežius
Oficialiai skaičiuoja
Povilas VI celibatą lai ma, kad dispenso prašo
ko "brangia Dievo dova si 85% visų kunigų, ku
na" ir "saldžia Kristaus rie ryžtasi vesti, neofi
našta".
cialiai manoma, kad tik
Panašiai ir Vatikano kiek didesnė pusė. Bet
antrasis bažnytinis su kadangi vienokia ar kito
sirinkimas celibatą iš kia dauguma liktų kuni
gyrė, pabrėždamas, kad gais, jei jiems būtų leis
negalėdami vesti kuni ta vesti, po truputį ir
gai "gali nurodyti į slap bažnytinėje hierarchijo
tą santuoką, kuri yra Die je pradeda įsigyventi
vo įkurta ir kitame gy mintis, kad gal celibatas
venime pilnai pasireikš: nėra būtinai reikalingas.
joje Bažnyčia turi tik vie Juk yra tendencija skirtu
ną sužadėtinį: Kristų". mą tarp kunigų ir eilinių
Iki šiol galiojantieji maldininkų mažinti. Pa
1918 metais paskelbti Co- galiau ir šeimos priežiū
dex juris canonici nuo ra anksčiau reikalavo vi
statai įšventinimą į ku sai kitokio rūpesčio ne
nigus laiko tokia patkliū gu dabar. Be to, už celi
timi teisėtam vedybom bato panaikinimą kalba
kaip impotenciją ar arti dar vienas argumentas.
mą kraujo giminystę. Šiais laikais, kada į ku
Jei kas susituokia pagal nigus (ir vienuolynus)
civilinę metrikaciją, pa vis mažiau ir mažiau at
daro tokią sunkią nuodė siranda kandidatų, Baž
mę, kad jos jau negali nyčia pergyvena prieatleisti eilinis nuodėm augliaus krizę. Rasit,ce
klausys. Kad nebūtų pa libato panaikinimas galė
gundos, kunigams lei tų padėti nugalėti šią
džiama gyventi vienuo krizę.
se namuose tįk su mote Tiesa, niekas netikė
rimis, kraujo giminės jo kokių drastiškų re
arba jau vyresnio am formų iš dabarintės baž
žiaus, kad nebūtų jokio nytinės vyriausybės, ta
pagrindo įtarimams (133 čiau pereitam numery
kanonas 2 str.). Vidu je minėtas olandų kata
rio Europoje toks 'ka likų reikalavimas, gali
noniškas' moters am priversti pakeitimus pa
žius buvo laikomas pra daryti jau artimoje atei'
dedant 35 ar 40 metais, tyje. Kai monsenioras
Vakarų Vokietijoje 30. Giovanni Mušanti, 51 me
Jei kunigas anksčiau tų .aukštas Vatikano pa
nurodyto nuostato nepai reigūnas (su garbės tei
so, jis automatiškai įta se nešti popiežių į šv.
riamas konkubinatu, ku Petro baziliką) užsino
metais
ris yra definuotas kaip rėjo pereitais
"pakartotinas lytinis san
tykiavimas su ta pačia
moterimi". Už tai jis ga
li būti įvairiai vyskupo
nubaustas.
Nors tie nuostatai dar
turi galios, nūdien jais
mažiau vadovaujamasi.
(Įdomu, kad Italijoje dar
šiandien veikia Mussolinio laikais sudarytas kon
kordatas,
pagal kurį
"puolę kunigai" negali
gauti jokių valstybinių ar
savivaldybinių tarnybų.)
Nepaisant veikiančio
nuostato, laikai, pažiū
ros ir nuotaikos taip pa
sikeitė, kad popiežius Po
vilas VI 1964 m. slaptu
dekretu patvarkė, kad ku
nigams speciali Vatika
no institucija gali duoti
vedybų leidimą ir net

Karo aviacijos kariūnas Vytenis Bukšnys išklau
so jaunesniojo kariūno raporto.
Omaha World Herald nuotrauka

Omahos lietuviai nebijo kritikos
Lietu viškoje spaudoje
kartais užtinkame žmonių
kritikuojančių tuos rašan
čius, kurie kartais bando
mokyti amerikiečius, ar net
patį Prezidentą, kaip, kada
ir kur reiktų tinkamiau elg
tis ir tvarkytis, sprendžiant
Amerikos vidaus ar užsie
nio politikos reikalus. To
kiais atvejais, beveik visa
da, antrieji kritikai mėgina
iš pirmųjų pasijuokti. Gir
di, šie nieko negali, kartais
net negudriai galvoja, kas
gi iš to.
Pažiūrėkime, kaip tą rei
kalą sprendžia amerikiečiai.
Paskutiniųjų savaičių bėgy
je į mano rankas pakliuvo
trijų Omahos lietuvių nuo
monės, kurios tilpo OmahaWorld Herald laikraščio
skiltyse.
Mindaugas Kantanavičius: Prezidentas, kovoda
mas su infliacija, neturėtų
kelti mokesčių, bet turėtų
paruošti programą kontro-

vės ti, dispensas jam
buvo suteiktas per ketu
rias dienas, taip pat ir
popiežiaus palaimini
mas ir 15.000 dolerių
už atleidimą iš pareigų
be pensijos. Jo santuo
kos ceremonija buvo vie
ša ir net su muzikos ka
pela. Putinui- Mykolai
čiui kaip žinome, buvo
daug kebliau. Bet tai ir
buvo daug seniau...

liuojančią valdžios išlaidas.
Atrodo, kad federalinė val
džia išleidžia bilijonus do
lerių dėl to, kad negali nu
matyti ir sukontroliuoti iš
laidų, kurios yra padaromos
vis naujose programose ir
kariniame biudžete.
Aš negaliu suprasti, kaip
naujasis Karo Aviacijos
naikintuvas — F15 gali
kainuoti 15 mil. dolerių.
Infliacijai daug padeda ir
naujieji valstijos bei miesto
mokesčiai. Atrodo, kad tuo
keliu eidami, greitai savo
uždarbio čekius atiduosime
valdžiai, o ši mums teleis
tik pakankamai pavalgyti ir
apsirengti.
Karo Aviacijos Rezervo
Karininkų Apmokymo Korpo kariūnas ir Nebraskos
Universiteto Omahoje civi
linės inžinerijos stud. Vy
tenis Bukšnys: Vietname

Juozas Navakas: Naktį
vaikščioją gatvėmis žmonės
nėra saugūs. Kiekvienas iš
jų gali būti apiplėštas ir
nužudytas trijų pėdų ilgio
2x4 (tubayforu).
Aš buvau užpultas tik
dviejų blokų atstume nuo
savo namų, kai grįžau iš
maisto krautuvės. Ačiū Diebui, aš esu dar gyva ir dė
kingas policijai, kuri pikta
darius, ieškančius savo au
kų sugavo.
Tiems, kurie turi vaikš
čioti nakties metu, reikalin
ga išduoti leidimus nešiotis
ginklą apaiginimui. .
Į J. Navako laišką atsi
liepė paties laikraščio re
dakcija savo vedamuoju,
kuris buvo užvardintas:
Berybis tikėjimas. Jame
tarp kitko rašoma: J. Na
vako draugai, kurio laišką
apie jo sumušimą ir apiplė
šimą šiame puslapyje spau
sdiname, žino jį kaip ramų,
mėgstamą ir plačių galimu
mų vyrą. Taip pat labai ge
rai yra žinoma ir jo meilė
šiam kraštui.
Šis kraštas yra jo adoptuotas. Jis yra lietuvis ir
čia atvykęs po antrojo pa
saulinio karo. Jo išsilavini
mas yra tolygus JAV žemės
ūkio kolegijos išsilavinimui.
Jis nemėgsta komunizmo,
nes jam teko su komunizmu
iš arti susidurti. Visiškai iš
arti palietė jį ir nusikalti
mai gatvėse. Tačiau jo stip
rus tikėjimas šiuo kraštu,
kartu neša ir rimtą atsišau
kimą į kiekvieną amerikietį.
Pabaigai, manau, komen
tarai nebereikalingi. V.š.

LIETUVOS KANKINIŲ
KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,
pasaulyje garsiausioje vietoje jau

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui brangin»nčiom savo tautos
kankinių atminimą dera būti Šio paminklo kūrėjų
tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną
koplyčia bus dedikuota.
SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ.
Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FlIND
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.

NEPRALEISKITE
PROGOS
UŽSISAKYTI
REZISTENCIJĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Siunčiu......... dol. pinigais/ėekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

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

............. egz. R. Spalio romaną "Rezistencija”
Kaina 6 dol.

Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Mano adresas: .......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

žemos — Pasirinkimas didelis.
(miestas ir valstybė, up Nr.)

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

KOVOS KELIU į LAISVĘ (9)
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NEATSAKYTAS
KLAUSIMAS

Mokslo ir kūrybos sim
poziumui vienas jo daly,
vių prof. A. Klimas,
Draugo korespondento
paklaustas apie simpo
ziumo paskirtį ir užda
vinius atsakė, jog jo ma
nymu
svarbiausias
svarstytinas klausim as
turėtų būti, kaip jaunie
ji lietuviai akademikai
galėtų pagelbėti Lietu
vai.
Tas klausimas nebuvo
svarstytas ir jis tebelau
kia atsakymo. Sunkiame
lietuvių kelyje į Lietu
vos nepriklausomybės
atstatymą tai yra vienas
svarbiausių fr pagrindi
nių klausimų, nes nuo
jaunosios lietuvių išei
vių akademikų kartos ak(Nukelta į 4 psl.)

mokslininkų suvažiavi simpoziumo rengėjai, atmo viešo deklaratyvinio m indami pačios istori
pareiškimo
Lietuvos jos diktuojamą uždavinį
laisvės reikalu, kuris
ir mesdami žvilgį į atei
paliudytų jų besąlyginį tį, pagrindinį simpoziu
angažavimąsi kovai dėl mo pranešimą ir foru
lietuvių tautos laisvių ir mą skirs temai — "Jau
teisių. Toks pareiški nosios lietuvių išeivių
mas ne tik būtų giliai kartos mokslininkų ir
prasmingas, jis būtų su kultūrininkų tautinė mi
Žvelgiant į praeitume- teikęs pirmajam jaunų- sija ir uždaviniai tautos
tų margą ir varganą lie jų lietuvių išeivinių aka išsilaisvinimo kovoje".
Sudarant planus 1970 sidūręs tu tokia gyveni tuvišką iš ei viską gyve demikų suvažiavimui is
***
metų visuomeninei veik mo tikrove pradeda nuo nimą tenka nesvyruojant torinės reikšmės.
Dar prieš įvyksiant
lai mūsų organizaci tokios "patriotinės" veik pripažinti, jog žymiau
Kas gi kitas, jei ne jau
joms pravartu atsiminti los, org-jos ir net as sias ir reikšmingiausias nieji lietuviai moksli I
praeitų metų klaidas ir, mens trauktis ir užsida tų metų įvykis buvo lap ninkai ir kultūrininkai,
jei norime garbingai bei ryti savam kiaute.
kričio 26-30 Chicagoje kūrybinės laisvės sąly
sėkmingai tęsti tremties
Visuomeninis organi įvykęs jaunosios lietu gose subrandinti, atmin
mums uždėtas pareigas, zacinis darbas yra pa vių išeivių akademinės darni nelaisvėje ir dva
• Kolei žiema, daugiau ką paskaitome. Perio
tų klaidų nekartoti. Jau siaukojanti garbės tar kartos Mokslo ir kūry sinėje priespaudoje au
dinė spauda, kiek jos čia turime, visa kiaurai perskaitėme praeitų metų nyba, atliekama po tie bos simpoziumas.
gančią ir bręstančią jau skaitytina, bent tiems, kurie nuoširdžiai nori neat
tautinės veiklos darbų sioginių duonos pelny
Tvirtai ir sumaniai or nąją lietuvių kartą Tėvy silikti, t.y. žinoti mūsų bėgančio gyvenimo (tautinio
apžvalgą, džiaugėmės mo darbų, aukojant poil ganizuotas, darniai ir nėje, turėjo viešai pra ir visuomeninio) pulsą bei kryptis. Irgi praeitais
visose srityse mūsų or šio laiką ir tam reikalui ryžtingai pravestas pir bilti tais ispanų rašyto metais pasirodė dar keletas rimtų ir turiningų žur
ganizacijų naudingais at- išleidžiant mažiau ar masis lietuvių išeivių jo Muguel de Cervantes nalų. Tėvynės Sargas atstovauja katalikų demokra
siekimais, bet neminė daugiau lėšų, kurių nie jaunųjų mokslininkų su Saavedra žodžiais, ku tų srovei. Varpas — šis numeris yra itin brandaus
jome jų padarytų klaidų, kas neįrašo į jokį auko važiavimas reiškė be riuos jis giliai tikėda svorio, įvairaus turinio, sumaniai redaguojamas.
kurių taip pat netrūko. tojų sąrašą. Tokie yra abejo žymų visos lietu mas į nemirštamas hu Metmenys ir Akiračiai — kelia jautriai aktualias te
Viena iš didžiausių mūsų idealistai visuome vių išeivijos laimėjimą. manistines idėjas ir ver mas, patraukia skaitytoją (kai kuo ir ginčytis nu
praeityje pasireiškusių nės veikėjai ir jų vado To suvažiavimo mokslo tybes dėjo į lūpas savo teikia). Dar pridėkime jau 1970 m. Beliajaus ma
lietuvių veikloje klaidų vaujamos organizacijos ir kūrybos simpoziu sukurtam herojui: —
gaziną Viltis, kuris yra be galo savitas ir įvairus,
buvo stoka tolerancijos stiprėja. Tokių idealis mas, kuriame įvairius
"Laisvė", kalbėjo Don paveiksluotas — tai geras pluoštas skaitinių. O kur
organizacijų tarpe ir aiš tų yra daug, bet netrūks pranešimus skaitė 54 jau Kichotas Sančui, "yra dar mūsų gyvieji savaitraščiai ir dienraščiai (tik ne
ki stoka pakantos paski ta ir tokių, kurie dėl nieji lietuviai akademi viena pačių brangiausių delskime prenumeratas sausio mėn. apsimokėti!)
riems asmenims kitų or kiekvieno organizacijos kai, akivaizdžiai atsklei dovanų, kuria dangus ap — visa tai yra būtinas dvasinis maistas inteligen
ganizacijų
nariams. naudai pajudėjimo drįs- dė neišnaudotą ir Lietu dovanojo žmones. Lais tui. Ir žiūrėkime, kad neįsigalėtų priežodis: Mūsų
Toks susiskaldymas, vie- ta pareikalauti atlygini vos laisvės reikalui vis vei negali prilygti jokie tik mokytesnieji savos spaudos nebeskaito...
nas kito "vanojimas", mo, už keletą minučių dar pakankamai neišnau žemėje užrakinti ar jū
anot Australijos "Mūsų programos atlikimą, pas- dojamą jaunosios lietu ros gelmėse paslėpti tur.
• Puoselėjame tradicijas. Kalėdoms tuščių po
Pastogės", nieko gera kaitą ir t.p. išskyrus, vių akademinės kartos tai. Dėl laisvės, kaip pierėlių siuntinėjimą įsigerbėme greitai. Tebetranežada ir šiems metams žinoma dainininkus nors didelį organizacinį ir kū dėl garbės, galima ir diciname vaišingumą (kurį mūsų vaikai taip išto
nežiūrint viens kitam ir ne profesionalus, ku- rybinį pajėgumą.
reikia aukoti savo gyvy bulino, kad rimti viešbučiai jau lietuvių bijo!). Iš
gražių linkėjimų naujų riems pasiruošimas kaiPirmas toks viešas lie bę. Ir nėra didesnės ne kėlėme itin aukštai asmeninių pasigerbimų vėlia
jų metų išvakarėse. Kad nuoja. Tokie įvykiai at- tuvių išeivijos jaunosios laimės, kuri galėtų už vas (jos dažnai nukonkuruoja tautinius parengimus
ir gražūs, bet jei nenuo baido rengėjus ir todėl kartos kūrybinės galios griūti žmogų, kaip ne ir meno šventes). Moteriškės savo sukirptų sukne
širdūs organizacijų va mūsų programos eina demonstravimas pra laisvė".
lių parodymus urmu įsivedė į savo kultūros būtiny
dovų žodžiai pakimba vis menkyn.
džiugino kiekvieną lietu
***
bę.
ore, o gyvenimo tikrovė
Gerai žinome, kad vi vį. Galima buvo tik ap
Prieš mūsų akis ne
rieda savo keliu ir anks sa mūsų tautinė bei kul gailestauti, kad laisva
• O kodėl niekam į galvą neateina — ugdytis
vien
Lietuvos pavergimo
čiau ar vėliau parodo tik tūrinė veikla remiasi jame pasaulyje išaugę ir
savos
knygos tradiciją? Lygiai prieš šimtą metų
rąjį kiekvieno veidą.
spauda, be kurios visų subrendę jaunieji lietu trisdešimtmetis. Esame knygnešiai heroiškai Sibiran ėjo dėl lietuviško žo
Šiuo metu mūsų visos organizacijų judėjimas
viai akademikai, kreip naujo 1970-jo dešimtme džio! Tai jų ryžtingumas ir ištvermė atnešė 1918 m.
išeivijos, visų organiza- sustotų. Bet kiek mes dami savo širdis ir min čio angloje, kuriam lie laisvę. O šiandien nebežinome net knygos vertės:
cijų tikslai aiškūs ir tie tai spaudai skiriame dė - tis į pavergtą tėvų kraš- tuvių laisvės kovoje vis vis pasigirsta balsų, kad pirkime knygas, kad pil
patys — Lietuvos išlais mesio? Matome prenu tą ir svetimųjų min tvirčiau ir svariau turės nom lentynom didžiuokimės (nors ir toki balsai,
vinimo siekiai, todėl at meratas atnaujinančių
džiojamą protėvių žemę, pasireikšti jaunoji lietu deja, jau retoki), bet niekas neakstina skaityti, gi
rodo, galėtume visi la skaitytojų kad ir kukliau savo pirmojo suvažia vių išeivių akademikų lintis į knygų turinį, grožėtis forma, nuvokti sti
bai draugiškoj nuotaikoj šių aukų sąrašus, bet la vimo proga netarė visos karta. Ateinantis de lių įvairybes, įsigyti skonį, stropiai sekti visas
kiekvienas pagal sugebė bai retai užtinkame or lietuvių išeivijos jauno šimtmetis turėtų būti tos naujienas. Apsileidimas šioje srityje —žlugdo mū
jimus bei išgales dirbti, ganizacijos vardą.
sios kartos vardu viešo kartos dešimtmečiu, at sų bendros inteligencijos laipsnį, ugdo nekultūrin
šių tikslų siekti įvairiais
Spauda
reklamuoja tvirto ir kategoriško NE žymėtas jos iniciatyva, gumą, daigina daugelį negerovių. Tai liudija gausūs
metodais viens kitam org-jų parengimus iš dabartinei Lietuvos oku jos sumanymais, jos ir ryškūs vieši kivirčai visuomenėje.
nuoširdžiai
talkinant. anksto, plačiai aprašo pacijai, lietuviu tautos veiksmais ir darbais.
Kai prieš 30 metų so
Bet ar taip yra? Deja, po įvykių, deda eilę įvai teisių laužymui, jos lais
• Net negudriai apsipratome, kad LB apylinkių
vietai
okupavo Lietuvą
praeiti metai tuo nepasi rių nuotraukų prieš ir po vių ir kultūros kūrybos
susirinkimai
yra blankūs ir nuobodūs, beveik nor
žymėjo. Spaudos pusla parengimo. Tai iš redak varžymui ir prievarta laisvės kovos pradi malu, kad maža kas juos lanko (nebent koks ginčas
ninkais buvo ano meto
piuose mirgėjo organi cijos pareikalauja daug vimui.
traukia). O jei turėtume Knygos Ratelius, kurie suzacijų, institucijų ir pa- kruopštaus darbo, laiLaisvoji lietuvių spau jaunoji lietuvių akade sirinkimams teiktų kokią nors įdomesnę programą,
vienių asmenų tendencin ko ir visa tai kainuoja da nekartą nusiskundžia mikų karta. Ji daugumo savaime LB pagyvėtų iš pat šaknų. Knyga yra visų
gos kritikos aiškiu noru pinigų. Deja, labai re įvairių
suvažiavimų, je nešė to meto laisvės dvasinių daigų aruodas: ir politika, ir menas, ir is
suniekinti ne savo, bet ta org-ja parodo gražų kongresų ir susirinki kovos naštą. Lietuvos torija, ir buitis, net ir 'religija. Taip būtų bent ban
prisiųsdama mų priimamų nuobodė- universitetai Vilniuje ir doma išbristi iš to slogaus nuobodulio, kai apylinkkitą org-ją, instituciją pavyzdį
ar jų žmones. Visa tai bent simbolinę auką po jusių rezoliucijų gausu Kaune buvo faktini tauti kių susirinkimai tėra vien — metinės apyskaitos,
mūsų veiklos nestiprina, gerai pasisekusio paren mu, prilygindama jas nio lietuvių pasipriešini' balių ir banketų komisijų sudarymai, aukų ir lėšų
o silpnina ir tą aiškiai gimo, o dažnai patys pa smėlio žarstymui dyku mo centrai. Vokiečių žvejojimai, valdybos rinkimai.
okupacijos metais Vil
patys matome ir jaučia darę kelis šimtus dole moje.
me priežastis, tačiau rių pelno užmiršta spau
Tačiau šiuo atveju niaus lietuvių pogrindžio
• Naujai išėjusi R. Spalio REZISTENCIJA —
kaltę vis kitam dairo dai atlyginti net faktiš kaip tik teko pasigęsti slapto komiteto narių labai tinkama knyga mūsų visuomenei link skaity
mės primesti, vis kitą kas išlaidas, lyg nežino jaunųjų lietuvių išeivių daugumą sudarė Vil mo patraukti. Ir ne vien skaityti, bet — smulkiau
niaus universiteto jau
dami, kad be spaudos toapkaltinti.
nieji akademikai. Jų tar nagrinėti, aiškintis situacijas ir ginčytis dėl išva
Ne vien spaudoje reiš pasisekimo būtų ir nebu
pe vyriausias buvo šiam dų. Romanas girtinas daugeliu atžvilgių: aktualus ir
kėsi tolerancijos stoka, vę. Tai yra skriaudimas
vadovavęs teigiamas turinys, tautinės problemos, lengvai
bet ir iš lūpų į lūpas, pa mūsų spaudos. Tai mūsų tol, kol lieka iš viso liz komitetui
do
tik
du
panašaus
stip

prof.
A.
Žvironas:
jam grakštus stilius, be to, jaunimui visai gera knyga.
čia senoviškiausia žmo veikėjų nuolat kartoja
Ta proga mus paskatintų išsikalbėti: kaip vestina
rumo.
Tada
sprunka
jie

buvo
suėję
vos
40
metų
nių susisiekimo priemo mos klaidos, kurių būti
kova su okupantu? kaip nesėkmėse išlaikyti viltį?
du
viens
nuo
kito
ir
taip
amžiaus.
ne ir tai ne eilinių as nai reiktų vengti peržen
Ateinančiame trisde kaip kovai dėl laisvės patraukti jaunimą? kaip de
gus naujųjų metų slenks išlieka gyvi" (Aidai 8 nr.
menų tarpe.
1939
m.).
šimtmetyje
vadovavi rinti pasaulėžiūrų skirtumus?
Toks stengimąsis ki tį, jei norime, kad ir to
"Pravartu
šį
įspėjimą
mas laisvųjų lietuvių ko
tą organizaciją ar jos liau mūsų veikla stiprė
• Mūsų beletristikos permanentinis bruožas
prisiminti
visuose
mūsų
vai
dėl savo tautos lais
tų,
o
spauda
nuoširdžiai
paskirus narius bei dar
(jo
neišvengė
ir Spalis) — stoka ryškaus mote
konfliktuose,
kuriais
vis
vės ir visa tos kovos
bus įvairiais būdais nu- talkintų idant nepavirstu riško
personažo,
lietuvės veido. Tikrai pageidau
energingiau
savo
tarpe
našta laisvajame pašau
vertinti, eilinį lietuvį ve- me tais kraštutiniais fatina,
kad
mūsų
moterų
dr-jos susitelkę būrin įsteig
da nusivyliman, tuo la- natikais, nes anot a.a. draskomės (ir atskirose lyje neišvengiamai turės tų kokią Femina premiją
— Birutės ar Gražinos
biau, kada tokį elgesį A. Bendoriaus žodžių, kolonijose ir visoj bend atitekti dabartinei jau vardu. Gal būt, nuosekliai ilgesnį laiką ugdant, pa
pastebi tuose asmeny "fanatizmas", kaip kiek ruomenėj). Užuot skor- nųjų lietuvių išeivių aka mažu ko nors pasiektume toj srity? Argi mūsų kul
se, kuriuos visuomet lai- viena kita blogybė, apsė- pioninio miletantizmo, demikų kartai. Jos vaid tūringų moterų nejaudina šis trūkumas? O premija
kei ne tik vienos kurios da žmogų nejučiomis. reikia atvirumo, be ku muo bendroje lietuvių — ne tiek pinigas svarbu, bet dėmesys ir pagarba
partijos ar draugijos, Kaip ten bebūtų bet mes rio negali būti nė vienin tautos išsilaisvinimo ko kūrybai. Literatūrinės šventės sujudina visuomenę
bet visos lietuvių išei dar esame žymiai pado gurno", teisingai rašo J. vo je gali būti labai reikš > ir skatina autorius. Mėginkime išlaikyti balansą —
vijos autoritetu. Ne resni už skorpionus, ku- Girnius tame pačiame mingas ir istorinis.
Todėl reikėjo laukti, greta gausių ir tradicinių madų modelių.
nuostabu
todėl, kad rie vos gimę pradeda Aidų puslapyje.
kad
Mokslo ir kūrybos
SKIRPSTAS
E. Čekienė
jautresnis žmogus, šu viens kitą ėsti ir ėdasi
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
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•
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ŽVILGSNIS ATGAL

"Žmogaus meilė
savo kraštui visuo
met buvo laikoma
dorybe. Mūsuose da
bar tai yra daugiau
negu dorybė. Tai
yra būtinybė, sąly
ga išlikti gyviems".
Adlai E. Stevenson

ŠIS BEI TAS

KOVOS KELIU
Į LAISVĘ...
(Atkelta iš 3 psl.)
tyvaus įsijungimo apoli
tinės lietuvių išeivijos
vedamą laisvės kovą žy
mia dalimi priklausys
tos kovos sėkmingumas
ir jos ateitis.
Kaip tik jaunieji lietu
viai akademikai galėtų
padėti aptarti ir apspręs
ti naują laisvinimo turi
nį, rasti ir nustatyti nau
jas laisvinimo veiklos
formas, kurie atitiktų
ateinančio dešimtmečio
dvasią, jo poreikius ir
statomus uždavinius.
Politinio gyvenimo gy
vybingumas, pajėgumas
vykdyti pakeitimus, įvai
rūs pasiekimai, aiškino
Adlai E. Stevenson, iš
plaukia iš tyrinėjimų
laisvės, minties laisvės,
vaizduotės, išradingumo
ir drąsos žmonių, kurie
nesibaido naujų idėjų. To
kiais drąsos žmonėmis
visada buvo ir bus jau
nieji akademikai.
***
Jaunoji lietuvių išei
vių akademinė karta ne
gali ir neturi tenkintis
vien tik "tautos išeivijo
je" gyvenimu, jo rūpes
čiais ir uždaviniais. Ji
turi prigimtinių parei
gų ir prievolių okupacijo
je gyvenančios tautos at
žvilgiu, nuo kurių nie
kas jos atleisti negali.
Viena pirminė jaunosios
lietuvių išeivių akade
minės kartos pareiga ir
jos tautinė misija yra pa
gelbėti tautai jos dabar
tinėje nelaimėje.
Vykdydama šią parei
gą, savo aukščiausiu sie
kimu statydama Lietu
vos laisvę ir nepriklauso
mybę, sumanytoji Lais
vojo pasaulio lietuvių
mokslo draugija ypatin
gą dėmesį turėtų kreip
ti į šiuos du pagrindi
nius uždavinius:
1. Ginti okupanto var
žomos ir prievartauja
mos tautinės kultūros
kūrybos laisvę ir ieš
koti būdų ir priemonių
suteikti okupuotos Lie
tuvos jaunajai kultūrinin
kų kartai Vakarų pasau
lio mokslo ir kultūros
deguonies;

1970 m. sausio 28 d.

DIRVA

Nr. 7 — 4

Los Angeles lietuviai sausio 11 d. susirinkę t ALT S-gos rengtą prez. A. Smetonos minėjimą.
L. Kanto nuotrauka

Tarp Los Angeles lietuvių
Prie didesnių lietuvių
kolonijų šiame krašte
tenka priskirti ir nau
ją didėjančią koloniją Ka
lifornijos garsiame Los
Angeles mieste. Pacifiko pakraštyje. Los An
geles su garsiu Hollywoodu yra didžiausias
Kalifornijos miestas plo
tu ir gyventojų skaičiu
mi, lenktyniuojąs su tirš
tai apgyventu New Yorku. Kalifornija jau se
niai pralenkė New Yor
ko valstiją automobilių
skaičium.

2. Skatinti ir remti už
sienio lietuvių mokslo ir
tautinės kultūros kūry
bos darbus ir supažin
dinti Vakarų mokslo ir
kultūros pasaulį su lie
tuvių tautos siekimais,
jos laisvės kova ir lie
tuvių moksliniais ir kul
tūriniais laimėjimais.
Jei sumanytoji Lais
vojo pasaulio lietuvių
mokslo draugija, veik
dama apgalvotai, atsar
giai, planingai ir siste
mingai, įstengtų bent da
linai pradėti vykdyti tuos
uždavinius, ji netruktų
tapti vertinga ir nepa
mainoma tautos talkinin
ke jos lemtingoje išsi
laikymo ir išsilaisvini
mo kovoje.
(Pabaiga kitam numery)

JURGIS GLIAUDĄ

ŠALIA MILŽINŲ
Dirvos konkurse premijuota novelė

(5)
— Mokytą vyrą nelengva suprasti, prisipažino
kunigas Vilčinskis, suvokęs tačiau, kad Daukanto
pasaulio samprata yra kita, kaip kad jo, arba dai
lidės. Aš gi dėl to, kad gali Marelė ir verpstę iš
mesti. Ir kad ta verpstė gali jai patapti gyvenimo
kryžiumi.
— O žmogus., konfratre, kryžiui paskirtas,
pasakė dar vienas iš dvasiškių.
Kunigas Petravičia veržėsi su savo nuomone:
— Pone Simonai, tu pasakei, kad gamta su
jungia dvi lyti į vieną srovę, o kur gi, susimilda
mas, čia Dievo pirštas?
Nustūmęs, ir taip suktai, jam visad jautrią
savo celibatinio gyvenimo mįslę, Daukantas pasi
juto pavargęs. Jam visad atrodė, kad gyvenimas su
vaizduote, tai jau yra kaip gyvenimas su kita lyti
mi. Taip jau ir gamtos tvarka, taip jau ir Dievo
pirštas. Abu vienodu. Žmogus per mažas, kad visa
tai suprastų.
Ir vėl neskubėdamas atsiliepti, Daukantas pa
sakė po valandėlės:
— Kas žmonių karta, tai ir vis naujovė. Juk,
kadaise, tikrojo Dievo nepažindami, deivių gar
binimu laikėmės. Stryjikovskis, balamutas, geras
istorikas, pirmus žemaitiškus žodžius istorijon
įrašė. Esą, atėjo pas Jogailą ką tik pakrikštytas

Skrendant į Los Ange
les matai žemai stebi
nantį vaizdą: pačiam
miestui kaip tai gamta
palikus daugybės ket
virtainių mylių ploto ly
gumą; ji aplink apsupta
šiurpą
sukeliančiais
plikais uolynais; matai
vieną greta kito aukštų
kalnynų čiukurus, net
baimė ima kad lėktu
vas nepakliūtų į tą tuš
čią pasaulį. Kalnų tar
puose įsispraudę dides
ni ir smulkūs Los Ange
les priemiesčiai.
Žemė vienur yra ly
gi su jūrų vandens pa
viršium, kitur iškilus iki
5,000 pėdų aukščio.
Los Angeles lietuvių
kolonija turi ir Lietu
vos konsulatą. Dr. Ju
lius J. Bielskis yra Lie
tuvos generalinis konsu
las. Tuo atžvilgiu Los
Angeles stovi greta New
Yorko, Chicagos, Toron
to, Bostono ir Washingtono. Dr. Bielskis palai
ko ryšius su kitų valsty
bių konsulais. Su juo,
kaip Lietuvos konsulu
skaitosi ir valstijos vy
riausybė bei miesto vai
dyba. Tuo būdu jis turi
iškėlęs Lietuvos vėlia
vą Los Angeles padan
gėje ir juo didžiuojasi
lietuviai.
Los Angeles mieste
lietuvių gyventa jau pra
džioje šio šimtmečio ir

augo ankstyvosios mū
sų išeivijos gyventojais.
Tolyn daugyn pradėjo at
vykti dėl šiltesnio oro,
sauso klimato, senesni
žmonės. Apie klimato
skirtumus Kalifornijoje,
Arizonoje ir Floridoje
esu Dirvoje rašęs. Tos
ankstyvos išeivijos yra
dar gerokas skaičius,
žymiai pasenėjusiu ku
rie dar gyvi. Jie čia ju
da savo priprastu gyveni
mu: turi savo klubą, SLA
kuopą, LKRSA kuopą, ki
tas smulkias draugijas,
rengia pobūvius. Kolo
nijai padidėjus ir atvy
kus prel. Macijauskui,
įsigijo nedidelę bažny
tėlę.
Aš pasinaudojau pro.
ga juos aplankyti 1945
metais, kai Lietuva jau
buvo Sovietų okupuota.
Tų metų gegužės - bir.
želio mėnesių laikotar
piu San Francisco mies
te buvo organizuojama
Jungtinės Tautos, kur
atvyko ir Sovietų dele
gacija. Mes Lietuvai Va
duoti Sąjungos valdyba
surengėm ten protesto
demonstracijas prieš So
vietų delegaciją, ir Oliui
vadovaujant pravedėm la
bai reikšmingą manifes
taciją dviejų savaičių
laikotarpiu, be kita ko
ir iškilmingas pamaldas
už Lietuvą San Franciso
katedroje.
Vietoje grįžus tiesiog
į Clevelandą, pasukau į
Los Angeles ir ten susi

pažinau su keliais, radus
pažįstamų, pravedėm su
sirinkimą.
Bet 1946 metais jau
vykau į Los Angeles su
žmona didesniam žy
giui : susirinko šimtai
žmonių didelėje salėje,
buvo įsteigta Lietuvai
Vaduoti Sąjungos sky
rius ir dalyviai suauko
jo $410.00. Tas LVS skyrius su laiku pasikeitė
į dabar gyvuojantį ir vei
kiantį Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos
skyrių.
Pradėję kurtis Los An
geles naujosios išeivijos
lietuviai rado sau gata
vai įkurtą organizaciją,
kurioje veikia ir po šiai
dienai.
Naujai išeivijai plin
tant, lietuviai pasistaty
dino naują didesnę baž
nyčią, kurioje klebonau
ja prelatas Jonas Kučin
gis, turi mokyklą ir litu
anistinę mokyklą šešta
dieniais, ir didoką salę
lietuviškiems parengi
mams.
Greta parapijos sa
lės, tautininkai įsigijo
sau neperdidelę salę su
nuomojamomis krautuvė
mis pajamoms. Joje ren
gia savo vakarus ir pri
siglaudžia senosios iš
eivijos lietuviai savoms
sueigoms. Veikia čia ir
Lietuvių Bendruomenės
Namas.

Los Angeles, bet savi
tarpinius ryšius palai
ko.
Kalifornijoje, susi
spietę daugiausia apie
Los Angeles, lietuvių
skaitoma per 6,000. Ka
žin ar į tą skaičių įjun
gia ir tuos amerikiečius
lietuvius, kurie Čia gimę
iš senosios išeivijos tė
vų, čia taipgi sau paski
rai gyvena.
Viešėdamas girdėjau
ir tą kas girdima ir ki
tur, kad kai kurie net per
daug įsigilinę į savo as
meniškus reikalus, nuo
lietuviškos veiklos atsi
skyrė, neberemia orga
nizacijų kurios dirba
svarbius visuomeninius
darbus. Kai kurie, Vasa
rio 16-tos šventės dieną,
būreliais išvažiuoja įkalnus slidinėti...
K.S. Karpius

Los Angeles lietuviai
turi ir savo spaudą, kas
svarbu didesnei koloni
jai. Anksčiau pradėjęs
čia darbuotis Antanas
Skirius leido laikraštė
lį. Dabar, su naujaisiais
leidžia mėnesinį žurna
lą "Lietuvių dienos" ir
spausdina knygas. Žurna
lą redaguoja poetas Ber
nardas Brazdžionis.
Los Angeles auga - di
dėja lietuvių skaičiais
atvykstant naujakuriams
su šeimomis čia dirbti
ar kuo nors prekiauti.
Atvyksta čia daug profe
sionalų, inžinierių ir
įvairių specialistų, jie
randa vietas įvairiose
pramonės įmonėse, ypač
aviacijoje. Iš rytiniųkolonijų firmos atkelia čia
jaunų inžinierių ir kito
kių pareigūnų. Taip at
vykdami, kiti jau su šei
momis, koloniją augina.
Ne visi gyvena pačiame

20120 Detroit Rd.
Rocky River, Ohio

žemaitis, visai dar gamtinis medinčius, meškieną
su tetervieną bevalgąs, ir klausia: welna ažyn tassai kunigs meluy? Aš tai dėlei to, kad gal ir mes
kitiems kitaip atrodysim. Mes per maži viską su
prasti.
— Kad aš tam pagoniui, suriko kunigas Vil
činskis, liepčiau kalbėti po šimtą sveikamarijų iš
ryto ir vakare.
Kažin kaip šonu, iš drovumo ir mandagumo
į kambarį įžengė dailidė Kiprijonas, ir tylutėliai
paskui save užvožė duris. Jo rankoj buvo Daukan
to lazda.
— Jūsų mylistos lazdelė, pasakė jis, pasi
lenkęs kunigams ir žiūrėdamas į Daukantą.
Žemiau vietos, kur delnas nuglaistė medį,
Daukantas pamatė įrėžtą šikšninių sparnų baidyk
lę, ūgiu mažytę,. neriančių galva žemyn. Kunigas
Petravičia irgi sugavo aitvarinį.
— Veizdėk, dailide, jis pasakė Kiprijonui, su
ta lazda ponas Daukantas negalės bažnyčion įženg
ti. Piktos dvasios apspito lazdą.
— Tai geros dvasios, kunigėli, užsigynė daili
dė. Jos per amžius žemaičiams buvo geros. Miš
kuose, kai kryžiokai puldavo, jos pelkių kūlgrindas
globojo. Iš senkapių paveizdus gavau: lazdai ir vėt
rungei. Taip ir senkapių žmonės piešė.
— Šviesiausias piemuo tos lazdos neužgins,
pasakė Daukantas, pasiimdamas lazdą ir stengda
masis kaž kaip tėviškai patalkinti dailidei.
Šviesiausias piemuo buvo vyskupo Valančiauskio titulas. Ir jis vis tebebuvo kelionėje. Kažin
kur, ir toli, ir arti. O ir būdamas kelionėje, jis
buvo čia kaip saulė dienovydy, kad ir už debesų,
kaip mėnuo naktį, kad ir už debesų. Visur buvo jo
rūpestingas buvimas: kunigų karšinčių trobose,
kad ir vedė tai tėveliai rokitai; kunigų mokykloje,

WANTED AT ONCE
lst Class Experienced

MACHIN1STS
ENGINE LATHE
BORING MILL
TOOL & CUTTER
GRINDER
Mušt be able to aet up work
from Blue Printa fic Close Tolerance.
lst ahift. Full or part time, good
vvorking
conditions,
company
benefits, no Jayoffs, age no
barrier.

Moslo Machinery
Co.
(3-9)

FORGE
HAMMERMAN
Experienced

High Hourly Rate
Full Benefits

Steady Work

BUCKEYE
FORGE DIV.
9217 Milės Avė.
Cleveland, Ohio

641-6533
An

Equal Opportunity

Employer
(6-9)

kad ir atokiau miestelyje, kad ir ten buvo savi mo
kytojai; zakristijono kanceliarijoje, kur buvo at
skleistos gimimo ir mirties knygos; vaito konto
roje; Zavadskio knygyno filijoje; net šinkoriaus
smūklėje; net verptuvėje, kur Kiprijono verpstė
tebestyrojo, atremta sienon, lyg pikta dvasia, pasi
rengusi šuoliui.
— Ar jau išmetė? teiravosi dabar jau ir mies
telyje.
— Tamstele, kad ne, buvo atsakymas.
Skambėjo kartais atsakyme liūdnas apgailes
tavimas, kartais linksmas nusišiepimas.
— Bėgs merga iš kelio į takelį, apgailinčiai
graudinosi moterys, ir dažna, prisimindama savo
mergystės dienas, jau zulino pravirkstančias akis
skaros ausimis, kurios karojo po smakru, išsišo
vusios iš lengvai surišto mazgo.
— Ką beveiks išmetusi? sakė kitos. Bene yra
mergos, kurios nenorėtų už vyro išbėgti? O šisai,
oho, ūsai kaip mėšlavabalio, tik krust, tik krust!
— Apsives nesugriešys, tarė kuris. Tegu sku
ba prie užsakų be indulto ir išmonių.
— Kad jau nudailini, kūmai.
— Tamstele, kad jau ne! Jiems paltį lašinių
su vėdaru pridėčiau. Tegu kunta, kaip mūšiai pa
vasarį.
Tvirtino davatkėlės, braškindamas savo sunkių
rožančių agnusais, kad pikta dvasia nedora, bet su
vedžioja išmoningai. Ragus skarele pridengia, o ka
nopas čeverykais. Negali, matai, piktoji dvasia na
ginių nešioti, nes vienlinką naginių odą kanopos tuo j
ir praduria. Kaip žinia, ir dailidė ne naginiuotas,
bet su auliniais batais. O ir Marelės angelas sar
gas nebudrus, kad savo skaisčiomis rankelėmis
tos verpstės lig šiol iš verptuvės neišmetė.
(Bus daugiau)
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MILAŠIUS KULTŪRINIAME SUBATVAKARY
Pernai sukako 30 me
tų, kai Paryžiuje mirė
originalus žmogus,galin
go talento poetas, nepr.
Lietuvos ministras Os
karas VI. Milašius. Ta
proga Bostono kult, subatvakarių rengėjai su
rengė jo prisiminimą,
įvykusį sausio 17 d. vaka
re ALTS-gos namuose.
Naujųjų metų sąvartoj
Amerikos lietuvių bend
ruomenę ištiko skau
džios mirtys, tad šiame
kult, subatvakary dail.
Vikt. Vizgirda sutelktu
ir jautriu nekrologu pa
minėjo mirus įdail. Ado
mą Galdiką; komp. Jer.
Kačinskas pranešė, kad
New Yorke sausio 15 d.
varge ir skurde mirė lie
tuvių muzikos novato
rius, pianistas ir kompo
zitorius Vytautas Bace
vičius; jo palaidojimui
vakaro dalyviai sudėjo
aukų; buvo prisimintas

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS SAIDŽIŪNAS
Sunku tikėti, kad kai
kurie aukšti prancūzų pa
reigūnai nieko nežinojo
apie laivų pabėgimą iš
Cherbourgo uosto.
Prieš
apleisdami
Cherbourgą, laivai gavo
muitinės leidimus ne
kaip prekybiniai laivai,
bet kaip kariniai, tik be
ginklų.
Tokie laivai turi turė
ti muitinės leidimus
bent iš dviejų Paryžiaus
ministerijų, ir galutinį
leidimą iš prezidentū
ros, užsienių reikalų mi
nisterijos ir premjero
kabineto.
Paryžiuje vaikščiojo
įvairūs gandai apie įveltuosius į skandalą vyriau
sybės narius. Sakoma,
kad įtūžęs Pompidou su
šaukė kabineto posėdį,
trukusį beveik penkias
valandas, kuris vieno
dalyvio buvo apibudintas
kaip "labai audringas".
Krašto apsaugos ministeris Michel Debre,
sakoma, norėjęs atsista
tydinti dėl dviejų prie
žasčių. Viena; kaip kraš
to apsaugos ministeris
jis turėjo susivokti pa
dėtyje, bet neįstengė.
Antra, Debre, būdamas
rabino sūnus, jautriai re
aguoja į Izraelio kaltini
mus. Bet, jo atsistatydi
nimas buvo atmestas.
Generolui Mordechai
("Moka") Limon, Izra
elio ginklų pirkliui ir
Cherbourgo
incidento
galvai, buvo įsakyta ap
leisti Prancūziją.
Du prancūzų ginklų
eksporto komiteto na
riai, generolai Louis
Bonte ir Bernard Cazelles, buvo atleisti iš
pareigų.
Bet tai tik lengvi pran
cūzų vyriausybės "pabaksnojimai”. Limon ir
taip birželio mėnesį ren
gėsi grįžti Izraelin. O
abu prancūzų generolai
buvo arti pensijos.
Bet, viskas gerai kas
baigiasi gerai. Prieš
pora savaičių kalbėda
mas Khartoume, Egipto
Gamai Abdel Nasser pa
sakė: "Mes Prancūziją
laikome draugu".
Sekantį kartą: Žydų
filmas apie Naujosios
Zelandijos aviaciją.

ir visuomenės veikėjas, lią mintį, vidinį ir kin
taurus patriotas Vaclo tantį eilėraščių ritmą,
vas Alksninis, kuris ne vadinasi, itin nelengvus
tikėtai mirė sausio 16 d. skaitytojo uždavinius,
miela buvo klausyti ir pa
taip pat New Yorke.
Įvade į O.V. Milašiaus jausti kaip Vyt. Valiukas
prisiminimą St. Santva tuos sunkumus įveikė ir
ras tarė šias mintis: Lie atskleidė retą O.V. Milą
tuvių tauta negali girtis šiauš kūrybos grožį. Tai
medžiaginių turtų ir žmo buvo tikrai dailus ir
poezijos
nių perteklium. Nepai meistriškas
sant to, mokslų ir menų skaitymas. Skaitytų da
talentais mes esam apdo lykų vertimus yra pada
vanoję beveik visus savo ręs rašytojas Ant. Vai
kaimynus. Ir dabar gyve čiulaitis.
nam laiką, kada mūsų ta Į O.V. Milašiaus pri
lentai sklinda įvisas ša siminimą Bostono lietu
lis. Toj praradimų dra vių susirinko pilnutėlė
moj esą du būdingi bruo ALTS-gos II a. salaitė.
žai: a) mūsų kaimynai, Iš New Haven’o su žmo
artimi ir tolimesni, na ir akt. Vyt. Valiuku
anaiptol nėra mums dė buvo atvykęs žinomas
kingi už tas dovanas, o mūsų mokslininkas dr.
atvirkščiai, kai atsiran J. Vėbra. Prieš tradici
da progos — jie mus nę kult, subatvakarių va
niekina, šmeižia, apgro karonę naujasis L.B. Kul
bia ir net pavergia; b) tūros klubo pirm. inž.
išėję dažniausiu atveju Česl. Mickūnas pranešė,
nebegrįžta: nors Lietuvą kad pirmasis š.m. klubo
vadino savo tėvyne,nebe susirinkimas įvyks sau
grįžo Ad. Mickevičius, sio 31 d. Internacionali
nebegrįžo Moniuška, Ma nio Instituto patalpose,
teika, Sienkevičius ir kur itin aktualią paskai
kt., negrįžta ir šio meto tą skaitys dr. Paskųs.
iškilus lenkų poetas Čes Kult, subatvakarių pirm,
lovas Milašius, gimęs inž. Edm. Cibas lakiu žo
Lietuvoj ir net šiek tiek džiu padėkojo prelegen
lietuviškai kalbąs; negrį tei dr. G.I. Židonyteižo ir Dostojevskis, ku Vėbrienei ir Vyt. Valiu
rio duktė savo studijoj, kui už paskaitą ir kūry
skirtoj tėvui, liudija, bos skaitymą, viešnioms
kad ne tik pats Dosto ir svečiams už atsilan
jevskis, bet ir jo bro kymą. Po to malonūs pa
lis Mykolas artimų drau šnekesiai užtruko iki vi
gų tarpe, šeimos rate durnakčio.
Pagal įsigalėjusią tra
dažnai
pas akydavo:
"Mes lietuviai, mes ne diciją, vasario mėn.
lenkai. Lietuva ir Len kult, subatvakario pro
kija tai du labai skir gramą sudarys ir atliks
lietuviškasis
tingi kraštai". Dabar kai Bostono
kur kai kas Dostojevskį jaunimas. Jaunųjų kult,
laikąs pačiu didžiausiu subatvakaris bus sureng
tas vasario 21 d. ALTSrusu...
Tačiau 1918-1922 m. gos namuose So. Bos
(p.g.)
laikotarpy savo tauton tone.
grįžo , nemenkas būrys
šviesuomenės, o jos gre
tose ir du galingų talen
tų poetai — Jurgis Bal REIKALAUKITE
trušaitis ir O.V. Mila PAS KNYGŲ
PLATINTOJUS
šius.
Paskaitą apie Milašių ARBA DIRVOJE
kult, subatvakary skai
tė dr. Genovaitė I. Ži
donytė-Vėbrienė, atvyku
si iš New Haveno, Conn.
Tai moteris, kuri uoliai
rūpinasi Milašiaus kū
rybos populiarinimu lie
tuvių tarpe, kuri ir dak
tarės laipsnį gavo Pa
ryžiuje, parašiusi ir ap
gynusi dizertaciją apie
O.V. Milašių ir jo kūry
bą. Savo paskaitoj, parašytoj gražia ir spal
vinga
kalba, ji davė
daug žinių, daugiausia
sustodama prie Mila
šiaus kai originalaus,
vienišo žmogaus ir lie
Kaina 6 doleriai.
tuvio, jo savaimingos ir
didžiai talentingos kūry
bos. Prelegentė kėlė min
tį, kad mes turėtumėm
sutelkti jėgas ir visus
O,V. Milašiaus raštus
iš vers tumėm į lietuvių
kalbą. Dr. G.I. Židonytės-Vėbrienės paskaitą
vertėtų atspausdinti ku
riame nors žurnale ar
laikrašty (o galKaz.Barėno redaguojamoj Sep
tintoj Pradalgėj?), tokia
ji buvo įdomi ir vertin
ga.
Akt. Vytautas Valiu
kas, taip pat atvykęs iš
New Haveno, Conn., pa
skaitė O.V. Milašiaus iš
trauką iš jo eiliuotos kal Veikalas kainuoja 12 dol.
bos, pasakytos 1918 m. Per LNF užsisakant — 10
ir pavadintos Lietuva, dol. čekį rašyti: Lithuanian
Septintąją vienatvę ir vie Independence Fund Ine.
ną iš jo Simfonijų. Tu
87-80 96 Street, Woodrint galvoj O.V. Mila haven, N. Y. 11421.
šiaus poezijos didingus
Norintieji knygą platinti
plastiškus vaizdus, gi kreipiasi tuo pačiu adresu.

TEISKIME NE TIK VYRĄ, BET IR MOTERĮ...
Vykstant karui Viet
name, apsišaudant žy
dams su arabais Arti
muose rytuose, o ru
sams su kiniečiais jų pa
sieniuose, praėjusių me
tų pabaigoje kovos dva
sia buvo apėmusi ir mū
sų vyrus bei moteris.
Kurį laiką mūsų vyrai
ir moterys kovojo spau
dos puslapiuose kaltin
dami vieni kitus dėl sa
vanaudiškumo ir apsnū
dimo lietuviškoje veik
loje (visuomeninėje, kul
tūrinėje, šalpos ir t.t.)
Pirmąjį šūvį paleido
Al Gimantas Tėviškės
Žiburiuose straipsniu
"Lietuvė moteris — he
rojė ar savanaudė". Ir
išvedė, kad lietuvės
moterys
savanaudės,
nes, esą, dažnas reiški
nys, kad jos savo vy
rams draudžia aktyviau
įsijungti į lietuvišką vi
suomeninę bei kultūrinę
veiklą, o taip pat ir ma
terialiniai tą veiklą rem
ti.
Draugo kultūriniame
priede Nr. 251(43) Pr. Al šėnas įdėjo iš Chatelaine
žurnalo straipsnio ver
timą pavadinimu "Mote
ris", kurio pabaigoje sa
koma, kad jaunuomenės
tarpe yra tiek daug pa
klydimų greičiausia to
dėl, kad šeimos nebetu
ri motinų.
į šiuos du, moteris ap
kaltinančius straipsnius
atsiliepė E. Čekienė il
gu rašiniu "Vyrai kalti
na lietuves moteris", til
pusiu Dirvos Nr. 91, 92
ir 93. Ji vyrų mestus
moterims kaltinimus ne
tik atrėmė konkrečiais
faktais bei citatomis iš
spaudos, bet ir vyrus
pakaltino. O kad įrody
ti, ar vyrai, ar moterys
yra teisūs, ji pasiūlė:
"... ar nevertėtų suruoš
ti lietuviui vyrui visuo
menės teismą idant vi
si įsitikintume, kurioj
pusėj tiesa".
E. Čekienei talkon at ėjo V. Irlikienė trum
pu, bet piktu straipsne
liu "Vyrų kaltinimas
žmonoms", tilpusiu Dir
vos Nr. 97. Ji be jokių
faktų ir argumentų iš
barė vyrus, pavadinda
ma juos 'dvasios kolchozninkais".
Tai taip trumpai ap
žvelgus atrodė, žen
giant į Naujuosius Me
tus, vyrų ir moterų
spaudos puslapiuose už
imtos kovos pozicijos.
Man atrodo, jei pa
saulyje vykstą ginkluo
ti konfliktai sunkiai duo
dasi išsprendžiami, tai
tarp mūsų vyrų ir mote
rų vykstąs ginčas iš vi
so yra neišsprendžia-

mas. Juk, jei šį ginčą
išspręsti, reikia objektyvių duomenų. O iš kur
tokius duomenis paim
ti? Sakykit, kas galėtu
suvesti tokią statistiką,
kurioje būtų nurodyta,
kur vyrai, o kur mote
rys lietuviškoje veiklo
je daugiau pasidarbavo?
Kas galėtų pasverti bei
įvertinti atskirai vyrų
atskirai moterų atliktų
darbų svarbą? Kas galė
tų suregistruoti: kada ku
ri moteris atkalbėjo sa
vo vyrą neapsikrauti per
daug visuomeniniais dar
bais, o kada kuris vyras
priekaištavo savo žmo
nai už dažnus išėjimus į
choro, ar tautinių šokių
repeticijas ir palikimą
jį vieną žaisti su maža
mečiais vaikais?
Žinoma, niekas tokių
duomenų ir nerinks, bet
juos pakenčiamai galė
tų atstoti žvilgsnis į re
alią lietuvišką veiklą.
Paimkime kultūrinius
sambūrius: chorus, tau
tinių šokių bei vaidinto
jų būrelius. Visuose ra
sime ir vyrų ir moterų
nuoširdžiai besidarbuo
jančių. Bet taip pat kiek
vienoje kolonijoje rasi
me tiek vyrų, tiek mote
rų tarpe, turinčius neblo
gą balsą, bet į chorą ne
priprašomus, sugeban
čius vaidinti, ar tauti
nius šokius šokti, bet į
atitinkamą būrelį įstoti
atsisakančius. Tas pats
ir visuomeninėje veiklo
je. Ir čia rasime tiek vy
rų, tiek moterų tarpe
energingų ir veiklių vi
suomenininkų, mažiau
veiklių ir nuo bet kokios
lietuviškos veiklos besi
šalinančių. Todėl man
net nuostabu, kad tarp vy
rų ir moterų tokios dis
kusijos galėjo kilti, kur
viena ir kita pusė sten
giasi priešingąją apkal
tinti, o savo — 100% iš
teisinti. Kai gyvenimo
tikrovė rodo, kad tiek
viena, tiek kita pusė yra
lygiai gera ir lygiai blo
ga. Tad, sakyčiau, jog
būtų beprasmiškas dar
bas toliau tokias diskusi
jas tęsti. Matyt, kad to
kios pat nuomonės bus
priėję ir šiose diskusijo
se dalyvavę vyrai bei mo
terys, nes jau kuris lai
kas niekas šiuo klausimu
daugiau nieko ir nebera
šo. Taigi ginčas tarp vy
rų ir moterų būtų pasi
baigęs be laimėtojų ir
pralaimėtojų, jei ne Ė.
Cekienės siūlymas su
ruošti lietuviui vyrui vi
suomenės teismą.
Tokį teismą suorga
nizavus, teismo proce
so metu būtų peržvelg
ta lietuvio vyro visuo-

meninė, kultūrinė, poli
tinė, šalpos, sporto ir
t.t. veikla, ir, jei ten bū
tų rasta apsileidimo, ne 
pareigingumo bei kitų
neigiamybių, lietuvis vy
ras teismo sprendimu
būtų paragintas pasitai
syti. Tai būtų lietuvio vy
ro, tarsi, tautinė išpažin
tis.
Katalikų Bažnyčia įsa
ko tikintiesiems bent
kartą metuose prieiti
išpažinties. Taigi, ne re
čiau, kaip bent kartą me
tuose! O mes išklydę iš
Tėvynės po platųjį pa
saulį klaidžiojame jau
virš 25 metų ir dar nė
karto nesame padarę
sąskaitos tautinių nuo
dėmių, jas apgailėję ir
pasižadėję jų daugiau ne
bekartoti. Taigi visuo
menės teismą tikrai ver
tėtų suorganizuoti. O te
gul išpažįsta savo tauti
nes nuodėmes lietuvis vy
ras, tas, V. Irlikienės žodžiais tariant
"dvasios
kolchozninkas". Bet, kaip su "kolchozninko" žmona? Ar
ji tautinių nuodėmių ne
turi? O jei turi, tai ly
giai tokią pat išpažintį
turėtų atlikti ir ji.
Bažnyčia įsako eiti iš
pažinties visiems tiek
vyrams, tiek moterims
ir nieko nuo šios parei
gos neatleidžia. Taip da
ro žinodama, jog tobulybių nėra ir kad kiekvie
nas be lyties skirtumo
daro
prasižengimų,
kuriuos privalo prie
klausyklos
išpažinti.
Jei tiek vyras, tiek mo
teris padaro prasižengi
mų prieš religines nor
mas, tai lygiai ir vienas
ir kita tokių prasižen
gimų padaro ir prieš
lietuvišką veiklą. To
dėl ir sakau, kad jei bū
tų suruoštas visuomenės
teismas, į kaltinamųjų
suolą turėtų būti paso
dintas ne tik lietuvis
vyras, bet ir lietuvė mo
teris. Pagaliau ir E. Ce
kienės siūlymas suruoš
ti lietuviui vyrui teismą
kartu implikuoja ir rei
kalingumą tokį teismą
suruošti ir lietuvei mo
teriai. Ji siūlo suruoš
ti lietuviui vyrui teismą
tikslu: "... idant visi įsitikintume, kurioj pusėj
tiesa". O ar po lietuvio
vyro teismo jau paaiškė
tų, kurioj pusėj tiesa?
Tikrai ne. Po tokio teis
mo paaiškėtų tik lietuvio
vyro tautinės nuodėmės.
Suruošus
visuomenės
teismą ir lietuviui vyrui
ir lietuvei moteriai, pa
aiškėtų ir vieno ir kitos
tautinės nuodėmės. Tuo
(Nukelta į 6 psl.)
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Dr. Tomas Kisielius ir Rita Baraitfe sukttrę lietuvišką šeimą tarp tėvelių Stasio ir Elenos Barų ir
Ennos ir dr. Alfonso Kisielių.
A. Plėnio nuotrauka

RAKO MIŠKAI, KRISLELIS MEILĖS IR
LIETUVIŠKA ŠEIMA
]URG1S JANU^E-S
Vidurvasariais jau eilė
metų Chicagos skautiškas
jaunimas pakelia sparnus ir
skrenda j šauniuosius Rako
miškus, j savąją stovykla
vietę praleisti kelioliką jau
natviškų gyvenimo dienų,.
išmokti praktiškų gyvenime
sutinkamų dalykų ir vienu
kitu laipteliu palipėti į lie
tuviškojo gyvenimo platu
mas.
Chicagiečių skautų tarpe
į Rako miškus keliaudavo ir
šaunioji RITA Baraitė. šau
ni, jaunatviškos šilumos
kupina, Rita skautišką gyve

Teiskime ne
tik vyrą...

nimą pamilo iš vaikystės,
šioje skautiškoje mokyklo
je ji brendo ir savo įgyta
patirtimi dalinosi su mūsų
atžalynu, jam vadovaudama
Chicagoje, stovyklose, ves
dama laužus, vadovaudama
V Tautinės stovyklos sto
vyklautojoms, eidama adjutantės pareigas su paskautininkės laipsniu.
Rita šauniai mokėsi Ma
rijos Aukšt. mokykloje,
Aukšt. lit. mokykloje, ir jau
bebaigianti Illinois univer
sitete istorijos mokslus. Ją
sutinkame vadovaujant Chi
cagos skautėms akademikėms ir šokant tautinius
šokius Jaunimo Centro an
samblyje.
Ji visada miela, besišyp
santi, plačios ir atviros šir
dies, mokanti mylėti už sa
ve jaunesnes ir gerbianti
vyresnes: Ir tas būdo savy
bes paveldėjo iš savo gerų
jų tėvelio, visiems pažįsta
mo mūsų didžiojo tenoro
Stasio ir simpatingosios
Elenos Barų. Gražaus auk
lėjimo giliai imintos pėdos
pasiliko ir Ritos jaunoje
širdelėje.

(Atkelta iš 5 psl.)
met, palyginę vieno irki .
tos nuodėmių sąrašus,
galėtume spręsti, kurioj
pusėj tiesa.
Tačiau ruošti visuo
menės teismą tik žingei
dumui patenkinti, atseit,
išsiaiškinti ar vyrai, ar
moterys lietuviškai veik
lai daugiau pasidarbuo
Ir štai prie žalsvosios pa
ja, ar jai nusikalsta, bū- lapinės Rako miškuose prieš
tų priežstis per menka, o keletą metų susitinka žvilgs
gal net ir nerimta. Visuo- niai su jauno Tomo Kisiemenės teismą organizuo- liaus. Tomas tada su įve
jant, nė vienam nereikė liais dr. Alfonsu ir Enna
tų turėti intencijos la Kisieliais tik laikinai buvo
biau pakaltinti lietuvį vy užklydę į gražiuosius Rako
pasižvalgyti, kaip
rą, ar daugiau priekaiš miškus
stovyklauja
augantis mūsų
tų rasti lietuvei mote atžalynas. Tomo
tėvelis dr.
riai, o reikėtų žiūrėti, Kisielius buvo paprašytas
kad toks teismas lietuviš' pasilikti keletai dienų sto
kai veiklai duotų naudos. vykloje ir teikti mediciniš
Visuomenės teismas, ką pagalbą skautams susir
teisdamas lietuvį vyrą ir gimo atveju. Nuoširdus šis
moterį, turėtų peržvelg
ti jų atliekamus darbus
lietuviškoje veikloje ir
iškelti neigiamybes,-ku
rios toje veikloje pasi
reiškia. Vienos iš tų nei
giamybių bus bendros ir
vyrui ir moteriai, kitos
labiau specifinės vyrui,
o trečios — moteriai.
Taigi tų lietuviškoje veik
loję pasitaikančių neigia 
mybių (apsnūdimas, ne
pareigingumas, tuščios
ambicijos, savanaudišku
mas ir t.t.) iškėlimas ir
jų viešas pasmerkimas
ir būtų pagrindinis tiks
las, dėl kurio visuome
nės teismą suorganizuo
ti vertėtų. Jei po teismo
lietuvis vyras ir moteris
pasistengtų lietuviškoje
veikloje teismo nurody
tų neigiamybių nebekar
toti, tai ir jų veikla pa
sidarytų sklandesnė ir
našesnė. Ir galėtume tar
ti, jog visuomenės teis
mą organizuoti apsimo
kėjo.
Dabar būtų klausimas:
kas turėtų suorganizuoti
visuomenės
teismą?
Man atrodo, kadtokįteis.
mą suorganizuoti la
biausiai tiktų JAV Lietu
vių Bendruomenės Cent
ro Valdybai.
J. Povilaitis Žiemos rytas• •••

vyras, supranta pareigą.
Pasilieka. Su tėveliu pasi
lieka ir Tomas,
Matyta ir sutikta mergai
tė prie palapinės paslapčia
skverbiasi į jauno Tomo
pasaulį. Jis pasvajoja apie
ją, o Ritutė taip pat prisi
mena malonų žvilgsni, jau
natvišką žodį, nuoširdų kaž
ką ...
Kelios malonios stovykla
vietėje valandos ir dienos.
Jas nusinešė skubantis lai
kas. Ir sutikti žuonės išsi
skyrė ...
Tomas baigė Sidney
aukšt. mokyklą ir Notre
Dame universitetą pirmuo
ju mokiniu. Taip pat pami
lo skautišką gyvenimą, kilo
sporte ir pergales ženklino
atžymėjimo ženklai.
Pagaliau pamėgsta tėve
lio profesiją ir ryžtasi tap
ti gydytoju, kad savo gyve
nimą galėtų pašvęsti kitų
laimei ir sveikatai. Ir šiuo
metu Northwestem univer
sitete baigiąs medicinos
mokslus.
Ir po nuskubėjusių metų
vėl kartą Chicagoje netikė
tai susitinka Ritos ir Tomo
žvilgsniai. Anose dienose
Rako miškuose prie žalsvos
palapinės įsižiebęs meilės
krislelis vėl švystelėjo švie
siu spindulėliu. Ir jis Ritą ir
Tomą nuveda į lietuviškos
šeimos kelią.
Gruodžio mėn. 28 d., sek
madienį, šv. Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, Brightonparke
jų gyvenimo keliai susijun
gė.
Tos parapijos vikaras
kun. Plankis nuoširdžiai
sveikina jaunuosius ir linki
šią šventovę prisiminti kaip

vyt. Maželio nuotrauka

brangų gyvenime atminimą
ir dėkoja, kad jaunieji pa
sirinko šią bažnyčią savo
santuokai, kas daro didžią
garbę ir šiai parapijai.
Moterystės ryšius, asis
tuojant dr. kun. Ignui Ur
bonui ir kun. Plankiui pa
laimino kun. dr. Juozas
Vaškas MIC, pasakydamas
gilios prasmės šeimos gy
venimą ryškinančius sveiki
nimo ir linkėjimo žodžius.
Santuokos metu aidi Al
vydo Vasaičio vargonų
koncertas, solo gieda operos
solistai Algirdas Brazis,
Prudencija Bičkienė, duetu
— Danutė Stankaitytė ir
Jonas Vaznelis.
Jaunuosius prie altoriaus
palydi septynių porų paly
da ir mažieji Viktorija ir
Robertas Cijūnėliai, nešini
žiedus ir gėles.
Bažnyčioje keletas šimtų
jaunųjų bei jų tėvelių arti
mųjų.
Tuojau po bažnytinių
apeigų, apie trejetas šimtų
Stasio ir Elenos Barų ir dr.
Allonso ir Ennos Kisielių
artimųjų bei prietelių susi
rinko šaunioms vestuvi
nėms vaišėms į St. Nicholas
salę.
Abu jaunųjų tėvai — Sta
sys Baras ir dr. Alfonsas
Kisielius sveikina svečius,
džiaugiasi vienas gavęs šau
nų sūnų, kitas puikią duk
rą — marčią ir jiems linki
su tėviška meile gražiausios
kloties gyvenime. Maldą
kalba dr. kun. Ignas Urbo
nas ir puotai idomiai vado
vauja akt. Julija Cijūnelienė, vietoje šabloniškų svei
kinimų, paskaitydama jau
nųjų gyvenimo takus nusa
kančią ir nuotaikas vaizduo
jančią linksmą savos kūry
bos poema. O tikrasis pabrolis dr. Drukteinis Alber
tas jauniesiems linki, kad
lietuviškoji širdis plaktų il
gus metus jų šeimoje ir šį
gražų linkėjimą svečiai palvdi šampano tostu, sugie
dodami Ilgiausių Metų.
Prie daugybės sveikini
mų svečiai jungė savus.
Jaunuosius laimina šv. Tė
vas, sveikina vvsk. A. Deksnvs, prel. A. Jonušas, prel.
V. Mincevičius iš Romos,
dėdienė A. Baranauskienė
iš Lietuvos, maj, R. Aleksejūnas iš Vokietijos, Ramu
nė ir Algis Rimai — vice
konsulas iš Bremeno, prof.
Z. Ivinskis iš Vokietijos, dr.
Petras ir Irena Lukoševi
čiai iš Montrealio ir daug
kitų.
Vaišių metu skambėjo
jaunimo šaunios dainos, vi
sus lvdėjo giedri nuotaika,
šokyje sukosi įvairaus am
žiaus poros, grojo Balio
Pakšto orkestras.
Ir kai gyveni tokiomis
akimirkomis, kai matai lai
mingus jaunuosius ir kaip
jie i gyvenimą ateidami at
sineša meilę, lietuviškojo
gyvenimo patirties kraitį,
džiaugiesi, kad lietuviškų
gretas napildė tvirta lietu
viškos šeimos atžala — Ri
ta ir Tomas Kisieliai.
Rako miškai, skautiškas
gyvenimas, vakaro laužai ir
nakties ramumai ir šias dvi
širdis sujungė meilės jung
timi lietuviškos šeimos lai
mei ir džiaugsmui.

BALTIMOREJE ATGAIVINTA
"DAINA”

Praėjusiais
metais
Baltimorės liet, kultūri
nėje veikloje blykstelėjo
netikėta švieselė. Po 13kos metų tarpo Liet. Sve
tainės scenoje, papuošto
je muzikiniais raktais,
pasirodė naujai užgimęs
vietinių dainos mėgėjų
- vyrų sambūris. Jų visų
ir dirigentės vienodas ap
daras (mėlyni švarkai su
prisiūtu vjįies kryžiaus
ženklu) turėtų reikšti,
kad ne vienam ir ne
dviem koncertams jie
taip pasidabino. Grei
čiausiai jie pasiryžo il
gai tesėti ir ištvermin
gai skleisti kultūrinės
liet, dainos meną.
Kadangi sambūris pa
sivadinęs "Daina" ir va
dove Lilija Bekerskienė ta pati, kuri anksčiau
prieš 20 metų, dirigavo
buv. "Dainos" Draugijos
chorui (tik jis tada buvo
mišrus), verta kiek grįž
telėti praeitin.
Tarp visų Čia trum
piau ar ilgiau gyvavu
sių liet, tautinių chorų
minėtas "Dainos" D-jos
išsilaikė ilgiausiai (1931
-1954). Nors ir su nedi
deliu, apie 30 žmonių,
daugiausia čiagimių, bū
reliu, D-ja buvo veikli;
ugdė muzikos apskritai
pamėgimą ir garsino
liet, dainos grožį. Vasa
rio 16-tosios minėji
muose D-ja visuomet pa
surūpindavo muzikiniu iš
kilmių įrėminimu. Kas
met surengdavo pavasa
rio koncertą ir šiaip vi
sokių muzikinių pramo
gų. Baltimorės Liet. Sa
lėje įveiks mino kelias
M. Petrausko ir St. Šim
kaus operetes.
Po II-jo pas. karo iš
naujųjų ateivių 1950 m.
susidarė vyrų ir mišrūs
vadinami tremtinių cho
rai, vadovaujami Br. Jo
nušo. Jam iš Baltimorės
išsikėlus, skambiabalsių dainininkų būrelis,
pasivadinęs Liet. Radijo
Valandėlės Choru, buvo
susispietęs apielgorįKučiauską.
1953 m. Alf. Baltikauskas (deja, jau numiręs),
paskatintas vietinės "Ra
movės" atgaivino Vyrų
Chorą, turėjusį 30 dai
nininkų. Pirmą kartą jie
koncertavo 1954 m. vasa
rio 14 d. "Ramovės" su
ruoštame vakare. 1955
m. gegužės 20 d. daina
vo Pasaulio Prekybos Sa
vaitės proga Baltimorės
Politechnikumo salėje ki
tataučių publikai. O tų pa
čių metų rugsėjo 4 d. A.
Baltikausko choras atsto
vavo vietos lietuvius Bal
timorės Gwynn Oak par
ke, vadinamos Tautybių
Dienos varžybose.
Paskutinis šio choro
pasirodymas įvyko 1956
m. balandžio 30 d. Tada
WANTED AT ONCE
padainavo
ir vietiniai
JOURNEYMEN
jaunieji
solistai,
lankiu
OR
1ST CLASS SKILLED
sieji Peabody konservą
Automatic Screw
tori ją, — Irena ProtoseMachine Setup Men vičiutė, dabar Glemžienė, ir Alvydas Karaša.
We are seckinų experienced setup
men to work on Acme Gridley MultiNuo to laiko Baltimorė
ple Spindle automatic screw ms*
savo tautinio choro ne
chines. This will involve loolinų in n
wide ran^e of operations. Excellęnl
beturėjo.
hourly rate based on an incentive
Dabartinis "Dainos"
system plūs company paid frinue
benefils.
sambūris
— jau trečią
APPLY
kartą
atgaivintas
naujųjų
PARKER HANNIFIN
CORP.
ateivių vyrų choras. Ne
30240 Lakeland Blvd.
lengvai jis įsisteigė; iš
Wickliffe, Ohio
buvusių
Br. Jonušo dai
or call 943-5700
nininkų belikę vos keli.
An Equal Opportunity Emplover
(410)
Tik dar neišblėsusi mei
lė savajai dainai ir jaut

rūmas bendram tauti
niam reikalui vyrus vėl
sutelkė. Savo šauniu pa
vyzdžiu juos ypač pa
traukė choro pradinin
kas, šv. Alfonso para
pijos vikaras Ant. Dran
ginis.
Kai lapkr. 29-tosios
vakarą prasiskleidė sce
nos uždanga, pilnutėlė
salė baltimoriečių, tarp
jų vienas kitas Washingtono lietuvis, smalsiai
sužiuro į darniai išsiri
kiavusius, nušvitusiais
veidais, dainininkus. Jie
įvairaus amžiaus, padė
ties ir verslo tautiečiai:
žili ir pliktelėję šeimų
tėvai, paprasti darbinin
kai ir įstaigų tarnauto
jai. Klausytojai ypač pa
sigėrėdami stebėjo patį
sambūrio pirmininką —
kun. A. Dranginį. Neleng
va, tur būt, jam iš gau
sių bažnytinės darbovie
tės pareigų ištrūkti re
peticijoms. Rimtas, su
sikaupęs, dabar jis drau
ge su kitais traukė dainą
po dainos, žymiai parem
damas silpnesniuosius
balsus. Dainininkų tarpe
ir Svetainės galva — B.
Karpavičius (Karpers),
mielai visada talkinąs
bet kokiai kultūrinio po
būdžio pastangai. Čia ir
Albertas J. Juškus, gais
rininkų kapitonas, Baltimorės Liet. Radijo Va
landos vedėjas. Trys pas
tarieji — šiame krašte
gimę ir augę tautiečiai,
Lietuvos nematę. Bet
nuostabiausia, kad cho
ristų tarpe dainuoja ir
vienas nelietuvių kilmės
— John Stefura, atėjęs
mūsiškiams talkon, kai
patys lietuviai sunkiai
prisišaukiami stoti į cho
rą.
Nemenka "Dainai" pa
spirtimi ryškėjo keli bal
singi Taut. S-gos nariai
su skyr. pirmininku VI.
Bačansku ir jau minėtu
Ig. Kučiausku, kuris per
Liet. Radijo Valandą ge
ba kartais ir solo padai
nuoti.
Dviejų dalių koncerto
programoje sudainuota
iš viso 15 dalykų, jie vi
si (išskyrus tik vieną)sa
vųjų kompozitorių kūri
niai arba liaudies dai
nos. Geriau skambėjo
antroji dalis,kur girdėjo
me daugiausia kariš
kas arba žygio dainas.
Choristai čia jautėsi drą
sesni, laisvesni, savimi
labiau pasitikį.
Dainininkams ir jų kant
riajai vadovai klausyto
jai nepagailėjo nei pagy
rų nei delnų, o pabai
goje scenoje sumirgėjo
ir raudonų rožių puokš
tė. Malonia staigmena
nuskambėjo Baltimorės
estų bendruomenės pir
mininko Kaijo Popp nuo
širdus žodis; dirigentei
L. Bekerskienei jis įtei
kė gražų albumą, kuria
me bus saugojamos "Dai
nos" gyvenime atminti
nų įvykių nuotraukos.
"Gaila, kad aš negaliu
prabilti į jus lietuviš
kai" — kalbėjo K. Popp,
— "Man smagu jus pa
sveikinti dar ir dėlto,
kad jūsų apranga (juo
dos kelnės, mėlyni švar
kai ir balti marškiniai)
visai atitinka estų tau
tinės vėliavos spal
vas".
Karštais ploji(Nukelta į 7 psl.)

DIRVA

1970 m. sausio 28 d

k.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
LIETUVIU KLUBO
METINIS POKYLIS

tą ankstyvosios išeivijos
organizaciją.
(ks)
KLAIPĖDOS ATVADA
VIMO MINĖJIMAS
Vienas iš svarbiausių ne
priklausomos Lietuvos gy
venime laimėjimų buvo
Klaipėdos atvadavimas
1923 m. sausio 15 d. Jau
maža beliko gyvųjų tarpe
anų savanorių - vaduotojų,
kurių narsumą ir nuopelnus
mes kilniai gerbiame.
Tuščiu išdidumu pagrįs
tos, nors ir nugalėtų, vokie
čių pastangos kultūrinę mū
sų veiklą slopinti, tiek mus,
tiek kitus atkuntančius po
karo mūsų kaimynus nu
tautinti, iš kitos pusės ne
švankios klastingų lenkų
pretenzijos ne tiktai į Klai
pėdą, bet ir į visą ką tik at
gijusią mūsų tėvynę — vi
sa tai tapo didvyriškai su
triuškinta.
Tad šį didžios istorinės
reikšmės įvykį minime pla
čiai išeivių pasaulyje. Turė
tume minėti visur kasmet.
Veteranų Ramovės Cleve
lando skyrius kviečia tuo
tikslu visus tautiečius į Lie
tuvių salės apačią vasario 1
d., 12 vai. Pagrindinį žodį
tars Z. Peckus. Programa
trumpa. Įėjimas neapmoka
mas.
Iškilmei pasibaigus, ten
pat įvyks visuotinis metinis
ramovėnių susi rinkimas.
Malonu pažymėti, kad šitas
skyrius gaivus ir judrus.
Nors nei narių, nei pinigų
nepergausu, vis dėlto žino
me, kad šiais metais jau
paaukojo Tėvynės Garsų ra
dijo valandai $25.00 ir
Grandinėlės žygiui į Pietų
Ameriką — $100.00. Rūpes
tingoji valdyba veikia pla
čiais ir drąsiais mojais,
veiklaus pirmininko VI.
Knistauto skatinama. Spar
nuotos idėjos bei šmaikštūs
įkvėpimai klesti apsčiai,
ugdydami karišką valingu
mą.
Vladas Braziulis

Sekmadienį, Lietuvių
salės apatinėje patalpo
je įvyko tradicinis Lie
tuvių Klubo-Salės-Li
thuanian Village valdybų
darbuotojų, tarnautojų ir
keleto žymesnių Cleve
lando veikėjų pagerbi
mo pokylis.
Sueigą pradėjo Jur
gis Malskis, kuris ir
pats buvo apdovanotas
garbės nario kortele, ir
su juo kitas valdybos na
rys Ignas Gatautis. Anks
čiau garbės nario korte
le yra apdovanoti tiktai
apie 15 asmenų, pervirš
50 metų Lietuvių Klubo,
ir Salės gyvavimo.
Toliau programai ves
ti pristatė Z. Dučmaną.
Šis išvardino valdybų na
rius ir jų ponias, salėje
taikintojus vyrus ir mo
teris ir toliau perstatė
po žodį tarti J. Stempužį, inž. R.Kudukį, J. Sadauską, K.S. Karpių, A.
Buknįir F. Baranauską.
Keturi paskutiniai yra
Lietuvių Salės ir Lietu
vių Piliečių Klubo dar
buotojai nuo jų įstei
gimo.
Buvo pareikšta min
čių, kad Lietuvių salė,
kaip būtinas dalykas Cle
velando lietuvių gyveni
me, būtų visomis pas
tangomis išlaikoma ir
toliau, įsikūrus naujes
nėje patogesnėje vieto
je.
Sausio 30 d. Lietuvių
salėje įvykstąs Salės
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Bendrovės metinis susi
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
rinkimas svarstys ir
spręs tą klausimą forma Nepriklausomybės šven
liai.
tės minėjimas Clevelande
Gražu, kad naujosios įvyks vasario 15 dieną se
ateivi jos lietuvių taip kančia tvarka:
gausiai įsijungė į tą tri
Sausio 15 dieną, 9 vai. 45
lypę organizaciją — la min. iškilmingas vėliavos
biau negu į kokią norski- pakėlimas Naujoje parapi

mis. Vėliavą pakels Cleve
lande gyveną savanoriai-kūrėjai. Clevelando lietuviai,
vėliavos pakėlimo iškilmė
se kviečiami gausiai daly
vauti.
Šv. Mišios: 10 vai. Pane
lės šv. Nesiliaujančios Pa
galbos bažnyčioje, 10:30 v.
šv. Jurgio bažnyčioje..
I š k i 1 mingas minėjimas
įvyks Naujos parapijos sa
lėje, 18022 Neff Road, 4 v.
p. p. Pagrindinę kalbą mi
nėjime pasakys Lietuvių
Fondo valdybos ir tarybos
pirmininkas dr. Antanas
Razma. Meninę programą
išpildys Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas muz. Al
fonso Mikulskio ir kanklių
orkestras v a d o v aujamas
Onos Mikulskienės.
Iškilmingas minėjimas ir
koncertas rengėjų supla
nuotas taip, kad užtruks tik
2 valandas. Clevelando ir
Ohio lietuviai kviečiami tą
dieną gausiai dalyvauti pa
maldose ir minėjime.

• Vaidotas ir K. Augiai,
gyv. Clevelande, šiomis die
nomis sulaukė pirmgimio
sūnaus Vytauto.
• SLA 14 kuopos susirin
kimas įvyks šį sekmadienį,
vasario 1 d., 12 vai. Lietu
vių salėje. Bus svarstomi
svarbūs reikalai. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

• Lietuvių Salės Bendro
vės (Lithuanian Hali Co.)
metinis akcininkų susirin
kimas šaukiamas 1970 m.
sausio mėn. 30 d., 7 vai. vak.
Lietuvių Salės patalpose.
• Grandinėlės visai šei
mai skirta nuotaikinga pro
grama įvyksta kovo 1 d.,
sekmadienį, 3 vai. p. p.,
WHK auditorijoje, 5000
Euclid Avė., Cleveland. Bi
lietus prašome įsigyti pas
A. L. Sagius (tel. 442-8674),
grupės narius ir jų tėvus.
• Moksleivių Ateitininkų
Maironio kuopa sausio 31 d.
7 vai. vakaro ruošia linksmavakarį-šokius, East Park
Shore Club Drive ir Dorchester gatvių kampe, prie
ežero. Kviečiamas dalyvauti
visas Clevelando jaunimas.

REIKALINGA pagyve
nusi lietuvė moteris, ar po
ra, gyventi su pagyvenusia
joje. Organizacijos prašo lietuve moterimi. Skambin
(4-7)
mos dalyvauti su vėliavo ti 442-3510.

Balfimorėje
atgaivinta •••
(Atkelta iš 6 psl.)
mais publika įvertino
mums parodytą estų
draugiškumą.
Puiku, kai susitaupę
pinigo, draugijos kar
tas nuo karto pasikvie
čia iš kitur geresnius
dainininkus. Tačiau di
desnė garbė, kai savo
pačių jėgomis kas susi
kuriama ir ištvermingai
ilgą laiką ištesima. Baltimorė dabar turės netik
du taut. šokių būrelius
(jaun. ir vyresniųjų šo
kėjų) bet ir savo vyrų
chorą. Vienam sambū
riui pavargus ar išsi
sklaidžius, kad ir po il
gesnės pertraukos, pra
gysta kitas. Kol dar,pa
sak V. Kudirkos, vie
ton vieno nuvirtusio stul.
po, statomas kitas —lie
tuvybės namas negrius!
"Dainai" baltimoriečiai nuoširdžiai linki kas
kart didesniu būriu pasi
rodyti ir vis garsiau
skambėti. Anuomet dai
na padėjusi prikelti lie
tuvį iš miego. Gal tapa
ti lietuviškoji daina jau
pabudusį tautietį čia pa
dės išlaikyti neatkritusiu vėl į snaudulį.
St. M.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

DETROITAS RUOŠIASI cą Tamošiūną, Bronių TotoVASARIO 16 MINĖJIMUI riūną ir Alfonsą žiedą. Ki
VASARIO 7 D. Blynų balius
ti du dalyviai J. Augaitis ir
Lietuvos Nepriklausomy P. Bliudžius, kaip sergą,
Sv. Jurgio parapijos salėje. Reū
gia Pilėnų tunto tėvų komitetas.
bės atstatymo 52 metų su šioje šventėje dalyvauti ne
kakties
paminėjimas įvyks galėjo.
VASARIO 8 D. Clevelando
sekančiai
:
"Aušros" 1 i t u a nistinės
Lietuvių Respublikonų Klubo
Sausio
14 d., 7:30 v. v. mokyklos buvę ir esą mo
susirinkimas Lietuvių salėje.
Lietuvių Namuose yra ren kiniai atliko montažą. "Bal
VASARIO 15 D. Lietuvos Ne
giama pagrindiniam kalbė tijos jūra”, šį montažą at
priklausomybės paskelbimo mi
tojui pagerbti vakarienė. liko: Rūta Kaunelytė, B.
nėjimas Nauj. parap. salėje.
Norintieji vakarienėje da Kutkūtė ir Vitas Kaunelis,
Rengia ALT Clevelando skyrius.
lyvauti registruojasi pas talkininkaujant kitiems mo
šiuos org. centro valdybos kyklos mokiniams. Laike
KOVO 1 D., 3:00 v. p.p., WHK
Auditorijoj Grandinėlės šokių
narius: Kazį Veikutį, Vacį montažo skaidrėmis ekrane
spektaklis.
Lėlį ir Antaną Sukauską. buvo rodamos pajūrio vie
Vasario 15 d., 9:30 prie tovės. šios skaidrės ir apa
KOVO 7-8 D. Dail. J. Kelemiesto rotušės pakeliama ratūra šaulių kuopų pirmi
čiaus paroda Naujosios parapi
Lietuvos vėliava ir 5 v. v. ninkų Vinco Tamošiūno ir
jos salėje. Rengia LB I ir 11
nuleidžiama. Vėliavos pakė Mykolo Vitkaus dovana mo
apyl. valdybos.
limą ir nuleidimą atliks kyklai. Pabaigai buvo su
KOVO 14 D. Kaziuko mugė
Jūrų šauliai vadovaujami vaidintas St. Laučiauš vie
Naujosios Parapijos salėje.
kuopos pirmininko Mykolo no veiksmo vaizdelis "Pa
KOVO 21 D. Literatūros va
Vitkaus. Taip pat kviečiami vojingas mokytojas". Vai
karas. Ruošia LB Chio apyg.
dalyvauti ir kitų organiza dino: Algis Gladkauskas,
jaunimo sekcija.
cijų atstovai.
Vincas žebartavičius ir Da
Už žuvusius dėl Lietuvos nutė Jankienė. Vaizdelis
KOVO 20-22 D. Dail. J. Baltuonio paroda Nauj. parapijos laisvės karius ir visus kitus trumpas ir nenuobodus. Ak
asmenis tą pačią dieną bus toriai buvo skaučių papuoš
salėje. Rengia LB I ir II apyl.
zaldybos.
atlaikytos pamaldos visose ti gėlėmis. Meninei progra
trijose lietuvių parapijų mai pasibaigus kitoje salė
BALANDŽIO 4 D. Vysk. M.
bažnyčiose: 10:30 Šv. An je svečiai buvo vaišinami
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
tano,
10 Dievo Apvaizdos ir šaulių parengtais užkan
dicinis pavasario balius.
šv. Petro. Bažnyčiose orga džiais, pyragaičiais ir kava.
BALANDŽIO 12 D. Čiurlio
nizacijos dalyvauja su savo Vaisių metu kalbėjo Klai
nio ansamblio metinis koncer
vėliavomis. Vėliavas orga pėdos sukilimo dalyvis .Al
tas.
nizuoja: šv. Antano bažny fonsas žiedas ir dr. inž. Sta
BALANDŽIO 19 D. Šv. Kazi
čioje Mykolas Vitkus, šv. sys Južėnas.
miero Lituanistinės mokyklos
Petro bažnyčioje Vincas Ta
koncertas.
mošiūnas ir Dievo Apvaiz
• Lietuvių Namų Drau
dos bažnyčioje Indrė Da- gijai aukos ir .toliau plau
BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti mušytė.
kia. Naujais nariais tapo
ninkų šventė.
Minėjimas - akademija 3 arba savo įnašus padidino
vai. Merchy kolegijoje. Bus $100.00 paskutiniuoju laiku
GEGUŽES 24 d. šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks pasakytos kalbos angliškai sekantys asmenys: Mikas
ir lietuviškai ir atlikta me Vilius, Stasys Bartkus, Pet
lo metų užbaigtuvės;
ninė programa.
ras ir Birutė Januškos, Pra
RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
Muz. Stasio šližiaus va nas ir Marija Polteraičiai,
pristatymas - balius. Ruošia LB
dovaujamas mišrus jauni George Pisaravich, Bronius
Ohio apyg. jaunimo sekcija.
mo 70 asmenų choras ir L. Burba, Elena Vizgirdienė,
T.
šokių grupė "šilainė”, Ona-Ann Ambrose-AmbroRUGSĖJO 26 D. Dirvos va
vadovaujama
G. Gobienės zevičienė, Antanas Mikalkėkaras.
ir grojant akordeonistui nas ir Algis Skorubskas.
• Prieš atnaujindami sa Andriui čerskiui iš Windso• Dariaus ir Girėno-Klu
vo namų ar automobilių ro, išpildys meninę progra
mą.
bo
metinis susirinkimas
draudimus, palyginkite sa
vasario
1 d., 12. vai. Lietu
vo mokestį paskambindami
PRISIJUNGIMO
vių
Namuose.
Bus renkama
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
MINĖJIMAS
nauja valdyba ir revizijos
Minėjimą, įvykusį Lietu komisija. Taip pat bus ap
• Apdraudos reikalais ge
vių
Namuose, atidarė ir tarti ir kiti svarbūs reika
riausius patarnavimus gau
įžanginį
žodį tarė Kazimie lai.
site kreipdamiesi j Z. Oberas Daugvydas, pakviesda
lenį tel. 531-2211.
• šv. Antano parapijos
mas Stefą Kaunelienę toliau komitetas šiems metams
vadovauti programai. S.
REIKALINGI JAUNI Kaunelienė irgi tarusi kele yra išrinktas sekantis: pir
VYRAI, baigę gimnaziją, tą žodžių apie Klaipėdą ir mininkas Jonas Brokas, vi
treniravimui prie mašinų, Klaipėdos kraštą paprašė cepirmininkas Petras Bitpopieriaus dėžių gamyboje. atsistojimu ir tylos minute leris, sekretorius Pranas
Kreiptis: The Apex Box pagerbti žuvusius Klaipė Polteraitis ir iždininkas Le
Co., 2716 E. 79th St. Dirb dos kraštą prie Lietuvos onardas šulčas.
tuvė prie CTŠ stoties.
prisijungiant.
A. Grinius
(7-8)
Jonas Švoba skaitė pa
skaitą: "Baltijos jūra ir
SHEET METAL HELPERS
aisčių kovos dėl jos”, ku
DIDĖJA SKYRYBOS
ai) shifta, steady work, overtime,
rioje nušvietė kokios ilgos
all company paid benefits.
Skyrybų okup. Lietuvoje
ir sunkios kovos vyko nuo
NORTHERN BLOWER CO.
6409 BARBERTON AVĖ.
senų laikų dėl mums taip didėjimas kelia rūpestį.
CLEVELAND, OHIO
brangaus ir gyvybiniai Gyd. Z. Buslius, kaunietis,
W. 65, I block South of Denison
(3-9)
svarbaus Klaipėdos Krašto, laiške "Tiesai” (nr. 302,
1969) teigia, kad negalima
jūros ir uosto.
tikėti
standartiniam pa
Po Jono Švobas paskaitos
reiškimui,
skyrybų atžvil
Gabijos
tunto
skautės,
va

STOUFFER’S FOODS
giu,
kad,
girdi,
"neatitiko
dovaujamos
sk.
TamoliūnyYOU WANT THE BEST FOR YOUR
SF.LF AND
YOUR
FAMILY.
IT
tės, gėlėmis papuošė Klai charakteriai”. Sociologiniai
COMES TURU GOOD WAGES. JOB
pėdos krašto sukilimo daly ir statistiniai tyrimai rodo
SECURITY, AND PF.RSONAL SAT1Svius: Kazį Špokauską, Vin- ką kita, čia pateikiamas
FACTION. JOIN THE STOUFFER
FAMILY, ENJOY CLF.AN WORKING
Lenkijos pavyzdys.
CONDITIONS. ADVANCE.MENT OP
Lenkijoje i š n a grinėjus
PORTUN1TY, EXCELLENT FRINGE
BENEFITS: (incl.: Menls, Uniforma,
WANTED AT ONCE
2000 skyrybų priežastis,
6 Inaurnnce), FAIR TREATMENT
IST CLASS SK1LLED
pasirodę tokie motyvai: vie
AND A COMPANY VVHERE YOU
TURRET LATHE OPERATORS
no iš sutuoktinių neištiki
WANT TO COME TO WORK
MILL OPERATORS
DRILL OPERATORS
mybė, alkoholizmas, finan
APPLY NOW! MUŠT BE ABLE TO
Mušt be able to »et up work from
WORK lai or 2nd SHIFT FACTORY
siniai sunkumai, pavydas,
Blue Prints & Close Tolerance.
OPENINGS. WE WILL TRAIN.
Fringe Benefits.
nešeimininkiškumas, nesu
AMERICAN TOOL CO.
INTERV1EWS
tarimai su anūta, blogas bu
205 E. Water, Kalamazoo, Mich.
1-3 p. m. MONDAY thru FRIDAY
tas, nesutarimai vaikų auk
An Equnl Opporlunity Employer
CALL 248 0700 for APPOINTMENT
lėjimo klausimais, vaikų ne
STOUFFER’S FOODS
buvimas, skirtingos pažiū
DIV1SION OF L1TTON INDUSTRIES
ros, sutuoktinių ligos ir
5750 Harper Road, Solon, Ohio 44139
WANTED AT ONCE
t.t.
”
An Equal Opporlunity Employer
JOURNEYMEN
Gyd.
Buslius mano, kad
OR
panašios
priežastys gali bū
IST CLASS SKILLED
ti
ir
Lietuvoje
ir jų pačios
INDUSTRIAL
TOOL M AKERS
būdingosios,
tai
alkoholiz
ELECTRIC1AN
We need top-notch Tool Makers for
mas,
finansiniai
sunkumai,
2d shift. Mušt have at leasl 5 year*
JOURNEYMAN
blogas butas.
experience in the trade. Excellent
Have ‘'immediate openjng for man
hourly rate. Paid fringe benefits, opSiūloma ir Lietuvoje
wiCh journeyman card or equiva!enl
portunity to work overtime.
experience. Knowledxe of machine
steigti "specialų šeimyninių
Apply or call 943-5700
operation & control circuits required.
santykių kabinetą”, kuria
Apply or phone 496-2215 for interPARKER
view appoinlment.
me patarimus teiktų peda
HANNIFIN
CORP.
gogai ir kiti specialistai. Iš
HAAS CORPORATION
30240 Lakeland Blvd.
viso, šeimos klausimus ska
236 W. CLARK
Wickliffe, Ohio
MENDON, MICHIGAN
tinama studijuoti ir net
An Equal Opporlunity Employer
An Equnl Opporlunity Employer *
leisti
tais klausimais atitin
(4-10)
(1-7)
kamą literatūrą.
(E)

DIRVA
Maloniai kviečia atsilankyti i L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
• Pakartotinai primena
me, kad asmenys, neturin

tieji JAV pilietybės, pagal
veikiančius įstatymus pri
valo užpildyti iki š. m. sau
sio 31 d. svetimšalio regis
tracijos kortelę, gaunamą
imigracijos .įstaigoje ir
kiekviename pašte.
Korteles užpildžius rei
kia įteikti pašto įstaigai
(negalima siųsti paštu).
Neužsiregistravę gali bū
ti smarkiai nubausti.
Tuos, kurie dar neatliko
šios prievolės, raginame pa
skubėti ir nepraleisti termi
no, kuris baigiasi šį šešta
dienį, sausio 31 d.

PRIVATDOCENTAS
BALTŲ KALBOMS

Berno kantono vyriausy
bė paskyrė dr. phil. Jan Peter Locherį Berno universi
teto privatdocentu baltų
kalboms ir literatūrai.
Dr. Locheris jau kelis me
tus skaito paskaitas apie
baltų kalbas ir literatūrą
Neuchatel universitete, kur
savo laiku dėstė prof. dr.
Max Niedermannas. Atei
tyje jaunas šveicarų moks
lininkas laikys paskaitas iš
tų pačių mokslo sričių abie
juose šveicarų universite
tuose.

METINĘ šventę
1970 m. vasario 7 d., šeštadieni, 8:30 vai. vak.,

Le Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.
šventės programa.-

telef. EM 6-2494, ar kol. Tom. Aleksandravičiui, 91-13 — 102nd St., Richmond Hill, N. Y. 11418, telef,
Hl 1-5179

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
NEW YORKE

• Baltų Draugijos Vokie
tijoje teisininkų ratelis nu

LOS ANGELES

....

....

• 7:30 vai. vak. iškilminga Korp Neo-Lithnarna sne.ga ir jumorų kėlimą. , senjoru.;
. 8:30 vai. vak. vakarienė ir šokiai. Gros populiarus orkestras.
šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukoja- $12.50 asmeniui. Nuo 9:30 vai. vak. vien j šokiu.
— $2.50.
Apie dalyvavima prašome pranešti kol. Vyt. Jurgėlui. 1497 Putnąm Avė Brooklyn, N Y 11227,

tarė 1972 metų vasaros
• ALT S-gos Ix>s Ange olimpiados proga sušaukti — Lietuvos užsienių politi
lės skyrius gautąjį pelną Miunchene baltų teisininkų ka; kun. Rapolas Krasaus

$61.00 iš vakaro, rodant p.
K. S. Karpiui filmą iš prez.
A. Smetonos gyvenimo, at
siuntė Dirvai paremti.
Už auką Dirva nuošir
džiai skyriaus valdybai dė
koja.

• Dail. Jina Leškienė-Totilaitė priimta į Los Ange

les Dailiųjų Menų Klubą.
Meną ji studijavo Omahos
universitete, kurį baigė
Bachelor of Fine Arts laips
niu 1959 m. Baigiant uni
versitetą jai buvo suteikta
dailiųjų menų premija —•
Bertha H. Mengedoht Art
Award. Premijuotas pa
veikslas patalpintas univer
siteto meno kūrinių kolek
cijom
Be to dar studijavo mu
ziką (pianiną ir balso lavi
nimą), baletą ir išraiškų šo
kius. Vėliau mokytojavo
Boys Town (High School)
Omaha, Nebraska. Dėstė
meno istoriją ir tapybą.
Yra suruošusi individuali
nes parodas: Omahoje ir
Los Angeles. Dalyvavo gru
pinėse parodose New Yor
ke, Chicagoje, Omahoje ir
Los Angeles.

suvažiavimą. Baltų Draugi
jos teisininkų rateliui va
dovauja Kielio universiteto
tarptautinės teisės profeso
rius Dietrich Loeber.
• Anicetas Simutis, Lie

tuvos generalinis konsulas
New Yorke, bus pagrindi
niu kalbėtoju Rochesterio
lietuvių ruošiamam Vasario
16 dienos minėjime, kuris
įvyks vasario 22 dieną.
• Lietuvos naujųjų laikų
istorija 1900-1940 metai

jau baigiama sukurti. Sa
vo dalis parašė: dr. Juozas
Jakštas — Nepriklausomos
Lietuvos istorija nuo 1920
iki 1940 metų; dr. Juozas
Pajaujis — Lietuvos ūkis
nepriklausomybės metu ir
Lietuvos politinės srovės, jų
atsiradimas ir veikla; dr.
Antanas Rukša — švieti
mas Lietuvos nepriklauso
mybės metu; dr. Vanda
Sruogienė — lietuvių emi
gracija.
Reikalingą medžiagą su
rinko ir savo dalis rašo
Pranas Čepėnas — Lietuvos
istorija nuo 1900 iki 1920
metų; dr. Domas Krivickas

kas — XX amžiaus lietuvių
religinis gyvenimas; dr.
Henrikas Nagys — XX am
žiaus lietuvių literatūros
apžvalga.
Lietuvos naujųjų laikų
istorijos vyr. redaktorius
prof. Pranas Čepėnas —•
6015 So. Francisco Avė.,
Chicago, III. 60629. Leidė
jas Dr. Kazio Griniaus
Fondas — c?o L. Šmulkš
tys — 2523 West 69th St.,
Chicago, III. 60629.
ŠALFAS S-GOS CENTRO
VALDYBOS IR
REVIZIJOS KOMISIJOS
RINKIMAI

ĮSIJUNGĖ Į LF
Įvyksimos š. m. balandžio
mėn. 5 d. Chicagoje Lietu
vių Fondo tradicinės vaka
rienės proga į LF narių ei
les įstojo: su $220.00 įna
šais : Ignas Užgiris ir Liu
das Šimaitis (pastarasis mi
nint savo 60 metų amžiaus
sukaktį) ; Pranas ir Hortenzia šapalai su $110.00; Te
resė Paulionienė $101.00
(pensininkė, tą sumą suda
rė jos 2-jų mėn. pensijos
du čekiai); LF adresas:
6643 S. Maplewood Avenue,
Chicago, III- 60629, telef.:
778-2858.
• ”Mes grojame jums”

įgrota neolituanų orkestro
plokštelė, kaina 6 dol., gau
nama pas platintoją B.
Brazdžionį, jo krautuvėje,
2646 W. 71 St., Chicago, III.
Norintieji plokštelę gau
ti, kreipiasi tiesiog į platin
toją B. Brazdžionį.

ŠALFAS S-gos Garbės
Teismas, susidedąs iš pir
mininko Jono Gustainio bei
narių — Tėvo Pauliaus Bal
takio, OFM ir Herberto Stepaičio, skelbia naujos ŠAL
FAS S-gos Centro Valdybos
ir Revizijos Komisijos rin
kimus,
ŠALFAS S-gos Centro HELP WANTED MALĖ
Valdybą bei Revizijos Ko
SEWING
misiją renka korespondenciniu būdu visi ŠALFAS
MACHINE
S-goje registruoti sporto
REPAIRMEN
klubai bei kiti sportiniai Applicantn mušt have served an apvienetai, pagal rinkiminių prenliceship or have had 8 or more
nuostatų numatytą proce years experience in the trade or
previously vvorked at a General Mo
dūrą.
torą Plant.
K a n d idatų nominavimo
Positions open in nevvly created
department.
terminas — 1970 m. vasario Apply
betvveen 8 a. m. and 4 p. m.
17 d. (pašto antspaudo da Monday through Friday.
ta).
FISHER BODY
Nominuojamų kandidatų
EUCLID PLANT
sąrašai privalo būti pasiųs
DIVISION OF
ti ŠALFAS S-gos Garbės
GENERAL MOTORS
Teismui, šiuo adresu: Mr.
Jonas Gustainis, 179 Cas- 20001 Euclid Avė., Euclid, O.
sandra Blvd., Don Mills,
Ont.

An equal Opportunity Employer
(6-16)

CHICAGO
• New Yorko Metropoli
tan Operos solistės Lilijos
šukytės koncertas, ruošia

Baladė (aliejus)

J. LEŠNIENE

. A. A.

KAZIMIERUI GELAŽIUI
mirus, kolegei AMANDAI MULIOLIENEI ir jos
visai šeimai giliausią užuojautą reiškiame ir kar
tu liūdime
j§v. Kazimiero Lituanistinės
Mokyklos Mokytojai ir
Tėvų Komitetas

A t A

D R. VINCUI KOžICAI
mirus, jo žmoną BIRUTĘ ir sūnus giliai užjau
čia
Stefa ir Vytautas Gedgaudai

mas Lietuvių Fondo, įvyks
ta Chicagoje š.e m. kovo
mėn. 1 d., 7 vai. vakaro,
Orchestra Hali, 220 So. Mi
ch i gan Avenue. Koncerto
pelnas skiriamas paremti
lietuvių kalbos lektūros ati
darymo Chicagos Universi
tete.
Bilietai: Lietuvių Fon
das, 6643 So. Maplevvood
Avė., Chicago, III. 60629,
telef. 778-2858 ir "MARGI
NIAI”, 2511 West 69th St.,
Chicago, III. 60629, telef.
778-4585.
(Sk.)

ENG1NEER1NG
SUPERVJSOR

AUKOS DIRVAI
K. Balaišis, Cleveland .... 2.00
LB Philadelphijos apyl... 20.00
Liet. Kar. Kūrėjų Savanorių D-ja Chicago 10.00
J. Rekašius, Detroit........ 7.00
E. Unger, Cleveland........ 7.00
P. Minkdnas, Woodhaven .. 2.00
A. Misiūnas, Detroit........ 2.00
K. Miltakis, Detroit...........2.00
A. Jankus, Delair..... ......... 2,00
K. Germanas, St. Char les.. 2.00
A. Lapšys, Dedham........ ...2.00
J. Gagelis, Cleveland........ 2.00
J. Vinciūnas, Chicago.......2.00
J. Jaškauskas, Dayton...... 1,00
V. Kasakaitis, Willowick .. 2.00
A. Valiulis, Los Angeles...2.00
E. Drasutis, Philadelphia.. 2.00
A. Mačiuika, Chicago........2.00
J. Česėkas, Toronto...........4.00

O. Navasaitis, Detroit........ 2.00
S, Bliudnlkas, Rochester,, 2,00
J. Juodvalkis,Chicago........ 1.00
V. Gilys, Glendale................ 5.00
P. Pečiulis, Elkhart........... 7.00
J. Saudargas, No. Royalton 7.00
K. Arnastaitė, Bayonne......2.00
J. Žemaitis, Chicago..........7.00
S. Daučanskas,Chicago......2.00
J. Lo Presto, AnnArbor.,.. 4.00
S. Barzdaitis, Weston........ 2.00
J. Saikus, St. Catharines ,. 7.00
J. Sirusas, Woodhaven......2.00
V. Vitkus, Rochester ....... 1.00
F.Salpukas, Flushing........ 5.00
K. Starinskas, Wickliffe...2,00
K. Vėlyvis, N.Madison.....2,00

K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPER
SERVICE
Taisomi automotorai, stab
džiai, tun-ups ir t.t.
4824 So. California Avė.
Chicago, III.
Tel. VI 7-9387

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Mfe

To

SAVINGS CERTIFICATE

w
6 or 12
MONTH
$10/000
or MORE
Savingi ctrtHicam tsaucd
for wx months or ona
yaar —in minimum
amountt of $10,000,00,
and
/n
multipkt ©1 $1,000.00.
Earningi at* p«»d
maturity.

6 or 12
MONTH
>5/000
or MORE

PaBsbook Savings

Paid puarterly
Computed and Paid

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

Savinft cartMicatea iaauad
for
nvonths or om
yaar-in minimum
amountt of $6,000,00,
and tharaaftar in
multiplct of $500.00.
Eamings arv paid at
maturity.

We are looking for a mechanicai engineer to assume the responsibility of design supervisor at our Jefferson. Ohio
plant.

Jefferson is our electrical controJs division and manufactures
limit switches, control switches
and solenoid for ūse in industrial applications.

AND LOAN ASSOCIATION
,
1"

PETER KA2ANAUSKAS. PRESIDENT

ME or eąuivalent cxpericnce
preferred in the electrical industry. Write or call Personnel
Dept.

• Vasario 16 d. minėji
mas Chicagoje įvyks vasa
rio 15 d., 2 vai. p. p. Mari
jos Aukštesniosios mokyk NATIONAL ACME
los salėje, 6701 So. CaliforDiviston of Acme-Cleveland
nia Avė.
Minėjimą rengia Chica
Corp.
gos Lietuvių Taryba, ku
riai šią kadenciją pirminin
268-4209 Ext. 291
kauja jaunesniosios kartos
atstovas Rimas Staniūnas.
Cleveland, Ohio
Be kitų, minėjime sutiko
dalyvauti ir kalbą pasakyti
JAV senatorius Ralph Ty- An equal Opportunity Employer
(4-6)
ter SMITH.

2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608
Vlrginia

1-TH1

