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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RINKIMAI VIETNAME
PO ŠIO SEKMADIENIO PIETINIS VIETNAMAS 
GALĖTŲ EITI PRIE NORMALESNĖS SAN
TVARKOS, JEI TAI LEIS KOMUNISTŲ TERO
RAS. — TO KOMUNISTŲ GINKLO GEROS IR 

BLOGOS PUSĖS.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------
Šį sekmadienį, rugsė

jo 11 d. Pietų Vietna
mas renka savo steigia
mąjį seimą. Bus išrink
ta 108 atstovai, kurie tu
rėtų kraštui surašyti 
konstituciją, pagal ku
rią vėliau (kada — vis 
dar neaišku) bus išrink
tas seimas ir vyriausy
bė. Po to, žinoma, mitas, 
kad Pietų Vietnamą val
do amerikiečių 'liokajai’ 
turėtų išnykti. Už tat ko
munistai yra suintere
suoti, kad rinkimuose da
lyvautų galimai mažiau 
žmonių. Savaime aišku, 
kad jų kontroliuojamose 
krašto srityse niekas ir 
nebalsuos. Tokiu būdu 
svarbiausias klausimas 
yra kiek jų propaganda 
ir ją lydintis teroras tu
rės pasisekimo toje kraš
to dalyje, kuri yra dau
giau ar mažiau Saigono 
vyriausybės kontrolėje.

Aplamai imant, ma
sės ateinančiais rinki

Remkime lietuvių Kultūros Fondą
Chicagai, kuri vadinama pasaulio lietuvių sos

tine, tenka ne tik vardo garbė, bet ir didžioji pa
reigų ir atsakomybės dalis. Chicagoje daugumoje 
vyksta patys didieji lietuviškos gyvybės ir jos ga
lios išbandymai: dainų, šokių šventės, kongresai, 
suvažiavimai, pareikalavę didelio darbo, sukėlę 
nemaža rūpesčio ir nerimo ne tik rengėjams, bet 
ir visai jautriai lietuviškai visuomenei.

Pasaulio lietuvis nepabūgsta tolimos kelio
nės, negaili išlaidų, suplaukia čia iš visų tolimų 
pasaulio kraštų. Chicagiečiai lietuviai su džiaugs
mu ir meile savo brolius-svečius pasitinka, glo
boja ir rūpinasi.

Tokia nuotaika ir toks susipratimas skatina 
mus visus su pasitikėjimu žvelgti ateitin ir im
tis naujų žygių bei darbo. O yra darbo, kuriame 
ne valia pavargti, yra pareigos, kuriose negalima 
apsileisti, nes tai neštų sunykimą ir mirtį lietu
vybei.

Tik ką praėjęs Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas mums parodė ir įtikino kad jaunoji 
lietuvių generacija nuo lietuvybės nėra atitrūku
si. Ji nori veikti ir nori bendrauti. Tas mums ir 
pasako, į kur turi būti nukreipta svarbiausioji 
mūsų lietuviškos veiklos pastangų dalis: į jaunimo 
lietuvių kalbos mokymą, lietuviškąjį auklėjimą. Ši
toje pareigoje mes negalime nei valandėlei sustoti, 
kaip negalime sustoti kvėpavę. Todėl suprantama 
ir pagirtina, kad JAV Lietuvių Bendruomenės Cent
ro Valdyba ir prie jos veikiantis Lietuvių Kultūros 
Fondas visų pirma jaučia pareigą skatinti ir telk
ti išteklius ir visas priemones lietuviškam jaunuo
menės švietimui bei auklėjimui. Šios institucijos 
visoje Amerikoje skelbia L. Kultūros Fondui vajų 
nuo š.m. rugsėjo mėn. 1 iki spalio 15 dienos. Chi
cagoje šiai iniciatyvai pritarė visa aktyvioji lietu
vių visuomenė.

Sukviestas pasitarimas. Be kitų žinomų visuo 
menės veikėjų, dalyvavo ir beveik visi JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos Chicagos Apygardos 
nariai. Sudarytas vajaus komitetas ir darbas jau 
pradėtas. Pareigą prisiėmėme, darbą pradėjome 
tuo laiku, kai Chicagos lietuvių visuomenė didelę 
savo aukos dalį jau atidavė Dainų Šventės ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso progomis. Tas 
mūsų nebaido. Mes tikrai ir tvirtai tikime, kad 
vajus duos gražius rezultatus. Jokia auka nėra 
per didelė savo pačių gyvybei palaikyti ir bend
ram džiaugsmui kelti. Todėl vajaus komiteto var
du kviečiu visus, visą lietuvišką Chicagos visuo
menę gausiai aukoti ir vajaus komiteto darbą nuo
širdžiai paremti.

Dr. L. Kriaučeliūnas
Liet.Kult. Fondo Vajaus Kom-to Pirmininkas

mais nelabai domisi. 500 
kandidatų nėra labai po
puliarios asmenybės, 
kas pagaliau ir neste
bėtina. Kaip gali pasiekti 
kokio nors populiarumo 
esamose karo sąlygo
se!

Komunistai, kurie ne
gali pasirodyti dides
niais karių daliniais, šie 
kia rinkimus sutrukdyti, 
balsuotojus atbaidyti, 
teroru, vienintėliu jiems 
likusiu ginklu. Tas gink
las, tačiau, turi dvi pu
ses. Jei, pavyzdžiui, nuo 
jų teroro veiksmų žūtų 
daug visai nekaltų žmo
nių, tai galėtų padaryti 
blogą įspūdį taip vadi
namiems neutraliems 
stebėtojams. Tie galės 
būti blogai nuteikti to
kių skerdynių ir savęs 
klausti, kam gi komunis
tams reikėjo griebtis to
kių priemonių, jei jie 
skelbia, kad tie rinkimai 

(Nukelta į 2 psl.)

Bostone ŠĮ sekmadienį, rugsėjo 11 d. 3 v. p.p. Lietuvių Piliečių Auditorijoje rengiamas Lietuvių 
tautos Šventės minėjimas, kuriame žodį tars LB Tarybos pirm. V. Volertas ir bus išpildyta meninė 
programa. Nuotraukoje LB Bostono apylinkės valdyba, kurios iniciatyva rengiamas šis minėjimas. 
Sėdi iš kairės: A. Lapšys, pirm. A. Matjoška.Br. Kruopis. Stovi: St. Augonis, J. Kapočius ir H. Čepas.

Kinijoje 'Raudonoji gvardija’ 
kovoja su senom tradicijom

Paskutiniuoju metu 
spaudoje visaip spėlio- 
ta apie Raudonosios Ki
nijos vadą MaoTse-tun- 
gą: esą, jis gal sunkiai 
sergąs, nes ilgai Pasi
rodęs viešumoje, o gal 
jau ir pašalintas iš va
dovybės? Pasirodo, kad 
Mao yra visiškai svei
kas, ne tik kad nesiruo
šia užleisti savo vietą 
kam kitam, bet dar dau
giau suėmė valdžią į sa
vo kietas rankas. Su So
vietų Sąjunga santykiai 
tempiasi. Net prieinama 
prie pasikeitimo visokio
mis protesto notomis. 
Viena iš paskutiniųjų So
vietų Sąjungos notų 
(1966. VIII. 26) apkalti
na kinus "chuliganiš
kais išpuoliais"prieš so
vietų ambasadą Pekine, 
kad trukdomas ambasa
dos darbas, sulaikomi 
automobiliai, važiuoją 
su "tarybiniais diplo
matais", ambasados te
ritorijoje apmėtomi ak
menimis "tarybiniai dar
buotojai", ant namų prie 
ambasados klijuojami la
peliai, plakatai, rašomi 
šūkiai, kurių turinys 

"Raudoniji gvardija" skelbia naują "kultūrą"...

esąs aiškiai priešiš
kas Sovietų Sąjungai ir 
t.t. Ne gana to. Kinijos 
užsienio reikalų minis
terijos atstovas pareiš
kęs, kad Kinijos valdžia 
numatanti, kad siautėji
mas prie Sovietų Sąjun
gos ambasados galįs tęs
tis ir kad ji nenorinti 
prisiimti atsakomybės 
už tuos siautėjimus...

Taigi, į sovietų protes
tus nekreipiama dėme
sio.

O kas gi darosi pačio
je Kinijoje? — Pekine 
vyksta "kultūrinė revo
liucija". Štai, kaip apie 
tai rašo "Pravda" (1966.
VII.26):

Po Kinijos Komunistų 
Partijos Centro komiteto 
plenumo Pekinas gyvena 
nepaprastas dienas. Į 
miesto gatves išėjo pu
siau karine uniforma ap
sirengę jaunuoliai ir pa
augliai su raudonais raiš
čiais ant kairės ranko
vės. Tai nariai "Raudo
nosios gvardijos" —nau 
jos Pekino studentų ir 
moksleivių organiza
cijos, atsiradusios "di
džiosios proletarinės kul

tūros revoliucijos" eigo
je. Jie prisiekė "visą gy
venimą ginti pirmininką 
Mao". Mieste išklijuota 
daug rankraštinių ir ra
šomosiomis mašinėlė
mis parašytų, hektogra- 
fais ir spaustuvėse spaus 
dintų pranešimų, atsi
šaukimų, ultimatumų"... 
Ta organizaciją esanti 
pasiryžusi "sugriauti se
ną pasaulį ir sukurti nau
ją-

' ’ Raudongvar dieč i ai 
pakeičią senus gatvių, 
parduotuvių, restoranų, 
kirpyklų ir t.t. pavadini
mus, numušę senų pasta
tų užrašus ir papuoši
mus. Uždaryta eilė po
litinės ir grožinės lite
ratūros knygynų, iš ki
tų — išvežtos knygos. Iš- 
tuštėjusios lentynos ap
klotos švariu popierium, 
ant kurio sudėtos nauju
tėlės Mao eilėraščių kny
gelės ir brošiūros su at
skirais jo straipsniais. 
Čia pat pardavinėjami 
Mao portretai, plakatai- 
ir paveiksliukai su jo at
vaizdu... Uždarytos vi
same pasaulyje žinomos

(Nukelta į 2 psl.)

Ar Paleckis 
nušalintas?

Laisvė (rugsėjo 2 d.) 
paskelbė J. Paleckio laiš
ką Rojui (Mizarai), kuria
me rašo, kad ryšium su 
jo "išrinkimu" Tautybių 
Tarybos pirmininku, 
"teks skirtis su seno
siomis pareigomis, ku
rias ėjau 26 metus, nuo 
1940 m. Abiejų pareigų 
suderinti negalima, nes 
naujose pareigose dir
bant reikia nuolat būti 
Maskvoje". Toliau Lie
tuvos "prezidentas" nu
rodo, ką jis turės veik
ti tose naujose pareigo
se.

Redakcijos pastaboje 
Laisvė pastebi, kad vil
tys, jog ir naujas parei
gas gavus Paleckis liks 
"Tarybų Lietuvos prezi
dento" pareigose, nepa
sitvirtino. "Pasirodo, 
mes klydome", prisipa
žįsta laisviečiai, įdėda
mi Paleckio laišką iš
tisai, "kad skaitytojai su
prastų, kodėl jis negalės 
Vilniuje gyventi ir eiti 
šalies prezidento parei
gas".

• ATENTATAS, kurio metu 
žuvo Piety Afrikos premjeras, 
segregacijos šalininkas ir an- 
tikomunistas Hendrik F. Ver- 
voerd, nepakeis krašto politi
kos, nes jo partija parlamente 
turi didelę daugumą. Atentatą 
įvykdęs Dmitri Stafendas pa
reiškęs, kad Verwoerd’as per 
daug dėmesio kreipęs į spal
vuotuosius krašto gyventojus ir 
nesirūpinęs neturtingais baltai
siais. Vyriausybė darys viską, 
kad išaiškinus tikrąsias aten
tato priežastis.

• NEGRŲ RIAUŠES persime
tė į mažesnius Vid. Vakarų Ame
rikos miestelius. Kai kurie neg
rų pareigūnai randa, kad tos 
riaušės kai kur išeina iš ribų 
ir neturi jokio juridinio pagrin
do. Pav. Wauwatosoj, Wisc., 
buvo piketuojamas klubas už tai, 
kad visi nariai yra baltieji ir 
nepriimami juodieji.

George Roberts, Teisingumo 
Departamento pareigūnas --neg
ras -- pareiškė, kad privatūs 
klubai gali priimti ir pasirinkti 
tokius narius, kokių jie pagei-f 
dauja. Demonstracijomis norė
ta protestuoti prieš to miesto 
teisėjus ir kt. pareigūnus už 
priklausymą segreguotam klu
bui.

Daytone (Ohio), Bėnton Har- 
bor (Mich.), Waukegane (III.) ir 
Jacksone (Mich.) teko šauktis 
gvardijos, kad sutramdyti nesi
skaitymą su tvarka ir įstaty
mais. Vien policijos pagalba 
riaušių sutramdyti nebepajė
giama.

• VENGRIJOJE du jauni ame
rikiečiai svečiai — buvo nubaus
ti po 3 mėn. kalėjimo už tai, kad 
nuplėšę plakatą su užrašu "USA 
-- žudikai" (paveiksle rodomas 
JAV lėktuvas, bombarduojąs Š. 
Vietnamą), vietoj USA įdėjo 
"USSR". Teisėjas pareiškė, kad 
tai esąs menkos j-ūšies pokštas. 
"Vengrijoje galima keisti plaka
tus, bet ne jų turinį ir prasmę. 
Teismas nusikaltime įžiūri ne
vykusį pokštą". Normaliai už 
tokį nusikaltimą gręsia 2 metai 
kalėjimo.

• BUV. PREZIDENTAS Harry 
S. Trumanas, 82 m. amžiaus, sa
vo pa ruoštame pranešime įspėjo 
krašto administraciją, kad jos 
fiskalinė politika vedanti į rim
tą depresiją. Tai retas atvejis, 
kad buv. demokratų prezidentas 
taip įsakmiai įspėtų esamą de
mokratų administraciją dėl grę
siančio ūkinio pavojaus.

Matjo%25c5%25a1ka.Br
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Rinkimai 
Vietname

(Atkelta iš 1 psl.) 
neturi jokios reikšmės 
ir prasmės? Iš kitos pu
sės, sėkmingas teroras 
galėtų įrodyti, kad jie, 
komunistai, yra tikrieji 
krašto šeimininkai, o 
Saigono vyriausybė vis 
dar neturi jai reikalin
giausios priemonės kraš
tui sėkmingai valdyti-ge - 
ros policijos. Šiuo metu, 
kada krašte esama pa
kankamai svetimos ka
riuomenės, kuri lengvai 
gali numalšinti stambes
nes komunistų jėgas, ge
ras saugumo aparatas 
galėtų palyginti lengvai 
susidoroti su dauguma 
teroristų, kurie veikia 
pavieniui ar labai ma
žais būreliais.

Žinia, visų teroristų 
neišgaudysi. Net ir to
kio je 'Amerikoje pats pre
zidentas negalėjo išveng
ti taiklios žudiko kulkos, 
tačiau svarbu, kad eili
nis pilietis turėtų asme
ninio saugumo jausmą, o 
teroro veiksmais to jam 
nenorima duoti. Prancū
zas Roger Trinųuier sa
vo knygoje apie nūdie
nį kariavimo būdą taip 
aiškina terorizmo 'ge
rąsias puses’: "Tero
ras taiko į kiekvieną gy
ventoją. Gatvėje, darbe, 
namuose gyventojas yra 
nuolatiniame pavojuje. 
Nujausdamas tokį pavo
jų jis jaučiasi esąs izo
liuotas ir beginklis tai
kinys".

"Faktas, kad valsty
bės autoritetas ir poli
cija negali užtikrinti jo 
saugumo, prisideda prie 
jo depresijos. Jis pame
ta tikėjimą į valstybę, ku
rios uždavinys yra garan
tuoti jo -saugumą. Jis 
daugiau ir daugiau links
ta į teroristų pusę, ku
rie tik vieni gali jį ap
saugoti".

Vietname komunistai 
turi pakankamai gerų te ■ 
roristų. Vienas iš jų 36 
m. Hguen Ang Tuan bu
vo suimtas šių metų sau
sio 7 d,, su 264 svarų 
bomba, skirta Saigono 
Alabamos viešbučio su
sprogdinimui, kuriame 
gyvena JAV kariai.

Po kelių dienų prista
tytas korespondentams, 
Tuan pareiškė, kad ir to
liau verstųsi teroru, jei 
jam pavyktų pabėgti iš 
kalėjimo. Kai vienas žur
nalistas jam priminė, 
kad Alabamą sprogdinant 
galėtų nukentėti šalia 
esanti vietnamiečių mo
kykla, teroristas atkir
to: "Dėl to aš nejaučiu 
jokio sąžinės graužimo. 
Čia nieko negali pada
ryti".

Ir kaip tik toks 'sąži
nės neturėjimas’ ir nie
kuo nedėtų žmonių žu
dymas daugiausiai ir vei
kia mases, nes niekas ne
gali būti išskirtas ir tuo 
pačiu saugus.

Bet, kaip jau sakėme, 
teroras turi ir savo blo
gų pusių tiems, kurie 
juo naudojasi. Pirmu
čiausia, teroras yra silp 
nesnių ginklas. Tokiu bū' 
du komunistai juo pla
čiai naudodamiesi prieš 
savo pačių tautiečius įro
do, kad jiems jau nieko 
kito nebeliko. O teroras 
tada turi prasmės, jei 
jis prie ko nors veda. 
Vietnamo atveju, paski
rų komunistų bombos,

Berlyno
Rugpiūčio 22 — devy

nios dienos po sienos 
tarp sektorių uždarymo 
— Berlyno krizė pa
aštrėjo. Rytų Vokietijos 
vidaus reikalų ministeri
ja patvarkė, kad perei
namųjų punktų tarp Ry
tų ir Vakarų Berlyno 
skaičius būtų sumažin
tas iš 13 iki 7. Visi už
sieniečiai, kaip ir sąjun
gininkai, gali naudotis 
tik Friedrichstrasses 
punktu.

Prie pasienio pasirodė 
vokiečių 'liaudies ka
riuomenės’ tankai, kurių 
patrankų apsaugoje mūri
ninkai toliau stato mūro 
sieną.

Šį kartą britai nutaria 
reaguoti ir pasiunčia sa
vo tankus prieš raudo
nųjų tankus Staaken ra
jone.

Tą pačią dieną de Gaul
le pasiūlo suardyti pasie
nio užtvaras. Jo įsakymu 
prancūzų komendantas 
generolas Jean Lacom- 
me pareiškia savo britų 
ir amerikiečių kolegom: 
Prancūzija nesileisianti 
nurodoma, kuriuo keliu 
jos kariai ir valdininkai 
turi vykti į RytųBerlyną» 
Vakarų tankai ir pionie
riai turį sunaikinti rau
donųjų užtvaras.

Tik sekančią dieną 
amerikiečiai, prancūzai 
ir britai sutaria vienin
gam veiksmui: jų tankai 
ir kariai pasirodo prie 
pasienio. Rytų Vokie
tijos vidaus reikalų mi
nisteris Kari Maron 
’pataria’ vakariečiams, 
’jų pačių saugumo labui’ 
nesiartinti arčiau 100 
mtr. prie sienos.

Rugpiūčio 24 d. nušau
namas pirmas Rytų ber
lynietis bandąs perbėgti 
sieną. Vakariečių kariuo - 
menė atitraukiama nuo 
sienos, nes Dean Rusk 
bijo, kad ’koks nors gran
dinis prie sienos gali iš
šaukti konfliktą’.

Valstybės ir Gynimo 
Departamentuose pasi
reiškė stipri opozicija 
prieš prezidento Kenne- 
dy apsisprendimą gen. 
■Clay siųsti kaip savo as
meninį atstovą į Berly
ną. Girdi, Clay gali iš
provokuoti konfliktą.

Rugpiūčio 29 d. prezi' 
dentas gauna kanclerio 
Adenauerio laišką. Jis 
rašo, kad nuolatiniai va
kariečių nepasisekimai 
Berlyne sužadino Vokie
tijoj neutralistines ten
dencijas, kurios neži
nia prie ko gali privesti.

Baltuose Rūmuose 
Adenauerio laiškas pa
žadino Rapallo sutarties 
(tarp Weimaro respubli
kos ir Sovietų Sąjungos) 
vaiduoklį. Prezidentas 
pareiškia savo bendra
darbiams: "Romėnai lai
kė žąsis, kad tos įspėtų 
juos apie artėjantį pa
vojų, vokiečiai kelia 
triukšmą kai jau per vė
lu".

nors ir gali padaryti ne 
mažai nuostolių, vis- 
tiek negali pašalinti iš 
krašto amerikiečių ir tai 
suprasdami patys viet
namiečiai gali padaryti 
teroristų gyvenimą ne
maloniu. Rinkimai pa
rodys, ar taip mano ir 
vietnamiečiai.

sienos užkulisiai m
Prezidentas prisibijo 

sovietų spaudimo į patį 
Vakarų Berlyną, kuris jo 
nuomone turėtų prasidė
ti rudenį ar žiemą, to
dėl jis įsako Ruskui siek
ti su sovietais derybų 
dėl Berlyno. Iš kitos pu
sės Adenauerjo laiškas 
jį verčia tuojau siųsti į 
Berlyną Clay su užda
viniu: 'tirti mūsų galimy
bes spręsti ir veikti’.

Clay savo pareigas 
Berlyne pradėjo eiti rug
sėjo 19 d., jo pareigos 
tačiau buvo griežtai ri
botos. Jis galėjo: "pra
nešti, pasiūlyti ir patar
ti", bet tik ne kam nors 
įsakyti.

Tiesa, Kennedy jam 
leido kreiptis į jįteisio- 
giai, jei būtų reikalas, 
tačiau normaliai jo ra
portai turėjo eiti tarny
bos keliu per Valstybės 
ir Gynimo Departamen
tus.

Savo pirmame rapor
te Clay pasiūlo pasiųsti 
neginkluotus karius į pa
sienį, kur jie turėtų iš
ardyti Ulbrichto sieną. 
Clay: "Tokiu būdu mes 
priverstumėm pasiro
dyti pačius sovietus ir 
tuo pačiu įrodytumėm, 
kad su Ulbrichtu mes vi
sai nesiskaitome".

ČIA tačiau pataria to 
pasiūlymo nepriimti: 
"Mes galėtumėm pade
monstruoti, kad JAV ne
siskaito su Ulbrichto re
žimu, tačiau nusilenkia 
sovietų galiai, bet jei 
mes sugriaunam rusų pa
statytą sieną, turim skai
tytis su ginkluotu konflik
tu".

Valstybės Departa
mentui Clay pasiūlo at
statyti JAV ambasados 
rūmus Rytų Berlyne, kad 
tokiu būdu pademonstra
vus JAV atsakomybę už 
Rytų Berlyną. Tas pasiū
lymas dingsta be atsaky
mo departamento bylose. 
Ten vyrauja įsitikini
mas, kad Washingtonui 
reikia kratytis bet kokios 
atsakomybės už Rytų Vo
kietiją.

Clay paskyrimu jaučia
si įžeisti aukščiausi ame
rikiečių pareigūnai Vo
kietijoje — ambasa
dorius Walter Dowling, 
kuris atsisako Clayper
leisti savo rezidenciją 
Berlyne ir JAV kariuo
menės vadas gen. Bru- 
ce Clarke. Tą remia 
NATO vyr. vadas gene
rolas Norstadt: "Rusai 
prie pasienio nustatė aiš
kius santykius. Clay tik 
ardo taiką".

Ištikro Clay nori pa
demonstruoti santar
vininkų teises Rytų Ber
lyne. Dėl to jis kasdien 
siunčia helikopterį į Ry
tų sektoriuje esančią 

VimiMl CHICME PIRKITE UITOJE NIIUUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...........................

2. Imported Canad. vviskey .
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur .......................

5. May VVine — Imported
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Brothers Wjne

Steinstuecken vietovę, ku
ri priklauso Vakarų Ber
lynui.

Spalio 3 dieną pats 
Clay su žmona eina į 
Rytų Berlyną, Rytų vo
kiečių sargybiniai jį pra
leidžia. Paėjęs apie 120 
metrų, jis grįžta atgal į 
Vakarų Berlyną.

Spalio 21 d. gen. Clar
ke iš Heidelbergo at
skrenda į Berlyną ir sa
vo pavaldiniams įsako 
neklausyti Clay, nes jis, 
Clarke, esąs vyr.kariuo
menės vadas. Kai Clai 
apie tai sužino, jis tuojau 
pareiškia prezidentui, 
kad atsistatydinąs. I re
zidentas jį prašo pasi
likti.

Clay santykiai nėra 
geri ir su Berlyno bur
mistru Brandtu. Clay sa
vo laiku buvo labai ge-

'Raudonoji gvardija'
(Atkelta iš 1 psl.) 

dailės dirbinių ir se
novės bei dabartinių 
meistrų ir dailininkų pa - 
veikslų parduotuvės Liu- 
ličan gatvėje... "Žunba- 
očžai" parduotuvė, kuri 
garsėja puikiomis žino
mų senovės ir dabartinių 
kinų dailininkų... repro
dukcijomis, dabar parda
vinėja tik paveikslus su 
Mao atvaizdu ir jo por
tretus.

Revoliucingi mokslei
viai reikalauja nebega- 
minti patefono plokšte
lių su "feodaliniais, bur
žuaziniais ir revizionis
tiniais" kūriniais. Turi
ma galvoje užsienio ir ki
nų klasikinė muzika, jų 
tarpe Bacho, Mozarto, 
Beethoveno, Lizto, Cho- 
pino, Čaikovskio, Tarto- 
ko, Šostakovičiaus ir ki
tų kūriniai, kuriuos pas
taruoju metu sistemingai 
kritikuoja kinų spauda. 
Jei kas nors turi namie 
tokias plokšteles, tai siū
loma jas sudaužyti.

Tarp gausių reikala
vimų yra taip pat rei
kalavimai uždrausti 
tarptautinius ir kinų šach
matus, paleisti šachma
tininkų organizacijas, 
nes, girdi, šachmatai 
"tarnaują feodalams ir 
buržuazijai".

Patenkindamos "revo
liucingų moksleivių" rei
kalavimus, Pekino cent
rinė universalinė parduo
tuvė ir kitos parduotuvės 
išėmė iš vitrinų odekolo 
ną, kvepalus, pudrą, kre
mus, dažus ir kitus par
fumerijos gaminius. Ant 
prekystalių liko muilas, 
šukos, dantų šepetėliai, 
skustuvai ir kai kurie ki
ti daiktai... "Parfumeri

ruošė santykiuose su 
buv. burmistru Ernstu 
Reuteriu ir socialdemo
kratų vadu dr. Kurt 
Schumacheriu. Brandtui 
jis tačiau nejaučia jo
kios pagarbos. Girdi: "So
cialistas, kuris tiki į so
cializmą, yra blogas. 
Bet socialistas, kuris ne
tiki į socializmą, yra 
dar blogesnis".

Tokios nuomonės apie 
Brandtą yra Clay, o 
Brandtas jau žino, kad 
Clay žodis Wašhingto- 
ne nėra taip labai svar
bus. Be to, daugelis vo
kiečių negali suprasti 
Clay žaidimo prasmės. 
Jie galvoja, kad Clay no
ri išprovokuoti karą, iš 
tikro Clay siekia tik po
litinio tikslo: jis nori pri
versti sovietus pasiimti 
atsakomybę už Berlyną 
ir tuo pačiu pasipriešin
ti jų užsimojimui Rytų 
Vokietiją pristatyti kaip 
suvereninę valstybę.

Proga tam atėjo už ke - 
lių dienų.

ja", esą, "tarnavo buržu- 
acijai ir gražuolėms". 
Taip pat reikalaujama, 
kad parduotuvėse nebe
būtų vaikiškų laikrodžių, 
krepšelių ir kai kurių ki
tų žaislų, nes, esą, jie 
"skiepija vaikams bur
žuazinius ir revizionis
tinius įpročius.

Sutinkamai su ultima
tumais draudžiama da
ryti fasonines šukuose
nas, dėvėti europietiš- 
kais drabužiais, avėti 
modeline avalyne.

"Raudonarmiečiai" pa
reikalavo uždrausti tam
sių akinių pardavinėji
mą. Vykdant šį reikala
vimą, miesto centrinėje 
universalinėje parduotu
vėje tokie akiniai jau pa
šalinti nuo prekystalio. 
"Revoliucingi mokslei
viai" reikalauja likviduo
ti taksi visoje šalyje.

Reikalaujama pakeisti 
prekybos šviesinęs ne
onines reklamas citato
mis iš Mao veikalų. Rei
kalaujama, kad miesto 
transporto vairuotojai ir 
konduktoriai per dvi die
nas iškabintų Mao portre
tus autobusuose ir tro
leibusuose. Tie, kurie 
neįvykdys šio reikalavi
mo, turės už tai atsaky
ti. Naują "kultūrinėsevo
liucijos" pakilimą lydi 
nacionalistinių jausmų 
ir antisovietinių nuotaikų 
kurstymas"... Esą, Kini
jos laikraščiai ir val
džios organai pritaria tų 
jaunimo organizacijų 
veiksmams...

Kaip čia susigaudyti 
toje kinų "kultūrinėje re
voliucijoje*, iš tolo gana 
sunku. Čia susimaišo 
įvairios "revoliucinės" 
nuotaikos, vyravusios ir 

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

pačioje Sovietų Sąjungo
je, kada 1917 m. revoliu
cijos metu atsisakyta 
nuo "senojo svieto", ka
da partiečiai tempė ant 
savo kūno fasoninį Sta
lino švarką, kada žmo
nėse dingo kaklaraiš
čiai ir kitokie "buržu
aziniai prietarai", kada 
įsivyravo Stalino, o vė
liau ir Lenino kultas... 
Tik ta "kultūrinė revo
liucija" gerokai suvėla
vo...

P. Sv.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION
E. D. M. W0RK

ELOX EQUIPMENT 
10841 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228
(87-96)

EXPERIENCED
LATHE HANDS 
MILL HANDS

Top rates, paid benefits. Steady over- 
time.

Seneca Machine Tool Co.
5 704 ST. JEAN 

DETROIT. MICH.
313 — VA 1-9091

(92-94)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
1ST CLASS SKILLED 

PLANER OPERATORS 
AND

TURRET LATHE 
OPERATORS

W1CKES MACHINE Tool, a long es
tablished and leading manufactur
er of machine tools offers excel- 
lent openings for qualified men. 
Permanent employment and gen- 
erous fringe benefit program. lf 
interested in stable employment 
vvrite or apply stating experience 
and qualificatio'ns or apply in per
son. All replies vvill be kept conf- 
idential. Apply to:

PERSONNEL DEPARTMENT
THE WICKES CORPORATION 

5 15 N. WASH1NGTON 
SAGINAW. MICHIGAN 48607 

An Equal Opportunity Employer 
(87-96)

TURRET LATHE 
OPERATORS

55 HOUR WEEK 
TOP WAGES PAID 

APPLY TO

A. J. MARTIN
Manufacturing Co.

20 Newberry Rd. 
Bloomfield, Conn.

(88-94)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION 
E. D. M. W0RK

ELOX EQUIPMENT 
DEW PRECISION MFG. CO. 
10841 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228
(87-96)

MALĖ & FEMALE
TEACHER Pine River area schools 

is in need of a Science Teacher. 
Class load copsists of 2 biology, 1 
physical science and I cheniistry 
class, coaching available if de- 
sired. Ve would likę a candidate 
wh<> is interested in developing a 
science curriculum and vvorking 
with us in planning for a new 
high school which is to be built in 
one year. The school is located. in 
the heart of good hunting and fish- 
ing territorv and just a few miles 
from the Pine River and t aber- 
fae ski area. Interested candidates 
should contact the Superinlendent 
of Scholls, Pine River Area 
Schools, Tustin, Michigan, 49688. 
Phone: 6 I (> 829-3811 o r 616
829-3251. (92-93>

5th — $0.98
.... 5th— $1.29
..... 5th — $1.49
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REIKIA TINKAMO PASIRUOŠIMO
Lietuvos ir kitų pa

vergtų tautų klausimas 
ir jo gyvenim iškurna s po
litinėse sferose priklau
so ne vien tik nuo paverg
tų tautų išeivijų tinkamo 
susiorganizavimo ir pas
tangų tą klausimą palai
kyti gyvą ir aktualų, bet 
ir nuo to, kiek tam klau
simui palankių žmonių 
randame valdžios viršū
nėse. Šio krašto valdžios 
apimtis yra plati, jos įta
ka nepaprasta ir mūsų 
reikalui gyvybiniai svar
bi.

Šių metų lapkričio 
mėn. pradžioje įvyks 
Kongreso ir Senato at
stovų, valstijų guberna
torių ir visos eilės vie
tos administracijos pa
reigūnų rinkimai. Ir lie
tuviai privalėtų atkreip
ti į šiuos rinkimus kur 
kas didesnį dėmesį, nei 
ligi šiolei kad rodė.

Negalime likti tik am
žinais imigrantais ir iš 
šalies stebėti, ką "ame
rikiečiai” šį kartą iš
rinks į valdžią. Lyg tai 
būtų ne mūsų.reikalas! 
Nenustebinsime ameri
kiečių nei tokia nei kito
kia savo - organizacija, 
nei senosios nei naujo
sios ateivių kartos "ži
nojimu ar nežinojimu" 
šio krašto politikos ir 
jos įtakos įpasaulio rei
kalus. Daugumoje vis
tiek esame šio krašto pi
liečiais ir savo teisių ne- 
sinaudojimu neprivalė
tume didžiuotis. Kaip tik 
priešingai — savo akty
vesniu, organizuotesnių 
ir sąmoningesnių daly
vavimu, o ne vien tik do- 
mėjimusi, krašto politi
niame gyvenime pasi
tarnausime ir Lietuvai 
ir Amerikai.

Maži balsuotojų skai
čiai rodo Amerikos vi
suomenės politinio ir vi
suomeninio subrendimo 
spragas. Iš šalies žiū
rint, dažnam atrodo, jog 
tai tik "grynųjų" ameri
kiečių sąmoningumo sto
kos rezultatas. Giliau 
pažvelgus pamatysime, 
jog tos spragos kaip tik 
laukia mūsų organizuoto 
jųjų užpildymo.

Artėjančiuose rinki
muose privalome ne tik 
aktyviai dalyvauti ir ne
praleisti nei mažiausios 
progos, bet ir tinkamiau 
tam pasiruošti. Privalo
me akylai sekti kandida
tų nusistatymą tiek vi
daus tiek užsienio poli
tikos atžvilgiu. Jei vienu 
ar kitu klausimu kandi
datas tyli, iškeldamas 
tik grynai lokalinio pobū
džio problemas, reikia 
rasti progų, kad jis ga
lėtų atsakyti ir į mums 
rūpimus klausimus ir 
jais pareikšti savo nusi
statymą.

Latvių Bendruomenės 
vadovybė per savo infor

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

macijos biurą ragina sa
vo narius sudaryti bend
ras pabaltiečių delegaci
jas ir komitetus, kurių 
uždavinys būtų lankytis 
pas kandidatus ir iš jų 
išgauti aiškų ir nedvi
prasmišką nusistatymą. 
Latvių Bendruomenė sa
kosi nesanti politinė or
ganizacija, bet šiuo at
veju ji randa reikalingu 
pabrėžti, jog latvių bend
ruomenės nariams turė
tų rūpėti, kad būtų iš
rinkti tokie tautos atsto
vai ir pareigūnai, kurie 
rodo tikrą palankumą 
Baltijos Kraštų reika
lams.

Šiame klausime ir 
mes neprivalėtume ba
zuotis savo asmenišku pa
lankumu tai ar kitai par
tijai, o remtis viena — 
lietuviškąja partija ir 
palaikyti tuos kandida
tus, kurie pasirodys ar 
jau yra pasirodę mūsų pa
lankumo verti. Toks vi
sų bendras nusistatymas 
žymiai labiau paveikia 
kandidatą, nei šiaip dėl 
formos sudarytų parti
niais pagrindais komite
tų pasirodymas prieš pat 
rinkimus. Lygiai taip pat 
bendras nusistatymas nė
ra svetimas nei bendri
nėms amerikiečių orga
nizacijoms.

Pavyzdžiu reikia pa
minėti Clevelando unijų 
vadovybės nusistatymą 
indorsuojant kandidatus 
įvairiems postams. Ša
lia eilės demokratų są- 
rašex esančių kandidatų 
unijų vadovybė rado rei-
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Senatoriai turi mus išklausyti
Tiek Amerikos poli

tikai, tiek krašto visuo
menė mūsų nerems, jei 
tylėsim užsidarę savo 
kolonijose. Dažnai, tau
tiečiai skundžiasi, kad 
amerikiečiai, ypač val
džios žmonės, neatkrei
pia pakankamai dėme
sio į mūsų reikalus. Iš
eitis yra labai paprasta: 
jei norim užtarėjų Lie
tuvos bylai, tai turime 
veikti į krašto politikus. 
Pernykštis rezoliucijų 
Pabaltijo kraštų reikalų 
pravedimas JAV Atsto
vų Rūmuose buvo pozi
tyvus pavyzdys, kaip mes 
galime efektyviai pa
veikti krašto politikus. 
Kokia nauda iš tos akci
jos? — gal dar klausia 
skeptikai. Nauda, mielie
ji, trejopa: pirma, su
pažindiname JAV Kon
greso narius asmeniniai 
su Lietuvos byla, antra, 
savo laiškais bei kitais 
spaudimais parodom 
Amerikos politikams, 
kad esame gaji, politiš
kai aktyvi tautinė bend
ruomenė, ir trečia, pri
sidedame prie kovos, ku
rios išdava bus Lietu
vos klausimo kėlimas 
Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje. Anot dr. Vy
tauto Vardžio, Foreign 

kalinga paremti ir re
komenduoti respubli
koną, kandidatą perrin
kimui į turimą County 
Auditor postą, Ralph J. 
Perk. Nėra abejonės, kad 
vieni buvo unijų vadovy
bės motyvai, kiti būtų 
mūsų. Bet tik viena aiš
ku, kad abiejose parti
jose turime sau palankių 
žmonių. Bet juos reikia 
žinoti, ypatingai naujai 
kandidatuojančius.

Kurios lietuvių orga
nizacijos besiimtų ini
ciatyvos, kad lietuviai 
šį kartą aktyviau reikš
tųsi rinkimuose, ne iek 
svarbu. Svarbu tik, kad 
visi suprastume ir įsi
sąmonintume, jog šių 
metų rinkimai turi dide
lės reikšmės ir kad į 
juos reikia eiti rimtai 
pasiruošus.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Wš"i■■■<

Affairs žurnale,pernykš
tė rezoliucija JAV At
stovų Rūmuose padarė 
teigiamą įtaką į tėvynę, 
versdama Sovietus ati
dėti rusifikacijos užma

Dr. Algirdas Budreckis (kairėje) su Rezoliucijoms Remti Komi
teto pirm. L. Valiuku. V. Noreikos nuotrauka

čias. Pernai rezoliuci
ja buvo pravesta žemes
niuose Rūmuose, įvy
ko žygis į Jungtines 
Tautas. Šiais metais, 
Jaunimo Kongreso peti
cija su daugel tūkstančių 
parašų buvo įteikta Jung - 
tinėm Tautom. Visi trys 
žygiai, nors atskirų gru
pių sugalvoti ir įvykdyti, 
eina viena kryptim: įtai
goja JAV vyriausybę kel
ti Pabaltijo klausimą 
Jungtinėse Tautose.

Šiais metais būtinai 
privalome pravesti re
zoliucijas JAV Senate. 
Dažnai Kongreso komi
sijų pirmininkų rankose 
yra įstatymų projektų bei 
rezoliucijų likimas. Kliū
tis mūsų rezoliucijom 
yra senatorius J. Wil- 
liam Fulbright, JAV Se' 
nato užsienio reikalų (Fo
reign Relations Commit- 
tee) komisijos pirminin
kas. Jisai nenori duoti 
eigos mūsų rezoliuci
joms. Tačiau jį galima 
paveikti laiškais.

Nebijokime jam rašy
ti laišką ir ranka, nes 
įstatymdavėjai ranka ra
šytus laiškus daugiau 
įvertina, skaito juos au
tentiškais. Kiekvienas 
geros valios lietuvis, 
ypač jaunimas, turėtų 
imtis iniciatyvos suor
ganizuoti senatoriui Fui- 
brightui trumpų laiškų’ 
kampanijėlę. Griežtai, 
bet mandagiai laiške pra
šykite: "My Dear Sena- 
tor: Please expedite the 
Baltic Statės’ Freedom 
Resolutions without fur- 
ther delay. The House ac - 
ted on this legislation 
lašt year by adopting H. 
Con. Res. 416. The Se
nate should do the šame 
before it adjourns this 
fall. Thank you. Since- 
rely (ir parašas ir ad
resas). Panašaus turi
nio raštai siunčiami: 
The Honorable J. Wil- 
liam Fulbright, Senate 
Office Building, Washing 
ton, D.C., 20515".

Per kitus senatorius 
taip pat naudinga paveik
ti senatorių Fulbright. 
Jį įtaigoti vertėtų per 
šiuos mums palankius se- 
natorius: Frank J. Lau
sche (Ohio), Thomas J. 
Dodd (Connecticut), Jo- 
seph S, Clark (Pennsyl- 
vania), Claiborne Fell 
(Delaware), Kari E. 
Mundt (South Dakota), 
Clifford P. Case (New 
Jersey). Lausche, Dodd 
ir Hickenlooper yra už
sienio reikalų komisijos 

nariai ir kartu rezoliu
cijų autoriai. Jie tikrai 
galėtų mums patarpinin
kauti. Tik atminkime, jog 
nepaprašius niekas nė 
piršto mūsų reikalui ne

pakels. Taigi, minė
tiems senatoriams para
šykite taipogi po laišku-

Pareiškimas lietuviams 
evangelikams 
Šiluvos koplyčios reikalu

Paminklai yra sta
tomi įamžinti didžiųjų 
veikėjų ar istorinių įvy
kių atminimą. Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo 
statomi paminklai tautai 
nusipelniusiems veikė
jams pagerbti. Tuo buvo 
siekiama iškelti tų vei
kėjų nuopelnai visai tau
tai, ir siekiama išlaikyti 
tautos idealo tęstinumą. 
Ar to paties siekia Šilu
vos koplyčios Washing- 
tone statytojai?

Savo laiku lietuvių ka
talikų spaudoje vieno 
aukšto dvasiškio buvo pa
reikšta, kad Šiluvoje pa
sirodžiusi Marija išgel
bėjo lietuvių tautą nuo Re
formacijos tvano, kuris 
tariamai nešė Lietuvai 
dvasinį ir fizinį sunyki
mą. Nors paskutiniuoju 
laiku tokių, mus lietu
vius evangelikus žemi
nančių pareiškimų, kata
likiškoje spaudoje vengia 
ma, tačiau pats Šiluvos 
koplyčios VVashingtone 
statymas liudija, kad lai
komasi savo seno nusi
statymo.

Šiluva neišreiškia tų 
dvasinių vertybių, ku
riomis galėtų didžiuotis 
visa lietuvių tauta, nes 
juk su Reformacijos su
žlugdymu buvo pakirsti 
lietuvių tautos valstybi
nio, tautinio ir kultūrinio * 
nepriklausomumo pa
grindai. Istoriniai faktai 
rodo, kad po tariamo Ma
rijos pasirodymo Šiluvo
je, Lietuva pradėjo ženg
ti nuosmukio keliais,ku
rie ją nuvedė į nepriklau
somybės netekimą.

Aplamai, kai Marija 
rišama su Šiluva, ji ne
tenka to pagarbumo, ku
ris jai priklauso kaip 
tai, kuri pasitarnavo Die
vo reikalams. Juk po Ma
rijos vėliava per 200me
tų į Lietuvą kryžiuočių 
ir kalavijuočių buvo ne
šamas žudantis kardas, 
o kiek vėliau Marijos var
du buvo nutautintos lietu
vių masės naudai tos tau
tos, kuri šiandien su Va
tikano palaiminimu savi- 

tį, kuriame būtų pabrėž
ta: Please confer with 
Senator Fulbright and 
the other members of 
the Foreign Relations 
Committee and urge 
them to expedite the Bal
tic Statės* Freedom Re
solutions without further 
delay".

Neatidėliokite šito rei
kalo, nes rudenį baigia
si Kongreso sesija. Rei
kia kuo greičiausiai ra
ginti draugus ir pažįsta
mus prisidėti prie šios 
laiškų kampanijos. Re
zoliucijų žygis nėra vien 
Pabaltiečių Rezoliuci
joms Remti Komiteto rū
pestis, tai yra visų geros 
valios lietuvių bendras 
reikalas. Galime atsiek
ti laimėjimą JAV Senate, 
tik reikia visų bendros 
talkos.

Algirdas M. Budreckis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

naši Aušros Vartų Ma
riją.

Šiluvos Marijos koply- 
tiniu paminklu nieko ne
galima pasakyti kas Lie
tuvos vardui šiame konti
nente keltų pagarbos, bet 
savimi jis prieštarauja 
šių laikų ekumeniniam 
bendradarbiavimui. To
kios koplyčios statymas 
liudija, kad mes lietu
viai nesiekiame surasti 
bendrų krikščioniškų ver 
tybių, kurios jungtų, o ne 
skaldytų krikščionių jė
gas šiame lemtingame 
lietuvių tautai laikotar
pyje.

Mes lietuviai evangeli
kai giliai apgailestau
jame, kad statoma Šilu
vos koplyčia primena 
skaudžius mūsų tautai pa
tyrimus, ir tuo pačiu pa
laikoma sena kitiems ne
apykantos dvasia.

Primename broliams 
lietuviams evangeli
kams, kad statoma Šilu
vos Marijos Washingto- 
ne koplyčia siekiama mū
sų religinių vertybių nu
žeminimo, ir todėl mes 
negalime nieko bendro tu
rėti nei su statoma kop
lyčia, ne su rengiamu lie
tuvių katalikų religiniu 
kongresu.

Lietuvių Evangelikų 
Taryba (kurioje da
lyvauja: Liuteronų, 
Reformatų, Baptis
tų, Metodistų Bažny 
čių įgaliotiniai).

DIDINA RUSŲ KALBOS 
PAMOKŲ SKAIČIŲ

Bendrojo lavinimo 
mokyklose Lietuvoj penk
tųjų (gimnazijos pirmų
jų) klasių programoje šie 
m et rusų kalbos pamokų 
skaičius pakeliamas nuo 
140 iki 175.

Lietuvos istorijai ir 
geografijai ir toliau lie
ka tik kampininkų vietos 
— po kelias pamokas — 
Rusijos istorijos ir geo
grafijos programose.

(ELTA)
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LIETUVOJ UŽDARĖ CUKRAUS FABRIKĄ 
UŽ VANDENS TERŠIMĄ...

Negirdėtas dalykas at- 
sitiko Marijampolėj:rug
piūčio pradžioj, pačioj 
darbymetėj, valdžia už
darė valdinį cukraus fab
riką. Uždarė už beatodai
rišką Šešupės vandens 
teršimą.

Tokį drąsų žygį atliko 
Melioracijos ir vandens 
ūkio ministerija, nors 
fabrikas priklauso Mais
to pramonės ministeri
jai, kurios vyriausi virši
ninkai Maskvoj.

Cukraus fabrikas — 
tiesa, ne jis vienas — 
teršia Šešupę jau kelio-

riai tikrino fabriką ir 
įspėdinėjo, net baudė fab
riko direktorių (baudos, 
tiesa, direktoriui nebai
sios — iki 50 rublių), bet 
tai negelbėjo. Vien šie
met penkiais atvejais Še
šupėje plaukė "kalnai” ne
gyvų žuvų. Skaičiuojama, 
kad per trumpą laiką iš
žudyta apie 14 tonų žuvų. 
Prie Šešupės iš tolo ne
begalima prieiti. Antana- 
vos ir ypač Puskelnių 
elektrinių tvenkiniuose 
vaizdas esąs pasibaisė
tinas: dvokia susikaupę 
nešvarumai, vandens pa

rengtoji žaliava suge- 
sianti. Inspektoriai pa
klausė, kiek reikia laiko 
parengtajai medžiagai 
perdirbti. Atsakė, kad 
dešimties valandų. — Ge 
r ai, užantspauduosim po 
10 valandų. —Na, nejau
gi? — netikėdamas klus- 
terėjęs vyr.'inžinierius. 
Mat, keliolika metų tikri 
nimai vis švelniai pasi
baigdavo tai, nesitikėjo, 
kad šį kartą nejuokauja
ma. Bet šį kartą juokų 
nebebuvo. Fabrikas su
stabdytas, nebeatsižvel 
giant jokių pasiaiškini

Skauty Sąjungos Pirmijos pirm. Z. Korzonas sveikina Chicagos Aušros Varty tunto stovyklos vado
vybę. J. Gierštiko nuotrauka

lika metų. Nuo 1950 me
tų "planuoja” pagerinti 
atmatų valymo įrengi
mus, bet įrengimai vis 
tebėra tie patys, kaip 
paveldėti iš "buržuazi
nių laikų", tik nepalygin 
ti labiau apleisti. Jau 15 
kartų vien per pastaruo
sius ketverius metus, 
vandens ūkio inspekto-

viršius aptrauktas ma
zuto plėve.

Pastaruoju atveju ins 
pektoriai atvyko apsi
ginklavę pavedimu už
daryti įmonę, jeigu ras 
neapsitvarkiusią. Rado 
dar blogiau. Bet fabrikas 
dirbo ir administracija 
pareiškė, kad nieko ne
galima stabdyti, nes pa-

mų.
Tai bene pirmas toks 

drąsus pasielgimas to-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, įvi
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

■Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės Į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-545G
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9G4 Litefaiy Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YO,UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
< LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street ______ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3.-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATER.SON 1,.N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street_______ G R 2-6387
• PHILADELPHIA Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St.;_______ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

kioj srity per visą rusų 
valdžios Lietuvoj "ūki
ninkavimo" metą. Šiuo 
įvykiu prasideda "užnu
gario stiprumo" bandy
mas tarp teršėjų ir gam
tos saugotojų. Daug nykš
čių Lietuvoj užspausta, 
linkint ištvermės van
dens ūkio ministerijai. 
Jei ši atlaikytų, būtų pa
drąsinimo sukilti prieš

teršėjus ir visose ki
tose ūkinio, visuomeni
nio bei kultūrinio gyve
nimo srityse. (ELTA)
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LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ DĖMESIUI
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reika

lingus JAV Lietuvių Bendruomenės KULTŪROS 
Fondo išleistus vadovėlius ir mokslo priemones:

1. LIETUVOS LAUKAIS, S. Jonynienės. Vadovėlis

šis darbas visiems stovyklautojams gerai pažįstamas....
V. Vijeikio nuotrauka

Lit. moksl. V s...................................................... $3.00
2. TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. A. Ty-

ruolio. Vadovėlis Lit. moki. V skyriui ...........$3.50
3. TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienės. Vadovėlis

Lit. moksl. VII skyriui ..................................... $3.50
4. GINTARAS, J. Plačo. Vadovėlis Lit.

moki. VIII skyriui ............................................. $4.00
5. TĖVIŠKĖS SODYBA, J. Plačo. Vadovėlis

Lit. moki. III skyriui .......................................... $3.50
6. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA,

VI laida .................................................................. $2.50
7. LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI, visiems

Lit. moki, skyriams, kainos dar nežinomos
8. SĄSIUVINIAI ...................................................... $0.25

KITI KULTŪROS FONDO LEIDINIAI
9. GULBĖ, KARALIAUS PATI,

dail. V. Petravičiaus iliustr. pasaka ...............$1.25
10. LABAS RYTAS, VOVERE,

J. Minelgos. Eilėraščiai vaikams.......................$2.50
11. LIAUDIES DAINOS, I sąsiuvinis.

V. Jakubėno .............................................................. $3.00
12. DAINOS, II sąsiuvinis. VI. Jakubėno ............$3.00
13. LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKTINĖ,

fortepijonui. Paruošė: V. Jakubėnas,
Alg. Šimkus ir J. Zdanius..................................... $2.00

14. LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE,
L. Dambriūno ......................................................... $0.50

15. MŪSŲ ŠOKIAI. Liet. taut. šokių
aprašymai su brėžiniais......................................$3.00

16. ALEKSANDRYNAS, I tomas
Vacį. Biržiškos ......................................................... $7.50

17. ALEKSANDRYNAS. II tomas.
Vacį. Biržiškos ......................................................... $7.50

18. ALEKSANDRYNAS, III tomas,
Vacį. Biržiškos ............................$7.50

PASTABA. Aleksandryno visus tris tomus už
sakant kainuoja:

JAV ir Kanadoje ............................................. $15.00
Kituose kraštuose ............................................. $10.00

Platintojai gauna iš mokslo vadovėlius 15' < nuo
laidos, už visus kitus — 25G .

UŽSAKYMUS SIŲSTI JAV LB KULTŪROS FONDO 
ADRESU:

J. BERTAšIUS, 
5348 South Talman Avenue 
Chicago, Illinois 60632, U. S. A.

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)
(2)

Buvo aišku, kad alkoholis mano naujajam pažįsta
mam buvo atidaręs visus vožtuvus, kad jam sunku besu- 
valdyti savo mintis bei vaizduotę, ir kad liežuviui taip 
pat jau trūko drausmės. Aš bandžiau kažką užsiminti 
apie logiką, bet jis pyktelėjo ir man atkirto:

— At-si-pra-šau, didžiai gerbiamas pone rašytojau, 
gal man trūksta šio, to ir ano, tik jau ne logikos! Logiš
kai galvoti aš dar nepamiršau, nors ir žilo plauko susi
laukiau. Galvoti nuosekliai visada buvo mano silpnybė. 
Logiškai begalvodamas aš priėjau nelabai logiškos išva
dos: tikroji logika slypi nelogikoje. Pavyzdžiui, vienas 
plius vienas bus du, tiesa ? Bet, sakysime, viena širdis 
plius dar viena širdis, bus tik viena meilė, o ne dvi, tiesa? 
Kokia iš to logiška išvada? O gi tokia, kad meilė turi sa
vo logiką, jausmai — savos aistros — savo, protas — sa
vo, neapykanta — savo, artimo meilė — savo ir t.t. Ir 
visos tos logikos plaunasi viena su kita.-Iš jų visų negali 
padaryti vienos logikos, jos nėra ...

Iš pradžios aš klausiausi tų plepalų su žaismia šyp
senėle, paskum jie man ėmė nusibosti ir man dingtelėjo 
galvon atsistoti ir išeiti arba persikelti prie kito stalo, 
bet, prieš atsisveikindamas su juo, dar nusprendžiau pa
mėginti grąžinti jį prie tos temos, nuo kurios jis pradėjo 
savo kalbą. Aš be ceremonijų pertraukiau jo įsisiūbavu
sią gražbylystę pastebėdamas:

— Tamsta rodos, buvai pradėjęs kalbą apie nelai

mingą meilę ...
Adomonis staiga nutilo, paėmė iš lėto savo stikliuką 

ir supylė į burną. Barininkas jį tuojau papildė. Kai jis 
vėl tiesė ranką, aš jį sulaikiau.

— Gal užteks? — aš jam pasakiau ramiai.
Adomonis nesipriešino, jis lyg ir nepastebėjo mano 

judesio, jo mintys slankiojo kažkur kitur. Jis užsidegė 
cigaretę ir vėl prabilo:

— Kas yra laiminga meilė ir kas yra nelaiminga 
meilė dar nė vienas gudragalvis nepasakė. Ir aš nežinau 
ir tamstelė nežinai, — jis žvilgterėjo j mane. — Meilė 
dviveidė: ta pati meilė gali būti laiminga ir nelaiminga. 
Šiandien tu laimingas, tu guldai galvą už savo idealą ir 
skelbi visam miestui, kad ji angelas, tu tiki, tu idiotiškai 
tiki, kad ji geriausia, ištikimiausia ir padoriausia mote
ris iš visų moterų, o kitą dieną iš rojaus jau tu persikeli 
į pragarą, daužai galvą į sieną, ir tu jauti, kad tavo šir
dyje apsigyveno kažkoks prakeikimo mikrobas. Tu nori 
jį iš ten išrūkyti- bet negali, tu jį užlieji alkoholiu, jis 
apsvaigsta, tu jauties gerai, bet žinai, kad jis gyvas. Prie 
to dar prisideda vienatvė, žinojimas, kad tu slenki žemyn, 
kad tavo gyvenimėlis kasdien eina velniop, bet tu vis dar 
dairaisi džiaugsmo trupinėlių ir šilimos, bet tau aišku, 
kad tu graibstaisi bežadėje, tuščioje erdvėje ... Ar tu su
pranti, apie ką aš kalbu? — staiga Adomonis ėmė mane 
tujinti.

— Labai gerai.
— žinoma, turi suprasti. Jei žinočiau, kad nesupran

ti, kam aš čia burną aušinčiau? Kai aš galvoju nemigo 
naktimis įsižiūrėjęs į lubas, visada prieinu prie tos pa
čios išvados: mano gyvenimas galėjo visiški kitaip susi
klostyti ...

— Gal dar susiklostys?
— Niekas nebesusiklostys, baigta, finis. Iš pelų vir

vės nebenuvysi. Taip įrašyta likimo knygose. Aš ne al
koholikas, ne, stikliukas mane apramina, bet nenuramina.

Taip sakant, įgaunu laikinę anesteziją ... Kam aš visa 
tai plepu? Tu pagalvojai: tas pusgalvis nori išsiplepėti! 
Klysti! Aš daug ką galiu čia sutalpinti, — jis trinktelėjo 
kumščiu sau per krūtinę. — Ji išsipūs kaip balonas, bet 
nesprogs, nebijok! Kas kita didvyris. Kas nenorėtų būti 
iš mūsų didvyris? Gal liūdnos povyzos didvyris, gal nu- 
smuktakelnis didvyris, bet vistiek didvyris. O matai did
vyris pasislėpęs už paklodės dar nebus didvyris; jam rei
kia auditorijos, — nusišypsojo Adomonis pažiūrėjęs į 
mane per veidrodį. — žinau, žinau, — pakėlė jis balsą, 
lyg aš būčiau jam prieštaravęs, — pats čia nieko nesu
pranti ...

— Juk ką tik pats sakei, jei nesuprasčiau- pats čia 
man nekalbėtum ...

— Taip? — pažiūrėjo jis į mane pašaipiai. — Jei su
pratai, tai pasakyk apie ką aš čia plepėjau?

Tas klausimas man visai nepatiko: jis pradės mane 
egzaminuoti! — man dinktelėjo galvon. — Juo labiau kad 
į tą jo klausimą nebuvo taip lengva atsakyti. Tą vyrą aš 
sutikau pirmą kartą, apie jo gyvenimą nieko nežinojau 
ir ką gali spręsti apie žmogų iš girto tauškalo? Tik vienas 
dalykas man buvo visai aiškus: tam vyrui moteriškė bus 
kaip reikiant įkirtusi per pakinklius! Aš nežinojau, kada 
tai įvyko: gal seniai, o gal ir ne, bet, matyt, nuo to smū
gio jis dar nebuvo atsigavęs. Jo kalboje gal ir galėjai už
čiuopti šiek tiek logikos, bet dar daugiau ten buvo pasi
metimo, nesusigaudymo ir tuščio save apgaudinėjančio 
gudriagalviavimo. O vėlgi, ar gali tikėti girto plepalais? 
— aš pagalvojau. Bet, vėlgi,anot lietuvių patarlės, girtas 
greičiau pasakys teisybę kaip blaivus, todėl ir Adomonio 
kalba galėjo būti ne visai tuščias plepalas, tačiau teisy
bės grūdą būtum galėjęs iš jo išgriebti tik tuo atveju, 
jei būtum žinojęs daugiau jo gyvenimo faktų o dabar 
tai buvo tik kažkokie dingusio pasaulio neaiškūs, migloti 
atgarsiai.

(Bus daugiau)
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Bendras vaizdas A. Mončio kūrinių išstatytų Disąue Rouge galerijoje Briuselyje, Belgijoje.

Skulptorius Antanas Mončys
garsėja Europoje

Visuose laikraščiuose buvo 
parašyta, kad A. Mončys yra 
lietuvis.
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A. Mončys Marmuro skulptūra

A. Mončys Grandinėlė iš sidabro su topazu

Medžio skulptūraA. Mončys Granito skulptūra

NEAKIVAIZDINIS 
LITUANISTIKOS 
DĖSTYMAS

SKIRIAMA V. KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ 
PREMIJA

A. Mončys Pavasario riksmas

Štai jau penkiolika 
metų, kai Paryžiuje įsi- 
kūręs talentingas lietu
vis skulptorius Antanas 
Mončys diena iš dienos 
garsėja Europos spaudo
je, iškildamas (pirmau
jančių skulptorių eiles.

Antanas Mončys gimė 
1921 m. Kretingos apskri
tyje. Studijavo architek
tūrą Vytauto D. universi
tete Kaune. 1950 m. Vo
kietijoj baigęs L’Ecole 
dės Arts et Metiers, to
liau mokėsi pas garsųjį 
skulptorių O. ZodkinePa- 
ryžuje.

Poetiškai ekspresy
viais, vidine šiluma pra
bylančiais skulptūros kū
riniais greit atkreipė 
prancūzų ir amerikiečių 
meno kritikų dėmesį. 
Antano Mončio kūryba 
pasižymi originalia, sa
vo stiliumi liaudies pri
mityviajam menui gimi
ninga ir ekspresyvia for
ma. Jo parodos Prancū
zijoje, Belgijoje, Italijo
je ir Amerikoje susi
laukė gero įvertinimo.

Šių metų pradžioje 
Disąue Rouge galerijoje 
Briuselyje, Belgijoje, jis 

turėjo savo kūrinių paro
dą, kuri buvo labai gra
žiai įvertinta belgų spau
dos. Čia paduodame toj 
parodoj kelių išstatytų 
darbų nuotraukas ir laik
raščių atsiliepimus.

Beaux Arts (vasario 6) 
... Antanas Mončys kala 

iš akmens sunkias ir sod
rias formas, slidlžiais apva
lumais — norisi jas palies
ti ranka. Pro medžio blo
kus jis praleidžia grubią ir 
godžią šviesą. Mončio im
pulsas — įgimta plastinė 
jėga. (L. L. Sosset)

Le Phare (vasario 4)
Šis lietuvis skulptorius 

su stipria meile ir dideliu 
mokėjimu išgauna iš me
džiagos bekylančias formas. 
Nutolinęs tragiką, daug ne
kalba, bet ką sako, sako 
gerai. Stephane Rey

La Derniere Heure No. 27
...Vitališkumas ir jėga 

apvaldyti per menininko 
valią, privedė prie formos 
pilnumo ir sodraus pakili
mo ... (A. V.)

Candide No. 249
Jaučiama, kad Mončys 

trokšta grynumo. Elemen
tarinė forma yra jo išeities 
taškas, elementarinė, nes 
koncentruota. Jo medžiai, 
marmurai ir akmenys yra 
rūpestingai šlifuojami, kad 
nepraradus jokio šviesos 

spindulio, kas ir liudija apie 
pilnos ir sukauptos formos 
svarbumą; tam tikslui ne
sibijo jos išgaubti ir išryš
kinti.

Het Laatste Nieuws
.. Antano Mončio įvai

rių rūšių akmenų apvalios 
formos su netikėtai nuste- 
binančiom skylėm yra jo 
stipraus ir individualaus 
talento rezultatas.

(W. M. Roggeman)

Gazet Van Antwerpen
Antanas Mončys yra gi

męs skulptorium. Akmens, 
granito, alebasterio, mar
muro, medžio meisteris. 
Įdubimai ir išgaubimai, tie
siosios ir kreivės, voliutos 
ir tuštumos kartais visiškai 
uždarytos, ritmas, norma 
ir harmoningi perėjimai. 
Nieko barokiško ir nereika
lingo. Stiprus, bet elegan
tiškas. Jo darbais galima 
gėrėtis iš visų pusių, iš vi
sų matymo taškų, kas turi 
taip pat didelės svarbos. 
Šis skulptorius gali mums 
dar padaryti siurpryzų.

(Maurice Bilcke)

Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas Chicago
je nuo 1962 metų dėsto 
ir neakivaizdiniu beiko- 
respondenciniu būdu. 
Dėstomieji dalykai yra 
šie:

1. Lietuvių kalba: bend
rinė lietuvių kalba ir spe_ 
cialiniai jos kursai (lie
tuvių kalbos fonologija ir 
fonetika, morfologija, ak
centologija, dialektolo- * 
gija ir lietuvių kalbos is
torija).

2. Lietuvių literatūra: 
lietuvių liaudies poezijos 
žanrai, literatūrinės sro
vės ir jų atgarsiai lietu
vių literatūroje.

3. Lietuvių tautos isto
rija: Lietuvos istorijos 
šaltiniai ir periodiz aci- 
ja, Lietuvos kaimyninių 
kraštų istorijos bruožai, 
Lietuvos kultūros istori
ja, Lietuvos istorijos 
problemos, lietuvių tau
tos istorijos metodo
logija, pasaulio lietuvių 
istorija.

4. Minėtų dalykų dės
tymo metodikos, mokyk
linė praktika ir kiti pa
pildomieji kursai (psicho- 
pedagogika, žurnalisti

ka, Lietuvos menas, Lie 
tuvos etnografija).

Studentais priimami 
asmenys, baigę aukštes
niąsias arba tolygias li
tuanistines mokyklas.

Be viso būrio kvalifi
kuotų dėstytojų, neaki
vaizdiniame dėstyme dir
ba šie profesoriai: dr. 
Jonas Balys, dr. Jonas 
Grinius (Vokietija), dr. 
Albinas Liaugminas, dr. 
Henrikas Nagys (Kana
da), dr. Pranas Skar
džius, dr. Vanda Sruo
gienė.

Smulkesnės informa
cijos reikalu prašoma 
kreiptis šiuo adresu: P. 
L. Institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chica
go, Illinois 60636.

Šių metų rugsėjo mėn. 
24 d., Montrealyje, bus 
įteikta šeštoji Vinco Krė
vės literatūrinė premi
ja už 1963, 1964 ir 1965 
metais išleistas groži
nės literatūros knygas. 
Vinco Krėvės literatū
rinė premija yra įsteig
ta Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje ir 
ją iki šiol yra gavę rašy
tojai: Jonas Aistis, Jonas 
Mekas, Marius Katiliš
kis, Vincas Ramonas ir 
Algimantas Mackus.

Dabartinės, šeštosios, 
Vinco Krėvės literatū
rinės premijos jury ko
misiją sudaro: dr. Ilona 
Gražytė, Vytautas A. Jo
nynas, Kazys Barteška 
(Liet. Akad. Sambūrio 
atstovai), Rimas Ketur- 
ka (Liet. Bendruomenės 
atstovas) ir dr. Henri
kas Nagys (Liet. Rašy
tojų draugijos atstovas).

Kadangi Lietuvių Aka
deminis Sambūris yra 
negausi organizacija, 
kiekviena finansinė para
ma bus mielai priimta. 
Nuo visuomenės para
mos ir pritarimo pri
klausys, ar šią premi
ją bus galima ateityje ir 
vėl įteikti kas antri me
tai. Norintieji premijos 
fondui atsiųsti aukų, pra
šomi kreiptis šiuo adre
su: V. Šipelis, 11215 Pas- 
teur Avė. Montreal, Que- 
bec, Canada.
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Jūsų šoferis 
jau laukia!

DIRVA

Rugpiūčio 31 d. buvo palaidotas clevelandietis Ed, Karnėnas, į kapus palydint gausiam būriui bičiulių. 
Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė ramovėnų pirm. V. Knistautas. Nuotraukoje karstas su velionies 
palaikais nešamas į amžino poilsio vietą. J. Garlos nuotrauka

FILGGIM1GEI0UR
TO FRANK, OHIO 
SU N DAY, SEPT. 18 5

Junkitės i šią vasarą ruošia
mą piligrimų kelionę — į Gai
lestingosios Motinos šventovę 
spalvingame Frank, Ohio. Tai 
prisimintina kelionė visai šei
mai.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

si Prisikėlimo Parapi
jos salėje, 1021 College 
St., telefonas LE-3-0621

Čia bus skirstomos nak
vynės pas privačius as
menis.

* PAKARTOTINA CTS 
ekskursija į Sorrowful 
Mother Shrine of Mary- 
wood, Frank, Ohio ruošia 
ma sekmadienį, rugsėjo 
18 d.

Autobusai išvyks iš 
Public Sųuare 8:30 ir 9 
vai. ryto, o iš ten 5 vai.
P.P.

Bilietų kaina — 3 dol. 
suaug. ir 1.75 dol. vai
kams iki 12 m. Įsigyti 
galima Informacijos kios
ke Public Sąuare ar siun
čiant čekį į Tours, Cle
veland Transit System, 
1022 Carnegie Avė., Cle
veland, Ohio 44115.

LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ VARŽYBOS

6-sios Clevelando Li
tuanistinių Mokyklų var
žybos ir lengvosios at
letikos sezono uždary
mas numatomas š.m. spa
lio 2 d. (šeštadienį) Šv. 
Juozapo gimnazijos sta
dione.

davijos. Du pranešimus 
pateikė svečiai iš Lenki
jos ir rytinės Vokietijos.

(E).

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

£41-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

Autobusai išvyksta iš Public 
Squarę tarp 8:30 ir 9 vai. ry- <i 
to. Paskutinis išvyksta iš 
Frank S vai. p. p.

juaugusiems bilietai $3.00 
vaikams iki 12 m. $1.75. Už
sisakykite bilietus čekį siun
čiant j CTS Fun Tours, 1022 
Carnegie Avė., Cleveland, Ohio 
44115. Arba įsigykite CTS In
formacijų Kioske, Public 
Sųuare.

” MELCOME ABOARD! 
l-All-k ■ LJ-----------------

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

32 SPORTININKAI I 
TORONTĄ

17 berniukų ir 15 mer
gaičių LSK Žaibo spor
tininkų šį šeštadienį, rug
sėjo 10 d., dalyvaus 1966 
m. Š. Amerikos Pabaltie
čių ir Lietuvių Prieaug
lio klasių Lengvosios At
letikos Pirmenybėse, To
ronte, Kanadoje.

Varžybos vyks York 
Memorial Collegiate Ins
titute, 2690 Eglinton Avė. 
W. (prie Keele St.) Pra
džia: 12:00 vai.

Iš kitur atvykstantieji 
sportininkai penktadie
nio vakare registruoja-

Dalis clevelandiečių jūrų skautų, stovyklavusių šią vasarą netoli 
Clevelando. Stovi iš kairės: Gaižutis, Kazėnas, Petukauskas, Pet
kus, Kijauskas, Kripavičius, Petraitis, Petkus. Priekyje valtininkas 
Palūnas.

Rugpiūčio pabaigoj Vil
niuje buvo susirinkusi 
Pabaltijo ornitologų 
(paukščių gyvenimo ty
rinėtojų) konferencija. 
Dalyvavo atstovų ir iš 
Rusijos, Ukrainos, Mol-

HELP WANTED MALĖ

—

PIRKITE KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 V. V. SKYRIUOSE 9:30 IKI 9 :30

WANTED AT ONCE
journeyman

or
IST CLASS 

BULLARD OPERATOR 
Experienced, sėt up and operat.e. 
Mult-au-matics. DaY shift, hourly 
rate, company paičl benefits.

OHIO ELECTRIC DlVISION 

H0WELL ELECTRIC 
motors co.

5400 DUNHĄftl RD.
CLEVELAND, OHIO 

662-8484
An Equal Opportunity Employer

(92-94)

HORIZONTAL
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILL1NG

MACHINES

NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S

MAY’S=BASEMENTS]
1^* 1     —— .... ■■■  

SHEET METAL 
MECHANICS

To work on sheet metai fabrications 
8c electrical cabinets. Mušt be able 
to read Blue Prints, & be familiar 
with sheet metai tools

GRINDERS
To Grind Sheet Metai Fabrication. 

Ist or Second Shift.
Steady work. Company paid benefits.

FORMWELD PRODUCTS 
CO.

1530 COIT AVĖ.
(1 Block North of Euclid) 

CLEVELAND. OHIO 
(94-100)

RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALAND1NJ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

Pirmos rūšies mašina plaunamos dirbt, šilko
antikinių audinių užtraukiamos draperijos

36, 45, 54, 63, 72 
ar 84 inčy ilgio

5 inčy pločio $5 Pora

36, 45, 63 ar 84 
inčy ilgio

10 inčy pločio $10 Pora

63 ar 84 inčy ilgio
15 inčy pločio $15 Pora

Siuvinėta nuobėga 60x12” dydžio ... 2.50 viena

Puikiai išaustos dirbt, šilko antikinės satino audinio draperijos sniego baltumo atspalvio su sunkaus bu- 
kramo atsiuvomis. Ilgai naudojamos, mašina skalbiamos. Puikiai išsidėsto ant langų, suteikiant kambariui 
gerą skonį. Visos pirmos rūšies.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu — Skambinkite CH 1-3070

BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT, D0WNT0WN, HEIGHTS, PARMATOWN /

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir Fimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* VYSK. VALAN
ČIAUS lituanistinė mo
kykla mokslo metus pra.. 
deda rugsėjo 10 d. se
kančia tvarka: 8:45 moks
leiviai renkasi prie šv. 
Jurgio bažnyčios, 9:00 
dalyvauja organizuotai 
su vėliava pamaldose. 
Tuoj po pamaldų mokyk
los vedėjo trumpas žo
dis, skirtas mokslei
viams ir tėveliams. Po 
to mokiniai su mokyto
jais skirstosi į klases. 
Famokos baigiamos 
11:30.

Pradedant rugsėjo 17 
d. pamokos prasidės 
9:15 ir baigsis 12:30 

Jei kas nesuspėjo už
siregistruoti, tai prašo
mi atvykti tiesioginiai į 
pamaldas ir pamokas šį 
šeštadienį.

* VACYS ir BARBORA 
PETKEVIČIAI rugsėjo 4 
d. atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 25 metų su
kaktį.

Sekmadienį Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje 
lietuviškųjų pamaldų me
tu klebonas kun. B. Iva
nauskas laimino sukaktu
vininkus ir atlaikė jų 
sūnaus Algio, šiuo me
tu kario Vietname,tele
fonu užprašytas mišias.

Vakare sukaktuvininkų 
naujai išdailintuose na
muose įvyko vaišės, ku
riose dalyvavo gražus bū
rys artimųjų ir bičiulių 
ne tik iš Clevelando, bet 
ir iš Kanados, Detroito, 
Chicagos ir kt.

Sukaktuvininkai susi

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

?aplūdimy. .. pobūviuose... kur tik rasit žmones pramo
gaujant, dažniausiai matysit pakankamai Stroh’s liepsnoje 
daryto skonio. O dabar, jūsų patogumui ir malonumui. Stroh’s 
gaunamas 6 blekinučių paketuose su žiedu patogiam atidary
mui . .. Gėrėkitės Stroh’s . . . patogiame raudoname 6 blėki- 
nučių 12 oz. su žiedu paketuose. Įsigykit keletą ir eikite pra
mogauti. Eikite su Stroh’s. .. Amerikos vienintelis liepsna 
darytas alus.

6-12 oz. CANSLIEPSNA DARYTO SKONIS

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga. 

laukė šiltų sveikinimų 
ir dovanų.

Petkevičiai augina gra
žią lietuvišką šeimą. 
Vaikai lankė ar tebelan- 
ko lietuviškas mokyklas, 
vyresnieji dalyvauja 
Čiurlionio Ansamblyje ir 
kt. lietuvių organizaci
jose. Vyresnysis sūnus 
Algis yra kariuomenėje 
ir kariauja Vietname.

Malonu pastebėti, kad 
sukaktuvininkai yra nuo
latiniai Dirvos skaityto
jai ir rėmėjai.

Tolimesniame jų gy
venime linkime daug gra
žių, saulėtų dienų.

• Solistė Anne Elgar dai
nuos pagrindinį vaidmenį 
Great Lake Opera Theater 
pastatyme "Karmelitų dia
logas”.

• Izabelė ir Antanas Jo
naičiai persikėlė į savo na
mą ir jų naujas adresas 
yra toks: 773 Woodview 
Rd., Cleveland, Ohio 44121. 
Telefonas 381-0930.

IŠNUOMOJAMAS
5 kamb. butas, 1-me aukš
te. 883 Ansel Rd. Teirautis 
tel. 361-9520. (94-96)

REIKALINGAS BUTAS
Dviejų žmonių šeima (lie

tuviai) ieško buto Naujo
sios parapijos rajone. Pra
šome skambinti telefonu — 
531-5705.

PIRMASIS DIRVOS 
RUDENS SEZONO PARENGIMAS

Stalus (po 10 žmonių) prašome jau dabar užsisakyti.

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti DIRVOJE, 6907 Superior Av. Tel. 431-6344.
Kaina — 6 dol. asmeniui.

KULTŪRINIU DARŽELIU IŠKILMĖS
Metinė tautinių kul

tūrinių darželių federa
cijos "Vieno Pasaulio 
Diena" įvyks šį sekma
dienį, rūgs. 11 d., pra
džia 2 vai. po pietų.

Apie 20 tautinių gru
pių, lietuvių, estų, suo
mių, pabaltijo kraštų ir 
vakarų Europos bei kitų 
laisvų ir sovietų pavergi 
tų tautų, kartu ir ameri
kiečių, įrengę savo kul
tūrinius darželius Roc- 
kefeller parke, praves 
sudėtinę programą.

Pagrindinę kalbą sa-

įvyks Clevelande

š. m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadienį,
V

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

kys Cleveland Plain De
aler leidėjas ir redakto
rius Thomas Vail, ir da 
lyvaus žinomas TV ar
tistas Liberace.

Lietuvių darželio są
jungos darbuotojos mote
rys atneš svečiams pa
vaišinti savo pagamintų 
skanumynų, ką padarys 
ir kitų tautų darželių 
darbuotojos. Stalai bus 
užkrauti įvairiausiais 
laisvai naudojamais ska
numynais. Moterys ir pa
nelės tautiniuose rūbuo
se svečiams patarnaus. 
Jeigu tik oras nesuga
dins dienos, visi kas tik 
atsilankys tpraleis popie - 
tę svetingoje nuotaikoje. 
Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos "Sukti
nio" šokėjai dalyvaus 
programos išpildyme.

Skirkit vakarą 
savo laikraščiui

Prasideda rudens se
zono veikla salėse. Pir
mutinis šio rudens vaka
ras- balius sušoktais — 
rengiamas šeštadienį, 
rugsėjo 24 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Tai tradicinis Dirvos 
rengtų vakarų tęsinys. 
Balių rengia Dirva, A.L. 
Tautinės Sąjungos Cle
velando skyrius ir Vil
ties Draugija bendromis 
jėgomis, ir tikisi, kad 
Clevelando ir apylinkių 
visuomenė, jaunimas 
gausiai atsilankys dvi
gubam tikslui — savo ma - 
lonumui praleidžiant va
karą gražioje, draugin
goje nuotaikoje ir suteik
ti reikalingą paramą sa
vo laikraščiui. Savo — 
nes Dirva tarnauja cle- 
velandiečiams jau virš 
50 metų, o naujiems atei
viams ir jų organizaci
joms nuo pat 1949 metų, 
kai tik jie suvažiavo į 
Clevelandą, steigė savo 
organizacijas ir pradėjo 
savo veikimą išeivijoje. 
Su Dirva Clevelandas sto« 
vi pirmaeilių didžiųjų ko
lonijų tarpe. Apie cle- 
velandiečių gausią veik
lą žinodamos, kitos ko
lonijos žiūri į mus su 
pavydu.

Dalyvauti Dirvos ba

liuje reikalinga skubiai 
užsisakyti stalus. Pra
džia, su trumpa progra
ma, 7:30 vai. Bilietai 
$6 asmeniui, gaunami 
Dirvos administracijoje, 
Pavėlavusiems gali ne
likti stalų.

Organizacijų valdybos 
kviečiamos dalyvauti su
darant savo stalus.

K.S. Karpius

* INŽ. ALBINAS RA
MANAUSKAS mirė Cle
velande ir rugsėjo 8 d. 
buvo palaidotas Visų 
Šventųjų kapinėse. Ve
lionis gyveno vienišo 
žmogaus gyvenimą, bet 
buvo visiems paslaugus, 
taktiškas ir nepretenzin
gas. Paliko seserį Juli
ją Mažeikienę Lietuvo
je.

Pamaldos užvelionies 
sielą 
Nauj. 
čioje. 
pinosi
dotuvių įstaiga.

buvo atlaikytos 
Parapijos bažny- 
Laidotuvėmis rū- 
Jakubs & Son lai-

RUNGTYNES SU 
UKRAINIEČIAIS

Šį sekmadienį, rugsėjo 
11 d. Clevelando Ukrai
niečių Sporto Klubas 
"Lwiv" rengia lengvo
sios atletikos rungtynes, 
kuriose dalyvauti pakvie
tė ir LSK Žaibo leng- 
vatletus. Varžybos vyks 
St. Joseph High School 
stadione, Lake Shore 
Blvd. prie E. 185 St. Pra
džia 12:00 vai.

Bus rungtyniaujama vy
rų, moterų ir jaunių A 
(16-18 m.) klasėse. Šios 
varžybos yra tradiciniai 
vykdomos tarp Clevelan
do lietuvių ir ukrainiečių 
kiekvienais metais nuo 
1959 m., dėl L. B-nės Cle^ 
velando I-sios Apylinkės 
Pereinamosios Dova
nos. Sporto mėgėjai kvie
čiami atsilankyti.

• V. Giedraitis, Natiųn- 
wjde kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
das, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414.

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

REIKALINGOS 
TARNAUTOJOS

Patirtis nereikalaujama.
Kreiptis — 1815 East 23 

gatvė. (92-94)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
VIRŠ LIETUVIU BANKO 
5 kambarių butas su 2 mie
gamaisiais, 1304 E. 68 St. 
Nuoma $65.00 mėnesiui. 
Teirautis Superior Savings 
and Loan — HE 1 2497.

PARDUODAMAS NAMAS
East 173 ir Grovewood
3 miegamieji (1 apačioj), 

2 vonios (1 apačioj), 13x18 
atremontuota natūrali vir
tuvė, variniai vamzdžiai, 
naujos elektros vielos, nau
jas pečius, naujas vandens 
tankas, 2 maš. garažas.

PRIE NAUJOSIOS PA
RAPIJOS. Galima tuoj ap
sigyventi !!!

FLORENCE ROME 
REALTY 

Tel. 486-2747
(92-94)

PARDUODAMI NAMAI
BEVEIK NAUJAS NAMAS, 2 

miegamieji žemai, padalintas 
rūsys, 2 automob. garažai, gra
žus didelis sklypas.

ŠEŠIŲ KAMBARIŲ vienos 
šeimos namas. 1 mieg. žemai, 
2 -- viršuj, pilnas rūsys. 2 
garažai, nebrangus, prie pat 
185 gt.

DIDELIS PLYTINIS, 3 mie
gamieji, tuščias, pilnas rūsys, 
garažas.

♦♦♦

DVIEJŲ ŠEIMŲ, 6-6 (side 
by side), 2 atskiri rūsiai, ga
ražai, prie Lake Shore Blvd.

♦♦♦

MŪRINIS, 2 miegamieji apa
čioj, 2 — viršuj. įrengtas rū
sys, garažas. Patogi vieta.

♦♦♦

10 ŠEIMŲ APARTAMENTAI 
netoli Neff Rd.jGeros pajamos.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambint 
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis-Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 St. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• KENOSHOJE, WISC. 
suruošta Lietuvių Diena 
šią vasarą pasisekė la
bai gerai. Apie Lietuvą ta 
proga rašė vietos spauda 
ir radijo. Šventėje daly
vaujant aukštiesiems ad
ministracijos pareigū
nams pasitarnauta lietu
vių išeivijai ir lietuvių 
tautai.

Lietuvių Dienos komi
tetas taip pat neužmiršo 
ir lietuvių spaudos, savo 
pelną paskirdamas sa
viems laikraščiams.

Dirva dėkinga komite
tui per B. Jušką gavusi 
10 dol.

• Dail. Romas Viesulas 
ąu dviem savo grafikos dar
bais dalyvavo šią vasarą 
amerikiečių sekcijoje Pir
moje Tarptautinėje Grafi
kos Bienalėje, kuri vyko 
Krokuvoje, Lenkijoje, šioj 
parodoj dalyvavo 40 valsty
bių. Iš Lietuvos dalyvavo 
grafikai Rimtautas Gibavi- 
čius ir Jonas Kuzminskas, 
aišku, sovietų sekcijoje. 
Dail. R. Viesulas taip pat 
šį pavasarį dalyvavo su sa
vo kūriniais, atstovauda
mas Ameriką, tarptautinė
je parodoje Škopje Moder
naus Meno Muzijuje, Jugo
slavijoje Iš Lietuvos ten 
buvo tik Aldona Skirutė, 
atstovavusi Sovietų Sąjun
gą.

• Dr. Leonui Sabaliūnui, 
Liet. Stud. Santaros ir San
taros-Šviesos Federacijos 
steigėjui ir veikėjui, išvyk
stančiam iš New Yorko po
litinių mokslų profesorium 
Eastern Michigan Univer
sity, Ypsilanti, Michigan 
Santaros-Šviesos Federaci
jos New Yorko skyrius su
rengė išleistuves, kur jam 
buvo dovanotas Albino Els- 
kaus paveikslas.

• Algimantas Jurkūnas, 
atliekąs karinę tarnybą ir 
gerai baigęs pirmojo peri- 
jodo apmokymą, gavo 4 
dienas atostogų. Jas pralei
do pas tėvus Chicagoje, o 
savaitgalį drauge visi vie
šėjo neolithuanų vasaros 
stovykloje.

• Eugenijus Kniukšta, 
c h i c a giškis neolithuanas, 
dalyvavęs stovykloje šio
mis dienomis išvyksta ka
rinėn tarnybon. Neolithua
nų stovykla abu kolegas 
jaunuosius JAV karius gra
žiai atsisveikino ir palinkė
jo sėkmingos tarnybos.

• Antanas Kašuba ir Sta
sys Mankus, Korp! Neo-Li
thuania tarybos išrinkti 
Korp! vyr. valdybos na
riais, vieton pasitraukusių
jų: Daivos Rūkaitės ir 
Uosio Juodvalkio.

• Didieji STEREO RA- 
DIO, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAsO- 
MOS, skaičiavimo, pini
gams priimti mašinos ir 1.1. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Olympia, Burroughs,' Tele- 
funken, Grundig, Zenith ir
1.1.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino
mis : SPARTA, P. O. Box 
237, E. Nortbport, N. Y. 
11731.

A. A.

ALEKSANDRUI GUBILUI 
tragiškai žuvus, mūsų krikšto dukroms SILVINI- 
JAI ir DAIVINTAI, bei jųjų sesutei VIOLETAI 
su šeima reiškiame gilią užuojautą

Jane ir Juozas Daunorai

LOS ANGELES

• Vytautas Gedgaudas, 
Česlovo ir Elenos Gedgaudų 
sūnus, baigęs Santa Monica 
City College 2 metų kursą, 
su ”Men of distinction 
1966” atžymėjimu (gavo tik 
35 studentai iš 12.000), pa
kviestas nuo rudens semes
tro į Arizonos Statė Uni
versitetą , su pilna stipendi
ja, gilinti mokslą chemijos- 
matematikos srity. Užside
gęs sportininkas, Vytas bu
vo Santa Monikos, Calif. Ci
ty College Varsity Teniso 
Komandos kapitonu, o atos
togų metu organizavo Los 
Angeles lietuvių jaunuolių 
Bangoslidžio (Surfing)spor
to ratelį ir dalyvavo Tauti
nių šokių grupėje.

BOSTON
• Dail. Česlovo Januso 

paveikslų paroda atidaro
ma rugsėjo 17 d. (šeštadie
nį)' 7:30 vai. vakare A. L. 
T. S. Namuose, 484 E. 4th 
St., So. Bostone.

Paroda bus atidaryta 
kiekvieną dieną iki 25 d. 
nuo 7:30 iki 10 vai. vakare 
ir šeštadieniais bei sekma
dieniais nuo 11 vai. dieną.

Visi kviečiami aplankyti 
parodą.

KANADOS 
LIETUVIAI

_* DAIL. V.PAZUKAI- 
TĘS meno kūrinių paro
da yra ruošiama Wind- 
sore, kurios atidarymas 
įvyks rugsėjo 14 d. Wil- 
listead meno galerijoj. 
Dailininkė prieš pus
antrų metų yra atvykusi 
iš Lietuvos ir apsigyve
nusi Kanadoje. Parodoje 
daugelį kūrinių matysi
me sukurtų Lietuvoje, ku
rių stilius daug kuo skir
sis nuo čia esančio. Rei
kia manyt, kiek įdomus, 
pilnas rūpesčių ir šiur
piais nuotykiais buvo nu
žymėtas jos gyvenimas, 
tiek pat lygiai lietuviui 
parodos lankytojui bus 
įdomi ir jos kūryba.

* M. ir AUG. KUOLŲ 
rezidencijoje pastarojo 
sekmadienio popietė pra
ėjo trijų gimtadienių 
ženkle. Ta proga laimės 
ir ilgiausių metų palinkė
ti atsilankė kelios dešim

tys jų artimųjų draugų 
bei gerbėjų.

* LIETUVIŲ ŠEŠTA
DIENINE MOKYKLA pra
deda darbą rugsėjo 17 d. 
9 vai. šv. Cecilijos mo
kykloje. Praėjusiais me
tais mokyklą lankė virš 
600 vaikų. Laukiama ir 
šiais mokslo metais ne- 
mažesnio skaičiaus mo
kinių.

* LIETUVIŲ KREDI
TO KOOPERATYVAS 
PARAMA, pradedant rug
sėjo 3 d. bus atidarytas 
kiekvieną šeštadienį nuo 
9 vai. iki 1 vai. po pie
tų. Tas daroma narių pa
togumui, kad palengvinus 
sutvarkyti įvairius ban
kinius reikalus.

CHICAGO

Pirmoji tūkstantinė 
Kultūros Fondui

JAV LB Tarybos pa
skelbtas Kultūros Fondo 
vajus Chicagos Apygar
doje prasidėjo sėkmin
gai. Tam reikalui buvo 
sudarytas iš Chicagoje 
reziduojančių Tarybos 
narių Vajaus komitetas 
kuriam vadovauja ener
gingas visuomenininkas 
ir Tarybos narys Dr. Le
onas Kriaučeliūnas. Va
jaus reikalu daktaro 
Kriaučeliūno rezidenci
joje įvyko eilė pasitari
mų su spaudos žmonė
mis bei visuomeninin
kais ir yra paruoštas 
smulkus Vajaus vykdy
mo planas.

Tenka su džiaugsmu 
sutikti žinią, kad komi
teto pirmininkas Dr. L. 
Kriaučeliūnas pirmas 
puolė į vajaus "mūšį” 
ir jį dviejų valandų bė
gyje sėkmingai laimėjo. 
Pasirodo, kad lietuviai 
tikrai duosnūs ir visa 
širdimi gyvena savosios 
kultūros bei lietuvybės 
išlaikymo problemomis. 
Pirmieji aukotojai, žino
ma, yra LB Tarybos na 
riai ir šių žmonių auko
mis jau eilė metų remia
si patys didieji lietuviš
ki reikalai.

ALT pirmininkas inž. 
Antanas Rudis paaukojo 
200 dolerių. Tarybos na
riai: dr. St. Biežis, dr. 
A. Razma, dr. P. Ki
sielius, dr. K. Bobelis, 
inž. V. Adamkavičius, 
dr. L. Kriaučeliūnas pa
aukojo po 100 dolerių. 
Prie šių Tarybos narių 
čia pat jungėsi didieji ir 
nuolatiniai aukotojai: dr. 
P. Jaras, inž. Jonas ir 
solistė Vanda Stankai pa
skirdami po 100 dolerių.

Kultūros Fondo vajus 
Chicagos apygardos ribo
se vyks visą rugsėjo mė
nesį. Numatoma sukelti 
kiek didesnę pinigų su
mą. Kultūros Fondo už
daviniai labai platūs ir 
svarbūs lietuviškosios 
gyvybės išsaugojime. 
Šiais metais KF yra už
sibrėžęs išleisti lituanis
tinėms mokykloms tin
kamų vadovėlių ir specia
liai paruoštų pratimų. 
Tai labai svarbios mo
kymo priemonės, kurių 
taip trūksta lituanisti
nėms mokykloms ir be 
kurių labai sunkiai ver
čiasi mokyklose dirban
tieji lietuviai mokytojai. 
Tai pirmaeiliai uždavi
niai ir jų įgyvendinimui 
pats aukščiausias lai
kas.

Vajaus pradžia, kaip

Stovyklautojai žygyje per mišką ieško trumpesnio kelio į stovyklą. 
V, Vijeikio nuotrauka

DETROIT
MOKINIŲ TĖVAMS

Detroito Lietuvių Auš - 
ros šeštadieninėje mo
kykloje 1966/67 mokslo 
metai pradedami rugsė
jo 10 dieną. Mokykloje 
sutiko dirbti šie mokyto
jai: kun. K. Simaitis, B. 
Beržanskienė, K. Daug- 
vydienė, N. Jaškulytė, S. 
Kalvėnienė, S.Kaunelie- 
nė, V. Kundrotienė, J. 
Mikulionis, A. Milman- 
tienė, V. Pauža ir P. 
Zaranka.

Mokykloje bus dėsto
mi visi ALB Švietimo 
Tarybos programoje su 
rašyti mokslo dalykai: 
tikyba, lietuvių kalba ir 
literatūra, tėvynės paži
nimas, Lietuvos istori
ja, Lietuvos geografija 
ir dainavimas. Mokyklo
je veiks ir devintas sky
rius, kuris eis aukštes- 
nisios lituanistinės mo
kyklos V klasės kursą. 
Tikimasi gauti moder
nias valdinės mokyklos 
patalpas.

Maloniai prašau visus 
šia mokykla suinteresuo - 
tus tėvus, gyvenančius 
Detroite, jo apylinkėse 
ar Windsore, turinčius 
mokyklinio amžiaus vai
kučius, rugsėjo 10 d. 10 
valandą atvežti į Šv. An
tano parapijos bažnyčios 
aikštelę. Po pamaldų Šv. 
Antano parapinės mokyk - 
los patalpose įvyks visų 
skyrių mokinių registra
cija. Atlikus registraci
ją ir gavus reikiamų in
formacijų, mokiniai 12 

matome, tikrai d'žiuginan 
ti. Tačiau tai nėra kele- 
tos asmenų reikalas. Sa
vos kultūros ir lietuvy
bės išlaikymu bei ugdy
mu turime sielotis visi 
lietuviai esantieji lais
vajame pasaulyje. Nie
kas mums nepadės, jei
gu mes patys liksime 
šiems šventiems uždavi
niams abejingi. Niekas 
mums lietuvybės aukuro 
nekurstys, jeigu mes pa
tys tuo nesirūpinsime ir 
neparuošime ateinan
tiems metams savų, su
sipratusių lietuvių vai
dilų. Niekas nesisielos 
ir mūsų vargstančios tė
vynės reikalais, jeigu 
mes patys neparuošime 
savosios jaunosios kar- 
tos tiems darbams. Tad 
aukotas doleris tevirsta 
gyvąja lietuviška jėga, ku 
ri užtikrintų ir lietuvy
bės išsilaikymo ateitį.

(j.j.) 

vai. bus paleisti namo. 
K. Jurgutis 

Mokyklos vedėjas
IŠVAŽIAVIMAS

Flint, Saginaw, Lansin- 
go ir apylinkių lietuvių 
Balfo skyriaus tradicinis 
išvažiavimas įvyks rug
sėjo 11-tą dieną prie Lob- 
dell ežeroKodačiųvasar
vietėje Nidoje 16228 Ha- 
viland Beach Rd. Linden, 
Mich.

Kviečiame kaimyninio 
Balfo skyriaus narius - 
detroitiečius pas mus at
silankyti. Pradžia 1 vai. 
įvažiavimas neapmoka
mas. Atsivežama vaišių 
bendram stalui. Iki pasi
matymo...

Skyriaus Valdyba

MANUFACTURING ENGINEER
An immediale opportunity exists vvith the world lamous manutacturer 
of the gun thal won the Vest" Responsibihties inciude machine 
processing, trouble-shooling, mechanical design, quulity assurance, 
plant engineering, installalion supervision, manpovver ioading. Suc- 
cessful applicant should have Ml. degree, with background in explosive 
devices helpful. Excellent benefit program permanent facility, vvith 
unusua! grovvth potenlial. Write or call in confidence, including salary 
requirements.

OLIN
II. H. Butt

Winchester-Western Division
Kingsbury Operation

Box 250
LaPorte, Indiana

(94-96)

Phone 362-1523
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED MALĖ

MACHINE 
REBUILDERS

JOURNEYMEN 
MECHANICS

Day shift. Top pay Overtime. Blue 
Cross. Paid vacations. Paid holidays. 
Good working cond.

DAVĖ DEMAREST & CO.
6500 MACK
WA 5-1609

Detroit, Mich. (94-96)

WANTED 
JOURNEYMEN 
DIE SINKERS 

BENCH HANDS 
MILL HANDS

Good Pay. Day or nights. Forging 
dies only.

313 — 366-7474 
REL1ABLE FORGE DIE & ENG.

Detroit, Mich. (94-ioo)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
1ST CLASS MEN 

SPLINE OPERATORS 
WET & DRY FORM 

GRINDERS 
TEMPLATE FORM 

GRINDERS 
RACK TOOTH MILL 

OPERATORS
Expansion program vvith progressive 
company.
Steady work, overtime and top fringe 
benefits ( vvilling to relocate.

APPLY OR CALL FOR 
APPOINTMENT

DETROIT BROACH AND 
MACHINE COMPANY

950 S. ROCHESTER RD. 
ROCHESTER, MICH. 
313 — OL 1-9211

An Equal Opportunity Employer 
(94-103)

M & F HELP VVANTED
FACTORY HELP

PORTER -2ND SHIFT
also

VARIOUS PRODUCTION OPENINGS 
Excellent vvorking conditions 

Good salary
LiberaI fringe benefits 

Modern plant servi cing the food in- 
dustry. Equitable recognition for 
those having a good previous vvork 
hislory.

Apply 8 A. M.-12 noon

Griffith Laboratories
85 5 Rahvvay Avė. Union, N. J.

(94-99)
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