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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KRAŠTO NUOTAIKOS
L. B. JOHNSONAS PREZIDENTAVO LYGIAI 
TIEK PAT DIENŲ, KIEK IR JO PIRMTAKAS, 
TAČIAU TRIUMFALIAI LAIMĖJUS RINKI
MUS, ŠIANDIEN YRA SLEGIAMAS J. F. KEN
NEDY PRISIMINIMO, NORS IR TĘSĖ JO PO

LITIKĄ.

--------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------------

Šį penktadienį sukan
ka lygiai 1.037 dienos kai 
Lyndon Baines Johnson 
sėdi prezidento kėdėje. 
Tokia sukaktis galėtų 
praeiti nejučiom, jei ly
giai tiek pat dienų ne
būtų prezidentavęs John 
F. Kennedy ir jei, kal
bant su Washington Post 
bendradarbiu Chalmers 
M. Roberts, žuvusio pre
zidento šešėlis daugiau 
negu bet kada anksčiau 
neslėgų dabartinio prezi
dento.

Tas šešėlis gal ir ne
būtų pavojingas preziden
to karjerai ir prestižui, 
jei jo neįkūnytų preziden
to jaunesnis brolis New 
Yorko senatorius Robert 
Francis Kennedy. Tuo 
tarpu kai prezidento po
puliarumas vis daugiau 
smunka, Roberto presti
žas ir populiarumas vis 
kyla. Pagal viešosios nuo
monės tyrinėtojų duome
nis, Robert Kennedy 
šiandien daugelyje vie
tovių yra dvigubai popu
liaresnis už prezidentą. 
Imant visą kraštą, pagal 
Gallup’o .institutą, dar 
vasario mėnesio populia
rumo santykis demokra
tų tarpe tarp abiejų vy
rų buvo 2 prieš 1 John- 
sono naudai. Šiuo metu 
40% demokratų pasisako 
už RFK ir 38% už LBJ, 
nepriklausomų rinkikų 
tarpe už RFK pasisako 
38% už LBJ tik 24%.

Aiškinantis šio reiš
kinio priežastis reikia 
nurodyti, kad visų pirma 
po Kennedy mirties pra
sidėjo mirusio preziden
to kultas, kuris jį vaiz
duoja buvus labai iškal
bingu, išmintingu ir sim
patingu. Šalia to paveiks
lo LBJ atrodo kaip sens
telėjęs banalus pamoks
lininkas.

Ironiška, kad tik LBJ 
žymiai didesnis patyri
mas politikoje galėjo pra

Atidaryta nauja Jungtinių Tautų sesija, bet perspektyvos lieka nepasikeitusios...

vesti tuos sumanymus, 
kurie kilo Kennedy admi' 
nistracijoje. Pačiam 
Kennedy buvo žymiai 
sunkiau gauti kongreso 
ir senato pritarimą. Šio
je srityje LBJ pasirodė 
esąs tikras meistras. Ir 
dėl visa to, dėl ko suma
žėjo LBJ populiarumas, 
yra kaltas ne tiek jis 
pats, kiek J.F. Kennedy, 
kurio pradėtą politiką 
prezidentas Johnsonas 
tęsė toliau, įskaitant ir 
Vietnamo karą! Juk pats 
Kennedy buvo tiek įsi
vėlęs į Vietnamą, kad 
pasitraukimas Jungti
nėm Amerikos Valsty
bėm jau nebuvo įmano
mas. Bet nepaisant to, 
Bobby pasiūlė įsileisti 
komunistus į Saigono vy
riausybę! Tai buvo per 
daug net New York Ti- 
mes kolumnistui C.L. 
Sulzberger, kuris ra
šė:

"Senatorius Robert 
Kennedy siūlo komunis
tus įjungti į Saigono vy
riausybę. Būtų garbin
giau pasiūlyti palikti 
Vietnamą, visai neįsi
leidžiant į bet kokias 
derybas”.

Pats Robert Kenne
dy vėliau aiškinosi, kad 
jo nuomone JAV Viet
name turi tris pasirin
kimus: 1) karinę perga
lę, kuri kraštą pavers
tų dykuma, 2) pasitrau
kimą, kuris pakirstų 
JAV prestižą visoje Azi
joje, ir 3) derybas. Ta 
paskutinė galimybė tė
ra diskutuotina , ir jei 
JAV nori taikos derybų, 
Vietkongui turi būti pa
siūlyta vieta prie dery
bų stalo. Jie galėtų vai
dinti tam tikrą rolę vy
riausybėje, tačiau tokio
je kontrolėje, kuri jiems 
neleistų perimti viso 
krašto valdymo.

Ta pažiūra yra gero
kai naivi, nes visų pir

ma reikia priešą įtikin
ti, kad tikrai bus grie
biamasi kitų priemonių, 
šiuo atveju — siekiama 
karinės pergalės. Karas 
Korėjoje tik tada pasi
baigė, kai komunistai bu
vo įtikinti, kad Eisenho- 
weris griebsis atominių 
bombų. Vietnamo atve
ju nekalbama ne tik apie 
atomines bombas, bet 
buvo vengiama ir papras
tom bombelėm apmėtyti 
kiek svarbesnius kari
nius taikinius Hanoi - 
Haiphongo rajone. Ir tą 
atominių ginklų baimę 
daugiausiai išpopuliari
no J.F. Kennedy režimas, 
lyg žmogui nebūtų vis
tiek nuo ko mirti: nuo 
napalmo, parako, atomi
nės bombos ar strėlės.

Įdomiausias tačiau čia 
yra tas faktas, kad Bobby 
populiarumas dėl to ne
sumažėjo. Ir faktinai 
Bobby tuo savo pareiš
kimu to iš tikro ir sie
kė, nes karas Vietname 
yra labai nepopuliarus. 
Taip nepopuliarus, kad 
dar neseniai buvęs pre
zidento patarėjas 'inte
lektualiniams reika
lams’ Richard M. Good- 
win, praeitą šeštadienį 
kalbėdamas Americans 
for Democratic Action 
direktorių susirinkime, 
siūlė įsteigti bendrą vi
sų Vietnamo karo kriti
kų organizaciją, nepai
sant jų pažiūrų ir ideo
logijų skirtumo. Esą:

”... tai ne mūsų pri
vilegija, bet mūsų pat
riotinė pareiga rašyti, 
kalbėti, organizuoti ir 
priešintis kiekvienam 
prezidentui, kiekvienai 
partijai ir kiekvienai po
litikai, kuri grąso šios 
tautos didybei (grandeur) 
ir jos narių gerovei. 
Tam dabar atėjo laikas”.

Atrodo, kad tas ponas 
mano, jog atėjo aukščiau
sias laikas kapituliaci
jai prieš komunizmą. Pa
našios nuomonės yra ir 
tie 6.000 su viršum moks
lininkų, kurie pasirašė 
net trijų puslapių skel
bimą prieš Vietnamo ka
rą New York Times.Bet 
kai dabar ’National Ob- 
server’ panagrinėjo pa
sirašiusiųjų užsiėmimą, 
paaiškėjo, kad jų tarpe 
trūksta žymesnių tarptau-

(Nukelta į 2 psl.)

Clevelando burmistras R.S. Locher įteikia naujai 
vanų lentelę su įrašu.

iškiliai pilietei Salomėjai Knistautienei do-
V. Pliodžinsko nuotrauka

PILIEČIŲ PAGERBIMO ŠVENTĖ CLEVELANDE
Retai kur šioje šaly

je rengiamos tokios iš
kilmės pagerbimui sa
vo ateivių tapusių JAV 
piliečiais, kaip tai daro 
The Nationalities Servi
ces Center. Kas metai

Šen. Fulbright davė eigą 
mūsų rezoliucijai
Senato užsienio reika

lų komisija (Senate Com- 
mittee on Foreign Re- 
lations) 1966 metų rugsė
jo mėn. 15 d. davė eigą 
mūsų rezoliucijai (H. 
Com. Res. 416), kuri pra
ėjusias metais buvo pri
imta Atstovų Rūmuose. 
Senatas tą rezoliuciją 
priims dar šios sesijos 
metu. Be abejo, tai di
delis visų geros valios 
lietuvių ir kitų amerikie
čių laimėjimas, kurie 
nuoširdžiai ir intensy
viai kovoja už rezoliu
cijos Lietuvos laisvini
mo reikalu pravedimąir 
Senate.

Atstovų Rūmuose pra
vestoji rezoliucija (H. 
Con. Res. 416) ir visos 
kitos rezoliucijos, įneš
tos Senate (jų buvo 10 ), 
buvo senatoriaus J.Wm, 
Fulbright ir jo komisijos 
narių rankose. Virš me
tų laiko senatorius Ful
bright nenorėjo duoti ei
gos vienai iš tų rezoliu
cijų. Ler tą laiką jis bu
vo užverstas dešimtimis 
tūkstančių telegramų ir 
laiškų, reikalaujant sku
bios ir teigiamos eigos. 
Be to, senatorius Ful
bright buvo taip pat spau
džiamas per eilę senato
rių ir kitų įtakingų ame
rikiečių. Galų gale jis pa
sidavė visam tam spau
dimui, ir jo vadovaujama 
komisija aprobavo At
stovų Rūmuose priimtą 
rezoliuciją (H. Con. Res. 
416) ir ją perdavė Sena
tui galutiniam priėmi
mui.

Rezoliucijoms Remti 

čia priima pilietybę apie 
2,000 ateivių.

Iviums malonu, kad nuo 
tų iškilmių įvedimo pra
džios atžymėtin ų pilie
čių poros išrinkime (vy
ro ir moters) garbė teko

Komitetas, kuris vado
vauja tam darbui, buvo 
suorganizavęs ir pasiun
tęs į Washingtoną 1966 
metų rugsėjo mėnesio 
12-14 d.d. delegaciją, ku
rios nariai aplankė be
veik visus Senato užsie
nio reikalų komisijos na
rius ir kitus įtakingus 
senatorius (iš viso — 
apie 50) ir padarė per 
juos visą galimą spau
dimą į senatorių Ful
bright ir kitus jo komi
sijos narius, kurie dau
giau ar mažiau vis dar 
priešinosi mūsų rezoliu
cijos reikalui. Tą dele
gaciją sudarė: Br. Nai
nys (Chicago), kun. kleb.
J. Jutkevičius (Worces- 
ter), kun. C. Pugevičius 
(Baltimore), V.Rastonis 
ir Rastonienė (Froviden- 
ce), Alg. Gečys ir Ge
čienė (Lhiadelphia), dr. 
P. Vileišis (VVaterbury), 
xAlg. Pautienis (Cleve
land), ir L. Valiukas 
(Los Angeles). Tie as
menys, grupėmis po du 
ar tris, turėjo pašneke
sius su apie pusę visų 
senatorių, įteikė jiems 
Rezoliucijoms Remti Ko
miteto vardu parašytą 
laišką ir kitos literatū
ros tuo klausimu. Tų tri
jų dienų bėgyje didelį 
spaudimą į senatorių Fui - 
bright padarė šie senato - 
riai: Claiborne 1-ell (R.I) 
Thomas J. Dodd(Conn.), 
Frank J. Lausche (Ohio), 
Bourke B. Hickenlooper 
(Iowa), Kari E. Mundt 
(S. Lakota), Everett M. 
Dirksen (III.), Paul H.

(Nukelta į 2 psl.) 

jau trims lietuvaitėms: 
pirmutinė buvo Ona Jo- 
kūbaitienė 1962 metais, 
vėliau Ingrida Stasaitė- 
Bublienė, o šįmet Salo
mėja Knistautienė.

Šių metų iškiliausių pi 
liečiu iš vyrų išrinktas 
Wyndham Burgess, atei
vis iš Valijos (Anglijos), 
iš profesijos mokytojas 
plačiai įsijungęs į veik
lą Clevelando priemies 
tyje.

Kiekviena paminėtų 
lietuvaičių plačiai daly-

(Nukelta į 7 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• ŽMONĖS KALBA ne apie 
Vietnamą, o apie Martin Luther 
King ir kaip negrai veržiasi Į 
baltųjų rajonus t ir kas iš jų 
liks -- taip praneša demokra
tų atstovas Kongrese Roman 
C. Pucinski, pasiklausęs, ką 
žmonės kalba ir kuo yra susi
rūpinę Chicagoje. Po visų tų 
ivykių ir taip įsisiūbavus žmo
nių nuotaikoms, Pucinski sako, 
kad jam darosi be galo sunku 
paremti' nors ir labai nuosai
kų pilietinių teisių įstatymo pro
jektą. Su ta problema susidu
ria daugelis politikų, lygiai kaip 
ir negrų vadai. Spaudoje plačiai 
nagrinėjama šią vasarą įvyku
sių riaušių įtaka į krašto po
litinį gyvenimą ir negrų padė
ti.

• AMERIKOS KARINE vado
vybė didina tankų ir šarvuočių 
skaičių Vietname. Džiunglių ir 
ryžių laukų pelkės nėra palan
kios šarvuočių ir tankų dali
niams operuoti, tačiau Vietna
me yra daug komunistų infilt
ruotų sričių, kur šarvuočių di
vizijos gali žymiai palengvinti 
pėstininkų uždavinius.

• ELEKTRA VAROMAS au
tomobilis baigiamas projektuo
ti Fordo bendrovėje. Šiuo me
tu bandymai daromi su bate
rijomis, kurių tinkamas išto
bulinimas įneštų tikrą revoliu
ciją automobilių gamyboje.

• AMERIKOS POLITIKIERIAI 
besiruošdami rinkimams, nusi
skundžia sutinką kas kart dau
giau priekaištų dėl to, kad su
gebant kariauti už 10,000 mylių, 
valdžia nesugebanti užtikrinti 
piliečių saugumo savuose mies 
tuose ir sutramdyti banditizmo.
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Žodis Kanados lietuviams m
Algirdo Budreckio kalba, pasakyta Lietuvių Dienoj Toronte.

Nęužtenka išlaikyti lie
tuvių kultūrą. Vien išlai
kymas veda prie sustin
gimo, sustojimo vietoje. 
Tokios defenzyvios laiky
senos vaisiai tegali nu
vesti tik prie vegetavi- 
mo ir eventualaus merdė - 
jimo. Gyvos tautos nuo
lat kuria, dvasiniai ple
čiasi. Jie sugeba supin
ti naują sintezę iš il
gaamžio patyrimo ir nau - 
jų išraiškos formų. Ug
dymasis - kultūrinė di
namika — yra tautos gy
vastingumo užtikrinto- 
jas. Mūsų kultūra kles
tės, jei atsiras naujų 
inspiruotų kultūrnešių, 
jei nesitenkinsim šablo
niškai kartoti pasenusias 
formas, jei vergiškai ne
pamėgdžiosime kitų nau
joviškų srovių. Kitaip sa
kant, kultūrininkas turės 
vairuoti kūrybos valtį 
tarp šablonų Charibdės 
ir naujovių imitacijų Sci
lės. Tikras kultūrininkas 
apdovanotas inspiracija 
ir apvaldo savo meno 
techniką. Bet kas iš to, 
jei jisai nesugeba origi
naliai išsireikšti? Ori
ginalumas yra kūrėjo sa
votiška išraiška, kylan
ti iš patirties ir kūrėjo 
aplinkos. Kūrėjau, atmin
kit, kad pasauliniai še
devrai, pasaulinės ver
tybės pirmoje eilėje tu
rėjo prigyti savojoje tau
toje, pagal savosios tau
tos būdą ir dvasią, o tik 
paskui šitie šedevrai ga
vo pripažinimą iš kitų 
tautų.

Kanadoje yra jaunų ta
lentų: būsimų poetų ir 
rašytojų. Reikia juos 
skatinti. Jei dirva bergž
džia, tai joks grūdas ne- 
dygs. Jei visuomenės su
darytos sąlygos kūrybai 
bergždžios, tai atsiras

Krašto 
nuotaikos...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tinės politikos žinovų. 
Tai tik ’mėgėjai’, tokie 
kaip Californijos univer
siteto matematikos prof. 
Stephen Smale, kuris už. 
valdžios pinigus nuva
žiavęs į Maskvą ten vie
šai kritikavo JAV poli
tiką Vietname. Bet kai 
jis dar pridėjo, kad JAV 
žygiai Vietname yra ly
giai ’brutalūs ir pasibai
sėtini’ kaip sovietų Veng
rijoje, jį tuč tuojau pa-- 
čiupo du augaloti vyrukai 
ir nusivedė 'pažiūrėti 
muzejų'. Po to inciden
to prof. Smale žada pa
likti politiką ramybėje. 
Panašaus patyrimo sku
biai reikalingi ir kiti 
amerikiečių 'mokslinin
kai’ ...

Vienu žodžiu, prezi
dentas Johnsonas, dar 
neseniai pergyvenęs rin
kimų triumfą, šiandien 
atsidūrė labai apgailė
tinoje padėtyje. Daug kas 
priklausys nuo jo tolimes
nių žygių ir pasisekimo. 
Savo laiku nepopuliarūs 
buvo ir kiti prezidentai, 
kaip Abe Lincolnas 1864 
metais ir HarryTruma- 
nas 1948 m., o visdėlto 
jie laimėjo rinkimus ir 
dabar netoli pusės ame
rikiečių apie preziden
tą dar taip atsiliepia: 
"He’s doing the best he 
can".

mažai kūrėjų. Visuome
nė turėtų atskleisti jau
niems kultūrininkams li
tuanistikos lobynus, su
pažindinti juos su lietu
vių vertybėmis, o po to, 
jie patys skins naujus 
takus. Tiek bendruome
nei, tiek kūrėjams siū
lomos sekančios gairės: 
išsaugokite prasmingas 
lietuvių tradicijas, bet 
antra vertus, nebijokite 
nusikratyti to, kas jau 
neturi prasmės. Kad ne
taptume sintetine tautos 
atšaka, turim sekti Lie
tuvos kultūrinę raidą, o 
taip pat semtis viso to, 
kas gali būti naudinga ir 
nepriešinga tautos būdui 
iš kitų pažangių kultūrin
gų tautų.

Trumpai tariant, kul
tūrnešių uždaviniai yra 
tokie:

Pirma, išsaugoti pras. 
mingas bei teigiamas lie - 
tuviškas vertybes;

Antra, gintis nuo nei
giamų įtakų, pasinaudo
ti teigiamais laisvojo pa
saulio kultūriniais lai
mėjimais;

Trečia, įgyvendinti 
naują kultūrinę sintezę 
iš senų vertybių ir naujų 
idėjų;

Ketvirta, perduoti sa
vo patyrimą ir siekimus 
jaunajai kartai ir ją iš
auklėti sutampančia su 
Lietuvos - kamieno tik
rųjų siekimų dvasia.

Uždaviniai yra sunkūs 
ir reikalauja milžiniško 
ryžto. Ateities karta tu
rės būti veikli ir pažan
gesnė už dabartinę kartą, 
jei norės minėtus užda
vinius įveikti. Vadinasi, 
prieš mūsų kartą iškyla 
atsakingas darbas — pa
ruošti dirvą kitai, išga
ningai kartai! Kanados 
lietuviai, ar būsite pasi
ryžę tai įgyvendinti? 
Kiekvienas sąžiningas 
kultūrnešis tik sau tegali 
atsakyti į šį klausimą.

Didžios tautos bręs
ta varguose. Mūsų tau
tos nelygi kova dėl tė
vynės nepriklausomy
bės jau tęsiasi dvidešimt 
šeštus metus. Ta kova 
Įgyja epišką, didvyrišką, 
atspalvį, ypač tuomet, 
kai mes pradedam na
grinėti 1941 m. sukilimo 
eigą, partizanų karą ir 
faktą, kad nežiūrint fizi
nės ir dvasinės prievar - 
tos, lietuviai nepasidavė 
dvasiniai didžiarusių 
siekimams. Pernai bu
vo jaunimo žygis į Jung
tines Tautas, šiais me
tais Pasaulio Jaunimo 
Kongresas įteikė Jungti
nėms Tautoms peticiją, 
reikalaujančią laisvės 
pavergtai Lietuvai. Ši
tie du įvykiai skaudūs 
smūgiai sovietams ne 
dėl to, kad jie padarė 
stebuklus, bet todėl, kad 
po dvidešimt penkių me
tų atsiranda nauja kar
ta, kuri priima kardą uo
liai tęsti Lietuvos vada
vimo kovą. Sovietai tikė
josi, jog Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
siekimas baigsis su se
nąja karta, o staiga pa
sirodė nauji žmonės su 
energija*, su sumanumu, 
kurie naujais metodais 
verčia Sovietus laužyti 
galvas. Naujam veikimo 
vėjui papūtus, ar gali 
senos žarijos užgesti? 
Jaunimui atėjus į kovą, 
ar gali vyresnioji karta 
pasitraukti nuo ilgalai

mą
kiekvieno kr aš- Realiai

kės kovos? Ne! tūkstan
tį kartų ne! Dabar kaip 
tik laikas suintensyvin
ti pastangas. Kiekviena 
visuomeninė organiza
cija, kiekvienas patrio
tas lietuvis, nežiūrint 
amžiaus ar sugebėjimų, 
privalo įsijungti į lais
vinimo kovos suaktyvini
mą. Tik reikia vengti dvi
lypumo ir pastangų eik
vojimo.

Kovoje dėl Lietuvos at
statymo 
to lietuviai užima svar
bų strateginį postą. Ka
nada ypatingai privalo 
suvaidinti svarbų poli
tinį vaidmenį kovoje dėl 
Lietuvos atstatymo. Nie
kas nereikalauja, kad Ka
nados lietuviai padėtų gal 
vas už tėvynė, tačiau vi
si čia susirinkę gali bū
ti naudingi broliams ir 
sesėms anapus geleži
nės uždangos. Jų burnos 
bolševikų užčiauptos. 
Bet mes esame laisvi. 
Užtat, privalome kelti pa
vergtųjų bylą. Kiekvie
nas doras, tiesus žmo
gus neapkenčia neteisy
bės. Sveikas žmogus iš 
prigimties ieško teisy
bės. Dar labiau, kai jo 
artimas skriaudžiamas.

Mūsiškiai skriaudžia
mi ir išnaudojami sava
me krašte. Todėl mus 
verčia ne tik pareiga, 
bet ir prigimtis reika
lauti, kad Lietuvos 
skriaudos būtų atitaisy
tos.

Tai nepadarysim vien 
minėjimais ar susirinki
mais savųjų tarpe. O 
ne! Tokie susirinkimai 
paryškina bylą mums pa
tiems. Ogi sovietų nusi
kaltimai prieš Lietuvą 
yra mums gerai žinomi, 
iki įkyrėjimo. Reikia 
šaukti į visą pasaulį. 
Niekas mums nesimpa
tizuos, niekas mums ne
padės, jei mes tylėsime, 
jei mes draugų neieško- 
sim. Mes rasime užta
rėjų tik tada, kai paro
dysim pasauliui, kad 
mums rūpi Lietuvos li
kimas. Konkrečiai, Ka
nados visuomenė lietu
vius užtars tik tada, kai 
patys pademonstruosi
me, kad branginame sa
vo kultūrą ir kad kovoja
me dėl Lietuvos laisvės.

Kažkodėl mes lietuviai 
neįvertiname santykių su 
nelietuviais svarbos. 
Mes dažnai dejuojame, 
kad mažai kas remia Lie
tuvos bylą, kad niekas ne
rašo apie lietuvius. Bet 
iš savo pusės ką daro
me? Sėdim rankas sudė
ję ir laukiam, kad kita
taučiai prisistatytų, ku
rie užtartų mūsų bylai. 
Aišku, niekas nepasisiū
lo. Iš kur tie draugai ga

VIESĖMMI CHICACME l’IRKITE MUJIJE MODERNUI!
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Chateau Gib. 3 Stn French
Cognac ....................................... . ..5th — $4.98

2; Imported Scotch Wiskey
80 proof ..........................

3; Napoleon Brandy ..........
4. Hiram Walkers cocktails

li atsirasti, jei mes ty
lim arba tik tarp savęs 
skundžiamės?

Ar Lietuva daug lai
mės, jeigu lietuviai vi
sur dės viltį vien į Jung
tines Amerikos Valsty
bes? Vargu, ar Ameri
kos vyriausybė įgalios 
savo ambasadorių prie 
Jungtinių Tautų iškelti 
tenai Lietuvos bylą. Ar 
nepribrendo laikas Ka
nados lietuviams daryti 
žygius į parlamentą bei 
vyriausybę Otawoje, ar 
nepribrendo laikas 
spausti Kanados valdžią 
įnešti Lietuvos klausi- 

į Jungtines Tautas, 
žiūrint, toks 

kraštas, kaip Kanada, tu
rintis parlamentinės de
mokratijos tradicijas, 
greičiau galėtų iškelti 
mūsų reikalą pasaulio fo
rume negu Washingtonas 
arba St. James dvaras.

Gal kyla klausimas, 
kas iš mūsų gali veikti 
į politikus ir kur reikia 
daryti spaudimą? Trum
pai ir drūtai: visi lietu
viai gali ir turi veikti 
krašto viešąją opiniją, 
ypač čiagimiai ir jauni
mas, nes jie geriausia 
kalba angliškai ir pran
cūziškai. Bet, visi tau
tiečiai kurie nesidrovi 
lietuvio vardo, gali supa
žindinti krašto visuome
nę su mūsų reikalais. Vi
si sąžiningi lietuviai kar
tu su kanadiečiais galė
tų būti saviškių diploma
tais. Asmeninis kontak
tas dažnai efektyvesnis 
už straipsnius ar forma' 
lias delegacijas. Net as
mens parašytas laišku
tis, nukreiptas į tam tik
rą įstaigą, turi svorio. 
Tik venkime pigios de
magogijos ar fariziejiš- 
ko įžūlumo. Kanadiečiai 
nemėgsta verkšlenimo 
ar perdėto sentimento. 
Atminkite, kad mes nela
bai suinteresuoti paveik
ti krašto plačiausias ir 
pilkiausias mases, iš to 
maža naudos. Štai ir prie 
klausimo, ką imponuo
ti?

I pačią valdžią turėtų 
kreiptis tik veiksniai ar 
gerai su lietuviškais rei
kalais susipažinusi de
legacija. Bet į valdinius 
sluoksnius, į visuome
nės elitą ir į susidomė
jusius sluoksnius gali vi
si kreiptis, pavieniai ir 
organizuotai. Labai klai
dinga galvoti, kad visa 
iniciatyva ir visa akci
ja turėtų kilti iš Toron
to ir Montrealio. Žino
ma, šitie didmiesčiai tu
ri strateginės reikšmės 
politikoje. Tačiau, ir ki
tos kolonijos turi daug 
progų ir galimybių pasi
darbuoti Lietuvos nau
dai.

Toronte ir Montrealy 
yra daug galimybių pasi
reikšti. Tuose miestuo
se yra eilė kolegijų ir

5th — $3.98
5th — $3.35
5th — $2.98 

universitetų. Ar mūsų 
studentai negalėtų pasi
reikšti politikuojančių 
studentų tarpe? Ar jie 
negali rašyti mokslinius 
darbus lietuviškomis te
momis? Ar jie negalėtų 
parūpinti lituanistinės 
medžiagos mokyklų bib
liotekoms? Mūsų profe
sionalai turėtų įstoti į 
profesines ir visuome
nines organizacijas. Ši
tos organizacijos dažnai 
surengia paskaitas ir dis
kusijas. Ar mūsiškiai 
profesionalai negalėtų 
veikti į juos, pareferuo- 
dami kanadiečiams ži
nias apie komunizmo pa
sekmes Lietuvoje? Pro
fesinės organizacijos leL 
džia ir žurnalus. Pavyz
džiui, ar negalėtų mūsų 
kuris nors raštingas eko
nomistas ar teisininkas 
parašyti straipsnį savo 
profesijos laikrašty apie 
Lietuvos ūkinį išnaudo
jimą? Čia kaip tik yra 
atdaros durys jaunimui. 
Iš tokio santykiavimo bū 
tų triguba nauda: pirma, 
Lietuvos byla būtų kelia
ma įtakingųjų tarpe; ant
ra, didmiesčių lietuvių 
bendruomenių darbai ir 
siekimai būtų išpopulia
rinti; trečia, tie asme
ny s,kurių bebūtų tarpinin
kais, atliktų teigiamą 
darbą ir, be to, jiems 
patiems būtų naudos iš 
tokių santykių. Yra daug 
galimybių, tik reikia su
siprasti ir dirbti.

Mes neįvertiname ki
tataučių spaudos svar
bumo. Neužtenka tik pa
rašyti žinutę ir nusiųs
ti į redakciją. Reikia su
sipažinti su vietos spau
dos žmonėmis, rasti 
draugų spaudos žmonių 
tarpe. Tas pats ir su Ka
nados bažnytine spauda. 
Katalikiški ir protestan
tiški laikraščiai mielai 
talpina gerai parašytus 
straipsnius. O kiek te
mų turime: apie bažny
čių ir tikėjimo persekio
jimą, apie įdomias lietu
viškas religines tradici
jas ir panašiai.

Darykime įtakos įpar- 
lamentarus. Bet kartu ne
užmirškime pademons
truoti savo dėkingumą 
tiems, kurie dirba mū
sų naudai. Mandagumas 
reikalauja, kad indivi
das padėkotų savo gera
dariams. Tas pats ir su 
bendruomene.

Gerbiamieji, reikia ap
dairumo, reikia sumanu
mo, bet visų pirma rei
kia noro išpopuliarin
ti mūsų reikalus kita
taučių tarpe. Tikiuos, 
kad susirinkę tautiečiai 
dvyliktoje Kanados Lie
tuvių Dienoje negrįš į 
savo provincijas ir mies
tus be pažado gyviau pa
sireikšti savo bendruo
menėje, ir plačioje Kana
dos visuomenėje. Ti
kiuos, kad visipasisem-

5; Leabfraumilk — German Wine 5th — $0.98
6. Napoleon Vermouth ................... 5th — $1.19
7. Da-Silva Domain Wine ............... 5th — $0.98

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

Rezoliucija
senate...

(Atkelta iš 1 psl.)
Douglas (III.), Thomas 
H. Kuchel (Calif.), John 
O. Pastore (R.I.) ir kt.

Rezoliucijoms Remti 
Komiteto darbas su re
zoliucijos pravedimu 
JAV-bių Kongrese nėra 
baigtas. Rezoliucijoms 
Remti Komitetas dės vi
sas pastangas, kad JAV- 
bių vyriausybė imtųsi ati
tinkamų žygių tą rezo
liuciją įgyvendinti, iške
liant Lietuvos bylą Jung
tinėse Tautose ir ją ten 
apginant. Pilniau tuo 
klausimu bus pasisakyta 
ateityje.

Rezoliucijoms Remti 
Komitetas gauna daug 
sveikinimų. Vietoj svei
kinimų, laukiame suges
tijų rekomendacijų ir pa
tarimų dėl ateities darbų 
ir žygių. Visai akcijai 
ateityje reikės taip pat ir 
didelės piniginės paspir
ties. Pasiųskite dar šian
dien savo "našlės ska
tiką" mums. Visais klau
simais rašyti: Rezoliu
cijoms Remti Komitetas, 
Post Office Box 77048, 
Los Angeles, California 
90007. (it) 

sime jaunatviško entuzi
azmo atnaujinti kovas 
dėl Lietuvos!

Eikime visokeriopais 
keliais, kovokime visais 
būdais kol tikslas bus at
siektas: kol Nepriklau
soma Lietuvos Respub
lika, demokratiniais, tau
tiniais ir tesingais pa
grindais, bus atstatyta!

Būkite lojalūs kanadie
čiai, bet kartu būkite vi
suomet lietuviais!

KANADOS 
LIETUVIAI

* TORONTO MAIRO
NIO vardo šeštadieninės 
mokyklos Tarybos posė
dyje, kuris įvyko rugsė
jo 14 d. šv. Jono Kr. pa
rapijos patalpose, buvo 
apsvarstyta tėvų visuo
tinio susirinkimo, mo
kyklos eglutės ir eilė 
kitų klausimų. Tėvų su
sirinkimas nutarta kvies 
ti lapkričio 6 d. tuojau 
po pamaldų Prisikėli
mo parapijos salėje. 
Pramatyta, baigus moks
lo metus, organizuoti vy
resniųjų skyrių mokinių 
ekskursiją į Montrealį 
— Pasaulinę Parodą.

* MAIRONIO vardo 
šeštadieninė mokykla 
rugsėjo 17 d. pradėjo 
mokslo metus. Tėvų su
sidomėjimas leisti vai
kus į lietuvišką mokyk
lą yra nemažas. Numa
toma , veiks 23 klasės.
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ŠVIETIMO REIKALAI
Rugsėjo 24 ir 25 die

nomis Clevelande ren
kasi PLB valdyba, JAV 
LB valdyba ir Kanados 
LB valdyba kartu su ta
rybų nariais bendram po
sėdžiui. Jei tų posėdžių 
dienotvarkė nebūtų per
krauta įvairiais kongre
sų ir švenčių ateičiai 
rengimo reikalais, su
sirinkę bendruomenės 
vadovai galėtų įnešti 
daug naujų ir naudingų 
minčių mūsų jaunimo 
švietimo reikalams. 
Kaip savo kvietime Sta
sys Barzdukas rašo, 
"bendruomenė iš naujo 
nori vis ais šiais rūpes
čiais išsikalbėti, nes 
švietimo, kultūros ir su- 
siorganizavimo klausi
mai mums turi gyvybi
nės reikšmės".

Galime tik sutikti ir 
pritarti, kad švietimas, 
kultūra ir susiorganiza- 
vimas yra gyvybinės 
reikšmės. Kada ir kokio
je tautoje ar išeivijos 
dalyje visa tai tokios 
reikšmės neturėjo? Be
lieka tik klausimas, kiek 
mūsų bendruomenės ap
imtyje tie reikalai buvo, 
yra ir bus įstatyti į tin
kamas vėžes, žinoma, 
kartu atsižvelgiant į esa
mas sąlygas.

Anksčiau ruoštų kul
tūros kongresų vaizdą 
mūsų visuomenė jau tu
ri. Sį kartą ir vėl tas 
klausimas įtrauktas į 
dienotvarkę. Gaila, kad 
nėra pramatytas švieti
mo kongresas, kuriame 
lietuviškojo jaunimo 
švietimo ir jo organiza
vimo problemoms spręs
ti gal atitektų daugiau 
laiko ir profesionalinės 
patirties, nei organiza
cijos valdybų posėdžiuo
se.

Bėda ta, kad mes daž
nai apie tą švietimą gal
vojame "atsineštine 
prasme", t.y., pedago
gai, savo srityje patir
tį įgiję Nepr. Lietuvoj, 
tęsia lietuviškojo švie
timo darbą išeivijos var
go mokyklose dažnai ne
atsižvelgdami į tai, kad 
svetur gimęs, augęs ir 
svetimų įtakų atakuoja
mas jaunuolis lietuviš
koje mokykloje nėra toks 
pats, koks jis būtų Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose 
ar kitame Lietuvos mies
te. Išeivijoje, negalime 
tikėtis ir laukti, kad 
moksleivis būtų toks pat,, 
ir jo lituanistinio švie
timo bei auklėjimo būdai 
tie patys, kaip buvo Lie
tuvoje. Dabartinės švie
timo psichologinės są
lygos yra kitokios, kito
kie ir pedagoginės psi
chologijos reikalavimai.

Lietuvybės išlaikymo 
darbas reikalauja kai ko 
daugiau, o ne žinojimo 
iš kur ir į kurią pusę Ne
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muną teka. Jaunimas, 
pirmoje eilėje, turi su
prasti, kas jam dėstoma 
ir kodėl jam dėstoma. 
Todėl akivaizdžiai ir ma
tosi, kurie mokiniai sa
vo mokytoją yra supra
tę, kurie ne. Toks "ži
nojimo ir supratimo" 
kontaktas tarp mokyto
jo ir mokinio turi svar
bią reikšmę mokinių pri
sirišimui ir susidomė
jimui lituanistiniais da
lykais.

Tiek kultūriniuose, 
tiek ir švietimo klausi
mais valdybų posė
džiuose būtų gera iš
girsti naudingų sugesti
jų ir sprendimų. Kūryba 
ir švietimo darbai atlie
kami kūrėjų ir pedago
gų. Parama, organizaci
nės gairės gali būti su
teiktos bendruomenės va
dovybės. Bus tikrai įdo
mu patirti, kokie vėjai 
pučia — tais gyvybiniais 
klausimais.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR 
KALĖDOS...

Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti 
kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 
pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas,, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.
RK 1. (MOTERIŠKAS)

Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai
loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.
RK 2. (VYRIŠKAS)

Grynos vilnos nertinis, 3 (A jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, Y-2 sv arbatos, 1Ą sv. geriamo šoko
lado, (A sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
neseafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
’/i. sv- pipirų, įA sv. šokolado.
$30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
pasisekimo turį siuntiniai: V-3, ĮO1^ jardo kostiu
mams medžiaga, už $55.00, P-3, trims paltams ang
liška vilnonė medžiaga už $60.00. N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hacknev Rd., London, E. 2, England.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan

tuotas su gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos registruotos ir ap
draustos.

Atstovai: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; 
A. Kusinskis, 167 Colledge St., Apt. 2, Sudbury, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, Ontario, 
Canada.

JAUNIMO TALKA LIETUVIŠKAJAI MOKYKLAI
Visi pripažįsta, kad 

lietuviškoji mokykla yra 
svarbiausioji ir nepa
mainoma įstaiga, ku
rioje jaunoji karta mo
koma taisyklingai lietu
viškai kalbėti, skaityti, 
rašyti, kurioje mokslei
viai susipažįsta su di
dinga Lietuvos praeiti
mi, jos nūdieniais reika
lais, su jos geografija 
ir gamta — trumpai sa
kant, sužino visa tai ką 
turi žinoti kiekvienas 
sąmoningas lietuvių tau
tos narys apie savo tėvų 
šalį.

Lietuviškosios mo
kyklos parengimai, ku
rių programas dažniau
siai atlieka patys moki
niai, dainos, tautiniai šo
kiai, kanklių bei skudu
čių muzika ir kitokios 
pramogos yra gražios 
progos jaunimui lietu
viškoj aplinkoj bendrau
ti, mokyti ir stiprėti lie
tuviška dvasia.

Lietuviško charakte
rio gerųjų bruožų iškė
limas, lietuviškųjų papro
čių bei tradicijų puoselė
jimo pavyzdžiai randami 
lietuvių literatūroj ir is
torijoj, prisideda prie 
tvirtos ir gražios asme
nybės ugdymo, kurio daž
nai pasigendama gyve
namųjų kraštų mokyklo
se. Tą trūkumą gali pa
pildyti gerai dirbanti 
lietuviška mokykla.

Lietuviškoji mokykla 
išsilaikys ir sėkmingai 
atliks jai patikėtas parei- 
gas, jeigu turės:

a) gerų, darbui pasi
ruošusių ir pasiaukojan-

dant į mažus jungius, ku
riems priklauso dažnai 
tie patys vaikai ar jau
nuoliai.

c) Darbas be tinkamų 
mokslo priemonių šiais 
moderniosios pedagogi
kos laikais yra neįmano
mas. Mokiniai pajunta tą 
didelį skirtumą tarp ge
rai aprūpintų, turtingų 
gyv. krašto mokyklų ir 
savo lietuviškosios "var
go mokyklėlės", kur mo
kytojai, neturėdami jokių 
pavaizdavimo priemonių 
turi tenkintis vien sausu 
žodiniu metodu. Organi
zuota ar pavieniai teikia
ma parama galėtų mo
kyklai daug padėti.

Kodėl gi negalėtų, pa
vyzdžiui, kokia nors jau
nimo grupė padaryti mo
delių, vaizduojančių ar 
tai Lietuvos istorijos da
lykus (pilis, sodyba, gink
lai) ar tai Lietuvos ge
ografijos dalykus (že
mėlapius, žymesnių vie
tų vaizdus, įdomesnius 
pastatus ir t.t.) Arba ko
dėl gi negalėtų gabesni 
menininkai nupiešti pa
veikslų ar iliustracijų 
einamiems liet.mokyklo
je dalykams? Čia būtų 
daug gražaus darbo, ku
rio nauda mokyklai ir jos 
darbui būtų didelė. Mo
kyklos vadovybės, jos iš
laikytojų ir jaunimo bend
radarbiavimas šiais at
vejais būtų labai konkre
ti forma taip vadinamos 
lietuviškos veiklos, kuri 
nūdien vyksta gana nu
sibodusiais būdais (šo
kiai, pasilinksminimai, 
minėjimai, baliukai ir 
nieko daugiau).

d) Mokyklai paramos 
telkimu rūpinasi bend
ruomenių valdybos ir tė
vų komitetai. Atrodo, 
kad jaunimo talka čia ne
bereikalinga. O vis dėl
to esant gerų norų ir 
šiame reikale jaunimas 
pavieniai ar organizuo
tai gali mokyklai daug 
padėti. Tik pažiūrėkim 
kiek rūpesčių ir darbo 
tenka padėti ruošiant pa
rengimus mokykloms pa
remti. Jaunimo talka čia 
būtų labai brangi.

Dar žodis įvyresnįjau
nimą, kuris įžengė įmo-

Pr. Karalius

čių mokytojų;
b) pakankamą skaičių 

mokinių, reguliariai ir 
nuolatos mokyklą lankan - 
čių;

c) tinkamų knygų, 
mokslo priemonių;

d) pakandamai mate- 
rialės paramos.

Jaunimo talka mokyk
lai visais čia paminėtais 
atvejais yra labai reikš
minga.

a) Papildyti retėjan
čias lietuvių mokytojų ei - 
les tegali tik jaunoji kar
ta, išėjusi mokslus gy
venamųjų kraštų mokyk
lose ir lankiusi lietuviš
kąsias mokyklas bei rim
tai pasiruošusi pedago
giniam darbui tam su
kurtame lituanistiniame 
institute bei įvairiuose 
panašaus pobūdžio kur
suose. Tai yra kilniau
sias ir gražiausias žy
gis, kurį gali ir turi at
likti jaunosios kartos 
žmonės savo tautai. Be 
šios talkos lietuviško
sios mokyklos amžius 
būtų labai trumpas, o 
išnykus mokykloms, vi
sos tautinio darbo pas
tangos taptų bereikš
mės.

b) Jeigu kiekvienas lie - 
tuvis jaunuolis (ė) ištver
mingai lankys vyresnią
sias mokyklos klases ar
ba aukštesniąją liet, mo
kyklą, jeigu savo pavyz
džiu ir paskatinimu pa
veiks mažesniuosius vai
kus, kad jie be ypatingų 
tėvų raginimų ir prievar
tos atiduotų savo laisvą
jį šeštadienį mokyklai. 
Atrodo, kad pats laikas 
surasti propagandinių 
būdų paversti "būtina ma
da" lietuviškosios mo
kyklos lankymą.

Šia proga tenka pri
minti vieną negerovę, la
bai neigiamai veikiančią 
mokyklos darbą — tai 
nuolatinis, nereguliarus 
mokyklos lankymas. Da
linai to priežastis būna 
pačių mokinių apsileidi
mas, bet gana dažnai pa
sitaiko, kad kitos parei
gos verčia darbą mo
kykloje laikinai nutrauk
ti arba net visiškai ap
leisti. Reikia atsiminti, 
kad šeštadieniai ir sek
madieniai tėra vieninte
lės dienos savaitėje, ku
riose ir kitos organiza
cijos nori savo narius su
telkti savo uždaviniams. 
Todėl bendrajam labui 
lietuviškųjų mokyklų ir 
jaunimo organizacijų va
dovybės turėtų susitarti 
ir savo darbą koordinuo
ti taip kad viena kita ne
trukdytų. Šiuo atveju jau
nimo supratimas ir su
kalbamumas galėtų turė
ti geros įtakos mokyklų 
darbui. Čia yra svarbus 
uždavinys ir vietos lietu
vių bendruomenių vado
vybėms imtis inicia
tyvos tokiam jaunimo or
ganizacijų ir lietuviškų 
mokyklų darbo koordi
navimui. Juk, rodos, bū
tų galima susitarti, kad 
ir organizacijos ir mo
kykla tam.tikrais atve
jais veiktų kartu (pav., va 
saros stovyklų progra
mos su liet, mokytojų tal
ka, bendri Motinos Die
nos, Tautinių švenčių 
minėjimai ir t.t.) Reikė
tų taupyti darbo jėgas 
ir siekti kiek galima di
desnio našumo veikiant 
sutelktinai, o nesisklai-

DEL DRAUGO PRANEŠIMO 
REZOLIUCIJŲ REIKALU

Ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 
15 d. po pietų, Senato Užsienio 
Reikalų Komitetas patvirtino H. 
Con. Res. Nr. 416.

Tokią žinią spaudai perdavė 
ALT Clevelando Skyriaus dele
gacija Washingtone. Už netiks
lumus spaudoje neatsakome, 
prašėme pataisyti.

Draugas savo rugsėjo mėn. 
19 d. laidoje skelbia, kad aš būk 
tai dalyvavau Rezoliucijoms 
Remti Komiteto delegacijoje, 
kuri tą pačią savaite lankėsi 
Washingtone. Šitokia ži
nia yra sufabrikuota, ir įžei
džianti visą Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

ALT Clevelando Skyriaus at
stovai nedalyvavo jokioje p. Va
liuko delegacijoje.

K. Algimantas Pautienis 
ALT Clevelando Sk. pirm.

terystės luomą. Daugu
ma jaunų žmonių, labai 
gražiai įsikūrusių ir pra
turtėjusių, nerodo susi
domėjimo mokykla vien 
dėl to, kad jie arba ne
turi vaikų arba jų vai
kai dar maži. Sako: 
"kai mūsų vaikams 
reiks eiti į liet, mo
kyklą, tada ir mes ją 
remsime, o dabar tegul 
ja rūpinasi tie, kurių vai
kai jau dideli". Deja, 
šis samprotavimas mū
sų sąlygose nepriimti
nas. Svarbu yra išlai
kyti mokyklą veikiančią, 
stiprėjančią, tobulėjan
čią. Svarbus jos tęsti
numas. Gali atsitikti 
tai, kad mokykla, ne
gaudama pakankamai 
paramos, turės būti lik
viduota, ir kai vaikai pa
augs — mokyklos jau ne
bebus. Todėl kiekvieno 
patrioto pareiga remti 
lietuvišką mokyklą visą 
jos gyvavimo laiką ir 
nelaikyti jos vien tik mo
kinių tėvų reikalu. Lie
tuviškoji mokykla yra vi
sos tautos gyvybinis rei
kalas, o jos rėmimas 
kiekvieno sąmoningo lie
tuvio garbės pareiga.

R PLANINGAS TAUPYMAS
■ i PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

nraUltirĮ. mtradiaaį ir paakiai a* į Chertered and Sapcrviaed by the Uaitcd Statė* Govoaacat
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Keletas puslapių iš K. Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje išleistų lietuvių kalbos ir aplin
kos pažinimo pratimų. v- Noreikos nuotrauka

LIETUVIU KALBOS IR LIETUVOS 
PAŽINIMO PRATIMAI

K. Donelaičio Litua
nistinė Mokykla Chi
cagoje išleido Lietuvių 
kalbos ir aplinkos paži
nimo, o taip pat Lietu
vos pažinimo pratimų 
sąsiuvinius. Viso išleis
ta šeši sąsiuviniai. Jų 
autoriai yra šios mo
kyklos mokytojos, prati
mų medžiagą jos pačios 
arba kiti šios mokyklos 
mokytojai naudoję mo
kykloje jau porą, treje
tą metų. Be to, visus 
pratimus yra peržiūrė
jęs Domas Velička, Pe
dagoginio Lituanistikos 
Instituto lektorius.

Pirmasis ąasiuvinys. 
Lietuvių kalbos pratimai 
72 psl., paruoštas Ire
nos Bukaveckienės. Jo 

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje išleistųjų lietuvių 
kalbos ir aplinkos pažinimo pratimų sąsiuviniai.

V. Noreikos nuotrauka

pratarmėje autorė sa
ko: "Šie pratimai skir
ti I skyriaus vaikams, 
kurie yra mokomi iš A. 
Rimkūno Kregždutės I 
dalies IV laidos elemen
toriaus".

Antras sąs. Irenos Še- 
relienės, Lietuvių kal
bos ir aplinkos pažinimo 
pratimai, 65 psl. Autorė 
teigia: "kad pratimai įga
lina mokytoją tiksliau ir 
konkrečiau perduoti mo
kiniams žinias ir duoda 
progos tėvams sekti mo
kinio lietuvių kalbos mo
kymosi eigą".

III a sas. D. Bindokie- 
nės ir I. Šerelienės, Ap
linkos pažinimo prati
mai, 23 lapai. "Susipa
žindamas su savo kas

dienine aplinka ir paly
gindamas ją su Lietuvos 
aplinka, mokinys geriau 
supranta ir įsivaizduoja 
savo tėvų kraštą..." pa
grindžia autorė šių pra
timų reikšmę.

III sąs. D. Bindokie- 
nės ir I. Šerelienės, 
"Lietuvių kalbos prati
mai", 62 psl.

IV a sąs. Danutės Bin- 
dokienės, Lietuvos paži
nimo pratimai, 25 psl. 
Autorė pratarmėje paaiš
kina, kad šie pratimai 
"yra įvadas į aukštes
niuose skyriuose eina
mą Lietuvos geografiją 
bei istoriją"... ir IV sąs. 
D. Bindokienės, "Lietu
vių kalbos pratimai" 60 
psl.

Bendrai visų pratimų 
konspektai yra paruošti 
"norint padėti moki
niams mokytis lietuvių 
kalbos jiems pažįstamu 
ir įprastu būdu". Kai ku
rie pratimų tekstai vyku
siai iliustruoti. Pirma
jame sąsiuvinyje nuro
doma iliustratorė D. Va- 
raneckienė. IV a sąs. 
telpa Lietuvos paukš
čių nuotraukos ir kt.

Pratimų sąsiuviniai 
gražiai atspausdinti M. 
Morkūno spaustuvėje, 
Chicagoje. Kiekvienas 
sąsiuvinis įrištas į pu
siau kietus viršelius. 
Kaina nepažymėta. Pra
timų leidėjas — K. Do
nelaičio Lituanistinė Mo
kykla — savo mokslei
vius šiais sąsiuviniais 
jau yra aprūpinusi. Taip 
pat juos jau esą įsigiję 
ir kelios kitos mokyklos. 
Norintieji dar įsigyti,

TAUTINIAI MOTYVAI ŠILUVOS 
KOPLYČIOJE

Keli tūkstančiai lietu
vių, rugsėjo 3-5 d.d. su
plaukę į lietuvių religinį 
kongresą ir Šiluvos kop
lyčios dedikavimo iškil
mes Nekalto Prasidėji
mo šventovėje Washing- 
tone, jau išsiskirstė. 
Įdomu pastebėti, kad Wa- 
shingtono iškilmėse ma
tėsi nemažai ir tautinės 
srovės žmonių: P LB 
pirm. J. Bačiūnas su po
nia, Danguolė Bartkų- 
vienė su savo mamyte, 
dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai, dr. J. Ba
lys, A.S. Trečiokas ir 
nemažai kitų.

Žmonės išsiskirstė, 
įvykiai nuėjo istorijon, 
bet ateinantiems me
tams ir amžiams pasili
ko stovėti paminklas — 
Šiluvos koplyčia. Ji pa
siliko stovėti Amerikos 
katalikų tautinėje šven
tovėje, kuri turistų yra 
labai lankoma ir per ją 
metų bėgyje praeina de
šimtys tūkstančių žmo
nių.

Berengiant Šiluvos 
koplyčią, spaudoje buvo 
daug tulžies išlieta, ko
dėl atsižadėta Vilniaus 
ir Aušros Vartų vardo, 
kodėl parinkta Šiluva? 
Įsižiūrėjus į Šiluvos kop
lyčią Washingtone, ne
galima nesutikti, kad ir 
vilniečių bei kitų kovoto
jų užuominos koplyčios 
statytojų buvo paimtos į 
širdį ir kad bendrai vi
sa ta audra išėjo į ge
ra — Nekalto Prasidė
jimo Šventovėje Washing- 
tone mes, lietuviai, tu
rim tikrą tautiniai — 
krikščionišką panteoną 
— Šiluvos koplyčią. Ir re
gis, ar tik ne galutinį 
vaidmenį teigiamąja 
kryptimi bus čia suvai
dinęs dail. V. K. Jony
nas.

Įėjus į Šiluvos koply
čią, kuri yra dešinėje pa
grindinės šventovės pu
sėje, taigi, kiekvieno pa
stebima ir atrandama, 
pamatai koplyčią domi
nuojantį Šiluvos Marijos 
altorių, kur žvaigždėto 
skliauto fone stovi Ma
rija su Kūdikiu. Tai mo
numentali skulpt. Ka- 

kreipiasi į mokyklos ve
dėją Julių Širką, 6001 
So. Washtenaw Avė., Chi
cago, III. 60629. (mv) 

šubos skulptūra, impo
nuojanti natūralumu ir 
paprastumu. Marijos 
papėdėje Lietuvos kry
žių kalnas, o viršuje kiek
vieną pagaunantis įra
šas: "Mary, Console the 
children of the land 
sprinkled with blood and 
tears..."

Dešinėje sienoje lietu
viškas motto iš Lietuvos 
himno: "Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę se
mia". Ši siena skirta gar- 
bingosios Lietuvos pra
eities prisiminimui, ją 
dominuoja Šv. Kazimie
ras su Vilnium ir Auš
ros vartais, katedra, baž
nyčiomis, pilimi. Pa
veikslo centre ryškiai 
matosi vytis ir kiti tau
tiniai simboliai. Tai dail. 
V.K. Jonyno darbas.Pro
tarpiais, regis, savo 
simbolių gausumu ir tau 
tiškumu ši siena net pri
trenkia Šiluvą, kurios 
siena yra centrinė.

Kairėje sienoje Mai
ronio šūkis: "Apsaugok 
Aukščiausias tą mylimą 
šalį". Čia vėl dail. V.K. 
Jonynas centre pastatęs 
Rūpintojėlį, rymantį me
diniame soste. Už jo stie
biasi Kaunas, po jo ko
jomis — P. Rimšos Var
go mokykla, o žemiau — 
lietuvių kalinių mišios 
Vorkutos kasyklų pože
miuose. Amerikiečių 
spauda jau paskelbė, 
kad ten atvaizduotas ku
nigas, laikantis mišias, 
esąs kun. Račiūnas, il
gametis Vorkutos kali
nys.

Lubose, dail. Elskaus 
imponuojančiam kūriny
je, įamžintos keturios 
Madonos: Pažaislio, Že
maičių Kalvarijos, Tra
kų ir Vilniaus Aušros 
Vartų. Antrame lanke Vy
tis, Kauno Karo muzie
jaus bokštas ir Laisvės 
statula. Taigi, simbolių 
simboliai. Ir kiek tarp 
jų kiekvienam brangių 
tautinių detalių. Niekur 
nė žodelio, kad Marijos 
apsireiškimas Šiluvoje 
išgelbėjo Lietuvą nuo pro 
testantizmo.

Ir aš ir kiti matėm, 
kaip šventovės gidai — 
amerikiečiai veda eks
kursijas į Šiluvos šven
tovę ir ekskursantams 
nuodugniai aiškina kiek
vieną istorinę detalę, 
įamžintą Šiluvos koply

čioje. Jie visa tai išmo
kę atmintinai. Jau nevie
nas tūkstantis amerikie
čių, nesiškiriant ir prez. 
Johnsono žmonos, matė 
lietuvių Šiluvos švento
vę ir ja gėrėjosi. O per 
metų metus praplauks 
pro čia šimtai tūkstan
čių amerikiečių ir su
žinos apie krauju ir aša
romis pasruvusią mū
sų žemę, pamatys čia 
Lietuvos sostinę Vilnių, 
sužinos, kad ne vien tik 
Fatima ar Liurdas tikin
tiesiems yra pasaulinio 
mąsto šventovės, bet ir 
mūsų Šiluva.

Atvirai kalbant, anks
čiau gan skeptiškai bu
vau nusistatęs Šiluvos 
koplyčios atžvilgiu. Bet 
kai ją gyvomis akimis 
pamačiau, įsitikinau, 
kad tai yra tikras lie
tuvių pasididžiavimas. 
O už tai didelės pagar
bos nusipelno meninin
kai, įrengę koplyčią: Jo
nynas, Elskus ir Kašu
bą. Aišku, visa tai ne
būtų buvę įvykdyta be 
milžiniško vysk. V. Briz - 
gio ir viso komiteto dar
bo ir ištvermės.

VI. Ramojus

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED
ALL AROUND 

MACHINISTS & BENCH 
HANDS

Press repair vvork experience on 
large equipnient.
Steady vvork for qualified men.

SUPERIOR WELDING & 
PRESS REPAIR CO.

24400 Shervvood Centerline, Mich. 
(96-102)

MACHINIST
To do light machine vvork. Esperi- 
enced in making tools and fistures 
for ūse in assėmbly . of small parts. 
Vt'orking to close tolerance.

ELMWOOD SENSORS 
INC.

1655 Elmwood Avė. 
Cranston, R. I.

An Equal Opportunity Employer
(100-101)

TRA1NLSS
SI‘OI VCELDl.RS

&
PUNCH PRESS

Day and afternoon shifts. 
IIAVIIIORNE METAL PRODUCTS 

CO.
43 36 Coolidge 

Royal Oak. Mich.
(100-109)

VVANTED JOURNEYMAN
AUTOMATIC SCRIAV MACU. MAN 

IOR BRO\VN & SHARPES 
is needed by a small būt vvell es- 
tablished company. If you are the 
man vve ar looking for you can 
secure a good income and future 
vvit h :
LATTNI.R BROS. MACH1NING CO. 

6>0 | .. Trov, Ferndale, Mich.
313 JO 4-6741

(100-104)

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)
(8)

Po vakarienės prasidėjo šokiai. Kap. Gabriunas pa
šoko porą šokių su Aušra ir sėdo prie kortų staliuko. Aš 
laikiausi nuo Aušros atokiai, šokau su kitomis damomis, 
tik vienu momentu, kai buvo "valsas iš kairės” ir kai 
man išpuolė šokti su Aušra, mes galėjome persimesti ke
liais žodžiais. Ji man lyg tarp kitko juokaudama papa
sakojo, kad jos vyras parvažiavęs iškėlęs jai baisią pa
vydo sceną. Vadinas, jis žino? — aš paklausiau susirū
pinęs žvilgterėdamas į kortų staliuką. Gal šį tą ir žinąs 
bet ne viską, — atsakė ji. Paskum ji man pasakė, kad 
jos vyras ketinąs mane kviesti ”pasiąiškinti”. Ta žinia 
skaudžiai grybštelėjo mano savimylą, ir aš tuojau atsa
kiau, kad nieko neturiu jam "aiškintis" ir kad aplamai 
man būtų pavojinga susitikinėti su juo privačiai, nes 
pašonėje jis nešiojąsis savo brauningėlj ... Aušra nusi
šypsojo ir atsakė, kad jokio pavojaus nesą, nes ji savo 
vyrą stipriai laikanti "už skvernų”, kad jei aš neatei
siąs, tai jis pagalvosiąs, kad aš jo bijąs dėl to, jog iš 
tikrųjų turįs su ja kažkokių paslaptingų ryšių. Todėl bu
sią geriausia, jei aš ateisiąs ir lyg niekur nieko jam pa

sakysiąs, kad tarp mūsų nieko rimto nesą, kad mes tik 
draugai, daugiau nieko, kad jis buvęs savo šnipų suklai
dintas. Tuomet jis nusiraminsiąs ir laimingas išvažiuo
siąs į savo dalinį, kitaip sakant, visi būsią patenkinti. Aš 
stebėjaus jos proto sumanumu ir nebesvyruodamas pri
žadėjau ateiti, jei būsiu pakviestas. Ji glustelėjo prie ma
nęs šnibžtelėdama, kad labai mane mylinti ir, dirigentui 
riktelėjus, "valsas su savom!”, mes išsiskyrėme.

Atsisveikindamas kap. Gabriūnas tikrai mane pa
kvietė kitą dieną jį aplankyti. Rašau šias eilutes prieš 
eidamas kišti galvos į liūto nasrus . . .

Tas tekstas buvo pailiustruotas tokiu piešinėliu: vie
noje puslapio pusėje buvo nupiešta vyriška figūra, kito
je — moteriška, o tarp jų stovėjo iš kardo išlenktas mil
žiniškas klaustuko ženklas. Apačioje parašas: Kap. Gab- 
riūno kardo paslaptis ...

★

Humorą aš mėgstu. Kartais man rodos, kad aš žiū
riu į gyvenimą pro humoristo akinius, bet tai, ką aš pa
tyriau pas kap. Gabriūną, turėčiau pavadinti "antihumo- 
ru", o gal tik kvailiausiu farsu, kokį tik man kada teko 
patirti gyvenime. Ką tik sugrįžau iš to pasimatymo ir 
skubu užrašyti savo įspūdžius, kad paskum neužmirščiau.

Kap. Gabriūnas mane pakvietė ateiti 6 vai. popiet. 
Punktualiai tą valandą aš paspaudžiau jo buto durų skam
butį. Įleido mane pats šeimininkas. Jis vilkėjo karine uni
forma ir pašonėje buvo pasikabinęs makštelę su braunin
gu. Kalėdų šventės dar nebuvo pasibaigusios, ir aš ei
damas galvojau, kad gal Aušra pasitiks mane su vaišė
mis kaip visada, bet nei vaišių nei pačios šeimininkės nie
kur nesimatė. Vadinasi, reikalas rimtas, — pagalvojau 

įeidamas į man jau labai gerai pažįstamą saloniuką.
— Prašau sėsti, pone Adomoni, — man pasigirdo, 

kad kap. Gabriūnas stengėsi kalbėti kietai ir autoritetin
gai, tačiau jo balsas praskambėjo kažkaip dirbtinai ir 
svyruojančiai.

— Ačiū, — aš atsisėdau ant sofos ir laukiau kas bus 
toliau.

Šeimininkas nervingu mostu užsidegė papirosą ir 
degtuką ne peleninėn padėjo, bet nubloškė ant grindų. 
Iš jo įtempto ir lyg užsikirtusio veido buvo aiškiai ma
tyti, kad jis varžosi ir nesusigaudo nei kaip nei nuo kur 
pradėti kalbą. Jis čiupo kėdę už atlošo ir taip jį suspau
dė, kad pabalo jo rankos kauliukai, ją stumtelėjo sofos 
link, atsisėdo užmesdamas koją ant kojos ir atlašiai pa
sitempdamas visu kūnu, be abejo, pagalvojau aš, tam, 
kad atrodytų smarkesnis ir įvarytų daugiau baimės savo 
priešininkui. Galuodamasis tvirtu žvilgsniu žiūrėti į ma
ne, jis lyg puldamas į šaltą vandenį smarkiai linktelėjo 
priekin ir paskubom pramurmėjo:

— Tamsta susitikinėji su mano žmona?
— Susitikinėju, — aš atsakiau ramiai, nors mano 

širdis, rodos, kažkaip smuktelėjo žemyn.
— Kur?
— Gatvėje, kavinėje, svečiuose, kartais mes išeina

me pasivaikščioti už miesto jei gražus oras, — aš trūk
telėjau pečiais.

— Ar tamsta užeini čia, į mano butą?
— Kas čia per tardymas, pone kapitone? Ar išva

žiuodamas tamsta palieki savo žmoną uždarytą tarp šių 
keturių sienų ir raktus pasiimi su savimi?

(Bus daugiau)
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Jaunimo stovykla Romuvoje
Šiais Jaunimo Metais 

lietuviškasis jaunimas 
Vokietijoje turėjo savo 
suvažiavimą - stovyklą 
drauge su XIII Europos 
Lietuviškųjų Studijų sa
vaite liepos 30 — rug
piūčio 7 d.d. Vasario 16 
gimnazijos sodyba Ro
muva, šiaip jau vasaros 
atostogų metu pilna idi
liškos ramybės, kur pe
risi laukinės antys ir 
suokia lakštingalos, 
skardenosi lietuviškais 
balsais ir jaunatviško
mis dainomis.

Kelios dešimtys bran
desnio jo jaunimo, ypa
tingai universiteto stu
dentai, dauguma, nors 
mažoka dalimi aktyviai, 
įsijungė į bendrąją stu
dijų savaitės programą, 
rinkosi tačiau taip pat ir 
atskirai aptarti savo rei
kalų bei padraugauti sa
vo tarpe, pasižvalgyti 
gal taip pat, kiek (!) le
lijų ar bijūnų šiemet žy
di lietuviškajame darže
lyje. Dalis vyresniojo 
jaunimo šauniai vadova
vo ir talkininkavo jau
nesniesiems už save 
draugams.

Trys Jaunimo Kongreso atstovai jaunimo stovykloje: Arvydas 
Lingė, Jūra Gailiušytė ir kun. Vingaudas Damijonaitis.

DIVIDEND CHICK5 MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

Jostph F. Gribauskts, Exec. Secv.
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED
PHONE 656-6330

Jaunesnieji (maždaug 
tarp 15-20 metų), kurių 
susirinko virš 30, turė
jo savo atskirą stovyklą. 
Gyveno jie gamtoje, pa
lapinėse, kurias parūpi
no Vokietijos LB pirmi
ninkas kpt. K. J. Valiū
nas ir jo kuopos vyrai. 
Nors naktys buvo neį
prastai šaltos, po septy
niom antklodėm nesu
šalo nė vienas. Iš vi
daus šildė ūkio šefo J. 
Subačiaus ir jo baltake- 
purio personalo teikia
mos kalorijos. Stovyklą 
globojo Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenė, o 
santykius su studijų sa
vaite derino koordinaci
nė komisija susidedanti 
iš A. Grinienės, mokyt. 
A. Palavinsko ir mokyt. 
A. Veršelio. Stovyklos 
komendantas buvo stud. 
Arvydas Lingė iš Ham
burgo, mergaičių vado
vė — stud. Birutė Au- 
gustinavičiūtė iš Cleve- 
do, studijuojanti Stras- 
burge; berniukų — Va
sario 16 gimnazijos mo
kinys, skautų drauginin
kas Alfredas Starukas; 
dainų vadovė — stud.

DIRVA

Kristina Čėsnaitė iš 
Australijos, studijuojan
ti Heidelberge. Visoke
riopą techninę pagalbą 
teikė mokyt, kun. J. Dė
dinas su savo aparatais 
ir priemonėmis, tapu
siais beveik viešąja nuo
savybe.

Ir jaunesnieji įsijun
gė į barzdotojo vairinin
ko dr. K.J. Čeginsko vai
ruojamos studijų savai
tės programos dalį, kuri 
jiems buvo labiau priei
nama. Taip jie dalyvavo 
studijų savaitės atidary
me, rytinėse katalikų ir 
evangelikų pamaldose, 
prof. J. Ereto paskaito
je ir jo pagerbime šie
met jam sukankančių 70 
metų proga. Iš Ameri
kos parvykusių, pavydi
momis Jaunimo Metų 
trumpikėmis apsivilku
sių "Kongresmonų" — 
laimingųjų Jaunimo Kon
greso Chicagoje dalyvių 
pranešimo įspūdžiai su 
paveikslais apie savo 
viešnagę Amerikoje ir 
susitikimą su kitų kraš
tų lietuviškojo jaunimo 
atstovais davė visiems 
pajusti, kas yra jaunoji 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė.

Tautiniais rūbais pa
sipuošę jaunieji daly
vavo įspūdingoje vakari
nėje žuvusiųjų pagerbi
mo eisenoje ir Tėvynės 
vakaro programoje, o me
no bei šokių vakare ypa
tingai gražiai pasirodė p. 
Krutulytės - Boehm su
organizuota Šiaurinio 
Reino - Vestfalijos jau» 
nimo grupė su tautiniais 
šokiais ir deklamacijo
mis, gi Vasario 16 gim
nazijos "filisteriai” — 
su maloniai improvizuo
ta konkurencija.

Šalia to jaunesnieji tu
rėjo ir savo atskirą pro
gramą, kur daugiau vie
tos buvo skiriama dainai, 
sportui ir draugiškam 
linksmumui. Dalyviai 
atsispausdino ir išmoko 
apie 50 dainų. Nežiūrint 
dažno lietaus, buvo žai
džiamas tinklinis ir,pa
saulinių pirmenybių ženk
le, net pamirštant "tau
tinį” krepšinį — futbo
las. Rungtynėse prieš 
vietinę komandą, kur iš 
abiejų pusių buvo įmuš
ta 14 (!) įvarčių, tapo pur
vinai, bet garbingai iš
kovotas, vartojant kraš
to šeimininkų vokiečių 
terminologiją, vice-lai- 
mėtojų vardas.

Visiems lietuviško
sios savaitės dalyviams 
jaunieji surengė nuotai
kingą, nors lietingą, lau
žą, o sau — "slaptą" ki
no seansą palapinėje su 
mokyt, kun. J. Dėdino 
mėgėjišku filmu bei dai
nomis žvakių šviesoje 
ir, mielai talkininkauja
mi mokyt. E. Tamošai
tienės, atskirą, su pro
grama ir prizais, šokių 
vakarą, kurio moderniš
kus ritmus vos atlaikė 
senoji pilis.

Netrūko ir rimtosios 
dalies, kurią moderavo 
kapel. kun. J, Riaubū- 
nas. Vietoj paskaitų bu
vo pravesta eilė pašne
kesių, du iš jų su vyrės ■ 
niosios kartos atsto
vais: su prof. dr. Z.
Ivinskiu — apie Lietu
vos praeitį, padėtį ir 
ateitį, su prof. dr. kun.
J. Juraičių — apie tikė
jimo ir mokslo bei gy
venimo santykius. Jau
nimas labai įvertino pa-
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Jaunimo stovyklos dalyviai vėliavos pakėlimo iškilmėse prie Vasario 16 Gimnazijos rūmų.

šnekesių įdomumą ir 
abiejų svečių pasisaky
mų atvirą tiesumą. Ne
priklausomybės kovų sa
vanoris - kūrėjas maj. 
P. Gudelis pateikė, kaip 
gyvą liudijimą, savo au
tobiografinių prisimi
nimų pluoštą. Mokyt, 
dail. A. Krivickas, šalia 
jaunųjų dailininkų: Aliu
tės Mečytės, Tado Bur
bos, Ingridos Suokaitės 
ir Janinos Jurkonytės 
darbų parodos, pristatė 
ypatingai jaunimui skir
tas Lietuvos vaizdų ir 
liaudies meno parodė
les. Lietuviškojo jauni
mo padėčiai tėvynėje ir 
svetur sava patirtimi nu-

šviesti prisidėjo ypatin
gai stud. Artūras Herma
nas, stud. Kristina Čes- 
naitė, stud. Lydi ja Packe- 
vičiūtė ir Vytautas Bra
zaitis. Ir patys jaunie
ji pašnekesiu dalyviai, 
kurių žymi dalis buvo 
prieš kelerius metus at
vykusių iš Lietuvos, gy
vai įsijungė į diskusijas, 
vieni kitus papildydami.

Rezultatas: Visi daly
viai gavo pajusti gyvą 
tautos pulsą, sustiprėjo 
ryšys savo tarpe, su lie
tuviškuoju jaunimu ki
tur ir su tikrąja be prie
vartos ir melo, gyvąja 
Lietuva. Tai ir buvo šios 
stovyklos tikslas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
DIREKTORIŲ PASIKEITIMAS

Š.m. rugsėjo 4 d. Va
sario 16 gimnazijos salė
je, gražus būrelis gim
nazijos mokinių, moky
tojų, tarnautojų ir sve
čių atsisveikino su buvu
siu gimnazijos direkto
rium kun. Br. Liubinu 
ir sutiko naująjį direk
torių kun. dr. Petrą Ba- 
činską.

Vokietijos KV p-kas 
Jonas K. Valiūnas tarda
mas šia proga žodį trum
pai suminėjo kun. Br. 
Liubino nuopelnus per 4 
paskutinius metus jam 
vadovaujant Vasario 16 
Gimnazijai, padėkojo už 
jo nuoširdų darbą ir pra
šė neužmiršti gimnazi
jos ir ateityje, o taip pat 
nepasitraukti iš visuo
meninės veiklos. Palin
kėjo jam geriausios sėk
mės naujame darbe.

Pristatydamas naują 
direktorių kun. dr. P. 
Bačinską, KV pirminin
kas suminėjo svarbiau
sius jo gyvenimo įvy
kius.

Baigdamas pirminin
kas palinkėjo sėkmingo 
darbo vadovaujant Va
sario 16 gimnazijai ir 
žadėjo visokeriopą gali
mą pagalbą iš Krašto 
Valdybos pusės.

Tardamas atsisveiki
nimo žodį, kun. Br.Liu- 
binas prisipažino, kad ap
leidžiąs Vasario 16 gim
naziją su tam tikru liū
desiu, nes šis darbas pa- 
liksiąs jo gyvenime neiš
dildomą įspūdį. Pareiš
kė įsitikinimą atiduodąs 
gimnazijos vadovavimą į 
tinkamas rankas ir pra-

šė naująjį direktorių ne
boti būsimų sunkumų.
Baigdamas kun. Br. Liu- 
binas padėkojo mokyto
jams ir mokiniams už 
gerą bendradarbiavimą.

Kun. dr. Bačinskas pa
reiškė, kad jis dėsiąs 
visas pastangas galimai

geriau atlikti šias sun
kias ir atsakingas parei
gas prašydamas moky
tojų, kad jo darbą pa
remtų geru bendradar
biavimu, o mokinius ge
ru mokymusi.

Vėliau sekė bendras 
pasivaišinimas gimna
zijos valgykloje, kurioje 
dalyvavo abu direkto
riai, gimnazijos moky
tojai bei tarnautojai ir 
KV nariai.

***
Šiais metais Evange

likų Jaunimo Ratelio va
dovo mokyt. Fr. Skėrio 
tarpininkavimu stovykla
vo Norvegijoje penki Va
sario 16 gimnazijos mo
kiniai: Edumundas Bud
rys, Vytautas Poškaitis, 
Jonas Sonsas, Manfre
das Šiušelis, Aleksand
ras Staršinovas. Po 6 
savaičių jie grįžo rugpiū
čio 28 d. gerai pailsėję 
ir atsigavę.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, iu- Į 
tinti (laupei metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I U SSR.
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 if nemokamų katalogų kreipkitės Į visus į 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS ENPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue __ AL 4-5456
• 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. Broadway A N 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 — 904 Litei'ary Rd. TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 7300 Michigan Avenue VI 1-5355
• GRAND RAI’IDS. Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. G L 8-2256
• HAMTRAMCK. Mich. — 11333 Jos. Campau .. GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 290 Franklin Avenue.

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

Tel. A N 1-2991 
-• LAKEVOOD, 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
.« PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J- — 176 Market. Street_______ GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa.19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• P1TTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street H U 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



Nr. 100 — 6 DIRVA 1966 m. rugsėjo 23 d.

ALL 6 STOTIES

Specialus pasiūlymas! 
Playtex kūdikiams 
bonkutes
6.95 Reg. 8.95

Sutaupote $2 šio specialaus pasiūlymo 
metu! Įrodykite sau jog jūsų kūdikis 
maitinsis geriau ir ugdys svorį greičiau 
su Playtex bonkute. Natūraliai veikiąs spe- 
niukas neužsiriečia. Kūdikis priima mais
tą nepraeinant orui, tuo sumažinant sei- 
liavimą ir užspringimą. Bonkutės vidus 
sterilizuojamas ir pakeičiamas. Nereika
lingi sterilizavimui priedai. Nereikia plo
vimo.

Infants Wear, May’s 2-ras aukštas 
mieste ir skyriuose

PIRKITE PENKTAD.: MIESTE 9:30 IKI 5:45/VISUOSE SKYRIUOSE 9:30 IKI 9:30. DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

HELP WANTED MALĖ

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand, ūse 
elec typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge’ general office routine. 
NE plant loc. Crown Products. 2121 
AVheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(97-103)

WANTED EXPERIENCE 
or

TRAINEE
LIGHT LATHE OPERATOR
Steady work. 5 day week. 8 hour day.

Call 313 — JO 4-5993
Ask for TONY MENNUCCI

(96-101)

FACTORY HELP
PORTER—-2ND SHIFT

Also—Various Production—Openings 
Excellent vvor'king conditions 

Good salary
Liberal fringe benefits 

Modern plant servic.ing the food 
industry.

Apply—-8 A- M.— I 2 noon 
GR1FF1TH LABORATOR1ES 

855 Rahway Avė., Union, N. J. 
(96-104)

LAYOUT DRAFTSMAN
3 to 5 years experience

MODEL MAKER 
Sheet metai and welding experience 

GENERAL MACHINIST 
WELDERS 

AUTOMATIC & HELI-ARC
APPLY

Levitt Manufacturing Corp. 
Gardex Division 
Michigan City, Ind. 

(96-10)

WANTED AT ONCE- 
JOURNEYMEN 

or
IST CLASS MEN 

SPLINE OPERATORS 
WET & DRY FORM 

GRINDERS 
TEMPLATE FORM 

GRINDERS 
RACK TOOTH MILL 

OPERATORS
Expansion ■ program with progressive 
company.
Steady work, overtime and top fringe 
benefits ( willing 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)

WANTED AT ONCE

PLASTIC INJECTION FOREMEN
&

PRESS FOREMEN
Some experience preferred, būt will train suitable 
men with mechanical apitude. This is a fine op
portunity for the right man to join the manage- 
ment of a rapidly growing and progressive com
pany. Age: 30-40. Apply:

JIM ROBBINS COMPANY
STEPHENSON H1GHWAY AT 14 MILE ROAD

TROY, MICHIGAN
(100-102)

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SLA SEIMO KOMITETAS 
LIKVIDAVOSI

Keturių SLA kuopų su
dėtinis komitetas, pasi
darbavęs pravedant Cle
velande SLA 80 metų su
kaktuvinį seimą rūgs. 18 
d. posėdyje, P. Šukio sve
tainėje, patiekus įvai
rioms komisijoms savo 
raportus, likvidavosi.

Seimas buvo sėkmin
gas ir pajamų atžvilgiu: 
liko pelno $267.

Komiteto nariai davė 
įvairiausių pasiūlymų, 
ką su tuo pelnu daryti. 
Pinigai, pagaliau, išda
linti sekančiai: Čiurlio
nio ansamblio namų re
montui $50 (Čiurlionio 
ansamblio namas rūpi 
Susivienijimui, nes SLA 
davė paskolą tam namui 
įsigyti). Povilui Šukiui 
už naudojimąsi patalpo
mis komiteto posė
džiams $25. Šukys ir 
savo dalį paskyrė Čiur
lionio ansamblio na
mams.

Šv. Kazimiero ir 
Vysk. Valančiaus lietu
viškoms mokykloms pa
remti — po $50. Liku
sius $93.48 padovanoti 
SLA Tautinei Fondacijan

Seimui rengti komite
to pirmininku buvo SLA 
14 kuopos narys J. Dau
gėla.

GALIMA BUS LAIMĖTI...

LB Clevelando I-os Apyl. Val
dyba gavusi iš JAV LB Centro 
Valdybos ir KF pareigūnų nu
rodymus ir Įvertindama K Fon
dui lėšų reikalingumą, savo po
sėdyje nutarė rugsėjo ir spalio 
mėnesį Įvykdyti K Fondui aukų 
vajų (Clevelande) platinant do

vanų laimėjimo knygeles, ku
rios jau platinamos. Knygutė iš 
5 lapų. Vieno lapo kaina 50 c. 
Visa knygelė --2 dol.

Pirmutiniai šiam tikslui sky
rė po 10 dol. Įsigydami po 5 kny
geles -- tai Šv. Jurgio parap. 
klebonas kun. B. Ivanauskas ir 
Dr. V. Ramanauskas.

Mes prašome Clevelando lie
tuvių paremti ŠĮ vajų Įsigyjant 
laimėjimo knygeles.

Galima užsakyti ir telefonu 
pas valdybos, iždininkę A. Nei
manienę -- 391-7588. Pusė gau
tų pinigų lieka Apylinkės kaso
je.

Laimėjimui skirta:
1) Philco, 23 colių televizi

ja (J. Lieponio dovana).
2) Paveikslas -- dail. J. Pau- 

tieniaus dovana.
3) Paveikslas -- dail. A. Pet- 

rikonio dovana.
4) Radio aparatas -- J. Gra- 

dinsko dovana.
Dovanų paskirstymas įvyks 

1966 m. spalio 16 d. Chicagoje 
Jaunimo Centre.

♦ LB CLEVELANDO , I-os 
Apyl. Valdyba reiškia nuošir
džią padėką Šv. Jurgio parap. 
klebonui kun. B. Ivanauskui už 
patriotinį pamokslą ir parapi
jos chorui už giedojimą laike 
Šv. Mišių, kurios buvo atnašau
jamos už kenčiančią mūsų tau
tą minint mūsų tautos šventę.

Taip pat dėkojame visiems 
lietuviams taip gausiai atsi
lankius Į šį minėjimą, o ypač 
atvykusiems iš tolimesnių vie
tovių.

Valdyba

* MARYTE GAILIU- 
ŠYTE f po dviejų metų 
studijų Prancūzijoj su
grįžo į Clevelandą.

Prancūzijoj studijavo 
Paryžiaus universitete 
— Sorbonnoj, kuris jai 
suteikė "Propedeutiąue" 
diplomą iš prancūzų kak 
bos ir literatūros. Tuo 
pačiu metu gilino studi
jas vokiečių kalboj Goe- 
the’s Institute, Paryžiu
je, o atostogų metu Vien- 
nos universitete, Austri
joj.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQIJETTE GILT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, 111. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Praeitos vasaros me
tu buvo nuvykus ir į 
Strasbourgo universi
tetą, kur lankė prancū
zų kalbos tobulinimo 
kursus.

Gyvendama Paryžiu
je buvo įsijungus į lietu
viškąją veiklą.

Dviejų metų laikotar
py dalyvavo tarptauti
niuose suvažiavimuose, 
dažnai atostogų bei sa
vaitgalių metu keliavo po 
Prancūziją bei kitus Eu
ropos kraštus: Belgiją, 
Olandiją, Angliją, Vokie
tiją, Austriją, Vengri
ją. Gražius, kartu ir 
liūdnus įspūdžius par
sivežė iš Berlyno ir Bu
dapešto, kur liūdni vei-

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. Geros 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 

dai priminė jai ir Lie
tuvos tragišką padėtį. .

Lankydamasi Vasario 
16 gimnazijoj dalyvavo 
Studentų Suvažiavime ir 
Studijų Savaitėje, kur 
prisidėjo prie muziki
nės programos išpildy
mo.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS ‘

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų'’ radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

INSURED SAVINGS

HOME ind 
REMODELING 

LOANS

\

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Sugrįžus į JAV, bai
gia savo B.A. Notre Da- 
me Kolegijoj Clevelan
de, kur dėsto prancūzų 
civilizaciją. Žada ir to
liau tęsti pradėtas pran
cūzų kalboje studijas 
siekiant daktarato laips
nio.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* RAŠYTOJAS VYTAU

TAS ALANTAS su ponia 
atvyksta iš Detroito ir 
dalyvaus Dirvos vakare. 
Vakaro metu jam bus 
įteikta mecenato Simo 
Kašelionio premija, lai-

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

ELECTRICIAN
FOR MACHINE TOOL 
ANI) PANEL \VIRING 

Steady' Employment 
Excellent Company Reni f its 

APPLY IN PERSON
AMERICAN

MONORAIL CO.
1111 E. 200 Street

(Between Euclid & St.
Clair Avė.)

EUCLID. OHIO
(Suburb of Cleveland) 

Public Transportation Via 
CTS bus from Winderemere 

Station
486-5000

An Equal Opportunity Employer

(99-100)

HELP WANTED FEMALE

REIKALINGOS MOTERYS 
lengvam sudėjimo darbui 
elektroninėj įmonėj.

MICRO-MAGNA 
ELECTRONIC 
3311 Perkins 

Teirautis tarp 9:30 ir 
2:30 vai. (98-100) 

mėta š. m. Dirvos no
velės konkurse.

* SIMAS KAŠELIONIS 
pareiškė abejojąs, ar 
jam pavyks laiku iš Chi
cagos išvykti ir vakare 
dalyvauti. Už tat jis jau 
iš anksto prisiuntė pre
miją.

* VYTAUTAS BELIA- 
JUS, tautinių šokių tau
tosakos bei lituanistikos 
mokytojas, atvyksta į 
Clevelandą. Jis yra vie
nintelis lietuvis jau 35 
metai besiverčiąs šia 
profesija amerikiečių 
tarpe. 200 šio krašto ir 
Meksikos universitetų 
naudojasi jo žinių lobynu. 
Tūkstančiai jo sesijas 
lankiusių studentų pažįs
ta Lietuvą. Prieš 33 me
tus jis įkūrė pirmą lie
tuviškų tautinių šokių 
grupę Amerikoje ir jau 
25—ti metai leidžia ang
lų kalba tautosakos žur
nalą "Viltis'’.

Apibrėždamas šio lei
dinio tikslą, Beliajus sa
ko: "Tai tautinių šokių, 
tautodailės ir lituanis
tikos laikraštis”.

Jo sidabrinei sukak
čiai paminėti, spalio 23 
d. Naujos Parapijos pa
talpose Katalikių Mote
rų Sąjungos 36—toji kuo
pa ruošia Vytautui Be- 
liajui ir Clevelando vi
suomenei susipažinimo 
popietę.

♦ TAUTOS ŠVENTES pami
nėjimas įvyko rugsėjo 18 d. Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, kur 
buvo atnašaujamos Šv. Mišios- 
už mūsų pavergtą ir kenčiančią 
tautą.

Prasmingą - patriotinį pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
B. Ivanauskas atkreipdamas dė
mesį į mūsų trispalvę, kuri bu
vo išstatyta prie altoriaus. Sa
vo pamoksle gerb. klebonas 
kvietė tautiečius būti vienin
gais kovoje ir maldoje dėl tė
vynės laisvės. Jis paminėjo, 
kad praeityje buvo daug ga
lingų valdovų kurie naikino tau- 
tas ir tikėjimą, bet jie visi 
žuvo -- nė vienas savo mirti
mi nemirė, bet tautos tebėra 
ir tikėjimas tebežydi, kad ateis 
galas ir dabartiniams tautų ir 
tikėjimo į Dievą naikintojams. 
Kvietė visus nenustoti vilties, 
nenustoti ryžto, pasitikėti Die
vu ir visiems jungtis vienin- 
gon kovon dėl tėvynes laisvės, 
užbaigdamas jautrų ir įspūdin
gą pamokslą kvietė visus mels
tis visada ir visur o ypač Šv. 
Mišiose prašant Dievo sutrum
pinti mūsų tautai priespaudos 
dienas.

Pamaldų metu giedojo pa
rap. choras. Pamaldos užsi
baigė Marijos giesme.

Apie šį tautos šventės minė
jimą, kurį rengė LB I-os Apyl. 
valdyba, buvo skelbta spaudoje, 
todėl pamaldose buvo pilna baž
nyčia tautiečių ir daugelis at
vykę iš tolimesnių vietovių, (t)

* REZOLIUCIJA Lietuvos 
bylos reikalu — pirmąjį savo 
tikslą pasiekė -- Senato užsie
nio reikalų komisija ją priėmė.

Daugumas clevelandiečių lie
tuvių prie šios akcijos prisidė
jo pasiųsdami laiškus senato
riams, o ypač paskutiniais mė 
nesiais išdalinus laiškų pavyz
džius, kreipiantis asmeniškai 
per spaudą ir paraginant Šv. 
Jurgio parap. kunigams bažny
čioje. Tai buvo mūsų konkretus 
darbas ir gauti vaisiai.

Už šį talkininkavimą, prita
rimą ir atlikimą pareigos, o 
ypač tiems, kurie nepagailėjo 
kelių minučių laiškų parašy
mui -- reiškiame padėką.

LB Clevelando I-os 
Apylinkės Valdyba

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ’

PIRMASIS DIRVOS 
RUDENS SEZONO PARENGIMAS

VAKARAS-BALIUS
Stalus (po 10 žmonių) prašome jau dabar užsisakyti.

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

• T AMAS VASARY, vengrų 
kilmės pianisto solo koncertas 
įvyks rugsėjo 29 ir spalio 1 d. 
kartu su Clevelando orkestru. 
Koncertas vyks Severance Hali,

Programos pagrinde Schu- 
mano Piano Concerto, gi G. 
Szell vadovaujamas orkestras 
dalyvaujant solistui gros Gemi
niam Concerto Grosso stygų or
kestrui ir Simfoninę Fantaziją 
sukurtą E. Blackwood, o pabai
gai Beethoveno "Leonore" 
uvertiūrą No. 2.
Pianistas T. Vasary, veng

rų sukilimo dalyvis, 1956 m. 
apleidęs Vengriją,' dalyvavo vi 
soje eilėje koncertų Vak. Eu
ropoje ir jau kuris laikas sa
vo koncertais lanko Ameriką.

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

• V. Giedrąitis, Nation- 
wide kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

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

REIGALINGA ŠEIMININKĖ 
gyvenanti kartu name už 
miesto. Gatės Mills rajone. 10 
iki 15 min. kelio nuo Shaker 
Rapid Transit.

Tel. 247-6955. (99-101)

IŠNUOMOJAMI
2 kamb. su baldais, 1 asm. 
ar vedusiai porai. Prie Ra
pid Transit stoties -65.

Tel. 631-8975.

PARDUODAMAS 
NAMAS!

Atdaras nuo 3 iki 5 vai. p. 
p. šeštadieni ir sekmadieni 

18104 Nottingham Rd.
500 pėdų sklypas. Sene- 

lesnis namas gerame stovy
je. 4 miegamieji ir vienas 
vonios kambarys apačioj. 3 
miegamieji ir vonios kam
barys viršuj.

PRAŠO .$18.900.

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

4 miegamųjų prie Nau
jos- parapijos. $14.800.

Tel. 752-2414.

įvyks Clevelande

š. m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadieni,
v

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

S, Knistautienė su birutininkių ir kitų organizacijų talka vadovavo lietuvių parodos skyriui Hilton- 
Statler viešbutyje, įvairių tautų pasirodymo šventėje. Nuotraukoje p.p. Stasienė, Knistautienė, Stuogy- 
tė ir Apanienė prie lietuviškų pyragaičių ir tortų stalo. V. Pliodžinsko nuotrauka

Piliečių, pagerbimo šventė
(Atkelta iš 1 psl.) 

vauja mūsų visuomeni
nėje veikloje ir turi pro
gų atstovauti lietuvius 
amerikiečių tarpe.

Iš pristatytų kandidatų 
iškiliausių piliečių atrin
kimą vykdo teisėjų gru
pė, kurių tarpe šį kartą 
dalyvavo: abiejų didžiųjų 
Clevelando dienraščių 
The Plain Dealer ir The 
Press vyriausi redakto
riai; federalinio Distrik- 
to Teismo teisėjas; Cle
velando Advokatų Draugi
jos pirmininkas ir kiti žy
mių visuomeninių orga
nizacijų vadai.

Salomėja Knistautienė 
yra DLK Birutės Draugi
jos pirmininkė, plačiai 
dalyvauja įv. organiza
cijų veikloje, jaunimo 
tarpe, skautuose, dai
nuoja chore, o Lietuvoje 
buvo įsigijusi lakūno tei
ses.

Kartu su vyru Vladu 
Knistautu, kuris pirmi
ninkauja karių Ramovės 
Clevelando sk. ir dukra 
Gražina (Kudukiene) bei 
sūnum atvyko į Clevelan 
dą iš Australijos 1960 me- 
tais.

Iškilieji piliečiai šie
met dar gauna dovanai ke - 
liones į sostinę Washing-

•••

toną ir New Yorką.
Iškiliųjų piliečių pager

bimas įvyko iškilminga
me bankete didžiojoje 
Statler-Hilton viešbučio 
salėje, ir tuo pagerbta 
visi kiti apie 2,000 šių 
metų bėgyje tapę pilie
čiais.

Banketas pradėtas su 
įvairių tautų atstovų tau
tiniais rūbais pasipuošu
sių, paradu salėje, vaiz
das, kokį labai retai pa
sitaiko matyti. Eiseno
je dalyvavo virš 20 lie
tuvių vaikinų ir mergai
čių. Kitoje salės dalyje 
prie stalų sėdėjo šimtai 
žiūrėtojų, jų tarpe kelias 
dešimts lietuvių.

Išrinktieji pristatyti 
paskirai: pirmiausia p. 
Knistautienė, kuriai įteik
ta dovana — lentelė su 
metale įrašu. Burmist
ras R.S. Locher pasakė 
sveikinimo kalbą, išreiš
kęs malonų džiaugsmą, 
kad jau trečioji lietuvai
tė išrenkama į iškiliųjų 
piliečių tarpą. F. Knis
tautienė padėkojo trum
pa, bet gerai paruošta 
kalba.

Iškilmes papildė trijų 
dienų paroda kitose Hil- 
ton-Statler viešbučio sa
lėse, kur lietuvės, biru

tininkės, daug pasidar
bavus, išstatė būdinges
nius gintaro, medžio dro
žinių ir kt. gaminius.

S. Knistautienė su bi
rutininkių ir kitų mote
rų organizacijų talka va
dovavo lietuvių parodos 
skyriui ir kitoje salėje, 
kur buvo pardavinėjami 
pyragaičiai ir tortai,tu
rėję lankytojų tarpe dide
lį pasisekimą.

Meninėje programoje 
gražiai pasirodėmuz. A. 
Mikulskio vadovaujamas 
"Aukuro” ansamblis, L. 
Sagio vadovaujama šokių 
grupė ir broliai Dautar
tai. Tiek Aukuro Ansamb
lis, tiek šokių grupės, 
bei brolių Dautartų dai
nos susilaukė didelio pub
likos dėmesio.

K.S.K.

SUTVARKYMUI 
PALIKIMO

Atdaras šeštadieni ir sek
madieni nuo 3 iki 6 vai. p.p.

1032 E. 174 gt.
3 miegamieji, didelė vir

tuvė ir saliomis. 200 pėdu 
sklypas. Pirkėjai su geru 
įnašu gali sutaupyti tūks
tančius. Privalo būti par
duotas iki spalio 1 d.

Privatūs siūlymai prašo
mi įteikti pardavėjo advo- 
katuk



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Rudens balius East Chicagoje

KALBĖS VYTAUTAS 
ABRAITIS

Pranešame, kad Eliza- 
betho Tautinės Sąjungos 
15-to skyriaus rugsėjo 24 
dienos rengiamame Tautos 
Šventės minėjime, kuris 
įvyks Lietuvių Laisvės sa
lėje Elizabethe, pagrindiniu 
kalbėtoju bus Vytautas Ab
raitis. Jo pavardė skelbime 
per klaidą buvo praleista. 
Poną V. Abraitį už tai at
siprašome.

Primintina, kad šiame 
minėjime dainuos jauna so
listė iš New Yorko Aušra 
Vedeckaitė, akomponuojant 
Algirdui Kačanauskui. Pro
gramą praves ir mums nau
jos poezijos pluoštą per
teiks dailiojo žodžio inter
pretuotoja Irena Veblaitie- 
nė. (j v)

NAUJA ELTOS 
VALDYBA

Š. m. rugsėjo 3 d. 
Reutlingene įvyko meti
nis Eltos draugijos su
sirinkimas. Išrinkta nau
ja valdyba: Pirmininkas 
— dr. J. Grinius, sekre
torius — stud. A. Her
manas ir narys V. Alsei
ka.

Visi naujai išrinktos 
valdybos nariai yra 
muencheniškiai, tad gali 
tikėtis, juk darbo ir pa
sitarimų posėdžiai ga
lės vykti dažnai ir sklan
džiai.

***
Vokietijos Lietuvių 

Studentų Sąjungos val
dybos adresas yra pasi> 
keitęs sekančiai: R. Ba- 
liulis, 2 Hamburg 80, 
Erasredder 32. VLS val
dyba buvo išrinkta 1964 
m. liepos 19 d. Bad Go- 
desberge. Valdybą suda
ro: pirmininkas — R. 
Baliulis, nariai G. Bau- 
ras ir B. Čepulevičius.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų gimi
nėms, draugams, pažįstamiems ir nepažįstamiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pareiškė mums 
užuojautą ar pagerbė mūsų brangų vyrą ir tėvą 
a. a. EDVARDĄ KARNĖNĄ, mirusį š. m. rug
piūčio 28 d. Clevelande.

Mūsų padėka priklauso LB Clevelando 1-sios 
apylinkės pirmininkui p. Feliksui Eidimtui, suor
ganizavusiam neužmirštamą atsisveikinimo valan
dėlę laidotuvėse, jai vadovavusiam ir perdavu
siam daugelio lietuvių organizacijų paskutinę pa
garbą a. a. EDVARDUI; p. Stasiui Barzdukui, šil
tu žodžiu apibūdinusiam velionies asmenį, p. Ze
nonui Dučmanui, p. VI. Knistautui ir ramovėnams, 
jautriai atsisveikinusiems jų organizacijų vardu. 
Gilią padėką reiškiame muz. Alfonsui Mikulskiui 
ir jo vadovaujamam Čiurlionio ansambliui, savo 
giesme ir daina palydėjusiam čiurlioniečių garbės 
narį ir buv. pirmininką į amžinybę.

Dėkojame artimiausiems a. a. EDVARDO 
draugams, atstovavusiems įvairias lietuvių orga
nizacijas a. a. EDVARDO karsto nešime;

Dirvai, visiems kitiems laikraščiams ir jų 
bendradarbiams, Tėvynės Garsų radijui ir kitoms 
lietuvių radijo programoms už šiltą atsisveikini
mą su. a. a. EDVARDU.

Visiems už gėles ar jų vietoje aukas Vasario 
16-sios Lietuvių gimnazijai.

Kun. Angelaičiui už maldas laidotuvių kop
lyčioje ;

Laidotuvių direktoriams Delai Jakubauskie
nei ir jos sūnui Williamui už rūpestingą patarna
vimą ir moralinę paguodą.

Pagaliau nuoširdžiausiai dėkojame visiems 
visiems, kurie savo gausiu dalyvavimu laidotuvė
se pagerbė asmenį, siekusį iki pat savo paskutinio 
atodūsio dirbti savo gimtosios tėvynės ir savo tau
tiečių gerovei. A. a. EDVARDO KARNĖNO stai
gų netekimą mes ilgai ir skaudžiai išgyvensime, 
tačiau gilaus skausmo valandą mūsų patirta užuo
jauta ir paguoda stiprins mus metų metus švie
siam velionies asmenybės ir atliktų darbų prisi
minime.

žmona Ona Karnėnienė, sūnus 
Valentinas, dukra Regina, 
posūnis E. G, Schultz ir jų 

šeimos

Brangiam tėveliui
FLORIJONUI SAUKEVIČIUI

mirus, sūnui JUOZUI SAUKEVIČIUI, 
šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

CLEVELAND W0RM & GEAR 
DIVISION

EATON CO. 

bendradarbiai:
Al. Kazakevičius 
J. Jasinevičius
Z. Pivoriūnas 
M. Smelstorius
V. Ramanauskas 
A. Juozaitis
J. Dumbrys

* JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro valdy
ba rugpiūčio mėn. 12 die
nos bendraraščiu prašė 
visas apygardų ir apy
linkių valdybas dėti pas
tangų, kad neliktų nė vie
no lietuviuko kuris ne
lankytų lietuviškų mo
kyklų. Dauguma apylin
kių į Centro valdybos 
prašymą atkreipė dėme
sį ir rūpinasi mokinių 
sutraukimu į lituanis
tines mokyklas.

CHICAGO
JAUNŲJŲ MENO 
PAJĖGŲ VAKARAS

LST Korp! Neo-Li
thuania Chicagoje šių 
metų spalio 15 d. Jauni
mo Centro salėje ren
gia jaunųjų talentų vaka
rą. Jo programoje pasi
rodys dailiojo žodžio, 
dramos, muzikos ir dai 
nos srityse iškilesni ne- 
olituanai-ės. Vyriausias 
vakaro meninis vadovas 
— filisteris Stasys San
tvaras.

Po meno programos 
toje pat salėje bus bend’ 
ras užkandis ir šokiai, 
grojant neolituanų or
kestrui.

Neolituanai-ės su šei
momis ir Korp! Neo- 
Lithuania bičiuliai ma
loniai kviečiami neatsi
sakyti šiame vakare da
lyvauti. Pradžia lygiai 
8 vai. vak. Staliukai už
sakomi iš anksto, nevė
liau spalio 12 d., pas 
Juozą Žvynį asmeniškai 
(7258 So. Mozart Avė.) 
arba telefonu PR 6-1349.

(pr.)

Prabėgo šiltoji vasa
ra, nusinešdama praei
tin laimingąsias atosto
gų dienas, gražiausias 
poilsio valandas. Visi 
dar tebesidžiaugia spal
vinguoju rudeniu ir ruo
šiasi sutikti šaltąją žie
mužę, kuri šioje apylin
kėje nėra nei labai pik
ta, nei, dažnai, labai šal~ 
ta, nei, dažnai, labai 
balta.

ALTS-gos East Chi
cagos skyrius vasaros 
metu sėkmingai prave
dė gegužinę toliau nuo 
savo apylinkės ribų, lie
tuvių apgyventoje vasar
vietėje, Union Pier, 
Mich. Dėka vasarotojų 
prielankumo ir gausaus 
jų bei kitų svečių daly
vavimo, gegužinė gerai 
pavyko, o gautas pelnas 
bus naudojamas paremti 
gyvybinius mūsų visuo
menės reikalus bei insti - 
tucijas. East Chicagos 
skyrius visiems yra ži
nomas, kaip dosnus spau
dos ir kitų lietuviškų ins
titucijų rėmėjas.

Gegužinėje, dėl tolu
mo, negalėjo dalyvauti 
didžioji mūsų apylinkės 
gyventojų dalis. Kad ne
nutrūktų ryšys tarp sa
vųjų ir kaimynų, sky
riaus valdyba ryžosi su
ruošti rudens sezono ati
darymą - balių, ne sve
timoje padangėje, bet sa
vos parapijos pastogė
je. Susirinkę nuotaikin
gai praleisime vakarą, 
pasidalinsime prabėgu
sios vasaros įspūdžiais, 
o dainos ir muzikos gar
sams aidint užmiršime 
kasdienos rūpesčius.

Rudens balius įvyks 
š.m. spalio 1 d. (šešta
dienį) Šv. Pranciškaus 
(lietuvių) parapijos sa
lėje. Kvietimai gaunami 

Brangiam Bičiuliui

inž. BRONIUI BUDGINUI
nelauktai ir netikėtai iš mūsų tarpo išsiskyrus, 
jo žmoną p. ANTANINĄ BUDGINIENĘ širdin
gai užjaučia

Aldona ir Stepas Mackevičiai

pas visus skyriaus val
dybos narius. Kvietimus 
prašome įsigyti iš anks
to.

Programa nėra per
krauta, ir svečių neiš
vargins. Dainuos viešnia 
iš Chicagos, žinoma so
listė Vanda Stankus. Šo
kiams gros Neo-Lithua
nia orkestras, vadovau
jamas Algio Modesto. 
Svečiai sočiai galės pa
sistiprinti šiltais ir šal
tai užkandžiais, o atsi
gaivinti įvairiais gėri
mais. Kviečiami visi mū
sų apylinkės ir kaimy
ninės Didžiosios Chica
gos lietuviai bei bendra
minčiai nuotaikingai ir 
kaimyniškai praleisti va
karą. aj

WORCESTER
ASS METINE ŠVENTE

Skautiškas akademi
nis jaunimas š.m. spa
lio mėn. 1 d. Maironio 
parke, Shrewsbury, 
Mass. rengia savo me
tinę šventę. Ta pačia 
proga ten įvyks viso At
lanto pakraščio aka
deminio jaunimo ir filis
terių suvažiavimas, ku
riame bus progos aka
deminiam jaunimui ar
čiau susipažinti, pasi
dalinti mintimis ir ap
tarti svarbesnius rei
kalus. Šventės pradžia 
2 vai. p.p. Nuo 3-4 vai. 
p.p. rajoninis ASS pasi
tarimas įvairiais veik
los reikalais. 4:15 — 
4:45 iškilminga ASS su
eiga. Po sueigos 5:00 
vai. Holy Cross Colle- 
ge, Worcester, Mass., 
prof. fil. s. Vaidievučio 
Mantauto paskaita — 
"Platyn ar gilyn". Po pa
skaitos 7:00 vai. vakarie

TAUTINĖS SĄJUNGOS
ELIZABETH’O SKYRIUS

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
Lietuvių Laisvės Svetainėje, 269 Second St., 

Elizabeth, N. J.
1966 m. rugsėjo mėn. 24 d., 7 vai. vakaro.
Minėjimas prasidės — JAV ir Lietuvos Himnais ir 

invokacija.
Paskaitą skaitys — VYT. ABRAITIS. 

Meninę dalį išpildys — solistė AUŠRA VEDECKAITĖ, 
dailiojo žodžio menininkė IRENA VEBLAITIENĖ ir muz. 

ALG. KAČANAUSKAS.
Po minėjimo įvyks BANKETAS ir ŠOKIAI. 

Stalus (po 8 asmenis) prašome užsisakyti iš anksto. 
Kvietimus galima įsigyti pas PANĄ DAMIJONAITĮ telef. 

(201) 276-8959 iki rugsėjo mėn. 15 d.
ĮĖJIMO AUKA ASM. $7.00.

nė ir 8:00 vai. prasidės 
šokiai.

Vakaro programa pra
sidės 8:30 kur išgirsime 
mūsų jauną plačiai jau 
išgarsėjusią solistę Dai 
vą Mongirdaitę iš Bosto
no.

Šio vakaro pelnas bus 
skiriamas lietuviškų rei 
kalų parėmimui.

Visus maloniai kvie
čiame atsilankyti į pas
kaitą, vakarienę ir kon
certą ir savo atsilanky
mu paremti jaunimo dar
bus. (m)

* DALIA PALUBEC- 
KAITE gimusi Kaune 
1943 m. baigė pradžios 
mokyklą Worcesteryje, 
gimnaziją Northboro, 
Mass. ir University of 
Mass. Šiuo metu dirba 
Missile Systems skyriu
je Raytheon Co.

Aktyvi skautė nuo 1950 
m. Ėjusi skiltininkės, 
draugininkės pareigas ir 
šiuo metu yra Worces- 
terio Neringos tunto ad
jutante ir ASS Skyriaus 
pirmininkė.

_* GRAŽINA ČESNAI
TE, gimusi Kybartuose 
1944 m., baigė lietuvių 
parapijos šv. Kazimie
ro mokyklą, Classical 
High School ir šiais me
tais Clark universitetą 
VVorcester, Mass.

Šiais metais dėsto is
panų ir prancūzų kalbas 
Spencer High School, 
Spencer, Mass. Aktyvi 
skautė nuo 1950 m. Šiuo 
metu yra skaučių d-vės 
draugininkė ir Worces- 
terio ASS Skyriaus sek
retorė ir ASDPirminin
kė.

_* RAMINTA MOLIE
NE nuo šių metų mokslo 
pradžios pakelta į assis- 
tant professor Anna Ma- 
ria College, Paxton, 
Mass. Ji taip pat yra 
matematikos departa
mento viršininke.

* VAIDEVUTIS MAN- 
TAUTAS nuo š.m. moks
lo pradžios pakeltas į 
assistant professor Holy 
Cross College, Worces- 
ter, Mass.

LIT. INSTITUTO 
BIBLIOTEKA AUGA

Neseniai pradėta kom - 
plektuoti Lituanistikos 
Instituto Biblioteka jau 
turi 380 knygų arba mo
nografijų, išleistų įvai
riuose kraštuose: Lie
tuvoje, Vokietijoje, JAV 
Anglijoje, Australijoje. 
Jų tarpe yra retenybių. 
Aleksandras Andriušai- 
tis iš Syracuse, N.Y..pa
dovanojo visą eilę laik
raščių ir žurnalų komp
lektų: jų tarpe yra "Ai
dai" (1950-65), "Drau
go" kultūrinis priedas 
(1960-65), "Gimtoji Kal
ba" (1959-65), "Lietu
va" (1952-56), "Santar
vė" (1953-54), "Tėvynės 
Sargas" (1949-62). Kele
tas dėžių yra pripildyta 
smulkiais spaudiniais, 
kaip koncertų ir švenčių 
programos (jų tarpe yra 
pilnas Čiurlioniečių An
samblio programų komp
lektas), Instituto narių 
darbų atspaudai, laikraš
čių iškarpos ir kt. Bib
lioteka pradėta organi
zuoti š.m. balandžio 15 
d. Kas norėtų jos rinki
nius papildyti, prašoma 
rašyti šiuo adresu: Litu
anistikos Institutas, 
4522 Albion Rd., College 
Park, Md. 20740.

"ONE GIFT
VVORKS MANY

• RAŠOMOS mašinėlės, 
RAI)1O. T\. skaičiavimo, 
pinigams priimti maš. ir kt. 
vokiečiu ir USA gaminiai. 
Pigiau, nes, paštu. Klaus
kite katalogu ir kt.. tiesiai: 
.1. L. GIEDRAITIS, 10 Bar
ry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731.
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