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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

JOHNSONĄ IŠLYDĖJUS
PREZIDENTĄ Į MANILĄ PALYDĖJO VILTYS 
IR BAIMĖ. — VILIAMASI TAIKOS, BET BIJO 
MA, KAD Už JĄ GALI BŪTI SUMOKĖTA PER 
DIDELĖ KAINA. — PIETRYČIŲ AZIJA GLO

BALINĖS POLITIKOS SŪKURYJE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Prezidentą Johnsoną 
išlydint į pirmadienįpra-z 
sidedančią Mianilos kon
ferenciją The New York 
Times rašė:

"Prezidentą... lydi vi
sų amerikiečių viltys, 
kad jo pasitikėjimas Viet
namo karo eiga pasiro
dys esąs teisus ir kad jo 
pasitarimai prisidės 
prie taikos atstatymo".

Tuo tarpu Chicago 
Tribūne jį palydėjo daug 
aštresniu partiniai po
litiniu komentaru:

"Prezidentas... kėliau, 
ja propagandos sumeti
mais (is on public re- 
lations journey), kad bū
tų minimas pirmuose pus 
lapiuose ir užtemdytų 
faktą, jog jis yra iki au
sų įklimpęs įkąrą... Nu
duodamas, kad jo kelio
nė gali kaip nors prisi
dėti prie taikos atstaty_ 
mo, jis (Johnsonas) pa
mėgdžioja 1952 m. Ei- 
senhowerio laikyseną. 
Tada buvo kariaujama
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* ŽINIOMIS IŠ MANILOS, Ja
ponijai teksią tarpininkauti, kad 
š. Vietnamo vyriausybė sutiktų 
derėtis dėl taikos Vietname. 
Teigiamu atveju JAV teks vėl 
sustabdyti Š. Vietnamo bom
bardavimą v

Prezidentas Johnsonas, kal
bėdamas Australijos parla
mente Canberoje, pareiškė op - 
timistines viltis, kad Vietna
mo problema išsipręs palan
kiai ne vien todėl, kad buvo 
sulaikyta agresija, bėt ir to
dėl, kad vis daugiau valstybių 
jungiasi prie tos problemos 
išsprendimo.

* BRAZILUOS prezidentas 
H.C. Branco suspendavo kon
gresą ir paleido "atostogom" 
iki lapkričio 22 d., kada po - 
rinkimų susirinks nauji parla
mentarai. Suspendavimas įvy
ko po to, kai kongreso prezi
dentas atsisakė vykdyti Bran
co įsakymą paleisti 6 parla
mentarus, atėmus jų teises pre
zidento dekretu.

Sostinėje strateginius punk
tus laiko užėmusi kariuomenė.

* 1966 M. NOBELIO PRE
MIJĄ literatūrai pasidalino žy
dų autoriai Samuel Joseph Ag- 
non ir Nellv Sachs. Agnon ki
lęs iš lenkų Galicijos, o Sachs 
1940 m, pabėgo J Švediją iš Vo
kietijos. Agnon gyvena Jeru
zalėje,

* KOMITETAS RINKTINIŲ 
JAV asmenybių, tyręs JAV lai
kymosi Kinijos atžvilgiu prob
lemas (tyrimams Fordo Funda
cija yra paskyrusi 450.000 dol. I) 
priėjo išvados,jog JAV privalo 
laikytis "2 Kinijų" politikos ir 
įsileisti į JTO R. Kiniją. Komi
teto nuomone, esamoji padėtis 
dar galinti tęstis 1 metus. Po to 
balsų dauguma Formozos atsto 
vybė JTO galinti būti nušalinta, 
įsileidžiant ir paliekant R. Ki
niją.

New York 
kritiškai.

abejonių...

Korėjoje, ir respubliko
nų kandidatas pažadėjo 
ten nuvažiuoti. Jis taip 
ir padarė, tačiau dery
bos dėl paliaubų dar tę
sėsi ištisus mėnesius”.

Negali sakyti, kad abe
juose pareiškimuose ne
būtų tiesos. Nepaisant 
pirmos pastraipos man
dagumo, ir 
Times žiūri 
Girdi:

"Esama 
jos kyla iš fakto, kad da
bartinė politika nė kiek 
nepriartino taikos, bet 
kiekvieną mėnesį didino 
karines pastangas ir pri
artino daug platesnio ir 
daug baisesnio karo su 
komunistine Kinija pa
vojų”.

Toliau New Yorko dien
raštis gieda - savo seną 
giesmę, kad daug Azi
jos reikalų žinovų mano, 
jog reikia sustabdyti 
šiaurinio Vietnamo bom
bardavimą ir baigia:

"Manila duos progos 
pareikšti, arba bent 
leistų tikėtis, kad Wa- 
shingtonas dar nėra ga
lutinai nutaręs nepaban
dyti vienpusiškai susiau - 
rinti karą, sustabdant 
Šiaurinio Vietnamo bom
bardavimą”.

Atrodo, kad to edito- 
rialo rašytojas užmiršo, 
jog bombardavimas buvo 
būtina karinė priemonė. 
Jos tikslas buvo sulėtin
ti Šiaurės Vietnamo ka
riu ir medžiagos siunti
mą į Pietinį Vietnamą. 
Šiuo metu sunku pasaky
ti, kiek tas bombardavi
mas davė naudos ilges
niam laikui, tačiau jis 
buvo būtinas tuo metu, 
kada JAV neturėjo pa
kankamai kariuomenės, 
kad turėtų savo kontrolė
je F. Vietnamą. Šiuo me
tu sustabdymas tik pa
skatintų Hanoi sustip
rinti spaudimą į pietus. 
Apie jį rimčiau galima

būtų kalbėti tik tada, ka
da amerikiečių ir P. Viet - 
namiečių poz icijos bū
tų taip sustiprintos, kad 
jos visai nebijotų viet
namiečių puolimo. i. 

į
Tuo tarpu kai NYT kri

tikuoja prezidentą, kad 
jis per smarkiai kovo
jąs, Chicago Tribūne jį;’ 
puola už jo perdidelįpa- 
linkimą į nuolaidas. Gir
di, ... aziatai, žinodami, 
kad Johnsono partija už 
trijų savaičių eina į rin
kimus, nelabai juo pasi
tiki, nes bijo, kad Mr. 
Johnsonas griebsis be
veik kiekvienos galimy
bės, kad galėtų pasitrauk
ti iš karo dar prieš rin
kimus. Chicagiškis dien
raštis cituoja Nixono rei
kalavimą, kad preziden
tas atšauktų ambasado
riaus Goldbergo pasiū
lymą Jungtinių Tautų vi - 
suotiname susirinkime, 
jog JAV sustabdys Šiau
rinio Vietnamo bombar
davimą tuo momentu, kai 
"mes viešai ar privačiai 
būsime užtikrinti, kad į 
tą veiksmą bus atitinka
mai atsakyta mažinant 
karo veiksmus iš kitos 
pusės".

Tas pasiūlymas kc’ 
kas nesusilaukė teigiamo 
atsakymo ir Nixonas tei
gia, kad faktinai jis tik 
padidina pavojų ameri
kiečių kariams, kovojan
tiems Vietname, nes tai 
tik užtikrintų komunistų 
tiekimo kolonų saugumą. 
Tai esąs grįžimas įnai- 
vią Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo dienų diplo
matiją, kada JAV vienpu
siškai padarė visas nuo
laidas, pačios iš tų kon
ferencijų grįždamos
tuščiomis kišenėmis.
Nixonas teisingai teigia, 
kad Goldbergo pasiūly
mas yra prezidento Tru- 
mano klaidos laike Korė
jos karo pakartojimas. 
Tada, besitęsiant pasi
tarimams dėl paliaubų, 
amerikiečių nuostoliai 
kritusiais ir sužeistais 
buvo du kartus didesni 
už ’tikro karo’ laiko
tarpį.

Dėl to tektų pastebėti, 
kad amerikiečių
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Chicagoje surengto neolituanų talentų vakaro programos išpildytojai. Stovi iš kairės: Vytautas Nakas 
— bosas, Nerijus Paulionis -- smuikas, Kristina Sabaliauskaitė-- skaitymas, Algis Modestas -- Korp. 
Neo-Lithuania Chicagos padalinio pirm., vadovavęs programai, Živilė Keliuotytė -- piano, Mykolas 
Drunga -- piano, Liucija Virpš aite -- pranešėja, Stasys Santvaras -- poezija, Danguolė Šukelytė -- 
poezija ir Kristina Žebrauskaitė -- baletas. V.A. Račkausko nuotrauka

sargumas išplaukia ne 
tiek dėl skaitymosi su 
Hanoi nuotaikom, kiek 
dėl galimybių susitarti 
su Maskva. Kai kurių 
vilčių sukėlė sovietų už
sienio reikalų ministe- 
rio Gromyko vizitas per 
užpakalines duris (Durch 
den Keller — Der Spie
gei; Up the Back Stairs 
— Time) Baltuose Rū
muose. Times ta proga 
primena, kad Chruš
čiovas , norėdamas pa
brėžti savo asmenišką 
vadovavimą užsienio po
litikai, pareiškė: "Jei aš 
liepsiu Gromykui nusi
imti kelnes ir atsisėsti 
ant ledo, jis taip ir pa
darys”. Nelabai kas no
ri tikėti, kad jo rolė so
vietų užsienio politikos 
formavime dabar būtų 
didesnė. Bet jei tačiau 
jis siunčiamas pas pre
zidentą, tai reiškia, kad 
Kremliui būdų įdomu dėl 
šio ar to susitarti.

Ypatinga reikšmė ski
riama jo pareiškimui 
Jungtinėse Tautose, kad 
"nors ir pasireiškia kiti 
tarptautinės įtampos 
centrai, Europa vistiek 
palieka pasaulio politi
kos oro barometru." Iš 
to išvedamas Kremliaus

JAUNATVĖS GIESMĖ CHICAGOS
NEOLITUANU VAKARE

Stasys Santvaras

Ar girdit sparnų plas
nojimą? Tai jaunatvė 
skrenda, tai šlama ir 
saulėj spindi jos spar
nai! Frasmingai ir dai
liai kadaise sušuko Ado 
mas Mickevičius: "Pa
duoki man sparnus, jau
nyste!” Be jaunatvės, be 
jaunų jėgų veržimosi į 
gyvenimo verpetus, vi
sa mūsų ateitis būtų iš
blėsusi ir negyva. Kaip 
gerai, kad Chicagos ne- 
olituanai stabterėjo ties 
Ad. Mickevičiaus Jau
natvės giesme!

Atsigrįždami į tikro
vę, stabterkim ir mes. 
nors trumpai žvilgter
kim į tas lankas, kurio- 

tam tikrų užuo- 
Der Spiegei net 
kad Johnsono, 

Design’ yra: —

noras Vietnamo karą su
sieti su būkle Europoje. 
Washingtonas tai jau sc 
niau nujautė ir prezi
dentas, kaip jau mes čia 
kelis kartus minėjome, 
padarė 
minų, 
įtaria, 
’Grand 
per susiartinimą Euro
poje baigti karą Azijoje.

Pagal tą patį šaltinį 
prezidento noras 'susi
artinti' su sovietais nė
ra paskatintas vien tik 
noru, kad sovietai pa
spaustų Hanoi režimą. 
Prezidentas prieš rinki
mus norėjo pasirodyti 
taikos apaštalu ir Ameri
kos viešajai nuomonei, 
vadovaujančiam intelek
tualų sluoksniui, kurio 
maloniausia svajone 
(Lieblingsprojekt) yra 
susitarimas su sovietais 
dėl atominių ginklų išplė
timo (profilation) sustab
dymo, kaip įžangos į vi
suotiną atominį nusi-- 
ginklavimą. Kaip žinia, 
atominiuose ginkluose 
JAV yra daug pranašes
nės.

mis liejasi mūsų gyveni
mo upė.

Sveikintiną ir nuošir
džiai pagirtiną darbą at
liko Korp! Neo-Lithua
nia Chicagos padalinio 
valdyba, vadovaujama 
Algio Modesto, paban
džiusi viešumoj parody
ti jaunųjų talentų rinkti
nę, atspindinčią beveik 
visą spalvų gamą, nešto 
kojančią lakaus jaunys
tės dvasinio polėkio. Spa
lio 15 d. vakare, erdvio
se ir jautriu skoniu iš
dabintose Jaunimo Cent 
ro patalpose, pasirodė 
dailiojo skaitymo, gro
žinės literatūros, muzi 
kos ir šokio talentai, vi
si dar tik pradedą ap
čiuopti ne kiekvienu at
veju švelnią ir jaukią 
gyvenimo realybę.

Lietuvių tauta niekad 
nestigo įvairaus pobū
džio talentų kurių gre
tose stovi valstybinin
kai, karo vadai, visuo
menininkai, mokslo ir 
meno žmonės. Gausų bū
rį savo talentų lietuvių 
tauta išdalijo jokio dėkin
gumo neturintiems kai
mynams, tik pati iki šių 
dienų neturi sąlygų kurti 
savo nepriklausomam, 
laisvam mokslui ir me
nui. Nėra abejonės, ne
menką kiekį savo talen
tų mes išbarstysim ir 
emigracinio gyvenimo 
pakelėse, ne kiekvienu 
atveju pasiseks tą vyks
mą sustabdyti.

Deja, tūkstančiai žmo
nių žūna ne vien tik au
tomobilių susidūrimuo
se! Šimtai jų pradingsta 
tame dvasios sąmyšy, 
kuris yra tokis būdingas 
mūsų amžiui. Ypač me
nuose yra aiškiai regima 
tendencija griauti senas 
ir ištobulintas formas, 
plaktis ir šūkauti aki
vaizdžiam nuosmuky. Aš 

(Nukelta į 5 psl.)
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PAR REZOLIUCIJŲ REIKALU
Dirvoje mūsų kolega, 

Margučio radijo progra
mos vedėjas Henrikas 
Žemelis išdėstė savo pa
žiūras į Rezoliucijoms 
remti k-to darbą ir įžiū
rėjo tame darbe nuosto
lį lietuviškam reikalui, 
nes tas darbas, pagal Že 
melį, prisideda prie 
veiksnių infliacijos, de
centralizavimo laisvini
mo pastangų ir — trau
kia iš žmonių pinigus.

Vertėtų pagalvoti, kaip 
iš viso atsiranda tokie 
"privatūs” komitetai, 
kaip pav. Rezoliucijų k- 
tas, kurie stoja ginti Lie
tuvos laisvės reikalo, ir 
tuo apeina ”oficialius” ar- 
ba legalizuotus mūsų lais
vinimo veiksnius. Tokie 
privatūs komitetai susi
organizuoja ten, kur vi
suomenė pajunta silpną 
vietą ar net tuštumą mū
sų laisvės kovos fronte. 
Tokiu būdu susiorgani
zavo Rezoliucijoms rem
ti k-tas ir žygininkai, jau
nimo peticija J. T-oms, 
Liet, jaunimo Antikolo- 
nialinė lyga, BATUN’as; 
dabar jaunimas organi
zuojasi švęsti Lietuvos 
Nepriklausomybės 50- 
ties metų sukaktį; dėl tos 
pačios priežasties ky
la balsai ir apie reika
lingumą steigti lietuvių 
informacijos centrą.

Tokie ir panašūs "par
tizaniniai” sąjūdžiai ne
bando pakišti koją įsise- 
nėjusiems veiksniams, 
bet priešingai — bando 
jiems padėti atliekant 

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, 34» 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, Vž sv arbatos, 1/2 sv. geriamo šoko
lado, J/2 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 

sv. pipirų, 1/9 sv. šokolado.
$30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
pasisekimo turį siuntiniai: V-3, lOį/2 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 Hackney 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.

tuos darbus, kuriuos 
oficialieji veiksniai dėl 
vienokių ar kitokių prie - 
žasčių negali atlikti. Ir 
todėl tokie specialiam 
uždaviniui susiorgani
zavę sąjūdžiai yra svar
būs ir remtini mūsų dar
bu ir pinigine auka.

Kai kurių asmenų ban
dymas nuvertinti Rezo
liucijų k-to darbą yra 
nesiskaitymas su laimė
jimu, kokį šis k-tas yra 
atsiekęs. Įdomu paste
bėti tai, kad tuo metu, 
kada lietuviai bando šį 
laimėjimą nuvertinti, 
mums palanki didžioji 
amerikiečių spauda 
džiaugiasi ir ateina 
mums į pagalbą šių lai
mėjimų virtinei tęsti.

Štai, New Yorko Dai- 
ly News, kuris turi di
džiausią tiražą JAV-se 
mano, kad šios rezoliu
cijos pravedimas būtų 
labai svarbus laimėji
mas pavergtųjų tautų 
laisvės kovoje. Ir todėl 
labai artimoj ateityj ve
damajame Daily News 
pristatys savo skaityto
jams šios rezoliucijos 
reikalą.

Panašaus galvojimo, 
kaip Daily News, yra ir 
Brooklyno katalikų vys
kupijos laikraštis The 
Tablet, kuris rezoliuci
jos reikalu patalpino An
tano Mažeikos straipsnį. 
Bet gal didžiausią propa
gandinį laimėjimą šiuo 
reikalu ir šiomis dieno- 
msi atsiekėme Edgar An- 
sel Mower straipsniu, ku

rį panaudojo 175 laikraš
čiai. Šioje apylinkėje tas 
straipsnis buvo atspaus
dintas spalio 5 d. Long 
Island Press editorialų 
puslapyje. Prie to gali
me tik pridurti, kad p. 
Moweriui medžiagą tam 
straipsniui parūpino 
"Laisvės Žiburio" va
dovybė.

Ar tai ne ironija, kai 
įtakinga svetimųjų spau
da taip teigiamai vertina 
ir džiaugiasi šiuo mūsų 
laimėjimu, tai lietuviai, 
kažkokių motyvų vedini, 
deda pastangas to laimė
jimo reikšmę sumenkin
ti arba jo darbuotojų au
toritetą pakirsti visuo
menės akyse. Tai tikrai

AIŠKUMO ŠVIETIMO KLAUSIMAIS 
INFORMACIJOSE

Š.m. rugsėjo mėn. 24/25 dd. 
Clevelande įvyko PLB, JAV ir 
Kanados LB vadovybių pasita
rimas lietuviškos veiklos klau
simais, spaudos atstovams da
lyvaujant. Aprašymuose apie 
pranešimus ir diskusijas litu
anistinio švietimo klausimais 
radosi spragų ir neaiškumų. 
Sudaromas įpsudis, kad susi- 
kirtusios dvi pažiūros švieti
mo srityje. Viena A. Rinkūno 
siūlomoji planuoti lituanisti
nio švietimo politiką ir įvedi
mas naujų mokymo metodų, 
— naujos sistemos lituanis
tinėse mokyklose, kita — būk 
tai atstovaujama Jer. Ignatonio, 
pasipriešinusi šiai idėjai ir ne
sutinkanti lituanistines mokyk
las pritaikyti "angliškoms" mo
kykloms.

Tikrumoje buvo kitaip.
Čia nesiimu aiškinti tų ne

tikslumų, kurie kilo iš pačios 
spaudos, sakysime neskiriant 
auklėjomo nuo mokymo sąvokų, 
sistemos nuo metodo ir pan. 
Noriu nusakyti pranešimų tu
rinį, kurių sugretinimas spau
dos atstovams atrodė susikir
timu dviejų pažiūrų švietimo 
srityje.

Pirmiausia, pasitarime nebu
vo nė vieno išsamaus ir kons
truktyvaus referato apie naujuo
sius metodus ir jų pritaikymą 
mūsų mokykloms, kas turėjo bū
ti padaryta, kad spaudos atsto
vai ir pasitarimo dalyviai būtų 
kurse, apie kokį reikalą kalba
ma. A. Rinkūnas, pirštu vedžio
damas dienotvarkėje įrašytus 
diskusijoms punktus: vado vėlia i 
skaitiniai, pratimai, vaizdinės 
mokslo priemonės ir panašiai, - 
kopiruotai reiškė savo pasta
bas ir nuomones ir bendrybė
mis kalbėdamas nuvertino tu
rimus vadovėlius ir skaitinius. 
Man gi tik prieš tris dienas bu
vo pranešta, kad turėsiu kalbė
ti "Lituanistinis švietimas Bend*- 
ruomenės rūpesčiuose" tema. 
Savaime suprantama, kad per to
kį trumpą laiką negalėjau paruoš - 
ti išsamaus referato, o pagaliau, 
ir pati tema neišveda į naujas 
galimybes. Tad ir padariau pra
nešimą apie turimus vadovėlius, 
pristačiau naujai išleistus pra
timus ir išdėsčiau rūpesčius ki
tomis mokymo priemonėmis ir 
kėliau susirūpinimą mokytojų 
klausimu. Kadangi A. Rinkūnas

apgailėtinas reiškinys, 
kuris be abejo džiugina 
mūsų tautos priešus ir 
silpnina mūsų kovos po
zicijas.

Mes apeliuojame į vi
sus geros valios lietu
vius vertinti mūsų lais
vės kovos žygius ne pa
gal tai, kuris asmuo ar 
organizacija jį atliko, 
bet pagal to žygio rezul
tatus. Mūsų nuomone,Bal“ 
tijos laisvės rezoliucijos 
priėmimas JAV Senate 
būtų didelis mūsų laimė
jimas politiniam lauke. 
Lietuviškos propagandos 
srityje ta rezoliucija jau 
dabar skina įspūdingus 
to laimėjimo vaisius.

Romas Kezys, An
tanas Mažeika, 
"Laisvės Žiburio" 
radio programos ve
dėjai.

kalbėdamas apie vadovėlius pa
darė pareiškimą, jog pagal nau
juosius metodus vadovėliai pra - 
randa savo reikšmę, mokymo 
medžiaga sutvarkoma kitais pa
grindais, savo pranešime pa
reiškiau, kad ne tik mūsų li
tuanistinėse mokyklose, bet ir 
Amerikos tuo tarpu vadovėliai 
dar lieka pagrindine mokymo 
priemone, kitos yra tik pagel- 
binės. Dėl skaidrių panaudojimo 
kaip mokymo priemonės reiš- 
kiau abejones ,ar kaštai joms pa
ruošti ir priemonės bei sugaiš
tamas laikas pateisins jų uždavi
nius lituanistinėse mokyklose. 
Mes turime tik vieną šeštadienį 
arba per 4 dienas po 40 minučių 
laiko lituanistinėms pamokoms, 
tad laikas turi būti nepapras
tai brangus. Vėliau, išsiaiškinus 
kokias skaidres turima galvoje, 
susitarta jog Kanada paruoš 15 
skaidrių Lietuvos geografijai ir 
JAV mokyklos jas įsigys. Be to 
dar savo pranešime pareiškiau 
kas daroma, sakysime Kanado
je ar Amerikoje valstybiniu mas
tu, tas neįmanoma organizacijos 
rėmuose. Mes privalome rasti 
savąjį kelią. Kas naudinga ir įma
noma įvesti iš naujųjų metodų, 
tai ir priimkime, bet jokia kopi
ja mums neatsakys į mūsų pa
grindinius uždavinius.

Pasišovus kalbėti apie nau
juosius metodus, kurie Kanado
je plačiai praktikuojami ir da
linai Amerikoje, nereikia už
miršti realios mūsų padėties. 
Pritaikant naujausius metodus li
tuanistinėse mokyklose, pir
miausia reikėtų nustatyti mūsų 
vaikų lituanistinį pajėgumą ir tik 
pagal vaikų pajėgumą ruošti mo
komąją medžiagą. Pati mokomo
ji medžiaga turėtų būti paruoš
ta dviem laipsniais mūsų sąly
gose, gal net ir trijų pajėges
niems vaikams ir silpnesniems. 
Čia mes ir atsitrenkiame į du 
faktorius: mokytojai ir vaikai. 
Mes neturime paruoštų mokyto - 
jų nei mokinių pajėgumui nusta
tyti, nei dirbti pagal šiuos meto
dus, o mokinių lituanistinio pajė
gumo koeficientas per 10 ar 15 
metų kris dėl mums visiems ge
rai žinomų aplinkybių, tad kol 
paruošime ir pritaikysime nau
juosius metodus, mes ir vėl lik
sime atsilikę ir nepritapsime 
prie vaikų pajėgumo.

čia padariau tik užuominas

I Spaudoje 
(pasidairius

JAUNIMO KONGRESUI
SKIRTI AIDAI

Mėnesinis kultūros 
žurnalas Aidai savo rug
sėjo mėn. (7) nr. pasky
rė Jaunimo Kongreso lai
mėjimams ir ydoms ap
tarti. Tiek Kongrese na
grinėti klausimai, tiek ir 
Aidų komentarai sudaro 
vertingą Jaunimo Metų 
leidinį, teikiantį gana ob
jektyvų vaizdą Kongreso 
garsams ir atgarsiams 
įrėminti.

"įvykęs kongresas ne
abejojamai buvo reikš
mingas įvykis. Jis sudo
mino ne tik jaunimą, bet 
ir visą lietuviškąją išei
viją. Galima j į laikyti šių 
metų pagrindiniu lietuviš
kosios bendruomenės 
laimėjimu". Taip saky
damas Aidų vedamojo au
torius toliau nurodo, kad 
yra įvairių nuomonių dėl 
paties kongreso eigos, jo 
vadovybės sąstato ir pan. 
Todėl gal "kongresu do
mėjimasis nepasibaigė 
su juo pačiu, bet gyvai 
tęsiasi ir toliau".

Šiame Aidų numeryje 
telpa pagrindinės kon
grese skaitytos paskai
tos, kongreso eigos ap
žvalga ir visatai, kas sie
jasi su Kongresu (sto
vyklos ir kt.). Apžvalgo
je telpa ir įvairūs pokon- 
gresiniai jo vertinimai 
spaudoje, iš kurių apžval
gininkas daro išvadą, 
kad "vieno ar kito vie
noks ar kitoks nerūpes
tingumas atlikti pasiim
tą pareigą ar netaktišku
mas pareigą vykdant nie
ku būdu nepaneigia kon
greso visumos teigiamo 
vertinimo. Užtat ir nė-

apie naujųjų metodų pritaikymo 
galimybes mūsų mokyklose, kad 
būtų aiškiau, į kokias problemas 
atsiremia mano samprotavimai, 
darant bet kokias pastabas šiais 
klausimais. Mano nuomonė 
niekuomet nebuvo linkusi likti 
sustingime švietimo srityje. 
Mes privalome neatsilikti, sek
ti pedagoginę pažangą, naujus 
metodus, viso mokymo laimėji
mus, ir iš viso to imti tai, ką 
mes galime ir pajėgiame imti ir 
naudoti savam reikalui. Ta kryp 
timi ir einama. Mokytojų pažan
gai organizuojamos mokytojų 
konferencijos, palaipsniui kei
čiami mokymo metodai, įveda
mi dalykui mokytis pratimai, 
ateis eilė peržiūrėti ir per
tvarkyti vadovėlius. Tai jaučia 
ne vien tik mokytojai ir visuo
menė, bet ir patys vadovėlių 
autoriai. Kai tik susikaups dau
giau patirties ir supratimo, ir 
vadovėlių turinys ir metodinis 
jų paruošimas nebebus proble
ma.

Jeronimas Ignatonis 

ra ko šiuos dalykus nu
tylėti, greičiau reikia iš 
jų ateičiai, pasimokyti. 
Kongreso rengimas jau
nimui buvo, gera organi
zacinė mokykla: pirma, 
dėl to, kad suteikė tos 
darbo patirties, kurios 
ir negalima kitu būdu įgy
ti antra, dėl to, kad lei
do ir į savo kartos žmo
nes kritiškiau pažvelg
ti (tai, kas spaudoj buvo 
prikišta kaip "aroganci
ja" greičiau tebuvo nai
vus pasitikėjimas, jog 
jaunystė apsaugo nuo klai
dų ar be pastangų laido
ja sėkmę).

Yra teisė kritiškai ver
tinti vienus ar kitus kon
greso rengimo ar prave- 
dimo momentus, bet bū
tų neteisu dėl to nuver
tinti patį Kongresą."

Čia reiktų dar pastebė
ti, kad kritiškumas irgi 
privalėtų ribotis pado
rumo ribose telpančia 
kritika, o ne išsilieti į 
niekinimą ar šmeižimą, 
ypatingai iš tų pusės, ku
rie kongresui patys nie
ko pozityvaus nesugebė
jo duoti.

Aidų 7 nr. laikytinas 
teigiamu įnašu Jaunimo 
M etų atmo sferoj e gyve- 
nančiai išeivijai.

HELP WANTED FEMALE

COOK’S 
PANTRY SERVERS 

LINEN MATRON
(Mušt do simple machine sevving) 

No experience necessary 
We will train

Free meals, uniforms, and benefits 

FULL TIME—PART TIME 
MORN1NGS—EVENINGS 

APPLY MONDAY through FR1DAY 
9:30 A. M. TO 5 P. M.

NEW COFFEE SHOP 
STOUFFERS 

SOMERSET INN 
3550 Northfield Rd, 

(Shaker Rapid to Van Aken)

OR APPLY AT 

STOUFFERS 
EMPLOYMENT OFFICE 

1375 Euclid Avė.
An Equal Opportunity Employer

(I12-I13)

WA1TRESSES 
HOSTESSES 
CASH1ERS

'^No experience necessary)
We will train

Free meals, uniforms, and benefits 

FULL TIME PART TIME 

MORN1NGS EVENINGS 

APPLY MONDAY through FR1DAY 

9:30 A. M. TO 5 P. M.

NEW COFFEE SHOP 
STOUFFERS 

SOMERSET INN 
3550 Northfield Rd.

(Shaker Rapid to Van Aken) 

OR APPLY AT 

STOUFFERS 
EMPLOYM ENT OFFICE 

1375 Euclid Avė.

An F.ųual Opportunity Employer 
(112-113) 

VIEŠĖDAMI CDICACNE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

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

2; Imported Scotch Wiskey
80 proof ................................ 5th — $3.98

3; Napoleon Brandy .........................5th — $3.35
4. Hiram Walkers cocktails .............5th — $2.98

5; Leabfraumilk — G^rnan 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.
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JAUNIMAS, MENAS IR 
DAR KAI KAS

Malonu skaityti, ma
tyti ir girdėti tas mūsų 
jaunimo organizacijų 
veiklos apraiškas, ku
riose pasirodo jų talen
tai literatūroje, muzi
koje, dailiojo žodžio nau
dojime ir kt. Čia išryš
kėja ne tik pavieniai ta
lentai, bet ir tie lietuvy, 
bės ugdymo rezultatai, 
kuriais džiaugiamės vi
si, dalyvavę ar nedalyva 
vę, literatūros vaka
ruose ar kitokiuose pa
rengimuose.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje surengtas ta
lentų vakaras (spalio 15 
d.) kartu parodė ir tą 
medalio pusę, kuri yra 
šviesesnė, viltingesnė 
savo dėmesiu lietuviš
kajai kūrybai aplamai.

Neveltui programai pa
sibaigus klausytojų dė
mesys gražiai pasiro
džiusiam jaunimui nenu
trūko, o tęsėsi visą va
karą teiraujantis asme
niškai, lyg ir nustebus, 
iš kur gi jaunojoj kar
toj atsirado toks dėme
sys, toks noras, tokia 
trauka ne tik vakare pa
sirodyti 'savo talentais, 
bet kartu parodyti, jog 
tai nebūta vienos die
nos darbo. Šalia įvai
rių pavienių motyvų 
reiškiantis toje ar kito
je kultūrinėje srityje, 
yra dar vienas pagrindi
nis — tai organizuoto 
lietuviškojo jaunimo 
auklėjimo tautinėje dva
sioje ir ideologijoje 
veiklos rezultatas. Ta

PLANINGAS TAUPYMAS 
iKokaatfuu duHct&ndM

I ■— PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

rha.jl.-I atnilMį ir paaktadlvaį Charttrtd aad Sapcrriaed by the lUted Statu Govaraaptat
aw 9 vai. tyto Iki 4 vai. po plat* 2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO A ILUNOB

KatviftaBtoaĮ aao 9 vaL ryto iki B v. vak.
Safaaiiltoj hao 9 vai. ryto iki 1 vai. po pUtĄ 
TtofiaBtoaĮ aMaryta via* diaa*.

Phtue VtyMa 7*7747 Jota J. KirmaJraa, Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

1 The Lithaanian Newspaper

Established 1915

ar kita organizacija gal 
neišmokins eilėraščių 
rašyti, smuiku groti ar 
pianinu skambinti, vai
dinti ar baletą šokti, bet 
joje brandinama ir ugdo
ma meilė lietuviškumui 
pasuka jauno talento ge
bėjimus tąja linkme, ku
rioje bendri kultūrinio 
auklėjimo principai sten
giamasi pritaikyti lietu
viškosios kūrybos keliui 
tiesti, plėsti ir gilinti.

Tai gražus ir vertin
gas kelias. Bet plėsti ir 
gilinti jį dar vertėtų. O 
vertėtų todėl, kad jaunų, 
lietuviškoje dvasioje 
bręstančių talentų pasi
genda mūsų spauda, mū
sų kažkaip senstelėjęs 
visuomeninis gyvenimas, 
Gal tai kita sritis, ne- 
sietina su literatūros ir 
muzikos talentų vaka
ru. Bet šitąja linkme 
jaunimo organizacijų 
posūkis laukiamas tų, 
kurių jėgos baigia iš
sekti.

Bet gražios pastangos 
ir dėmesio verti rezul
tatai vienoje srityje tei
kia vilties, kad ir viso
se srityse susilauksime 
naujų, veržlių ir gabių 
talentų.

SURASDAMI 
DIRVAI NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ, 
LAIKRAŠTĮ 
SUSTIPRINSITE

DIRVA

BAIGTAS DIDYSIS DARBYMETIS
Spalio 16 dieną apie 

trys šimtai Chicagos lie
tuvių, jautriai besido
minčių mūsų kultūriniais 
reikalais, rinkosi Jauni
mo Centran į Kultūros 
Fondo dešimtmečio su
kakties šventę ir į va
jaus užbaigtuves. Kaip 
buvo miela matyti mūsų 
senuosius kovotojus prel. 
Mykolą Krupavičių ir 
Naujienų redaktorių dr. 
Pijų Grigaitį nuošir
džiai besišnekučiuojan
čius prie garbės stalo. Į 
šią iškilią šventę atvy
ko mūsų valstybės re
prezentantas gen. konsu
las dr. ,P. Daužvardis, 
prel. Albavičius, sve
čias rašytojas St. San
tvaras, vienas iš KF su
manytojų ir steigėjų 
prof. P. Jonikas, ALT 
pirmininkas inž. A. Ru
dis, JAV LB Centro Val
dybos pirmininkas Jo
nas Jasaitis, Tėvas J. 
Kubilius, S.J., Chica
gos apygardos pirminin
kas St. Šiaučiūnas, mu
zikas J. Zdanius, Šv. 
Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. Abromaitis ir 
daugelis kitų mūsų vi
suomenininkų, prekybi
ninkų, o svarbiausia, nuo
širdžiai besidominčių 
mūsų kultūrine veikla, 
asmenų.

Šventę pradėjo trum
pu žodžiu Kultūros Fon
do V-bos pirmininkas Z. 
Dailidka, priminęs šven
tės ir šios sukakties 
reikšmę'ir padėkojęs vi
siems šios šventės da
lyviams. Oficialiai, aka
deminei daliai vadovau
ti buvo pakviesta Chi
cagos šių metų gražiau
sioji lietuvaitė Laima Če- 
paitytė. Ji ir pristatė aka
deminės dalies svečius 
— paskaitininką prof. dr. 
A Klimą ir rašytoją Jur
gį Jankų.

Prof. dr. A. Klimas 
trumpoje, gerai paruoš
toje paskaitoje žvilgte
lėjo į KF praeitį ir jo at
liktus darbus. Jis pareiš
kė, kad K F atlieka neį
kainojamos svarbos 
darbą. Jau jeigu jis vien 
tik Gimtąją Kalbą tebūtų 
keletą metų leidęs ir tai 
būtų savo paskirtį atli
kęs. Nes GK bus labai 
pravarti ateities mokyto
jui ir spaudoje bedirban
čiam. Tačiau KF atliko 
daug daugiau, išleisda
mas mokykloms reikalin
gus vadovėlius, skaiti
nius, pratimus ir monu- 
mentaltį veikalą Aleksan- 
dryną. Žvelgdamas į atei
tį paskaitininkas davė 
puikių sugestijų K F 

■NO SMOKING'

Chicagoje Kultūros Fondo vajus, vadovaujant dr. Leonui Kriaučeliūnui, praėjo sėkmingai. Jis vienas 
surinko beveik šešis tūkstančius dolerių. Nuotraukoje matome dr. Leoną Kriaučeliūną "Paramoje", 
kurios savininkai Jurgis Janušaitis ir Jurgis Mažeika Kultūros Fondui Įteikia auką 100 dol. čekĮ. 

V. Noreikos nuotrauka

veiklai, siūlydamas Chi
cagos universitetuose įs
teigti lituanistikos ka
tedrą, ką turėtų paremti 
Lietuvių Fondas ar ki
tos institucijos. Lituanis
tikos specialistai mažė
ja, o kas bus po keletos 
metų. Artėjama į mig
lotą ateitį ir dabar esąs 
pats laikas susirūpinti 
išugdyti naujų lituanistų 
ateities darbams.

Rašytojas Jurgis Jan
kus grįžo keliomis min
timis į mūsų tautos ir 
asmeninio išgyvenimo 
praeitį ir svečiams patie
kė epizodą apie Balto zui
kio istoriją.

Po akademinės dalies 
sekė banketas. Jam va
dovavo dail. VI. Vijei
kis. Banketo metu ypač 
stipriai pasireiškė sve
čias poetas - humoris
tas Antanas Gustaitis. Jo 
puiki dikcija,gestas ir žo
dis, atremtas į šių dienų 
mūsų gyvenimą, skambė
jo linksmai, tvirtai 
grybštelint už mūsų vi
suomeninių gyvenimo 
ydų. Tai didelis talentas, 
mokąs kasdienybėje dai
rytis ir surinkti visatai, 
kas mus verstų juoktis 
iki ašarų. Jo kiekvieną ei
lėraštį svečiai palydėjo 
plojimu ir privertė net 
"bisui" dar kai ką iš juo
kų skrynios ištraukti. An
tanas Gustaitis į šią šven
tę įnešė daug giedrios, 
džiuginančios nuotaikos.

Vajaus Komiteto pirmi
ninkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas padėkojo vi
siems gerosios širdies 
lietuviams, kurie stam
biomis aukomis parėmė 
Kultūros Fondą ir jis ga
lėjęs pasiekti tokių šau
nių rezultatų — veik 6000 
dol. KF vadovybė dr. Le
onui Kriaučeliūnui už di

Du aktyvūs visuomenininkai, besirūpiną lietuvių kultūriniais rei
kalais, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Kultūros Fondo vajaus vykdyto
jas Chicagoje, priima auką 100 dol. čeki Kultūros Fondui iš LB Ta
rybos nario inž. Valdo Adamkavičiaus (dešinėje).

V. Noreikos nuotrauka

Nr. 113 — 3

Dail. Vytautas Ignas priimtas nariu f žymiausi Amerikoje grafikų 
klubą "The PrintingClub of Philadelphia", kur lapkričiomėn. bus iš
statyti naujieji jo grafikos kuriniai. Nuotraukoje vienas kūrinių, ku
ris bus išstatytas klubo ruošiamoje parodoje.

džias pastangas talki
ninkaujant vajaus metu 
įteikė atminimui tris to
mus Aleksandryno, o po
niai Kriaučeliūnienei ro- 
žitį puokštę.

Žodį tarė ir ALT pir
mininkas inž. A. Rudis, 
pasigerėdamas Kultūros 

Fondo veikla ir ta pačia 
proga pristatė kongres- 
maną Murphy, katalikų 
karo veteranų preziden
tą MacElroy ir Sanita
rinio distrikto preziden
tą Chesrow, kurie lietu
viams daug padeda įva> 
riuose reikaluose, o šia 
proga KF įteikė po 100 
dol. aukų. Pristatytieji 
svečiai pasakė ir po svei
kinimo žodį, pasisaky
dami, kad jie visur gins 
Lietuvos laisvės idėją.

Buvo pasveikintas dr. 
Pijus Grigaitis, jo83me- 
tų sukakties proga ir 
šventės dalyviai jam su
kėlė nuoširdžias ovaci
jas.

Baigiant programą 
dar kartą prabilo Kul
tūros Fondo V-bos pir
mininkas Z. Dailidka ir 
pareiškė padėką visiems 
prie šios šventės suren
gimo prisidėjusiems, va
jaus vykdytojui dr. L. 
Kriaučeliūnui, visiems 
aukotojams, spaudai, 
žurnalistams, Margu
čio ir Sophie Barkus — 
radijo valandėlių vedė
jams, poniai Gradinskie- 
nei už šaunaus banketo su 
-organizavimą ir paruo
šimą ir visiems bet kuo 
parėmusiems KF dar
bus.

Šventė praėjo gražio
je ir pakilioje nuotaiko
je.

Kultūros Fondo didy
sis darbymetis baigtas. 
Tikimasi iš šių visų pas
tangų bent apie aštuone
tą tūkstančių, iš kurių 
žymi dalis atiteks ir Chi
cagos apygardai, švie
timo reikalams.

Kultūros Fondui, žen
giančiam į antrą dešimt
metį, sėkmės didžiuose 
mūsų kultūrinio gyveni
mo darbuose.

J. Janušaitis

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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New 'Yorko tautinių šokių grupė, vadovaujama J. Matulaitienės, šoka Blezdingėlę New Yorko Lietuvių 
Dienoje, Pasaulinės Mugės metu. V. Maželio nuotrauka

TYLIOJI MUSIĮ
Sutikau Jadvygą Matu

laitienę anksti rytą pože
mio traukinyje New Yor
ke persėdant iš vieno 
traukinio į kitą ir skubant 
į tarnybą.

— Turiu didelįprašy- 
mą, ar negalėtų Dirva 
atspausdinti mano padė
kos laišką tautinių šo
kių šokėjams šokusiems 
Pasaulinės mugės metu. 
Žinau, pavėluota, bet 
man tie šokiai nesibai
gia, negalėjau anksčiau 
susikaupti, o dabar ar
tėja vėl nauji pasirody
mai, nauji planai, sąži
nė išmetinėja, kad taip 
ilgai užsitęsė, — krei
pėsi ji į mane sulaikiu
si už rankos.

Sutarta susitikti rytoj 
lygiai tuo pačiu laiku.

Sekantį rytą ji įteikė 
ilgoką padėkos laišką šo
kėjams, jų tėveliams ir 
visiems padėjėjams. Pa
skaičius tą laišką, kilo 
klausimas, ar kas nors 
ir kada nors dėkoja jai, 
tai tyliajai lietuvių tau
tos ambasadorei, kuri 
vienintelė didžiajame 
New Yorke taip atsidavu
si dirba su lietuvių iš
eivijos jaunimu jau še
šiolika metų. Čia ji su
organizavo ne vieną tau
tinių šokių trupę, vado
vaudama kelioms iškar
to: Maironio Lituanis
tinės mokyklos mažųjų 
šokėjų, vyresniųjų vadi
nama New Yorko tauti
nių šokių grupė, "Rūtos" 
ansamblio šokėjų grupė 
ir Amerikos Lietuvių Vy
čių 41 kuopos tautinių šo
kių grupė. Ilgą laiką tų 
visų grupių mokytoja bu
vo viena ir ta pati Jad
vyga Matulaitienė. Ke
turios atskiros grupės, 
atskirose vietovėse vyko 
jų repeticijos, dažną sa
vaitgalį įvairiuose mies
tuose jų pasirodymai 
taipgi neapsiėjo be jų va
dovės dalyvavimo.

Mintimis perbėgau tą

AMBASADORE
visą 16 metų laikotarpį 
New Yorke, prisimin
dama kiek kartų gėrėjau
si meniškai išpildomais 
mūsų tautinių šokių ju
desiais, tur būt nei šo
kėjai su savo mokytoja 
nesugebėtų suskaičiuoti, 
kiek kartų jie džiugino ne 
tik newyorkiečius ir ne 
vien lietuvius įvairiomis 
progomis, bet visus sve
timtaučius jų festivaliuo - 
se laimint lietuvių gar
bei pirmąją vietą, mūsų 
ir svetimų televizijų pro
gramose, JAV ir Kana
dos visose lietuvių tau
tinių šokių šventėse, Pa
vergtųjų Tautų savai
tės proga kasmet atlie
kant programą New Yor
ke.

Nė vienas Vasario 16 
minėjimas neapsieina be 
tų mūsų jaunųjų tautos 
reprezentantų, kurie šok
dami su meile Lietuvai, 
su jaunatvišku tautiniu

Lietuviu tautinių Šokių grupės, vadovaujamos J. Matulaitienės, 1964 m. Pasaulinėje Mugėje New Yorke 
Šoka "Subatėlę". V- Ma2elio nuotrauka

milija Čekienė

džiaugsmu širdyse at
skleidžia mūsų tautos 
charakterio bruožus: 
santūrų temperamentą, 
ramų džiaugsmą ir liū
desį, lyrišką svajingu
mą, estetiką. Jie sutei
kia progos pasireikšti 
mūsų tautos dvasiai ki
tų tautų tarpe, kurios jau 
gerai pažįsta lietuvių 
liaudies tautinius šokius 
ir visomis progomis tei
giamai vertina, kaip 
aukšto lygio mūsų tau
tos meną.

Vien tik praeitos Pa
saulinės Parodos metu 
New Yorke juos stebėjo 
virš šešiolikos tūkstan
čių žmonių, o vėliau dar 
daug kartų jie žavėjo sve
timuosius įvairiuose pa
rodos paviljonuose ir te
levizijoj.

Susiradau jų 10 metų 
proga išleistą kuklų lei
dinėlį, pailiustruotą dau
gelio aktyvesnių šokėjų 

nuotraukomis ir visų pa
vardėmis. Kiek daug pa
žįstamų veidų, kiek daug 
jau spėjusių pagarsėti ne 
tik New Yorke, bet visoj 
Amerikoj vardų. Beveik 
visi iš jų baigę mokslus 
akademikai, šeimų gal
vos, garbingi savo vaikų 
lietuviai tėvai, daugelis 
tose grupėse bešokda
mi atradę savo gyvenimo 
laimės antrąją pusę ir 
jau sukūrę šeimas, dar 
kiti išėję į žmones vi
suomenės veikėjai, o pir
mųjų šokėjų ir vaikai šo
ka jau mažųjų grupėje. 
O mokytoja vis ta pati- 
Jadvyga Matulaitienė, 
kukli, tyli Lietuvos am
basadorė, negreit ploji
mams nesibaigiant į sce
ną pasirodanti po sėk
mingai atliktų šokėjų 
programų. Ji išauklėjo 
ir tebeauklėja didelį bū
rį jaunųjų Lietuvos žie
dų ir paskleidė juos po 
visą laisvą pasaulį. Jų 
tarpe surado ir sau jau
nų padėjėjų.

"Kaip gera ir miela lie
tuviškai širdžiai, kad mū
sų tautos siela gyva ir 
per tautinius šokius reiš
kiasi šiapus vandenyno, 
šioje svetingoje šalyje, 
kur viso pasaulio tautos 
pina į vieną vainiką sa
vo gražiausius kultūros 
žiedus”, — rašė to lei
dinėlio įvade dr. H. Lu- 
kaševičius.

J. Matulaitienė savo 
laiške dėkoja tėvams už 
kantrų vaikų vežiojimą į 
repeticijas, dėkoja jauni
mui už stropų ir sąžinin
gą lankymą ir pastangas 
garbingai reprezentuoti 
Lietuvos vardą, o mes 
visi lietuviai, ypač new- 
yorkiečiai, turime būti 
dėkingi jaunimui ir jai, 
kad taip ištvermingai ir 
ilgai skiria visą savo po
ilsio laiką, tiek jautrios 
širdies ir sielos mūsų 
visų tėvynės Lietuvos 
garbei laisvame pasau
lyje.

Grįžtant prie jos sku
bių naujų planų ir pasi
ruošimų, tenka priminti, 
kad ji vėl visu atsidavi
mu organizuoja repre
zentuoti Lietuvą Pasau
linėj parodoj M ontrealy- 
je, Kanadoje su naujais 
šokiais, įnešant naujos 
modernios dvasios ir ne- 
iškrypstant iš tikrosios 
mūsų liaudies tautinių 
šokių paskirties.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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LIETUVA'

ŽENKLAI, KURIUOSE ATSISPINDI 

LIETUVOS VEIDAS

Pašto ženkluose įskai- 
tome valstybių ir tautų 
istoriją, jų gyvenimą, 
kultūrinius ir politinius 
įvykius bei pasiektus 
įvairiose srityse laimė
jimus. Ir mūsų jaunos 
valstybės veidas yra ryš
kiai pasilikęs pašto ženk
luose, kurie paplitę po 
platų pasaulį.

Lietuvos pašto ženk
lai savo prasmingumu ir 
grožiu rikiuojasi į di
džiųjų valstybių pašto 
ženklų rinkinius ir turi 
labai svarbios istorinės 
reikšmės.

Chicagos Lietuvių Fi
latelistų Draugija "Lie
tuva”, sutelkusi per 100 
lietuvių filatelistų, vado 
vaujama vieno iš drau
gijos steigėjų, prityru
sio ženklų specialisto 
draugijos garbės nario 
Igno Sakalo, šiomis die
nomis mini savo veik
los dvidešimties metų 
sukaktį. Ta proga ji ruo
šia dvyliktąją pašto ženk
lų parodą spalio 28,29 ir 
30 d.d. Balzeko automo
bilių prekybos įstaigoje 
Chicagoje, 4012 Archer 
Avė. Šioje parodoje tarp 
kitų valstybių pašto ženk
lų, matysime ypatingai 
gražius Lietuvos pašto 
ženklų rinkinius, ku
riuose bus išstatyti ir 
1941 metų birželio suki
limo metu išleisti pašto 
ženklai. Tuo norima pri
siminti ir atžymėti mū
sų tautos drąsųjį sukili
mą, įvykusį prieš 25me 
tus.

Šioje parodoje bus nau
jo ir tai, kad JAV pašto 
departamentas sutiko 
leisti veikti parodos pa
talpose pašto skyriui, 
kur specialiai skirtu šiai 
parodai antspaudu bus 
štampuojamos visos pir
mos klasės siuntos, siun
čiamos į bet kurįpasau- 
lio kraštą.

Paroda bus ypatingai 
gausi įvairiais rinki
niais, tačiau kiekvienam 
lietuviui bus miela stab
telėti prie Lietuvos paš
to ženklų rinkinių, ku
riuose galėsime įskaity
ti mūsų valstybės seno
vę ir nuo jos atkeliauti 
iki paskutiniojo laisvės 
atodūsio — nepriklauso
mybės netekimo.

Pašto ženklų keletą 
serijų yra išleista Lie
tuvos Vaiko Draugijos 
iniciatyva. Šie ženklai 
įstaigose tebuvo parda
vinėjami tik po keletą 
dienų, visas gautas pel

nas būdavo skiriamas 
draugijai, kuri rūpinda
vosi beturčių vaikučių 
šelpimu ir globa. Paš
to ženklus leisdavo Paš
to Valdyba. Lietuvos įžy
mieji dailininkai paruoš
davo gražius ženklų pro
jektus ir bene pačią di
džiausią ženklų projek
tų dalį yra pagaminęs 
mūsų meno veteranas 
prof. dail. Adomas Var
nas, kurį turime savo 
tarpe, Chicagoje.

Jurgis Janušaitis

HELP VVANTED MALĖ

TRADESMENBEWARE
You learned your trade for se
curity. Be sure the Company 
you work for provides it... We 
do. Immediate opening-s for 

MILLWRIGHTS, MACHINISTS, 
PLUMBERS, and ELECTRI- 
CIANS, MILL JOBS ALSO 
AVAILABLE.

EMPLOYEE RELATIONS 
DEPARTMENTANACONDA AMERICAN BRASS CO

ANSONIA, CONN.
Phone 734-2561

(108-114)

Vi'ANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 
TURRET LATHE 

OPERATORS

EXTERNAL GRINDERS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. For 
dual shift. Steady vvork for qualified 
men. Overtime. Excellent fringe ben
efits.
Progressive division of large inler- 
national corporation in very desir
able small city.

APPLY OR SENT RESUME TO

DUNKLEY COMPANY
1910 LAKE STREET

KALAMAZOO, MICHIGAN
(107-114)

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

Mušt have supervisory background 
and full knovvledge of zinc die east 
operations. Liberal salary and fringe 
benefits.

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS

L'NIVEX DIE CAST DIVISION, 
7001 CHASE RD., 
DF.ARBORN, MICH.

or call J. SMITH PLANT MGR.
313 — 846-6355

(110-116)
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JAUNATVĖS GIESMĖ CHICAGOS
NEOLITUANŲ VAKARE
skelta iš 1 psl.) 

nežinau, gal mus lydi to
kia rūsti nelemti s: su
griauti, suniekinti visa 
tai, kas buvo pasiekta, 
kad po to amžius vėl tu
rėtum ko siekti ir moky
tis! Baisu, kad tose ma
dų pelkėse gali žūti ir ne 
vienas mūsų tautos talen
tas**.

Kiek mano akis aprė
pia, gausų, stiprų ir kū
rybingą prieauglį emi
gracijoj turi lietuvių vaiz 
duojamasis menas — 
grafika, tapyba, skulptū
ra ir architektūra0 Mat, 
vaizduojamasis menas 

tarptautinė kalba, 
lengviau su juo įsikibti į 
gyvenimo krantą0

Menkokas yra mūsų 
muzikinės kompozicijos 
prieauglis, tik vienas ki
tas vardas, nors tas me
nas irgi yra tarptautinė 
kalba. Paguodą kelia vo
kalistai ir šen bei ten į 
aukštį besistiebią muzi
kos meno instrumentalis
tai. Mano akyse Chica
gos Lietuvių Opera yra 
akivaizdus stebuklas, 
nes ji gimė ir iki šiol 
tebesilaiko emigracijos 
sąlygose išaugusiom ir 
subrendusiom vokalinio 
meno pajėgom. Ir to
kiom pajėgom, kurios ne 
tik džiugina, bet gali ir 
pasididžiaviman mūsų 
dvasią kelti (pvz., mini
mo neolituanų vakaro sve 
čias tenoras Stasys Ba
ras).

Kai atsigrįžtam į savo 
grožinę literatūrą, netu
rim nusigrįžti nuo rūpes
čio, kuris akylesnių ir 
jautresnių žmonių yra 
keliamas. Lietuvių gro
žinės literatūros prie-

Talentų vakaro garbės stalas. Iš kairės: PLB pirm, Juozas Bachūnas, dail. Adomas Varnas, gen. 
konsulas dr. Petras Daužvardis su ponia, poetas Stasys Santvaras, ALT S-gos pirm, inž. Jonas Jurkū
nas su ponia ir inž. Jonas Gaižutis. V.A. Račkausko nuotrauka

Mečio Šimkaus stalas. Iš kairės: Švedas, p. Šimkienė, M. Šimkus, p. Valiukėnienė, J. Šlajus ir M. 
"aliukėnas V.A, Račkausko nuotrauka

skaitė savo alegorinę pa
saką Gyveno kartą kara
lius, kuri yra parašyta 
gera liet, kalba ir dailiu 
stiliumi. Kai apsikapos 
vienas kitas nelygumas 
— ji bus dailus to žanro 
kūrinys. Danguolė Šuke-' 
lytė viešumoj pasirodė 
pirmą kartą. Ir dabar jau 
galima sakyti, kad ji turi 
neabejotiną lyrikės ta
lentą — jos eilėraščiai 
yra emocingi, grakštūs 
ir nestokoja savaimingu
mo. Mano širdingas linkė 
jimas, kad Danguolė ne
leistų savo plunksnai ap 
sidengti rūdim.

Dailiojo skaitymo me
ną atstovavo Eglė Juod
valkytė, Kristina Saba
liauskaitė, Zita Petra
vičiūtė, A. Vaitekaitis ir 
Liucija Virpšaitė. Visi 
jie turi gerą liet, kal
bos tartį, skaito su jaus
mu ir gera žodžio išraiš
ka. Jei Z. Petravičiūtė 
ir A. Vaitekaitis, dekla
mavę Ad. Mickevičiaus 
Giesmę jaunysteit buvo 
regimai nusigandę, tai 
Eglė Juodvalkytė Korpo
racijos dainą, Kristina 
Sabaliauskaitė N. Maza- 
laitės ištrauką iš Mieste
lio, kuris buvo mano, ir 
L. Virpšaitė Mykolaičio 
-Putino Mervakarį pa
skaitė išraiškiai ir dai
liai. Gerais balsais ir ar
tistiniu polėkiu iš visų 
išsiskyrė Eglė Juodval
kytė ir Kristina Saba
liauskaitė.

Kaip muzikos meno ta
lentai pasireiškė pianis
tė Živilė Keliuotytė, sva
riai paskambinusi Cho- 
pino Scherzo, Vytautas 
Nakas, jaunu ir švelniu 
bosu padainavęs J. Gruo
džio Oi, ant kalno, ant 

Algis Garlauskas pa- aukštojo ir W.A. Mozar- 
to ariją iš Figaro Vestu
vių, kuriam tikrai ta
lentingai akompanavo 
pianistas Motekaitis, Al-

auglis emigracijoj nėra 
tokis, koks natūraliai tu
rėtų būti. To nuostolio 
priežasčių, aišku, yra vi' 
sa eilė, bet viena pačių 
ryškiausių mano nuo
mone, yra ta, kad iki 
šiol savo dailiojo žodžio 
mes nepamėgom. Tai 
yra nesmagi tiesa, 
mums garbės nedaranti 
tiesa, save nuogai liudi
janti tūkstančiuose ištai 
gių lietuviškų pastogių. 
Gal styga nebus perdaug 
pertempta, jei tarsim, 
jog grožinė literatūra 
yra tautinės kultūros nu
garkaulis. Kuo prabil- 
sim, ką pasakysim ki
tiem žmonėm, jei ir to
liau savo grožinės lite
ratūros neremsim ir ne- 
ugdysim? Vargu tai ga
lėsim pateisinti emigra
cinio gyvenimo sąlygom 
tuo metu, kai Lietuvoj 
laisvas žodis yra kalė
jime...

Džiaugsmas nuplies
kė mano veidą, kai Chi
cagos neolituanų vakaro 
programoj pamačiau net 
tris vardus, kurie savo 
jėgas bando liet, groži
nės literatūros barsuo- 
se. Tai jaunas poetas Al
gis Garlauskas dar 
rodos, taip neseniai ma 
no akivaizdoj Vokietijoj 
augęs berniukas (dabar 
jau aukštuosius mokslus 
baigęs vyras) prozinin
kas, Antrojo kaimo šulas 
Romas Stakauskas 
ir jauna poetė Danguolė 
Šukelytė.

skaitė porą savo eilė
raščių, būdingų epišku- 
mu, Romas Stakauskas 
su gera išraiška per

Neolituanų talentų vakare buvo išpildytas vaizdelis "Mergvakaris". Centre Kristina Žebrauskaitė.
V.A. Račkausko nuotrauka

gis Ingaunis akordeonu 
šauniai pagrojęs Foste- 
rio Audros uvertiūrą, Ne
rijus Paulionis, nors ir 
pridususiu smuiku (tai 
instrumento kaltė), a- 
kompanuojant Ž. Ke- 
liuotytei, jautriai pa- 
smuikavęs vieną liet, me
lodiją ir Monti Čardašą 
ir Mykolas Drunga, for- 
tepionu paskambinęs W. 
A. Mozarto Variacijas 
"Ah, Vous dirai -je, Ma- 
man!"

Instrumentinė ir vo
kalinė muzika iš atlikėjo 
reikalauja ne tik įgimto 
talento, bet ir daug dar
bo, tvirto techniško pasi
ruošimo. Tuo požiūriu 
muzikų grupėj pats stip
riausias, taigi ir aki
vaizdus talentas, buvo 
Myk. Drunga. Talentinga 
yra Ž. Keliuotytė,talen
tingas Vyt. Nakas, A. In
gaunis ir N. Paulionis, 
bet jiems dar reikia rim
tai dirbti, kad pasiektų 
to įsijautimo į muzikos 
meną, kurį jau dabar turi 
Myk. Drunga. Aplamai va 
karo muzikinė dalis, 
nors ir buvo truputį iš
tęsta, darė malonų ir 
rimtą įspūdį — aiškiai 
matėsi, kad Korp! Neo- 
Lithuania gretose ugdosi 
talentai, tikra viltimi nu
skaidriną mūsų ūkano
tą ateitį.

Jaunystės giesmės 
pasparnėj buvo paruoš
tos ir dvi inscenizacijos 
— S. Čiurlipnienės iš
trauka iš Mergišiaus ir 
V. Mykolaičio - Putino 
Sukilėlių išparpa, pava
dinta Mergvakariu. Tuo 
se veikalų gabaluose pa
sirodė gausus būrys Chi
cagos neolituanų, bandy
dami įsijausti į improvi
zacijos ir vaidybos me
ną. Geriausiai jiems se
kėsi tautiniai šokiai, ku
riais vaidinimas buvo 
perpintas. Kaip "solis
tai” tose ištraukose tik
rai dailiai reiškėsi L. 
Virpšaitė, Kristina Žeb
rauskaitė, R. Stakauskas 
ir R. Modestas. Kriste 
Žebrauskaitė —klasiki
nio šokio talentas, na
mus paliekančios mer
ginos vaidmeny buvo švel
ni ir jautri, Sadutės šo- 
kin savo soliniu pasirody
mu įsijungė gi’acingai, 
parodydama gražaus mu
zikalumo bei ritmingu
mo ir liaudies šokio sti- 
liaus nuovokos.

Algį Modestą pažinau 
pernykščioj (1965 m.) 
Korp! Neo-Lithuania sto
vykloj. Ten jis buvo kul
tūrinių parengimų vado
vas. Ir nesunku buvo pa

Talentų vakare susitikę: dail. Adomas Varnas, poetas Stasys San
tvaras ir PLB pirm. Juozas BachOnas. V.A. Račkausko nuotrauka

stebėti jo organizacinį ta
lentą, rūpestingumą ir 
gerą skonį. Šį kartą jis 
dirbo talkinamas Korp! 
Chicagos sk. valdybos, 
bet tokie jau yra nelem
ti papročiai, kad sunkų
jį vežimą turi tempti pir
mininkas. Kaip organi
zatorius Algis Modestas 
ir šį kartą pasirodė be 
priekaištų — skobniai 
buvo sustatyti eglės pa
vidalu, kai salėj užgeso 
šviesa, o ant stalų mirk
sėjo žvakės — nuo sce
nos atrodė, kad apačioj 
liepsnoja žiburėlių eže
ras; rūpestingai buvo pa
ruošta vakaro programa
— tai giesmė jaunystei; 
dailus, smagus buvo ir 
pokylis — bent man taip 
atrodė, žmogui iš mažes
nio miesto. Pats Algis 
šiame vakare reiškėsi 
visu savo talentingumu
— kaip organizatorius, 
šokėjas ir, pagaliau or
kestro vadovas. Nuo
stabi yra jaunystė, nuos
tabus jos pajėgumas ir 
patvarumas!

Patys rengėjai apie šį 
parengimą savo leidinėly 
taip kalba: "Talentų vaka
ras tiek savo kalba, tiek 
muzika, daina ar šokiu 
kalba už kultūringą lie- 
tyvybę. Jaunas, talentin
gas korporantas, atlik

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskas, Exec. Secy.

1447 SO. 49th CT. • CICERO. ILLINOIS 60650
: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-l;WED. CLOSED

PHONE 656-6330

damas šią programą, jau
čia, jog didžiojon Pro 
Patria knygon, šiais jau
nimo metais, Neo-Li
thuania vardą jauna ran
ka jis garbingai įrašė . 
Ir tegu kartų kartos tą 
Pro Patria knygą rašys 
lapas po lapo taip, kaip 
toji Jaunimo metų Neo- 
Lithuania karta!"...

Ar girdit sparnų plas
nojimą? Tai jaunatvė 
skrenda, tai šlama ir sau
lėj dega jos sparnai! La
bai smagu, kad tuo jau
natvės polėkiu alsavo ne
olituanų vakaras Chica
go j.

MALĖ HELP

IMMED1 ATE OPENINGS 
FOR 100

FOUNDRY 
PERSONNEL

Now accepting applications 
for the following openings:

Machine Molders
Shake out operators

Core makers
Casting Cleaners 

APPLY AT:
Great Lakęs Foundry 

1 100 P raine Avė.
South Bend, Indiana

An r.<|ual Opportuilily Employer
(112-121)
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HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
IMMEDIATE 
OPENINGS

STURBRIDGE, MASS.

—Country living
—Higher wage scale
■—Excellent working conditions 
—Paid insurance and pension 

plan

Top Notch:

MACHINISTS
TOOLMAKERS

JIG BORE OPERATORS
GRINDERS—SURFACE 

I.D. or O.D.
LATHE OPERATORS

Totally air conditioned, new 
modern plant. A-l machines and 
inspection eąuipment. 40 miles 
from Providence. Excellent hous- 
ing facilities available. Near 
Severai lakęs —10 miles from 
Webster Lake.

Write, wire or call 
Mr. CHRIS ATHANAS

ATHBRO PRECISION 
ENGINEERING CORP.

Hali Road 
Sturbridge, Mass.

(113-114)

TOOL MAKERS
Journeymen card or 10 years ex- 
perience required. Union shop. 
All fringes. $4.00 per hour. Now 
vvorking 58 hours a week.

AVON TUBE CO. 
4th & Water Strs. 
Rochester, Michigan 

(108-114)

WE NEED EXPER1ENCED

OPERATORS for 
LATHE & MILLS 
FORM GRINDING 

DE VLIEG JIGMILL
AND

AN ESTIMATOR.
Steady work, fringe benefits.* 

HARRINGTON TOOL CO. 
LUD1NGTON, MICHIGAN 

(107-114)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

ELECTRICIANS 
DIE REPAIR 

MACHINE REPAIR 
ALL SHIFTS

Steady employment for quali- 
fied men.
ALLIED PRODUCTS
SOUTH BEND STAMPING 

DIVISION
601 W. Broadvvay 
South Bend, Ind.

An Equal Opportunity Employer
(111-114)

MEDICAL TECHNOLOG1ST 
lmmediate openings in all depart- 
ments of <txpanding 175 unit hospi
tal very latest equipment in new 
labotaitory.
MUŠT BE AMT ORASCP.
Salary based on education & exper- 
ience.
Apply by letter giving employment 
hiStory, education and salary re- 
quirėd.

Personnel Department 
GRAND RAPIDS 

OSTEOPATH1C HOSP.
19 19 Boston S. E. 

Grand Rapids. Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(111-117)

SCREW MACHINE MEN

Brown & Sharpe, Davenport & Hand

Screw Set-Up & Operators

FULL TIME

WITH PLENTY OVERTIME

Our excellent benefit program includes paid BC & 
BS, paid holidays, paid vacations, retirement plan 
& profit sharing.

CARLISLE SCREW CORP.
146 MAIN ST. — MAYNARD — MASS.

Tel. 617 — 897-9951 Anytime
(113-115)

Chicagos Algimanto laivo jūrų skautai duoda įžodį prie Vėtros burlaivio: P. Skvirblys, V, Girdžiūnas, 
G. Čepėnas, B. Mažeika, A. Regis, A. Jonušas ir P. Šalčiūnas.

UŽBAIGIANT BURIAVIMO SEZONĄ
Chicagos Lituanicos tunto 

Prezidento Smetonos jūry bu- 
džiy burlaivis "Perkūnas" leng
vai supasi Grant parko uoste ir 
nekantriai laukia įgulos. Ruoš
ta gegužinė -- skilčių varžy
bos, audringi vėjai paskutiniu 
metu sutrukdė dažniau pakelti 
bures. Už savaitės uždaromi 
uostai ir šį rytą sunkus trei- 
leris rieda į Jackson parko 
uostą pasitikti "Perkūno" ir 
nunešti jį poilsiui į "žiemos 
uostą" iki sekančių metų se
zono.

Uostas dar pilnas burlaivių. 
Vėjas plėšia 20 mazgų greičiu. 
Pro uosto vartus įtemptomis 
būrėmis laukan skuba du skū- 
neriai. Mūsų įgula iš v. vi. R. 
Kunstmano, ps. A. Alčiausko ir 
manęs, pasikėlę "Perkūno" di- 
džbūrę išlekiam paskui juos. 
Užpakalyje prikabinta šokinė
janti dingė tampo "Perkūno"

Chicagos jūrų skautų budžių 
jachta "Perkūnas".

Man to work nights; for clean- 
ing in meat plant. Union 
wages; fringe benefits. Apply:

PEARL BRAND 
MEAT PACKING CO.

196 Quincy St. 
Roxbury, Mass.

Tel. 617 — 445-6020
(I10-114) 

galą ir einant prieš vėją rei
kia kietai laikyti vairą, kad iš 
laikius kursą. Vairas šį kar
tą kietose brolio Ričardo ran
kose, atliekant jam egzaminus 
III-čios klasės jachtos vado 
teisėms gauti.

Chicagos jūrų budžiai Algis Trinkūnas, Vladas Rupinskas ir Ri
čardas Kunstmanas.

"Perkūnas" atsistoja prieš 
vėją ir džibas mikliai šauna į 
viršų. Burlaivis grįžta į kur
są, labiau pakrypsta ir smar
kiau šoka pirmyn. Kapitonas 
šypsosi, nes dabar vairą gali 
laikyti su dviem pirštais. Ske
neriai pasuka į rytus ir mes 
vieni liekame pietų kurse. 
Krantas dešinėje bėga į šiau
rę ir per trumpą laiką prabė
gant Planetarijumą, McCor- 
mic Place, pliažus ir radaro 
instaliacijas prie mokslų mu
ziejaus.
-- Na ir kietai eini, po šimts 

pypkių, -- pastebi brolis Alfon
sas dar labiau atsitraukdamas 
atbulas, vėjui dar labiau stip
rėjant. Jachtos stiebas virpa ir 
net pradeda linguoti.

"Perkūnas" lekia kaip strėlė, 
ir čia pat jau Jackson parko, 
uostas. Vėjas pučia tiesiai iš 
uosto vartų ir jo siauro van
dens kelio.

Mikliai kanale sukasi "Per
kūnas", zigzaguodamas tarp 
krantinių, ir aš skubu į jach
tos priekį, pasiruošęs pagauti 
buoją Star klasės jachtų prie
plaukoje prie keliamųjų kranų. 
Deja prie buojos stovi oranži
nis uosto kuteris. Planus rei
kia keisti sekundės momentu.

-- Vesk "Perkūną" prie ku- 
terio galo ir sustok! -- šaukiu 
kapitonui. Žinoma, vėjas ne
laukia ir jachta dar eina geru 
greičiu.

-- Pasiruošt vendui. Ven
das! -- staigiu manevru kapi
tonas permeta "Perkūną" kitu 
kampu. Greitis sumažėja. Dar 
vienas vendas ir jachta, atsi
stojusi prieš vėją, sustoja pė
dos atstume nuo kuterio galo. 
Aš noriu prisirišti, tačiau ir to 
nebereikia. Didžburė šuoliais nu
čiuožia stiebu žemyn ir bangos 
prineša "Perkūną" teisiai prie 
krano, prie kilimu nuklotos 
prieplaukos šono.

-- Puikus manevras prie to
kio vėjo, -- pastebi mūsų įplau
kimą stebėję du amerikiečiai, 
seni buriuotojai, šalimais be
tvarkydami savo burlaivį. Ir 
mes šypsomės patenkinti.
-- Puikiai atlikai uždavinį, 

-- ploju per petį broliui Ričar
dui.

Atleidžiam vantus ir štan
gas. Iškeliam stiebą. Užkabi
nami sunkias grandines ^'Per
kūnas" pakyla į viršų, atsisės
damas ant keturių ratų.

Šių metų buriavimo sezonas 
užbaigtas. "Perkūnu" išburiuota 
56 valandos, o "Vėtra" 66; viso 
122 valandos. Tiesa, šį sezoną 
nebuvo pasiektas pernykštis va
landų skaičius, nes burlaivis 
"Vėtra" nebuvo nuleistas į Mi- 

chigano ežerą, jį tik intensyviai 
panaudojant tunto stovykloje. Šį 
sezoną buriavimo praktiką at
liko ne tik jūrų budžiai R. Kunst 
manas, V. Rupinskas, J. Šalčifl- 
nas, A. Alčiauskas ir aš, bet ir 
Algimanto laivo jūrų skautai A. 
Jonušas, B. Mažeika, B. Skirb- 
lys, P. Skvirblys, A. Regis, sa
varankiškai valdydami ne tik 
Lightning klasės jolę "Vėtrą", 
bet ir Star klasės lenktyninę 
jachtą "Perkūną" prie mažes
nio vėjo. Kitiems teko buriuo
ti tik įgulos nariais.

-- Kitą vasarą dvigubai dau
giau išburiuosim, -- paliekant 
uostą kaip kirviu nukirto Ričar
das.

-- Trigubai! Su visais Algi- 
mano laivo vyrais, -- užbaigė 
Alfonsas mums nyklystant į va
saros dienas.

j.s. B.J.

LENKU SPAUDA 
PLEČIASI LIETUVOJ

Komunistų partijos 
Vilniuje leidžiamo dien
raščio ’Czerwony Sztan- 
dar” redakcija reika
lauja, kad vietiniai par
tijos ir administracijos 
vadovai, kolchozų bei sov- 
hozų pirmininkai ir mo
kytojai ”ne tik žodžiais 
bet ir darbais" uoliau 
prisidėtų prie to lenkų 
kalba leidžiamo laik
raščio platinimo, kad tas 
laikraštis būtų "ne re
tas svečias, o kiekvie
nos lenkiškai kalbančios 
šeimos narys". Dabar 
tik Vilniaus rajone to 
laikraščio platinimas 
esąs patenkinamas, o 
Eišiškių, Trakų, Šven
čionių ir Širvintų rajo
nuose "žadina rimtą su
sirūpinimą". Negerai 
esą ir Ignalinos, Zarasų, 
Molėtų, Kėdainių ir Aly
taus rajonuose. (ELTA)

Vilniaus mėsos kombi
nate dirbama trimis pa
mainomis. Naktinės pa
mainos metu darbinin-

Filatelijos kampelis
-------- Antanas Bernotas —

KANADA spalio 12 d. jau iš
leido 1966 m, kalėdinius pašto 
ženklus -- 3 ir 5 centų vertės. 
Abiejuose tas pats piešinys — 
maldai sudėtos rankos pagal ži
nomo vokiečių viduramžių gra
fiko Diurerio graviūrą. Pašto 
ženklai išleisti ant paprasto ir 
su fosforo juostelėmis popie- 
rio. Be to, 3 c. išleisti mažuo
se lapiukuose taipgi ant abiejų 
rūšių popierio.

MEKSIKA išleido $2.75 oro 
pašto ženklą tėvui Andrės de 
Urdanetai pagerbti.

Tėvas Andrės du Urdaneta 
(artimesnės datos nežinomos) 
pats būdamas atvykęs iš Is
panijos ir dirbdamas misionie
riaus darbą Meksikoje, 1565me
tais, vos tik užėjus Filipinus, 
suorganizavo ir vadovavo dva
sininkų būriui, kuris išvyko 
krikštyti filipiniečių. Dvasinin
kai išvyko iš Acapulco uosto 
vak. Meksikoje ir išsilaipino Lu- 
zon saloje Filipinuose. Jų dar
buotė Filipinuose buvo labai sėk
minga ir filipiniečiai greit pri
ėmė katalikų tikybą. Jo vardu 
Filipinuose yra pavadintas vie
nas miestas.

PRANCŪZIJA išleido primo
kamą 30 plūs 5 centimųp. ženk
lą Verduno mūšio 50 metų sukak
čiai paminėti.

Verdun (senovėje Verdunum) 
yra senas rytinės Prancūzijos 
miestas į vakarus nuo Metzo 
Meuse departamente prie Meuse 
(vok. Mosel) upės. Prūsų-pran- 
cūzų karo metu miestas buvo pa
verstas tvirtove. 1870 m. vokie
čiai buvo apgulę tvirtovę šešias 
savaites, bet jos paimti nepajė
gė. Šiuo metu ten gyvena apie 
14,000 gyventojų.

I Pas. karo metu prie Verdu
no įvyko vienas didžiausių vaka
rų fronto mūšių. Vokiečių armi
ja, vadovaujama Bavarijos kron- 
princo von Rupprechto, 1916 m. 
vasario 21 d. pradėjo pulti toliau- 
šiai į rytus išsikišusius prancū
zų įtvirtinimus Meuse upės kran
tuose prie Malancourt ir Aban- 
court su iki tol negirdėto stip
rumo artilerijos ugnimi. Abi pu
sės į frontą metė mases karių 
ir šaudmenų, bet vokiečiai stū
mėsi pirmyn, imdami fortą po 
forto, vietovę po vietovės, kol 
birželio mėnesį jų jėgos pradė
jo išsisemti. Kai rudeniop bri
tai, norėdami palengvinti pran
cūzų padėtį, prieSommeatidarė 
naują frontą, vokiečiai turėjo da
lį jėgų iš Verduno fronto ati
traukti ir mesti ten, prancūzai, 
vadovaujami gen. Nivelle, rug-

kams nėra kur užkąsti. 
Viršininkai paklausti,ko
dėl įmonėj neveikia bu
fetas naktinės pamai
nos metu, atsakė, kad 
niekas neprašė. Be to, 
eąą, "kas gi naktį valgo!" 
Bet darbininkai tuojau pa
reiškė visai ką kita. Pa
aiškėjo, kad jie dirba net 
dvi pamainas, 16 valandų 
iš eilės, o paskui parą 
ilsisi. Tai esą ir įstaty
mams priešinga, bet 
profesinė sąjunga nieko 
nesako... (ELTA) 

sėjo 24 d. pradėjo kontrataką, 
iki metų pabaigos atsiimdami 
beveik viską, ką vokiečiai bu
vo užėmę. Skaičiuojama, kad 
prancūzai mūšio metu neteko 
350,000, o vokiečiai -- 330,000 
karių užmuštais ir sužeistais.

♦**
SURINAMAS išleido 4 p. 

ženklų seriją 100 metų sukakčiai 
paminėti nuo redemptoristų mi
sijos tame krašte įsteigimo. 
Ženkluose parodyti: tėvas P. 
Donder, Batavijos bažnyčia, 
monsinjoras J.B. Swinkels ir 
katedra Paramaribo mieste,sta
tyta 1885 m. (šį ženklą čia de
dame). Redemptoristai (vienuo
lių ordinas, įsteigtas Šv. Al
fonso Liguori 1732 m.) atvyko Į 
čia iš Olandijos ir labai daug 
pasidarbavo misijų srityje.

T

■h'

Suriname (arba Olandų Gvija- 
na) yra Pietinės Amerikos šiau 
riniame krašte prie Atlanto 
vandenyno, į šiaurę nuo Brazi
lijos, tarp Prancūzų Gvijanos 
rytuose ir Britų Gvijanos vaka
ruose, ir užima 55,400 kv. my
lių plotą. Tai karštas džiunglių 
kraštas, tuoj į šiaurę už ekva
toriaus. Krašte pirmieji įsikūrė 
britai 1630 m., kurį perleido 
olandams 1667 m, mainais už 
dabartini New Yorką. Vėliau bri
tai buvo įsiveržę į Surinamą 
1799-1802 ir 1804-16metais. Nuo 
1954 m. Surinamas laikomas 
Olandijos dalimi. Krašte, be olan 
dų, gyvena dar kažkada darbams 
atgabentų negrų ainiai, rytiniai 
indėnai ir javiečiai, o džiung
lėse -- laukiniai negrai djakai 
ir indėnai. Kraštas mažai ištir
tas. Skaitoma, kad turi 216,000 
gyventojų. Krašto sostinė yra 
Paramaribo miestas. Pašto 
ženklus išleidžia nuo 1873 m.

V. VOKIETUA išleido 30 pfe- 
nigių p. ženklą žymiam "švie
čiamojo" laikotarpio vokiečių 
mokslininkui Leibnicui pagerbti.

Baronas Gottfried VVilhelm 
von Leibniz (1646-1716), filoso
fas, matematikas ir diplomatas, 
gimė profesoriaus šeimoje Leip 
žige. Studijavo Leipzigo ir Jenos 
universitetuose filosofiją, ma
tematiką ir teisę. Nuo 1666 m. 
kaip vokiečių kurfiurstų diploma
tas plačiai važinėjo po Europą 
ir rašė daug studijų įvairiais 
klausimais, buvo susipažinęs su 
Žymiausiais anų laikų filosofais, 
kaip Descartes ir Spinoza. 
1668 m. lankėsi Varšuvoje, 
kur ruošė veikalą paremti ka
raliaus rinkimuose jo kandi
datui Pfalzo grafui Philipp 
Wilhelm von Neuburgui (vei
kalas buvo išspausdintas Ka
raliaučiuje 1669 m., pažymint, 
kad spausdintas Vilniuje). Pa
siūlė Prūsijos Friedrichui I įs
teigti Berlyne Mokslų Akade
miją, kas ir buvo padaryta, o 
pats Leibnicas paskirtas jos 
pirmininku. Jo rinktiniai raš
tai, pradedant 1923 m., yra lei
džiami Vokiečių Mokslų Aka
demijos, ir jų numatoma bū
siant 40 tomų.

Iš visų Lietuvos mies
tų ir rajonų sukviestus 
vietinius komjaunimo va
dus Vilniuje instruktavo: 
Betevas, Strigaliovas, 
Golovkinas... (ELTA)
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HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

F1TTERS 
F’ITTERS HELPERS 

Esperience helpful būt not necessary. 
\X'ork in structural fabricating for 
manufaclurer of conveyors. Company 
bem-fits. Apply Shipping Department, 
8:30- I I :30 a. m.

May-Fran Mfg. 
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio 

(l ašt of (ntersection of Euclid & 
Ivanhoe Rds.)

An E.qual Opportunity Employer 
(113-114)

FACTORY
Metai Stamping plant located 
near Route 21 and Broadway 
vvill train men to ūse precision 
instruments and read blueprints 
vvhile working with tools and 
dies.

QUALITY STAMPING 
PRODUCTS

5322 Bragg- Road
Cleveland, Ohio 

441-2700
(113-114)

HELP WANTED 
MALĖ

An excellent opportunity for an 
aggressive man with ability to 
read blue prints in the office of 
a progressive metai stamping 
shop located near Route 21 and 
Broadway.

QUALITY STAMPING 
PRODUCTS

5322 Bragg Road
Cleveland, Ohio 

441-2700
(113-114)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS _

SPALIO 29 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos meti
nis suvažiavimas.
SPALIO 30 D. Kristaus Kara

liaus šventė nauj. parap. salėje.

LAPKRIČIO 5 D., šeštadie
nį, Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius

LAPKRIČIO 6 D. Spkmadie- 
nį, 2 v.p.p. Western Reserve 
sporto salėje įvyks krepšinio 
rungtynės tarp Chicagos Korp! 
Neo-Lithuania ir Žaibo Klubo 
komandų.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas --tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 19 D. Dainavos 
ansamblio pastatymas "Ne
munas žydi" Slovėnų salėje. 
Rengia LB Clevelando I apyl. 
valdyba.

LAPKRIČIO 26 <į kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Putnamo senelių na
mų statybai remti komitetas.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 -- Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

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

HELP WANTED FEMALE

GENERAL OFFICE
Opportuniety for giri who has 
graduated in upper third of her 
class to assume responsible po
sition in office of a metai stamp
ing shop located near Broadway 
and Route 21.

QUALITY STAMPING 
PRODUCTS 

5322 Bragg Road 
Cleveland, Ohio 

441-2700
(113-114)

SUPERIOR 
SAVINGS

tINCf l«O*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME «nd 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

LAPKRIČIO 8 RINKIMAMS 
ARTĖJANT K. S. KARPIUS

Šiemet rinkimų - bal
savimų diena yra lapkri
čio 8-ta.

Nors šiemet preziden
tas nebus renkamas, lap
kričio 8 dieną bus svar
būs rinkimai, nes rink
sim visus 435. Atstovų 
Rūmų (Kongreso) narius 
35 senatorius ir 35 gu
bernatorius.

Dabartinis, 89-tas 
Kongresas, išrinktas 
dviem metams, 1964 me
tais, baigsis su šių me
tų pabaiga. 1967 metais 
prasidės jau 90-tas Kon
gresas (nuo 1776 me
tų nepriklausomybės pa
skelbimo).

Senatorių iš kiekvie
nos valstijos būna po du, 
taigi viso 100. Senatoriai 
renkami šešeriems me
tams. Kongreso atstovai 
— tik dviem. Guberna
toriai kai kur renkami 
kas du metai, kitur kas 
4 metai.

Šiame 89-me Kongre
se 68 senatoriai demo
kratai, 32 respublikonai.

Atstovų Rūmuose — 
295 demokratai, tik 140 
respublikonų.

1967 m.

SA USIO 14 D. Lietuviams Bu • 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv. Jurgio prapijos salė
je.

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius §v. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 28 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

1

A

Iš tų davinių matosi, 
kad demokratas prezi
dentas turi didelę dau
gumą savo partijos na
rių Senate ir Kongrese,

Buvo atsitikimų — 
pvz., 1946 metais de— 
mokratui Trumanui pre
zidentaujant, renkant 
Kongreso atstovus, dau
gumą laimėjo respubli
konai. Jų dėka, 1948 me
tais respublikonų Kon
gresas pravedė įstaty
mą įleisti į JAV trem
tinius iš Europos leng
vomis sąlygomis, ne
žiūrint unijų griežtam 
priešinimuisi, ir Tru- 
mano atmetimui to pra
vesto įstatymo (jis ne
sutiko pasirašyti, Kon
gresas antru kartu bal
savo sudarydamas dvie 
jų trečdalių balsų dau
gumą, panaikinant pre
zidento veto).

Respublikonų vadai 
kalba laimėsią dar apie 
60 atstovų prie tų 140, ir 
apie 10 senatorių, bet ir 
tiek laimėjus demokra
tai pasiliks daugumoje 
abiejuose Kongreso rū
muose.

UŽ DEMOKRATUS AR 
UŽ RESPUBLIKONUS?

Lietuviams, nors ir 
skirstantis į demokra
tus ir respublikonus, 
Kongreso rinkimo atve
ju negudru būtų aklai 
balsuoti už savo pasi
rinktos partijos žmo
nes (nors gaila, aklai 
balsuojančių buvo ir 
bus). Naudingiausia nu
matyti, balsuoti už aiš
kius kovotojus prieš ko
munizmą ir Sovietus, už 
tuos demokratus ir res
publikonus, kurie kovo
ja ir užtaria sovietų pa
vergtų tautų reikalus. To
kių yra ir demokratų ir 
respublikonų kandidatų 
tarpe.

Nors prezidento rin
kimai bus 1968 metais, 
politinį gyvenimą seką 
lietuviai žino, kad jau da
bar respublikonų ir de
mokratų partijose prie
šakyje stovi, arba stato
mi, arba patys veržiasi, 
asmenys kandidatais į 
prezidentus.

Respublikonų partijo
je priešakyje stovi Ri- 
chard Nixon, buvęs kan
didatas ir pralaimėjęs 
prieš demokratą Kenne
dy 1960 metais maža sau
jele balsų. Kitas respub
likonas kandidatas yra 
dabartinis Michigano gu
bernatorius George W. 
Romney, visuomenėje 
bendrai mažai žinomas. 
Jeigu jis bus išrinktas 
vėl gubernatorium, jo 
rėmėjai stengsis tą įvy
kį panaudoti jo kėlimui į 
prezidentūros kandida
tus 1968 metais.

R. Nixono kandidatūrą 
remia daugelis parti
jos veikėjų. Tačiau iki 
1968 metų eis svyravi
mas, ir gali atsirasti vi
sai nežinomas "juodas 
arklys".

Demokratų partijoje 
sukasi užburtas ratas, 
kurį įsuko Kennedy šei
ma, kai 1960 metais pre
zidentu buvo išrinktas 
John F. Kennedy ir ta
da jau pradėta skaičiuo
ti, kad nuo 1960 metų 
per 24 metus, vienas po 
kito trys Kennedy bro
liai bus išrinkti prezi
dentauti po 8 metus.

Šen. Robert Kennedy ir viceprez. Humphrey varžysis dėl pre
zidento vietos 1968 ar 1972 metais.

Prezidento Kennedy nu
žudymas 1963 m. lapkri
čio 22 d. tik labiau pa
skatino jo brolį Robertą 
kuris, įsiveržęs į sena
torius New Yorko valsti
joje, vistiek tiki, kad jam 
turi ateiti eilė preziden
tauti.

Šen. Robertas Ken
nedy neperseniai skel
bė, kad reikia duoti ame
rikiečių kraują Šiaurinio 
Vietnamo komunistams, 
kariaujantiems prieš 
amerikiečius.

Prezidentas Johnso
nas pergyvena apmaudą

one gift 
works many 

wonders 

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Tarp šių dviejų piešinių yra 7 skirtumai. Pabandykit surasti.

dėl naujoko Roberto verž 
lumo. Johnson susilaukė 
neapykantos ir savo par
tijos kandidatuose į Kon
gresą. Rinkimų metu, ki
tais laikais, prezidentas 
važinėdamas po valsti
jas, suteikė savo parti
jos kandidatams para
mos, Dabar, visuomenė
je nusmukus Johnsono 
vardui, jo atsilankymą 
kandidatai skaito nepa
geidaujamu. Taip daly
kams susidėjus, prezi
dentas Johnsonas išvyko 
į tolimus kraštus, kad 
nedalyvauti Kongreso 
rinkimų ruošoje...

UNITED 
APPEAL

OCT. 17-27TH



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

* DAIL. ROMO VIE
SULO grafikos kūriniai 
išstatyti Temple univer
siteto naujai atidarytoj 
bibliotekoj Fhiladelphi- 
joje, 13th and Berks St., 
kasdien nuo 8:30 iki 5 
v.v. ir sekmadienį nuo 2 
iki 6 v.v. R. Viesulas čia 
yra išstatęs Romoj su
kurtą ir atspaustą grafi
kos darbų seriją "Notės 
on image and sound". Iš 
šios serijos darbų jau įsi
gijo: pilną seriją Kali
fornijos universitetas ir 
atskirus darbus keletą 
institucijų, tarp kurių 
The National Gallery, 
The Libraryof Congress 
The Smithsonian Insti- 
tution ir Philadelphia Mu - 
seum of Art.

* VIETOJE GĖLIŲ ant 
a.a. Mato Bakčio kapo, 
Lietuvių Fondui Lietu
vos Partizano įnašan su 
aukojo $52.00 šie velio
nio draugai: Dr. K. Avi
žienis, L. Balzaras, P. 
Balzaras, V. Balzaras,
K. Juknis, Dr. Z.Rudai
tis, K. Smalenskas ir P. 
Žilys. LF vadovybė au
kotojams reiškia nuošir
džią padėką už auką.

ŠAUDOMO 
PIRMENYBĖS

1966 m. Š. Amerikos Pabal- 
tiečių Šaudymo Pirmenybės 
įvyks 1966 m. spalio 29-30 d. 
Oneada Township, Ont. (netoli 
Hamiltono), Hamiltono Lietu
vių Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubo "Giedraitis" šaudykloje, 

Charles H. Percy, Illinois respublikonų kandidatas į JAV Senatą, 
didelis lietuvių draugas, pernai lankęsis Lietuvoje, Jaunimo Kongre 
so proga, Chicagoje, pasakė pagrindinę kalbą per uždaromąjį Jau
nimo Kongreso banketą Conrad Hilton viešbutyje, Chicagoje ir da
lyvavo su žmona Dainų Šventėje. Čia matomas banketo metu: iš 
kairės į dešinę: T. Gintautas Sabataitis, S.J., Charles H. Percy, 
"Miss Lithuania" Giedrė Galinytė ir Jaunimo Kongreso pirminin
kas Algis Zaparackas. Banketo metu Percy paaukojo $50.00 padė
ti padengti Jaunimo Kongreso išlaidas.

A. A.

ANTANUI V E I S U I
mirus, jo žmonai EUGENIJAI, seserims PETRO
NĖLEI ir BRONISLAVAI, švogeriui JONUI ir 
visiems velionies artimesniems gilią užuojautą 
reiškia

V. ir P. Jonkai

Jaunystės Draugui
A. A.

JUOZUI DUNDULIUI 
staiga mirus, jo žmoną STASĘ nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

Jurbarkiečiai
Stasė ir Antanas šukaičiai

York Road. Pirmenybes vykdo 
ŠALFASS-gos Šaudymo Sekci
jos Komitetas. Varžybų vado
vas — J. Zavys.

PIRMENYBIŲ PROGRAMA

a) 22 kalibro sportinis šautu- 
vas, nesunkesnis kaip 7.5 sva
rai. Varžybos vykdomos pagal 
S.F.C. taisykles -- 50 yd. at
stume, iš 3 padėčių — po 20 
šūvių iš kiekvienos padėties. 
Šaudoma komandiniai ir indivi
dualiniai. Komandą sudaro 3 as
menys. Šaudymo pradžia — šeš
tadienį, spalio 29 d., 9:30 vai. 
ryto.

b) Olimpinis šautuvas (Match 
Rifle), nesunkesnis 17.6 sv., su 
metaliniais taikikliais. Šaudoma 
pagal "N.R.A. Free Rifle" tai
sykles -- iš 3 padėčių, po 20 
šūvių iš kiekvienos padėties. 
Šaudoma komandiniai ir indivi
dualiai. Komandą sudaro 3 as
menys. Šaudymo pradžia — šeš 
tadienį, spalio 29 d., 9:30 vai. 
ryto.

c) 22 kalibro pistoleto šaudy
mas Vyks pagal N.R.A, taisyk
les -- 20 yd. atstume (slow, 
timed, rapid). Bus šaudoma po
romis ir individualiai. Šaudy
mo pradžia -- sekmadienį, spa
lio 30 d., 9:30 vai. ryto.

d) Medžioklinis šautuvas 
(Trap Shooting). Šaudymas vyk
domas pagal A.T.A. taisykles — 
16 yd. atstume, 100 šūvių. Šaudo
ma komandiniai ir individuali
niai. Komandos sudėtis 6asme
nys. Šaudymo pradžia — sekma
dienį, spalio 30 d., 9:30 vai. ry
to.

Visose rungtyse komandų skai
čius kiekvienai tautybei neribo
tas.

Pradmės mokestis -- po $2.00 
asmeniui, už kiekvieną rungtį.

Komandinės dovanos pirmų 
vietų laimėtojams ir individua
linės dovanos už pirmas tris vie
tas.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų šaudyto
jams JAV-se ir Kanadoje.

Lietuviai dalyviai registruoja
si per klubus, organizacijas ar 
individualiai ir smulkesnes in
formacijas gauna šiuo adresu: 

, Mr. J. Zavys, 18 Havelock 
St., Toronto 4, Ont. Canada. 
(Telefonas 416-LE-611447).

Varžybose kviečiami daly
vauti ramovėnai, šauliai, skau
tai ir kitos šaudymą kultyvuo- 
jančios organizacijos.

Šaudyklos suradimo reikalu 
atvykus kreipiamasi šiuo ad
resu: A. Šimkevičius, 968
Upper James St., Hamilton, 
Ont. (Telefonas 112-383-2169). 
Čia bus budima penktadienio 
naktį ir šeštadienio rytą.

Varžybų metu žiūrovams ir 
svečiams bus pravesta "kala
kutų šaudymas" (Turkey shoo
ting).

Dalyvių registracijos termi
nas iki varžybų pradžios. Star
to mokestis prisiunčiamas kar
tu su registracija.

P.S.F-jos Lietuvių Sekcija

DETROIT

JURGIUI MITKUI
75 METAI

Gerbtinas asmuo, ku
ris, gyvendamas tėvų že
mės meile, energingai 
dirba dėl Lietuvos ir 
tautinės gyvybės. Vie
nas tokių yra savanoris 
kūrėjas, atsargos kapi
tonas Jurgis Mitkus.

Gimė 1891 m. balandžio 
mėn. 23 d. Kauno aps
krityje, Garliavos vals
čiuje, Digrių kaime, ūki
ninko šeimoje. Baigė vi
durinių  ją mokyklą, buhal
terijos kursus ir išlaikė 
pradžios mokyklos mo
kytojo egzaminus. Be to 
dvejus metus mokėsi Vo
ronežo mokytojų institu
te.

Pirmojo Pasaulinio ka
ro metu tarnavo rusų ka
riuomenėje. Kariavo 
pirmose fronto linijose. 
Lietuvos kariuomenėje 
kariavo prieš lenkus.

Grįžęs iš Rusijos, 
mokytojavo Gudeliuose, 
Seinų apskrityje. Akty
viai reiškėsi partizani
nėse kovose prieš vokie
čius, buvo suimtas ir nu
teistas Karo Lauko teis
mo mirtimi. Pabėgo iš 
Seinų kalėjimo ir išven
gė mirties.

1919 m. įstojo Lietu
vos kariuomenėn savano
riu. Dirbo įvairiose pa
reigose: iždininku, rašt
vedžiu, ūkio viršininku 
ir kitur. Išlaikęs kari
ninko egzaminus, buvo 
pakeltas administraci
jos vyresniuoju leitenan
tu, vėliau — kapitonu. 
Pasižymėjo sumanumu 
ir tvarkingumu. Apdova
notas D.L.K. Gedimino 
4-jo laipsnio ordinu, 10 
metų Lietuvos Nepri
klausomybės ir kūrėjų 
- savanorių medaliu.

1940 m., sovietams
okupavus Lietuvą, pa
leistas atsargon.

Antrą kartą bolševi
kams pagrobus Lietuvą 
atvyko vakarų Vokieti
jon, kur pergyveno daug 
sunkumų ir nedateklių. 
Dirbo įvairiose pareigo
se: Bavarijoje lietuvių 
stovyklos seniūnu, Ha- 
nau — policijoje, Mir- 
noje — policijos vadu.

Amerikoje, kol gavo 
pensiją, dirbo sunkų fi
zinį darbą fabrike. Vi
są laiką tebeveikia lie
tuviškose organizaci
jose. Detroite suorgani
zavo Lietuvos kariuome
nės kūrėjų - savanorių 
skyrių. Taip pat yra vie
nas organizatorių Lie
tuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovės skyriaus.

Apskritai, Jurgis Mit
kus daug laiko ir darbo

Šiaulių valstybinių berniukų ir mergaičių gimnazijų 1940-41 metų abiturientai susirinkę sidabrinio 
jubiliejaus švęsti spalio 8 d. Pakšto salėje, Chicagoje V.A. Račkausko nuotrauka

'PENKI STULPAI TURGAUS 
AIKŠTĖJE’ LATVIŠKAI

Algirdo Landsbergio 
drama "Penki stulpai tur
gaus aikštėje" ką tik iš
leista Šviesos-Santaros 
Algimanto Mackaus var
do knygų leidimo fondo, 
išversta į latvių kalbą. 
Vertėjas yra Janis Za- 
rinš, žinomas Lietuvių 
literatūros bičiulis.

Inta Purvą, latvių DV 
Teatro Kanadoje direk
torė, apibūdino "Penkis 
stulpus turgaus aikštė
je" kaip didelį veikalą. 
Pasak jos, ir tema ir 
jos dramatinis pristaty
mas yra originalūs ir iš
radingi.

Kitas baltiškas komen
taras apie "Penkis stul
pus turgaus aikštėje" at
ėjo iš Astos Willmann- 
Linnolt, estų dramatur- 
gės ir režisierės, dabar 
vadovaujančios Hartfor
do universiteto dramos 
skyriui. Ji rašo "Penki 
stulpai turgaus aikštė
je" yra nepaprastai sen- 
sityvi dramatiška poe
ma prozoje ar baladė... 
Iš režisieriaus šis vai
dinimas reikalauja jaus
minės vaizduotės... Vai
dinimui būdinga giminys
tė tarp plieningumo ir 
trapumo — giminystė, 
kuri dažnai pagimdo iš
kilų meną. Tarp kitko, 
estų poetas Henrik Vis- 
napuu rašo apie 'karei
vį, kuris įspraudė žydin
čią alyvos šakelę į savo 
šautuvo vamzdį’. Jo po
ema buvo parašyta ką 
tik po 1918-20 metų ne
priklausomybės karo. 
Štai kaip geografija gali 
suartinti istoriją sume
nu.

Labai gerai, baigia As
ta Willmann-Linnolt, kad 
autorius palieka pačiai 
publikai apsispręsti apie 
kai kuriuos faktus... kad 

skiria lietuvių veiklai. 
Jis yra aktyvus narys 
lietuvių bendruomenės, 
LKV Ramovės, radijo 
klubo, Vasario 16-sios 
gimnazijos rėmėjų bū
relio, Vilties draugijos 
ir daugelo kitų.

Vedęs, turi dvi ište
kėjusias dukteris. Gy
vena su žmona nuosa- 
vuose namuose.

Mielam bičiuliui, veik
liam lietuviui, Jurgiui 
Mitkui, sulaukusiam 75 
metus, linkime sveika
tos sėkmingai dirbti 
bendruomenei ir Lietu
vos Laisvei.

VI. Pauža 

jis nepaverčia istorijos 
į paprastą kaltinimą ar 
skundą, bet į gražią po
emą, iš kurios kiekvie
nas gali pasidaryti sau iš
vadas.

KOMJAUNUOLIAI
PAMĖGO KRYŽELIUS

Susirūpinęs komunis
tas rašo Komjaunimo 
Tiesoj, kad Lietuvoj, jau
nimo tarpe, pastaruoju 
metu pernelyg paplitu
si "nauja mada" — dėvė
ti kryželius ant retežė-

PAVOJUS PAUKŠČIŲ STOČIAI

NEMUNO DELTOJE
Kiekvieną rudenį iš 

šiaurės, nuo pat Balto
sios jūros, rytiniu Bal
tijos jūros pakraščiu pul
kai laukinių vandens 
paukščių skrenda žiemo
ti į pietvakarinę Europą 
ir Afriką. Lietuvoj, — 
Nemuno žemupy ir Kur
šių mariose — tie paukš
čiai sustoja pasilsėt ir 
pasiganyt. Be to, Nemu
no deltoj ir Kuršių ma
rių nendrynuose, ypač 
Krokų Lankoj, yra netik 
praskrendančių paukš
čių stotis, bet ir dauge
lio jų ir pagrindinė liz
davietė.

Tokios vietos yra la
bai svarbios gamtamo- 
kslininkams ir gamtos 
saugotojams. Jos globo
jamos tam tikrų tarptau
tinių organizacijų, kaip 
Tarptautinė Gamtos ir 
Gamtos Išteklių Apsau
gos Sąjunga, kurioje, be
je, ir Sovietų Sąjunga di- 
dižiuojasi dalyvaujanti.

Bet kaip tik tapati So
vietų Sąjunga rengiasi 
vieną iš svarbiųjų sau
gotinų gamtos vietų už
nuodyti naftos liekano
mis. I tai ypač stengėsi 
atkreipti dėmesį lietuvių 
mokslininkų ir kultūri
ninkų grupė savo kovo 
mėnesio memorandume, 
kuriame prašė daryti vi’ 
sus galimus žygius, kad 
Sovietų Sąjunga atsisa
kytų nuo savo sumanymo 
įsitaisyti Jurbarke su sa
vo naftos gamykla. "Naf
ta, jos produktai ir atma
tos bei mazutas vandens 
paviršiuje sklinda labai 
plonu sluoksniu", sako
ma memorandume: "Ku
binis centimetras naf
tos produktų pasklinda 
vandenyje šimtų kvadrati 
nių metrų plote. Taukš

lių. Ne tik mergaitės, bet 
ir vaikinai, esą, univer
salinėse parduotuvėse 
teiraujasi, ar negalėtų 
pirkti kryželį. Parduotu
vės neturi, bet ten pat, 
esą, tuojau kas nors pa
taria eiti prie bažnyčios, 
ir ten tikrai esą galima 
gauti.

Uolus kryželių prie
šininkas bandė išaiškin
ti, ar kryželiais besi- 
puošiantieji jaunuoliai 
supranta, ką tas ženklas 
reiškia. Visi, žinoma, pa
aiškino, kad tai papuoša
las, dovana, talismanas, 
ar tiesiog pareiškė, kad 
"dabar tokia mada". To
dėl per laikraštį uoliai 
aiškina, kodėl ta mada 
esanti bloga. (ELTA) 

čiai, nenumatydami 
pavojaus, susiteršia 
plunksnas ir žūsta".

Kodėl kaip tik Lietu
voj esanti gamtos moks
lui svarbi tarptautinės 
reikšmės retenybė turė
tų būti sunaikinta? To
dėl, kad "didžioji pra
moninė valstybė" nori 
įsiveržti su savo naftos 
gaminiais į Šiaurės Va
karų kraštų rinką. Tur
būt tik tada, kai Vakarų 
rinkoj ims kasmet atsi
rasti po 12 milijonų tonų 
pigiau siūlomų naftos ga
minių, atsivers stambie
siems Vakarų naftos pra
monininkams akys ir pa
aiškės net ir jiems ko
kiais sumetimais Mask
va okupavo Lietuvą ir ko
kiems tikslams ji naudo
jasi Lietuvos žemėmis 
bei Klaipėdos uostu. 
Ir tarptautinėms moksli
nėms gamtos apsaugos 
organizacijoms, turbūt, 
tik tada paaiškės, kokio 
nuoširdumo narių jos sa
vo tarpe turi, kai į Vi
duržemio pajūrį nebe- 
atskris plunksnoti žie- 
motojai nuo Baltijos 
krantų. Tuo susirūpinę 
lietuviai neturi galimy
bių įspėti nei vienų nei 
kitų tarptautinių sluoks
nių apie tai, kas ten ren
giama. O Maskvos val
džia į jų susirūpinimą ne
kreipia dėmesio.

(ELTA)

— Greičiau arkliais, 
negu lėktuvais, skun
džiasi per laikraščius 
Šiaulių televizijos imtu
vų gamyklos pareigūnai, 
kai jiems iš Vilniaus iš
siųstas skubiai reikalin
gas dalis gavo tik šeštą 
dieną, nors buvo išsiųs
ta lėktuvu. /g)
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