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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

R. S. McNAMARA: UŽ IR PRIEŠ
KONTRAVERSINIS GYNIMO SEKRETORIUS 
VĖL ATSIDŪRĖ DĖMESIO CENTRE PAAIŠ
KĖJUS. KAD SOVIETAI STATOSI APSIGYNI
MO NUO RAKETŲ SISTEMĄ, KO JAV IKI ŠIOL 
NEDARĖ — PULTI AR GINTIS. — POLITIKA 

IR TECHNIKA.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Fraeitą ketvirtadienį 
Gynimo Sekretorius Ro
bertas S. McNamara 
prezidento Johnsono dva
re Texase 'oficialiai' pa
tvirtino tai, kas spaudo
je buvo pranešta jau 
prieš metus — sovietai 
statosi apsigynimo nuo 
raketų sistemą. Kaip ži
nia, JAV iki šiol to ne
darė, nepaisant gana di
delio spaudimo iš Kon
greso pusės. Mat Mc 
Namaros nuomone, šiuo 
metu dar sunku įsireng
ti visai tikslią ir patiki
mą apsigynimo nuo ra
ketų sistemą, todėl, 
nors jos tyrinėjimui jau 
išleista per 2 bilijonus 
dolerių, nuo ligšiolinių 
patyrimų pervedimo į 
praktiką atsisakyta dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad ir geriausia 
iki šiol galima sistema 
nesulaikys visų priešo 
paleistų raketų, o jei 
taip, pigiau ir tiksliau 
stiprinti savo puolamą
ją jėgą, kuri galėtų prie
šą — šiuo atveju Sovie
tų Sąjungą, sunaikinti, 
nors toji ir pirmoji už
pultų JAV-bes. Todėl ir 
dabar McNamara yra pa
žiūros, kad geriausias 
atsakymas į sovietų gy
nimosi sistemą yra JAV 
raketų pagerinimas, kad 
ir toliau išlaikius taip 
vadinamą teroro balan
są — "balance of ter- 
ror”, kuris praktiškai 
totalinį karą padaro ne
prasmingu ir tuo pačiu 
neįmanomu.

Sunku nepritarti to
kiai pažiūrai, nes isto
rija moko, kad puoli
mas yra geriausias gy
nimasis. Nei garsioji ki
nų siena, nei prancūzų 
Maginot linija nuo prie
šo neapgynė, bet tik su
kėlė klaidingą saugumo 
jausmą. Iš kitos pu
sės , vadovaujantis JAV 
sluoksnis ir 'viešoji opi
nija' yra taip nusistačiu
si prieš bet kokį puoli
mą, kad JAV strategija 
išplaukia iš prielaidos, 
jog jos pačios niekados 
pirmosios nepuls. Ini
ciatyva šiuo kaip ir ki
tais atvejais, perleidžia
ma sovietams. Kad juos 
tačiau atgrasius nuo 
puolimo, stengiamasi tu 
rėti tiek daug raketų su 
atominiais užtaisais, 
kad būtų neįmanoma jų 
vienu smūgiu sunaikin
ti.

Kai tuo tarpu tikima, 
kad sovietai turės tiek 
proto, jog susilaikys nuo 
atominio karo išprovo- 
kavimo, daugmažiaupa
sitikima kiniečių komu
nistais, ir pats McNa
mara prileidžia, kad gal 
reikės įsirengti apsigy
nimo sistema iš jų pu
sės. Tokia sistema kai- 

lo-

nuosiknti žymiai mažiau 
dėl geografinės padė
ties. Kitaip sakant, pri
leidžiama, kad kiniečiai 
gali paleisti savo rake
tas, kurių jie kol kas dar 
neturi, visai nesirūpin
dami, kas juos užtai iš
tiks. Tai nėra labai
giška, todėl krašte jau 
pasigirdo balsų, kad rei
kia tuojau gaminti prieš- 
raketines raketas. Pa
vyzdžiui , Chicago Tri
būne pirmadienį sam
protavo:

"Jei JAV strategija 
yra laukti užpuolimo 
prieš suduodant smūgį, 
atrodo reikalinga tuojau 
įsirengti tokią gynimosi 
sistemą, kuri galėtų su
naikinti sovietų raketas 
prieš joms pasiekiant šį 
kraštą. Atrodo, kad būti
na tuojau pradėti gamin
tis Nike X raketas, nes 
sovietai jau turi kelių me- 

šioje svi- t’į pirmenybę 
tyje".

tačiau ne 
padaryti.

***
Raketomis 

viską galima 
Juo labiau, kad sovietai 
pasirenka tokias agresi
jos priemones, dėl ku
rių mažiausiai rizikuo
ja savo kailiu. Berlyno 
blokadą vedė ne jie, bet 
rytų vokiečiai. Vietname 
kariauja ne jie, bet šiau
rės vietnamiečiai. For
maliai čia jie niekuo dė
ti, o kad puolama jų nu
rodymais ir ginklais — 
apie tai nesinori niekam 
kalbėti. Nenoras tai kon
statuoti priverčia gintis 
tokiais pat ginklais, ku
riais priešas puola. O tai

KOVOJA SU UPIlį TERŠĖJAIS 
LIETUVOJE...

Kodėl net ir lojalūs 
bolševikinės rusų val
džios pareigūnai Lie
tuvoj bijo rusų įmonių 
(ypač chemijos ir naf
tos), paaiškina ištisa vir
tinė įvykių, rodančių, 
kad drauge su Lietuvos 
pramoninimu, kaip ma
ras, plinta ir Lietuvos že
mės, ypač vandenų nuo
dijimas.

Neseniai keli vietiniai 
ir vilniškiai pareigūnai 
kėlė pavojaus ženklus iš 
Rokiškio. Rašė, kad

''Birželio 9-12 dieno
mis Laukupis buvo už
terštas sieros rūgštimi, 
dažų atliekomis bei ma
zutu nuo Rokiškio valy
mo įrenginių iki Ragupio 
kaimo. Dėl to tūkstan
čiai vėžių ropojo į pie
vas ir žuvo. Be to, žuvo 
lydekos, vėgėlės, kuojos 
ir kitos žuvys. Grėsė pa
vojus apsinuodyti ir žmo
nėms, ypač vaikams. Nu- 

pavadino 
asmenybe

reiškia, kad JAV turi tu
rėti pakankamą kiekį ir 
konvencionalinių ginklų, 
ir tai geresnių, negu prie
šo, kad jį atrėmus nepa
varto j ant atominių gink
lų. Dėl visa to, žmo
gaus, kuris yra atsakin
gas už JAV gynimąsi, pa
reigos nėra nei lengvos, 
nei malonios. Nėra ko 
stebėtis, kad Robertas 
Strage McNamara yra 
daugiausiai kritikuoja
ma ir giriama asme
nybė.

Kai Goldwateris tei
gia, kad prezidentas 
Johnsonas pralaimėjo 
rinkimus daugiausiai dėl 
McNamaros kaltės, Nixo- 
nas prieš pat rinkimus 
McNamarą 
šviesiausia 
(šalia Rusko) dabartinė
je administracijoje. Kai 
kolumnistas Henry J. 
Taylor, kuris paprastai 
parašo nemažai tiesos, 
teigia, kad McNamara bu- 
vo "constantyly wrong 
and wrong on all sides 
of the Vietnam situation 
for five solidyears”,kon' 
servatyvioji NATIONAL 
REVIEW paskelbė ilgą 
James Burnham straips
nį: "Kodėl jie taip ne
kenčia R. S. McNama
ros?” — kuris yra skir
tas jo,., apgynimui.

Žinia, McNamara pa
skelbė eilę pasiutusiai 
neteisingų Vietnamo būk
lės įvertinimų, tačiau, 
iš kitos pusės, JAV su
gebėjo už 10.000 mylių 
pasiųsti pakankamą kie
kį savo karių, kad tą ka
rą kariškai nepralaimė
ti. Kai senatorius Wayne 
Morse tas pastangas pa
vadino MacNamaros ka
ru, Gynimo Sekretorius 
išdidžiai atkirto:

"Aš neprieštarauju to 
karo vadinimui ’McNa- 
maros karu’. Man atro-

(Nukelta į 2 psl.)

kentėjo įvioškėnų tary
binio ūkio (sovchozo) gy
vuliai. Vien tik Zybolių 
skyriaus kiaulidėje, ku
ri ima vandenį iš Lauku- 
pio upelio, apsinuodijo 
daugiau kaip 30 penimų 
kiaulių, ir dvi iš jų pa
dvėsė. Žmonės nebetu
rėjo gėlo vandens gyvu
liams girdyti ir buiti
niams reikalams. Be
veik nuo Kazliškio iki Ro 
kiškio užsidarė pirtys, 
jau nekalbant apie maudy 
mąsi bei prausimusi upe
lyje”.

Nors, įsikišus inspek
toriams, kanalizuojamo 
vandens valymo įmonė 
Rokiškyje ir buvusi tai
syta, teršimas tuo at
veju buvęs sustabdytas, 
bet neilgam. Gedimai 
kartojasi ir nuo liepos 
18 dienos teršimas irgi 
kartojasi.

Todėl niekas nepasi
tiki maskvinių planuo-

Sidabrinę sukaktį švenčiąs Rotos ansamblis su dirigentu A. Kačanausku ir chormeisteriu L. Stuku.

RŪTOS ANSAMBLIS ŠVENČIA 25 METŲ SUKAKTĮ
Rūtos ansamblis lap

kričio 19 d. Lietuvių pa
rapijos salėje, Newark, 
N.J. mini savo 25 metų 
veiklos sukaktį. Tai vie
nas stipriausių visoje 
New Jersey lietuviškas 
ansamblis. Jis per 25 
metus lietuviškos dainos 
puoselėjime ir populia
rinime išvarė gilią vagą. 
Be Rūtos ansamblio ne
apsiėjo veik nė vienas 
New Jersey Lietuvių Ta
rybos 16-tos Vasario mi
nėjimas, bei kiti lietu
viški parengimai. An
samblis surengė daug 
koncertų: Newarke, Lin- 
dene, Fatersone, Kear- 
ny, Harrisone, Eliza- 
bethe, Bayonnoje, Rah- 
way, Woodbridge, Jer- 
seyville, New Yorke, 
Brooklyne, Ansonia, 
Maspethe, Great Necke 
Lake Goerge, Hartforde

Waterbury, Fhiladelphi- 
joje, Baltimorėje, Wa- 
shingtone ir Kanadoje. 
Rūtos ansamblis dalyva
vo lietuvių dainų šven
tėje Chicagoje ir pašau • 
linėje mugėje New Yor
ke. Jis buvo pakviestas 
RCA paviljone įdainuoti 
juoston, kuri vėliau per

tojų pažadais, jog naf
tos perdirbimo įmonė 
Jurbarke galėtų būti 
taip įtaisyta, kad "ma
žai” terštų Nemuno ir 
apylinkių vandenį.

Kolonistinės rusų pra
monės ir tipiškos rusų 
bolševikų biurokratinės 
netvarkos gynėjai nebe- 
sugalvoja kitokių būdų 
gintis nuo kylančių pro
testų prieš Lietuvos van
denų ir oro nuodijimą, 
kaip tik atsikirtimą, jog 
"ir pas kapitalistus tas 
pats".

Vilniuje leidžiamas 
žurnalas Mokslas ir 
Technika rugsėjo nume
ryje atspausdino apžval
gą "Vandens iroroužtėr- 
šimas j ų p a s a u 1 y j e".

Iš Jungtinių Valstybių 
ir Kanados spaudos su
rinktais (ir atitinkamai 
atrinktais) duomenimis 
bei nusiskundimais vaiz
duoja padėtį taip, lyg vi
sa Šiaurinė Amerika, 
taip pat ir Vakarų Euro
pa, jau beveik nebepatai
somai užnuodyta. Tik 
"pažangioji" spauda rei
kalaujanti skubiai gelbė
tis, bet tam kliudo, ži
noma, ne kas kitas, kaip 
kapitalistinė privatinio 
ūkio sistema...

(ELTA)

Algirdas Kačanauskas, Rū
tos ansamblio dirigentas.

ištisas dvi savaites buvo 
rodoma televizijoj paro
dos lankytojams.

Rūtos ansamblis die
nos šviesą išvydo, nors 
ir kitu vardu, 1941 me
tais rudenį. Jo įkūrėjas 
buvo nenuilstamas vei
kėjas, radijo valandė
lės "Lietuvos Prisimi
nimai” steigėjas, direk
torius ir vadovas prof. 
Jokūbas Stukas, tad jam 
ir priklauso toji garbė, 
kad ansamblis šiais me 
tais mini savo veiklos 25 
metų sukaktį. 1941 metų 
rudenį jis suorganizavo 
mišrų chorą "Lietuvos 
Garsai", 1943 metais, vy 
rus pašaukus įkariuome 
nę choras sustojo vei
kęs, bet 1943 m. Stukui 
grįžus iš kariuomenės, 
choras vėl atgaivinamas 
ir pavadinamas "Rūtos" 
vardu.

Nuo 1941 metų chorui 
vadovavo: Jokūbas Stu
kas , Marija Slekaitytė, 
Vladas Simelevičius, 
Liudas Stukas, Juozas 
Stenton (Stankūnas) ir Al
girdas Kačanauskas,ku
ris ir dabar chorui va
dovauja.

1959 metais Rūtos an

samblis su soliste L. Juo
dyte įdainavo lietuvišką 
stereofoninę plokštelę 
"Dainos iš Lietuvos" pir
mąją lietuvišką ilgo gro
jimo plokštelę Ameriko
je.

Rūtos ansamblis vei
kia savistoviai, turi savo 
valdybą, kuriai šiuo metu 
sėkmingai vadovauja in
žinierius Valentinas Me - 
linis, dirigentas Algir
das Kačanauskas, chor
meisteris ir solistas Liu
das Stukas

F. Furonas

IS VISO PASAULIO

* JAV KARINE VADOVYBE 
esanti apimta baimės dėl prez. 
Johnsono ir McNamaros nusi
statymo sulėtinti naujoku ėmi
mą, kai vis daugiau karių rei
kalinga Vietname. Demokratų 
politikai taip pat gerai supran
ta, kad Vietname karas negali 
tęstis iki begalybės. Karių rei
kės daugiau, kad karą laimėti 
arba teks iš Vietnamo pasi
traukti.

* ROBERT KENNEDY, už
ėmęs poziciją "i kairę" nuo 
prez. Johnsono, po rinkimų pa
sijuto atsidūręs akligatvyje, nes 
rinkimus laimėjo dešinieji. Jo 
perspektyvos 1968 m. rinki
mams dabar atrodo miglotes
nės.

Tiek jo, tiek jo brolio Ed- 
wardo rinkiminė kampanija 
už jų pasirinktus ir remiamus 
kandidatus pasibaigė pralaimė
jimu.

* US WORLD &. NEWS RE- 
PORT (lapkričio 21 d. laidoje) 
spėlioja, jog prez. Johnsono vil
tys būti perrinktam 1968 m. 
remiamos viltim, kad respu
blikonai tais metais susipeš sa
vita rpyje dėl konservatyviųjų ir 
liberaliųjų įtakos renkant sa
vo kandidatą.

* KUBOS C ASTRO esąs pa
siuntęs savo karius į Š. Viet
namą, kurie aptarnaują prieš
lėktuvines baterijas ir apmoki- 
ną partizanų dalinius. Partizanų 
apmokinimas uoliai vykdomas ir 
kai kuriose Afrikos valstybėse.

* ČEKŲ KILMES JAV pilietis, 
kelionių agentas VI. Kazan-Ko- 
marek iš Cambridge, Mass., bu
vo suimtas Pragoję ir apkaltin
tas išdavyste bei žudynėmis or- 
^nizuojant pogrindžio organi
zaciją 1948 m. JAV ambasada 
{teikė protestą ir daro žygių, 
kad Kazan būtų išleistas iš ka
lėjimo. Kazan buvo nuskridęs į 
Maskvą dalyvauti kelionių agen
tų pasitarimuose su Inturistu.
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McNamara...
(Atkelta iš 1 psl.)

do, kad tai labai svarbus 
karas, ir man malonu, 
kad jis identifikuojamas 
su manimi. Aš darau vis
ką, ką galiu, kadjįlaimė- 
jus”.

Pagal Jam e s Burn- 
ham: "Amerikiečių pasi
rodymas tame kare — 
turint galvoje politiniai 
strateginį jo apribojimą, 
dėl kurio McNamara nė
ra atsakinga — yra tur
būt pats geriausias viso
je mūsų istorijoje".

Tai kodėl tokia kriti
ka ne tik iš kairės, bet 
ir dešinės? Atsakymas 
glūdi tame, kad šiandien 
karo vedimo būdai pergy. 
vena tikrą revoliuciją, o 
revoliucija neįmanoma 
be kovos, partizanų iš 
abiejų pusės... ir aukų. 
Aukos šiuo atveju yra ne 
tik tam tikros pažiūros, 
bet ir institucijos. Ka
ras jau nebėra vien ka
rių kastos ’biznis’, bet 
visos tautos reikalas. To' 
kiame Vietname sunku pa
siekti laimėjimo, nes ne
gali kario atskirti nuo ne 
kario, o atominiame ka
re užteks paspausti mig- 
tuką, kad pasiekus tai
kinį už 10.000 mylių. Dėl 
viso to, visos tradicinės 
atskiros ginklų rūšys, 
kaip aviacija, laivynas 
ir sausumos kariuome
nė turi būti galimai dau
giau sulietos (tai ne tik 
JAV, bet ir kitų kraštų, 
ypač buvusių ’jūros vals
tybių’, kaip JAV, D. Bri
tanija iš dalies Kanada, 
kur ginkluotų jėgų re
forma ir vienos unifor
mos įvedimas sukėlė ne
mažai triukšmo, prob
lema).

Nė vienos kariome- 
nės dalies viršininkas 

4
20/ bus mokama pradedant 
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4 UŽ VISAS SĄSKAITAS.

u t u a I 
ederal 
avings

I 2212 MEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60608
John J- Kazanauskas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ
Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki S15,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.
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nenori atsisakyti savo au
tonomijos ir prisipažin
ti nereikalingu. Dėl to 
suprantama opozicija 
McNamarai iš aukštų ka-~ 
rių tarpo. Aviacija,pa
vyzdžiui, mano, kad ra
ketos negali pakeisti 
bombonešių, tačiau da
bartiniai bombonešiai 
vargiai ar tiks rytdie
nos apsigynimo priemo
nėm, todėl ar neverta 
daugiau rūpintis raketom 
negu bombonešiais? 
Kiek triukšmo sukėlė 
naujas universalus, tin
kamas visom ginklų rū
šim, lėktuvas TFX, da
bar vadinamas F—111. Lo
giškai galvojant, jis bu
vo reikalingas, prakti
ka parodė, kad jis ir 
techniniai įmanomas. 
Jeigu paleisti vadeles, 
visų ginklų rūšių vadai 
tiek daug už sakytų ginklų 
kad jie galėtų privesti 
kraštą prie bankroto, o 
karo nelaimėtų, nes būtų 
jau pasenę.

Už tat, kas nebūtų Mc
Namaros vietoje, vistiek 
susilauktų daug kritikos. 
Gynimo Sekretorius am
žinai turi laviruoti tarp 
technikos pažangos ir se
nų asmeninių karių dory
bių, kaip drąsos, pasi
aukojimo, narsumo ir 
išradingumo. Mašinos ir 
dabar negali apskaičiuo
ti visų galimų situacijų. 
Paskutinis žodis visa
dos liks žmogui.

HOSPITAL PERSONNEL
A qualified and experienced Director 
of Nursing is reguired for a 30 bed 
hospital with 3 niedical staff. Salary 
open to negotiation. Living-in accorn- 
modattons available in modern nur
ses residence. Personnel policies. 
Located on Saskatoon Edmonton C. 
N. R. mainline and bus service. Ap
ply in writing to Administrator, Uni- 
ty Union Hospital, Unity, Sask.

also a

Combined Lab and 
X-Ray Technician 

required. Apply in writing to the 
z\dministrator. (123-130)

Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (6)

Pilnu greičiu į Berlyną!
Winston Churchillis 

savo kabinete klausėsi 
karo ministro Ismaypra
nešimo, kuriame buvo 
sakoma, kad maršalas 
Montgomery dideliu grei
čiu ir pilna energija yra 
nukreipęs puolimą Ber
lyno link.

— Montgomery pada
rė milžinišką progresą 
— pasakė Ismay.

Atrodė, kad po ilgų 
diskusijų tarp anglų ir 
amerikiečių kariuome - 
nė s vadų pagaliau bus 
sutarta dėl bendros są
jungininkų strategijos. 
Eisenhowerio planas, iš 
dirbtas 1944 m. rudenį ir 
priimtas bendro anglų - 
amerikiečių štabo (Com
bined Chiefs of Staff) 
1945 m. sausio mėn.Mal
toje, numatė, kad 21-ji 
armijos grupė ,• vadovau
jama maršalo Montgo
mery, įvykdys svarbiau
sią ofenzyvą žemutinia
me Reine ir šiaurėje nuo 
Ruhro, kelyje, kurįChur
chillis laiške Roosevel- 
tui buvo pavadinęs 
"trumpiausiu keliu į 
Berlyną". Pagal planą 
buvo numatyta, kad ame
rikiečių kariuomenė pie
tuose persikels per upę 
ir puls Frankfurtą, kad 
atitraukus priešą nuo 
Montgomerio. Ši ofenzy
va galės pasidaryti svar
biausia, jei Montgome- 
riui nepasisektų.

Churchilliui buvo aiš
ku, kad viskas sutvarky
ta ir karas jau buvo prie 
galo, kad El-Alamein 
herojui bus suteikta gar
bė užimti Berlyną. Tam 
tikslui 21-ji armijos gru
pė buvo specialiai sustip. 
rinta. Montgomery sa
vo vadovybėje turėjo 1 
milijoną karių, arba 35 
divizijas.

Vokiečiai traukėsi ne
rodydami didelio pasi
priešinimo, 2-rai ameri
kiečių armijai persike
liant per Reiną žuvo ir 
buvo sužeistas tik 31 as
muo. Dabar Montgome
ry kitoj Reino pusėj turė
jo 20 divizijų ir 1500 tan
kų, kurie visu greičiu 
riedėjo Elbės link. Ber
lyno kelias jiems buvo 
laisvas.

Jis buvo laisvas ir 
politiškai žiūrint. Trys 
didieji niekad nebuvo pri
ėmę nutarimo kuri ar
mija turės užimti Ber
lyną. Priešingai, labai 
daug buvo diskutuojama 
dėl Vokietijos pasidali
nimo. Ir tas ginčas pra
sidėjo jau prieš 17 mė
nesių.

1943 m. lapkričio 19 
d. prezidentas Roose- 
veltas plaukė kreise
riu Iowa, apsuptas savo 
štabo karininkų, į Kai
ro ir Teherano konfe
rencijas.

Tuo metu Rytų fron
te vokiečiai susilaukė 
skaudaus pralaimėjimo 
prie Stalingrado, pra
rasdami 300,000 savo 
karių. Facifike milijo
nas amerikiečių spaudė 
japonus visu frontu. Va
karuose vokiečiai turė
jo pasitraukti iš Afri
kos ir Italija kapitulia
vo. Vokiečiai dar laikė
si šiaurinėje dalyje, bet 
sąjungininkai jau ruošė
si mirtinam smūgiui 
Normandijoje.

Bet Rooseveltas buvo 
nepatenkintas. Prieš jį 

buvo išdėstyti operaci
jos Rankin - Case C do
kumentai ir žemėlapiai. 
Juose buvo numatyta, kas 
darytina, jei priešas stai
ga kapituliuotų. Planas 
numatė Vokietiją ir Ber
lyną padalinti tarp didžių
jų. Prezidentui nepatiko; 
kad to plano autorius,ang
las, saviškiams pasirin
ko šiaurinę okupacijos 
zoną.

Rankin-Case C planas 
atsirado labai sunkiose 
sąlygose. Žmogus, ku
riam turėjo atitekti to 
plano vykdymas, turėjo 
būti sąjungininkų jėgų vy
riausias vadas. Gi toks 
žmogus iki tam laikui 
dar nebuvo paskirtas. Ir 
britų generolui Morga
nui buvo pavesta misi
ja paruošti būsimam va
dui invazijos planus.

Ruošdamas planus, 
Morganas turėjo atsi
žvelgti į įvairias aplinky
bes. Kas atsitiktų, jei 
vokiečiai staiga kapitu
liuotų, kaip tai įvyko 1918 
metais? Kokias Vokieti
jos zonas turės okupuoti 
amerikiečiai, anglai ir 
rusai? Kas turėtų užim
ti Berlyną? Tai buvo pa
grindinės problemos ir 
joms turėjo būti rastas 
aiškus sprendimas. Iki 
tam laikui dar nebuvo gal
vota, kas įvyks karui pa. 
sibaigus. Tiesa, Angli
joje ir Amerikoje šis 
klausimas buvo vyriau
sybėse diskutuojamas, 
bet nebuvo prieita jokio 
sprendimo. Buvo tik su
tarta, kad reikės priešo 
teritoriją okupuoti.

Rusams nebuvo jokio 
sunkumo susitarti. Sta
linas visą laiką galvojo, 
kad Vokietiją būtinai 
reiks okupuoti. Tą jis jau 
1941 m. britų užsienių 
reikalų ministrui Edenui 
išdėstė, nurodydamas ko
kias teritorijas rusai 
okupuosią. Tai buvo mil
žiniškas reikalavimas. 
Stalinas reikalavo teisių 
į Estiją, Latviją, Lietu
vą ir dalį Suomijos, Be
sarabijos, o taip pat ry
tinės Lenkijos ir Ryt
prūsių. Kai jis statė šias 
sąlygas, vokiečių patran
kos buvo tik per 25 km. 
nuo Kremliaus.

Anglai irgi galvojo, 
kad Vokietija turės būti 
sąjungininkų jėgų oku
puota, tik vieni ameri
kiečiai neturėjo plano ir 
galvojo, kad dėl to bus 
galima lengvai susitar
ti, kai bus aiškiau mato
mas karo galas.

Morganas Vokietiją 
padalino į tris lygias da
lis. Pagal jį rusai turėjo 
užimti rytinę Vokietijos 
dalį. Kad jiems teko liū
to dalis, dėl to jis nesu
ko galvos. Svarbiausias 
jo klausimas buvo,kas da
ryti su Berlynu, kuris bu
vo rusų zonoje. Buvo pri
eita išvados, kad kiekvie
nas trijų nusiųs Berly
nan po diviziją.

Dėl anglų ir amerikie
čių zonos jokio galvosū
kio nebuvo. Nuo to mo
mento, kai amerikiečiai 
išsilaipino Anglijoje, 
amerikiečiai visą laiką 
buvo dešinėj, anglai kai
rėje prieš Europos kon
tinentą. Tad visai natū
ralu, jog ir karo veiks
mai bus vykdomi panašia 
kryptimi: anglai užims 
šiaurinę Vokietijos dalį, 

išlaisvindami Olandiją, 
Daniją ir Norvegiją, o 
amerikiečiai pietinę Vo
kietijos dalį, užimdami 
Prancūziją, Belgiją ir 
Liuksemburgą.

Prezidentui Roosvel- 
tui nepatiko ( kad anglai 
palieka amerikiečiams 
okupuoti pietinę Vokieti
jos dalį.

— Man nepatinka toks 
‘išdėstymas, — pasakė 
Roosveltas aplink jį krei
sery susirinkusiems šta
bo karininkams. Jis no
rėjo, kad amerikiečiams 
būtų leista užimti šiau
rinę Vokietiją su Bre
menu ir Hamburgu, o 
taip pat ir Norvegiją ir 
Daniją.

— Mes turime eiti iki 
Berlyno. Amerikiečiai 
turi užimti Berlyną! — 
kartojo prezidentas. — 
O rusams teks teritori
ja, kuri yra rytuose.

Roosveltas buvo ne
patenkintas, kad ameri
kiečiams paliekama rū
pintis Belgija, Prancū
zija ir Liuksemburgu. 
Ypač jam kėlė rūpestį 
Prancūzija ir išlaisvi
nimo vadas de Gaulle.

— Kaip tik sąjunginin
kų kariuomenė užims 
tuos kraštus, de Gaulle 
prilips prie mūsų "ar
mijos užpakalio", kad už
grobus valdžią, — sakė 
Roosveltas savo patarė
jams.

Ir Roosveltas bijojo, 
kad dėl to Prancūzijoje 
kilsiąs civilinis karas. 
Jis nenorėjo ten kišti sa
vo rankų.

— Prancūzija yra Ang
lijos kūdikis ir tegu ji 
juo rūpinasi, pasakė

KALĖDOS JAU NETOLI ...
Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti- 

koki 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, 31 2 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, į o sv arbatos, 1 2 sv. geriamo šoko
lado, 1 o sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
1 |. sv. pipirų, >2 sv. šokolado.
$30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
pasisekimo turį siuntiniai: V-3, 10L, 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 VV. Vernor, Detroit, Mich.; 
A. Kusinskis, 167 Colledge St.. Apt. 2, Sudbury, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, Ontario, 
Canada.

Roosveltas.
Patarėjai buvo keblioj 

padėty. Prieš tris mėne
sius Quebece sąjunginin
kų štabų konferencijoje 
šiam planui buvo duotas 
pritarimas. Amerikie
čių štabo viršininkas gal
vojo, kad planas jau pil
nai priimtas ir jei šį sy
kį jį patiekė Roosveltui, 
tai tik apsvarstyti politi
nę pusę. Gi dabar pre
zidentas norėjo iš pagrin
dų pakeisti okupacijos 
planą, kas vertė keisti 
ir Overlord planą. Nes 
norint keisti okupacijos 
zonas, reikėjo iš pagrin
dų keisti ir išsilaipini
mo dispozityvą, armijų 
išdėstymą Anglijoje 
prieš išsilaipinimą, visa 
tai sudarė pavojų suvė
linti operacijos vykdy
mą. Kariškiams atrodė, 
kad Roosveltas neįsivaiz
duoja, kokie kariniai sun
kumai yra susiję su jo 
norų įgyvendinimu.

Gen. Marshallas diplo
matiškai pradėjo prezi
dentui dėstyti situaciją 
reikšdamas nuomonę, 
kad visai logiška, j ei ame
rikiečiai, atsižvelgiant 
Anglijos uostų išdėsty
mo ! pasiliks dešiniame 
sparne. Admirolas King, 
amerikiečių laivyno ope - 
racinio štabo viršinin
kas , palaikė gen. Mar- 
shallą. Invazijos opera
cija taip toli jau pažen
gusi, kad sunku daryti 
bet kokius pakeitimus. 
Tačiau Roosveltas lai
kėsi savo. Jis net pa
siūlė išlaipinti kuo dau
giau amerikiečių, jei rei
kės, Škotijoje, kad gali
ma būtų per šiaurę kuo 
greičiau pasiekti Berly
ną. Kiekvienu atveju, sa
kė prezidentas, reikia, 
kad amerikiečių divizi
jos kuo greičiausiai at
sirastų Berlyne.

(Bus daugiau)
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DIDŽIOJI BENDRUOMENĖ 
SUSIRŪPINO

Judaizmo ir sionizmo 
įtakingas vadovas, teo
retikas ir praktikas ra
binas Armond E. Cohen 
viename New Yorke įvy
kusiame susirinkime pa
reiškė, kad žydija Ame
rikoje eina išnykimo ke
liu, kurin veda mišrios 
vedybos. "Yra papras
tas faktas", sako jis, 
"kad augant mišrių ve
dybų skaičiui ir siekiant 
epideminių proporcijų, 
žydų tauta už Izraelio ri
bų išnyks ir visa, ką 
esame sukūrę: federa
cijos, sinagogos, ligoni
nės ir visos kitos bend
ruomeninės institucijos 
sugrius per vieną nak
tį, atėjus sekančiai ge
neracijai". Rabinui Co- 
henui moderniškojo gy
venimo faktu, liečiančiu 
5 1/2 mil. žydų bendruo
menę Amerikoje, arba 
"didžiausią žydų bend
ruomenę laisvajame pa
saulyje", yra tai, kad 
pasiekus anksčiau nema
tytų aukštumų visose gy
venimo srityse, matosi, 
ko nustota religiniu, kul
tūriniu ir visuomeninio 
solidarumo atžvilgiu. 
Tautiniu atžvilgiu žydai 
virstą beraščiais...

Žydų bendruomenės 
solidarumas dar pavydė
tinas, bet jų susirūpini
mas išlaikymu savo re
liginių ir tautinių savy
bių vertas ir mūsų dė
mesio. Nutautėjime jie 
randa kaltininką mišrio
se vedybose, tačiau ži
nome, kad tai nėra vie
nintelė priežastis. Sa
vajai kalbai, tautinėms 
tradicijoms, kultūri
nėms vertybėms nustoti 
yra daugelis atvirų ke
lių. Sakytume, auklėji
mas, kad ir nemišrioje 
šeimoje, tautinė savi
garba, savo kilmės tin
kamas įvertinimas turi 
ne mažiau reikšmės.

Ne vieni žydai baimės 
ir nerimo pilnomis aki

CENZŪRA, AR 
KREPŠIS?

Lapkričio 11 d. pa- 
skelbėt Juozo Valiušai- 
čio atradimą, kad "cen
zūra Dirvoje (kurios 
Redakcinėje Kolegijoje 
buvo V. Rastenis...) jau 
seniai vykdoma".

Jūsų, redaktorių, va
lia aiškintis ar nesiaiš- 
kinti, kiek tame prane
šime tiesos. Bet, kiek jo 
užuominos ir mane įskai
to į Dirvos cenzorius, 
tiek tariuos irgi turįs
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mis žiūri į savo ateinan
čią generaciją. Tai bai
mei ir nerimui priežas
čių turi visos tautybės iš 
eivijoje. O išeivijos is
torija yra to paties am
žiaus, kiek amžiaus tu
ri, pvz., Amerika, kaip 
valstybė. Kuri gi tauty
bė iš išeivijos gyvenimo 
faktų pasimokino ir ka
da į tuos faktus pradėjo 
žiūrėti atviromis aki
mis? Nusiskundimų ir 
apgailestavimų nestigo 
visais laikais, bet tinka 
miausio recepto, atrodo 
niekas nesurado. Kitos 
tautybės, tiesa, žiūrėjo 
su pavydu į žydų bend
ruomenę, į jos pajėgumą; 
organizuotumą ir soli
darumą. Atrodo, lyg tų 
savybių nestinga ir šian
dien. Bet pasirodo, susi
rūpinti yra ko, kai ne
beužtenka, kad arklį va
dintum arkliu, o mulą 
mulu. Nebevienodu pajė 
gurnu jie vežimą trau
kia.

Ir mes, ar galim ten
kintis tik tuo, ir ar galė 
sim ateityje, kad štai 
tas ar kitas žmogus yra 
lietuvių kilmės? Tauti
nės bendruomenės pa
grindai glūdi kur kas di
desniame skaičiuje kul
tūrinių ir visuomeninių 
reikalavimų, negu vie
name kilmės prisipaži
nime, jei dar kam tiek 
’drąsos’ ir liktų.

Tautinės bendruome
nės pagrindinės verty
bės glūdi jos žmonių so
lidarume, organizacinės 
veiklos tikslingume, kū
rybinėje dvasioje ir ei
lėje kitų sąlygų, kurias 
patys bendruomenės na
riai kuria. Toms ir ki
toms sąlygoms priešta
raują, griauną ir igno
ruoją tautinės bendruo
menės nariai kasa duobę 
ne tik tautinei bendruo
menei, bet ir patys sau.

j. pm.

pagrindo pranešti J. Va- 
liušaičiui bei nuo "cen
zūros" nukentėjusiems 
jo draugams Connecti- 
eute šias tris naujie
nas.

1. Laikraščio cenzūra 
jeigu yra, tai yra redak
cijai privaloma kito au
toriteto valia, lemianti, 
kas leidžiama bei kas 
neleidžiama laikrašty
je spausdinti.

2. Kiekvienoj savo var
do vertoj redakcijoj yra 
už visas cenzūras aršes
nis savanorių ir netgi 
redakcijos kviestų ar 
samdytų autorių prie
šas — atmatų krep
šį s, į kurį redaktoriai 
savo nuožiūra numeta 
gautų raštų dalį, neretai 

ir žymiai didesnę, ne
gu betkokia pašalinė cen
zūra išbrauktų. Redak
toriai tam ir yra, kad 
atrinktų laikraščiui 
reikalingą bei tinkamą 
medžiagą ir ją, kai rei
kia atitinkamai patvar
kytų. Gali būti įvairių 
nuomonių, gerai ar ne
gerai kuri redakcija tą 
darbą atlieka, bet to dar
bo vardas vistiek yra 
laikraščio redagavi
mas, o ne cenzūra.

3. Dirvos redakcinė 
kolegija, nepaisant jos 
tokio vardo, niekad ne
dalyvavo Dirvos nei cen
zūravime, nei redagavi
me. Tad ir aš nesu tu
rėjęs progos nei ką 
nors girdėti apie krep
šin patekusius J. Valiu- 
šaičio minimus kūrinius 
nei kaip nors dalyvauti 
to jų nesmagaus likimo 
nul ėmime.

V. Rastenis

KAIP SU TOM RAGANOM?
Keliuose Dirvos nu

meriuose buvo plačiai 
patiekta įdomios me
džiagos apie paskutinį
jį Santaros - Šviesos su
važiavimą. Informacija, 
kurią patiekė K. P. Žy
gas ir D. Š. buvo tiek at
vira ir įdomi, kad ji da
linai išsklaidė kai ku
riuos neaiškumus, kurie 
buvo iškilę Jaunimo Kon
greso metu. Anot K. p. 
Žygo,kai kurie Jaunimo 
Kongreso fragmentai 
yra tapę raganų medžio
jimo laukais.

Pats J. Kongreso n ag- 
rinėjimas daugumos kri
tikų kaip tik ir buvo at
liktas fragmentais. Kon
greso neigiamybės kaip 
tik ir sudarė tuos frag
mentus, apie kuriuos dau
guma rašiusių labiausiai 
sukinėjosi. Kad Kongre
se susilaukėme daug ge
ro, apie tai abejonių yra 
maža^ o tačiau ausį rė
žią fragmentai papras
tai labiausiai nuaidi ir 
toliausiai girdisi (net ir 
tolimose liet, kolonijo
se!).

Reikia konstatuoti kad 
Santaros - Šviesos suva
žiavime visos spaudoje 
pasirodžiusios teigia
mos ir neigiamos nuo
monės apie Jaunimo 
Kongresą buvo rūpestin
gi peržvelgtos, nagri
nėtos ir tam buvo pada
rytos gana sveikos iš
vados. Kas nors iš Jau
nimo Kongreso vadovy
bės tą turėjo jau seniai 
oficialiai padaryti. Ilga 
tyla kaip tik leido kriti
kams mestis į skepti
cizmą.

Raganų medžiojimas 
nebuvo jau toks didelis, 
kaip kad kai kas Santa
ros - Šviesos suvažia
vime galvojo. Tačiau kai 
kurie Jaunimo Kongrese 
nuaidėję žodžiai ir raš
tai nevienam ilgokai kė
lė abejonių ir patiekė mis 
lių. Bent iš šalies klau
santis atrodė, kad raga
nas paleido kai kurie 
Jaunimo Kongreso palai
di fragmentai, kuriuos 
net rimta LB valdyba 
pavadino naiviais. Keis
čiausia, kad tie naivūs 
fragmentai atsirado ne 
iš jaunimo daugumosbet 
iš keletos gerokai pa- 
brendusių "jaunuolių".

"Veidu į Lietuvą" ženk
le kalbėti visad nau
dinga. Tačiau ir šioje 
srityje fragmentų esa
ma visokių. Jaunimui, 
kuris vos keliais vei
dais dabartinę Lietuvą 
matė, verta pasiklausy-

RINKIMINĖ KARŠTLIGĖ CHICAGOJE
Henrikas

Neveltui Chicaga va
dinama lietuvių sostine. 
Čia lietuvių visuomeni
nis gyvenimas, ypačiai 
artinantis žiemos sezo
nui tiesiog verda — pa
rengimai, sukaktuvės, 
minėjimai, rinkliavos ir 
baliai —' ne keli, bet ke
liolika per savaitgalį.

Šiemet dar prisidėjo 
rinkimai, kurie norma
liai gal ir nesukeltų ypa
tingo lietuvių dėmesio, 
bet šiais metais, po karš
tos vasaros, negrų de
monstracijų ir riaušių, 
kurios tiesiogiai palietė 
lietuvių apgyventus rajo
nus — rinkimai kelių sa
vaičių bėgyje pasidarė 
karštų-ginčų objektu ir 
rinkiminėje propagan
doje gerokai susiėmė lie
tuviai demokratai ir res
publikonai. Ir kaip pa
prastai, ne tiek buvo krei
piama dėmesio į vieti
nius Chicagos miesto ar 
rajono kandidatus, kiekį 
senatoriaus vietą Wa- 
shingtone. Lietuviai,kaip 
sakant, nemėgsta užsi
iminėti smulkmenomis- 

ti ir tų, kurie ašarose 
ir kraujuose savo veidus 
prarado. Jie buvo jauni, 
jie žiūrėjo į Lietuvą.

Veidu į Lietuvą žiūri 
ir Eltos biuleteniai. No
rėtųsi, kad jaunimas nuo 
12 iki 40 metų nepraleis
tų jų nepaskaitęs. Jei jie 
Lietuvos ir Vienybės gau- 
leteriams akis svilina 
— reiškia jie verti dides
nio dėmesio ir jaunimui.

Leidžiamas Lituanus. 
Tai vis jaunesniųjų dar
bas. Atvirai prisipažįs- 
tant, daugumai mūsų jo 
turinys sausokas ir ne
patrauklus. Ar tik ne V. 
Trumpa ragino į jį pa
žerti kontraversijų. Bū
tų įdomu žinoti kokių? 
Kontraversijos kartais į 
chaosą veda. Kažin ar 
verta Lituanus į chao
są, polemiką, ginčus ir 
rūkus vesti. Kontraversi 
jos žurnalo lygiui ne
padėtų. Gal žurnalui reik
tų lankstumo ir įvairu
mo? Neseniai teko apie 
Lituanus patirti faktą, 
kuris nebuvo labai malo
nus. Vienoje Vid. Vakarų 
humanistinių mokslų ko
legijoje, kurią lanko ke
liolika šimtų studentų, 
bibliotekoje randamą Li
tuanus teskaito tik vie
nas asmuo. Ir tas asmuo 
yra lietuvis. Jei panašūs 
dalykai darosi ir kituose 
mokslo židiniuose — blo 
gai. Reformos tada tikrai 
reikalingos. Su V. Trum - 
pos kontraversijom Ame 
rikos čia nenustebinsi.

Ką berašytum, bet San
taros - Šviesos suvažia
vimo informacijos jau
nimu besidomaujančiam 
skaitytojui buvo gaivinan- 
čio vėjo pūstelėjimas, 
kuris išvaikė dalį raganų 
o tuo pačiu sumažino ir 
medžiotojus...

O tačiau, visuose di
dinguose kongresuose 
(taip pat ir Jaunimo!) vi
sada turėtų būti nenu
krypstama nuo pagrindi
nių tikslų net ir frag
mentuose! Be, jei tie vi
si nagrinėjimai ir kriti
kos mus veda į teisingą 
ir į bendrą kelią, mes 
visi tik džiaugiamės, nes 
mūsų tikslas — geresnė 
Lietuva!

v.š.

Žemelis

jeigu šauti, tai tiesiai į 
Washingtoną...

Ilgametis Illinois vals
tijos demokratų senato
rius Mr. P. Douglas tu
rėjo būti perrinktas ir 
į jo vietą kandidatavo 
nauja ir jauna respubli
konų partijos žvaigždė 
Mr. Ch. Percy, dėl šei
myninės tragedijos ga
vęs platų dėmesį visoje 
Amerikoje. Čia ir susi
kirto lietuviai respubli
konai ir demokratai. Pir
mieji palaikė Mr. Percy 
kandidatūrą, kuris, tarp 
kitko, pavasarį lankėsi 
ir okupuotoje Lietuvoje, 
jaunas, energingas ir 
daug žadanti asmenybė. 
Antrieji palaikė dabarti
nį demokratų senatorių 
Mr. Douglas, prieš kurio 
kandidatūrą niekas esmė
je neturėtų ką pasakyti, 
bet jo amžius ir neabe
jotinas ryšys su vietine 
demokratų partijos maši 
na — daug kam buvo ne
priimtinas. Demokratų 
partija, kuri kažkodėl ne
turi simpatijų lietuvių 
tarpe ir čia Chicagoje, 
po vasaros demonstraci
jų, kėlė dar didesnį ne
pasitikėjimą ir beveik 
visuotiną nusistatymą 
prieš jos siūlomus kan
didatus.

Todėl gerokai prieš 
rinkimus buvo aišku, kad 
kandidato Mr. Percy lai
mėjimas yra beveik už
tikrintas. Bet argi lietu
viai demokratai galėjo 
iš anksto pasakyti, kad 
jų siūlomas kandidatas 
pralaimės? Ne — jie iš
vystė, palyginus su liet, 
respublikonais, žymiai 
didesnę rinkiminę propa
gandą, užpildydami lietu
viškus dienraščius di
džiausiais atsišauki
mais, kurių vieną pasi
rašė, kaip Margučio ra
dijas komentavo, net 15 
lietuvių prezidentų, įvai
rių bendrinių organiza
cijų pirmininkų. Bet tas 
prezidentinis lietuvių de
mokratų nevykusio turi
nio atsišaukimas ir buvo 
visa jų klaida, nes visuo
menė ne tik nepaklausė 
savo vadų raginimų, bet 

Ė
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COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP. ■

Pati žinomiausia ii- patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS J USSR.
Gavėjas nieko nemoka' Tūkstančiai klijentu' patenkinti. Į 

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

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės' i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS 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. Broadvvay AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Litefary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, 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
• IRVTNGTON 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. AN 1-2994
• LAKEM'OOD, \ j _ 126 _ 4th Street_____ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. j — 42^ Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HA^ EN, Qonn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, x j _ 9y Main Street ____ MU 4-4619
• PASSAl( • -Y -L — 176 Market Street_______ GR 2-6387
• I’HILAPEIJ’HIĄ Pa,19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBU’BGH 3, Pa. _ 1307 E. Garso n -Street HU 1-2750
• SAN FRA-?pCISCo, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATEREJ e()nn _ 905 Bank St...... ........ PL 6-6766
• WORCES'hR, -Uass. _ 174 Millbury Street SW 8-2868

visiškai nuo jų nusisu
ko. Kiti net rimtai pra
dėjo statyti klausimus, 
— kas įgaliojo kalbėti 
ALT, JAV Bendruome
nės ar kitų organizaci
jų vardu? Jie, žinoma, 
aiškina, jog neturėjo to
kio tikslo, bet atsišau
kime, vis dėlto, nepasi
rašė Jonaičiu ar Petrai
čiu, bet ALT Bendruo
menės ar Našlių Klubo 
prezidentais. Tiek to, 
reikia jiems atleisti, 
rinkiminė propaganda vi
sur ir visuomet per sūdo
ma.

Kalbant aplamai apie 
rinkimus ir lietuvių da
lyvavimą, reiktų atkreip
ti dėmesį į tą faktą, kad 
Chicagoje, kur bent ofi
cialiai lietuvių priskai- 
toma virš 200.000 — jų 
atstovavimas Amerikos 
politiniame gyvenime 
yre apgailėtinai menkas. 
Mes labai gudriai politi
kuojame tarpusavy, ar
ba, kai reikia, ar nerei
kia lakstome į Washing- 
toną, bet įsijungti į par
tijų politinį gyvenimą 
pastoviai ir palaipsniui 
neįstengiam. O tokioje 
Chicagoje, lygiai lietu
vių respublikonų ir de
mokratų partijų padali
niai galėtų suvaidinti žy
mų vaidmenį ir siekti 
administracinių ir rin
kiminių postų.

Nuo a.a. Antano Olio 
laikų, mes neturime nė 
vieno lietuvio, kuris šiek 
tiek ryškiau prasimuštų 
politiniame gyvenime. O 
gal dabar, po rinkiminės 
karštligės, atsiras kokia 
nauja žvaigždė? — Res
publikonas, ar demokra
tas — iš ankšto keliu 
skrybėlę ir atiduodu bal
są. ..

FEMALE

50 BED GENERAL HOSPITAL 
HAS NEED FOR PROFI SSIONAL

REGISTERED NURSES
For all services & all shifts. Salary 
$455.00 per nionth. Differential for 
evenings & night duties.

MALĖ O R FEMALE
Medical Technologist ASCP prefer- 
red salary open.

L1BF.RAL PF.RSONNEL POL1CIF.S
SENI) RESL'ME TO PERSO.NN1.L 

DEPARTMENT
MASON GENERAL HOSPITAL

800 E. COLUMBIA 
MASON. M1C11. 48854

(120-1261
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

VIS CENZŪROS KLAUSIMU
Kaip čia aiškiai pasi

sakyti, gerai net neži
nočiau. Gal reikėtų re
komenduoti pasiskaityti 
seną Vinco Kudirkos sa
tyrą "cenzūros klausi
mu".

Bet Dirvos kai kurie 
bendradarbiai ir skaity
tojai aiškiai nerimauja. 
Tai rodo jau visa eilė 
įvairiausių viešų ir dar 
daugiau neviešų pasisa
kymų, kaltinimų, nusi
skundimų, pasipasakoji
mų, ar pasiteisinimų. Ge
rai, - taip vėdinasi oras. 
Bet kartais tornado taip 
papučia, kad visa redak
cinė kolegija nudulksta. 
Vadinasi, jau audra, jau 
tartum revoliucija...

Pastarasis daug švie
sos ir naujų mįslių 
įnešantis buvo p. Juo
zas Valiušaitis iš Stam- 
fordo, Conn. savo laiš
ku Dirvoje "cenzūros 
reikalu" (Nr. 121). Jo 
teigimu, Dirvoje grei
čiau buvusi nebent "ras- 
teninė-naujokinė" cen
zūra, nuo kurios kentę 
ar buvę slopinami kitaip 
manantieji. Aš gi visai 
be reikalo anksčiau bai- 
minęsis kaž kokios cen
zūros grėsme...

Iš karto dar nepatikė
čiau. Man mažiausia tris 
kartus Dirvoje tekorašy. 
ti prieš "rasteninę-nau- 
jokinę liniją", tačiau nė 
karto nebuvau atstumtas 
ir jokia cenzūra nekliu
dė. Gal nereikėtų dalykų 
taip apibendrinti, tuoj - 
"linija"! Aš nesutikda
vau tik su kai kuriomis 
Rastenio-Naujoko min
timis, bet su dešimti
mis jo kitų įvairių min
čių - beveik visada. De
ja pas mus įsivyrauja pa
goniška laikysena: - jei
gu tik man nepatinka vie 
nas tavo dantis, tai pri
valau visą tavo burną iš
daužyti!

Man rodos, yra dau
giau negu vaikiška mė
ginti suvyti paiką legen
dą, kad Rastenis "daž

nai kandžioja antikomu- 
nistus ir laisvės kovo
tojus. "V. Rastenis yra 
daugiau nuo komunizmo 
nukentėjęs, giliau jį pa
žino ir kasdien tebese- 
ka jo raidą, atkakliau dir
bo ir tebedirba Lietuvos 
nepriklausomybės ide
alui, negu daugelis apie 
jį laiškus ar straips
nius rašiusių.

Labai atsiprašau, ži
nau, kad taip nemandagu 
sakyti, ypač krašte, kur 
visi lygūs, visi nepapras
tai daug nusipelnę ir vi
si viską vienodai gerai 
išmano.

O kai taip yra, tai jau 
laikraščiui labai sunku. 
Visi moko bendradar
bius ir redakciją, visi 
stato savo reikalavimus, 
ultimatumus, mėgina gai, 
rinti "redakcinę politi
ką", ir jeigu kurio bend
radarbio nors vienas dang
tis kam nepatinka, reika
lauja jį pašalinti. Po 
ALTS Philadelphijos 
skyriaus rezoliucijos 
"redakcinės politikos" 
reikalu paskelbimo man 
kilo tam tikras nerimas 
net žymiai anksčiau, ne
gu ėmė gautis jos apgai
lėtini vaisiai.

Atrodo, kad gražūs tau
tiečiai mano, jog redak
cinis ir aplamai spaudos 
darbas yra tik šiaip pa
mėgimas rašinėti, kas 
ant seilės užeina, ir kad 
tai nėra profesija, kuri 
reikalauja ilgo pasiren
gimo, nuolatinių studijų 
ir nuolatinio papildymo. 
Ir be to, mūsų dabarti
nėm sąlygom, tai profe
sija, kuri baisiai nepel
ninga ir dažniausia tik 
labai nuostolinga, tiek 
materiališkai, tiek mo
rališkai.

Jeigu gimnaziją pabai* 
gęs, vidutinių gabumų 
žmogus per keturius me
tus išmoksta būti inži
nieriumi, kunigu, teisi

ninku, chemiku, ekono
mistu ar mokytoju, o per 
šešetą ar dešimtį metų 
geru gydytoju, tai rei
kėtų sutikti, kad tie as
menys, kurie dirba re
dakcijose ar pastoviai 
bendradarbiauja spau
doje dešimtmetį ar po
rą dešimtmečių ir savo 
darbą rimčiau studijuo
ja, taip pat šį tą pra
moksta, kas tinka ir de
ra visuomenei kalbėti ir 
kas yra patsai sakymosi 
formos menas - žurna- 
lizmas. Taip vis dėlto 
yra, nežiūrint, kad čia 
"visi esam lygūs" ir visi 
turim teisę nustatyti po
litikos liniją savo arti
mui.

Tik nepamirština, kad 
rimtesni laikraščiai kar
tais nesutinka spausdinti 
net ir gerų intencijų 
straipsnių ar kokio sam
būrio rezoliucijų vien 
dėl jų nekurtuaziško to
no, ar patrakusio isteriš- 
kumo, ar nežabotos aro
gancijos...

Bet ir labiausiai pri
tyrę redaktoriai ir de
šimtmečiais užsigrūdi
nę savo profesijoje žur
nalistai ims nerimauti, 
blaškytis, pagaliau visai 
pasimes ir nutils, jei vi
si pradės juos stumdyti 
savo demagogiškais ir 
arogantiškais ultimatu

VIRSĖBAMI CNICMUE PIRKITE NAUJUS MODERNIUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey ................ 5th — $3.98
2. Asbach Uralt ...............................5th — $5.49
3. Import. Napoleon Vermouth ....5th — $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. Canada Dry Vodka ..... ,............  5th — $2.98
7. Riccadona Vermouth. .. 30 oz. Bolt. — $1.29

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

mais, o nepaklusniuo
sius maltretuoti insinu
acijomis, pašalinimo 
grasinimais ar burnos 
užčiaupimu. Ir vien ta 
teise, kad skaitytojas ma
lonėja prenumeruoti tą 
laikraštį ar yra nupirkęs 
jo leidimo bendrovės vie
ną kitą akciją.

Tikiuosi, kad mes 
daugelis norėtumėm, jog 
redakcija nustatytų ir tu
rėtų aiškią principinę 
laikraščio "politiką" su 
pakankamai laisvės pa
sireikšti ir kitaip ma
nantiems ar kitokiais 
niuansais savo idėjas 
reiškiantiems. Kiek ir 
kaip, čia yra saiko, sko
nio ir sveiko proto daly
kas.

Bet nuošalio veiks
niams susimokius, pra
dėti prieš kurį bendra
darbį šmeižtų gužynes 
ir reikalauti visai pa
šalinti kokį didžiai pri- 
tyrusį ir kvalifikuotą 
žurnalistą, - yra labai 
liūdnas ženklas, iš tik
rųjų pirmiausia kenkian
tis savo spaudai ir savo 
visuomenei. Ypač tada 
kai nesimato ženklų, kad 
ateina nauji genijai ar 
staiga sugenialėja se
nieji...
Kaip truputį pesimis - 

tas iš prigimties, aš 
taip pat vėl su nauju ne 
rimu išklausiau J. Va- 
liušaičio pacituotą pran
cūziškąjį patyrimą, kad 
"revoliucija praryja sa-

NORI IŠSAUGOTI VIETOVARDŽIUS
Lietuvių kalba, kaip 

žinoma, labai turtinga 
vietovardžių pavadini
mais — ne tik gyvenamų
jų vietų, bet ypač upelių, 
kalvų, pelkių, miškelių, 
pievų, net akmenų pava
dinimais.

Spalio 30 d. Ties oje 
pasirodė straipsnis, sau- 
kiąs "Išsaugokime vieto
vardžius". Vykdant nu
sausinimus ir kitokius 
pertvarkymus, atitinka
mos vietos kinta, nyksta 
ir jų vardai. Siūlo išsau
goti juos bent tuo būdu, 
kad pertvarkymo pla
nuose būtų įrašomi ne 
tik sklypų numeriai, bet 
ir jų esamieji pavadini
mai. Tų vardų išsaugo
jimo reikalas remiamas 
jų svarba etnografijai ir 
istorijai tyrinėti.

Tuo tarpu dar niekas 
viešai nekelia kitų, dar 
svarbesnių vietovardžių 
išsaugojimo klausimų. 
Žemės ūkio kolektyviza
cija dirbtiniu būdu už
gožė Lietuvą naujais 
kolchozų vardais, kurių 

vo vaikus".
Jei Dirvos gerintojų 

revoliucija pradės ryti 
savo vaikus... Geriau ne 
baigsiu šio sakinio. Tas 
procesas perdaug pri
mintų vieną riebų nami
nį gyvulį, kuris irgi kai 
kada suryja savo par
šiukus. 

daugumas nieko bendra 
neturi su etnografija, bet 
kurie gresia išstumti se
nuosius kaimų bei vien
kiemių vietovardžius. 
Tuo tarpu senieji vieto
vardžiai dar vartojami 
lygiagrečiai su prasima^ 
nytaisiais kolchozų var
dais. Be to, jie apsaugo
ti nuo užmaršties bent 
prieš keletą metų išleis
toj e vietovardžių knygo
je.

Daug blogiau su Mažo
sios Lietuvos vietovar
džiais, kurie jau prieš 
20 metų visiškai pakeisti 
grynai rusiškais pavadi
nimais: net Donelaičio 
Tolminkiemio jau nebe
įmanoma atpažinti. Dar 
niekas nedrįsta kelti 
balso, kad tas nusi
kalstamas darbas būtų 
atitaisytas. (ELTA)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED or TRAINEES.

HAND SCREW MACHINE 
OPERATORS & MACHINE 

OPERATORS
Mušt have job shop experience. Stea
dy vvork. Ali shifts.

BENTON CORP.
2870 Industrini Row Troy, Mich. 

(123-129)

FOREMAN: For Medium Size 
Rubber Plant, North Detroit 
Area—Paid insurance for em. 
ployees and dependents, ex- 
cellent vacations, pensions 
and other benefits. Reply to 
St. Clair Rubber Co., P. O.
Box 188, Marysville, Mich. An 
Equal Opportunity Employer.

(123-127) 

MJALMAR BERGMAN

JAUTRUMAS IR 
SENAS ŠUO

Hjalmar Bergman (1883-1931) -- vienas stambiausių šio 
šimtmečio švedų rašytojų, palikęs didžiulį literatūrinį pali
kimą: dvidešimt tris romanus, daugelį tomų apsakymų ir pa
sakų, apie trisdešimt teatro pjesių ir šešiolika kino scena
rijų

Sundinas turėjo šunį.
Kadaise jis daug turėjo šunų — ir ne tik šu

nų: turėjo ir arklių, ir karvių, ir dvarą, ir aukso, 
ir miškų, ir ežerų, ir galybę brangių daiktų. Tu
rėjo daug tarnų, buvo žymus žmogus. Visa tai pa
mažu išnyko, nes viskas išnyksta. Tuo metu, apie 
kurį čia kalbame, jis turėjo save patį, keletą ap
driskusių drabužių, šiokių tokių prisiminimų ir 
šunį. Be to, rentą iki gyvos galvos, kuri buvo to
kia mažytė, kad Sundinas pats tapo mažytis — ma
žytis prieš save ir prieš kitus, susitraukė ir kūnas 
ir siela, nebeliko orumo.

Nežinia, ar kokie nors didesni jausmai siejo 
Sundiną ir šunį. Tikriausiai jų santykiai buvo vi
sai šalti, nes senatvė yra šaltas gyvenimo metas. 
Bet jie turėjo kits kitą ir nieko daugiau, dėl to iš
tikimai laikėsi drauge. Kiekvieną rytą Sundinas iš
eidavo šuns pavedžioti, o kartu ir savo sustin
gusio kraujo truputį pajudinti. Per tuos pasivaikš
čiojimus šemininkas su šunim dažnai sutikdavo 
urmininką Bjerką.

Minėtasis Bjerkas buvo tikra sudžiūvėlio se
nuko priešingybė. Jis buvo vyras pačiam jėgų žy
dėjime, be to, turtingas, apkūnus, galingas žmo

gus. Ir vis dėlto jis sveikindavo Sundiną, dailiai 
nusilenkdamas ir sakydamas:

— Labas rytas, dėde Sundinai, kaip gyvuoja
te?

Sundinas atsakydavo, šyptelėdamas daugiau 
rūgščiai, nei maloniai. Bjerkas kadaise buvo vie
nas iš jo gausybės tarnų, be to, patikėtinis. Kai 
šeimininko reikalai smunka, o tarno kyla, nenuos
tabu, kad šeimininką ima graužti visoki spėlioji
mai ir įtarimai. Gal jie ir bereikalingi, bet, šiaip 
ar taip, šeimininkas vaikšto ir vis galvoja. O ko
dėl negalvoti? Greičiau bėga laikas.

Reikia pasakyti, kad Bjerkas linksmas, vis
kuo patenkintas vyras, blaiviai žiūri į žmones, 
įvykius ir daiktus. Tiesa, jis našlys, bet žmona 
jam paliko sūnų, kuris galėtų būti truputį geres
nis, ir dukterį, kuri geresnė negali būti. Jos var
das Eva. Ją ir tėvą sieja nepaprastai didelis abi- 
pusinis pasitikėjimas. Ji jam duoda patarimų, ku
riuos jis, kaip taisyklė, vykdo ir jis jai duoda pa
tarimų, kurių ji, kaip taisyklė, nevykdo. Ne tokie 
jau neįprasti tėvo ir dukters santykiai.

Bet grįžkim prie reikalo.
Tai atsitiko praėjusią žiemą: bevaikščiojant 

vieną rytą Bjerkui toptelėjo puiki mintis, kokia 
dovana per Kalėdas reikėtų nudžiuginti savo duk
terį. Kai turtingam ir geram tėvui dingteli tokia 
mintis, jis pralinksmėja, nes, viena, jau įsivaiz
duoja, kaip iš džiaugsmo parausta dukters vei
das, o, antra, aukštai įvertina savo sumanumą. 
Taigi,Bjerkas vaikščiojo, šiltai nusiteikęs, ir, 
kaip paprastai, sutiko Sundiną. Kai praėjo pro 
kits kitą, maloniai pasisveikinę, Bjerkas tarė 
pats sau: "Vargšas Sundinas, kokios jam bus Ka
lėdos? Ar jis turi bent tiek pinigų, kad galėtų 
per Kalėdas nusipirkti gardžiau pavalgyti ir iš
gerti? Vargšas geras senukas!"

Bjerkas ėjo toliau, bet jau su liūdnesne šir
dim. Atsitinka, jog kunigaikščiai ir feodalai kartą

gyvenime nusigandę apverkia visą žmogaus didy
bės nepastovumą. Atsitinka kunigaikščiams —at
sitinka ir urmininkams. Atsitiko ir Bjerkui. Mintis 
apie Sundino didybės žlugimą pribloškė jįir nepa
leido. Bet jis paprastai ne samprotaudavo, o veik
davo, dėl to tarė pats sau: "Reikia ką nors pada
ryti Sundino labui. Tas aišku. Ir per šias Kalėdas".

Parėjęs namo, pasakė dukteriai:
— Gaila žiūrėti į senį Sundiną, kai pagal

voji, kad jis per Kalėdas neturės už ką nei gar
džiau pavalgyti, nei išgerti.

Gera, bet lengvabūdė mergaitė atsakė;
— Labai paprasta. Nusiųsk jam šimtinę. 
Tėvas pasižiūrėjo į dukterį, ir jo malonų, 

apskritą veidą išpylė raudonis, kuris rodė didelį 
nepasitenkinimą. Jis rimtai pasakė:

— Šių laikų jaunimas daug ko išmoko, bet vie
no dalyko neišmoko: jautrumo. Ne taip lengva pa
dėti vargšui, kaip tau atrodo, mano mergyte. Net 
kai turi pinigų. Dešimt metų aš galais pirštų 
vaikščiojau prieš senį Sundiną, o tu liepi su juo 
pasielgti kaip su elgeta. Jis buvo griežtas šeimi
ninkas, bet ir geras, sąžiningas. Verčiau pama
tysiu jį mirštant badu, bet neįžeisiu jo jausmų. 
Tačiau šių dienų jaunimas nesupranta, kas yra 
jausmai.

— Ak, tėte! —• pasakė mergina ir dingo.
Bjerkas sugrįžo prie savo kasdieninių darbų 

ir svarbių reikalų, bet, nors ir labai jie svar
būs buvo, Sundino vis tiek neužmiršo. Kai kitą 
kartą, prie pietų stalo, sutiko dukterį, pasakė:

— Aš viską apgalvojau ir dabar pažiūrėsim 
katras sumanesnis, tu ar tavo tėtė. Turim dar ke
letą dienų iki Kalėdų ir per tą laiką pagalvosim, 
kaip padėti Sundinui. Pažiūrėsim, kuris sugalvos 
geresnį būdą.

— Puiku! — pasakė mergina ir dingo.
(Bus daugiau)
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Prie Lietuvių Enciklopedijos
pabaigtuvių STASYS SANTVARAS

Didelis įvykis atžy
mėtas labai kukliai! Kaip 
mūsų spaudoj jau yra 
skelbta, Liet. Enciklo
pedijos XXXV tomas — 
paskutinysis numeraci
jos eilėj, netrukus ke
liaus į prenumeratorių 
namus. Ta proga leidė
jas J. Kapočius į savo 
rezidenciją, esančią Dor 
chestery, lapkričio 12 d. 
sukvietė apie porą de
šimčių asmenų, kurie en
ciklopedijos leidykloj 
dirbo ar tebedirba redak 
cinį, administracinį ir 
technikinį darbą. Iš Phi- 
ladelphijos atvyko dr.Vo 
Maciūnas, teberedaguo- 
jąs Lietuvos tomą (XV), 
o iš New Yorko red. ge
ografas A. Bendorius; 
visi kiti — Bostono gy
ventojai. Suprantama, iš 
Anapus negalėjo atvykti 
buvęs Liet. Enciklope
dijos vyr. redaktorius 
prof. Vacį. Biržiška, ne
atvyko redaktoriai prof. 
Pr. Čepėnas ir dr. J. 
Puzinas. Susirinkusių 
nuotaika buvo kiek pri
slėgta — aiškiai jautė
si, kad nepajėgtumėm to 
milžiniško darbo įveik
ti, jeigu reikėtų jį iš 
naujo pradėti... Susitven
kusį sunkumą veikiai pra
skaidrino p. Kapočienės 
ir dukters Ritos puikiai 
parengtos vaišės, su pa
šnekesių pertraukom už
trukusios iki vėlyvo pu
siaunakčio.

Kai susirinkom Ka
počių namuose — tą va
karą sukako trylika me
tų nuo to įvykio, kai bu
vo atžymimas Liet. En
ciklopedijos pirmojo to
mo pasirodymas .Tada iš
kilmės buvo surengtos 
didžiulėj salėj su pra
kalbom ir fanfarom, en
ciklopedijos leidimo en
tuziastai švytėjo pasiry
žimu ir viltimi, gi skep
tikai santūriai šaipėsi, 
vienas kitas ir šalto van 
dens kibirą užpildamas 
ant sukurto laužo. Nū
dien — tik kuklus pobū
vis artimųjų bendradar
bių susirinkime, net ir 
tas nepajėgęs visų 
krūvon sutelkti. Atseit, 

Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos leidėjas.

fantastiškasis užsimo
jimas įveiktas, ateina po 
ilsio, atoslūgio, o gal ir 
nieko neveikimo laikas. 
Nežinau, ar pabaigtuvi-

Dr. J. Girnius Lietuvių Enciklopedijos XXXV tomo redakto
rius.

ninkai ir Lietuvoj išsi
skirstydavo tokiom nuo
taikom...

Tiesa, Liet. Enciklo
pedijos XXXV-jo tomo 
pasirodymas, tai dar nė
ra tikrosios to darbo pa
baigtuvės, nes skaityto
jai nesulaukdami laukia 
Lietuvos tomo (iš eilės 
XV-tojo), kurį sutiko re
daguoti dr. V. Maciū
nas.

Labai sunkiai Lietu
vos tomas gimsta, nes vi
si jo straipsniai, kiek tik 
yra įmanoma, yra išsa
mios specialistų studi
jos. Gerai žinau, vie
nos tokios studijos tik 
medžiagai surinkti ne
užteko poros metų. Kai 
kurie autoriai, prie sie
nos priremti, tik dabar 
visa jėga kibo į darbą...

Šia proga sutiktas dr. 
V. Maciūnas švytėjo sa
vo jaukia šypsena, nes to
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mo medžiagos kalnas jau 
esąs beveik supiltas. Be
likęs tik jo paties ilgų 
valandų darbas, nesgi re
daktoriui reikia visą 

medžiagą kritiška akim 
peržvelgti, reikia ją taip 
paruošti, kad ji nesustab
dytų spaustuvės mašinų 
sukimosi (žinot, ne visi 
mūsų autorių rankraš
čiai ateina redakcijos- 
na nors apydoriai per
rašyti). Tačiau tas bū
sią atlikta tuo pačiu me
tu, kai suredaguota me
džiagos dalis jau bus 
spaustuvėj renkama. Gal 
jau netenka abejoti, kad 
Lietuvos tomo tikrai su
lauksim 1967 m.

Leidyklos ratuosna 
įstrigo ir enciklopedijos 
papildymai bei praleidi
mai. Pradžioj, prieš try
lika metų, buvo tvirtai 
planuojama, kad Liet. 
Enciklopedijos bus iš
leista 25 ar 27 tomai, 
nes tada buvo pranašų, 
kad neužteksim medžia
gos ir 15 knygų. Kai ra
tai įsibėgėjo — regim, 
kas atsitiko: planas per
viršytas mažiausia 7-8 
tomais!

Nepasitvirtino ir iš
ankstinis tarimas, kad 
raidės Z ir Ž yra nedi
delės. Kai dr. J. Girnius 
XXXV-jo tomo redakto
rius, konkrečiai sėdo 
prie darbo, pasirodė, kad 
iš tų mažų raidžių me
džiagos susidaro beveik 
normalus enciklopedi
jos tomas. Jei prie šios 
medžiagos būtų prijung
ti papildymai — knygos 
iš eilės iškristų savo ap
imtim, jos turėtų apie 
tūkstantį puslapių. Todėl 
papildymai ir praleidi
mai bus išleisti atskiru 
tomu, sutelkiančiu me
džiagos apie 500 pusi., 
kurį suredaguos dr. J. 
Girnius. Tas tomas tu
rėtų pasirodyti 1967 m. 
pabaigoj.

Va, tada tik bus gali
ma švęsti tikrąsias Liet. 
Enciklopedijos leidimo 
pabaigtuves. Reikia tikė 
tis, jos gal sutelks krū
von didesnį būrį tų, ku
rie enciklopediją reda
gavo, leido, rašė, tech
niškai apipavidalino

skaitė, skaito ir skai
tys...

Bergždžia dabar bū
tų diksutuoti klausimą, 
ar enciklopedija būtų bu
vusi išleista, jeigu ini
ciatyvos nebūtų energin
gai ėmęsis J. Kapočius. 
Smagu teigti, kad sena 
liet, šviesuomenės sva
jonė yra įgyvendinta. Ta
čiau, tegu ir svetingame, 
bet svetimame krašte 
buvo eibė sunkumų, ku
riuos leidėjas turėjo 
įveikti. Pavojų kupini bu
vo ypač pirmieji leidy
bos metai — trūko lė
šų, trūko kreditingumo, 
vežimas visai netikėtai 
galėjo į nepriteklių liū
ną nugrimsti (šiuo po
žiūriu sumanymo kriti
kai turėjo nemaža raci
jos). J. Kapočius veikė 
sumaniai, vikriai, ne
vengdamas rizikingų 
žingsnių.

Šiandien mes jau gar
siai šnekam, kad Liet. 
Enciklopedijo leidėjas 
yra turtingas žmogus, 
net pavydo intonacija kar
tais balsuosepasigirsta. 
Tiesa, J. Kapočius nėra 
toks vargdienis, koks jis 
buvo darbymetės pra
džioj, bet nederėtų pa
miršti, kad iki VI ar VII 
LE. tomo jis buvo skolo
se paskendęs aukščiau 
galvos. Trylikos metų lai
kotarpy per jo rankas 
perbėgo daugiau negu vie - 
nas milijonas dolerių. Ir 
absoliutus daugumas tų 
pinigų padengė stambias 
išlaidas, kurios buvo rei
kalingos sumanymui įgy
vendinti.

Ne vienam tautiečiui, 
kuris tuo klausimu ma
ne užkalbina, aš aiški

Pranas Čepėnas, buv. Lietuviškosios Enciklopedijos, leistos 
Lietuvoje,sekretorius ir faktinasis redaktorius, istorikas, Lietu
vių Enciklopedijos vienas redaktorių.

nau, o, berods ir Dirvoj 
skelbiau, kad J. Kapo
čius tikrai būtų tur
tingas, jei Liet. Enci
klopedija būtų surinku
si nors dvigubai tokįpre 
numeratorių kiekį, kokį 
ji dabar turi (ta dvigubo 
kiekio galimybė ir šian
dien man atrodo yra re
ali). Nūdien, leidyklos 
pabaigtuvių akivaizdoj, 
galima tik štai ką pa
sakyti: didi laimė, kad 
jų atsirado nors tokis 
skaičius, kuris padėjo J. 
Kapočiui iš visų sunku
mų išbristi ir enciklo
pedijos leidimo darbą 
baigti, už jo sunkų dar
bą, už jo pasiryžimą ir 
ištvermingumą šį tą pa
likdamas ir jo kišenėj. 
Negi norėtumėm, kad 
žmogus visom jėgom
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Dr. J. Puzinas, Lietuvių Enciklopedijos vienas redaktorių.

dirbtų ir už tai nič nie
ko negautų? Idealistų pa 
sitaiko, bet viena idėja 
ir paprasto leidinėlio ne 
išleisi — tam reikia ap
čiuopiamų lėšų, apčiuo
piamos medžiagos, aki
vaizdaus pasiryžimo ir 
darbo.

Antra didelė ir pagrin 
dinė tiesa — Liet. Enci
klopedija nebūtų buvusi 
išleista, jei redaktoriai 
būtų atsisakę dirbti ma 

žiau negu už vidutinį at
lyginimą (čia nėra jokio 
palyginimo su panašaus 
pobūdžio atlyginimais 
Amerikoj), jei tie beveik 
800 bendradarbių, kurių 
tarpe buvo ypačiai daug 
dirbusių, būtų pareika
lavę nors 15 centų už ei 
lutę (buvo mokama 5 cen
tai ir tai, berods, ne vi
siem, kas trylikos metų 
laikotarpy sudarė dau
giau negu 60.000 dolerių 
poziciją). Pvz., Liet. En
ciklopedijos redakcijos 
narys geografas A. Ben
dorius, kurį dabar teko 
sutikti Kapočiuose, be 
praleistų valandų biblio
tekose, tik enciklopedi
nių straipsnių rašymui 
yra skyręs 19.000valan
dų, parašęs 117.000 eilu
čių, kas sudaro apie tris 

enciklopedijos tomus. 
Tiesa, geografijos sri
tis yra labai plati, bet
gi ypačiai daug rašė is
torikai, daug rašė ir kt. 
mokslų specialistai. Man 
regis, kiekvienas net ma
žiau dirbęs L.E. bendra
darbis per 13 metų vidu
tiniškai yra. "sukalęs" 
nuo 3 iki 10 tūkstančių ei - 
lučių. Jų pelnas, jų di
džiausias honoraras yra 
tai, kad jie savo darbus 
palieka ilgą laiką išlie- 
kančiame leidiny.

Nemažiau triūso ir 
pastangų, gal net gerokai 
daugiau už A. Bendorių, 
enciklopedijos atsiradi- 
man įdėjo ir visi trys re
daktoriai — prof. Pr. Če 
penas, dr. J. Girnius ir 
prof. dr. J. Puzinas. Na, 
jie gavo algas, iš savo 
darbo pragyveno, bet ir 
pats leidėjas pabaigtuvių 
proga patvirtino, kad re
daktorių atlyginimas 
anaiptol nebuvo pakan
kamas. Jei jie "nesustrei 
kavo" tai, matyt, mokė
jo realiai ir jautriai 
žvelgti ne tik į savo vi
dinį įsipareigojimą, bet 
ir į leidėjo išteklius. Šiuo 
metu redaktorių darbus 
ir nuopelnus dar yra la
bai sunku pasverti. Man 
regis, tų darbų apimtis, 
reikšmė ir didumas, lyg 
piramidės, kils į aukštį 
su atskrendančiom die
nom. Palaima, kad liki
mas per tuos trylika me
tų juos išlaikė sveikus ir 
darbingus. Dr. J. Puzi
nas, kaip žinom, enciklo
pedinį red. darbą baigė 
(nors kaip bendradarbis 
ir toliau dirbo) prieš ge
rus metus, prof. Pr. Če
pėnas su redakto
riaus darbu atsisveiki
no XXXIV-ju tomu, odr. 
J. Girnius "atsargon” 
išėjo š.m. lapkričio 1 d. 
kai buvo baigtas spaus
dinti paskutinysis eilinis 
enciklopedijos tomas 
(XXXV). Ateina eilė se
niai laukiamam Lietu
vos tomui, kurį redaguo
ja dr. V. Maciūnas.

Pastaruoju metu jau 
dažniau galima išgirsti 
klausimą, kokio moksli
nio lygio, kiek gera yra 
Liet. Enciklopedija. At
sakymas į tą klausimą 
— vienam žmogui neįvei
kiama studija. Tačiau, 

(Nukelta J 6 psl.)
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Filatelijos kampelis
-------- Antanas Bernotas —

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus:

L Spalio 21 d. — 5 c. "Di
džiosios Upės Kelio" atidary
mui paminėti. Piešiny parody
tas Mississippi upės baseinas 
su plentu, kuris prasideda prie 
Kenora, Ont., Kanadoje, ir tę
siasi per 5600 mylių išilgai 
Mississippi upės ligi jos žio
čių.

Mississippi upė (nuo indėnų 
algonkinų vardo Missi Sipi, kas 
rei škia "Didžioji Upė" arba 
"Vandenų Tėvas") yra pati di
džiausia šiauriniame Amerikos 
žemyne ir septintoji didumu pa
saulyje. Ji prasideda iš Itas- 
kos ežero (Minnesotoje) ir teka 
į pietus, į Meksikos įlanką, o 
susijungusi su Missouri sudaro 
apie 2500 mylių ilgį, kurio di
džioji dalis tinka laivybai. Upė 
labai vandeninga ir pasižymi 
dideliais potvyniais, todėl nuo 
žemupio aukštyn per 1600 my
lių yra įtvirtinta pylimais. Di
džiausi Mississippės intakai 
yra: Wisconsin, Illinois, Ohio, 
Minnesota, Iowa, Dės Moines, 
Missouri, St. Francis, Baltoji, 
Arkansas ir Raudonoji upės. 
Mississippi yra plačiai liaudies 
apdainuota, apipasakota ir ra
šytojų kūriniais apipinta upė.

2. Spalio 26 d. — 5 c. Ameri
kos kariams ir Taupymo bonų

Enciklopedija •••
(Atkelta iš 5 psl.) 

nors šiek tiek susipa
žinusiam su kitais to po
būdžio .leidiniais, nėra 
perdaug sunku tarti: 
Liet. Encikopedija, 
nors ir ne be paklaidų, 
kaip ir kitos enciklope
dijos, yra aukšto moksli
nio lygio, ji yra daug ge
resnė, negu buvo galima 
šiose sąlygose laukti. Ji 
yra tiek gera, kad gali 
sudaryti tvirtą pagrindą 
lituanistinių dalykų en
ciklopedijos leidimui 
anglų kalba.

Didelio įvykio kuklia
me pabaigtuvių pobūvy 
pas leidėją J. Kapočių 
gal daugiausia ir sukosi 
ta nerami mintis: ar pa- 
jėgsim suredaguoti ir iš' 
leisti enciklopedinę litu
anistiką anglų kalba? Nė
ra abejonės, pajėgsim, 
jei atsilieps nors tiek 
prenumeratorių, kiek jų 
turėjo L.E. Ir tai bus 
anaiptol nemenkesnis 
laimėjimas, kaip enci
klopedijos išleidimas lie
tuvių kalba.

L. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

■k Joseph F. Gribauskat 
Ex«cutive Secretary

4i*
Y

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS G 60650 

Phone 656-6330
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MAILED OUARTERLY 
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25 m. įvedimo sukakčiai pami
nėti. Piešinys -- vėliava ir Lais
vės statula.

3. Lapkričio 1 d. — 5 c. kalė
dinis pašto ženklas. Piešinys — 
Madona su Kūdikiu pagal Hans 
Memlingo paveikslą.

♦♦♦
ITALIJA išleido 40 lirų p. 

Ženklą 100 metų sukakčiai pa
minėti nuo jos susivienijimo, 
geriau pasakius, nuo Venecijos 
ir Mantovos provincijų prijun
gimo. Piešiny parodyti žymes
nių prisijungusių miestų her
bai.

Italija, kuri viduramžiais bu
vo suskilusi į keletą valstybė
lių ir miestų bei į popiežiaus 
valstybę, kurios dažnai karia
vo tarp savęs, po Napoleono oku • 
pacijos ir karų su Austrija, 
ėmė vienytis ir jungtis 1802 m. 
Piemonto respublikai parodžius 
iniciatyvą. 1860 m. prisijungė 
Lombardija, Toskana, Modena, 
Parma, Romanija ir Neapolis, 
kitais metais Roma, o 1866 m. 
Venecija ir Mantova.

PRANCŪZIJA išleido trijų 
primokamų pašto ženklų seriją 
su šių žymių prancūzų atvaiz
dais: Saint Pierre Fourier,
Francois Mansart ir Marcei 
Proust (pastarąjį čia dedame, 
kur kartu parodytas ir St. Hi
lai re vietovės tiltas).

PROCESS ENGINEER —
IMMEDIATE OPPORTUNITY to Srow 

wilh a progressive manufacturer of 
fractional horsepower electrie mo- 
tors. Applicant raust be able to 
carry the project vvork from the 
processing through the tooling 
tryout into the produetion stage.Marcei Proust (1871-1922), 

prancūzų rašytojas, vienas žy
miausių moderniojo psicholo
ginio romano kūrėjų, gimė Pa
ryžiuje. Jo tėvas buvo žymus gy
dytojas, motina -- žydų kilmės 
paryžietė. Mokėsi Condorste 
gimnazijoje ir Sorbonos univer
sitete, studijuodamas teisę, bet 
jo idealas buvo tapti rašytoju. 
Jau jaunystėje pradėjo rašyti 
recenzijas ir literatūrines apy
braižas, daugiausia skelbęs Le 
Bouquet žurnale. Vėliau žino
mas kaip salioninis rašytojas, 
praleidęs Paryžiaus salionuose 
bent 15 metų. 1896 m. išėjo jo ro
manas "Malonumai ir Dienos" ir 
John Ruskin vertimai. Vėliau, 
sirgdamas astma ir pasitraukęs 
iš viešojo gyvenimo, keletą me
tų praleido kurdamas kelių dalių 
psichologinį romaną "Beieškant 
prarasto laiko". Pradžioje neig
tas ir neradęs pritarimo, vėliau 
jis imtas suprasti ir įvertintas 
kaip vienas stambiausių psicholo
ginio asmens vaizdavimo kūrė
jų. Lietuviškai jo nieko svar
besnio nėra.

SAN MARINO respublika iš-

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS 

leido 4 puošnių p. ženklų seriją 
su žymaus italų renesanso laikų 
tapytojo Ticiano paveikslais. 
Pašto ženklai spausdinti prisi
laikant originalo spalvų.

Vecelli Tiziano (1477-1476) 
gimė Pieve di Cadore vietovėje 
iš senos žemdirbių šeimos. Tu
rėdamas 10 metų berniukas tė
vo buvo nuvežtas į Veneciją ir 
atiduotas į Sebastiano Zuccato, 
Bentile Bellini ir Giovanni Bel- 
lini tapybos dirbtuves, kur greit 
pasižymėjo savo gabumais. Jau 
apie 1506 m. pasirodė jo pirmie
ji originalūs tapybos darbai. Iki 
maždaug 1512 m. kartu tapė su 
savo bendramoksliu Giorgione. 
1510 metais buvo nuvykęs į.Pa- 
duą, kur išdekoravo Scuola dėl 
Santo Antonio. Pagarsėjęs kaip 
dailininkas, Ticianas gaudavo 
daug užsakymųiš meno mecena
tų, įvairių italų kunigaikščių. 
1530 m. Šventosios Romos impe
ratorius Karolis V išsikvietė jį 
į Bologną, kur dailininks nuta
pė imperatorių kartu su šeima. 
1548 ir 1550 m. jis lankėsi Augs
burge, atlikdamas daug impe
ratoriaus užsakymų. Ticiano 
darbai skirstomi į tris laikotar
pius. Temas sau sėmė iš šv. 
Rašto, graikų ir romėnų mitolo
gijos, o gamtovaizdžiams daž
niausia vartojo savo gimtinės 
apylinkės vaizdus. Jo kūrinių 
pilni visi didieji meno muzie- 
jei (kaip Louvre Paryžiuje, 
Prado Madride ir kt.), o tokie 
kūriniai, kaip Ecce Homo 
ar Paskutinė Vakarienė smul
kiomis kopijomis paplitę visur.

HELP WANTED MALĖ

TOOL DESIGNER —
IMMF.DIATI OPPORTUNITY to grow 

vvith a progressive manufacturer 
of fractional horsepovver electrie 
motor. located in centrai Michigan. 
Applicant mušt be able to design 
jigs, fixtures, gagės and stamping 
dies.
Desired expėrience vvould be in 
the manufacture of electrie motors 
or a related industry. Liberal em- 
ployee benefits including excellent 
profit sharing plan and paid insur
ance. Send resume to:

CONTROLS COMPANY 
OF AMERICA

MOTOR DIVISION

201 MONROF. STREET 
OWOSSO. MICHIGAN

An F.pual Opportunity Employer 
t 124-125)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME GOOD HOURS 

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVF... 
UNIQN, N. J.

(201) 687-3200
(114-130) 

GENERAL PRODUCT1ON 
EMPLOYEES

ONI OI NAIIONS l.l \DING \\D I \S I 1 SI GROVVING DILI \S1ING 
t OMP\NI1 S |s IXPANDING \\i) I.S NOVU Mtl.l’lING \PPl.lf \ 
TION.S FOR GINI.RAL PRODL t IION 1X11’1.0511 S ANI)

DIE CAST OPERATORS 
TOOL ANI) DIE MAKERS 

MAINTENANCE JOURNEYMEN 
DIE CAST OPERATOR TRAINEES

I t 1.1. III M I I I S. < OMP W5 PMD IOP\V.\G!S.

\PPl Y IN PI RSON

GRAND STEEL & MFG. CO.
11 MILE RD. AT CROOKS RD. 

CLAVVSON. MICH.

MOLD MAKERS 
DIEMAKERS 

TOOL MAKERS 
YOU DESERVE THE BEST, AND 
WE FEEL WE OFFER THE BEST, 

. . EXCF.LLENT HOURLY PAY 
. . WORKING CONDITIONS

. .VACATION PAY 
. . HOLIDAY PAY

. INSURANCE PROGRAM 
..PROFIT SHARING 

ENGINEERED
PLASTIC MOLDS

562 10 CLOVER RD.
M1SHAWAKA. INDIANA

(124-128)BORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR C1NC1NNATI 
G1LBERT FLOOR. TYPE MILĖS 

alsoLATHEHANDS
HYDRO MFG.

19701 Moenart Detroit. Mich.
FO 6-4000 (123-132 t

MAINTENANCE
HELPER

MUŠT HAVE PRESS 
REPAIR EXPERIENCK

HYDRO MFG.
19071 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-1000
t IZ>-l32t

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR 
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTAL 

MILL
MACHINE REPAIRMEN’ 

PLANER HANDS 
TOOL MAKERS 

58 HOUR WEEK 
Long program excellent fringe 

benefits.
ARTCO INC.

1925 Clay, Detroit, Mich. 
3020 lndianwood Rd., 
Lake Orion, Mich.

3 19 15 Groesbeck, Fraser, Mich.
(I18-127)

— NEW PLANT —
MEAT MEN with or without experi- 
ence needed, SKINNERS. BONERS, 
LUGGERS, DRIVERS, PACKAGING 
MEN. Prima vvorking conditions Ap
ply: PARAMOUNT MEATS, 635 Hen
ry St., Corner Woodruff Lane, Eliz
abeth, N. J. (122-124)

\VAN1F.D AT ONCE 
JOURNEYMEN

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILE OPERATORS

full Benefits Steady - Overtime. 
z\pply

MASTER MOLD & DIE INC. 
12867 Marion, Detroit 39, Mich.

I116-125 t

SURFACF. GRINDER HANDS 
MILL HANDS

Small. progressive die details. Ben
efits. 58 hours.

29970 CALAHAN RD. 
Roseville, Mich.

Bet. M-97 and Schoenherr off Coli)- 
inon Rd.
ALTA1R TOOL 3 13 779- 1 100

(119-126)

\VAN.TED AT ONCE

EXPERIENCED
AUTOMATIC SCREAV

MACHINE
OPERATORS AND 

SĖT U P MEN
Mušt be experivnce i on Daven- 
porls and Nevv Britains,
Steady vvork for įpialified men. 
Good vvorking conditions. I ringe 
benefits 8: overtime.

DETROIT ALLIEI) 
MACHINE PRODUCTS

(>5 11 STRONG 
DI TROI I . Mlt I 1.

313 \V \ l-284o
( I 19-128)

AUTOMOBILIU DAUGĖJA. BET 
MERA TAISYMO DIRBTUVIŲ

Kosyginas kiek nusi
leido savo pavaldiniams 
automobilizmo srity: 
žada daugiau automobilių, 
italus pasikvietė jiems 
gaminti. Chruščiovas ne
pripažino svajonių turė
ti nuosavą automobilį. 
Bet Kosyginas irgi nepa
galvojo apie automobi
lizmo plėtimo planą iki 
galo. Ir jau pradeda su
sidaryti panaši padėtis, 
kaip ir kitose srityse: 
automobilių jau ir Lie
tuvoj privačioj nuosavy
bėj šiek tiek yra, bet 
jiems laikyti sąlygų — 
nėra. Panašiai, kaip su 
elektra: jėgainės didžiau
sios, o lempučių — ba
das.

Štai koki vaizdeliai 
pateikiami Vilniaus mili* 
cijos papulkininko veda
mame Tiesios skyrely
je:

"Atvažiuoja automė- 
gėjas, sakysime, į tech
ninio aptarnavimo stotį 
(Raudonosios Armijos 
prospektas, 217).

— Kas, amortizato
rius? Net neišnarstysi- 
me. Mes jų netaisom.

— Bet juk mašina nau
ja, yra garantija...

— Sutinkame, pas mus 
kadaise netgi gamyklos 
atstovas dirbo. Atleido
me. Už girtavimą.

Jūs mėginate pasikon
sultuoti, ar geras jūsų

HELP \VANTED MALĘ
I XPF.RIF.NCED 

STEEL PLATU FITTF.RS
& 

WF.LDF.RS
For Steel Plate I abricating Shop. 

IIF.LPI.RS also WANTĘD.
Top rate 58 hours a vveek. Paid Blue 
Cross. Holidays N vacation.

OPATK K WF.LDING CO. 
28880 Loma Warrėn, Mich.

(123-127)

WANTED AT ONCE 

MACHINE 
BU1LDER 
LEADERS

Dav and Afternoon Shift. 

Mušt be JOURNEYMEN 

Special Machine &
Eng. Ine.

20000 W. 8 Mile Rd.
(Corner Evergreen Rd.) 

Southfield, Mich.
313 — 411-1540

(121-127)

\V.\NHI) \l ONCI
IOURNI YMI N

1 ()OI. N Dll M AKI R.S
N

VILI. HANDS 
I',.- A night shifls 
\ll llingc benefits.

(. A \V. I OOl. ( O.
2 17 711 W voimng \v<-. 

Betvveen 8 A 9 Mile Rd.
Oak Park. Mich.

1 I 19-1281

F E M A L E

STITCHERS.
1X1’1 Rll N< 1.1)

Steady year round employment. Shoe 
factory located in Methuen.

Bolita Foot \Vear. Ine.
4') Osgood St.

Methuen. Ma-s.
i I 2 2 I 2 3 i 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

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

MARtįl'ETTE (JIFT PARCELS SERVICE
260R \V. b9th St.. Chicajro, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. (’hicajro, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
paeeidaujamų 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

mašinos variklis, ar ne
reikia ką nors suregu
liuoti ir t.t. Į jus žiūri, 
kaip įmarsietį...

Aplamai, Vilniaus 
techninio aptarnavimo 
stotis labai keista įstai
ga. Tokia tad padėtis 
vienintelėje sosti
nės "automašinų gydyk
loje".

Bet spekuliantai, sa
ko, gauna iš kažkur at
sarginių dalių ir taiso 
automobilius, bet "lupa 
septynis kailius". Mo
tociklams nei taisymo 
dirbtuvės nėra.

Dar 1958 metais buvę 
rengiami motelių pro
jektai. Žadėta, kad au
tomobilistas ten galės 
sustoti, pailsėti, paval
gyti, mašiną apsitvar
kyti. Žadėta, kad tai bus 
"artimiausiais metais". 
Praėjo aštuoneri, o "ar
timiausi metai" vis dar 
neatėjo: nė vieno mote
lio. Ir garažų nėra. Net 
dideliuose tuščiuose kie. 
muose neleidžia statyti 
garažų, — nėra planų.

"Jeigu nueisite įrajo- 
no vykdomąjį komitetą", 
— rašo toliau, — "ir 
papasakosite, kad maši
na lauke rūdija, kad vai
kėzai vinimis emalyje 
graviruoja, o girtieji, 
mėgindami pasivažinėti 
jums nežinant, aplamdė 
dureles ir sudaužė ži
bintus, rajono valdžios 
atstovai tik 'gūžtelės pe
čiais, — vadinas, — o 
mums čia koks reika
las?"

Automobilių daugėji
mas, be abejo, šioks toks 
ūkinės gerovės kilimo 
ženklas. Bet pagerėji
mai gimsta lėtai ir skaus
mingai, "komunizmo
statybai" labai tipišku 
būdu. (ELTA)

MILTINIO 
TEATRAS 
GARSUS...

Ties "Miltinio teatru" 
Panevėžy spektaklio 
metu stovi autobusai, at
vežę žiūrovus iš Kelmės 
Tauragės, Rygos, Vil
niaus ir net Minsko. Te
atras taip garsėja, kad 
panevėžiečiai publikos 
tarpe pasijunta esą ma
žuma: atvažiuojantieji iš 
toli bilietus užsisako iš 
anksto ir vietiniams daž 
nai jų nebelieka. Ypatin
go susidomėjimo sukė
lė Borcherto drama 
"Lauke, už durų", para, 
syta Vakarų Vokietijoj, 
iš kitos pusės atsklei
džianti nugalėtos Vokie
tijos tragediją.

(ELTA)

• Prisidėkime dabar prie 
Jaunimo Centro praplėtimo. 
Dalyvaukime Jaunimo Cen
tro vajaus vakarienėje, ku
ri Įvyks lapkričio 20 d., 5 
vai. p. p. Jaunimo Centre.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

* INŽ. J. DAČYS, 
Liet, inžinierių s-gos pir 
mininkas, lapkričio 12-13 
dienomis lankėsi Cleve
lande ir dalyvavo Cleve
lando liet, inž.s-gospo- 
sėdyje.

Sekmadienį, lydimas 
inž. dr. Kašubo s, lankė
si Dirvos redakcijoje, 
kur susipažino su Dir
vos leidyklos darbais ir 
rūpesčiais.

Rožių puokštė įteikiama dainininkei Vandai Stankienei Korp! Neo- 
Lithuania baliuje. Iš kairės: programos pranešėjas V. Staškevičius, 
R. Sakalas, V. Stankienė ir N. Grybauskaitė.

K1RIU0MĖNĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
CLEVELANDE

Sekmadienis,

1966 m. lapkričio 20 d.

Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje

10:30 vai. pamaldos už mi

rusius ir j Sibirą išvežtus 

karius ir šeimos narius.

Visos organizacijos pamal

dose prašoma dalyvauti su 

vėliavomis.

šeštadienis,
1966 m. lapkričio mėn. 26 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

1. Oficialioji dalis. Žodi tars gen. TALLĄT-KELPŠA.
2. Meninė dalis:

a. Jaunas akordionistas Gar y Matalonis 
(keturius metus iš eilės laimėjęs pirmą vietą 
solo akordionų Amerikos pirmenybėse).

3. Lietuvaičių tautiniuose rūbuose pasirodymas. 
Už gražiausius bei taisyklingiausius rūbus bus 
paskirta 3 premijos.

Po programos — vaišės, baras, Wendell orkestras. 
PRADŽIA 7 VAL. 30 MIN. ĮĖJIMAS $5.00

L.V.S. Ramovės Clevelando 
Skyriaus Valdyba

D.L.K. Birutės Draugijos 
Valdyba

J. IR V. STUOGIAI 
ATŠVENTĖ SIDABRINĘ 
SUKAKTĮ

Praėjusį šeštadienį, 
lapkričio 12 d., Čiurlio
nio Ansamblio namuose, 
gausiame giminių ir ar
timųjų draugų būryje Ju
lija ir Vytautas Stuogiai 
gražiai atšventė savo 
vedybinio gyvenimo si
dabrinę sukaktį. Sukak
tuvininkų pasveikinti pri
sirinko daug svečių, ne
maža atvykusių ir iš ki
tur — Chicagos ir Det
roito.

Šv. Jurgio parapijos 
klebono atstovui kun. K. 
Žemaičiui malda palai
minus vaišių stalą ir sve
čiams sugiedojus Ilgiau
sių metų sukaktuvinin
kams, labai greit ir nuo
taikingai prabėgo kele
tas valandų prie gausiai 
ir skoningai parengtų 
vaišių stalų. Sukaktuvi
ninkus Juliją ir Vytautą 
Stuogius, pagerbiant 
juos ne tik kaip mielus 
žmones, bet ir kaip dau
gelio visuomeninių dar
bų rėmėjus ir talkinin
kus, nuoširdžiai svei
kino žodžiu: Al. Laikū
nas, dr. Stungys, kun. K. 
Žemaitis, K.S. Karpius, 
dr. A. Butkus ir Fr. Len
kauskas. Telegrama M. 
ir A. Balčiūnai iš New 
Jersey. Šilčiausiai visų 
buvo išklausytas ir pri
imtas ALTS pirmininko 
inž. J. Jurkūno sveikini
mas laišku, linkint J. ir 
V. Stuogiams daug daug 
sveikų ir laimingų metų 
jų asmeniniame gyveni
me ir tautinės srovės 
veikloje.

Sukaktuvininkų vardu 
p. Julija Stuogienė trum
pu, bet jautriu žodžiu pa
dėkojo šios neužmiršti
nos iškilmės viešnioms 
ir svečiams už gražų jų 
pagerbimą ir malonų pri
siminimą.

Dar keletą valandų už
sitęsė nuotaikingas po
būvis, kuriame gyvai 
reiškėsi ir nemažas jau
nimo būrys, jų tarpe su
kaktuvininkų dukra, 
Korp! Neo-Lithuaniana

rė Guoda Stuogytė su sa
vo draugėmis ir drau
gais.

Daug daug šviesių ir 
laimingų metų J. ir V, 
Stuogiams!

* MADŲ PARODA 
įvyks gruodžio 3 d. 7:30 
v.v. šv. Jurgio parapijos 
salėje.

* PROF. A. AUGUSTI
NA VIČIENE kalbės kun. 
P. Dzegoraičio Meno Pa
rodos atidaryme, Čiur
lionio ansamblio namuo
se, lapkričio 27 d. 4 vai. 
p. p. Parodą globoja 
Krikšč. Dem. Sąjungos 
Clevelando Skyrius.

NAUJA ASS VALDYBA
Š.m. spalio mėn. 29 d. 

buvo išrinkta Akademi
nio Skautų Sąjūdžio nau
ja Valdyba, filisteriai- 
ės: inž. A. Juodikis — 
pirm., inž. A. Gedris — 
vicepirm., M. Švarcienė
— sekretorė, dr.G.Ma- 
tienė — kandidačių glo
bėja, inž. K. Gaižutis
— juniorų tėvūnas, dr. 
S. Matas ir N. Mockuvie- 
nė nariai specialiems už- 
daviniams.

Akademinis Skautų Są
jūdis apima visus baigu
sius aukštąjį mokslą — 
Filisterių Skautų Sąjun
gą, studijuojančius-čias 
Korp! Vytis ir Akademi- 
kių skaučių draugovę, 
ASS, statydama pagrin
dinį uždavinį savo veik
loje skatinti ir remti 
lietuvišką jaunimą baig
ti aukštąjį mokslą, yra 
pasiekusi gražių laimė
jimų, nes apie 90% vi
sų narių yra baigusių 
(BS, MS ar DR laips
niais) ar jų tebesiekian
čių.

ASS nepasižymi ir ne
statė niekuomet savo 
tikslu narių gausumą, 
tačiau taip pat neužsi
darė savo Sąjūdžio rė
muose. Didelę savo ener
gijos dalį pašvenčia da
lyvaudami studentiško, 
skautiško, sporto bei lie
tuviško visuomeniško 
darbo baruose. Nevie
nas didesnis kultūrinis 
įvykis nepraėjo be ASS

ASS Clevelando sk. valdyba. Sėdi iš kairės: N. Mockuvienė, inž. 
A. Juodikis, M. švarcienė, dr. G. Mątienė. Stovi: Dr. S. Matas, inž. 
K. Gaižutis, inž. A. Gedris. V. Bacevičiaus nuotrauka

energingų narių talkos.
Tęsdami tradicijas, 

ASS Clevelando sk. š. 
m. lapkričio mėn. 20 d. 
rengia metinę šventę- 
pobūvį, kur laukiama vi 
sų ASS narių su sve
čiais.

* DLK BIRUTĖS Drau
gija Clevelande, skirs
tant savo pajamas, 20 
dol. paskyrė Dirvai pa
remti. Dėkojame malo
nioms birutininkėms ir 
jų valdybai už dėmesį sa
vajai spaudai.

PADĖKA
Korp! Neo-Lithuania 

Clevelande reiškia padė
ką dainininkei Vandai 
Stankienei ir neolituanų 
orkestrui (iš Chicagos) 
vad. Algio Modestavi- 
čiaus, už tokį gražų pri
sidėjimą įvykusio ba
liaus pasisekimui.

Dėkojame dr. D. De
gėsiui ir Poniai už jų vi
sokeriopą paramą ir glo
bą, suteiktą svečiams 
krepšininkams ir kt. 
Taip pat mūsų padėka 
priklauso p. Gasparaitie- 
nei, nenuilstamai jauni
mo globėjai.

Esame dėkingi vi
siems baliaus programo
je dalyvavusiems korpo- 
rantams ir korporan- 
tėms ir skautei akademi- 
kei Vilijai Mockutei už 
talką.

Dėkojame Tėvynės 
Garsų radijo valandėlės 
vedėjui Juozui Stempu
žiui ir Dirvai už mūsų 
parengimo garsinimą.

Taip pat mūsų padėka 
priklauso Clevelando lie
tuvių visuomenei, sve
čiams ir korporantams 
iš kitų miestų, taip gau
siu atsilankymu parė- 
musiems mūsų pastan
gas.

Korp! Neo-Lithuania 
Valdyba Clevelande

* METROPOLITAN 
OPERA National Co. at
vyko gastrolėms į Cle- 
velandą. Lapkričio 18 d. 
Music Hali salėje vyks
ta La Traviata, o lapkri
čio 19 d. The Rape of 
Lucretia. Pradžia 8:30 
vai. vak.

Bilietus galima įsigyti 
Public Auditorium kaso
je.

* AMERICAN BAL- 
LET THEATRE atvyks
ta į Clevelandą ir sekma
dienį, lapkričio 20 d. 3 
vai. p.p. Music Hali sce
noje pasirodys trimis 
savo, pastatymais: The- 
me and Variations, kla
siškas baletas, pritai
kius Čaikovskio muziką 
orkestrui, Rodeo, su
kurtas Anges de Mille 
ir La Fille Mal Gardee 
pirmą kartą pastatytas 
Prancūzijoje 1786 m.

Ši baleto trupė suside-

danti iš 50 šokėjų, paly- į 
ginti trumpu laiku ap
lankė 90 Amerikos ir Ka
nados miestų ir su dide
liu pasisekimu šią vasa
rą gastroliavo Sov. S- 
goje.

Bilietus baleto spek
takliams galima įsigyti 
Clev. Opera Assoc. ka
soje, 2816 Euclid Avė., 
Burrows krautuvėse ir 
Higbees Music Center.

SAVININKAS 
PARDUODA

6’4 kamb. pusiau mūri
nį namą — colonial. Neff 
Rd. ir E. 185 gt. rajone, 
prie Naujos parapijos. 2 
automob. garažai. Kilimai 
ir užuolaidos. Pramogoms 
kambarys.

Teirautis — IV 1-2366 po 
6 vai. vak. (124-126)

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD. 
NORTH OF MONTICELLO

EXPERT BODY REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC 
CARS. FREE ESTIMATES.

486-3441

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

SLAUGĖS
PADĖJĖJA

Reikalinga moteris pa
cientams aptarnauti sene
lių prieglaudoje.

Teirautis tel. 186-7676.
(122-1271

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ 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 j Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

HELP VVANTEI) 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 Componeftts
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

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 Lqual OpportuMily Employer

F E M A L E

TYPIST INVOICES
IBM ELECTRIC

\Vestside nianufacturer has 
opening for giri to TYPE 

INVOICES.
Fringe Benefits.

UPSON WALT0N CO. 
12500 Elnnvood Avė. 

(Off W. 117 St.) 
Cleveland, Ohio 
21G — 252-4200 

(123-125)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Padėkos Dienos šventės 
proga Dirva nepasirodys 
savo penktadienio, lapkri
čio 25 d. laida.

Sekantis po to Dirvos nu
meris išeis pirmadienį, lap
kričio 28 d.

* LIETUVIŲ FONDAS 
būtų graži ir apčiuopia
ma dovana tėvynei Lie
tuvai. Kol ji okupuota, 
to kapitalo procentais 
galėtume palaikyti į silp
nėjimą linkstančią lie
tuvybę. Galėtume ugdy
ti ir stiprinti mūsų kul
tūrines vertybės bei kul
tūrinį gyvenimą. Kiek
vieno lietuvio pareiga 
nieko nelaukiant prisi
dėti prie Fondo augimo. 
Jei visi dirbtume ir au
kotume, o ne iš šalies 
stebėtume ir kritikuotu
me, fondas jau seniai tu
rėtų visą milijoną. Gar
bė mums būtų pasirody
ti ir prieš savo kaimy
nus. Juk tai būtų didin
gas paminklas ir įamži
nimas dabartinės lietu
vių generacijos.

Taip pasakė vienas tau' 
rus lietuvis, įsirašyda
mas į Lietuvių Fondo na
rių gretas.

KOLUMBIJA

♦ KOTRYNA PIKClLIN- 
GIENE, š.m. lapkričio 2 d. 
netikėtai mirusi, buvo Bogo- 
tos LMF Klubo pirmininkė ir 
Vasario 16 Gimnazijos akty
vi rėmėja.

Sveikatai susilpnėjus iš pir
mininkės pareigų pasitraukė, 
bet visa savo siela gyveno klu
bo rėmuose, iki paskutinės sa
vo gyvenimo dienos.

Josios šviesiai atminčiai ir 
nebaigtai idėjai pagerbti, Bo- 
gotos lietuviai aukoja Vasario 
16 Gimnazijai.

ROCHESTER

* ROCHESTERIO Ra- 
movėnų valdyba ruošia 
Lietuvos kariuomenės 
minėjimą lapkričio 20 d.

Šventės programa: 11 
vai. pamaldos už žuvu
sius laisvės kovose Šv. 
Jurgio parapijos bažny

LMKF Chicagos Klubo narių suruoštame Derliaus Šventės Kon
certe - baliuje, spalio 1 d. Jaunimo Centre prie dail. VI. Vaičaičio 
paveikslo, kurį jis padovanojo Chicagos Klubui. Nuotraukoje iš 
kairės: M. Macevičienė, M. Peteraitienė, V. Karosaitė, P. Urbutis 
— laimėjęs paveikslą ir A. Pužauskas. V. Noreikos nuotrauka

čioje. 3 vai. po pietų pa< 
rapijos salėje laikraščio 
Karys redaktorius Zig
mas Raulinaitis rodys 
skaidres iš buvusios mū
sų kariuomenės gyveni
mo su atitinkamais pa
aiškinimais. Meninę da
lį išpildys jaunimas (de
klamacijos, tautiniai šo
kiai), studentai rinks au
kas mūsų karo invali
dams. Tai bus reta pro
ga nemačiusiems mūsų 
kariuomenės, ypač jauni
mui, dabar ją pamatyti 
bent ekrane.

Visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti.

CHICAGO

* STASYS RUDIS, Švie - 
timo Tarybos mokyk
loms inspektorius, moky
tojų konferencijoje da
rys pranešimą "Ling
vistiniai ir metodiniai 
aspektai kalbų dėstyme’,’ 
Pranešimas labai aktu
alus ir turiningas. Visi 
mokytojai kviečiami šia
me pranešime dalyvauti. 
Mokytojų konferencija 
įvyksta š.m. lapkričio 
26-27 dienomis Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

DĖMESIO VERTA
MOKYKLA 

Paskutiniųjų metų bė
gyje Amerikos švietimo 
sistemos dėmesys vis 
daugiau linksta prieš
mokyklinio vaikų auklė
jimo link. Yra net susi
kūrę keletas organiza
cijų, kurių tikslas yra 
peržvelgti jauno vaiko 
auklėjimo galimybes ir 
surasti tinkamiausią me
todą tą vaiką pozityviau 
ugdyti dar prieš jam sto
jant į dabartinę mokykli
nę sistemą. Viena šių 
organizacijų, National 
Association for the Edu 
cation of Young Child- 
ren, yra išstudijavusi 
Montessori auklėjimo si
stemą ir išleidusi Įmy
gą "Montessori in Per- 
spective" . nušviečian
čią šio metodo dabarti
nę įtaką Amerikos švie
timui. Su dideliu pasigė
rėjimu tenka pastebėti, 
kad šio leidinio visas 
iliustracijas sudaro mo
kyklos ved. Janinos ir 
Vlado Juknevičių nuo
traukos iš Am. Liet. 
Montessori D-jos Vaikų 
Namelių ant 69-tos gat
vės Chicagoje. Galima 
spėti, kad nuotraukos bu
vo parinktos dėl dviejų 
priežasčių: jų neabejo
tino meniškumo ir dėl 
nuotraukose parodomos 
medžiagos bei auklėja-

mojo darbo aukšto pro
fesinio lygio. Tik mokyk
la, kuri sugeba kitas mo«. 
kyklas pralenkti tiek sa
vo įruošime tiek auklė
tojų sugebėjime vaikus 
įjungti į lavinančią veiklą 
tegalėjo paruošti tokias 
įspūdingas ir vaizdžias 
iliustracijas visoje Ame
rikoje platinamai kny
gai. Čia yra puikus pa
vyzdys, kaip sugebėji
mas ir sumanus darbas 
atkreipia į save teigia
mą dėmesį, o tuo pačiu 
paskleidžia šios lietuviš
kos mokyklos vardą, tiks
liau, visos lietuvių tautos 
vardą, Amerikos gabiau
sių auklėtojų tarpe.

R.B.

* JONAS KAVALIŪ
NAS mokytojų konferen
cijoje Chicagoje padarys 
pranešimą tema "Kas ga
lima pasimokyti iš Ame
rikos mokytojų pedago
ginio judėjimo" ir "16 Va
sario gimnazija moky
tojo akimis". J. Kavaliū
nas praeitą vasarą buvo 
valdžios pasiųstas Vokie
tijon dviem mėnesiam į 
kalbų dėstymo specia
lius kursus. Ten būda
mas aplankė 16 Vasario 
gimnaziją. Mokytojų kon
ferencija įvyksta lapkri
čio 26-27 dienomis Chi
cagoje Jaunimo Centre.

DETROIT

PAGERBS LAUREATĄ 
VYTAUTĄ ALANTĄ

LŽS-gos Detroito sk. 
valdyba ruošia Dirvos 
novelės laureatui rašyt. 
Vyt. Alantui akademinį 
pagerbimą. Akademija 
įvyks š.m. lapkričio 20 
d. (sekmadienį) 4 vai. p. 
p. Lietuvių namuose 
3009 Tillman St.

Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. 
Programoje: pagrindinį 
žodį tars raš. B. Gražu
lis; mok. K. Gricius,pa
skaitys vieną fragmentą 
iš novelės "Galėjo ir ki
taip susiklostyti". Pro
gramą praves inž. Vyt. 
Kutkus. Po akademijos 
kavutė. Mg.

MOKINIŲ TĖVAMS

Dėl vykstančių nesu
sipratimų tarp mokyk
los vadovybės ir mokyk
lų šildymo prižiūrėtojų 
unijos Amelia Earhart 
Junior High School šeš
tadieniais nebėra šil
doma, todėl Aušros šeš
tadieninė mokykla laiki
nai perkeliama į Wes- 
tern High School patal
pas, kurios yra toje pa
čioje Scotten gatvėje, 
kur anksčiau vykdavo 
Vasario 16 minėjimai.

Maloniai prašau visus 
Aušros šeštadieninės 
mokyklos mokinių tėvus 
šį šeštadienį savo vai
kučius atvežti į Western 
High mokyklos patalpas. 
Pamokos, kaip ir anks
čiau, prasidės 9 ir baig
sis 13 vai.

K. Jurgutis 
Mokyklos vedėjas

* DR. VINCO KUDIR
KOS vardo lituanistinė 
mokykla turi aštuonis 
skyrius su daugiau kaip 
130 mokinių. Veikia taip
gi priešmokyklinis sky
rius mažamečiams ir 
lietuviškai labai silpnai 
kalbantiems papildomas 
skyrius. Mokytojauja 
šioje mokykloje 10 mo
kytojų. Pereitų mokslo 
metų mokyklos vedėja 
Galina Gobienė spalio 
pabaigoje iš tų pareigų

Brazilijoje Sao Paulo Lietuvių Vyrų Brolija šiemet atšventė 25 metų veiklos sukaktį. Ta proga buvo 
suruoštas pobūvis, kuriame dalyvavo daug svečių ir iš tolimesnių miestų. Nors brolija yra daugiau 
parapijinė organizacija, bet savo veikla visuomeniniame darbe pralenkia ir kitas organizacijas. Da
bartiniu brolijos pirmininku yra Juozas Matelionis, senas lietuvių kolonijos veikėjas. Pobūvyje prie 
garbės stalo sėdi: kun. dr. Milius, J. Čiuvinskas, prel. P. Ragažinskas, N. Stasiulionis. H. Mošinskie- 
nė, J. Baužys, St. Vancevičius, M. Tamoliūnas ir pirm. Juozas Matelionis.

pasitraukė ir liko tik mo
kytojauti. Patys mokyto
jai iš savo tarpo išsirin
ko vedėjos pareigoms Arv 
gėlę Bajalienę.

Prieškalėdiniam po
būviui vaikus ruošia visi 
mokytojai. Tautiniams 
šokiams vadovauja la
bai energinga, šios rū
šies specialistė Rim- 
gailė Zotovienė. Akor
deonu talkina Algis Pe- 
sys.

Prieškalėdinis pobū
vis įvyks Lietuvių na
muose gruodžio 17 d., 
šeštadienį. Prasidės 
4:30 vai. Kaip visuomet 
atsilankys ir lietuviškas 
Kalėdų senelis. | pobūvį 
yra kviečiami u? vien 
mokinių tėvai, bet ir pub
lika apskritai.

Tėvų komitetui vado
vauja Kęstutis Černis,

TORONTO

JAUNIEJI PARAMOS 
TAUPYTOJAI

Jauniems kooperati
ninkams spalio 29 d. Lie
tuvių Namuose "Para
mos" surengta koopera
cijos diena praėjo įspū
dingai ir dideliu pasise
kimu. V-bos vicepirmi
ninkas Pr. Bastys tarė 
jauniesiems kooperati
ninkams pritaikytą žodį, 
o Ontario Credit Union 
League Ltd. atstovas 
Neil de Valk pasveiki
no susirinkusius angliš
kai, pasisakė esąs olan
dų kilmės, gimęs Kana
doje. Jis net paklausė ke- 
letos jaunuolių,kodėl jie 
taupo. Atsakymai įvai
rūs: vieni taupo stovyk
lai, kiti akordeonui, tre
ti automobiliui ir t.t. 
Ilgai negaišdamas su 
klausimais parodė spal
votą filmą iš Fiji salų 
gyvenimo,kaip kūrėsi ten 
pirmoji kredito unija. 
Filmas truko 25 min.Po- 
to, visi jaunieji "Para
mos" nariai buvo pavai
šinti ir apdovanoti pieš
tukais su įrašu raginant 
taupyti Paramoj. Daly
vavo virš 100 jaunųjų ko
operatininkų.

Taip pasistiprinę, pa
tenkinti ir apdovanoti 
jaunieji "Paramos" na
riai grįžo į namus su pa. 
siryžimu dar daugiau tau
pyti, dėti centą prie cen
to. dešimtuką ir dešim
tuko... dolerį prie dole
rio. Gi "Paramai" 
džiaugsmas bus didelė 
ir stipri atrama žiūrint 
į ateitį.

V. Petraitis

* TRADICINIS Toron 
to skautų rudens paren
gimas įvyko lapkričio 5 
d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Jo parengi
mu ir pravedimu rūpi
nosi skautų tėvų komi

tetas. Parengimas pra
sidėjo 12 vai. 30 min. 
p.p. ir tęsėsi iki vidur
nakčio. Pirmosios sep
tynetą valandų buvo skir
ta grynai atsilankiusių
jų laimės mėginimui — 
loterijai, kuri buvo ga
na turtinga ir puikiai 
pasisekusi. Vakare gro
jant orkestrui buvo šo
kiai, į kuriuos atsilan
kė nemažai skautiškai 
nusiteikusios visuome
nės. Vietos jaunosios 
kartos atstovių Trio, ku
riame dalyvauja Danutė 
Augaitytė, Rūta Gvildy- 
tė ir Valė Staškevičiū- 
tė, išpildė meninę pro
gramą. Atsilankiusių jos 
buvo gražiai įvertintos 
ir palydėtos gausiais 
plojimais. Joms gitara 
pritarė Andrius Paš- 
kauskas. Parengimą rei
kia skaityti nusiseku
siu, nes jis pilnai atiti
ko rengėjų pageidavimus 
ir pateisino jų pastan
gas.

* LIETUVIŲ KAPINIŲ 
aplankymas, įvykęs lap
kričio 6 d. buvo tikrai 
gausus. Be torontiečių 
nemažai mūsų tautiečių 
atvyko ir iš kitų arti
mesnių kolonijų. Po re
liginių apeigų buvo pa
šventinta keletas naujai 
pastatytų paminklų. Iki 
šiol šių kapų ramybėje 
jau ilsis 222 mūsų arti
mieji.

PADĖKA

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems kor- 

SPECIALIOS
į ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBI-
? LIŲ dovanoms Į USSR. Džiaugiamės paskelb- i 
? ti specialias Švenčių kainas. Atpigintos kai-

■ nos jau galioja.

į Mes priimsime užsakymus automobilių
į dovanoms. Šios kainos yra:

2101 —VOLGA GAZ — 21 R — $2,365.19
2102 -------VOLGA GAZ — 21 l’S — $2,553.70
2103 —MOSKVIČ 108 E — $1,954.88
2103 —MOSKVIČ 408 — $1,759.39

i 2104 — ZAI’OROZHETS — ZAZ 965A — $ 957.60

Tos specialios kainos galios TIKTAI IKI 
1966 GRUODŽIO 15 DIENOS.

Skubėk su savo užsakymais pas

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH 

(corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003.

Phone 212 — 228-9547

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar 
skyrių.

porantams šiais metais 
materialiai parėmu- 
siems Korp! Klestėjimo 
ir Stovyklos Fondą. Be 
anksčiau išvardintų as
menų, sekantieji korpo- 
rantai prisidėjo savo au
komis:

Č .Tamašauskas, Dr. J. 
Maurukas, G. Gražienė, 
Dr. J. Gečas, M. Mažei
ka, A. Jasys, S. Macke
vičius, E. Songinienė, 
dr. J. Ramonas, J. Sta
naitis, St. Švedas, A. Juš
kus, Al. Koncė, O. Simo- 
naitienė, E. Bartkus, B. 
Tiškus, G. Sturonienė, ir 
A. Juodvalkis. Ypatingą 
padėką reiškiame Dr.L. 
Kriaučeliūnui ir Dr. A. 
Rudokui, kurie atsakė į 
mūsų šaukimą paauko
dami po $50. Jiems ir 
visiems korporantams, 
parėmusiems jaunimo 
veiklą,dar kartą didelis 
ačiū.

Ta pačia proga norime 
pranešti, kad sekanti Kor
poracijos stovykla įvyks 
1967 m. rugpjūčio 27 — 
rugsėjo 4 dienomis Eik 
Lake, Michigan. Vieta 
yra ypatingai graži ir su
žavėjo visus ten stovyk
lavusius prieš du me
tus.

Kviečiame visus iš 
anksto pasižymėti tas da
tas ir sutvarkyti savo se - 
kančių metų atostogų pla
nus taip, kad kuo dides
nis skaičius dalyvautų 
šioj, korporacijos gyve
nime dešimtoje, stovyk
loje.

L. S. T. Korp! Neo- 
Lithuania Vyriau
sioji Valdyba

IX.
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