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L ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AMERIKOS POLITIKA
IR VIETNAMAS

KARAS PIETRYČIŲ AZIJOJE VIRTO PREZI
DENTO JOHNSONO IR BOBBY KENNEDY KO
VOS DĖL PIRMAVIMO DEMOKRATŲ PARTI
JOJE CENTRINIU TAŠKU. — GALBRAITHO 
PLANAS PASITRAUKIMUI. — JOHNSONO KO

ZIRIAI.

-_________ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------------

Praėjusį sekmadienį 
senatorius Robert F. 
Kennedy (dem. N,Y.)pa
sirodė CBS televizijos 
programoje ’Face the 
Nation', To pasirodymo 
buvo laukiama su nema
žu susidomėjimu, nes 
jame senatorius turėjo 
progos, taip sakant, pa
statyti tašką and ’i’ sa
vo kovoje su prezidentu 
Johnsonu dėl ateitiespir 
mavimo demokratų par
tijoje. Kaip žinia, miru
sio prezidento brolis yra 
smarkus dabartinės ad
ministracijos politikos 
Vietname kritikas, nors 
toji politika faktinai bu
vo pradėta ne dabartinio 
prezidento, bet paties 
Kennedy. Savo pasikal
bėjime su CBS progra
mos vedėju M. Agrons- 
kiu ir New Yorko Times 
kolumnistu T. Wickersu, 
kuris irgi yra priešingas 
dabartinai politikai Viet
name, senatorius turėjo 
progos išdėstyti savo pa
žiūras, nepatyręs jokių 
nemalonių ar keblių klau

1$ VISO PASAULIO

♦ JAV SENATAS priėmė re
zoliuciją, kuria prez. Johnso
nas įpareigojamas ieškoti JTO 
sprendimo Vietnamo karo klau
simu. Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai, joje siūlant, kad 
prezidentas imtųsi žygių to klau
simo iškėlimui Saugumo Tary
boje.

Administracijos sluoksniuose 
1 tą rezoliuciją žiūrima skeptiš
kai, mažai dedant vilčių | ko
ki nors galimą JTO tuo reikalu 
akciją.

Rezoliucijos autoriai gi gal
voja, jog ir nieko nelaimėjus 
būtų bent tiek naudos, kad ta
da aiškiai matytųsi kurios 
valstybės kliudo taikiam klau
simo išsprendimui.

♦ GRAIKIJA IR TURKIJA 
pasirašė paktą, kuriuo buvo iš
vengta gręsiančio karo pavo
jaus tarp tų dviejų NATO są
jungininkų. Pagrindinę susita
rimo bazę sudarė abiejų pusių 
karinių pajėgų Kipro saloj nu
ginklavimas ir atitraukimas < 
Graikiją ir Turkiją.

• SVETLANOS ALELIUJE- 
VOS knyga "Dvidešimt laiškų 
mano draugui" nesusilaukė ame 
rikiečių visuomenėje lauktojo 
dėmesio ir nepateko | "best- 
sellerlų" sąrašą.

• LATVIŲ BENDRUOMENES 
vadovybės atsišaukimas aukoti 
specialiam 50 m. nepriklauso
mybės sukakties minėjimo fon
ui susilaukė nepaprastai gerų 
rezultatų. Iš laiškais išsiun
tinėtų kvietimų jau didelė da
lis gr|žo su bendra $44.000 au
kų suma. Bendruomenės vado- 
vybė likusią plano (iki'$100.000) 
dal| numato (vykdyti renkant 
aukas iš stambesnių aukotojų, 
suskirstytų | "šimtininkus" ir 
"tūkstantininkus. Pastarųjų 
keli jau patys be kreipimosi 
atsiliepė.

simų. Jis pabrėžė esąs 
už prezidento Johnsono 
kandidatūrą ateinan
tiems rinkimams, ta
čiau nesutinkąs su jo 
Vietnamo politika.

Toks pareiškimas bu
vo visai suprantamas, 
nes į pirminius rinki
mus prieš Johnsoną pa
siryžo eiti ne jis, Bobby 
Kennedy, bet senatorius 
Eugene McCarthy (dem. 
Minn.), kritikuodamas 
Vietnamo karą. Jei Mc 
Carthy pasirodytų labai 
gerai tuose pirminiuose 
rinkimuose ir Johnsonas 
būtų diskredituotas, Bob
by Kennedy gali tikėtis 
progos vėliau suvienyti 
demokratų partiją savo 
vadovybėje ir eventu
aliai užsitikrinti sau pre
zidento kėdę, jei ne 1968 
tai 1972 metų rinkimuo
se. Kol kas jis gali labai 
mandagiai aiškinti, kad 
nors ir nesutinkąs su 
Johnsono Vietnamo poli
tika, jam esą asmeniš
kai nepatogu išeiti į vie
šą kovą. Ko jis norįs, 
esančios tik viešos dis
kusijos tuo klausimu.

Paliekant tuos vidaus 
politikos apskaičiavi
mus tolimesnei ateičiai, 
verta sustoti prie Ken
nedy pažiūros į Vietna
mo problemą. Kaip minė
jom, Johnsonas faktinai 
tęsia Kennedy politiką, 
kuri buvo Eisenhowerio 
administracijos politi
kos tęsinys. O jų tiks
las buvo paremti Pietų 
Vietnamo pasipriešini
mą komunistų užma
čiom. Dabar senatorius 
RFK aiškina, kad tai bu
vusi klaida, už kurią ir 
jis iš dalies esąs atsa
kingas. Girdi, pasirodė, 
kad Pietų Vietnamas nė - 
ra pajėgus pasipriešinti, 
nes jo gyventojai patys 
nenori priešintis. Jei

taip, tai nėra ko ten ko
voti ir amerikiečiams. 
Svarbiausias tačiau esąs 
moralės klausimas. 
Girdi, kaip galima tokio
je situacijoje žudyti ne
kaltus gyventojus, mote
ris ir vaikus? Atrodo, 
kad senatorius Čia turė
jo galvoje žūstančius nuo 
aviacijos bombardavi
mų. Tas moralinis klau
simas ir privedęs prie 
to, kad prezidentas ir jo 
artimiausi bendradar
biai negali pasirodyti ne 
tik kitur, bet ir savo pa
čių krašte nesukeldami 
prieš save demonstraci
jų ir net riaušių.

Tas paskutinysis tei
gimas yra tokia pigi de
magogija, kad net gėda 
jos klausyti iš senato
riaus lūpų. Demons
tracijos buvo ruošiamos 
ir prieš Eisenhowerį 
(dėl to turėjo būti atšauk
tas jo vizitas Japonijai) 
ir prieš viceprezidentą 
Nixoną, nors tada dar 
niekas šiaurinio Vietna
mo nebombardavo. Pa
sinaudojant demokrati
nėm laisvėm kelių šim
tų ar net tūkstančių žmo
nių demonstraciją gali
ma laboj lengvai suruoš
ti. O kalbant apie nekal
tus žmones, tai jie ken
čia ne tik šiauriniame 
Vietname, bet ir pieti
niame. Čia nuo komunis
tų teroro.

Aišku, kad per pusva
landį, dažnai nuklystant 
į kitus klausimus, sena
toriui buvo neįmanoma 
išsamiai išaiškinti savo 
Vietnamo politikos, jei 
jis ir žinotų aiškiai, ko 
jis nori. Už tat, kad tik
riau išsiaiškinus alter
natyvą Vietnamo politi
koje verta grįžti prie 
profesoriaus John Ken- 
neth Galbraitho plano 
baigti tą karą, paskelb
tą New York Times ma
gazine lapkričio 12 d. 
Profesorius yra buvęs 
artimas prezidento J. F. 
Kennedy patarėjas ir li
beralų ADA sambūrio 
pirmininkas.

Galbraithas reikalau
ja peržiūrėti JAV tiks-

Sukaktuvininkas inž. Vladas Venckus su Argentinos lietuvių jaunimo choru Papartynu, kurio jis yra 
mecenatu. P. Ožinsko nuotrauka

INŽ. VLADAS VENCKUS
- SUKAKTUVININKAS

Vladas Venckus (g. 1907. 
XII. 20 Liepojoje) chemi
jos inž., vidurinį mokslą 
baigė Liepojoje. 1931-36 
studijavo Kauno VDU ma
tematikos-gamtos bei tech
nologijos faklt. Dirbo "Kau
no Audiniai’’ tekstilės fab
rike. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. Reutlingene ga
vo tekstiles chemijos inž. 
diplomą. 1948 m. atvyko į 
Venezuelą ir čia dirba įvai
riuose tekstilės fabrikuose. 
Lietuvoje priklausė studen
tų korporacijai ”SAMOGI- 
TIA”, buvo šaulių, skautų 
ir Jaunosios Lietuvos na
rys. 19.40-1941 kalintas Kau
no Sunkiųjų Darbų kalėji
me. Venuz'uelojė Ilgametis 
(ir dabartinis) VLSB-nės 
centro valdybos pirminin
kas.

Gyvendamas Vokietijoje, 
Wuerzburge buvo Liaudies 
U-to pirmininku, skautų- 
čių sąskrydžio 1946. VII. 28 
organizatorius, Karo mu
ziejaus Kaune vėliavos nu
leidimo ir pakėlimo iškil
mių atkūrėjas, Dainų šven
tės organizacinio komiteto 
narys ir t.t.

lūs Amerikoje, nes da
bartiniai esą klaidingai 
nustatyti. Vietname ne
beturima reikalo su iš 
vieno centro vedama ko 
munistų konspiracija, 
bet tik su lokaliniu, kad 
ir komunistiniai nuda
žytu, nacionalizmu.

Dėl to reikia skubiau
siai siekti derybų, maži
nant karo veiksmus, juos 

(Nukelta į 2 psl.)

šiaip gyvenime nuo pat 
savo jaunystės aktyvus vi- 
guomeninkas (Liep Ojoje, 
"ŠVIESA”, "RŪTA”, "VY
TIS”, skautai-ės, Kultūros 
plėtojimo draugija, Lietu
vių Pašalpos draugija, Lie
tuvių Rymo Katalikų drau
gija ir Lietuvių vaikų prie
glaudos namai, tai kūrėjas, 
tai valdybos pirmininkas ar 
sekretorius). Nei Vasario 
16-toji, nei spalio 9-ji ne
apsieidavo be jo talkininka
vimo, taipogi, daugelio tuo
metinių laikraščių bendra- 
darbis-korespondentas, pra
dedant Rygos Balsu Latvi
joje.

Inž. Vladas Venckus, Vilties šimtininkas, minis 60 metų am
žiaus sukakti.

Tremtyje, pirmas VIL
TIES draugijos šimtinin
kas, vienas iš Venezuelos 
lietuvių Literatūros Premi
jos (teko Pulgiui Andru- 
šiui) mecenatas, Lietuvių 
namų Caracase vienas fun
datorių, Lietuvių Fondo 
tūkstantininkas, šiaip žino
mas, kaip paskaitininkas, 
sugebąs auditoriją suįdo
minti, lietuvių jaunimo rė
mėjas (pirmosios šeštadie
ninės mokyklos įsteigėjas 
nuosavuose namuose, Ma- 
racay mieste). PLJK-so rė
mėjas ir Garbės Komiteto 
narys Chicagoje ir Buenos 
Aires. IV PALK-so atsto
vas, vadovavęs, pirmąją 
dieną. IV Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbo 
posėdžiams.

Metinių atostogų metu, 
inž. Vladas Venckus yra 
apkeliavęs daugelį Ameri
kos valstybių, k. t. Kolom- 
biją, Panamą, Braziliją, 
Urugvajų, Argentiną, Pe
rų, Čilę, Meksiką, Guatema- 
lą, Costa Rico, Curacao ir 
keletą kartų JAV-bes. Ke
liaudamas visur ir visada 
skelbia apie pavergtųjų tau
tų kančios ir priespaudos 
pergyvenimus Sovietų oku
pacijoje.

Jo namuose mieliausi ir 
laukiamiausi svečiai yra 
įvairūs lietuvių laikraščiai 
ir žurnalai.

Apie inž. Vlado Venckaus 

veiklą Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenėje šiek tiek 
galima pastebėti, pavarčius 
Dirvos, A. L. Balso, Pasau
lio Lietuvio, Darbininko, 
Laiko ir kitų laisvojo pa
saulio lietuvių laikraščių 
puslapius.

Inž. Vladas Venckus šiuo 
metu dirba La Victoria 
mieste, Comp. Capriles įmo
nėse. Kaip savo srities spe
cialistas plačiai žinomas ne 
tik Venezueloje, bet ir kitų 
kraštų pramonininkų sluok
sniuose.

Taip, per profesinį pasi
ruošimą ir žemaitišką užsi
spyrimą, dirbama Venezue
los gerovei ir savosios Tė
vynės LIETUVOS LAIS
VEI ir NEPRIKLAUSO
MYBEI.
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KARO NUSIKALTĖLIU PĖDOMIS...
Simon Wiesenthal prieš dvidešimt metų pa

sidarė medžiotoju karo nusikaltėlių, kurie nuo 
teismo slapstosi prisidengę netikrais vardais 
Artimuose Rytuose, Ispanijoje ir Pietų Ameri
koje. Jo paieškomųjų sąraše yra net 22,500 as
menų, kuriuos visus jis yra prisiekęs suras
ti. Tūkstančiai jų jau suimti. Wiesenthalio rū
pesčiu buvo susektas žydų persekiotojas Eich- 
manas, Treblinkos mirties stovyklos komen
dantas Kari Silberbauer ir kiti. Kaip pasisekė 
tuos nusikaltėlius surasti Wiesenthal pasako
ja neseniai pasirodžiusioje knygoje "Žmogžu
džiai yra tarp mūsų", kurios ištraukas spaus
diname Dirvoje.

— 1945 m. gegužės 
5 d. 10 vai. rytą paste
bėjau pro Mauthausen 
koncentracijos stovyk
los vartus į kiemą 
(šliaužiant pilką tanką 
su balta žvaigžde ant šo
nų ir prie radijo ante
nos žvaigždėta vėliavė
le, — pasakoja Wiesen- 
thal. — Aš buvau pri
trenktas šio nelaukto 
vaizdo. Lauke švietė sau
lė ir ore jautėsi pavasa 
ris, bet visur sklido ne
malonus kvapas. Praei
tą naktį iš stovyklos pa
bėgo paskutinieji SS ir 
mirties fabrikas susto
jo veikęs. Mano kamba
ry ant narų gulėjo kele 
tas lavonų, kurių nie
kas neatėjo išnešti, nes 
krematoriaus pečius ne 
beveikė.

Nebeprisimenu kaip iš 
ėjau į koridorių ir kie
mą. Vos pajėgiau eiti. 
Aprengtas dryžuotais* rū
bais, ant kurių buvo už
tepta geltona raidė "J" 
ir Dovydo žvaigždė, aš 
įsimaišiau (panašiai ap
sirengusių žmonių mi
nią, kuri iš džiaugsmo rė
kė išvaduotojams.

Aš norėjau paliesti tą 
baltą žvaigždę ant tanko 
šonų, bet mano keliai ne
atlaikė ir sukniubau. Pa
jutau tvirtą amerikiečio 
kareivio ranką mane ke
liant. Aš ištiesiau ranką 
į žvaigždę ir pirštų ga
lai palietė šaltą tanko me
talą. Po to apalpau...

Wiesenthal toliau ap
rašo, kaip atvykę ame
rikiečiai gydytojai buvu
siems kaliniams dalino 

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ....................................... $2.00

O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .......... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE $3.00 
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ........................... $4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

minkštais viršeliais ...............................  $3.00
kietais viršeliais .............................................$4.00

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................. $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ

LITERATŪROS METRAŠTIS —
minkštais viršeliais ...................................
kietais viršeliais.........................................

(ir. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku dainų rinkinys ....................

J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ .
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE 
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS

minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ..............................................$4.00

R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .. . $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais)

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA — 
PADAVIMAI

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 

knygų.
Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš

telių reikalu.
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 

pašto išlaidoms.
Rašykite:

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

.. $6.00

.... $2.50
$4.00

įvairias piliules ir pri
žiūrėjo, kad palaips
niui būtų grįžtama į nor
malų gyvenimą. Paskui 
vieną dieną, atpažinimui 
SS sargo, Wiesenthal bu-

Simon Wiesenthal savo biure Vienoje prie paieškomų karo nusi
kaltėlių kartotekos...

vo nuvestas į biurą, ku
riame anksčiau buvo SS 
štabas. Ant durų dabar 
buvo nauja iškaba: "Karo 
nusikaltimai" ir už stalo 
sėdėjo amerikietis kari
ninkas.

Staiga kambarin įvedė 
SS ir Wiesenthal instink
tyviai iš baimės nusisu
ko, kad jo nepamatytų. 
Tai buvo žinomas sto
vykloje SS, kaip žiaurus 
kankintojas, kuris muš
davęs rimbu per veidą vi
siems, nespėjusiems 
pasitraukti iš kelio. Jau 
tik vien pamatymas šio 
sargo nugaroj sukeldavo 
šiurpulį. Dabar jisstovė- dėl

$3.15
$3.75

$2.00
$2.50
$3.00

palaidojimui kalinių, ku
riuos amerikiečių atvyki 
mis neišgelbėjo ir mirė 
iš nusilpimo. Wiesen- 
thal netoli atsisėdęs ste 
bėjo darbą. Prieš dvi sa
vaites jis būtų buvęs 
mirtinai užplaktas, jei 
būtų panašiai išdrįsęs į 
juos žiūrėti. Dabar jie bi 
jojo į jį pakelti akis. 
Vienas jų maldavo ame
rikiečio kareivio ciga
retę. Tas numetė išė
męs iš burnos ir SS ke 
laiklupsčiais šliaužė pa 
imti, bet kitas buvo grei 
tesnis ir pagriebė nuo
rūką. Abu SS tarpusavy 

nuorūkos pradėjo 
muštis, kol amerikiečiui 
atsibodo žiūrėti ir pava
rė šalin.

Wiesenthal, kurio visa 
šeima ir giminės žuvo 
mirties stovyklose, tvar 
dėsi, kad neišeitų iš pro
to. Jis jautė pareigą ką 
nors daryti. Tad nuėjęs 
karo nusikaltimų biuran, 
pasiūlė savo patarnavi
mus.

— Kiek jūs sveriate, 
— paklausė amerikietis 
leitenantas.

Wiesenthal pamelavo: 
— Šimtą dvyliką sva

rų.
Eikit pasilsėti. 

Grįžkit pas mane, kai 
tikrai sversite šimtą 
dvylika s -varų.

Po dešimties dienų iš 
naujo prisistatė biuran 
ir leitenantas pamatė, 
kad \Viesenthal užsi
spyrusiai nori dirbti. Jį 
priskyrė prie kapitono 
Tarracusio, kuris prieš 
karą Harvardo universi
tete dėstė tarptautinę tei
sę. Jo misija buvusi su
ieškoti Mauthausen sto
vyklos sargus — SS. Jis 
sakosi niekad neužmir- 
šiąs pirmojo arešto, kai 
nuvyko įnedidelįnamelį, 
kur gyveno vienas stovyk 
los sargų Schmidt. Tai 
buvo nereikšmingas žmo
gelis, toks pat anoni
minis, kaip ir jo pavar
dė. VViesenthal pasikėlė

DIRVA

jo išsitempęs prieš ame
rikietį karininką ir Wie- 
senthal negalėjo tikėti, 
savo akimis: SS drebėjo, 
lygiai kaip prieš jį dre
bėdavo stovyklos kali
niai. Jo pečiai buvo nu
leisti ir jis nervingai 
gniaužė rankas. Jis da
bar nebebuvo viršžmo
giu, kokiu jautėsi prieš 
kelias dienas.

Wiesenthal karo metu 
niekad nematė išsigandu
sio SS. Jis galvojo, kad 
tai stiprūs vyrai, o dabar 
pamatė, kad yra bailiai, 
kai tik nebeteko ginkluo
tos apsaugos.

Kieme už kremato
riaus keli SS kasė duobę

1967 m. gruodžio 4 d.

Indų tautinių instrumentų orkestras dvylikos tautų festivalyje Jaunimo Centre Chicagoje.
Uosio Juodvalkio nuotrauka

AMERIKOS POLITIKA IR VIETNAMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sutraukiant į tam tikrų 
sričių t.y. miestų gyni
mą. Kartu reikia pasi
ruošti priimti į JAV vi
sus tuos vietnamiečius, 
kurie dėl politikos pasi
keitimo norėtų iš Vietna
mo pasitraukti. Atrodo, 
kad tokiam planui dau
giau ar mažiau pritartų 
visi dabartinės politikos 
kritikai iš demokratų tar
po, neišskirant ir Bobby 
Kennedy.

Po tokio apverktino se
natoriaus R.F. Kennedy 
pasirodymo buvo tikras 
malonumas išgirsti 
viceprezidentą H. H. 
Humphrey sekančioj
NBC programoje "Meet 
the Press". Jam nebuvo 

į antrą aukštą ir Schmid- 
tui pranešė, kad jis areš
tuojamas.

Schmi.dtas nerodė jo
kio pasipriešinimo. Jis 
drebėjo. Wiesenthal ir
gi, bet ne iš baimės, o iš 
silpnumo. Pasikėlimas į 
antrą aukštą visai nuvar
gino ir Schmidt padėjo 
nulipti, palaikydamas už 
rankos. Areštuotasis ga 
Įėjo lengvai pabėgti, pa
stūmęs į šalį. Bet jis net 
negalvojo apie tai. Vė
liau pasodintas į jeepą 
pradėjo aiškintis kapito
nui Tarracusio, kad jis 
buvęs tik įsakymų vykdy
tojas.

— Aš jums prisiekiu, 
kad padėjau daugeliui ka
linių.

— Tas tiesa, — pasa
kė W įesenthal. — Aš pats 
mačiau. Jūs padėjote 
jiems einant į kremato
riumą.

Po tokios pastabos 
Schmidt nutilo.

Tai buvo pirmasis 
\\ iesenthalio "klijen- 
tas". Už savaitės sekė 
kiti. Toli jų nereikėjo 
eiti ieškoti. Mažieji nu
sikaltėliai beveik nesi- 
slapstė. V\ iesenthal pa
lengva pradėjo sudarinė
ti kartoteką, nepagal
vodamas, kad tam pa- 
švęs visą savo gyveni
mą. Dieną jis praleis
davo amerikiečių biu
re, o vakarą Linze su
siorganizavusiame žydų 
komitete, kur buvo iš
rinktas vicepirmininku. 
Svarbiausias to komite
to rūpestis buvo sudary
ti išlikusių Lenkijoj, Če 
koslovakijoj ir Vokieti
joje žydų sąrašus.

(Bus daugiau) 

sunku apginti savo ad
ministracijos politiką. 
Juo labiau, kad paskuti
nės žinios kalba už jos 
pasisekimą. Komunistai 
savo žinioje dabar turi 
tik 17 nuoš. pietinio Viet
namo gyventojų, esančių 
sunkiai prieinamose 
džiunglėse. Politiniai ir 
kariniai daroma nemaža 
pažanga.

Iš viso, pažanga jau bu
vo pastebima anksčiau, 
tačiau Johnsonas, atro
do, nesiskubino ja pasi
džiaugti su savo tautie
čiais dėl vidauspolitikos 
sumetimų, būtent, lei
džiant susikompromi
tuoti savo tikriems ir 
galimiems politikos prie 
šams. Kaip jie visi at
rodys prieš rinkikus, jei 
Johnsonas galės įrodyti, 
kad jo politika visaėlto 
buvo teisinga? Žinia, ta
da galima bus sakyti, 
kad jis savo tikslo pasie
kė pačiu sunkiausi ir 
brangiausiu keliu, ta
čiau to negalės sakyti 
tie, kurie dabar siūlo 
nors ir užmaskuotą ka
pituliaciją.

Iš viso — ko siekia bu 

ST. ANTHONY

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
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Soviofa lo By IBH Qf T*« MooN WHf Boro FroM T»o J»f.

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60450

Phone (Arta Codt 312) 6546330

vusio prezidento patarė
jai ir aplamai liberali
niai Amerikos sluoks
niai? Senasis Walteris 
Lippmanas 4 metų prezi
dento Kennedy mirties 
sukakties proga sampro
tavo, kad velioniesužsie
nio politika, aplamai 
imant, nebuvo pasiseki
mas. Kuba, Berlynas tai 
gražiai įrodo, tačiau jis, 
Lippmannas, Kennedy la
bai vertinąs dėl to, kad 
tas pasiryžo ieškoti nau
jų kelių. Prie to galima 
pridėti, kad tarptautinė
je politikoje, kaip ir ve
dybose, negali veikti vie
nas. Reikia skaitytis ir 
su partneriais. Bet jei 
susitarti negali net pora 
žmonių, kaip galima to 
reikalauti iš 120 daugiau 
ar mažiau nepriklauso
mų valstybių? Dar blo
giau, galimas JAV part
neris pasauliui tvarkyti 
— Sovietų Sąjunga — į 
tą reikalą žiūri labai kon
servatyviai. Būtent, ji 
norėtų įsiviešpatauti pa
saulyje pati viena.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

F
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KAIP RUOŠIAMĖS 
SUKAKČIAI

Kokios organizacijos bebūtų ruošiamas su
važiavimas, dienotvarkėje neišvengiamas refera
tas tema — kaip ruoštis 50 m. Lietuvos nepriklau
somybės sukakčiai. Neatsižvelgiant į tai, kad ir 
veiksniuose ir organizacijų centruose tas klausi
mas ne kartą buvo svarstytas, sudaryti net specia
lūs komitetai, bet tikrų duomenų, kaip iš tikrųjų tą 
sukaktį švęsime, kaip minėsime, vis dar nėra. Ne
išspręstas taip pat dar klausimas, kiek mūsų Lais
vės Kovų Metai ribosis ir atsišlies nuo sukakčių 
ruošiamų estų ir latvių, ir kiek bus ieškoma gali
mybių bendresnės ir platesnės apimties žygiams.

Žvelgiant į estų ir latvių ruošos darbus, ten
ka konstatuoti, jog mūsų pasiruošimai dar nėra iš
ėję iš platoniškosios svarstymų, referavimų ir ap
tarimų bazės. Bent šiuo momentu atrodo, kad taip 
laikui nesustabdomai mus artinant prie 1968 me
tų, liksime ko gero su įprastais ir jau visiems ži
nomais Vasario 16 minėjimų rutinos obalsiais.

Šitaip tų klausimų raidai vykstant, nenuostabu, 
kad ir vėl atsiranda ''partizaninė iniciatyva", kuri 
tokiais atvejais užbėga už akių lėtesnei mūsų veiks
nių procedūrai. Pavyzdžiui, Kanadoje jau sutarta 
50 metų nepriklausomybės šventę atžymėti t.v. 
"Baltijos savaite", tuo reikalu susitarus Baltijos 
tautų federacijos vadovybei Toronte. Toji savaitė 
skelbiama nuo birželio 7 iki 15 d. įtraukiant jon 
vietos administraciją, prašant ta proga skelbti 
proklamaciją ir tą savaitę vadinti "Baltijos savai
te". Be abejo, kad jau numatyta ir plati tos "savai
tės" programa su visomis kultūrinėmis apraiško
mis, kiek galint visa tai garsinant per radio, tele
viziją ir spaudą. Ta proga, šalia kitų, numatytas 
ir Baltijos jaunimo kongresas bei trijų Baltijos 
valstybių atstovų politinė konferencija. Tenka pa
žymėti, jog lietuvius tuose Toronto ruošos darbuo
se atstovauja J.R. Simanavičius.

Atsiranda panašių minčių ir kai kuriose kitose 
didesnėse lietuvių kolonijose, kad trijų pavergtųjų 
kraštų atstovų bendri žygiai lengviau pravertų du
ris į gubernatūras ir valstijų seimelius, ta proga 
žymiai lengvesniu būdu prisiviliojant televizijos, 
radio ir spaudos atstovus.

Žodžiu, žmonėse tas klausimas gyvas, aktu
alus. Juose nestinga nei sveikų sugestijų, nei para
mos noro. Ko stinga, tai aiškios koordinacijos, suta
rimo ir — vieningos tam reikalui vadovybės.

dlunifi ra$o
DAR APIE
LIUTERĮ. ..

Esu labai dėkingas 
Martynui Kavoliui už jo 
atsiliepimą į mano pa
stabas Martyno Liuterio 
sukakties proga. Atvi
rai kalbant, aš tikėjau
si vieno kito atsiliepi
mo ir jais iš anksto 
džiaugiausi. Niekas taip 
nepaįvairina laikraščio, 
kaip skaitytojų, nors kar
tais ir nepalanki, reak
cija.

Visai teisingai Mar
tynas Kavolis pastebėjo 
kad mes į tą pačią te
mą pažiūrėjom iš dvie
jų 'plotmių*. Jis daugiau 
teologiškai, aš 'žurna
listiniai'. Žurnalistui 
naujiena yra ne tai, kad 
šuo. įkando žmogų, bet 
tie reti atsitikimai, ka
da žmogus įkanda šunį. 
Ta prasme, katalikų po 
kelių šimtmečių kolio- 
jimo parodytas respek- 
tas maištininkui Liute
riui yra naujiena, kurią 
sunku apeiti bet kokiam 
ašarų pakalnės įvykių 
stebėtojui.

Bet ne tam, kad tai 
pasakius, rašomos šios

The Lithuanian Newapaper

Eatablished 1915

eilutės. Jomis noriu iš
siaiškinti kai kuriuos 
faktus, kuriuos galime 
vertinti grynai 'žmo
niška' plotme, būtent, 
apie pačią Liuterio as
menybę. M. Kavolis ra
šo:

"Dirvos straipsnyje 
pasakyta, kada Liuterio 
reformacija pradėjo nau
juosius laikus, bet jis 
pats likęs viduramžių 
žmogus, nes tikėjęs į 
velnią".

Iš tikro aš rašiau: 
"Nepaisant to, kad jo 
sukeltas sąjūdis pradė
jo naują erą žmonijos 
istorijoje, jis pats liko 
viduramžių žmogumi. 
Jis tikėjo į velnią, ku
ris 'miegąs arčiau jo 
negu žmona', laumes ir 
greitą pasaulio galą".

Iš to teksto galima tik 
išvesti, kad tikėjimas į 
velnią specialiu pavida
lu: "Er Schlaeft mir 
naeher als meineKathe" 
— yra viena iš priežas- 
čių, kodėl Liuteris lai
kytinas viduramžių žmo
gumi. Jų yra daugiau, ir 
tai nėra priekaištas. 
Šiandien pradžios mo
kyklos mokiniai žino 
daugiau apie gamtos reiš 
kinius negu anų laikų te
ologijos daktarai. Ką aš 

norėjau pasakyti yra tai, 
kad Liuteris, aplamai 
imant, nebuvo daug pra
našesnis už savo aplin
ką. Ir kartoju, tai nėra 
priekaištas.

Laikui bėgant, kiekvie
no žymaus žmogaus gy
venimas apsidengia le
gendomis kaip jo lavo
nas gėlių puokštėmis ir 
vainikais. Pro tas legen
das labai sunku įžiūrėti 
gyvą žmogų ir kiekvie
nam tyrinėtojui jis atro
do vis truputįkitaip. Štai 
prieš mano akis guli du 
magazinų numeriai su 
Liuteriu ant viršelio. 
Vienas š.m. kovo 24 die
nos TIME, antras š.m. 
spalio 30 dienos Der 
Spiegei. Pirmojo virše
lyje ir tekste Liuteris 
atrodo daugiau dvasiš
kas kovotojas už savo 
įsitikinimus, antrame, 
jau kiek senesnis Liute
ris, atrodo daugiau že
miškas ir, sakyčiau, net 
kiek gašlus. Time savo 
'cover story' baigia:

"Šiandien, kaip ir 16 
šimtmetyje, tikintieji 
vargiai gali rasti geres
nį šūkį (better guides), 
kaip kad to Dievobaimin
go maištininko Wormse:

"Hier stehe ich. Ich 
kann nichts anders".

Pagal Spiegelio "Titel 
geschichte" Liuteris to 
Wormso reichstage vi
sai nesakė. Jis baigė vi
sai paprastai, kaip ir 
kiekvieną savo pamoks
lą: "Gott helfe mir.
Amen".

Citatų Liuteris paliko 
labai daug. Bolševikinė
je Rytų Vokietijoje jo su
kakties proga daugiausia 
buvo cituojamas toks jo 
posakis: "Kodėl mes su 
ginklu nesukylam prieš 
šiuos neteisybės moky
tojus, kardinolus, popie
žius... ir nenuplauname 
savo rankų jų krauju?"

Katalikai džiaugiasi jo 
laišku, rašytu po gar
sių 95 tezių paskelbimo 
pačiam popiežiui: "Tavo 
balsą aš pripažinsiu, 
kaip Kristaus, kuris Tau 
vadovauja ir per Tave 
kalba".

Vytautas Meškauskas

ATPILDAS UŽ 
VISUOMENINĮ DARBĄ

Klausantis kalbų įvai
rių iškilmių, sukaktuvių 
metu, bevartant mūsų 
laikraščius, kyla mintis, 
ar ne perdaug laiko gaiši 
narna įvairomis padėko
mis. įvairių iškilmių me 
tu neapsienama be "pir
moje eilėje reikia padė
koti už tai dienai pritai
kytą pamokslą... už sa
lę, pritaikytą tai dienai 
kalbą" ir t.t. ir t.t. Daug 
saldžių padėkos žodžių 
būna nukreipta į kelis as
menis ir gaišinamas lai
kas, reikalingas svar
biausiems reikalams.

Juk niekas iš sąmonin
gų tautiečių, tikrų bend
ruomenės narių, nedirba 
kad už tą jo darbą kas 
nors dėkotų, kad keltų 
jį į padanges, kutentų jo 
tuštybę arba bereikalin
gai išneštų iš tos aplin
kumos, kurioje gyvena. 
Dirbame iš įsitikinimo, 
vidinio įsakymo. Atlieka
me darbą lietuvybės la
bui, kartais ir sunkiose 
sąlygose, bet esame tvir
tai įsitikinę jo naudin
gumu. Už šį darbą atly
ginimas yra ir privalo 
būti, žiūrint į darbo vai
sius, vidujinis pasitenki 
nimas. Tuo tarpu mūsų 
bendruomeniniame gyve
nime pasitaiko asmenų,

Artinantis 1968 Lietu
vos Nepriklausomybės 
atstatymo sukaktuvi
niams metams, pravar
tu mūsų veikėjams įsi
dėmėti kai kurias smulk
menas, susijusias su nu
matomu iškilmingu bei 
efektingu minėjimu iš
einant iš savo lietuviš
kojo į platesnį pasaulį.

Nors daug kartų mū
sų laikraščiai priminė 
veikėjams, organizacijų 
vadovams, įvairių pra
mogų rengėjams, kokie 
turi būti jų santykiai su 
spauda, tačiau, jau virš 
dvidešimt metų praėjo 
išeivijoj ir tie primini
mai nerado jokio atgar
sio veikėjų tarpe. Grei
čiausiai dėl to, kad jie 
užsiėmę posėdžiais, su
sirinkimais ir parengi
mais tų laikraščių ne
skaito ir priminimų ne
mato, todėl vis kartoja 
tas pačias klaidas, many- 

kurie nachališkai reika
lauja, kad jiems būtų dė 
kojama už vienokį ar ki
tokį atliktą darbą.

Vieni prie garsiakal
bio savo pasirinktą "au
ką" saldžiais žodžiais 
tol garbina, kol toji ne
atsikelia iš kėdės. Kiti 
vėl koliojasi ir išgalvo
ja įvairius skundus 
prieš spaudą, kadperma- 
žai parašo apie tą ar ki
tą įvykį, kuriam tepa- 
švenčia tik kelioliką ei
lučių (būktai to buvo per 
mažai!) arba stato dide
lius priekaištus lietuvy
bės reprezentantams, 
kad jie nesveikina ir ne
atsisveikina su gčlčm i 
ir ašaromis išvykstantį 
chorą kur nors atlikti 
sutartą programą. Tai 
yra vis linksmieji prie
kaištai.

Bėda ir tada, kada kas 
nors pats save giria! Kas 
stengiasi gauti padėką už 
kiekvieną atliktą darbą! 
Tokiems yra tik vienas 
patarimas. Dirbk tą, kas 
tau priklauso, o savo at 
likto darbo įkainavimą 
palik kitiems! Taip daro 
kiekvienas sveikos gal
vosenos ir šiek tiek ap
sitrynęs žmogus.

Visi tave įvertins, tik 
būk kantrus, dirbk kas
kart daugiau ir geriau, 
būk sąžiningas, tada pa
matysi, kad atlyginimas 
tavęs neaplenks. Visuo
menės tau duotas pripaži
nimas iš gilaus įsitikini
mo, iš pozityvaus tavo 
darbo įkainavimo ir nuo 
širdies, turės ilgalaikį 
atgarsį.

Kiek mūsų tautiečių 
šiame kontinente darba
vosi lietuvybės išlaiky
mui? Po keliasdešimt 
metų? Kiek jų jau nebė
ra gyvųjų tarpe? Ar jie 
visai užmiršti? Ne! 
Apie juos pasiliko to
kie atsiminimai, kurie vi 
są laiką persiduos iš 
kartos į kartą. Ir tik 
už tą, kad buvo tylūs, 
nuoširdūs, kad lietuvy
bės darbą dirbdami nie 
kuomet negalvojo apie 
save, apie jokias padė
kas.

Kaip prieš anuos atro
do asmenys, kurie trokš
ta, kad apie jų atliktus 
darbus fanfaromis tri
mituotų?

Didybė ir garbė to
kiais trumpais keliais ne
ateina.

K.M.J. Šarūnas 
Kanada

VEIKĖJAI IR SPAUDA
EMILIJA ČEKIENĖ

darni, kad mūsų spauda 
yra jų tarnaitė, ką PLB 
pirm. J. Bačiūnas kar
tą užginčijo, jog taip nė
ra.

Atvirai kalbant, spau
da yra visuomenės tar
naitė ir kaip tokią vi
suomenė ją turi išlaiky
ti. Daugiausia ji tarnau
ja organizacijoms ir jų 
vadovai turi tai gerai ži
noti. Ne kartą tenka nu
girsti lietuviškai spau
dai priekaištų, kad buvęs 
toks didelis parengimas- 
"šurum burum",-o mūsų 
spauda šykščiai arba vi
sai nepaminėjo. Po kiek 
laiko paaiškėja, kad ren
gėjai jokios spaudos nė
ra kontaktavę nei kvietę, 
o jei koks spaudos atsto
vas ir dalyvavo, tai atė
jęs užsimokėjo kaip kiek
vienas svetys, tad kodėl 
jis turėtų grįžęs namo 
dar ir darbu, valandų 
skaičium už tą parengi
mą atidirbti, plius prie 
bendro už įėjimą mokes
čio dar pašto išlaidas 
pridėti. Net jeigu taip bū
na ir su redakcijos na
riu, iš laikraščio duoną 
valgančiu, tai ir jis, 
kaip ir daugelis kitų re
dakcijoj privalo dirbti il
gas valandas, o jei pats 
vaikščios po parengimus 
ir grįžęs aprašinės, tai 
kas jam už tuos virš
valandžius mokės, ir net 
už įėjimą.

Rengėjai sako, jog jie 
taip pat dirba lietuvišką 
darbąjaukodami savo lai
ką ir patys užsimoka. 
Tiesa, jie dirba, ruo
šiant parengimą, dido
kas telefonų 'Sąskaitas 
patys apmoka, bet kiek
viena organizacija per 
metus suruošia du, tris 
parengimus, o jų būna 
kiekvieną savaitę po ke
lis, visi laukia spaudos 
atstovų ir aprašymų. Na, 
jeigu jiems energijos ir 
laiko užtektų, tai pinigų 
tikrai pritruks. Esą ren 
gėjai taip užsiėmė, kad 
nesusigaudo iš anksto 
spaudos reikalais pasi
rūpinti, nes greičiausiai 

Pirmojo sniego džiaugsmai... V. Maželio nuotrauka

yra įstikinę, kad jų dar
bai taip dideli, jog mūsų 
spauda pati turi juos gau
dyti, nuotraukas dėti ir 
jų "didžius" darbus gar
sinti, esą, kodėl ameri
kiečių spauda pati rūpi
nasi, ieško svarbesnius 
įvykius užfiksuoti.

Kadangi taip galvoja 
ne vienas iš mūsų veikė
jų, tai pravartu priminti, 
kad amerikiečių spauda 
niekur pati nesiveržia, 
net ir į Baltuosius Rū
mus garbingai kviečia
ma ir nemokamai visur 
leidžiama. Tik geltonoji 
spauda pati gaudo sen
sacijas, įvairias garsių 
žmonių asmenines pas
laptis keldama aikštėn ir 
tuo pasipelnydama.

Tik prisiminkime Lap
kričio 13 manifestaciją, 
kuri sutraukusi tiek tūks
tančių žmonių New Yor
ke, tikrai buvo neeilinis 
įvykis, bet, nors rengė
jų amerikiečių spauda 
buvo raštu ir žodžiu kvie 
čiama, vėlavo atsilan
kyti ir įvykio vietoje dar 
primenant telefonu, klau 
sinėjo, kiek žmonių yra 
susirinkę, ar verta siųs
ti atstovą. Vėliau jie tą 
įvykį atžymėjo, bet tiktai 
dėka to įvykio organiza
torių didelio užsispyri
mo ir amerikietiško res- 
pekto spaudai.

Kalbant apie ateinan
čius Laisvės Kovos Me
tus organizaciniai komi
tetai daugelyje vietų jau 
sudaryti, diskutuojama, 
kaip įspūdingiau išeiti į 
platų pasaulį iškeliant 
Lietuvos laisvės siekius 
svetimiesiems.

įsidėmėkime, kad joks 
irofmtetasar geriausrvr- 
ganizatoriai nesugebės 
to atlikti be savos lietu
viškosios spaudos, kuri 
įvairiems numatytiems 
planams įgyvendinti iš 
anksto ruošia visą visuo
menę, žadina ryžtą, drą 
są ir patriotinius jaus
mus, skatina kovoti už 
mūsų tautos idealus, ob’ 
jektyviai informuodama 
visuomenę apie atlieka-

(Nukelta į 4 psl.)
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NERAMU IR MEKSIKOJE
Jau kuris laikas kai ir 

Meksikoje neramu. Tai 
jaučiama ir JAV. Pava
sarį Meksikos kariuome
nė pradėjo kontroliuoti 
Sonoros valstiją, kurioje 
tris dienas truko nera
mumai, į kuriuos turėjo 
įsimaišyti policija, kad 
nuraminti studentiją. Po
litinių partijų inspiruoti 
opozicijos studentai pa
kėlė maištą dėl pasky
rimo naujo Sonoros gu
bernatorius. Meksiką ir 
JAV skiria 1600 mylių 
siena ir todėl pilnai su
prantama, kad neramu
mai Meksikoje kelia su
sirūpinimą ir JAV.

Paskutiniais metais 
Meksikoje buvo tokių įvy
kių, dėl kurių tikrai ver
ta susirūpinti. Valstijų 
gubernatoriai šaukėsi ka 
riuomenės dalinių pagal 
bos, kad nuraminti ūki-

i ir
spauda...

(Atkelta iš 3 psl.) 
mus darbus, formuoja 
visuomenės nuomonę.

Kad spauda galėtų ob
jektyviai informuoti, ji 
turi gauti iš organiza
torių bei lietuviškais 
klausimais kalbėtojų 
teisingas žinias.

Čia prisimintinas įvy
kis Veiksnių konferenci
joj Washingtone, kur kai 
bant apie sukaktuvinių 
metų anglų kalba leidi
nius pranešėjas, nepa
tikrinęs faktų, klaidin
gai painformavo klausy
tojus apie dr. A. Geru
čio redaguojamą, Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondo leidžiamą leidi
nį.

Paklausus prelegento, 
kodėl skelbė klaidingą 
informaciją atsakė, jog 
nebuvęs tikras, jam taip 
atrodė.

Kad galėtume prabil
ti į svetimuosius, reikia 
iš anksto ruoštis per 
mūsų pačių lietuviškąją 
spaudą Jungiant savo tau 
tiečius, telkiant lėšas vi 
siems būsimiems žy
giams, informuojant vi
suomenę apie visų dar
bų eigą.

K. KLASTAUSKAS 
Dirvos koresponden
tas Pietų Amerikoje

ninkus, kurie darė ne
tvarką prieš valdžios 
kredito įstaigas ir iš
kraustyti žemės ūkio dar. 
bininkus, bandžiusius už
imti privačius ūkius.

Studentijos neramu
mai nuėjo tiek toli, kad 
Meksikos tautinis univer
sitetas virto kovos lauku 
tarp kariuomenės ir stu
dentijos.

Neramumai Morelijos 
universitete privedė net 
prie to, kad kariuomenės 
parašiutininkai turėjo nu 
sileisti universitete ir jį 
užimti.

Meksikos saugumo or 
ganai susekė netdvislap- 
tas mokyklas, kuriose bu
vo apmokomi partizanai.

Vienas Kubo.s diploma
tas buvo išvarytas iš 
krašto už tai, kad ver
tėsi ginklų kontrabanda. 
Iš rastų slaptų dokumen
tų buvo nustatyta, kad 
komunistai agitatoriai 
aktyviai veikė studentų 
ir ūkininkų neramu
mams sukelti.

Ginkluoti sukilimai pa 
sireiškė 1966 metų gale 
pietuose, Jucatan ir Sina> 
loa valstijose.

Vienas ūkininkų vadų 
pareiškė: "Padėtis kraš 
te yra nekokia. Kiekvie
nu momentu gali suagi
tuota tauta privesti kraš 
tą prie rimtų problemų. 
Padėtis yra pavojinga ir 
kas kart darosi pavojin
gesnė".

Gyventojai šaiposi iš 
ekonominių institucijų 
gerbūvio pažadų. Tiesa, 
pramonės gamyba pa
didėjo 7%. Tekstilės ga 
myba padidėjo 10% ir 
statyba — 16%.

Tačiau dėl pramonės 
didėjimo, kaip sako kai 
kurie meksikonai, tik ma
ža dalis išrinktųjų pra
turtėjo, o didžioji dalis 
diena dienon puola į di
desnį skurdą.

Tauta, sako vienas ži
nomas meksikietis, ken 
čia nuo perdidelio išdidų 
mo, patiems bijant pasa
kyti teisybę. Neseniai 
Louisianos valstija pa
aukojo maisto ir vaistų 

Tarahumara, Chihuahua 
valstijos indijonams, bet 
valdžia šios dovanos at
sisakė ir šioms gėry
bėms įvežti nedavė lei
dimo.

14 milijonų darbininkų 
dieninis uždarbis siekia 
vieną dolerį. Kai kuriuo
se mietuose prie Ame
rikos sienos darbininkas 
uždirba į dieną 3 dole
rius ir tik 4 milijonai dar
bininkų uždirba kiek 
daugiau.

Ekonominės informa
cijos skelbia, kad dau
giau milijono žemės ūkio 
darbininkų uždirba 100 
dolerių per metus.

Taip pat statistiniai da
viniai skelbia, kad 11 mi
lijonų meksikonų neturi 
iš ko išsikepti duonos, o 
5 milijonai — vaikšto ba
si.

Du trečdaliai Meksi
kos yra kalnuota. Pusė
je šiaurės teritorijos 
trūksta lietaus, pietuose 
periodais perdaug lie
taus, todėl visame kraš
te žemės ūkis kenčia.

Gyventojų prieauglis 
per metus siekia daugiau 
50 tūkstančių, tokiu būdu 
manoma, kad 1970 me
tais Meksika turės be
veik 70 milijonų gyven
tojų.

Milionai ūkininkų iš 
kaimų persikelia į mies
tus, sudarydami proble 
mą miestams — darbo, 
mokyklų, gyvenamų na
mų ir sanitarijos trūku 
mų. Kaimuose gyventojų 
padėtis dar baisesnė. Že
mės reforma, pradėta 
1915 metais jau eina prie 
galo ir tolimesnei refor
mai stinga žemės.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 n

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Meksikiečią grupė išpildo tautini šokj dvylikos ta uty festivalyje Jaunimo Centre Chicagoje.
Uosio Juodvalkio nuotrauka

tūkstančiai 
profesoriai 
baigusiems 
bus sunku

prezidentas 
ir jo pata-

I miestų ir kaimo gy
ventojų sunkumus jauni 
mas atsiliepia gana jaut 
riai.

Tautinio Medicinos 
universiteto, kuriame re 
gistruoti 85 
studentų, 
mano, kad 
universitetą 
gauti darbo.

Meksikos 
Diaz Ordaz 
rėjai pranešė, kad da
romos pastangos gauti 
kapitalų kelti pramonei, 
bet ne žemės ūkiui. Pra
monės pakėlimu tiki
masi aprūpinti darbu ne 
tik miestų, bet ir kaimų 
gyventojus ir taip pat bus 
pakeltas gyvenimo lygis. 
Tačiau kaikurie ekono
mistai mano, kad tam 
planui įgyvendinti bus 
trūkumas patyrusių dar 

bininkų ir specialistų.
Padaryti bandymai 

steigiant naujus automo 
bilių ir chemijos indus
trijos fabrikus parodė, 
kad investuotas kapita
las yra peraukštas.ne
proporcingas darbo jė
gai.

Komunistų dalyvavi
mas neramumuose prieš 
valdžią rodo jų paplitu
sią veiklą Meksikoje. 
Paskutiniai suėmimai 
rodo, kad neramumų agi
tatoriai ir dalyviai yra 
profesionalai komunis
tai. Agitatoriai iš Kubos 
visą laiką aktyvūs tarp 
studentų ir žemės ūkio 
darbininkų.

Meksika yra vieninte 
lis kraštas Pietų Ame
rikoje , kuri turi diplo
matinius santykius su 
raudonąja Kuba. Tačiau 

vyriausybė mano, kad 
jie savąja revoliucija ir 
socialine bei ekonomi
ne pažanga nustelbs ko
munistų konspiraciją.

Daug meksikiečių, įs 
kaitant prekybininkus, 
advokatus, profesorius 
ir ekonomistus, mano, 
kad vieną dieną reikės 
šauktis JAV, kad į kraš
tą įvestų savo kriuome 
nę padaryti tvarkai, kaip 
jau kartą buvo anksty
vesnės revoliucijos me 
tu.

Komunistinei agitaci
jai didėjant daugelis ma>. 
no, kad ta diena netoli.

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS

(7) .............................
Jonė ne generolo laukė. Ji daugiau džiaugtųsi jaunu 

leitenantu, negu senu pulkininku.
— Aš nežinau, kaip reikės jį pamilti?
— Kai priprasi prie jo, tai atsiras ir meilė. O vė

liau sulauksi vaikų, jie bus tavo meilė.
Atsakė brolienė.
Vieną dieną, norėdamas žinoti Jonės atsakymą, pul

kininkas liepė Jonei atnešti jam reikalingą raštą į jo 
kabinetą. Kai ji atėjo su raštu, jis padėjo raštą j šalį, 
paprašė ją sėsti ir pats atsisėdo šalia ant oda trauktos 
sofos. Paėmęs jos ranką, švelniai paklausė:

— Tai kaip, panelė Jonė, kokį duosi man atsakymą?
— Aš nežinau. Mes esame mažai pažįstami.
— Mane čia paskyrė prieš keturius metus. Man at

vykus, aš jus radau šioje įstaigoje dirbančią. Argi neuž
tenka keturių metų žmogui pažinti?...

Jonė tylėjo. Ji ne apie tokią pažintį galvojo, tirian
čiu žvilgsniu žiūrėjo į pulkininką. Jo riebus veidas buvo 
rūpestingai nuskustas, iš akių tryško valia ir griežtumas. 
Plika galva, saulės spindulio apšviesta, blizgėjo. Nuo jo 
dvelkė cigarų, naujo kariško munduro ir odekolono kva
pas. Nesulaukdamas atsakymo, pulkininkas apkabino Jo
nę ir pirmą kartą ją pabučiavo. Jo bučkis buvo šaltas, 
kaip dviejų pažįstamų pasibučiavimas gatvėje. Jonė jo 
visai nepajautė. Bučkį pakartojo ir po to tarė:

— šiandien aš jus palydėsiu nAmo. Tada susitarsi
me galutinai. Gerai?

— Gal ir gerai.
Atsakė abejodama Jonė. Ji bijojo praleisti progą 

ištekėti.
Išleidęs Jonę, pulkininkas vaikščiojo po kabinetą, 

trynė iš džiaugsmo rankas, vedybų klausimas, kuris jį 
ilgai vargino, išsisprendė. Jonė, priešingai, abejojo ar ne
padarys klaidos su juo susituokdama. Atmetus šį pasi
piršimą, trečią iš eilės, gali nebesulaukti jokio vyro. Tada 
reiktų likti netekėjusiai, būti nekenčiamai brolienės. Nu
tarė nerizikuoti: geriau jungtuvės su pulkininku, negu 
neaiški ateitis.

Pulkininkas negalėjo sulaukti darbo valandų pabai
gos, rūpėjo greičiau su Jone išsiaiškinti vedybų tvarką. 
Atėjęs į raštinę, tarė:

— Panele Jone, palik darbą. Aš jus palydėsiu namo.
Tarnautojai, kurie tai girdėjo, nustebo. Tai buvo pir

mas sykis, kada jis leido tarnautojui anksčiau išeiti iš 
raštinės ir pasisiūlė net palydėti. Jie dar nežinojo, kas 
tarp jų vyko. Pulkininkas buvo tokio būdo, jei ką pasi
ryžo daryti, vykdė greit ir energingai. Suradęs sau mo
terį. norėjo tuoj susituokti ir pradėti naują gyvenimą. 
Ilgai delsiant, būtų įvairių kalbų, kurios žemintų jo gar
bę ir autoritetą, blogai galėtų paveikti Jonę. Tik greitos 
vestuvės gali apsaugoti nuo tų nemalonumų. Kas ji be
būtų, bus jo teisėta žmona, ir visi turės ją gerbti, — gal
vojo pulkininkas. Išėjęs su Jone j gatvę, tuoj pradėjo 
dėstyti vestuvių planą.

— Mūsų vestuvės turi įvykti po dviejų savaičių. 
Tiek laiko užteks visiems pasiruošimams. Iki vestuvių 
tu paimsi atostogų, o paskui nebereikės tau dirbti įstai
goje, dirbsi namie, mano brangioji, man ir sau. Rytoj 
ateik į įstaigą paskutinį kartą. Kaip tu galvoji, ar taip 
bus gerai?

— Iš mano pusės kliūčių nėra. Tik ar spėsime pasi
ruošti ?

— Spėsime.
Tvirtai atsakė pulkininkas.

Jonei atrodė, kad reikalas vyksta pergreitai, bet jo 
planui nesipriešino. Eidama šalia pulkininko, stengėsi bū
ti linksma, nors didelio džiaugsmo ir nejautė. Ji suprato, 
nusprendus už jo tekėti, reikia ir elgtis kaip sužadėtinei. 
Šį momentą prasidėjo jos vaidinimas mylinčią. Vaidino 
ji gana vykusiai. Pulkininkas net pagalvojo, kad Jonė 
tikrai pradeda jį įsimylėti. Pradžia, jo manymu, gera.

Parlydėjęs užėjo susipažinti su jos broliu ir jo žmo
na. Juos pasitiko pulkas vaikų. Vaikai, pamatę nepažįs
tamą, nustojo išdykavę, išvertę akis spoksojo į nematytą 
svečią. Brolienė atsiprašinėjo už vaikų padarytą netvar
ką. Nuo šios dienos kasdieną iki vestuvių jis lankėsi bro
lio šeimoje. Vaikams visada atnešė dovanų. Niekad ne
atsisakė Jonės brolienės paruoštų vaišių.

Kai pirmą kartą brolienė pamatė pulkininką įeinant 
į jų namus, tuoj suprato, — vestuvės jau bus. Niekas 
tuo taip nesidžiaugė, kaip ji: tikėjosi iš pulkininko pa
ramos savo vaikams mokslus einant, ir išeis iš namų ne
reikalinga Jonė.

Jonės ir Puloko vestuvės vyko be didelių iškilmių. 
Jose dalyvavo nedaug svečių. Buvo pakviesti keli kari
ninkai su žmonom ir Jonės artimi giminės. Nuo užkandžių 
ir gėrimų lūžo stalas, šokiams griežė pulko dūdų orkes
tras. Svečiai linksminosi. Patenkintas pulkininkas niekur 
nesiskyrė nuo savo jaunos žmonos. Jonė meiliai jam šyp
sojosi. Svečiai net stebėjosi jos prisirišimu prie pulki
ninko.

— Pulkininkas su ja tikrai bus laimingas, žiūrėk, 
kaip ji rūpinasi juo. Aš esu tikras, ji nuoširdžiai myli 
pulkininką.

Kalbėjo majoras
— Nėra ko stebėtis: neturtinga, paprasta mergaitė 

gavo pulkininką. Ji turi iš dėkingumo mylėti. Ar taip, 
ponia?

Kreipėsi, šalia majoro sėdėjęs, kapitonas į savo kai
mynę.

(Bus daugiau)



1967 m. gruodžio 4 d.

Nuomones ir pastabos

LIETUVIU BENDRUOMENĖ YRA NATŪRALŪS 
MŪSIj ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS
PAGRINDAS Dr. Antanas Butkus

Gyvendami svetima
me krašte rūpinamės iš 
laikyti savo tautinę indi
vidualybę. Kad to sekmin 
giau atsiektume, remia 
mės visiems lietuviams 
bendrais uždaviniais ir 
telkiamės į organizuotą 
Lietuvių Bendruomenę 
(LB), kuri yra visuotina 
lietuvių organizacija,
pasiryžusi apjungti ir at
stovauti visus lietuvius. 
Organizuotai dalyvau
jant LB yra lengviau ne
atitrukti nuo lietuvių kul 
tūros bei palaikyti ry
šius su Tėvynėje pasi
likusia didžiąja tautos da 
limi. Aktyviai dalyvauti 
organizuotoje LByrarei 
kalinga visiems patrijo- 
tiškai nusiteikusiems lie 
tuviams, nes organizuo
tame judėjime lengviau 
išlikti sąmoningu lietu
viu. Gyvendami tarp sve
timųjų ilgesnį laiką mes 
gerai pajutome, kad rei
kia daug jėgos ir nepa
ilstamos energijos sąmo
ningai ir efektyviai at
remti svetimas įtakas, 
bei nutautinančiai vei
kiančias aplinkybes, ypa
čiai jauname amžiuje, 
kuomet tos įtakos labiau
siai pavojingos. Orga
nizuotoje LB yra daug 
lengviau susirasti stip
rios paramos ir pajusti 
prasmę bei-reikšmę iš
silaikyti sąmoningi lie
tuviu. Organizuota LB 
suteikia ir jėgų tam įgy
vendinti. Efektingiau
sias kelias išlikti lietu
viu — tai pasidaryti la
bai sąmoningu lietuviu ir 
sugebėti racionaliai su
prasti, kad lietuviškas 
darbas yra reikalingas 
mūsų tautai ir kad viltys 
dėl tautos gyvybės išlai
kymo nėra žuvusios, ir 
kad visos pastangos bei 
sudėtos aukos išlikti ir 
išlaikyti savus tautie
čius yra labai reika
lingos.

Nors LB ir yra visuo
tina, tačiau joje buvimas 
ir ypatingai aktyvus pa
sireiškimas yra laisvos 
valios reikalas, kuris nė
ra pagrįstas nei likimu, 
kad lietuviais gimėme, 
nei, pagaliau, ekonomi
ne nauda. Todėl LB bus 
stipri tiktai tiek ir taip 
ilgai, kol joje bus suta
rimas ir kol toje bendruo
menėje buvimas suteiks 
moralinio džiaugsmo.

Kultūros Kongreso metu Įvykusiuose sporto sekcijos posėdžiuose, kaip matyti iš nuotraukos, dalyva
vo veik vieni vyrai... Z. Degučio nuotrauka

Per paskutiniuosius 
10-15 metų LB padarė di
delę pažangą. Toji pažan
ga didžia dalimi įvyko 
dėl dviejų LB savybių: 
visuotinumo irdemokra 
tiškumo. Visuotinumas 
išplaukia ir iš LB žodi
nės prasmės, kuri, pagal 
kalbininką dr. Skardžių 
reiškia ”tam tikrą kolek-
tyvą kaip vienetą drau
gėn susietą ilgaamžiais, 
istoriniais arba prigim
tiniais saistais —kalba, 
papročiais, tradicijo
mis, tikėjimu ir kt.". 
Bendruomenė yra visuo
tina, nes jai rūpi ne spe
cifiniai, grupiniai reika
lai, bet visiems lietu
viams bendras tikslas - 
lietuvybė, Lietuvos lais
vė.

LB neužginčijamai va 
dovaujasi demokrati
niais pagrindais, nes 
jos organas gali rinkti ir 
į juos gali būti renka
mi visi suaugę lietuviai. 
Šis demokratiškumo mo
mentas LB buvo išlaiky- 
tas nuo pat jos įsikūri
mo dienos visose laisvo
jo pasaulio šalyse. De
mokratiškumas gal la
biausiai ir prisidėjo prie 
bendruomeninės idėjos 
išpopuliarinimo ir jos 
išugdymo JAV.

Visuotinumo momen
tas JAV LB deja, nebu
vo ir dar nėra pilnumoje 
pritaikytas. Dar ir šian
dien yra žmonių ir net 
paskirų lietuviškų orga
nizacijų, kurios mano, 
kad LB yra taip pat tik 
viena iš eilinių lietu
viškų organizacijų, ko
kių JAV priskaitome de
šimtimis. Ir spaudoje ir 
susirinkimuose vis gir
dima sugestijų, kad LB 
turėtų rūpintis vien tik 
kultūriniais reikalais, 
bet jokiu būdu nesikištų 
i "politinius" (Lietuvos 
išlaisvinimo) reikalus. 
Pastaruosius, sako, pali
kite tais klausimais ge
riau nusimanančiom po
litinėm partijom, arba 
kaip šiandien labiau pri
imta vadinti — "grupi
nėm" organizacijom. 
Taigi, visuotinumo mo
mentas lietuvių bendruo 
menėje iki šios dienos 
taip ir liko dalies lietu
viškos visuomenės nu
ginčijamas, paneigia
mas, ar bent pilnai ne
suprastas. Tas, mūsų su-
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pratimu, didžia dalimi 
ir stabdo JAV LB dar di
desnę veiklos pažangą.

Bendruomenės visuo
tinumas, atrodo, jau 
toks savaime supranta
mas klausimas, nes or
ganizuotoji LB apjungia 
ir atstovauja visus JAV 
gyvenančius lietuvius, 
kurie savo veiksmais ne
kenkia Lietuvos išlaisvi
nimo bei lietuvybės iš
laikymo idėjai. LBapjun 
gia visus pavienius ir vi 
sus organizuotus lietu
vius. Taigi, ir visas JAV 
veikiančias lietuviškas 
organizacijas: religi
nes, partines-grupines, 
kultūrines, sportines, 
profesines ir ideologi
nes.

Dalis didžiosios LB 
"šeimos" narių priklau
so vienai, kita dalis ki
tai organizacijai. Da
lis lietuvių priklauso 
dviems, ar net kelioms tų tą patiekdamas VLIK'o 
organizacijų, tačiau mes 
visi (organizuoti ir ne
organizuoti, partiniai ir 
bepartiniai) esame dalis 
LB ir visi drauge suda
rome ją pilną. Toje LB 
mes vieni kitus atstovau. 
jame per demokratiniu 
būdu mūsų pačių išrink
tus atstovus - vykdomuo
sius ir kt. LB organus. 
Būdama visuotina, LB 
privalo rūpintis (ir rūpi
nasi) visais lietuvius lie 
Čiančiais reikalais.

Kad darbas vyktų 
sklandžiau reikalinga ne 
tik gerų darbininkų, bet 
taip pat ir ractonalaus 
to darbo pasiskirstymo. 
Gerų projektų mūsuose 
dažniausiai nestinga. 
Darbininkų taip pat už
tektų, jei darbo pasi
skirstymas būtų raciona
lesnis. Deja, daugelis lie 
tuviškų organizacijų dir 
ba labai panašų darbą ly
giagrečiai. Darbe jos vie
na kitą ne papildo, bet 
dažnai ir be prasmės 
rungtyniauja. To pasėko
je daugelis svarbių ir di
delių darbų lieka nepa
daryta, nes susiskirs- 
čius ir grupelėmis į šo
nus besitampant nebeuž
tenka energijos ir nebe
užtenka darbo rankų di
desniems ir prasminges- 
niems darbams atlikti.

Lygiagrečiai dirbant 
ir prie geriausių norų 
koordinuotas darbas ir 
tamprus ryšio pa’aiky-
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mas pasidaro viena iš 
sunkiausiai sprendžia
mų problemų. Kiek daug 
bereikalingos energijos 
reikia suvartoti palai
kant ryšį tarp lietuviškų 
veiksnių JAV aiškiai liu
dija "ryšininkų insti
tucijų" projektas, kuris 
neseniai buvo patiektas 
Veiksnių konferencijoje 
Washingtone. Tą projek 

pirmininkas pareiškė: 
"Nepaslaptis, kad Lie
tuvos laisvės kovos ke
lyje mes kartais sutin
kame ir tokių kliūčių, 
kurios kyla tik dėl to, 
kad visų savo veiklos žy
gių bendrai neaptaria
me, neišsiaiškiname, at 
liktiniais darbais nepa- 
siskirstome. Tokiais at
vejais lieka neatliktų la
bai lietuvių tautos lais
vei reikšmingų darbų, 
nes tikimasi, kad juosat 
liks kuri kita organizaci
ja, arba tie patys žygiai 
daromi dviejų ar ir dau
giau organizacijų". (Dir
va, 11.3. 1967).

Šiam tarpveiksniniam 
lygiagretiškumui išveng
ti VLIK'opirmininkaspa 
siūlė:

1. Kas pusmetį ar daž
niau šaukti Veiksnių kon
ferencijas,

2. Kas 3-4 mėn. atsto
vų pasitarimus.

3. Kas 2-3 mėn. pir
mininkų ar jų įgalioti
nių pasitarime s,

4. įvesti pastovią ry
šininkų instituciją.

Kaip matome, reikia 
tokio įmantraus ir sudė
tingo plano šiai klam
piai ir negyvenimiškai 
situacijai pagelbėti. Vi
siems veiksniams be iš
imties ir nuolatos rodant 
gerus bendradarbiavimo 
norus, tas projektas, be 
abejo, sustiprintų tarp- 
veiksninius ryšius. 
Tamprūs ir geri ryšiai 
tačiau tėra tik šalutinė 
(kad ir būtinai reikalin
ga) priemonė Lietuvos 
laisvinimo darbe. Tiek 
energijos sunaudojus ry
šiams palaikyti, prisi- 
bijome ar pakaks jėgų 
pagrindiniam tikslui - 
produktingam darbui. 
Juoba, kad tas darbas 
daugumos yra dirbamas 
tik laisvalaikio metu. 
Jeigu, tačiau, lietuviš
kasis politinis visuome
ninis gyvenimas ir dar
bas bazuotųsi sveiku ir 
natūraliu pagrindu 
LIETUVIŲ BENDRUO
MENE, tai ir tų tarp- 
veiksninių pasitarimų - 
konferencijų reikėtų 
daug mažiau, nes ryšio 
palaikymas būtų nepa
lyginama lengvesnis ir 

darbo rankų nepalygina
mai daugiau. Ir VLIK'o 
pirmininkas, kalbėda
mas apie įvairius bend
radarbiavimo būdus, pa
darė sekančią pastabą, 
liečiančią JAV Lietuvių 
Bendruomenę: "Nepas- 
laptis, kad turbūt dau
giausia Lietuvos lais
vės kovos pajėgų ir re
sursų randasi šioje šaly
je. Tad ir JAV Bendruo
menės (gal ir kitų kraš
tų lietuvių bendruome
nių) akivaizdus įsijun
gimas į minėtų veiksnių 
bendradarbiavimą yra 
būtinas".

Privačiame pokalbyje 
beveik be išimties sutin 
karna, kad dabartinė or
ganizacinė struktūra yra 
dirbtina ir realybei neati
tinkanti. Konkrečių žy
gių tam iš esmės per
tvarkyti nesiimama, nes 
tikimasi, kad laiko bėgy
je partiniai politikieriai 
"išeis iš rikiuotės" ir 
reikalai savaime susi
tvarkys... Penkiasdešim 
tinės Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo su
kakties proga ar never- 
tėtų išeivijoje pasista
tyti prasmingą pamink
lą: padėti sveikus natū
ralius ir veiksmingus 
pagrindus mūsų organi
zacinei struktūrai. Lie

V. Maželio nuotraukaPĖDOS SNIEGE...

tuvių Bendruomenės rė
muose galėtų sutilpti vi
sos esamos organizaci
jos bei politinės partijos 
ir visi nepartiniai ir ne
organizuoti lietuviai. Į 
LB vadovaujamus ir ki
tus organus galėtų kan
didatuoti partiniai ir 
ne partiniai, galėtų 
jie kandidatuoti pavie
niai ir sąrašais. Persi
tvarkius ant bendruome 
ninių pagrindų vienos ar 
kitos partijos - grupės 
populiarumas ir jos įta 
ka į LB pareitų nuo to, 
kiek ji sugebėtų išsta
tyti tinkamų kandidatų 
ir kiek patraukli ir gy
venimiška būtų jos siū
loma programa visiems 
lietuviams rūpimais rei
kalais. Žodžiu, atsiras
tų sveika konkurencija, 
o ne pašnabždomis veda 
mi šmeižtai bei intry- 
gos. Šiandien dar vis “ 
klaidingai galvojama, 
kad partinės - grupinės 
organizacijos "iš tradi 
cijos" turi monopolinę 
teisę į politinių reikalų 
atstovavimą. Tą savo 
"teisę" jos atkakliai gi
na žodžiu, o ne įsiparei 
gojimu bei Sąžiningu pa 
’eigų atlikimu laisvini
mo darbe.

Daugumas turbūt sutik- 
(Nukelta į 6 psl.)
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Tėvu ir vaiku draugystė c c '
Daugelis mažų vaikų 

turi didelį palinkimą ’ 
viską naikinti - plėšyti, 
draskyti. Knygos, žais
leliai, paveikslėliai vai
kui greit atsibosta ir jis 
ima juos laužyti, svaidy
ti į pasienius. Čia kalba
ma ne apie tuos vaikus, 
kurie norėdami viską 
ištirti, pažiūrėti, kas 
yra žaislelio viduje, tuos 
daiktus drasko, bet apie 
tuos, kuriuos pats dras
kymas, plėšymas ir nai
kinimas žaislelių džiu
gina, teikia jiems malo
numą, kurie to malonu
mo kurstomi viską dras 
ko, kas tik į jų rankytes 
patenka. Motina kartais 
dėl tokio vaiko elgesio 
nervuojasi, dažnai jį ba 
ra, per rankutes muša. 
Bet tokia bausmė nieko 
nepadeda ir vaikas daro
si dar įžūlesniu.

Viena prityrusi ir auk
lėjimo dalykus gerai su
prantanti motina kaip tik 
augino savo sūnelį, kuris 
turėjo didelį palinkimą 
viską naikinti. Pradžioj 
ji sūnelį barė, bet paste
bėjus, kad tas nieko ne
gelbsti, ryžosi suvaldy
ti vaiko piktą norą nai
kinti ir pakreipusi tą 
blogą palinkimą gera 
linkme. Ir toji motina 
štai ką pasakoja:

— Mano sūnelis buvo 
vienerių metų amžiaus. 
Kartą jis žaidė su nesu
draskomu paveikslėlių 
albumėliu. Aš stebėjau, 
kaip mano mažo sūnelio 
maži rausvi piršteliai 
užsikabino už vieno pa
veiksliuko kampo ir su
rado ten mažą plyšelį. 
Nustebęs žiūrėjo jis į 
tą surastą "stebuklą", o 
aš stebėjau jį tylėdama. 
Pagaliau pavyko jam pa
veiksliuko tiek atlupti,

c

JONAS MIŠKINIS

Lietuvių 
Bendruomene • ••

(Atkelta iš 5 psl.)
Sime, kad šiuo metu vie
nas iš pagrindinių užda
vinių yra išlikti gyvais 
lietuviais, o tuo pačiu 
išlaikyti gyvą lietuvių 
tautą. Mes turime savo 
veiklos planus suderinti 
taip, kad jie būtų efek
tingi ilgesniam laikui. 
Mūsų veikime planai tu
ri pirmoje eilėje atsi
žvelgti į ateinančias kar- 
tas, kad tuo giliau įleis- 
tume šaknis ir geriau 
prisitaikytume prie gy
venamo krašto reikalavi
mų. Susitelkę į vieningą 
Lietuvių Bendruomenę, 
kad ir daugiaveidžių or
ganizacijų šeimoje, pa
darysime ją efektingą 
Lietuvos laisvinimo dar
be, nes Bendruomenėje; 
anot dr. Valiūno, yra dau' 
giausia pajėgų ir resur
sų. Tad pajunkime tas pa
jėgas ir tuos resursus į 
produktingą darbą dar 
penkiasdešimtųjų sukak
tuvių išvakarėse. Uždels- 
tas laikas veikia mūsų 
visų nenaudai.

kad jis jau galėjo jį sa
vo piršteliais suimti. Ta
da jis tvirtai suėmęs pa
traukė, nuplėšė ir sušu
ko nustebęs "O".

Aš pamačiau, kad pas 
jį reiškiasi palinkimas 
naikinti, draskyti. Pa
grasinau jam pirštu ir 
tariau "vaikeli", paglos
čiau knygelę ir sakiau: 
tos knygelės negalima 
draskyti, bet štai šitą tai 
galima, ir taip sakyda
ma išplėšiau vieną ka
talogo lapą ir jį sudras
kiau žiūrėdama į jo nuste
busias mėlynas akeles. 
"Šitą tai mes galime 
draskyti, o tą gražią kny
gelę (čia vėl knygelę pa
glosčiau) padėkime į jos 
vietą". Tą paglostymą ir 
plėšymą aš jam parody
davau kasdien. Ir gyvas 
vaiko protelis greit su
prato, ko iš jo nori mo
tina, nes kai tik jam kas 
paduodavo paveikslų kny
gelę, tai jis ją imdamas, 
didžiausią džiaugsmą 
reikšdamas, meiliai su
čiaupdavo savo lūpytes, 
o gavęs katalogą, surauk
davo savo mažą kaktelę 
ir išplėšęs jo lapus žais
davo, kiek jam patikda
vo.

Taip ta motina dary
davo su visais žaislais, 
mokydama juos saugoti, 
greta globojančios prie
žiūros pastatydavo nai
kinamą. Ir tas jai pui
kiai sekėsi, nes jos sū
nelis išmoko saugoti sa
vo žaislelius, o vėliau, 
kai paaugo ir pradėjo 
lankyti mokyklą,jo kny
gos būdavo visada šva
rios, be rašalo, be rie
bių dėmių: knygų ir są
siuvinių lapai neužlanks- 
tyti, nesuplėšyti. Visas 
gautas dovanėles ir žais
lelius jis gražiai laiky
davo. Kai paaugo dides
nis, tai savo gražiai iš
laikytus, beveik dar nau
jus žaislelius padova
nodavo kitiems mažes
niems už save vaikams, 
tuo padarydamas jiems 
daug džiaugsmo.

Be kai kurios moti
nos gali čia pasakyti, 
kad tas berniukas buvo 
perdaug žiauriai, viena
šališkai ir net gal per
daug pavyzdingai auklė
jamas. Bet čia tenka pri
minti, kad berniukas tu
rėdavo daug ką draskyti, 
tyrinėti, nes visi sugadin
ti daiktai, pvz., senas 
laikrodis, sena nevarto
jama lempa ir kiti pana
šūs daiktai buvo jo globo
je, priežiūroje.

Kita motina pasakoja, 
kaip ji savo sūnelį supa
žindino su namų ruošos 
darbais. Virtuvėje pir
miausia pradėjo jį pra
tinti šluostyti šaukštus, 
paskui ir visus kitus sta
lo indus. O kai išmoko 
šluostyti indus, tai pa
dėdavo motinai padeng
ti ir nuimti nuo stalo, 
po valgio indus. Vėliau 
norėdavo jis prisidėti ir 
prie dulkių šluostymo ir 
langų valymo. Jis išmo-

abiem būdavo šventa. Po 
tokios maldos atsiver
davo vaiko širdis, ir jis 
išpasakodavo savo ma
mytei viską, kokius 
džiaugsmus ar liūdėsius 

’ patyrė tą dieną. Taip to
ji motina tapo geriausia 
savo sūnaus drauge.

Ir tada, kai sūnus jau 
buvo suaugęs, paskutinė 
jo dienos valandėlė bū
davo skiriama bendrai 
maldai drauge su moti
na. Po maldos būdavo ii' 
gas pasikalbėjimas apie 

bM^audW?SuVipažm. tai’ ką tą dieną per- 
damas su namų ruoša 
jis pažįsta nelengvą mo
tinos darbą namie ir iš
moksta jį įvertinti ir 
branginti. Kas taip nuo 
pat vaikystės yra auklė
jamas ir gyvenimui ruo
šiamas, tas visose aplin
kybėse mokės būti ap
sukrus ir praktiškas — 
niekas jam nebus nepa
keliamai sunku ar įky
ru.

Iš to mažo gyvenimo 
pavyzdžio matome, kad 
vaiko gyvenimo pamatus 
padeda motinos, nuo pat 
ankstyviausios vaikys
tės savo pratindamos 
dirbti, neardyti, bet kur
ti. Ir tai turi daryti be 
pertraukos, be poilsio, 
save užmiršusi, nes ji 
juk ne ką kitą stato — 
tik savo vaiko gyvenimą, 
jo ateitį kuria!

Vaikų būdui, jų sielos 
gerosioms ir blogo
sioms ypatybėms tarp
ti turi didelę įtaką visa 
aplinka. Tad labai yra 
svarbu, kokie žmonės 
augantį vaiką supa. Mū
sų vaikų sielą veikia ir 
gyvenimo laiko nuotaika. 
Priaugančiąją kartą la
bai veikia tai, kas aukš
ta, gražu ir kilnu, bet 
drauge veikia jį, kas že
ma ir bloga. Bet vis dėl 
to svarbiausia vieta vai
kų auklėjime tenka tė
vams. Jų įtaka vaikui yra 
pati didžiausia. Bet šis 
teigimas tinka tik tada, 
kai tėvai skiria pakan
kamai laiko savo vai
kams. Tik nuolat su savo 
vaikais bendraudami, tė
vai gali būti jų dvasios 
gydytojai. Tam tikslui 
pasiekti vienas geriau
sių būdų yra dažni tė
vų pasikalbėjimai su 
vaikais. Toki pasikalbė 
jimai labai suartina ir su* 
riša tėvus su vaikais. 
Jeigu nėra laiko ilges
niam pasikalbėjimui, tai 
reikia su vaiku bent va
karinę maldelę sukalbė
ti. Tai turi labai dide
lės reikšmės, ką 
daugybė 
vyzdžių.

Vienas 
dagogas 
motiną, kuri nepraleido 
nė vieno vakaro drauge 
nepasimeldusi su savo 
sūneliu, kai tik jis pra
dėjo kalbėti. Ta trum
pa maldos valandėlė

ko įsiūti į savo švarke
lį sagas ir pramoko 
mėgsti virbalais ir ner
ti vašiuku. Ir mano vai
kas, sako motina, ką jis 
savo vaikystėje išmoko, 
jam buvo naudinga — jis 
neniekindavo jokio dar
bo, negriaudavo jo ir ne
naikindavo — jis tuoj no
rėdavo pats dirbti, kur
ti. O tie smulkūs namų 
darbeliai vyrui yra la-

t
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gyvenimo

vokiečių 
pasakoja

rodo 
pa-

pe- 
apie

gyveno. Jeigu jis dieną 
turėjo sunkių kovų ir pa
gundų, tai vakare pa
lengvėdavo jo širdis, kai 
motinai 
kodavo.
sus jo 
pius.

Tas januolis 1914 me
tais baigė gimnaziją ir 
tais pačiais metais buvo 
paimtas kariuomenėn. 
Jis buvo puikus jaunuo
lis, karys. Dar gimna
zistas būdamas, jau daug 
rašė, buvo gabus teatro 
kritikas. Po pusantrų me
tų jis grįžo iš karo lau
ko su karininko laipsniu, 
bet sunkiai sužeistas. 
Grįžo namo pasveikti ir 
pailsėti. Ir dabar kiek
vieną vakarą jis sukal
bėdavo su motina mal
das. Išvykdamas į pas
kutinį karo žygį, kuria
me jį sutiko mirtis,pa
sakė: "Kaip aš esu dė
kingas savo motinai,kad 
ji rado laiko kas vakarą 
su manimi pasimelsti".

Tėvai t kurie moka tap
ti geriausi savo vaikų 
draugai, visada gali 
jiems padaryti tokią įta
ką, kuri nugalės visas ki
tas aplinkos įtakas. Pa
tyrimas rodo, kad žmo
gus tik tada labiausiai 
gali kitus paveikti, kai 
yra laimėjęs jų širdyse 
stiprų pasitikėjimą. To
dėl ir tėvai tik tada ga
lės savo patarimais ir 
nurodymais palenkti sa
vo vaikus į norimą pusę^ 
jeigu nuolatiniu ir nuo
širdžiu bendravimu bus 
įgiję pilną jų pasitikėji
mą.

Viena studentė pasipa
sakojo savo mokytojai 
tokį atsitikimą,

— Niekada nepamir
šiu, kai kartą mano mo
tina išmintingu patarimu 
atvėrė man akis ir pa
rodė, kas žmogaus do
riniame gyvenime yra 
svarbu ir esminga, o kas 
menka ir neturi jokios 
didesnės reikšmės. Tai 
buvo pirmaisiais mano 
mokslo metais. Vieną 
dieną aš pamiršau namie 
sąsiuvinį ir trintuką ir 
dėl to gavau nuo mokyto
jo papeikimą. Kadangi bu 
vau labai uoli ir sąžinin
ga mokinė, tai tas papei
kimas man buvo labai 
skaudus. Namie slankio
jau nedrąsi ir susirūpinu'

viską išsipasa- 
Motina žinojo vi • 
širdies užkam-

SKRIAUDA VAIKAMS
Argentinos lietuvių 

laikraštis Laikas, savo 
spalio 18 d. laidoje, rašy
damas apie daromą 
skriaudą vaikams nemo
kinant jų lietuvių kalbos, 
rašo:

"Mokyklose įrodyta, 
kad mokiniai, mokantieji 
dvi kalbas ar daugiau, tu
ri inteligencijos koefici
entą žymiai aukštesnį, 
negu su viena kalba. Kiek 
viena kalba praplečia mū
sų dvasinius, kultūrinius 
horizontus. Salia to, 
dažnu atveju ir materi
alinės naudos teikia. Po
licijos tarnautojai už 
kiekvieną žinomą kalbą 
gauna mėnesinį algos 
priedą. Lėktuvų bendro
vėse reikalauja anglų ir 
ispanų kalbų žinojimą, 
bet duodama pirmenybė 
tiems ar toms, kurie mo
ka dar bent vieną kalbą.

Kas kartą mūsų jauni
mui vis atsiranda dau
giau galimybių kelio
nėms pas lietuvius į Š. 
Ameriką, Braziliją ar 
net į pavergtąją Lietuvą. 
Visados mieliau kviečia- 
mi ir laukiami, kurie ge
riau vartoja savo tėvų 
kalbą. Kongresuose, stu
dijų dienose daugiau pa
sinaudoja, kurie sklan
džiau lietuviškai kalba.

Net ir grožio karalai
tės rinkimuose kartais 
nulemia geresnis lietu
vių kalbos žinojimas...

Taigi, atitaisykime 
vaikams padarytą ar da
romą skriaudą — sten
kimės juos išmokyti mū
sų tėvų ir protėvių kal
bos!"

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

S. Andrejonienė ir J. Juk* 
nevičienė atvykusios Liet. 
Fondo būstinėn jteikė 250 
dol. likusį pelną po jurbar
kiečių suvažiavimo. Jurbar
kiečių įgaliotos jos pareiš
kė: ”Mes jurbarkiečiai, no
rėdami pagerbti lietuvių 
tautai nusipelniusius jur
barkiečius ir prisidėti prie 
bendro įnašo lietuvių kultū
rai kelti bei laisvės bylai 
vesti, jungiamės į L. Fondo 
didelę seimą ir linkime jai 
augti ir greitai pasiekti už
sibrėžtąjį tikslą”, pasirašė: 
Salomėja Andrejonienė, Ja
nina Juknevičienė.

L. Fondo adresas: 6643 
S. Maplevvood Avė., Chica
go, III. 60629. (Sk.)

PUIKIAUSIA DOVANA 
VISOMS PROGOMS

Puikios, autentiškos ilgo 
grojimo lietuviškos plokšte
lės, gražiai įpakuotos, mono 
ar stereo — klauskite

REQUEST RECORDS.
Nesitenkinkit pakaitalais! 

Eikit į artimiausią krautu
vę ar prašykit nemokamo 
katalogo rašant:

Reųuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
Nevv Rochelle, N.Y. 10811

Sisters of Reparation of the Congregation of Mary 
JOIN A CHANGING COMMUNITY

IN A CHANGING CHURCH

Generous young giriu wishing to serve God in Uis poor 
& friendless are invited to join the Srs. of Reparation. 
who eonduet a home for Friendless Women; niake hon>e 
visi ta t ions; work among Exceptional Children; do ca- 
techetic<įl work; nursing & maintain residences for busi- 
ness women & Ręst Honies for the Aged- Write: Mother 
M. Gabriel, St. Zita’* Vilią, Moiuey, N. Y. 10952.

(128-135)

si iš kampo įkampą, veng
dama klausiančių moti
nos žvilgsnių, tarsi bū
čiau kokį didelį nusikal
timą padariusi. Pagaliau 
vakare aš to nebegalėjau 
pakelti. Kai atėjo moti
na prie mano lovos drau
ge pasimelsti, ašaro
dama išpasakojau jai sa
vo sunkų rūpestį. Tada 
motina atsisėdo prie ma
nęs ir paklausė:

— Kaip tu manai, ar 
Dievuliui labai skauda, 
kad tu pamiršai savo 
trintuką ir sąsiuvinį?

— Ne, — atsakiau ne
drąsiai.

— Jeigu tu būtum pa
melavus, — kalbėjo mo
tina, — tada tai tikrai 
būtų ko liūdėti. Tad da
bar ateityj stenkis, ei
dama į mokyklą, nieko ne
užmiršti.

Šitie motinos žodžiai 
nuvertė nuo mano šir
dies sunkią naštą ir pa
darė tokį neišdildomą įs
pūdį, kad vėliau panašiuo
se atsitikimuose aš juos 
visada atsimindavau ir 
pagal juos pasielgdavau. 
Tai geroji sėkla, kurią 
mano motina pasėjo. Jai 
visai nežinant, toji sėkla 
manyje sudygo ir atne
šė vaisių.

SCHOOL GUIDE

SACRED HEART 
SCHOOL 

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS

Grades 4 through 8 
Brothers of 

The Sacred Heart 
Andover, Massachusetts 

AIR CONDITIONED—LARGE 
CAMPUS

(130-139)

HELP WANTED MALĖ

"ENGRAVER WANTED”
Photo engraver (finisher-proofer) 3 
or 4 y<-ars experience, steady work 
wilh advancement, open shop con- 
tract, or write Ceelhood Co., 5222 
Wabash, Detroit, Michigan 48208.

(128 f 30»

WELDERS
WELDER 

TRAINEES
Free instruction. We employ you in 
other capacity until qualit>ed.

Fully paid vacation. Blue Croxs and 
Blue Shield, 9 paid holidays, pension 
plan.

Apply daily 8 to 5 

PARAGON 
BRIDGE & STEEL 

4400 Grand River. Novi, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(125-134)

PLANINGAS TAUPYMAS
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4*/4% išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

TAUPYTI ŠIANDIEN!

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President
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R APYLINKĖSE
MENO PAMOKOS

Sausio 4 d. Treftwood ga
lerijoje, 395 E. 200 Street, 
Euclid, Ohio, prasidės dai
lės menu besidomintiems 
pradinės pamokos, kurios 
vyks ketvirtadieniais nuo 7 
iki 4) vai. vakaro. Pamo
koms vadovaus dail. R. La- 
niauskas.

Mokestis už pamokas — 
$8.00 mėnesiui. Pamokų 
reikalu prašoma skambinti 
tel. 531-6653 bet kuriuo lai
ku.

• A t A Izabelės Navic
kienės prisiminimui, vieto
je gėlių, Lietuvių Fondui 
aukojo: J. Balbatas $20.00, 
P. A. Jančiukai $20.00, K. 
E. Gaižučiai $20.00, D. R. 
Valodkos $20.00, J. Citulis 
$10.00, J. Urbšaitis $10.00.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

VERTICAL 
TURNING 

MILL 
OPERATORS 

EXPERIENCED
WORK ON 20 FOOT MACHINE. 
NIGHT SHIFT-LONG PROGRAM. 

For !nterview call: 
313 — 923-8088 

An Equal Opportunity Employer 
(124-130)

KALĖDINIU SVEIKINIMU
ATVIRUTES

jau dabar laikas įsigyti ar užsisakyti Dirvoje.
Turime ir skautų Vidūno Fondo bei kitų lei

dėjų LIETUVIŠKAS atvirutes.
Kainos nuo 10-25 c. Užsisakant paštu, prašo

me prijungti 10 c. pašto išlaidoms.
Lietuviškos atvirutės vardo ir gimimo dienai.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELAND, Ohio

* tEv. G. SABATAI- 
TIS, S.J. lapkričio 28 d. 
pietavo su Cincinnati Ar
kivyskupu Kari J. Alter, 
ir turėjo progos plačiau 
išsikalbėti apie Cincinna- 
ti arkivyskupijoje gyve
nančius lietuvius. Lietu
viai toje arkivyskupijoje 
turi labai gerą vardą ir 
Arkivyskupas ypatingai 
iškėlė Daytono lietuvių 
parapijos kleboną, kun. 
Titą Narbutą. Arkivys
kupas pritarė Xavier Uni
versitete, Cincinnati, or
ganizuojamoms lietuviš 
koms pamaldoms ir pa
rodė susidomėjimą se
kančių metų mūsų dvi
guba sukaktim: 100 metų 
lietuvių emigracijos į 
JAV ir 50 metų Lietu
vos Nepriklausomybės 
paskelbimo paminėjimu. 
Lietuvių izoliacija nuo 
vietinės aplinkos yra ža
linga lietuviškai veiklai, 
nes artimų ryšių palaiky
mas su vietiniais tiek 
Bažnyčios tiek valdžios 
atstovais lietuviams yra 
ne tik svarbu, bet ir bū
tina. (LIC)

• Parduodama elektrinė 
siuvamoji mašina ”Domes- 
tic” už 50 dol. Teirautis po 
5 v. v. telef. 541-7485.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone. 
Teirautis telef.: 431-2497.

MINTYS IR 
ŽVILGSNIAI

Neatsižvelgiant į visus 
Kremliaus lakštingalų čiul
bėjimus, kurių daugiausia 
pasigirsta ir Vilniaus rau
donųjų pakalikų, jog Sov. 
S-goje koncentracijos sto
vyklų kaip ir nebėra ir 
"laisvės saulė” šviečia vi
siems (daugiausia geros 
valios parsidavėliams), fak
tai ir liudininkai byloja ką 
kitą.

štai, anglų jūreivis John 
Weatherly, nubaustas 18 
mėnesių už pasilinksmini
mus Leningrado uoste, ir 
revoliucijos sukakties pro
ga amnestuotas, grįžęs An- 
glijon liudijo buvęs sovie
tinėje koncentracijos sto
vykloje, kurioje buvę labai 
blogai. Tekę visą laiką dirb
ti, o maisto beveik visai ne
davę. Daug žmonių miršta 
stovyklose iš bado ir tuber
kuliozės. Stovykloje radęs 
visai paliegusį ligonį ir iš- 
badėjusį anglų paskaitinin
ką Gerald Brooke, kuriam 
net uždrausta tiekti medici
nišką pagalbą.

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

Reųuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10801

EUCLID
3 mieg. colonial,rūsys su 

svečiams kambariu. 2 maš. 
garažas. Į šiaurę nuo Lake 
Shore ir Holy Cross parap., 
su teise naudotis paplūdy- 
miu.

EASTLAKE
Nauji 3 mieg. ranch na

mai su pilnai įrengta vir
tuve, l>/2 vonios. Įkainoti: 

$15,700 be rūsio, 
$17,700 su rūsiu, 
$19,000 mūriniai.

Kreditas už dažymą ir 
dekoravimą.

VINE REALTY AND 
INSURANCE

35165 Vine Street
WH 2-4440

(130-132)

PARENGIMAI
CLEVELANDE

GRUODŽIO 9 D. Neringos 
tunto iškilminga sueiga šv.Jur- 
gjo par. salėje. Pradžia 7 v.v.

GRUODŽIO 17 D. Vysk. M, 
Valančiaus Lit. Mokyklos Eg
lutė Lietuvių Salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų 
Metų sutikimas Smith restora
ne. Rengia LB I ir II apyl.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.

19 68

SAUSIO 7 D. šv. 'Kazimiero 
Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė.

SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

VASARIO 3 D. Ateinininkųba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 18 D. Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50 Metų 
Sukakties Minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

ATVIRAS LAIŠKAS BRONIUI RAILAI
Mielas Brony,

Visuomet malonu iš Tavęs iš
girsti šviežią minti, atkurtos 
praeities žiupsni, nekasdienišką 
komentarą ar originalią frazę. 
Tarp man visuomet malonių, 
nors ir sporadiškų asmeniškų 
pokalbių atsiradusias spragas 
užpildo Tavo Akimirkų monolo
gai.

Lietuviško žurnalizmo dirvo
nuose galėtumei būti palygintas 
su amerikiečių Walter Lipma- 
nu savo Įsitikinimo stiprumu, su 
Bob Considine’u savo gražiu 
stiliumi ir prolifiškumu, dar 
pridedant Art Buchwaldo gabu
mą satyrai. Esi Įdomus, asme
niškas, dėl to ir kontraversi- 
nis, išradingas, drąsus, aštrus, 
kūrybingas, kartais rafinuotas 
ir kosmopolitinis, kartais pa
prastas ir parapijietiškas.

Vinok esi visuomet artimas, 
gyvas, realus, komentuojąs mū
sų lietuviško gyvenimo, to pa
lengva merdinčio kūno, džiaugs
mo svaigulėlius ar skausmo kon 
vulsijas. Mėgsti kaip ir aš 
TEISYBĘ! ir nevynioji nieko, 
kas Tavo nuomone neužsipelno, 
i šilkini popierėli ir nepadabi
ni trispalviu kaspinu...

Dėl tos teisybės ir šis mano 
laiškas. Akimirkų skaitytojas, 
perskaitęs MENININKŲ TRA
GIKĄ BALIUJE (Dirva No. 112) 
galėjo susidaryti Įspūdi, kad 
Pietinėje Kalifornijoje prasi
dėjo lietuviškas Vietnamas! Iš 
tolo ir tik per Akimirkų akinius 
stebis, tiesioginiai neužintere- 
s uotą s žiūrovas galėjo susida
ryti vaizdą, kad jau lyg ir ne- 
besaugu būtų pas mus net Į sve
čius atvažiuoti... nes čia vyks
tančios lietuviškos kautynės, 
kažkokia žūtbūtinė kova tarp 
Santa Monikos ir Los Angeles 
lietuviškų bėglių ir tremtinių...

Taip ir nesuprantu Tavo gana 
keistai skambančios frazės: 
"Vis labiau Įsitikinu, kad pasku
tinis lietuvis Amerikoje, kuris 
garbingai žus kovodamas, bus 
losangelietis arba santamoni- 
kietis". Tai tik man panašu J 
humorą be humoro...

Netikslumų yra Įsibrovę ir 
dėl Santamonikiečių aplamai, ir 
dėl Santa Monikos ir jos pra
eities. Tiksliau ir faktiškiaunu
brėžei šių dienų Santa Monikos 
vaizdel}, bet ir tenai keistai tvir
tini, kad "tai jau kažkas panašu 
1 Pacifiko vasarvietės pradžią, 
kuri dar už šimto metų gal ir 
galutinai sukultūrės."

MALĖ HELP

(Surveying): SENIOR ENGINEERING 
AIDE Borough of South Plainfield 
Engineer's Office. Desire someone 
with education in Surveying and ex- 
perience in conatruction for transis- 
man in field party on rnunicipal im- 
provements $5200-6300 plūs liberal 
benefits dependent on experience. 
Te).: 201 - 754-9000 9:00 a m. to
5:00 p. m. (130-136)

EXPERIENCED 
punch press operator 
for heating registers 
and grills. Steady work.

Apply at
Cleveland Register and 

GrilI Mfg Co. 
3188 E. 80 St.

Cleveland, Ohio 44104
(129-131?

COTTAG1 PARF.NTS
Who snys there are no jobs f<>r 
people over 40? Boyx Village needs a 
healthy, mature man and wife. Ht|r» 
28-60, with no children at honie to 
work with 12 bovs ages 12-18 in a 
Cottage selting. Mušt be willmg to 
learn and accept modern child care 
techniques and skills. Sočiai Seciiritv. 
Blue Cross. paid vacations and olher 
benefits. Write to Mr. I larold Sh<>- 
vvalter, Boys Viliame, Ine.. Smithwille, 
Ohio or call \X'ooster. Ohio. 262 8931.

<129 1321

MEN WANTED
FOR COLD DRAUS 

STEEL PLANT 
STF.ADY NORK 

GOOD MAGES AND 
FRINGI Bl NI.FITS.

PLYMOUTH STEEL 
CORPORATION 

5900 MILFORD 
DETRO1T, MICH. 
313 — 899-3300

(125-132)

Jeigu kalbėdamas apie da
bartį būtumei pabrėžęs, kad San 
u Monika netolimoje ateityje 
bus panaši Į Maimi, tai jau 
būtų arčiau tiesos. Gi šimto 
metų sukultflrėti nebereikės, 
nes čia jau ir dabar kultūrinė 
ir kitokia veikla gana stipri,ak
tyvi ir pakankamai aukšto lygio.

Santa Monikos vasarvietė, jau 
nuo pat jos gimimo buvo Los 
Angeles pasiturintiems pilie
čiams, tas pat, kas Tau ir Tavo 
draugams buvo mūsų Palanga: 
poilsio ir žaidimų, ne eilinio gro
žio vieta prie smėlėto vandeny
no.

čia tiek Tavo artimų draugų 
gyvena! Tiesiog nesuprantama, 
kas Tave nunešė Į Eagle Rock, 
kur pritinki tiktai savo vis kaž
kodėl su savotišku pasididžia
vimu pabrėžiama proletariška 
ir tik uždarbiui orientuota dar
bo buitimi, gi savo skoniu, so- 
fistikuotumu, socialiniais polin
kiais ir literatūriniais polė
kiais prikausai prie Alminų, 
Arbų, Devenių, Gedgaudų, Gu*- 
dauskų, Lembertų, Pautienių, 
švaistų ir kitų, kažkodėl pasi
rinkusių šią gražią pajūrio va
sarvietę. Trūksta tik Tavęs,

Santamonikiečiai, neabejoju, 
yra dėkingi Tau, kad juos Aki
mirkose pamini. Juk Tavo liaup 
sinimas ar šonų išvanojimas 
savotiškai darosi "statuso sim
boliu" mūsų lietuviškame skruz 
dėlyne.

Ir mes dažnas esame paro- 
hialižki. Turėdami oficialias 
miesto ribas (Santa Monika 
priešingai Tavo tvirtinimui, nie 
kada nebuvo ir nėra Los ange
les priemiestis), savo valdžia, 
stengiamės būti gerais lietu
viais ir lojaliais šio krašto pi
liečiais, keliame savo vėlia
vėlę tiek aukštai, kiek Įstengia
me, rodome savo tautinĮ,visuo
menini ir socialini veidą ir cha
rakteri, gyvename savo gyveni
mą, didžiuojamės,kur verta,vi
sokiais asmeniniais atsieki- 
mais, nepaneigiant turto, kuris, 
anot Tavęs vienam, kitam stie
piasi iki milijono. Taip ir nesu
prantu, kodėl Devenių, Petrikų 
ar Sinkių milijonai turėtų kelti 
"pozityvų celių skaldymosi ir bax 
cilų dauginimosi galią"... ir ne
sutinku, kad "... savo dinamišku 
progresu ši kolonija išvystė su- 
dvigubtiną "kultūrinę veiklą".

Mes neturimei nei tautinių, 
nei kitokių bendrų namų, neruo- 
šiame lietuvių dienų, neturim 
sambūrių, nei antros parapijos. 
Mes tik kukliai susibūrę Į San
ta Monikos Lietuvių Klubą, ku
ris priklauso ir remia Lietuvių 
Bendruomenę, surengiame balių 
(ir tą tik vieną J metus) ir re
miame mums labai parankią ir 
reikalingą lietuvišką šeštadie
nio mokyklą savo vaikams ^da
lyvaujame, kaip ir kiti.visokiau 
siuose parengimuose ir rinklia
vose.

Mes nesam "inteligentiški 
dėl to, kad nepriklausom bied- 
nuomenei", kaip pats pusiau 
rimtai tvirtini. Biednuomenės 
terminas iš viso pasidaro labai 
sujauktas šiame"affluent socie- 
ty" krašte, ypač kiek tai liečia 
darbščius ir dėl to pasiturinčius 
tautiečius.

Tiesa, turime diplomuotų 
žmonių, bet jie diplomų iškė
lę nenešioja ir jais nesidabina, 
kaip nekurie kiti mūsų kaimy
nai.

Nebuvome užsimoję, nei sten 
gėmės perimti J savo rankas 
kredito kooperatyvo, kaip kad 
tvirtini paveiktas, iš kažkur 
gautų, stebėtinai netikslių in
formacijų. Tai tik buvo, Tavo 
žodžius kartojant, "santamoni- 
kiečiu dinamizmo prasiverži
mas", ką visiškai teisingai di
agnozuoji.

Tokio dinamizmo, deja, sto
kojo kooperatyvo veiksniams, 
kas ir paskatino DAUGUMĄ me
tiniame susirinkime dalyvavu
sių santamonikiečių (ir ne-san- 
tamonikiečių) kooperatyvo narių 
įlieti šviežio kraujo demokra
tiškai ir legaliai išrenkant prie 
pasiliekančių septynių pareigū
nų -- keturis naujus asmenis.

Tavo, Brony, minimi tamsūs 
debesys kybo, mūsų supratimu, 
ne ant santamonikiečių galvų, 
bet greičiau pritemdo kitų as
menų visuomenines sąžines ir 
jų pačių nusipintas (iš tokių pat 
tamsių debesų) skystokas aure
oles...

Beje, prašau paaiškink, kokie 
ten buvo mūsų baliujepatiespa

stebėti ir net Akimirkose pami
nėti "išsipuošę proletarai?"

Rašyk, Brony, aš visada su 
(prastu atidumu skaitysiu. Ne
užmiršk, prašau, teisybės.

Draugiškai,

Vytautas R. Plukas 
Santa Monika

PAPILDĖ ĮNAŠUS 
LIETUVIU FONDUI

A. Jonaitis, L. Fondo įga
liotinio iždininkas Cleve
lande atsiuntė 80 dol. papil
domų įnašų L. Fondui iš se
kančių asmenų : A. I’uško- 
riūtės — 10 dol., S. ir J. 
Ignatavičių — 20 dol., B. 
Bacevičienės — 50 dol.

L. Fondo adresas: 6643
S. Maplewood Avė., Chica
go, III. 60629. (Sk.)

L. Fondo Tarybos narys 
inž. V. Kutkus iš Detroito 
atsiuntė 100 dol. gauta per 
talkininką K. Sragauską iš 
Marijos Rackienės. šią au
ką M. Rackienė skiria savo 
mirusio vyro A. Rackos at
minimui įamžinti L. Fonde.

L. Fondo adresas: 6643 
S. Maplevvood Avė., Chica
go, III. 60629. (Sk.)

NAUJI LEIDINIAI
LIETUVA — filatelis

tų d-jos biuletenis, lap
kričio mėn. (8 nr.) pasi
rodė patrauklesniu vir
šeliu — su pirmųjų Lie
tuvos pašto ženklų re
produkcijų vinjete.Turi
nys rodo, jog filatelistai 
yra gerai susiorganiza
vę, palaiko tamprų ryšį 
ir informuojasi jiems rū
pimais klausimais. Šiuo 
metu jie ruošiasi įdo
miai jubiliejinei lietu
viškų pašto ženklų pa
rodai.

Biuletenį redaguoja 
Eug. Petrauskas Chica
goje.

KARYS — lietuvių ka
rių - veteranų mėnesinis 
žurnalas, redaguojamas 
Zigmo Raulinaičio savo 
lapkričio mėn. laidoje 
(nr.9) tęsia įdomesnių 
lietuvių karo istorijos 
momentų nagrinėjimą. 
Žurnale apstu ir kroni
kos, liečiančios lietuvių 
karius ir kariams įdo
mesnius įvykius pasau
lyje. Žurnale pasigenda
ma moderniojo karo 
mokslo aktualijų.

LAIŠKAI LIETU
VIAMS — Tėvų Jėzuitų 
leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas savo lap
kričio mėn. laidoje (nr. 
10) tęsia gražiai pradėtą 
tradiciją skoningai ilius
truoto žurnalo skiltyse 
nagrinėjant tuos religi
nius ir tautinius momen
tus, kurie šiuo metu pa
saulyje yra aktualiausi. 
Žurnale jaučiama gyvo
ji ir ateitin nebijanti pa
žvelgti dvasia.

Žurnalą redaguoja 
Kęstutis Trimakas, S.J.

TECHNIKOS ŽODIS 
— rugsėjo-spalio (5nr.) 
patiekia įdomių žinių 
apie lietuvių inžinierių 
mokslinius darbus, ku
rių susidaro ne maža ei
lė. Technikos klausi
mais straipsniai papil
domi ''diskusijomis su 
humanitarais", kur ban
doma išryškinti profe
sinių organizacijų vieta 
ir ryšys su lietuviškąja 
visuomene.

Žurnalas gausiai ilius
truotas ir, be abejo, tech
niškai gerai paruoštas.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Aukos Dirvai
G. Balanda, Detroit ......... 5.00
A. Šošė, Chicago ..............5.00
J. Guzulaitis, Omaha ..... 2.00.
A. Bielskus, Cleveland .. 10.00 
P. Pajaujis, Detroit........ 2.00
J. Petkūnas, E. Chicago .. 5.00 
S. Trinka, Chicago...........1.00
P. Laurinavičius, Chicago 2.00 
V. Butkienė, Great Neck .. 5.00
R. Sidrys, Streator..........5.00
J. Gedaugas, E. Moline.... 5.00 
A. Baltrukėnas, Akron ... 10.00 
J. Nesavas, Bloomfield ... 2.00 
V. Gricevičius, Chicago ... 3.00 
J. Černius, Flint................5.00
J. šulaitis, La Grange Pk 10.00 
P. Bakūnas, Baltimore 2.00
S. Pladys, Cleveland 6.00
A. Andrijauskas, Cleveland 5.00 
A. Elijošius,Rexdale.........4.00

• Dirvos rėmėjams pri
mename, jog dovanų pa
skirstyme, dalyvauti gali
ma aukas prisiunčiant iki 
š. m. gruodžio 15 d.

Ta proga malonu paste
bėti, kad šalia kitų vertin
gų dovanų, Dirvos rėmė
jams skiriamas ir žinomos 
įmonės Hohner akordeonas 
(Atlantic III modelis), su 
120 bosų ir 41 klavišais bei 
9 tonų keitikliais. Tai bran
gi ir vertinga Elenos ir Ka
zimiero Pocių, iš East Chi
cagos, dovana.

1 savaitė atostogų Tabor 
Karmoje, akordeonas, origi
nalūs mūsų dailininkų pa
veikslai, knygos, Dirvos 
prenumeratos — tai ver

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie- 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenime 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol. 
už keturias knygas.

----------------------IŠKIRPTI------------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias | Kairę, Timeless Lithuania ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas................................................................

Adresas ......................... .......................................................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.

tingos dovanos kasmet pa
skirstomos Dirvos rėmė
jams.

Todėl prašome įsidėmėti, 
jog tų dovanų paskirstyme 
dalyvauti galės tik tie, ku
rie savo auka parems Dirvą 
iki gruodžio 15 d.

• Stasys Lukoševičius, 
ALT S-gos Elizabetho sky
riaus narys, jau iš anksto 
parūpino Dirvai visą pluoš
tą skelbimų,surinktų iš vie
tos prekybininkų artėjan
čių Kalėdų proga.

Jau kelinti metai Dirvos 
rėmėjas St. Lukoševičius 
tokiu būdu stipriai ir ap
čiuopiamai pasitarnauja sa
vojo laikraščio labui. Už di
delę jo paramą ir rūpestį 
jam nuoširdžiai dėkinga 
Dirvos redakcija.

• Jurgis Gilvydis, Buenos 
Aires, Argentinoje, kino 
teatro "Vytis” direktorius, 
turi paruošęs visą eilę fil
mų, tinkamų rodyti lietu
vių kolonijose Lietuvos 50 
m. neprikl. sukakties proga.

Jo paruoštos filmos su
daro 3 dalis: pirmoje da
lyje surinkti svarbūs ir 
įspūdingi momentai iš Ne
priklausomos Lietuvos gy
venimo su kai kuriais vaiz
dais iš okupacijos metų. 
Antroje dalyje — Argenti
nos lietuvių gyvenimas nuo 
1932 m. Gi trečioji dalis 

apima Urugvajaus ir š. 
Amerikos lietuvių gyveni
mo vaizdus.

Savo filmais J. Gilvydis 
žada pasirodyti Urugvaju
je, Brazilijoje ir, žinoma, 
Argentinoje.

• Argentinos lietuvių lai
kraštis Laikas, redaguoja
mas A. Steipvilos, šį rude
nį atšventė savo gyvavimo 
20 metų sukaktį.

• Komp. Jeronimo Ka
činsko kurinių koncertas 
ruošiamas gruodžio 10 d., 3 
vai. Jordan Hali.

Bostone koncertu rodo
mas didelis susidomėjimas.

Koncertą ruošia specia
liai Bostono lietuvių suda
rytas komitetas.

• AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBOS suvažia
vimas, įvykęs 1967 m. 
lapkričio 13 dieną Chica
goje, įpareigoja ALT vai' 
dybą, skyrius ir visas 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą remian
čias grupes, visas or
ganizacijas ir Amerikos 
lietuvių visuomenę atei
nančiais metais vienin
gai organizuoti įspūdin
gus Vasario 16 dienos 
minėjimus, įtraukiant į 
juos vietinius ir federa- 
linius JAV pareigūnus pa 
grindiniais kalbėtojais 
ir išgaunant iš jų paža
dus remti kovą už Lietu 
vos nepriklausomybės at
gavimą.

ALT kviečia ir ragina 
skyrius ir kitas lietuviš
kas organizacijas teikti 
žinias lokalinei ameri
kiečių spaudai, radijui, 
televizijai apie okupaci
ją ir lietuvių tautos ge
nocidą.

ALT suvažiavimas 
tvirtina seną susitarimą 
tarp Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir kitų lietuvių 
organizacijų, kuris sa
ko, kad visos Vasario 
16 dienos minėjimuose 
surinktos aukos — Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
skyrių ir kitų organiza
cijų — sena tvarka eina 
į Amerikos Lietuvių Ta
rybos iždą.

• BATUN (Baltic Appe- 
al to the United Nations) 
gruodžio 9 d. Statler Hil- 
ton viešbutyje, 7th Avė. 
ir 33 gt., New Yorke, 
kviečia centrinius Bal
tijos tautų organizacijų 
atstovus bendram preli
minariniam pasitari
mui. Posėdžių pradžia 
10 vai. ryto.

Posėdžio tikslas — 
glaudesnis visų trijų tau
tų organizacijų darbas ir 
pasiruošimas artėjan
čiai 50 metų nepriklau
somybės sukakčiai. Tam 
reikalinga bendras pla
navimas ir turimų prie
monių tikslus panaudo
jimas. Kartu tai būtų 
proga išdiskutuoti tamp
resnių ryšių ir veiklos 
galimybių ateičiai.

BATUN kviečia į tą 
posėdį atsiųsti organiza
cijų atstovus ir, jei ga-

New Yorke Moterą Klubas suruošė poeto Putino-MykolaiCio minėjimą. Nuotraukoj apie velioni poetą 
kalba Jonas Aistis. V, Maželio nuotrauka

DVI ĖJŲ KULTŪRININKŲ SUSITIKIMAS. Rašytojas Juozas Petrėnas (Petras Tarulis) ir dailininkas 
Adomas Galdikas susitikę viename pobūvyje New Yorke. V. Maželio nuotrauka

Įima, iš anksto pranešti 
jų pavardes BATUN įstai
gai — 2789 Schurz Avė., 
Bronx, N.Y. 10465 (tel. 
828-2237)

NEWYORK

• Amerikos Lietuviu Tau
tinės Sąjungos 1-jo sky
riaus narių metinis susirin
kimas įvyks š. m. gruodžio 
mėn. 16 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Amerikos Lietuvių At
letų Klubo patalpoje: 1332 
Halsey St., Brooklyn, N. Y. 
11227.

Susirinkime bus renkama 
nauja skyriaus valdyba. 
Taip pat bus pranešimai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų sukak
ties klausimu ir apie Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
do leidinį.

Susirinkimui pasibaigus 
bus paskaita apie 1926 me
tų gruodžio 17 d. įvykius. 
Po to seks vaišės ir pašne
kesiai lietuvių išeivijos pa
grindiniais reikalais.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus skyriaus narius ir 
bendraminčius bei Korp! 
Neo-Lithuania korporantus 
su Filisteriais dalyvauti 
šiame subuvime. Valdyba

MYKOLAIČIO - PUTINO 
MINĖJIMAS

LMF New Yorko klu
bas spalio 29 d. suruo
šė iškilmingą minėjimą 
poetui Vincui Mykolai- 
čiui-Putinui pagerbti.

Salė jauki, papuošta 
Poeto portretu, nupieš
tu klubo narės dail. Ma
rijos Žukauskienės.

Minėjimą atidarė klu
bo pirm. dr. Marija
Kregždienė. Savo trum 
pu žodžiu pasveikino
taip skaitlingai susirin
kusius svečius ir toli
mesnį vadovavimą per
duodama jaunai aka- 
demikei Eglei Žiliony- 
tei.

Turiningą ir įdomią 
paskaitą apie Putino vin 
giuotą gyvenimą ir jo 
kūrybą skaitė poetas Jo 
nas Aistis.

Iš Putino vėliausios 
poezijos kūrinių skai
tė aktorius Henrikas

Kačinskas.
Labai maloniai visus 

nuteikė jaunosios kar
tos atstovė Karilė Bal
trušaitytė. Ji savo gra
žia lietuviška tarena pa. 
deklamavo du eilėraš
čius.

Minėjimas baigtas 
pirm. dr. Marijos Kregž- 
dienės padėka progra
mos išpildytojams ir sve
čiams, kurie savo atsi
lankymu pagerbė mūsų 
iškilųjį poetą ir įverti
no klubo pastangas.

Vėliau visi vaišinosi 
kavute ir dalinosi gra
žiai suruošto minėjimo 
įspūdžiais. (d)

ELIZABETH
TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

ALT Sąjungos Eliza- 
beth skyriaus valdyba 
buvo susirinkus posė
džiui. Susipažinus su A.
L.T. Sąjungos centro val
dybos pranešimu dėl pa
ramos Dirvai nutarė iš 
savo kasos padidinti Vil
ties D-jai įnašą iki $300. 
Taip pat nutarė aukoti
L.N. Fondui $50, vietos 
šeštadieninei mokyklai 
$25, vietos Balfo sky
riui $25 ir keletą kitų 
smulkių aukų.

Didesnėms aukoms 
reikalingas visuotino na
rių susirinkimo pritari
mas. Todėl yra nutarta 
gruodžio 10 d., 2 vai. 
kviesti metinį visų na
rių susirinkimą. Ka
dangi Elizabeth sky
riaus nariai aktyviai da
lyvauja Lietuvių Lais
vės salės išlaikyme ir 
čia vyksta skyriaus 
vardu parengimai, tai po
sėdžiams ir susirinki
mams už patalpas ne
reikia mokėti.

Šių metų skyriaus pa
rengimai buvo sėkmingi. 
Iždininkas jau yra pa
ruošęs persiųsti ALTS- 
gos centrui atitinkamą 
dalį skyriaus parengimų 
pelno, o skyriaus rū
pestingasis St. Lukoše
vičius Kalėdų ir Naujų 

Metų proga spėjo aplan
kyti įvairiu s profesiona
lus.ir biznierius dėl skel
bimų Dirvai. St. Luko
ševičius nusiskundžia, 
kad dar visa eilė sky
riaus narių neprenume
ruoja Dirvos, o taip pat 
ir Vilties D-jos narių 
galėtų būti daugiau.

Gal metinis narių su
sirinkimas šiuos trūku
mus pataisys. Maloniai 
prašome visus narius į 
susirinkimą atvykti. Ma
lonu pranešti, kad į su
sirinkimą pažadėjo at
vykti ALT S-gos Rytų apy
gardos pirmininkas Al
girdas Jonys.

A.S. Trečiokas

TORONTO
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Lietuvos kariuomenės 
atsikūrimo sukaktis iš
kilmingai buvo paminėta 
lapkričio 26 d. PrisikĄ-_
limo parapijos salėje. 
Minėjimą ruošė Toron
to VI. Putvio vardo šau
lių kuopa ir LB vietos 
apylinkės vadovybė. 
Trumpu įžanginiu žo
džiu minėjimą pradėjo 
šaulių kuopos pirminin
kas St. Jokūbaitis, invo- 
kaciją skaitė kun. A. Ži
linskas. Gražią sveiki
nimo kalbą pasakė konsu
las dr. J. Žmuidzinas. 
Toliau sekė A. Sutkaičio 
paskaita, kurios žodžiai 
paruošti poetinėj formoj 
buvo minėjimo dalyvių 
nuoširdžiai priimti ir 
įvertinti. Dalyvavęs mi
nėjime estų atstovas gi
liu susikaupimu pager
bęs prie dekoruoto sce
noje paminklo žuvusius 
už Lietuvos laisvę ka
rius, perdavė visų estų 
nuoširdžiausius sveikini 
mus su linkėjimu atgauti 
laisvę.

Meninę programą, 
akompanuojant muzikui 
St. Gailevičiui, išpildė 
solistas R. Strimaitis.
L. Žvėgždaitė nuotaikin
gai paskaitė keletą savo 
kūrybos dalykėlių ir tau
tinių šokių grupė vado-
vaujama R. Narušytės 
savo prisidėjimu prie 
programos išpildymo 
parodė mūsų tautinių šo
kių grakštumą ir jų gro
žį.

Po LB apylinkės pir
mininko G. Balčiūno pa
dėkos žodžio minėjimas 
buvo baigtas Lietuvos 
himnu. Gana vykusiai mi
nėjimą pravedė jauni
mo atstovė p. Gvildytė.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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