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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AR VOKIEČIAMS REIKALINGA 
TOKIA DIDELĖ KARIUOMENĖ?

Praeitam numeryje 
sustojome prie vokiečių 
kariuomenės krizės or
ganizacinės pusės. Bon- 
nos vyriausybė, norė
dama apsisaugoti nuo ge
nerolų diktavimo politi
kai, taip apstatė karius 
civiliais tarnautojais, 
(kurie tarp kitko gali bur
tis į unijas ir... sustrei
kuoti), kad tiems sunku 
ir pasijudinti. Už tatnau 
jai paskirti generalinis 
inspektorius, prancūzų 
hugenotų ainis gen. Ul- 
rich de Maiziere, 54 m. 
ir aviacijos inspektorius 
gen. lt. Johannes Stein- 
hoff, 52 m. kuris karo 
metu numušė 167 priešo 
lėktuvus ir pats buvo nu
muštas 12 kartų, tik tada 
sutiko perimti naujas pa
reigas, kai jiems minis- 
teris leido, reikalui 
esant, stačiai į jį kreip
tis, apeinant, kitas civi- 
les ministerijos galvas.

Jei organizaciją gali
ma vienaip ar kitaip per
tvarkyti, didesnę proble
mą sudaro politiniai stra
teginiai klausimai: kaip 
siaura Vakarų Vokietijos 
teritorija turėtų būti gi-

IŠ VISO PASAULIO

• VICEPREZIDENTAS H.H. 
Humphrey, kalbėdamas demo
kratų suruoštame parengime 
Clevelando Euclid Beach parke, 
pareiškė, kad JAV pastangas 
rasti taiką Vietname atstūmus, 
lieka tik tęsti agresoriaus su
laikymo da-rbą. Tuo būdu ir artė
jančiuose lapkričio mėn. rinki
muose pagrindinė tema būsian
ti Vietnamo karas. Savo kalboje 
jis pakartotinai akcentavo, kad 
JAV iš Vietnamo nesitrauks, pa
liekant 50 mil. žmonių komu
nistams.

• NEGRŲ "JUODOSIOS JĖ
GOS" šūkiai įnešė painiavų į 
liberalų gretas, rėmusias neg
rų integracijos pastangas, gi 
šiaip baltųjų eilėse auga bai
mės ir pykčio jausmas dėl ke
liamų riaušių ir plėšikavimo. 
Palankus momentas negrų tei
sėms įgyvendinti praėjo, kar
tu {nešant sąmyšio į tų politi
kų eiles, kurie tikėjosi pasi
naudoti negrų balsais. Antise
mitizmas negrų tarpe įnešė ne
rimo ir tuose žydų sluoksniuo
se, kurie stambiomis sumomis 
rėmė negrų pilietinių teisių ju
dėjimą.

• JTO VISUOTINAS susirin
kimas rugsėjo 20 d. pradėjo sa
vo 21-ją sesiją, dalyvaujant ar
ti 50 įvairių valstybių užsienių 
reikalų ministeriams ir kt. aukš 
tiems pareigūnams.
JAV valstybės sekretoriaus 

Dean Rusk pirmasis pasimaty
mas skirtas pasikalbėjimams 
su Sov. S-gos užs. reikalų mi- 
nisteriu A. Gromyko.

• NUŽUDYTA respublikonų 
kandidato į senatorius duktė Va- 
lerie Jeanne Percy, 21 m.

Sekmadienį rugsėjo 18 d. Į 
Percy namus įsiveržęs žudi
kas nužudė vieną iš Percy dvy
nukių dukterų, palikęs pėdas ir 
kraujo pėdsakus.

Policija spėja, kad žudikas 
turėjo būti gerai susipažinęs 
su Percy gyvenvietės aplinka.

VYTAUTAS NESKAUSKAS

narna — kulkosvaidžiais 
ar atominėm bombom.

Kai dabartinis ’Bunde- 
swehr’ — federacijos ka
rinė pajėga — kūrėsi, Wa 
shingtone buvo galvoja
ma, kad 12 vokiečių divi
zijų turėtų sudaryti 
NATO pagrindą, su ku
riuo galima būtų atmušti 
eventualų sovietų ant
puolį. Vėliau toji pažiū
ra pasikeitė ta prasme, 
kad svarbiausias atei
ties karo ginklas būsiąs 
atominiai ginklai 
NATO divizijos būsian
čios tik 'skydas’ atomi
niai ginklai pasidarysią 
’kardu’. Tačiau ir so
vietams atominių ginklų 
įsigijus, pradėta galvoti, 
kad abiem pusėm susi
laikius nuo platesnio mas
to atominio bombarda
vimo, daug ką galės iš
spręsti konvencionali- 
nės divizijos. Bet kadan
gi sovietai divizijų turi 
daugiau negu Vakarai, 
tie turėsią pasigelbėti 
taktiniais (mažo kalibro) 
atominiais ginklais.

Vokiečiai gavo atomi
nius pabūklus, kaip Ho- 
nest John, Sergeant, Ni
ke - Herkules ir Per- 
shing, tačiau užtaisai li
ko amerikiečių žinioje. 
Dėl to vokiečiai vėliau 
užpirko ir Starfighter 
lėktuvus, kurie ir buvo 
akstinas dabartinei kri
zei iškilti įviešumą. Bet 
kai vokiečiai galvotrūk
čiais skubinosi į savo 
apginklavimą įtraukti 
tuos lėktuvus, preziden
tas Kennedy pradėjo gal
voti, kad ateityje reikė
tų apsieiti tik su konven- 
cionaliniais ginklais. O 
jei taip, tie lėktuvai, ku
rie kaštuoja po 1,5 mili
jonų dolerių, neturės jo
kio tikslo. Kad nurami
nus vokiečius, Kennedy 
sugalvojo vadinamą 
tarptautinį atominį lai
vyną, kurio laivai su miš
riom įgulom visą laiką 
plaukiotų nutaikę savo 

Aš manau, kad mes per anksti pasididinom rūbus!...

atomines raketas į sovie
tų taikinius. Tai būtų 
lyg atskira, ne visai nuo 
Amerikos priklausanti 
atominė jėga, ir grėsmė.

Tačiau tą planą vėliau 
prezidentas Johnsonas 
tyliai palaidojo, tokiu bū
du šiandien vokiečiai nuo 
atominių ginklų yra taip 
pat toli, kaip kad buvo 
1950 metais. Vienintelis 
dalykas, ko jie gali tikė
tis tėra tik konsultacija 
su jais, prieš sudarant 
atominio karo prieš so
vietus planus.

Šiandien vokiečių ka
rių ir politikų sluoksniuo
se jau kalbama, kad vo
kiečiai bereikalo į savo 
planavimą įtraukė atomi
nius ginklus. Jie būtų 
geriau padarę tobulinant 
savo konvencionalinius 
ginklus. Tačiau tam prie
šinosi amerikiečiai, ku
rie nori, kad vokiečiai iš 
jų pirktų ginklus ir tuo 
pačiu atsilyginti už tuos 
dolerius, kuriuos Ame
rika išleidžia Vokietijo
je savo karių išlaikymui. 
Bet amerikiečių ginklai 
yra sukonstruoti jų spe
cifiniams reikalams, o 
ne vokiečių.

Ką nors naujo, speci
finiai vokiško ir Vokie
tijai tinkamo sugalvoti 
vokiečių generolai ir ki
ti aukšti karininkai prak
tiškai neturi ir sąlygų, 
nes ką nors daryti gali 
tik civilei vadovybei su
tikus, o jai trūksta ele
mentarinių žinių apie ka
ro mokslą.

Tokiose sąlygose ne
daug kam norisi pradė
ti karininko karjerą, o 
puskarininkių 500.000 
vokiečių armijai šian
dien trūksta net 37.0001

Šalia to yra dar prin
cipinių klausimų. Jei 
amerikiečiai nenori vo
kiečių ir kitų europiečių 
įtraukti į savo atominį 
apginklavimą, kad ir tam 
lengviau galėtų susitar
ti su sovietais dėl ato
minių ginklų kontrolės 
ir eventualaus jų panai-

(Nukelta į 2 psl.)

Sukaktuvininkas Antanas Diržys.

ANTANUI DIRŽUI! 60 METŲ
Paukščių Take susi

lieja žvaigždės, o pagal 
astronomus, yra žvaigž
džių Paukščių Take, ku
rių šviesumas yra šim
teriopai ryškesnis už mū
sų saulužę.

Peržvelgus šių metų 
spaudos skiltis, skaity
tojui gaunasi įspūdis, 
kad 1966 metais buvo 
lemta turėti daugel su
kakčių ir minėjimų. Vis 
vien, tikiuos, kad Dir
vos skaitytojau sutiks su 
nuomone, jog nežiūrint 
tų visų žvaigždžių tvis- 
kes io, Antano Diržio su
kaktis yra ryškesnis 
momentas lietuvių ho
rizonte.

Gimęs 1906 m. gegu
žės 25 d. Audros kaime, 
Rokiškio apskrity, baigė 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto teisių fakultetą^tar^ 
navo Lietuvos teisin
gumo ministerijoje. Tur
būt Antano Diržio tiks
lūs ir suglausti žodžiai 

puikiai nusako jo as
mens patirtį krašte: — 
Mačiau veidmainystę ir 
suktybes Lietuvoje, — 
mąstelėjo sukaktuvinin
kas autoriui — bet kartu 
mačiau kilniadvasišku
mą, pasiryžimą ir visą 
tai, kas džiugina širdį.

Bendrai tariant, su pa
sigėrėjimu prisimenu 
lietuvių pastangas pakel
ti tėvynės gerovę. Galiu 
teisingai tarti, kad Lie
tuvos laimėjimai ir šian
dien stiprina manyje vil
tį, kad lietuvių tautos ge
nijus nepalūš po dabarti
nių nelaimių našta.0.

Tuos žodžius sukaktu
vininkas tarė keliems žy- 
gininkams praeitų metų 
rudenį, kada atrodė, jog 
žygis į J.T. nepavyks. 
Mat, Antanas Diržys bu
vo ir žygininkas. Iš tik
rųjų reikšminga, kad jo 
60 metų sukaktis sutam
pa su jaunimo metais. 
Jis buvo Korp! Neo-Li
thuania pirmininkas 
1931-32 metais. Ogi, anot 
filisterių, tai buvo sun
kūs laikai tautininkų stu
dentų korporacijos vi
daus gyvenime. Soleni- 
zantas Diržys buvo ir 
yra darbštus neolitu- 
anas. Jo pastangomis š. 
m. pradžioje pasirodė 
Korp! jubiliejinis leidi
nys. Jis ir dabar yra 
Korp! Neo-Lithuania Fi
listerių Sąjungos pirmi
ninkas.

Antanas Diržys studi
javo ir teisę ir filosofi
ją. Šitie du pradai išvys
tė jo galvosenoje logiš
kumą ir įžvalgumą. To 
pasėkoje, Antanas Dir
žys savo veikime yra at
sargus, visuomet svars
tąs veiklos pasekmes. 
Nebereikalo Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės 
veikėjas dejavo, jog Ve- 

nezuelos bendruomenė 
neteko pagrindinio visuo
menininko, kai Diržys iš
keliavo į JAV.

A. Diržys yra tautinin
kas. Lietuvoje ir išeivijo
je jis remia visas pas
tangas, kurios, naudingos 
lietuvių tautai. Jis yra 
nuomonės, jog ne visi 
tautininkai telkiasi tau- 
tininkijoje. Būdamas to- 
lerantas, jis randa bend
rą kalbą su visais netau- 
tininkais, kurie derina 
veiklą ir darbą su lietu
vio garbe. Vienas "opo- 
zicininkas" šitaip išsi
reiškė apie A. Diržį: 
"Nemėgstu tautininkų, 
bet jų tarpe yra kilnus 
idealistas — Antanas 
Diržys!" Antanas Dir
žys yra tautinės ideo
logijos skelbėjas, tu
rįs tvirtus įsitikinimus 
tačiau nėra dogmati
kas. Net idėjiniai opo
nentai pripažįsta, kad 
jo argumentai ir pasta
bos yra aukšto lygio. Ji
sai niekuomet nevartos 
pigios demagogijos ir pa
šiepimo prieš tuos, ku
riuos jis kritikuoja.

Šiais metais jis yra 
New Yorko Teisininkų 
Draugijos pirmininkas. 
Bet tai nereiškia, kad 
jisai yra siauras "spe
cialistas". Būdamas eru
ditu, jis daugel progų 
yra skaitęs įvairiomis 
temomis paskaitas, kaip 
antai: apie psichologiją 
filosofiją, kultūrą, teo
logiją.

Š.m. rugsėjo 25 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Winter Garden salėje 
1883 Madison Avė., 
Brooklyne, N.Y. ruošia
mas Antano Diržio sukak
ties minėjimas. Tiki
mės, kad visi bičiuliai 
ir bendraminčiai panau
dos progą pagerbti su
kaktuvininko kilnią, bet 
kuklią asmenybę.

Algirdas Budreckis

'GIRTUOKLIAMS 
PIRMENYBĖ’...

Nors Kaunas, bent gy
ventojų skaičium, nuo 
priešbolševikinių laikų 
jau beveik padvigubėjo ir 
virto ketvirčio milijonų 
gyventojų didmiesčiu, pa
čioj jo pašonėj esanti Ka
čerginės vasarvietė (ka
dai populiari kauniečių 
gegužiniavimo vieta) — 
nė iš vietos. Vasarotojų 
ir pionierių stovyklų ir 
čia nemaža privažiuoja, 
bet "vasarvietėj" nėra 
kur nei apsigyventi, nei 
pavalgyti. Esanti tik vie
na maisto parduotuvė ir 
vienas paviljonas, kuria
me parduoda tik alų, 
degtinę ir kiek šaltų už
kandžių (" girtuokliams 
pirmenybė"). Nėra pir
ties, o kirpėjas užsuka 
tik kartą per dvi savai
tes. (E)

Trijose Kauno gatvė
se nuo rugpiūčio vidurio 
sustabdytas eismas. Tai 
Ožeškienės, Donelaičio 
gatvės ir buv. Vytauto 
(dabar Lenino) prospek
tas. Lieja naują asfalto- 
betono grindinį ir deda 
naujus šaligatvius. (E)
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MEDICINA IR ŽMOGUS

gy-

Senovės arabų ir žydų 
higienos knygoseyrapa- 
rašyta, kad para suside
da iš dvidešimts keturių 
valandų ir vienas trečda
lis paros, t.y. aštuonios 
valandos, turi būti skir
tos miegui. Vaikams rei
kalinga miegoti daugiau, 
seniems — mažiau. Toks 
laiko suskirstymas tais 
laikais gal buvo pakan
kamas, bet šių dienų 
žmogus norėtų žinoti,ko^ 
dėl žmogui reikalingas 
miegas, ir koks būtų 
sveikatai pavojus nutrau
kiant miegą.

Kodėl žmogus ar 
vuliai miega, tai mes tik' 
rai ir nežinome. Savo 
laiku buvo galvojama, 
kad organizme darbo me
tu cheminio proceso ei
goje susirenka pieno 
rūkštis, kuri duoda nuo
vargio jausmą. Ta pieno 
rūštis miego metu būna 
pakeičiama į kitokius che 
minius junginius, kurie 
vėliau būna pavartoti or
ganizmo fiziologiniam 
cheminiam procesui. Ši 
teorija turi kai kurių 
spragų ir neatsako į 
mums rūpimus klausi
mus. Mes žinome, kad 
miegas yra reguliuoja
mas specialių miego ce
lių, kurios randasi sme
genų dalyje, hypothala- 
mus vadinamoje. Mes 
taip pat žinome, kad nor
maliam suaugusiam žmo
gui reikalinga apie 8 va
landų miego. Mažiems 
vaikams reikia nuo 18 iki 
20 valandų, gi seneliams 
užtenka ir 7 valandų. Kai 
kurie žmonės pasitenki
na ir mažesniu kiekiu 
miego. Kurie miega naktį 
mažiau, dažnai miego trū-

VOKIEČIŲ 
ARMIJA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kinimo, kam vokiečiams 
reikalinga tokia didelė 
kariuomenė? Jiem už
tektų tik tokių pajėgų, 
kurios galėtų atmušti, 
sakykim, staigų Rytų Vo
kietijos antpuolį. Tam 
užtektų pusės esamų ka
rių. Ir kam jiems daly
vauti NATO, jei jiems 
gali būti geriau liekant 
visai neutraliems? I ši-C 
tuos klausimus atsakymą 
gali duoti tik Washing- 
tonas, bet kadangi jis ty
li, vokiečiai pradeda gal
voti, ar jiems nereikia 
patiems imtis iniciaty
vos.

MIEGAS
DR. D. DEGESYS

kūmą papildo dienos po
guliu.

Kas gi atsitiktų, jeigu 
žmogus visai nemiegotų? 
Be miego nei žmogus nei 
gyvuliai gyventi negali. 
Buvo stebėta grupės žmo
nių, kurie savo noru su
tiko nemiegoti keletą pa
rų. Po trijų parų daugu
ma pasidarė irzlūs ir 
pikti, o dar vėliau pradė
jo kliedėti. Darant bandy
mus su gyvuliais, buvo 
pastebėta, kad ir gyvuliai 
pereina panašų psicho
zės periodą, o jeigu jie 
ir toliau laikomi be mie
go, neišlaiko ir miršta.

Kas gi atsitiktų, jei 
žmogus chroniškai ne- 
damiegotų per ilgesnį lai
ko tarpą? Chroniškas 
miego nedateklius pada
ro smegenims nepatai
somą žalą. Šie pakitimai

Z
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The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

1
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LIEPSNA DARYTO SKONIS 6-12 OZ. CANS

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

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga 

yra progresyvūs ir juos 
iš kalno galima numaty
ti. Be šių nervinių paki
timų, manoma, kad dar 
prisideda kraujo indų ir 
kitų organų sutrikimai.

Jaunimas, besireng
damas egzaminams arba 
besiruošdamas didesnei 
kelionei, dažnai vartoja 
amphetamino tabletes 
(pep pilis). Šios tabletės 
pakelia nuotaiką ir ma
žina nuovargį, alkį ir 
miego jausmą. Tokių tab
lečių prisivalgęs žmo
gus apkrauna pervargu
sią nervų sistemą, kuri 
nepajėgia atlikti norma
lių funkcijų ir sudaro di
delį pavojų, ypač vairuo
jant automobilį. Mat, 
amphetamino įtakoje 
pervargęs kūnas pame
ta nuotolio ir krypties 
nuovoką. Daugelis auto
mobilių nelaimių yra, be 
abejonės, surištos su šių 
vaistų vartojimu.

Tokių tablečių dažnas 
vartojimas sutrukdo nor
malaus miego ritmą, ir 
nakčiai atėjus, reikia 
griebtis miego vaistų. 
Vadinasi, dienos metu 
ima vaistus, kad nemie
gotų, gi nakties metu 

ima, kad užmigtų. Ilgai 
gyvenant tokiose sąlygo
se žmogaus nervinė sis
tema sutrinka ir jis pa
sidaro neurotikas. Dau
gelis iš jų griebiasi al
koholio. Čia ir susidaro 
pavojus. Miego vaistų 
kombinacija su alkoho
liu yra pavojinga. Šioje 
kombinacijoje miego 
vaistų veikimas padidėja 
keletą kartų daugiau, ne
gu juos imant atskirai, be 
alkoholio. Todėl, alkoho
liu užsigeriant ir miego 
tabletes imant, žmogus 
lengvai jų gali paimti 
mirtiną dozę.

Stebint miegančius 
žmones specialiose labo
ratorijose buvo nustaty
ta, kad žmogus miego me
tu pereina per 4 miego 
stiprumo etapus. Ketvir
tas etapas yra gilaus 
miego etapas ir yra 
dinamas delta faze, 
sos keturios miego 
zės pereina per 60 
ba 90 minučių. Tokiu bū
du per visą miego metą 
žmogus nesapnuoja. Sap
nuoja tik paviršutinio 
miego metu. Nerviniai 
įtempti žmonės, arbali- 
gonys, ketvirtoje miego 
fazėje praleidžia tik la
bai trumpą laiką. Gi tie 
ligonys, kurie pradeda 
taisytis, joje^ išbūna il
gesnį laiką. Šita fazė yra 
labai svarbi sveikstan
tiems žmonėms.

Yra žmonių, kurie tu
ri jautrią nervų sistemą 
ir jiems būna sunku už
migti, o užmigus giliai 
miegoti. Jie daugumoje 
griebiasi įvairių miego 
vaistų. Vaistai tam ir 
yra, kad padėtų žmo
nėms, bet nuolatinis jų 
vartojimas žmogų prie 
jų pripratina ir jis pasi
daro tablečių vergas. Gi
liam miegui labai svarbu 
turėti nesujauktą, nor-

va-
Vi- 
fa-
ar-

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

malią dienos darbo tvar
ką. Jei įprasta dienos 
darbo tvarka sutrinka, 
arba žmogus supyksta, 
bei susinervuoja, tai jo 
miego ciklas sutrinka ir 
tokiu atveju jam būna 
sunku užmigti. Gi neiš
simiegojęs žmogus pa
sidaro irzlus ir piktas. 
Tokiu būdu čia ir pasi
daro lyg užburtas ratas: 
nemigas pykina žmogų, 
o pyktis didina nemigą.

Miegui sužadinti yra 
įvairiausių patarimų. Pa
vyzdžiui, vieniems pade
da šilta vonia prieš ei
nant gulti, kitiems šilto 
pieno stiklas, arba stik
liukas konjako; dar ki
tiems pasivaikščiojimas 
arba lengva gimnastika: 
gi kitiems skaitymas 
lengvo turinio knygos ar. 
ba laikraščio. Visi išvar
dinti įpročiai, jeigu jie 
padeda, yra kur kas ge
resni negu vaistai. Vais
tai turi būti vartojami 

PLANINGAS TAUPYMAS
'ttiokaaetuu

■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

CbartenU aad Sapervised by the Uated Statės GovensMat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, EJUNOB

Phoae Vkfltate 7.7747 Jota J. Kiiis«s*h, tas.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

HmaUiaa), aatradioaĮ ir poakladitei 
aaa 9 vai. ryta iki 4 vaL po pio t*.
KotvirteifeaĮ sao 9 vaL ryte Iki 8 V. vak. 
laitadiaal toao 9 vaL ryte iki 1 vai. po piot^ 
IMiaaoaį bUaryta via^ <Uoa^

tik didesnio susinervi
nimo ar susijaudinimo at 
veju.

Kai kurie žmonės ne
gali gerti kavos bei arba 
tos prieš einant gulti; gi 
kiti geria arbatą, kad ge
riau miegotų. Vieni ne
gali miegoti pavalgę, ki
ti gi negali užmigti ne- 
užkandę. Todėl šiuose 
reikaluose nėra bendros 
taisyklės. Kiekvienas 
žmogus turi susirasti 
jam geriausiai tinkan
čią tvarką ir jos laiky
tis. Viena gi reikia turė 
ti galvoje, būtent, kad 
miegas yra fiziologinis 
procesas ir kaip tokiam 
turi būti skirtas reika
lingas dėmesys ir lai
kas. Galvojimas, kad 
nutraukus po kelias va
landas miego daugiau at 
sieksi ir daugiau gyve
nimu pasinaudosi, nėra 
nei teisingas nei logiš
kas.
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VISUOMENININKAS - DERINIMO, 
0 NE SKALDYMO VEIKSNYS

Jaunimo Kongresas ir 
prieš tai įvykusi jauni
mo stovykla Dainavoje 
savo dalyvių mintimis 
parodė didelį susidomė
jimą visuomeniniais klau 
Simais. Temų paskirsty
mas ir jų įvairumas dar 
neleidžia sudaryti nuo
monės, kuria linkme vi
sos diskusijos krypo, 
kokios sugestijos buvo 
brandinamos. Bet svar
bu ir tai, kad tie klau
simai buvo nagrinėti, 
įvairios nuomonės pa
reikštos. O tų nuomonių 
buvo beveik tiek pat, 
kiek ir stovykloje daly
vavusių atstovų.

Dirvą skaito įvairių 
pažiūrų mūsų visuome
nės atstovai. Todėl ma
nome, kad bus tikslinga 
visus juos supažindinti 
su kaikuriomis Jaunimo 
Kongreso stovykloje pa
reikštomis mintimis.

Štai, sesuo M. Paulė, 
žinoma lietuvių mergai
čių auklėtoja ir vadovė 
iš Putnamo seselių vie
nuolyno sako, kad "visi 
turim visuomeninių ga
bumų, tik reikia juos iš
nešti į visuomenę. Tin
kamai pasireikšti visuo
menėj trukdo kritikos ir 
pajuokos baimė, nepasi
tikėjimas savimi, neno
ras užsiangažuoti, t.y. 
pilnai atsiduoti visuome
niškiems darbams, nors 
toks atsidavimas tik ge
ro mums atneštų ir pra
turtintų mūsų asmeny
bę.

Reiškiantis visuome
nėj reikia išlaikyti lyg
svarą, ne vien tik prisi
taikyti, kad tuo nepra
radus savo asmenybės, 
bet nereikia ir pabrėžti 
savo asmenybės, kad ne
užgavus kitų.

Vadovas - visuomeni
ninkas derina kitus. Ne
būtina viską pačiam su
gebėti, bet svarbu įtrauk
ti kitų talentus ir suge
bėjimus bendram labui”.

Sekant vėl kito disku
sijų būrelio mintis, ran
dame užprotokoluotą pa
žiūrą, kad, pvz., priklau

VIEŠĖDAMI CRMIE PIRKITE NAIUUĖ MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

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

3. Napoleon Brandy ...........
4. Hiram Walkers eoektails
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Established 1915

symas ideologinei orga
nizacijai nebūtinai supo
nuoja įsitikinimą ta ar 
kita ideologija. Priklau
symą dažnai nulemia vie
tinės sąlygos, kuriose 
ideologinės grupės iš 
tikrųjų vykdo tai, ko veik
lus ir visuomeniškai nu
siteikęs asmuo iš jų ir 
laukia. Kitaip sakant, na
rius patraukia praktiš
kieji uždaviniai ir veik
la, nes vien tik teoreti
ne ideologija narių dar 
nepritrauksi.

Iš kitos pusės, būta 
ir pasisakymų, kad ide
ologinės organizacijos 
naudingos ir jose veikti 
prasminga jau vien dėl 
to, kad ”jos iššaukia re
akciją, argumentą ir pa
gyvina intelektą”. Bet čia 
pat pastebima (Nijolei 
Vaičjurgytei protoko
luojant), kad "būtinai rei
kalinga ir tolerancija, 
nes persiaūras komfor- 
mizmas kenkia naujų idė
jų išsivystymui”.

Kelios mintys dar ne
išsako jaunimo atstovų 
tikrųjų pažiūrų ir įsiti
kinimų. Tai temos dis
kusijoms ar diskusijų 
metu pareikštos mintys. 
Be to, reikia atsiminti, 
kad tai daugiausia stu
dentijos, auklėjamos 
įvairiose pasaulio daly
se, sugestijos, išplau
kiančios iš jų išsilavi
nimo visuomeniniuose 
moksluose (teoretiškai), 
skirtos tam darbui, ku
ris jų numatomas lietu
vybei išlaikyti. Čia ir pi
nasi bendruomenės bei 
visuomenės sąvokos, 
bendravimo reikšmė ir 
tam bendravimui skirtų 
organizacijų paskirtis.

Tiesa, bendravimas, 
kad ir ne taip skambi są
voka, kaip ideologija, ta
čiau jaunimas ir įtai at
kreipė dėmesį, pabrė
žiant, kad nors ir yra nu
trūkę ryšiai su tautinės 
gyvybės šaltiniu — tau
ta, bet mažesnėse gru
pėse veikimas yrapras-

5th — $3.98
..5th — $3.35
_.5th — $2.98

Žodis Kanados lietuviams
Algirdo Budreckio kalba, pasakyta Lietuvių Dienoj Toronte.

Kūrybingai tautai ne
gresia nutautėjimas. 
Tos tautos, kurios, ne 
tik išlaiko nuosavą kul
tūrą, bet plečia savo aki
ratį, ugdo savo verty
bes ir sugeba perduoti 
savo išmintį ir patirtį 
naujoms kartoms, nežiū
rint nepalankių aplinky
bių, bujoja ir žydi. Ant
ra vertus, tos tautos, ku
rios nustoja kūrybingu
mo ir tenkinasi tik iš
silaikyti, kurios tenki
nasi tuo, kas buvo anks
čiau sukurta, yra kaip 
ąžuolas be syvų. Ogi drū
čiausias ąžuolas nu- 
džiūsta, kada jo šakose 
daugiau nebeteka gyvas
tingų syvų.

Tauta yra dvasinė 
bendruomenė. Tam tik
ra prasme galima jos 
dalis prilyginti prie me
džio: tėvynė yra kamie
nas, šaknys yra praei
tis ir tradicinė kultūra, o 
šakos yra išeivija ir jau
nosios kartos. Sveikam 
kamienui reikalingos ir 
šaknys ir šakos. Ar gali 
gyvuoti medis be šaknų? 
Aišku, kad ne. Lygiai taip 
pat, tauta negali išlikti 
be kultūrinio lobyno. Ar 
gali žydėti medis be 
šakų? Ne, kadangi žaliuo
jančios šakos priima sau
lės energiją ir ją sinte- 
tizuoja medžio naudai. 
Nukirtus pagrindines 
šakas, medis sužalotas. 
Panašiai ir su tauta: iš
eivija ir jaunoji karta 
prisisemia naujų idėjų ir 
jas pritaiko tautos nau
dai. Išnykus tautinei iš
eivijai, tautai sunkiau de
rintis prie naujų idėjų ir 
prie pažangių tautų rai
dos. O netekus tautiniai 
sąmoningo jaunimo, tau
ta visiškai be rytojus.

Mūsų tautos kamienas 
rodo gyvastingumo. Oku
pantui nepavyko pakirsti 
lietuvybės šaknų. Lietu
vos jaunoji karta ne su
rusėjo. Anaiptol, jaunoji 
karta yra patriotiškai nu
siteikus ir antirusiška. 
Kas liečia dabartinį Lie
tuvos jaunimą, galima 
drąsiai teigti, kad Sovie
tai pralaimėjo kovą dėl 
dabartinės jaunosios ge
neracijos dvasios. Bet 
kas apie išeiviją? Kas 
apie tautos medžio ša
kas? Konkrečiau, kokioj 
padėty Kanados lietu
vybė? Juk, ir Jūs, mielie
ji tautiečiai, esate inte
grali kultūrinės bendruo- 

mingas ir reikalingas. 
Tuo pačiu prasminga ir 
reikalinga dalyvauti vei
kiančiose organizaci
jose.

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

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

menės dalis. Ir Jūs, mie
lieji tautiečiai, esate 
reikalingi lietuvybės 
klestėjimui. Lietuvių tau
ta turėtų skaudų nuosto
lį, jei Kanados lietuviai 
išnyktų.

O ne vienas skeptikas 
tars: mūsiškių yra vos 
20.000 Kanadoje, esame 
permaži ką nors pada
ryti. Pesimistas tars: 
mūsų kultūra permenka 
atsispirti nutautėjimui. 
Tiek skeptikas, tiek pe
simistas klysta. Tiesa, 
Kanados lietuvių skai
čius siekia dvidešimtą 
tūkstantį. Bet ar absoliu
tus skaičius lemia kūry
bingumą? Ar vedam kokį 
nors karą? Juk atominėj 
gadynėje technika ir gink
lų tobulybė, ne pėstinin
kų masės, laimi karus. 
Tautai svarbiau žmonių 
kultūrinis lygis ir išsi
lavinimas, negu jųjų gau
sumas. Kanados pran
cūzai turėtų duoti pavyz
dį: anglams užkariavus 
Kanadą, prancūzų buvo 
vos 50.000. Daugumoje 
paprastų ūkininkėlių ir 
medžiotojų. Nežiūrint, 
kad anglų kultūrinis ir 
technikinis lygis buvo na
šesnis, prancūzai suge
bėjo išlaikyti savo kultū
rą ir kalbą, o šiandien 
jie siekia keturių milijo
nų, kurių pusė išsiplėtė 
po visą Kanadą ir Nau
jąją Angliją.

Kanados lietuvių isto
rija paneigia pesimis
to teigimus, kad esame 
persilpni atsispirti asi
miliacijai. Kanados lie
tuvis turi ryžtingumo 
tradiciją. Nuo 1900 me
tų, kada broliai Štarkos 
atvyko iš Glasgovo, Ka- 
nadon atplaukė trys emi' 
grantų bangos. Vieni bė- 
go nuo caro priespaudos, 
kitiems nebuvo sąlygų 
prisiderinti prie Nepri
klausomos Lietuvos gy
venimo, o treti bėgo nuo 
bolševizmo siaubo. Daž
nai tautos drąsiausias 
elementas iškeliauja už- 
jūrin. Juk, nelengva ap
leisti įprastas apylinkes 
ir kurdintis svetimame 
krašte, kuriame liki
mas neaiškus. Apsikur- 
dinimas Kanadoje nebu
vo lengvas. Sunkus siu
vyklų, kasyklų, geležies 
pramonės ir miškų kir
timo darbas laukė kiek
vienos ateivių bangos. 
Darbu ir prakaitu lietu
viai iškovojo sau pragy
venimo sąlygas. Su pasi
gėrėjimu Kanados lietu
vis gali stebėti, kad jo 
tautiečiai yra "prasi
trynę”, kad jaunimas 
eina į aukštesnius moks
lus, kad šeimos kraus
tosi į geresnius butus ir 
kvartalus. Nežiūrint sun

kių sąlygų, lietuvių or
ganizacinis gyvenimas 
reiškiasi nuo pat įsikū
rimo pradžios. Dygo dau
gelis savišalpinių drau
gijų ir klubų. 1940 m. įsi
kūrė Kanados Lietuvių 
Taryba. Kanados Lietu
vių Bendruomenė atsira
do 1952 metais. 1958 me
tais Kanada sudarė pir
mąją Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybą. 
Nuo 1953 m. rugsėjo 1 
dienos kasmet vyksta Ka
nados Lietuvių Diena, ku
ri sutelkia veikliausią 
lietuvišką elementą pa- 
sibendrauti ir pasidalin
ti mintimis. Kanados lie
tuviai leidžia keletą laik
raščių. Suminėti faktai 
vaizdžiai rodo, kad Ka
nadoje plačiai išsisklai
dę lietuviai sudaro kul
tūriniai- socialiniai veik
lią bendruomenę. Išsky
rus JAV-bių, jokio kito 
laisvojo krašto lietuviai 
nėra tiek atsiekę, kaip 
Jūs, kanadiečiai. O vis- 
dėlto yra gausesnių kolo
nijų svetur. Šitie keli 
faktai liudija, kad Jūs, 
mielieji tautiečiai, ne
sate persilpni išlaikyti 
lietuvybę.

Kai kalbama apie lie
tuvybę, reikia įsisąmo
ninti mintį, kad Jūs pa
tys, nežiūrint kur įsi
kūrę, esate lietuvių tau
ta. Vadinasi, jei lietu
viškas veikimas smun
ka ar nesate kalti savo 
nerangumu, jei laikraš
čių lygis netobulas, ar 
nesate patys kalti, bekel- 
darni nereikalingą pole
miką, arba berašydami 
blogus straipsnius? Ki
taip tariant, ar mūsų kul
tūros našumas nepri
klauso nuo kiekvieno įna
šo? Ar gali choras dar
niai dainuoti, jeigu kiek
vienas dainininkas už
trauks skirtingą me
lodiją, arba jei daininin
kas tyli? Socialinė di
namika reikalauja, kad 
kiekvienas bendruome
nės dalyvis prisidėtų 
prie bendro darbo pagal 
išgales ir gabumus. 
Koks Jūsų įnašas į bend - 
rą gyvenimą, tokia bus 
Jums nauda.

Šiais metais švenčia
me pasaulio lietuvių jau
nimo metus. Šitie me
tai turi ir simbolinės 
reikšmės, nes esame so
vietinio okupanto atskir
ti nuo Lietuvos jau 26 
metus. Per tą laiką su
brendo nauja generacija 
išeivijoje. Būtų tragedi
ja, jeigu Jaunimo Metai 
baigtųsi vien Chicagos 
kongresu. Šalia to, būtų 
klaidinga vyresnėms kar
toms atsistatydinti nuo 
atsakomybės. Jaunimo 
Metai, pilna termino 
prasme ir dvasia, yra lie
tuvių išeivijos atsijauni- 
nimo arba atsinaujinimo 
momentas. Jaunatviškas 
entuziazmas turėtų at
gaivinti pavargusius vei
kėjus. Kad tas jaunimo 
entuziazmas nesiblaš- 
kytų klystkeliais, reikė
tų kiekvienam veikėjui ir 
kiekvienam rėmėjui susi
kaupti ir permąstyti, kas 
darytina?

Šiuo metu Kanados lie
tuviai galėtų užsimoti 
veikti ketveriomis kryp
timis, būtent: 1) tautinis 
solidarumas, 2) lietu
vių kultūros kėlimas, 3) 
krašto vadavimo kovos 
suaktyvinimas; 4) sutelk

tinis dalyvavimas plačio 
je visuomenėje.

Tautinis solidarumas 
įmanomas ir būtinas. 
Apie jo reikalingumą pa
kaktų priminti pasakėčią 
apie penkis žvejus vie
name laivelyje. Rodos, 
kad kilo nesantaika tarp 
jų, vienas įniršęs žve
jys užpyko ant draugų 
ir išdraskė laivelio dug
ną, tardamas, kad jisai 
atsiimantis savo dalį. Iš - 
ardžius laivelį visi penki 
nuskendo. Panašiai su lie 
tuvių bendruomene: ki
lus nesantaikai lietuvių 
tarpe, bendras pajėgu
mas nusilpsta, ar dar blo
giau ^išnyksta. Jei kiekvie 
nas ims draskyti bendrą 
lietuvišką laivelį, visi nu
skęs svetimoj jūroj. Vi
siems reikia susigyven
ti. Reikia daugiau supra
timo ir kantrybės. Turė
tų vyrauti solidarumo 
principas: vieningumas 
esminiuose dalykuose, 
įvairumas atsitiktiniuo
se dalykuose.

Atminkim, kad vienin
gumas ne tas pats, kaip 
vienodumas. Toleruo- 
kim skirtingas nuomo
nes. Kas tvirtas savo įsi
tikinimuose, tas nepuola 
žmogaus su kita nuomo
ne, nes jisai supranta, 
kad pagaliau tvirtesnė ir 
prasmingesnė mintis įsi
galės. "Nepriklausoma 
Lietuva” ir "Tėviškės 
Žiburiai" rodo savo skil
tyse lietuvišką nuosaiku
mą. Vertėtų visiems vei
kėjams sekti jų pavyzdį. 
Išnyko skirtumai tarp 
penktųjų metų ateivių ir 
antros imigracijos. Už
tat, ar neatėjo laikas ati
dėti tariamą skirtumą 
tarp senų ateivių ir nau
jų ateivių. Iš tikrųjų, 
kokie tie nauji ateiviai, 
jeigu jie jau Kanadoje 
arti dvidešimt metų? Se - 
nų ir naujų ateivių vai
kai sėdi tam pačiam 
mokslo suole, ir abidvi 
grupės lygiai su tokiu 
pat anglišku akcentu kaD 
ba lietuviškai. Abiejų 
imigracijų vaikai sugy
vena. Ar čia ne sektinas 
pavyzdys tėvams. Rem- 
kim tuos, kurie dirba lie
tuvybės labui, irnusikra- 
tykim tų, kurie skaldo 
lietuvius.

Kai kalbama apie lie
tuvių kultūros ugdymą iš • 
eivijoje, kyla amžinatil
sio profesoriaus Pakšto 
idėja apie "Atsarginę Lie 
tuvą". Iš tikrųjų, geriau
sias būdas išlaikyti gy
vą lietuvybę Kanadoje bū
tų siekti įgyvendinti Pakš
to pasiūlymą, atseit: Va
karų Kanadoje masiniai 
apsigyventi, sudaryti 
nuosavas savivaldybes 

ir patiems tvarkyti skultū- 
riniai ir ūkiniai, kaip 
antai, daro duchoborai 
ir ukrainiečiai. Pilnuti
nė kultūrinė autonomija 
su savuoju žemės plotu 
įmanoma Kanadoj. Deja, 
būčiau kraštutinis ide
alistas, jei tikėčiau, kad 
lietuviai apleis didmies
čius ir palyginamai aukš
tą pragyvenimą ir pato
gumus ir įsikurs plėšri' 
nėję srityje. Idėja kilni, 
bet žmogus lieka žmo
gum. Reikia realiai žiū
rėti į lietuvių gyveni
mą...

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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Pabaltiečių studentų Vokietijoje namai Annaberg.

POILSIO NAMAI PABALTIEČIŲ
Pasibaigus Romuvoje 

studijų savaitei, keturie
se: stud. R. Baliulis su 
žmona ir aš su žmona 
nusprendėme susipažin
ti su Reino kraštu. Gra
žiojo Reino apylinkėse 
daug miškų, kalnų. Visur 
pilna turistų. Mums be
važiuojant automobiliu 
ir besigrožint gamta ne
pajutome, kad jau vaka
ro prieblanda ir kad rei
kia skubiai ieškoti nak
vynės.

Prie pat Bonnos yra 
Bad Godesberg, kur ran
dasi dauguma svetimų 
valstybių ambasadų - pa
siuntinybių, čia gyvena

★

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIO PROGRAMĄ 
Per Radio Stoti W-J-R-L 1150 KC.

BUS LEIDŽIAMOS ORO BANGOMIS SVARBIOS

PASKAITOS IS ŠVENTO RASTO
PRADEDANT

SPALIO - OCTOBER 2-TRĄ DIENĄ, 1966 M.
IR KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 7:30 VAL. RYTE.

★

Kiekvieną kartą bus skirtinga te,ma. Išgirsite tokių 
dalykų, kurie palinksmins jūsų širdį ir kurių dar neesate 
girdėję lietuvių kalba.

DIRVA

ir dauguma ministrų. 
Bad Godesberg randasi 
ir "Haus Annaberg". Tai 
pabaltiečių studentų ir 
bendrai baltų poilsio na
mai. Kaip man papasako
jo kun. J. Urdzė?po II 
Pas. karo jis su dviem 
bičiuliais - idealistais 
užpirko karo apgriautą 
"Haus Annaberg" pilį su 
pusantro ha. plotu ir par
ku ir dar su 3 pastatais 
iš vieno grafo už 200,000 
DM. Pradžiai gavo iš pa
bėgėlių banko 50,000 DM. 
Kiek vėliau buvo parduo
ta dalis to ploto su dviem 
pastatais už pusę milijo
no DM, kur dabarvokie-

STUDENTAMS
čiai rengia paramos cent
rą. Dabar "Haus Anna
berg" neturi jokių sko
lų.

"Haus Annaberg" di
delė, sena, bet gražiai 
sutvarkyta ir atremon
tuota pilis. Šalia jos sto
vi dar senas, apšepęs 
namukas, kuris bus grei
tai nugriautas, nes už 
jo jau eina pilnu tempu 
naujo namo statyba. 
"Annabergo namai" sto
vi ant nemažo miškais 
apsupto kalno, apačioje 
teka Reinas, o jame lai
vų - laivelių judėjimas.

Pilyje dideli ir mažės - 
ni kambariai, salės, sa- 
lionai, bažnytėlė (evan
gelikams) valgomieji ir 
1.1. Rūmai aukšti, daug 
oro, lubos papuoštos, pla
tūs mediniai laiptai su 
išdrožinėjimais, vingiuo
ti koridoriai ir visur 
daug gėlių.

Kun. J. Urdzė mus la
bai nuoširdžiai sutiko ir 
pareiškė, kad mes geru 
laiku pataikėme atvykti, 
nes kaip tik čia pasibai
gė estų suvažiavimas, o 
už dviejų dienų prasidės 
latvių biblijos studijų sa
vaitė, tai kol kas yra lais
vų kambarių ir mes ga
lim dvi dienas čia pagy
venti.

Čia nuolatos gyvena 
120 žmonių. Šitas skai
čius ten esančių gyven
tojų sudaro nuolatines 
pajamas "Annabergo na

mams", iš kurių jie ūkiš
kai išsiverčia. Kaip kun. 
J. Urdzės svečiai, pra
leidome dvi dienas susi
darius galimybei dary
ti iškylas į Reino žavin
gus pakraščius, vynuo
gynus, įdomius ir dide
lius vyno rūsius, kurie 
tęsiasi apie porą šimtų 
metrų, kur už 70 pfg. 
mums rodė ir aiškino 
kaip vynas čia gamina
mas ir dar davė po vie
ną didelį stiklą gero vy
no išgerti. Apžiūrėjome 
Bonną, pravažiavome 
pro universitetą, kur dės
to prof. Ivinskis. Aplan
kėme garsųjį Maria 
Laach vienuolyną, pa
statytą prieš 900 metų, 
bažnyčią ir ežerą. Šia
me vienuolyne slapstė
si nuo Hitlerio buv.kanc
leris Konradas Adenau- 
eris.

Apleidome Annabergą 
dėkodami kun. Urdzeiuž 
vaišingumą. Persikėlę 
per Reiną važiavome į 
Petersbergą — kur ka
ralienė Elžbieta II vie
šėdama V. Vokietijoje 
gyveno. Kelias ten eina į 
aukštą kalną, kur stovi 
didžiulis pastatas — 
buvusi Vyr. Komisijos 
buveinė. Iš kalno ir vieš
bučio matosi nepapras
tas reginys. Tas reginys 
žavingai gražus, rodos, 
kad visą Reino slėnį ste
bi ekrane, o ištikrųjų 
matai tą grožį gyvoje 
gamtoje.

Iš čia 'į Muehlheimą/ 
Ruhr, kur mielai mus 
priėmė viena lietuvių 
šeima nakvynei. Ruhr’o

HELP WANTED MALĖ

WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR 
GENERAL FACTORY HELP

Good working conditions, 10 paid holidays, vacation, etc. 
A paid Group Insurance plan by the company. Please 
contact Mr. Fryer.

617 _ VI 3-3622
SOUTH BRAINTREE, MASS.

(98-99)

DETROIT

DĖMESIO MOKINIŲ 
TĖVAMS

Detroito Lietuvių Auš
ros Šeštadieninei Mokyk
lai yra gautos patalpos 
moderniuose ir gražiuo- 
Amelia Earhart Junior 
High School rūmuose, ku
rie yra Scoten ir Lafa- 
yette gatvių sankryžioje. 
Šį šeštadienį, rugsėjo 24 
d., 9 valandą pradeda pa
mokas visi mokyklos sky
riai minimuose rūmuo
se. Tuose pačiuose rū
muose ir tuo pačiu laiku 
prasidės pamokos ir IX 
skyriaus, kuriame bus 
einamas aukšt. lit. mo- 

kraštas yra Europoje 
garsus savo pramone. 
Čia gamta niūri ir kraš
tas paskendęs fabrikų 
dūmuose. Paskutinis mū
sų etapas — Bremenas, 
kur su šilta ir malonia 
šypsena priėmė mus se- 
nioras kun. Keleris ir 
ponia.

J. Čekauskas

1966 m. rugsėjo 21 d.

kyklos V-os klasės kur
sas, prisilaikant ALB 
Švietimo Tarybos pro
gramos nustatytų rėmų. 
Pagaliau ir Detroite 
gimsta aukštesnioji litu
anistinė mokykla.

Maloniai prašau visus 
tėvelius savo vaikučius į 
mokyklą atvežti laiku, 
kad pavėlavus naujose pa' 
talpose netektų klaidžio
ti.

Susitarus su tėvų ko
mitetu, š. m. rugsėjo 
mėn. 25 dieną, sekmadie
nį, 12 vai. Detroito Lie
tuvių Namuose (apatinė
je salėje) yra šaukiamas 
Detroito Lietuvių Auš
ros Šeštadieninės Mo
kyklos labai svarbus tė
vų susirinkimas, kuria
me bus aptariami mokyk- 
los reikalai, įvyks mo
kyklos vedėjo, tėvų ko
miteto ir revizijos komi
sijos pranešimai, tėvų 
komiteto ir revizijos ko
misijos rinkimai.

Tikiu, kad tėvai mo
kyklos egzistencija rūpi' 
naši ir visi šiame susi
rinkime dalyvaus.

K. Jurgutis, 
Mokyklos Vedėjas

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
1ST CLASS MEN 

SPLINE OPERATORS 
WET & DRY FORM 

GRINDERS 
TEMPLATE FORM 

GRINDERS 
RACK TOOTH MILL 

OPERATORS
Expansion program with progressive 
company.
Steady vvork, overtime and top fringe 
benefits , vvilling to relocate.

APPLY OR CALL FOR 
APPOINTMENT 

DETROIT BROACH AND 
MACHINE COMPANY 

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

An Equal Opportunity Employer 
(94-103)

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)

(7)
— Tiesiog nežinau kaip tau dėkoti...
— Nesistenk, juk draugai esame.
— Tu savo globos skraistę išplėtei ant mūsų’ visų, 

atseit, pasidarei mūsų generalinis globėjas.
— Maždaug, — nusijuokė jis.
— Aš manau, kad tu dabar prie ponios Aušros mie

gamojo pastatysi policininką.
— Netaušk nesąmonių, geriau einam pas mane: va

kar parsivežiau iš kaimo paršiuką ...
— Tu-mane pripenėjai tokiais išmintingais patari

mais, kad man praėjo bet koks apetitas, — aš mostelėjau 
ranka ir išėjau.

žiūrint per šalį viskas atrodo labai gražu. Draugas 
įspėja draugą, kad jis nesileistų į flirtus su kito draugo 
žmona, nes tai esą pavojinga, nepadoru ir negarbinga. Aš 
pats apie tai galvojau ir sutinku, kad Rakutis bent iš 
dalies teisus. Tik aš nesu toks kvailas, kad negebėčiau 
žiūrėti ir kitos medalio pusės. Ponios Aušros dorybės ir 
jo draugo šeimos reikalai jam tiek terūpi, kiek vaka
rykštė diena. Kažkaip man visada dingsėjo mintis, kad 
tas vyras dviveidis. Dievui meldžiasi, velniui už uodegos 
tampo. Gal čia ir jo tarnyba policijoje kalta, nežinau. Jis 
statinėja prieš save gražų padorybės paravaną, kad už.jo 
pats tą moterį pasiglemžtų, šiaipjau jis daug šansų ne
turėjo ir neturi, o kai aš pasipainiojau, tai ta galimybė 

dar labiau smažėjo. Jis, be abejo, tai suprato ir nuspren
dė, prisidengęs riterio geradario skraiste, pašalinti mane 
iš savo varžovų tarpo. Sugalvota gan gudriai. Užtat ir 
jo pamokslininkavimas apie garbę man visus vidurius 
verčia lauk. Gal aš klystu ir būtų gerai kad klysčiau, 
bet mano šeštoji juslė sako, kad aš teisus. Ką aš žinau 
apie Rakutį? Nieko. Aš susipažinau su juo prieš porą me
tų apsigyvenęs Vilniuje ir, tur būt, susidraugavau tik 
dėl to, kad jis turėjo ko išgerti ir gerai užkąsti. Negar
binu per daug už tai savęs, nes tai yra žemas žmogiško 
egojizmo pasireiškimas, bet karo metu gal šiek tiek ir 
pateisinamas, o gal ir ne? ...

Pagaliau žvilgterėkime ir į savo kiemą ... Po ano 
vakaro pas Rakutį aš mačiausi su Aušra keletą kartų. 
Vieną vakarą aš svečiavausi pas ją. Pavakarieniavome, 
išgėrėme porą stikliukų, paplepėjome ir viskas. Tiesa, 
aš jai pasakiau, kad ji man labai patinkanti, bet, matyt, 
tokių pareiškimų ji jau bus daug girdėjusi, mano žodžiai 
jai nepadarė jokio įspūdžio, ji tik nusijuokė, padėkojo 
man už "komplimentą" ir čia pat jį pamiršo. Toks balselis 
man kužda ausin, kad meilė nesanti kaip telkšanti pel
kelė, kad meilė esanti kaip nuo kalno besiverčiąs kriok
lys. Gali būti, bet šypsniai, lengvas flirtas ir rankos pa
bučiavimas dar nėra joks meilės krioklys. Taip viskas ne
sibaigs ! — vėlgi man šnibžda tas balselis. Nežinau ... 
Norėdamas atsigerinti už vaišes, aš ją pakviečiau užeiti 
pas mane, bet ji pasakė aiškų "ne”. Tuomet man nieko 
daugiau nebeliko, kaip pasiųsti jai gėlių. Kadangi aš dir
bu Miesto Sodininkystėje, tai gėlių pasiuntimas man jo
kia problema. O ji sakosi gėles labai mėgstanti. Taigi, 
neatrodo, kad mano ”garbės” popieriai būtų labai blogi. ..

3.
Šiandien antroji Kalėdų diena. Iš ryto buvau nuėjęs 

į Katedrą. Kažkoks jaunas vikarėlis sakė pamokslą ga
luodamasis įkalbėti savo klausovams, kad Lietuva ken
čianti už savo nuodėmes, bet aš jo neklausiau, nes vis 

žvalgiausi į šv. Kazimiero koplyčią. Negerai, labai nege
rai, kad tas šventasis tapo įveltas į mano meilės istoriją. 
Kad įveltas, tai dar nieko, bet kad ir apgautas, tai jau 
daug blogiau . . .

Vakar, Kalėdų pirmą dieną, Rakutis suruošė didelį 
pokylį. Gal jis tai padarė ryšium su savo draugo kap. 
Gabriūno parvažiavimu, gal šiaipjau per šventes norėjo 
ūžtelėti, nežinau, bet balius buvo šaunus. Stalai lūžo, kaip 
sakoma, nuo visokių valgomų ir geriamų gėrybių lygiai 
taip, kaip geraisiais taikos laikais.

Gal jis norėjo iš manęs pasijuokti, nežinau, bet šei
mininkas pasodino Aušrą tarp manęs ir jos vyro. Tad 
turėjau progos tą vyrelį patyrinėti. Vyras kaip vyras, 
gal kiek žemelesnis už savo žmoną, laibas, nedidele, trum
pai pakirptais plaukais galva, smulkiais, oro atmainų už
grūdintais veido bruožais. Gėrė jis ne mažai, bet savival
dos nenustojo. Kai protarpiais nugirsdavau jį kalbant, 
jo žodžiai nepasižymėjo nei sąmoju nei išmintimi. Visais 
požiūriais jis man padarė vidutinioko įspūdį. Man visą 
laiką dingsėjo galvoje klausimas, ar jis žino ką apie ma
no flirtą su Aušra, bet iš jo laikysenos nieko išskaityti 
negalėjau. Keletą kartų man pasirodė, kad jis seka mane 
vogčiomis, bet aš galėjau ir suklysti. Priešais, kitoje sta
lo pusėje, sėdėjo Rakutis. Kai aš sugaudavau ant savęs 
jo žvilgsnį, man tartum pasigirsdavo jo nuodais pasal
dytas balselis: Dabar bus tau, šėtono vaike! Bet, žinoma, 
be draugiškos šypsenos, ir tas jo žvilgsnis galėjo nieko 
daugiau nereikšti: jis galėjo būti tik mano savitaiga.

Aušra laikės puikiai. Su manimi ji kalbėjo tik tiek, 
kiek reikalavo mandagumas. Nors retkarčiais jos man 
metami žvilgsniai buvo prasmingi, bet šiaipjau savo visą 
"mylinčios žmonos" dėmesį jį buvo sutelkusi į savo vyrą. 
Per šalj žiūrint atrodė, kad jai daugiau niekas nerūpi 
kaip tik nuskaidrinti tas trumpas valandas, kurias jis 
gali praleisti su ja atvažiavęs iš fronto.

(Bus daugiau)
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PIRMASIS DIRVOS
RUDENS SEZONO PARENGIMAS

įvyks Clevelande

š. m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadieni,

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Pradžia 7:30 vai. vak.

PRIE PR. V. MANELIO PAMINKLO

Stalus (po 10 žmonių) prašome jau dabar užsisakyti.

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

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK 0N 
AER0 SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componėnts
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL 

341-1700 
for an intervievv convenient 

for you.

An Equal Opportuhity Employer

HELP WANTED FEMALE

REIKALINGOS MOTERYS 
lengvam sudėjimo darbui 
elektroninėj įmonėj.

MICRO-MAGNA 
ELECTRONIC 
3311 Perkins 

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

* BALYS MULIOLIS, 
atvykęs iš Chicagos į sa
vo sponsoriaus F. Sau- 
kevičiaus laidotuves, 
įteikė Dirvai 5 dol. au
ką, aplankė gimines ir 
senus pažįstamus cleve- 
landiečius.

* IGNAS MULIOLIS 
su ponia rugsėjo 19 d. 
išskrido keliom savai
tėm į Italiją ir lankysis 
pas savo dukrą Floren
cijos mieste.

* Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus' gau
site kreipdamiesi Į Z. Obe-
lenį tel. 531-2211.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

* CLEVELAND OPE
RA ASSOCIATION rū
pinasi vertingų kultūri
nių laimėjmų iškėlimu 
ir pristatymu Clevelan
do visuomenei. Šalia 
Metropolitan Operos 
spektaklių, ši organiza
cija 1966-67 m. sezonui 
yra numačiusi 27 paren
gimus, kurių tarpe spa
lio 7 d. pasirodys su 
garsiuoju Mantovani ir 
jo orkestru, o pabaigai, 
birželio 15 ir 16 d. Lon
dono Royal baletas.

Vieni tų parengimų 
vyks Public Hali, kiti 
Clevelando Arenoje ar
ba Music Hali. Apie de
tales pranešime smul
kiau atėjus laikui.

Pabrėžtini sceniniai 
pastatymai, kaip Bristol 
Old Vic Theatre ir 
D’Oyly Carte Opera Co. 
iš Savoy teatro Londo
ne su Peter O’Toole,

John Neville, Rosema- 
ry Harris ir kt.

♦ V. Giedraitis, Natįpn- 
wjde kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

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

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

Tel. 247-6955. (99-101)

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos1 parapijos^ ,$14,800.
Tel. 752-2414.

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICIAN
FOR MACHINE TOOL 
AND PANEL WIRING 

Steady Employment 
Excellent Company Renifits 

APPLY IN PERSON
AMERICAN 

MONORAIL CO.
1111 E. 200 Street

(Retween Euclid & St. 
Clair Avė.) 

EUCLID, OHIO
(Suburb of Cleveland) 

Public Transportation Via 
CTS bus from Winderemere 

Station
486-5000

An Equal Opportunity Employer

(99-100)

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ '

MINT TAVERN
397 East 156 gt.

DEGTINĖ, ALUS, VALGIAI

PENKTADIENIAIS iki vėlaus vakaro žuvis, 
blynai ir kt.

Galima pirkti alų dėžėmis išsinešimui už žemą kainą.

Povilas šūkis
savininkas

Rugsėjo 11 d. Chi
cagos lietuvių visuome
nės 200 iškilių asmenų 
atvyko į Šv. Kazimiero 
kapines prof. dr. V. Ma
nelio atminimą pagerb
ti. Pagerbimo priežastį 
sudarė jo žmonos Faus- 
tinos ir sūnaus dr. Juo
zo pastangomis pastaty
to paminklo šventinimo 
iškilmių aktas.

Lygiai prieš 40 metų 
susitikau su kolega V. 
Maneliu tokio pat rudens 
apystovose. Tai buvo 
imatrikuliacijos dieną 
Ž.Ū. Akademijos didžio
joje aktų salėje. Salėje 
sklido guvi mokslo rim
timi gaubianti nuotaika, 
jaunų studentų širdyse 
krykštavo žydinti jau
nystė, o už langų aka
demijos parke medžių 
alėjose krito pirmosios 
rudens šalnos pakąsti 
gelsvi lapeliai. Ir nie
kas tada į tą liūdną ru
dens reiškinį nekreipė dė
mesio, nes visų jaunų 
žmonių širdyse, kad ir 
rudens spalvų išmargin
toje gamtoje, žydėjo kliū
čių nežinanti, pavasario 
grožiu pasipuošusi jau
nystė.

Studijų metu ir vėliau 
dirbant kooperatinį dar
bą, yra tekę arčiau su 
prof. dr. V. Maneliu su
sitikti ir išsikalbėti. Iš 
savo išgyvento bendra
vimo ir iš pasikeistų 
minčių drįsčiau prof. dr. 
V. Manelio profilį šitaip 
apibūdinti: jis kaip dipl. 
agr. ž.ū. ekonomistas, ne 
tik suvokė įžvelgti į ko
operacijos mokslo pro
blemas, bet mokslininko 
mąstymo sąvokom suge
bėjo spręsti gyvenimo ir 
mokslo labirintuose su
sinarpliojusius klausi
mus. Jis savo prigimti
niais gabumais, atidžių 
darbu ir kruopščiu rū
pestingumu sugebėjo pa
siekti Alma Mater pro
fesoriaus titulo ir moks
lininko rango užpelnytos 
karjeros. Tačiau siekda
mas mokslinių aukštumų 
viršūnės jis nepamiršo 
tobulinti ir savo asme
nybės.

Jei sutiksime, kad as
meniu, arba asmenybe 
yra vadinamas žmogus, 
kuris yra vispusiškai, 
lygiagrečiai ir propor
cingai išugdęs visas sa
vo prigimtyje glūdin
čias galias, velionis bu
vo prie šio idealo aukš
tumos priartėjęs. Jis 
laimingu būdu savo pa
saulėžiūrinį žvilgsnį ir 
tautinį jausmą suvedė į 
harmoningą sintezę. Tau
tinį jausmą ir religinį 
nusiteikimą šaltu protu 
sugebėjo įprasminti, at
baigti ir pakelti į di
džiųjų dorybių rangą.Ir 
tik šitokiom dorybėm iš 
puošta jo asmenybė da
rė jįpatraukliu, toleran- 
tu ir krikščioniškai hu
manišku. Šitokiais at
spindžiais jis išsiskyrė 
iš savo mirtingųjų ko
legų tarpo. Jo taurios 
asmenybės aureolė 

mums gyviesiems lieka 
tuo didžiuoju pavyzdžiu, 
kurio visi mirtingieji 
žmonės turi siekti. Ir 
kai prie paminklo papė
dės savo atsiminimais 
atkuriame tas praeities 
dienas ir prof. V. Ma
nelio gyvą paveikslą, 
mes su skausmo aša
rom akyse ir giliu siel
vartu širdyse susitin
kam šio mistinio pasau
lio didžiojoje ir amžino
joje dramoje ir vėl lyg 
atnaujiname tuos praei
ties laikus, kurie mumy
se kelia gražių ir didžių 
prisiminimų virtinę lyg 
ir jungia naujam ir 
didžiam darbui, kurio ve
lionis dėl staigaus gyvy
bės siūlo nutraukimo ne
suspėjo atlikti.

Ir gražiausiai mes jo 
šviesų atminimą pagerb
sime, jei vykdysime tuos 
idealus, dėl kurių jis au
kojosi, sielojosi ir iki 
pat savo gyvenimo galo 
nuoširdžiai praktikavo. 
Ir šiuo momentu, kai 
mes šio paminklo papė
dėje mintimis ir jaus
mais mus supančioje mis
tinio pasaulio scenoje 
bent laikinai susijungia
me su prof. V. Maneliu 
žvelgiančiu iš anapilies 
į jo kolegų gretas, tu
rime sutikti su ta gyve
nimo tikrove, kurią la
bai vaizdžiai išreiškė po
etas Bernardas Brazdžio
nis šiais žodžiais:

Tik negrįši tu, čia ra
mų atilsį suradęs, 

Nepraeisi niekad atga
lios pro mus,

Kaip šalta mirtis, be
jausmis ir bežadis, 

Radęs dieną savo Ten, 
o čia — namus.

I. Andrašiūnas

HELP WANTED MALĖ

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

(97-103)

WANTED EXPERIENCE 
or

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

Call 313 — JO 4-5993
Ask for TONY MENNUCCI

(96-10!)

FACTORY HELP
PORTER—-2ND SHIFT

Also—Various Production—Openings 
Excellent working conditions 

Good salary
Liberal fringe benefits 

Modern plant servicing the food 
industry.

Apply—8 A- M.— 12 noon 
GRIFFITH LABORATORIES 

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

LAYOUT DRAFTSMAN
3 to 5 years experience

MODEL MAKER
Sheet metai and welding experience
GENERAL MACHINIST 

WELDERS 
AUTOMATIC & HELI-ARC

APPLY

Levitt Manufacturing Corp. 
Gardex Division 

Michigan City, Ind. 
(96-10)

M & F HELP WANTED

FACTORY HELP
PORTER—2ND SHIFT

also
VARIOUS PRODUCTION OPENINGS

Excellent working conditions
Good salary

Liberal fringe benefits
Modern plant servi cing the food in
dustry. Equitable recognition for 
those having a good previous work 
history.

Apply 8 A. M.-12 noon

Griffith Laboratories
855 Rahway Avė. Union, N. J.

(94-99)
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
PAŠALPŲ REIKALU

Lapkričio- 3 d. Sočiai 
Security įstaigos pradės 
siuntinėti pašalpas su
laukusiems 72 m. ar dau 
giau. Tai nauja pašalpa 
vyresniesiems, kurie pa
gal senuosius įstatymus 
tokia parama negalėjo 
naudotis.

Naujoji Sočiai Secu
rity pašalpa pagal vad. 
"Frouty Amendment”, 
siekia 35 dol. į mėnesį, 
vedusiai porai 52.50 dol. 
Pašalpas gaus visi gimę 
prieš 1896 metus, nežiū
rint ar jie yra kur dir
bę ar ne, ar mokėję So
čiai Security mokestį, ar 
ne. Tik gimę po 1895 me
tų privalo turėti kiek kre
ditų Sočiai Security įna
šuose.

Gaunantieji pašalpas 
privalo būti Amerikos pi
liečiai arba išgyvenę 
virš 5 metų Amerikoje 
pastovaus gyventojo tei
sėmis.

Ši pašalpa nemokama 
tiems, kurie turi teisę į 
valdišką, veteranų ar dar
bingumo nustojimo pen
siją. Taip pat jos negau
na tie, kurie naudojasi 
savivaldybių pašalpo
mis.

Klausimų blankai iš
siuntinėjami visiems 72 
m. amžiaus ir vyres
niems asmenims, kurie 
yra užsiregistravę Me- 
dicare apdraudai. Ne
užsiregistravę privalo 
asmeniškai kreiptis į vie
tos Sočiai Security įs
taigą.

• J. Tumose, iš Toronto, 
Kanados, mokėdamas už 
Dirvos prenumeratą kartu 
prisiuntė ir 10 dol. auką.

CHICAGO
ALT KONFERENCIJA

Metinė Chicagos Lie
tuvių Tąrybos konferen
cija įvyksta 1966 metais 
spalio mėnesio 2 dieną 

A. A.
Lietuvos Laisvės Kovotojui

inž. BRONIUU BUDGINUI
mirus, jo žmonai ANTANINAI ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia

Lietuvos Laisvės Kovotoju 
Sąjunga

A. L. T. S-gos Los. Angeles skyriaus nariui

BRONIUI BUDGINUI 

žuvus, jo liūdinčią žmoną ANTANINĄ nuoširdžiai 

užjaučiame

A. L. T. S-gos Los Angeles 
skyriaus nariai

Laisvės Kovotojui

inž. BRONIUI BUDGINUI

tragiškai žuvus, žmonai i r giminaičiams reiškia-

me užuojautą

Ramanauskų šeima 
Clevelande

Vyčių salėje — 2455 W. 
47 Street, Chicago, III.

Organizacijos prašo
mos atsiųsti savo atsto
vus. Chicagos lietuviš
koji visuomenė kviečia
ma skaitlingai dalyvauti 
nes Taryba patieks me
tinę veiklos apyskaitą ir 
sugestijas ateities veik
lai.

Konferencija prasidės 
2 valandą po pietų ir Ta
ryba tikisi gausaus, be
sirūpinančių Lietuvos 
laisve, dalyvių skai
čiaus.

* BALFO APSKRITIES 
valdyba patikslina, kad 
rugsėjo 23 d. t.y. penk
tadienį, 7 vai. įvyksta 
Jaunimo centre bendras 
Balfo darbuotojų susi
rinkimas, one 22 d., kaip 
buvo atspausdinta spau
doje. Kviečiami Balfo di
rektoriai, apskr. valdy- 
baos nariai, skyrių at
stovai, atskirų vietovių 
Balfo įgaliotiniai ir ki
ti suinteresuotieji as
menys, kurie nori prisi
dėti prie šalpos darbo, 
nes bus svarstoma ru
dens vajaus reikalai ir 
sėkmingas jo pravedi- 
mas bei Balfo seimas ir 
jo surengimas, kuris 
įvyksta šių metų lapkri
čio 26 d. Chicagoje, Jau
nimo centre.

* L.Ž.S-GOSChicagos
skyriaus valdyba savo 
paskutiniame posėdyje 
nutarė, kad reikia ska
tinti ir raginti mūsų jau
nimą daugiau domėtis 
spaudos gyvenimu, o ypa
tingai lituanistinių mo
kyklų mokinius, kurie 
jau galėtų pasireikšti sa
vo rašiniais periodinėje 
spaudoje. Valdyba nuta
rė duoti 3 temas, kurios 
turi būti parašytos iki 
gruodžio 31 d. ir pasky
rė pinigines dovanas. 
Konkurso sąlygos ir 
tvarka bus paskelbta aP 
skirai. Temos yra se
kančios: 1. Kodėl aš
skaitau lietuvišką spau
dą, 2. Mano korespon

dencija iš lietuviško gy
venimo veiklos ir 3. Ko
kią aš įsivaizduoju mū
sų tėvynę Lietuvą.

* BALFO Įstatų Pa
keitimo Komisija jau pa
rengė projektą, kurį 
teks svarstyti Balfo sei
me Chicagoje, kuris 
įvyksta lapkričio 26 d. 
Svarbiausi yra trys punk
tai: kad darbo raštinės 
vietą nustato direktorių 
taryba, kad direktorių ta
rybos posėdžiai šaukia
mi bent kartą į metus, 
bet trečdaliui direkto
rių tarybos raštu parei
kalavus, šaukiami bet ku
riuo laiku ir, kad Balfo 
seimas renka direktorių 
tarybą iš 31 asmens, o 
ne iš 25, kaip iki šiol bu
vo. Vadinasi, direktorių 
skaičių norima pakelti, 
įtraukiant naujų jėgų į 
darbą.

* MARGUETTE PAR
KO namų savininkų or
ganizacija, veikli ir gau
si savo narių skaičiumi 
paskutiniu laiku parodė 
daug takto ir supratimo 
kovojant už namų savinin
kų teises. Turėta skait
lingas susirinkimas Mar- 
ąuette Hali salėje ir ge
gužinė Willow Springs, 
III. Žmonės susirūpino 
savo kolonija ir toliau 
organizuotai ją gins nuo 
svetimųjų antplūdžio. Ki
tas narių susirinkimas 
įvyko rugsėjo 16 d., 
penktadienį, parapijos 
salėje. į organizaciją 
gali įstoti nauji nariai.

* LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ DRAUGIJOS val
dyba ir nariai, kurie su
sirinkime nutarė ateiti 
šiemet Balfui į talką or
ganizuotai, pradedant ru
dens šalpos vajų, rug
sėjo 26 d. Balfo naudai 
rengia gegužinę Bruzgu- 
lienės darže, kurio vi
sas pelnas bus paskir
tas Balfui. Be to, jie pla
tina dovanų paskirtymo 
knygeles, kur tikisi su
rinkti taipgi kelis šim
tus dolerių šalpai. 
Esant blogam orui, tą 
dieną pobūvis įvyks HoF 
lywoodo salėje.

* SLA CHICAGOS ap
skrities valdyba turėjo 
savo posėdį rugsėjo 8 d. 
dr. Step. Biežio bute, 
dalyvaujant pačiam šei
mininkui ir pirm. O.Bie- 
žienei, vicepirm. H. Či- 
žauskienei, sekr.A.Gint- 
neriui, ižd. M. Gudeliui, 
org. E. Petraitienei, 
centr. organ. K. Austin 
ir Pild. Tarybos iždo 
globėjai Mileriūtei. Bu
vo apsvarstyti organiza
ciniai reikalai, kaip va
jaus reikalu, busimojo 
SLA seimo Chicagoje, ku
ris numatytas 1968 m., 
jau dabar užsakant jam 
viešbutį ir padarius ki
tus reikalingus darbus. 
Buvo nuoširdžiai išsi
kalbėta buvusio seimo įs
pūdžiais ir pakalbėta 
apie organizacijos atei
tį.

* LŠST CV posėdis 
įvyko rugsėjo 11 d. Jau
nimo centre. Jį atidarė 
CV pirm. VI. Išganai- 
tis. Buvo patvirtintas at- 
sistadydinimas šaulio 
Alf. Valatkaičio, Šaulio 
A. Gintnerio paskyrimas 
C V vicepirmininku, šau
lio B. Pupalaigio koop- 
tavimas CV sekretorium, 
aptartas Garbės Teismo 
narių reikalas, išklausy
ti valdybos narių prane
šimai, aptarti kiti reika
lai, kurie lietė kuopas, 
būrius ar vienetus. Buvo 
nutarta užsakyti 15000 at-

NEW YORK bendruomenės pasitarimai
* STASYS SANTVA

RAS kalbės Ant. Diržio 
60 metų sukakties minė
jime, kuris įvyks rug
sėjo 25 d. (sekmadienį) 
4 vai. p.p. Winter Gar- 
den salėje, 1883 Madi- 
son Avė. Ridgewood, N. 
Y.

Minėjimą ruošia orga
nizacijų komitetas, va
dovaujant A.L. Taut. S— 
gos I skyriui.

LOS ANGELES

RAŠYTOJO GLIAUDOS 
60 M. MINĖJIMAS

Sunkiu darbu kasdienę 
duoną pelnydamasis, ra
šytojas Jurgis Gliaudą, 
sukūrė ne vieną, bet vi
są eilę veikalų: romanų, 
novelių, dramų, eilėraš^ 
čių, istorinių apybraižų, 
pradžiuginant skaityto
jus ir praturtinant mūsų 
raštiją. Be to, jis ir at
skirais straipsniais — 
literatūros bei muzikos 
kritikos ir kitais mūsų 
kultūriniais klausimais 
— gyvai dalyvauja mūsų 
laikraščiuose ir žurna
luose. Jam nesvetima ir 
visuomeninė veikla.

Visa tai vertinant ir 
sumanyta suruošti rašy
tojo Gliaudos pagerbi
mas. Ką tik iš Europos 
grįžęs rašytojas Juozas 
Tininis, Kalifornijos uni
versiteto lietuvių kalbos 
ir literatūros lektorius, 
skaitys paskaitą "Jurgis 
Gliaudą kaip rašytojas”. 
Stasys J. Paltus trum
pai apibūdins jį kaip lie
tuvį, patriotą, visuome
nininką. Aktorė Dalila 
Mackialienė paskaitys 
rinktines ištraukas išra
šytojo Gliaudos romanų, 
novelių bei poezijos. Dve
jetą dainų padainuos 
nauja mūsų padangėj so
listė Stasė Fautienienė, 
ją pianinu palydės muzi
kė Ona Metrikienė. Kaip 
matome, minėjimas ža
da būti turiningas, įdo
mus ir neištęstas.

Sveikinimų žodžiu ne
bus. Kas norėtų sveikin
ti raštu, prašomi siųsti 
sveikinimus komiteto 
pirm. S.J. Paltui, 3786 
Griffith View Dr., Los 
Angeles, Calif. 90039, ar
ba juos jam įteikti prieš 
minėjimui prasidedant.

Minėjimas įvyks š.m. 
rugsėjo 25 d., sekmadie
nį, 1 vai. p.p., Michael’s 
Los Feliz restorano pa
talpose, netoli Šv. Ka
zimiero lietuvių bažny
čios, 4500 Los Feliz 
Blvd., Los Angeles 
90027.

Visi lietuviai losange- 
liečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

virukų Kalėdų šventėms, 
svarstyta knygos atsi
skaitymas ir kiti organi
zaciniai klausimai. Be to 
1968 m. išleisti knygą 
apie Klaipėdos krašto at
vadavimą, jeigu ji būtų 
paruošta spaudai iki šau
liu CV naujų rinkimų — 
šaulių suvažiavimo, ku
ris įvyksta 1967 m. rug
sėjo pradžioje — Darbo 
Dienos proga, Chicagoje.

1966 rugsėjo 24-25 
Clevelande renkasi pa
sitarti PLB, JAV LB ir 
Kanados LB valdybos. 
Pasitarimuose taip pat 
dalyvauja ir centrinių or
ganų — PLB Kultūros 
Tarybos, PLB Švietimo 
Skyriaus, JAV LB Tary
bos, Kultūros Fondo ir 
Švietimo Tarybos, Ka
nados LB Švietimo Ko
misijos ir kt. — atsto
vai.

Darbotvarkėje — li
tuanistinio švietimo, 
trečiojo JAV ir Kana
dos lietuvių kultūros kon
greso, trečiojo PLB sei
mo, FLJ kongreso nuta
rimų vykdymo, lėšų klau
simai ir įvairūs einamie
ji reikalai.

Pasitarimų metu ren
giama mokslo priemonių 
paroda, kuriai ekspona
tus parūpina Kanados ir 
JAV LB valdybos.

Pasitarimai pradeda
mi rugsėjo 24, šeštadie
nį, ryto 10:30 vai. Čiur
lionio ansamblio namuo
se. Į juos taip pat yra 
kviečiama lietuvių spau
da ir visuomenė.

NAUJAS PL ADRESAS

Mirus PLB Valdybos 
reikalų vedėjui E. Kar- 
nėnui, Valdyba prašo 'Pa
saulio Lietuvio’ prenu
meratą ir aukas siųsti 
iždininko adresu: Julius

ŠACHMATAI

* TAUTVAIŠAS IR 
PALČIAUSKAS, pasižy
mėjo Chicagojeo Per Dar
bo Dienos savaitgalį 
Chicagos atvirose p- 
bėse buvo rekordinis da
lyvių skaičius — 201! 
Mūsų meisteris Povilas 
Tautvaišas laimėjo 61/2 
taškus iš 7 galimų ir pa
sidalijo pirmą vietą su 
Verberiu ir Pundy, kurie 
taip pat surinko po 6 1/2 
tš. Piniginiai prizai bu - 
vo padalyti lygiomis: visi 
trys gavo po $138.

Viktoras Palčiauskas, 
nežiūrint, kad pirmame 
rate nelauktai suklupo 
prieš silpnesnį žaidėją, 
sekančius šešius ratus 
sukovojo nepaprastai 
ryžtingai ir pakrovęs 6 
taškus (!) jis pasidalijo 
ketvirtą vietą su latviu 
Karklinš ir ukrainiečiu 
Turjanski, vospustaškiu 
atsilikę nuo laimėtojų.

Kiti lietuviai baigė ši
taip: K. Jankauskas ir 
Fabijonas po 4 1/2, 
V. Narkevičius 4, V. 
Karpuška ir K. Ramas 
po 3 1/2.

* BALTIM ORĖJE, mi
rė buv. Lietuvos rinkti
nės narys Vytautas Skib 
niauskas, 55 m. Jis daly 
vavo su Lietuvos šach
matų komanda 1936 m. 
Muencheno olimpiadoj.

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings

^ANTHONY
SAVINOS ANO LOAN ASSOCIATION

Joitph F. Gribaaakaa, Extc. Secr- 
1447 $0. 491h CT. • CICERO, ILLINOIS 46650

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

Staniškis, 18108 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio, 
44119.

Raštus, spaudinius ir 
kitą su PLB veikla susi
jusią medžiagą siųsti 
vykd. vicepirmininko ad
resu: Stasys Barzdukas, 
18308 Hiller Avė., Cle
veland, Ohio 44119.

GRIŽO GAILIUŠYTĖ c
Rugsėjo 15 į JAV grį

žo Jūra Gailiušytė. PLB 
Valdybos pavesta, šią va
sarą ji lankėsi Europoje 
ir turėjo pasitarimų su 
Vokietijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos ir Anglijos 
lietuvių bendruomenių va
dovais. Būdama aktyvi 
PLJ kongreso rengėja, ji 
taip pat mezgė ryšius su 
lankytų kraštų jaunimu. 
Apie kelionės vaisius 
PLB valdybą ji plačiau 
painformuos rugsėjo 23 
posėdy. Jos kelionę ap
mokėjo PLB valdybos 
pirm. J. Bačiūnas.

AUKOS DIRVAI
J. Šlajus, Chicago............. 5.00
L. Pračkaila, Chicago.......2.00
Dr. A. Jasys, Columbus ... 4.00
K. Gaižutis, Cleveland.....  5.00
A. Pesys, Detroit............... 3.00
J. Noreika, Beverly Shore 2.00
A. Barančiukas, Chicago .. 1.00
T, Gaižauskienė, Venezuela 4.00
J. Yurkus, Rochester........5.00
A. Stankūnas, Cleveland ... 1.00 
Dr. J. A. Ramonas,

Orland Park ..............5.00
Lietuvių Dienos K-tas 

VVisconsin ............. 10.00
L. B. Bostono Sk ..............  5.00
L. Kapeckas, Hartford .... 1.00
L. Barmus, Chicago........5.00
N. Cirtautas, Wyandotte ., 4.00
K. Čeputis, Muskegan..... 4.00

ALT S-gos Baltimorės sk. 25.00
V. Čepas, Charlotte...........1.00
J. Juodis,Brooklyn, N.Y... 10.00

LIETUVOJE
Palangoj, vietoj senos 

orkestro estrados pušy
ne, numatyta ateinan
tiems metams pastatyti 
1500 vietų koncertinė sa
lė. Projekto autoriai — 
architektas V. Gerulis ir 
inžinierius V. Vėlavi- 
čius. (E)

Druskininkuose stato 
naują 1000 vietų (11 aukš 
tų) sanatoriją, kurioje 
bus ir 800 vietų koncer
tinė salė. Sanatorija pri 
imsianti poilsiautojus ne 
tik iš Rusijos, bet ir iš 
užsienių. (E)

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED
ALL AROUND 

MACHINISTS & BENCH 
HANDS

Press repair work experience on 
large equipment,
Steady work for qualified men.

SUPERIOR WELDING & 
PRESS REPAIR CO.

24400 Sherwood Centerline, Mich. 
(96-102)
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