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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ŠIAURĖS VIETNAME
VIDAUS POLITIKOS SUMETIMAI VERČIA 
PREZIDENTĄ GALIMAI GREIČIAU BAIGTI 
KARĄ PIETRYČIŲ AZIJOJE, TAČIAU GREI
TAS LAIMĖJIMAS ĮMANOMAS TIK PAKLIUP- 
DžIUS ŠIAURINĮ VIETNAMĄ, KURIO REŽI
MAS MAŽAI SKIRIASI NUO TIPIŠKŲ KOMU
NISTINIŲ REŽIMŲ AZIJOJE IR EUROPOJE.

—----- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---- —

Naujiems Metams prasi
dedant karas Vietname at
rodė esąs bene svarbiausias 
tarptautinis įvykis, turįs 
daug įtakos ne tik Azijoje, 
bet ir pačios Amerikos vi
daus politiniame gyvenime. 
Prezidento Johnsono popu
liarumo kritimas iki tokio 
laipsnio, kad pusė demo
kratų politikų jau galvoja 
apie kitą kandidatą 1968 m. 
rinkimams, tai vaizdžiai 
parodo, nes kaip tik Viet
namo karas vaidina nema

LIETUVAITĖ LAIMĖJO IDEALIOS
MOKINĖS KONTESTĄ

Viktorija Kasubaite

Viktorija Kašubaitė, Chi
cagos Marijos aukštesnio
sios mokyklos (vedamos se
selių kazimeriečių) baigia
mos klasės mokinė, kuri yra 
pasižymėjusi mokslo gabu
mais, iš kelių tūkstančių 
mergaičių buvo išrinkta 
idealios mokinės konteste 
kaip viena iš pavyzdingiau
sių.

Šis kontestas, kuris vyk
domas visoje Amerikoję, be 
grožio, stato dar gabumų ir 
įvairių pasižymėjimų sąly
gas.

Laimėjusi "National Me- 
rit Semifinalist”, šalia 
mokslo gabumų, ji yra ak
tyvi ir visuomeniniame jau
nimo gyvenime - (Maria’s 
student council), dalyvauja 
lietuvaičių Rūtos būrelyje, 
yra vyresnė skautė, Korp! 
Neo-Lithuania junjorė.

Domisi muzika, menu, 
vaidyba. Laisvalaikiu yra 
didžiųjų Chicagos modelių 
krautuvių modeliuotoja. 

žą tame vaidmenį. Netrūks
ta komentatorių, kurie tei
gia, kad prezidentas John- 
sonas savo populiarumą ir 
patrauklumą gali išgelbėti 
tik vienu būdu ę— galimai 
greičiau baigdamas tą ka
rą. Uždavinys nėra iš leng
viausių jau dėl tos priežas
ties, kad tas karas perdaug 
pareikalavo amerikiečių au
kų, kad pasitraukus be lai
mėjimo. Be to, amerikiečių 
intervencija Vietname tu
rėjo labai geros įtakos piet-

Baigusi Chicagos aukš
tesniąją lituanistikos mo
kyklą, seka lietuvišką spau
dą, skaito knygas, ypač pa
mėgusi poeziją ir įvairių 
parengimų metu dažnai de
klamuoja lietuvių poetų kū
rinius.

Chicagos didžioji spauda 
ją išskyrė iš kitų konteste 
dalyvaujančių mergaičių ir 
patalpino jos nuotrauką bei 
aprašymus.

Jos tėvai Antanas, Stan- 
dard Savings Federal ban
ko viceprezidentas, ir Ange
lė Kašubai yra aktyvūs lie
tuviškoje visuomen i n ė j e 
veikloje, Korp! Neo-Lithu
ania ir Akademinio tautinio 
sambūrio filisteriai. Sesuo 
Rima yra pirmoji senjore, 
kuriai JAV atgaivinus Kor
poracijos veiklą, buvo su
teiktos Korporacijos spal
vos..

Viktorija Kašubaitė yra 
pasirengusi studijuoti psi
chologiją. 

ryčių ir visos Azijos politi
nei raidai, nors apie tai ir 
vengiama viešai kalbėti. To
kiu būdu esamose sąlygose 
vienintelis būdas baigti tą 
karą yra sutelkti pietinia
me Vietname tiek daug 
amerikiečių k a r iuomenės, 
kad komunistų laimėjimą 
ten padarius neįmanomu. 
Toji kariuomenė turėtų ak
tyviai pasireikšti ne tik ten, 
kur komunistai sugeba su
telkti didesnius savo karių 
junginius, bet ir pačioje 
Mękongo upės deltoje, kur 
gyvena beveik pusė pietinio 
Vietnamo gyventojų ir kur 
yra pati derlingiausia žemė, 
ir kur iki šiol komunistai 
vengė operuoti didesniais 
junginiais, tačiau išvystė 
tokią pogrindžio veiklą, kad 
ir iš tos srities sau gauna 
ne tik maistą ir 'mokesčius’, 
bet šaukia 'naujokus’ savo 
karinėm pajėgom. Iki šiol 
tą sritį kontroliavo tik pati 
pietinio Vietnamo kariuo
menė, bet toji kontrolė ne
buvo efektinga ir veikė dau
giau ar mažiau dienos me
tu. Naktis priklausė Viet- 
kongui.

Kitas kelias laimėjimui 
būtų didesnis spaudimas į 
šiaurinį Vietnamą, tačiau 
dėl nenoro įsivelti į dides
nius kivirčius ar net atomi
nę konfrontaciją su Mask
va, tuo keliu Washingtono 
administracija iki šiol nesi
ryžo plačiau pasinaudoti.

Paliekant tą galvosūkį, 
kuriuo keliu eiti, spręsti 
Washingtonui, šį kartą 
trumpai sustokime prie pa
ties šiaurinio Vietnamo, iš 
kurio sostinės Hanoi duo
dami įsakymai komunisti
niams partizanams. Reikia 
pastebėti, kad literatūra 
apie politinę eigą šiauri
niame Vietname nuo antro
jo pasaulinio karo pabaigos 
yra gana šykšti. Viena iš 
naudingiausių šioje srityje 
knygų yra Hoang Van Chi 
veikalas ”From Colonialism 
to Communism. A Case 
History of North Vietnam”, 
išleista Frederick A. Prae- 
ger leidyklos New Yorke. 
Jos autorius yra pats daly
vavęs šiaurinio Vietnamo 
’sukomunistinime’ ir todėl 
daugelį dalykų yra asme
niškai patyręs. 1955 m. jis 
pabėgo į pietinį Vietnamą 
ir dabar gyvena Amerikoje.

Hoang iškelia gana įdo
mų faktų, kad nors vietna
miečiai ir buvo savo laiku 
kiniečių imperializmo auka, 
tačiau savo pačių imperia- 
listinėm aspiracijom nenu
sileidžia nė vienai kitai tau
tai. Su komunistinės ideolo
gijos priemaiša šiandien 
kartojasi tas pats ’žygis į 
pietus’, kuris 1828 metais 
buvo pradėtas karu su Sia
mu (dabartiniu Thailandu) 
dėl tos Laoso dalies, kurią 
dabar kontroliuoja komu
nistinis Pathet Lao sąjūdis.

Pirmoje 19-to šimtmečio 
pusėje Vietnamas buvo vie
ninga valstybė, kuri palai
kė diplomatinius santykius 
s’u Kinija, Japonija, Angli
ja, Ispanija ir JAV. Nepai
sant to, prancūzams pasi
sekė visą kraštą paimti sa
vo kontrolėn. Kartu prasi
dėjo tautinės nepriklauso
mybės sąjūdis, kurio vado
vybę sau paglemžė komu
nistai antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje formaliai

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos gen. konsulas New Yorke Stašinskas, ALTo vicepirmininkas dr. P. Grigaitis ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas diskutuoja Lietuvos laisvinimo klausimais.

Vyt. Maželio nuotrauka

Į LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLĄ ĮSIJUNGĖ 
DAUG NAUiy JĖGŲ

LIETUVOS ATSTOVO WASHINGTONE J. KAJECKO ŽODIS Į LIETUVĄ

Garbingos Tėvynės 
Mielieji Tautiečiai,

Vakarų pasaulyje, lais
vėje gyveną lietuviai iškil
mingai atšventė Kalėdų 
šventes. Kaip paprastai, 
prie Kūčių stalo prisiminta 
artimieji. Mintimis laisvie- 
n lietuviai skrido pas 
vus. Prisiminta ir tie, ku
rių po žeme ilsis krūtinė 
Nemuno krašte ir už Ura
lo. Jie prisiminti ir Berne
lių Mišių metu. Į tas pa
maldas eiti Vakarų pasau
lyje netenka varžytis. Re
liginė laisvė čia nėra tuš
čias žodis.

Visi lietuviai, vienu ar 
kitu būdu, kur jie bebūtų — 
su meile prisimena savo 
tautiečius. Jie mini laisvės 
dienas, kada ramybė vieš
patavo Lietuvoje geros va
lios žmonėms. Tremtinių 
tada neturėjome. Gerbūvio 
irgi netrūko.

Vakaruose gyveną lietu
viai tebetiki laisvės idėjos 
galia ir jos galutiniu Tėvy
nėje laimėjimu, nežiūrint 
pergyvenamų sutemų.

Naujųjų 1967 Metų išva
karėse, praeituosius metus 
palydime su pasitenkinimu. 
Jų eigoje keliais atvejais 
mes patyrėme palankumą 
Lietuvių Tautos reikalais 
JAV Vyriausybės, Senato ir 
Atstovų Rūmų bei iš Ame

— Tai mergaitė, o ne busimasis kareivis!....

rikos organizacijų, spaudos 
ir Amerikos lietuvių.

Besibaigią metai Vakarų 
pasaulyje vadinami Jauni
mo Metais. Jie atžymėti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresu, Dainų švente 
Chicagoje ir didinga bei 
įspūdinga Šiluvos Koply- 

dedikacija •'Vashingtš- 
ne. Jie atžymėti ir kitais 
reikšmingais suvažiavimais, 
kongresais, puikiais leidi
niais, šauniais lietuvių lai
mėjimais įvairiose srityse.

1Q66 metų eigoje taip, 
pat sustiprinta lietuvių po

IŠVISO PASAULIO

• Kongreso atstovas Ri- 
chard Russell, pagerbtas 
"iškiliausiu amerikonu", ta 
proga pasakytoje kalboje 
pareiškė, kad "turime visas 
priemones ir privalome ne
varžomai jomis pasinaudo
ti, kad susigrąžinus savo 
kariaujančius vyrus namo”. 
Gi Kongreso atstovas L. M. 
Rivers pareiškė, kad vyks
tąs karas , ir "mes privalo
me jį laimėti", nesvarbu, 
kokia bebūtų pasaulio opi
nija tuo reikalu. Tų Kong
reso atstovų nuomone, nesą 

litinių veiksnių veiklos gai
rės ir įjungta daug naujų, 
jaunų jėgų į politinės veik
los barus.

Mes tikime, kad patrioti
nių lietuvių laisvės ilgesys, 
ryžtas bei ištvermė — pa
greitins Lietuvos prisikėli
mą.

Tebūnie Naujieji Metai 
tautiečiams tėvų žemėje ir 
tremtyje lengvesni.

Dangaus palaima telydi 
visų mūsų pastangas Nau
juose Metuose.

kito pasirinkimo, kaip ko
munistus tinkamai nubaus
ti, kad sustabdžius jų agre
siją. Jėgą esą galima at
remti tik jėga. Nereiktų 
varžytis ir su Hanoi subom- 
bardavimu, gyventojus iš 
anksto apie tai įspėjus.

• Gomulkos režimas Len
kijoje Įspėjo rašytojų gru
pę, kad tie liautųsi protes
tavę prieš Kolakovskio nu
baudimą. Nesiliovus,, ir jų 
laukiančios panašios repre
sijos.

• Portugalijoje paplito 
juodoji rinka — moterų 
plaukams pardavinėti. Už
puolamos moterys apkerpa
mos ir plaukai pardavinė
jami perukų prekybai.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos n 9)

Maršalai Konievas ir Žukovas
/

lenktyniauja...
Gen. Heinrici, stebėda

mas rusų puolimą, gailėjo
si, kad neturi tų šarvuočių 
divizijų, kurias Hitleris 
perkėlė į pietinį frontą.

— Jei dabar turėčiau tuos 
šarvuočius, — pastebėjo jis 
Eismanui, — rusai šiuo me
tu pergyventų nemalonią 
valandą.

Padėtis buvo sunki. Žu
kovo ofenzyva dar tik pra
sidėjo ir šiaurėje reikėjo 
laukti pasijudinant Roko- 
sovskio armijų grupę, o pie
tuose Konievo grupę.

va- 
per

pa-

or-

Šiaurės 
Vietname...

(Atkelta iš 1 psl.) 
paleidę savo partiją ir
ganizacijas platesnio liau
dies fronto naudai. Bet kai 
tik jie įsistiprindavo kurio
je krašto dalyje, tuojau 
pradėdavo savo valdomos 
t e r itorijos sukomunistini- 
mą.

Pirmoji didesnio masto 
teroro banga prasidėjo 1953 
metais, kurios įvykiai pri
mena šių dienų kiniečių 
'raudonosios gvardijos’ žy
gius. Kas nors pastebėtas 
išsitepęs vakarietiška 'po
mada' savo plaukus, galėjo 
būti laimingas, jei jam vie
šai ir gana skaudžiai buvo 
išplaunama galva, dažnas 
ta proga netekdavo ir savo 
gyvybės. Kaip taisyklė, tuo 
metu kiekviename kaime 
buvo nužudyti 5 ar bent 
trys populiaresni ir turtin
gesni gyventojai.

Teroras ir jį lydinčios 
ūkinės spaudimo priemonės 
visų pirma buvo nukreiptos 
prieš žemvaldžius, nors daž
niausiai tai buvo, mūsų aki
mis žiūrint, labai smulkūs 
ūkininkai. Ta akcija pasi
baigė 1956 metų žemės re
forma, kurios metu buvo iš
žudyta gana didelis skaičius 
žmonių. Nuomonės kiek 
svyruoja, bet kalbama apie 
500,000 ir 50,000 aukų.

Įdomu, kad teroras gero
kai sumažėjo 1956 m., kada 
Mao Cetungas paskelbė sa
vo garsiąją kalbą 'apie šim
tą gėlių’, o Sovietų Sąjun
goje prasidėjo atlydžio lai
kotarpis. Tada ir eilė šiau
rinio Vietnamo komunisti
nių veikėjų prisipažino 'su
klydę’ ir režimas buvo su
švelnintas. Tas sušvelnini
mas privedė prie intelektu
alinių sluoksnių pasmarkė- 
jusios režimo kritikos ir 
net viešo valstiečių sukilimo 
paties Ho čimino gimtoje 
provincijoje Nghe An. Su
kilimas buvo griežčiausio
mis priemonėmis nuslopin
tas ir visa akcija 'pataisyti 
klaidas’ buvo sustabdyta. 
Čia reikia atsiminti, kad 
tuo pačiu laiku Sovietų 
S ą j ungos ’nustalininimas’ 
buvo privedęs prie Vengri
jos sukilimo. Ar reikia ge
resnio įrodymo, kad komu
nistinis kurpalis yra vieno
das tiek Vakaruose, tiek ir 
Rytuose ?

Nepaisant visų galimų 
skirtumų s m u 1 k menose, 
šiaurinio Vietnamo režimas 
yra tipiškas komunistinis 
režimas, užtinkamas ne tik 
Azijoje, bet ir Rytų Euro
poje. Kaip čia, taip ir ten 
jis yra gyventojų daugu
mos nekenčiamas ir išlaiko
mas tik jėga bei teroru. Už 
tat Washingtonas, daug sy
kių pabrėžęs, kad jis nesi
kėsinąs tą režimą nuversti, 
praktiškai karą tik prailgi
na, nes atima gyventojams 
norą pasipriešinti tam re
žimui ir jo vedamam karui.

Konievo armijų grupė 
greit pajudėjo ir šeštą 
landą ryto persikėlė 
Neisę.

Jei Žukovas puolimui
naudojo prožektorius, steng
damasis apakinti vokiečius, 
tai Konievas savo puolimą 
pridengė dūmų užuolaida ir 
tą užuolaidą išskleidė pla
tesniame fronte, negu ruo
šėsi pulti, kad vokiečiai ne
galėtų sukoncentruoti savo 
jėgas. Bombardavimas bu
vo toks pat stiprus, kaip ir 
Žukovo. Tik gal tikslesnis, 
žinodamas, kad dūmų užuo
laida neleis stebėtojams 
matyti bombardavimo re
zultatus, baterijų vadams 
iš anksto žemėlapy nurodė 
svarbiausias vietas, kurias 
reikėjo sunaikinti. Ir po 
pustrečios valandos bom
bardavimo Konievas trium
favo. Jo armijai pavyko įsi
taisyti kitoj pusėj Neisės. 
Dabar Konievas buvo tik
ras, kad jo šarvuočiams pa
vyks pralaužti frontą ir jis 
skubėjo pirmyn pasiekti 
Stalino nustatytą ribą ir 
gauti leidimą pasukti į šiau
rę Berlyno kryptimi. Jei 
jam pasiseks pralenkti Žu
kovą, jis bus pirmuoju Ber
lyne.

★
Tuo tarpu Žukovas, ap

suptas štabo karininkų, ne
tikėjo savo ausimis klausy
damasis čuikovo praneši
mo.

— Ką tai reiškia? Jūs 
sakote, kad jūsų kariuome
nė daugiau neprogresuoja? 
— šaukė jis 8-tos armijos 
vadui.

— Drauge maršale, jei 
laikinai mes nebeprogresuo- 
jame, tai nereiškia, kad 
mums sukliudys laimėti. 
Priešas šiuo metu parodė 
ypatingą pasipriešinimą ir 
sulaikė mūsų žygiavimą.

čuikovas paaiškino, kad1 
vokiečių sunkioji artilerija, 
Seelowo aukštumoje, sun
kiai smogė progresuojan
tiems rusų daliniams. Vie
ta pasirodė nelabai patogi 
šarvuočių manevravimui ir 
tankai įklimpo. Vienas po 
kito jie buvo priešo artile
rijos sviedinių sunaikinti. 
Iki šiam laikui čuikovo ar
mija padarė vos pusantro 
kilometro kelio.

Žukovas keikėsi kaip ve
žikas. Kur buvo nepasise
kimo priežastis?

Gen. šalinas, pirmojo 
korpo vadas, aiškino, kad 
vokiečiai prieš puolimą spė
jo atsitraukti į antrąją li
niją ir tokiu būdu bombar
davimas buvo betikslis. 
Gen. Kuznecovas pastebėjo, 
kad planas buvo paruoštas 
prisilaikant vadovėlio ir 
vokiečiai pažįsta rusų ar
mijos metodus. Tuo tarpu 
šarvuočių vadas gen. Get- 
manas buvo nepatenkintas 
prožektoriais.

— Jie visai neapakino 
priešo. Priešingai vokiečių 
artileristai galėjo pamatyti 
progresuojančius mūsų tan
kus ir pėstininkus.

Žukovas negalvojo, kad 
puolimas bus lengvas. Jis 
tikėjosi didelių nuostolių, 
bet nemanė, kad vokiečiai 
jį sulaikys. Pirmoji puoli
mo fazė nedavė patenkinan
čių rezultatų ir Žukovas 
nutarė pakeisti taktiką. Jis 
davė įsakymą bombardavi
mą sukoncentruoti į priešo 
artileriją ir įsakė Seelowo 
aukštumą bet kokia kaina 
užimti.

laikyti rusus, kol atvyks 
amerikiečiai, — pasakė gen. 
Busse Heinriciui, — tai mū
sų pareiga prieš tauta ir 
istorija bus išpildyta.

Į tai Heinrici karčiai pa
stebėjo.

— Jūs turbūt nežinote 
Eclipse plano.

Busse tikrai nežinojo to 
plano ir Heinrici jam paaiš
kino, kaip sąjungininkai 
pasidalino Vokietiją oku
pacijos zonomis.

— Aš abejoju, kad ame
rikiečiai persikels per Elbę, 
—. pasakė Heinrici.

Busse nenorėjo tikėti, 
kad amerikiečiai būtų to
kie neprotingi ir duotųsi 
rusų apgaunami. Gal pasku
tiniu momentu jie praregės, 
tad jis visa energija kovojo 
prieš rusus. Prie Frankfur
to ant Oderio jis atmušė 
rusus, priversdamas grįžti 
į senąsias pozicijas. Seelo- 
wo aukštumoje, nežiūrint 
stipraus rusų bombardavi
mo, įsitvirtinusi vokiečių 
artilerija neleido priešui 
pajudėti iš vietos. Bet iš 
rytų plaukė vis naujos mil
žiniškos rusų masės. Vieto
mis vokiečiai kovojo vienas 
prieš dešimt rusų.

Vakarų fronte generolas 
Wenck buvo patenkintas su
laikęs amerikiečius, bet 
kartu ir nerimavo. Jo armi
jos daliniai, sudaryti iš ne
prityrusių jaunų kareivių, 
ne tik atmušė amerikiečius, 
bet likvidavo išsilaipinimą 
prie Magdeburgo.

Kas labiausiai neramino^ 
Wencką, kad amerikiečiai, 
stiprindamiesi prie Elbės, 
nedarė jokių pasiruošimų 
žygiui į Berlyną. To Wenck 
negalėjo suprasti. Tarp ba
landžio 12 ir 15 smarkūs 
mūšiai leido Wenckui tikė
tis, kad bus sunkių valan
dų, o dabar, štai( amerikie
čiai sustojo poilsiui.

čiai tik truputį pajudėtų, 
niekas negalėtų jų sulaiky
ti iki Berlyno.

Pietuose Konievas buvo 
laimingesnis. Jo armija 
persikėlė per Neisę 20 km. 
plote ir jau turėjo 20 tiltų 
šarvuočiams ir 21 keltą ka
reiviams. Konievo daliniai 
buvo prie Luebbino, kur 
baigėsi Stalino nubrėžta li
nija, skirianti nuo Žukovo 
grupės. Iš čia jis galėjo pa
sukti į šiaurę, tiesiai į Ber
lyną.

Konievas susijungė tele
fonu su Stalinu ir ( nupasa
kojęs situaciją, paprašė lei
dimo pasukti į šiaurę, veng
damas paminėti Berlyno 
vardą.

— Žukovas turi nemalo
numų, — pastebėjo Stali
nas. — Jis dar bando pra
laužti frontą prie Seelowo, 
kur vokiečiai rodo didelį 
pasipriešinimą. Gal jo šar
vuočiai galėtų pasinaudoti 
jūsų padaryta spraga?

— Drauge Staline, — 
greit atsakė Konievas, — 
tai užimtų daug laiko ir aš 
nematau reikalo perkeldi- 
nėti šarvuočius. Mano sek
toriuje operacija vyksta 
patenkinamai gerai.

Po sekundės tylos, jis 
drįso pasakyti:

— Aš turiu užtenkamai 
jėgų ir esu užėmęs gerą 
poziciją, kad galėčiau savo 
šarvuočius nukreipti Berly
no kryptimi.

Išklausęs Konievo opera
cinį planą, po trumpos ty
los Stalinas davė sutikimą:

— Gerai. Aš sutinku. Te
gu jūsų šarvuočiai pasuka 
į Berlyną.

Konievas padėjo ragelį. 
Jis jautėsi lyg dangun pa
tekęs ir buvo pasiruošęs vi
sus išbučiuoti.

Savo nutarimą, kad Ko- 
nievui leista žygiuoti į Ber
lyną, Stalinas pats asme
niškai pranešė Žukovui. 
Niekas nežino, ką tikrumo
je Stalinas jam pasakė, bet 
iš Žukovo minos karinin
kai pamatė, kad ji buvo ne
maloni. Bet tas Žukovui 
davė naujų jėgų ir sukėlė 
tokį užsispyrimą, kad tuoj 
pat po pasikalbėjimo davė 
įsakymą bet kokia kaina 
skubėti i Berlyną.

(Bus daugiau)

— Kai reikalingas klijentas, nė vienas nesirodo!

★
Vokiečiai žinojo, kad il

gai neatsilaikys prieš ru
sus. Jų viltis buvo laikytis, 
kol atvyks amerikiečiai.

— Jei mums pavyktų su-

IŠ KITOS PUSĖS...
Neseniai spaudoje vėl buvo prisimintas Jaunimo 

Kongresas ir ginčai, kuriuos sukėlė sumanymas į tą kon
gresą kviesti jaunimą iš Lietuvos, ar tiksliau kalbant, 
tik noras išsiaiškinti tokias galimybes. Ta proga prisi
miniau savo pasikalbėjimą su vienu Bendruomenės vei
kėju. Jis pareiškė, kad jei Į Kongresą būtų kas nors at
važiavęs iš Lietuvos, tai būtų mūsų laimėjimas, lygiai 
taip pat, kaip mūsų dalyvavimas kuriame nors komunis
tų sušauktame kongrese reiktų skaityti jų laimėjimu.

Tas argumentas man sukėlė nuodėmingą mintį: jei 
jau būtinai norima 'bendradarbiauti’ su komunistais ar 
jų žinioje esančiais asmenimis, kodėl to nepabandyti su 
vietos, Amerikos, lietuviais komunistais? Kodėl Bendruo
menė jų nepriima į savo vienokią ar kitokią globą? Tokią 
mintį mano pasikalbėjimo partneris griežtai atmetė. Apie 
vietos lietuvius komunistus jis yra pačios blogiausios 
nuomonės.

Tokiu būdu išeina, kad įš vienos pusės galvojama, 
jog Lietuvos komunistai lietuviai atlieka labai naudingą 
darbą, nes jei, pavyzdžiui, niekas nesiveržtų į aukštesnes 
vietas, kaip universiteto rektoriaus ir t.t., tos vietos ati
tektų atėjūnams rusams ar kitų tautybių asmenims. Už 
tat lietuvių dalyvavimas komunistinėje veikloje, be ku
rios neįmanoma pasiekti vadovaujančių postų, yra svei
kintinas, nes jis būtinas lietuvybės išlaikymui.

Kitaip sakant, jei kas dabar dalyvauja komunistinė
je veikloje pačioje Lietuvoje, tas O. K., nes kito kelio 
nėra. Iš kitos pusės žiūrint, sutinkant su tuo, reikia pa
daryti dar vieną logišką žingsnį ta pačia kryptimi. Jei 
tie oportunistai yra O. K., tai lietuviai, kurie prisidėjo 
prie komunistinio sąjūdžio prieš bolševikų okupaciją arba 
prisideda dabar šiame laisvės krašte, turėtų būti laikomi 
tikrais didvyriais, nes iš to neturėjo sau naudos, o tik 
nepatogumų. Bet su tokia prielaida, manau, niekas neno
rės sutikti, nors ji atrodo visai logiška. Bet nenorint pa
sakyti b, nereikia šaukti ir a. Kiekviena byla turi dvi 
puses. (vm)

— Nusiramink! Nupirksiu tau naują suknią. Tai 
vistiek mum pigiau kaštuos, negu keltis į kitą butą.

$3.75
$2.50

$2.00 .

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

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA _ 
kietais viršeliais ................
minkštais ......................................

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas ..............................

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
kietais viršeliais ......................... $3.75

Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ......................................... $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
St. Baro — Operų arijos. Stereo ............................... $7,00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ...................... $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

VIESĖIHM1 l’lllltiJE PIRKITE GAUJOJE MODMIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

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

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

Ne vien tik iš prabėgusių
jų 1966 metų, bet ir iš ank
styvesnio laikotarpio veik
los sprendžiant, pastebėsi
me, kad kur buvo užplanuo
tas konkretus darbas, ten 
ne tik jį užplanavusieji, bet 
ir didžiuma visuomenės vie
ningai stojo talkon tam 
darbui atlikti. Net ten kur 
pasitaikė nuomonių skirtu
mai, matėsi sutarimas dėl 
pagrindinio tikslo, o išsi
skirta ir pasiginčyta tik dėl 
taktikos ar kitų šalutinių 
klausimų. Tai liečia tiek 
vienkartinius didesnius už
simojimus, tiek pastoviai 
vykdomus ir jau gražių re
zultatų laimėjusius darbus. 
Visa tai liečia ne tik vieną 
kurią organizaciją, bet vi
są išeiviją.

Kalbant apie skaitlingas 
mūsų išeivijos organizaci
jas, tenka pastebėti tenden
cijas, kuriose pabrėžiamas 
tos ar kitos organizacijos 
reprezentacinis veiklos po
būdis, dažnai pamirštant 
savo tiesioginius tikslus. 
Tai tik reikštų, kad tos or
ganizacijos vadovybėje ar 
narių daugumoje neberan
dama tokių idėjų, kurios 
tiktų šio meto gyvenimiš
kiems organizuotų žmonių 
reikalavimams. Arba tie 
darbai daug kam atrodo 
"per prasti”, kad būtų ver
ta kreipti dėmesį.

Čia galėtume suminėti ei
lę konkrečių pavyzdžių, bet 
— ką gi — tuoj paliestieji 
užsirūstins.

Kaip ten bebūtų, esame 
vistiek "vadų tauta”, savo 
organizacinį gyvenimą su
prasdami taip, kad jame iš
siskiria grupė vadovaujan
čiųjų, išsikris t a 1 i z u o j a 
"principų” sargyboje sto
vintieji, ir taip gaištamas 
laikas, aikvojamos jėgos to
kiems dalykams, kurie iš 
tikrųjų nei visuomenei nei 
organizacijai jokios naudos 
neatneša.

Neturime mūsų išeivijoje 
tiek daug visai naujų orga
nizacijų, kurių principai ir 
tikslai dar reikėtų plates
nio aiškinimo ir daugeliui 
būtų terra incognita. Vis
kas jau senai sugromuluo-

DIRVA 1967 METAMS
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja
Šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 

nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.
šj lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 

ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
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ta, prikramtyta, išdisku
tuota. Taigi, ir gauname 
vaizdą, primenantį vieną 
šių dienų įvykį Anglijoje. 
Ten reikėjo sudaryti komi
siją su vienu iš ministerių 
.priešaky, kad būtų išveng
tas keturgubas darbas ka
sant duobes miestų gatvė
se. Mat, iki šiol kanalizaci
jos įstaigos, kai reikdavo 
kur pataisyti vamzdžius, iš
kasa duobę, pataiso ir vėl 
užkasa. Sekančią dieną tą 
pačią vietą kasa elektros 
įstaigos darbininkai, nes gi 
ten pat sueina ir laidai. Se
kančią dieną — telefono lai
dų taisymas, o po to — 
keistas supuolimas — tre
čią kartą užpiltą duobę vėl 
iš naujo kasa gazo bendro
vė. Tokių vaizdų esame pa
stebėję ir Amerikos mies
tuose.

O ar nėra analogijos ir 
mūsų organizacijų veiklo
je? Ar turime tiksliai ko
ordinuotą tų sričių veiklą, 
kuri yra būtina išeivijos 
tikslams siekti, ar tai bus 
kultūrinė, švietimo, jauni
mo auklėjimo ar bet kuri 
kita sritis. O kur socialinė 
ir kooperatinė sritis?

Na, negi gali pasakyti, 
kad iš visų imigrantų esa
me tik vieni tokie. Nesame 
daug kur iš paskutiniųjų. 
Bėdų turi visos tautinės 
grupės. Daug kur skaito, 
kad esame už kitus prana
šesni, labiau susiklausę, 
daugiau turime susipratu- 
sio ir gražiai pasireiškian
čio jaunimo ir 1.1. Malonu, 
kai išgirsti komplimentus, 
bet kartu ir pagalvoji, kad 
tie komplimentus iššaukiu 
pasireiškimai ir yra bend
ro, sutartino darbo rezulta
tas.

Dėl to ir reikėtų dažniau 
pagalvoti apie tokius dar
bus, ir ne vien dėl svetimų 
akių, o ir savųjų naudai. 
Lenktyniavimas pagerbimų 
ir parengimų ruošime veda 
prie aiškaus nuosmukio. 
Tikslus organizacinio darbo 
planavimas ir tų planų įgy
vendinimas yra išėjęs iš 
mados.

Ateina metas, kada dau
gelis organizacijų šauks

ŽENGIANT | NAUJUOSIUS METUS
Prabėgo dar vieneri me

tai. Amžinoji laiko tėkmė 
nunešė juos praeitin ir jie 
daugiau nebegrįš ...

Išgyventi metai įvairiais, 
ypač politiniais, įvykiais 
daug kur įsiūbavo pasaulį, 
ne vieną tautą išstūmė iš 
ramaus gyvenimo vagos. 
Teisės ir teisėtumo idealas 
nebuvo įgyvendintas.

žengdami į Naujuosius 
1967 Metus, visi labiau 
trokšta, kad jie būtų geres
ni, laimingesni, nes senieji 
1966 metai, bendrame ba
lanse davė žmonijai daug 
vargo, nelaimių, daug poli
tinių nepasisekimų, grasi
nimų ir neramumo.

Gyvename laikus, kurie 
iš mūsų, svetur gyvenan
čių, reikalauja nepalaužia
mos valios, drausmės ir pa
siaukojimo. Stovėdami Nau
jųjų Metų angoje, užvers- 
dami paskutinį kalendo
riaus lapą, turime ryžtin
gai žvelgti ateitin. Kiekvie
no lietuvio priedermė rū
pintis, kad jų darbus lydė
tų meilė, prisirišimas ir di
džiausias noras visą pada
ryt sąžiningai ir gerai. Tu
rime nepailstamai stiprinti 
glaudžius lietuviškus sai
tus, vienas kitą gerbti ir 
lietuvis lietuviu pasitikėti. 
Stiprinti savy tautinę savi
garbą ir aktyvumą, nes tik 

metinius savo narių susirin
kimus, rinks valdybas, pa
tieks savo darbų apyskaitas 
ir diskutuos ateities planus 
(jei tokių pasitaikys). Bū
tų gera, jei tos organizaci
jos, arba jų nariai, prieš ei
nant į susirinkimą, perskai
tytų įstatus ir jų ribose 
siektų ten numatytų tikslų. 
Bėgiojimas po svetimas lan
kas ir blaškymasis tegul 
lieka praeityje. Su naujai
siais metais susiraskime 
savo pajėgumui ir savo or
ganizacijos tikslams atitin
kančių darbų.

šie ypatumai padės mums 
nugalėti sunkumus ir sutik
tas kliūtis tiesiant kelią į 
tautos laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę.

Laimėjimus neša tik at
kaklus darbas ir pasišven
timas. Todėl visur ir visuo
met prieš akis turėdami di
džiulius uždavinius, dirbki
me ir kurkime. Kurti visa
da yra sunkiau, negu griau
ti. Tad visur ir visuomet 
turime būti stipresniais už 
tuos, kurie griauna.

Paskutinieji metai, įvai
riais politiniais bangavi
mais ir nepaisymais, teisių 
pažeidimais, ne vieną ir iš 
mūsų iš pusiausvyros išmu
šė. Kai kas ima galvoti ir 
tvirtinti, kad tik fizinės jė
gos kiekybė yra viskas.

— Ne tas yra didis, prieš 
ką milijonai žemyn galvas 
lenkia, o dvasioje keikia, — 
sakė dr. V. Kudirka, ši di
dybė tik ligi aušros. Aušrai 
prašvitus — tamsos šešė
liai išnyksta drauge su 
naktimi. Tikėkime, kad auš
ra kada nors prašvis pa
vergtos Lietuvos padangė-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS ŽINIOS
Vasario 16 Gimnazijoje 

pasibaigė, kaip ir visose Vo
kietijos gimnazijose, moks
lo metai. Gruodžio 1 gim
nazijos direktorius kun. dr. 
P. Bačinskas gimnazijos sa
lėje susirinkusiems moki
niams pasakė kalbą ir 
kruopščiai apžvelgė praeitų 
mokslo metų rezultatus. Jis 
pabrėžė, kad yra patenkin
tas mokinių mokymusi. An
triems metams paliko, pa
lyginti, nedaug mokinių.

Geriausiai mokėsi VIII
kl. Geriausi mokiniai: II 
kl. Marija Kuršytė (pirmo
ji visoje gimnazijoje), VIII 
kl. Alfredas Stanikas (ant
rasis visoje gimnazijoje) ir 
Rudolfas Landas (trečiasis 
visoj gimnazijoj). Toliau 
direktorius p a s i d žiaugė, 
kad mokinių elgesys, tvar
kingumas ir darbštumas, 

j ė.
Nesiskųskime esą maža 

tauta. Tokių tautų yra dau
giau. Esam ne didyje, bet 
kokybėje. Suspaustos va
gos upė parodo daugiau 
veikiančios jėgos, nei platu
sis ežeras. Būkim siauros 
upės vagoje, bet ir vienin
goje srovėje. Ne žodžiai 
mus turi jungti, bet darbai. 
Ne asmens sumetimai ir 
ambicijos, bet tautos gy
vieji reikalai.

Naujieji Metai lieka mįs
le. Blaiviai galvoją sako: 
— Padėk sau, tai ir Dievas 
padės, atsieit likimas bus 
palankus.

Kas, kas, bet mes, lietu
viai, nieku pasikliauti ne
galime, kaip tik patys savi
mi. Mūsų istorija nesako, 
kad kas nors mums būtų ką 
pasiūlęs ar davęs. Atvirkš
čiai: ką turėjome — esa
me pirkę brangia kaina.

Tad suglauskime savo 
gretas ir nepalaužiama vil
timi ženkime į Naujuosius 
metus, tikėdami Lietuvos 
šviesesne ateitim.

J. Miškinis

rašant šių dalykų pažymius 
pagal Vokiečių švietimo mi
nisterijos nustatytas tai
sykles, yra geras. Geriau
sius ir tvarkingiausius mo
kinius direktorius iššaukė 
pavardėmis ir jiems pa
spaudė ranką.

Pereitais mokslo metais 
gimnazijoje mokėsi 81 mo
kinys. Naujai įstojo 21 mo
kinių ir šiais mokslo metais 
bus gimnazijoje 89 moki
niai.

Vasario 16 Gimnaziją 
baigė ir gavo brandos ates
tatą Verneris Kiminas. Jo 
abitūros egzaminų komisi
jos pirmininkas buvo Vo
kiečių švietimo Įstaigos 
(Schulamto) atstovas. To
kiu būdu Kiminas gavo tei
sę stoti Į visas V. Vokieti
jos aukštąsias mokyklas. 
Jis yra gimęs Klaipėdoje į 

gimnazijon įstojo 1955 me-. 
tais. Prieš studijas Kiminas, 
atliks karinę tarnybą Vo
kietijos kariuomenėje.

Nuo š. m. gruodžio 1 d. į 
Vasario 16 Gimnaziją atvy
ko mokytojauti V. Natkevi
čius, baigęs Tuebingeno uni
versitetą Magister Artium 
titulu. Jis dėsto lietuvių 
kalbą, literatūrą ir Lietuvos 
istoriją.

Anglų kalbą laikinai dės
tyti sutiko šiuo metu Vo
kietijoje gyvenanti Mel- 
bourno universitetą bai
gianti studentė Ramutė 
šeštokaitė. Nuo sekančių 
metų kovo vidurio anglų 
kalbą dėstys Kristina čės- 
naitė, studijuojanti Heidel
berge filologiją.

KANADOJE UŽDRAUSTI 
ANTIKOMUNISTINIAI 

LATVIŲ VOKAI
Kanados paštas 1965 m. 

uždraudė naudoti latvių 
šalpos fondo vokus, ant ku
rių buvo atspaustas antiso- 
vietinis šūkis: "Komuniz
mas naikina žmogaus teises 
Baltijos valstybėse”. Spren
dimą šiuo klausimu padarė 
pašto klasifikacijos sky
riaus direktorius Fred Pa- 
geau, pareikšdamas, kad 
minėtieji vokai šmeižia ko
munistinę santvarką. Pašto 
įstaigoms buvo įsakyta su
laikyti visus laiškus tuose 
vokuose.

Torontietis adv o k a t a s 
Arthur Žūtis 1965 m. gruo
džio 22 d. pasiuntė protes
to raštą direktoriui F. Pa- 
geau: "Jeigu jums bent 
kiek būtų pažįstamas ko
munistinis valdymo būdas, 
turėtumėte sutikti, jog ko
munistinis režimas, kur jis 
beįkeltų koją, visada panai
kina žmogaus teises. Iš ki
tos pusės, jeigu jūs nepa
žįstate komunizmo, norė
čiau patarti su juo susipa
žinti ir tik tada daryti 
sprendimus, liečiančius ko
munistine sistemą ”

Direktorius F. Pageau 
latviui advokatui teisinosi, 
kad jis pasinaudojo ta pa
čia taisykle, kuri draudžia 
pašto įstaigoms priimti ne
apykantos kupinus laiškus 
žydams, negrams bei ki
toms mažumoms. Jis taipgi 
pabrėžė, jog tokius vokus 
sulaikytų komunistinio re
žimo atstovai ir, labai ga
limas dalykas, jų adresatus 
palaikytų liaudies priešais. 
Taigi, dėl to galėtų nuken
tėti visiškai nekalti žmonės.

Kiti pašto įstaigų parei
gūnai yra pasisakę prieš 
direktoriaus F. Pageau 
sprendimą. Jų nuomone, 
yra didelis skirtumas tarp 
šūkio "Komunizmas naiki
na žmogaus teises Baltijos 
valstybėse” ir tarp laiškų 
raginančių žudyti žydus ir 
negrus. Savo 1965 m. spren
dimą direktorius F. Pageau 
pasižadėjo peržiūrėti. Ma
noma, kad vokus bus leista 
naudoti Kanadoje, bet jie 
vis dėlto nebus išleidžiami 
į užsienio kraštus. Pagrin
dinė kliūtis yra tarptauti
nio paštų kongreso 1957 m. 
Otavoje priimtas nutari
mas, įpareigojąs sulaikyti 
vokus su šūkiais, kurie būtų 
nemalonūs bet kuriam na
riui, nors jų žodžiai skelbtų 
šventą tiesą. Direktorius F. 
Pageau pabrėžė, jog kont
rolė vokams iš dalies varžo 
piliečių laisvo išsireiškimo 
teisę. Jis norėtų, kad šiuo 
klausimu federacinis parla
mentas priimtų įstatymą ir 
paruoštų atitinkamas tai
sykles. (T. ž.)

HELP VVANTED MALĖ

WANTED EXPER1ENCED 
TOOL MILL OPERATORS 

For Tool work. All around men 
Also

DIEMAKERS
Job sh'op experience. Good benefits & 
Profit Sharing.

MOHAVK METAL FORM1NG & 
TOOL 

28900 Goddard Rd., Romulus, Mich.
313 — 941-2700

(139-4)
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Loreta Petrauskaitė klausosi dailininkės Vidos Krištolaitytės 
jos kūrinius.

aiškinimų apie parodoj išstatytus
Ged. Naujokaičio nuotrauka

I Spaudoje 
pasidairius

"Laumių Juosta” — Dir
vos bendradarbio Br. Rai
los naujoji knyga gražiai 
minima Tėviškės žiburių 

gruodžio 29 d. laidoje. Pr. 
Naujokaitis ten rašo:

”B. Railą gerai pažįsta
me iš mūsų periodinėje 
spaudoje gausių straipsnių, 
parašytų vaizdingu, gyvu 
stiliumi, spindinčiu įžvalgu
mu, nuspalvintų polemine 
nuotaika. Tai vienas iški
liausių mūsų dabarties pub
licistų, laikraščių puslapiuo
se išsiskleidžiąs beletristi

nio stiliaus polinkiais ir lai
mėjimais. Dažnai jis pučia 
prieš vėją, o liečiamuosius 
mėgsta paglostyti prieš 
šerstį. šis polinkis įneša dar 
daugiau gyvumo į jo straip
snius ir neleidžia praeiti 
nepastebėtam”.

Pr. Naujokaitis, kaip ir 
kiti jo kolegos katalikų 
spaudoje, vengia minėti 
Dirvos vardo, kurioje Br.
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Raila rašo, o tik — "perio
dinėje spaudoje”, bet vis
tiek, negali išvengti pripa
žinimo tų talentų, kurie Br. 
Railai priklauso.

"Literatūrinės temos su
daro knygos branduolį ir 
svorį. Nepasakytume, kad 
tai tik akimirksnių kroni
kos, trumpi švystelėjimai. 
Tokį ilgi sustojimai, kaip 
ties I. šeinium, M. Biržiška, 
V. Alantu, M. Katiliškiu, 
jau yra ne akimirksniai, o 
gilesnis žvelgimas į kūry
bos paslaptis, spalvingi as
menybės piešiniai. Auto
rius savo literatūrinių apy
braižų nevadina atsimini
mais, bet turiniu knyga gre
tinasi prie J. Aisčio "Apie 
laiką ir žmones”, prie M. 
Vaitkaus biografinių pa
veikslų”.

Pr. Naujokaitis, toliau 

nagrinėdamas knygos turi
nį, džiaugiasi autoriaus šil
tomis spalvomis, atviru, ra
miu kalbėjimu, atskleidžian
tį aptariamą asmenį (Her- 
bačiauską, Lindę-Dobilą ir 
kt.), autoriaus nepoleminiu 
įkarščiu."Tokių šiltų tonų 
randame ir kitų autorių ap
tarimuose.*

Pabaigai, Pr. Naujokai
tis patiekia, anot jo, "pa
mokymą” :

— ”... laisvame pasauly
je rašytojas rašo, kaip no
ri, kaip jam patinka ir kaip 
įsitikinęs. Tačiau savo nuo
monę skaitytojas taip pat 
gali turėti. Esu vienas iš 
tų, kuris panašaus turinio 
knygas mėgstu. Jos įdomios 
ir naudingos ir savo litera
tūriniu turiniu, tačiau po
leminis elementas, man at
rodo, paliktinas laikraščių 

puslapiams, o kai jau daro
ma atranka knygai, labiau 
tiktų klasinis ramumas. O 
tokių vietų knygoje esama 
daug.”

Knyga tikrai yra šiuo 
metu viena populiariausių 
ir skaitlingiausiai perkama.

Laumių Juostą” dar ga
lima įsigyti ar užsisakyti 
paštu ir Dirvoje. Kaina 2 
dol. (Kietais viršeliais — 
3.75 dol.).

DIRVOJ E 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIU 
IR
NAUJŲ KNYGŲ

INDIANA CLASS
NEEDS SKILLED WORKERS

"^Gatherers
-^Finishers And Pressers 
"^Blockers And Blowers

IMMEDIATE EMPLOYMENT OFFERING EXCELLENT WAGES, FRINGE BENEFITS, 

AND JOB SECURITY!

Will also train young, vvilling applicants who have apfitude and the desite to 

learn a skilled craft. With Indiana Glass you ioin one of the country's most 

progressive manufacturing organizations, with excellent prospects for the future. 

Interested persons can apply in person at Indiana Glass personnel office in Dunkirk. 

Intervievvs will be conducted by Charles Gilland, Personnel Director, on Tuesdays 

and Wednesdays, 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

INDIANA GLASS COMPANY
DUNKIRK, INDIANA

Viena dėžė ... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
ekonomiškas būdas gėrėtis Stroh’s, 
alum, kurio skoniui neprilygsta joks 
Amerikoje darytas alus. Stroh’s skir
tingas todėl, kad jis darytas ne taip, 
kaip kiti Amerikoje daryti alūs. Iš
bandykite Stroh’s. Įsigykite dėžę. Tai 
geriausias alaus pirkinys. LIEPSNA DARYTO SKONIS

STIG DAGERMAN

NAKTIES ŽAIDIMAI
(3)

Tačiau miegas vis dėlto toks trapus, jogne- 
pajėgia išvaduoti nuo to, kas jį buvo pagavę prieš 
užmiegant. Žinoma, jis neišgirsta, kaip automo
bilis sustoja ties vartais, kaip trakšteli mygtukas 
laiptuose, neišgirsta aukštyn kopiančių žingsnių, 
bet raktas, įkištas į durų skylutę, praduria skylę 
ir jo miege, jis ūmai pabunda, džiaugsmas tvyks
teli kaip .žaibas, sušildo jį nuo galvos iki kojų. 
Bet paskui džiaugsmas taip pat ūmai dingsta, pa
skendęs abejonių migloje. Okė žino žaidimą, kurį 
žaidžia kiekvieną kartą, kai šitaip pabunda. Jis 
žaidžia, kad tėvas greitai pereina per prieškam
barį ir sustoja tarp kambario ir virtuvės, dėl to jie 
abu gali girdėti, kaip jis šaukia: "Vienas draugas 
nukrito nuo pastolių, ir aš turėjau palydėti jį į li
goninę, paskui visą naktį išsėdėjau pas jį ir pa
skambinti negalėjau, nes niekur arti nebuvo tele
fono". Arba: "Kad jūs žinotumėt, mes išlošėm di
džiausią laimikį loterijoj, ir aš norėjau kuo ilgiau 
jums nieko nesakyti". Arba: "Kad jūs žinotumėm, 
šiandien aš gavau iš šefo motorinę valtį dovanų, o 
dabar buvau nuvažiavęs jos išmėginti, rytoj anksti 
rytą iškeliausim visi trys. Štai kas!"

Tačiau iš tikrųjų viskas darosi lėčiau ir, svar

biausia, ne taip netikėtai. Tėvas neranda mygtuko 
prieškambaryje. Pagaliau liaunasi ieškoti ir užkliū' 
va už pakabos, kuri nubilda žemėn. Jis nusikeikia 
ir mėgina paimti ją, bet užuot pakėlęs, apverčia 
krepšį, kuris stovi prie sienos. Tada vėl liaunasi 
ir mėgina rasti apsiausto kilpelę, bet, kai pagaliau 
randa, apsiaustas vis tiek išslysta iš rankų ir 
šlumštelėja ant grindų. Paskui, ramstydamasis į 
sieną, tėvas nueina keletą žingsnių iki tualeto, at
sidaro duris ir palieka jas atviras, tada užside
ga šviesą, ir, kaip daugybę kartų anksčiau,Okėgu
li pastiręs ir girdi teškant ant grindų. Paskui tė
vas užgesina lempą, atsitrenkia į duris, nusikei
kia ir eina į kambarį pro nuleistą portjerą, kuri 
sušnara, lyg norėdama įkąsti.

Paskui pasidaro visiškai tylu. Tėvas stovi kam
baryje, netardamas nė žodžio, pamažiukais girgž
da batai, jis alsuoja sunkiai ir nelygiai, bet nuo tų 
dviejų garsų tyla pasidaro dar kraupesnė, ir toje 
tyloje naujas žaibas perveria Okę. Tai neapykanta, 
kuri plyksteli širdyje, ir jis taip suspaudžia pei
lio rankeną, kad net delną ima skaudėti, bet 
skausmo nejaučia. Tačiau tyla trunka tik akimir
ką. Tėvas pradeda rengtis. Švarką, liemenę. Dra
bužius meta ant kėdės. Atsišlieja nugara į spin
tą ir nukrato nuo kojų batus. Suplazda kaklaraiš
tis. I-askui jis dar pažengia kelis žingsnius toliau 
į kambarį, būtent, lovos link, ir sustojęs pradeda 
sukti laikrodį. Vėl pasidaro tylu, taip pat šiurpiai 
tylu, kaip anksčiau. Tik laikrodis graužia tylą tar
si žiurkė, džeržgiantis girtuoklio laikrodis.

O paskui atsitinka, ko laukia tyla. Motina be

viltiškai krinta ant lovos, ir riksmas kliūsteli iš 
burnos kaip kraujas.

Tu šėtone, šėtone, šėtone, prakeiktas šėto
ne, šėtone, — šaukia ji, kol netenka balso, ir vis
kas aplinkui nutyla. Tik laikrodis džeržgia ir džerž- 
gia, ir ranka, spaudžianti peilį, sušlampa nuo pra
kaito. Skriauda virtuvėje tokia didelė, kad jos ne
įmanoma pakelti be ginklo, bet pagaliau Okė taip 
pavargsta nuo tos klaikios baimės, kad nesiprie
šindamas panyra stačia galva į miegą. Vėlai naktį 
jis dar kartą pabunda ir pro atviras duris girdi, 
kaip šnara kambaryje lova, o aplink pilna švel
naus murmesio, ir jis nežino gerai, ką tai reiškia, 
bet iš tų ram’.ų garsų supranta, kad skriauda šią
nakt praslinko pro šalį. Jis tebelaiko peilį, paskui 
paleidžia ir nusviedžia nuo savęs, pilnas karšto 
gailesčio pats sau ir, prieš pat užmigdamas, žai
džia paskutinį nakties žaidimą, kuris galutinai jį 
nuramina.

Galutinai — bet galo vis dėlto nėra. Apie 
šešta valandą po pietų motina įeina į virtuvę, kur 
jis sėdi prie stalo ir sprendžia uždavinius. Ji tik 
atima iš jo uždavinyną ir, paėmusi už rankos,nu
traukia nuo sofos.

— Nueik pas tėtę, — sako ji, nusitempusi į 
prieškambarį ir atsistojus taip, kad jis negalėtų 
pabėgti, — nueik pas tėtę, pasveikink nuo manęs ir 
paprašyk pinigų.

Dienos blogesnės už naktis. Nakties žaidimai 
daug geresni už dienoso Naktį gali pasidaryti ne
matomas ir įlįsti pro stogą, kur tik tau reikia. Die
ną nesi nematomas. Dieną nesiseka taip greitai,
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Doneleičio lituanistinės mokyklos Chicagoje kalėdiniame parengime suvaidinę "Piemenėliai": 
. Peskys, K. Žygaitis, A. Tamašiūnas, P. Vitkus, G. Šukelis ir V. Miknaitis. V. Noreikos nuotrauka

MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ
K. Donelaičio aukštesnio

ji ir žemesnioji mokyklos 
Jaunimo Namuose turėjo 
savo šventvakarį — tradi
cinę Kalėdų eglutę, šiais 
mokslo metais šią mokyklą 
lanko per 380 mokinių. Tad 
veik jie vieni užėmė Jauni
mo Namų didžiąją salę, nes 
čia scena neturi užkulisio, 
kuriame galėtų sutilpti šim
tai aktorių ... Eglutės pro
grama buvo gana įvairi, bet 
neperkrauta, nors susidėjo 
net iš 12 gabalų. Kodėl 
imama tokia mišrainė? Mo
kytojai aiškina, kad kiek
vienu mokyklos pasirody
mu siekiama ne vien me

METINIS DIVIDENDAS 
IŠMOKAMAS DU KART 
PER METUS 
Už VISAS SĄSKAITAS

-

u t u a I 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60608
John J. Kaianauskas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ 
Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn. 17 d 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki 815.000 00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

niško galimai aukštesnio 
programos išpildymo lygio, 
bet drauge norima paakinti 
ir įpratinti jaunąsias pajė
gas išeiti į viešumą, į sceną 
ir joje pasirodyti visa sava 
lietuviškąja didybe.

P a g r indinis programos 
dalykas buvo Vandos Vait
kevičienės scenos vaizdelio 
"Piemenėliai” į s c e nizavi- 
mas. Piemenėlius vaidino: 
G. šukelis, A. Tamošiūnas, 
P. Vitkus, K. žygaitis, V. 
Miknaitis ir L. Peškys, an
gelą — I. Seibutytė, žvaigž
dę — R. Seibutytė ir kt. 
Bendrai, programoje pasi
rodė vien individualiai, at-
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seit, kaip aktoriai, deklama
toriai, balerinos, taut. šo
kių šokėjai ir kt. per 30 
moksleivių! Pavieniui juos 
vertinti ar lyginti su kitais 
sunkoka. Tačiau bendrai 
galima gėrėtis šio lietuviš
kojo atžalyno gražia tarse
na, darniais judesiais ir di
deliu įsijautimu į sakomąjį 
ar atliekamąjį dalyką.

Kita dalis programos bu
vo išpildoma ištisais sky
riais, klasėmis, kaip antai: 
tautinį šokį "Kalvelį” sušo
ko — 3-sis skyrius, "žioge
lį” — 6 skyrius, "Malūną” 
— VI'I ir VIII klasės (jų 
rinktinės jėgos!), arba, 
giesmes giedojo: J. Siniaus, 
"Nakties tyloje” — ir J. 
Čiurlionytės, ”Kalėdų gies
mę” — V-VI skyriai, diri
guojant V. Gutauskui, o L. 
Šimučio, ”Oi greičiau, grei
čiau” — 2 skyrius, dir. K. 

I kalėdinę eglutę atsilankė tiek mokinių, kad tėvams teko pasitenkinti balkonu ar koridoriais.

Skaisgiriui ir kt. Įtarpe pa
sirodęs parengiamasis sky
rius nuotaikingai ir su ne
paprastu įsijautimu padai
navo ir pagrojo ”Mes esam 
suzikantai”... Visa tai iš
šaukė šiltą publikos plojimą 
ir pasigerėjimą jaunaisiais 
dainininkais. Po programos 
vaikučius aplankė gerasis 
Kalėdų Senelis su dovano
mis.

Pastebėtina, graži moky
tojų praktika, į visas sritis, 
greta savęs įtraukti į darbą 
ir pajėgesnius mokinius. 
Taip greta pianinu akom- 
ponavusio mokyt. M. Drun- 
gos gražiai reiškėsi ir V kl. 
mokinys V. Jurkšaitis(arba 
greta akordeonistų moky
tojų (K. Skaisgirio ir V. 
Gutausko) savo vietoje bu
vo ir 6 sk. mokinė — A. Ra
manauskaitė ... Taip pat 
girtina mokyklos praktika 
savo parengimų programų 
viršelius duoti piešti-gamin- 

K. Donelaičio lit. mokyklos tėvy komiteto pirm. S. Liepas 
dėkoja S, Ingauniui, įteikusiam mokyklos reikalams LB Chicagos 
apyg. valdybos dovaną - 200 dolerių. V. Noreikos nuotr.

ti visiems mokyklos moki
niams.

Baigiant šias pastabas 
apie eglutės vakarą, norisi 
pasidžiaugti dideliu ir dar
niu K. Donelaičio mokyklos 
mokytojų ir tėvų bendra
darbiavimu. Mokykla metai 
iš metų vis didesniu žings
niu žengia savo užsimoji
muose. Neužilgo, 1967 m. 
sausio 21 d., šios mokyklos 
tėvų komitetas rengia tra
dicinį mokyklos vakarą-ba- 
lių, kad sutelkti daugiau lė
šų mokyklos reikalams. Ti- 
kimąsi, kad lietuviškoji Chi- 
caga neatsisakys, kaip ir 
ligšiol, savo paramos lietu
viškam židiniui. (m. v.)

PRATĘSTAS TERMINAS
Visiems, kurie yra nu

kentėję nuo nacių režimo, 
bet dar nesutvarkė savo do
kumentų ir nepadavė pa
reiškimo atlyginimui gauti,
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paskutinį kartą pratęstas 
terminas iki 1967 kovo 31 
d. Tad visi atsilikusieji gali 
savo reikalą dar sutvarky
ti, paduodami pareiškimus 
ir nurodydami:

1. Vardą, pavardę, gim. 
datą, gim. vietą, pabė
gėlio arba benamio 
statusą.

2. Smulkų persekiojimo 
aprašymą, nuro d a n t 
datas, vietas, asmenis, 
liudininkus ir t.t.

3. Pridėti visus turimus 
dokumentus, įrodymus 
arba nurodyti, kur tie 
dokumentai yra.

4. Nurodyti, kokios rū
šies ir dydžio preten
zijos reiškiamos.

Nurodyti savo turėtą 
profesiją, dabartinį sveika
tos stovį pagal gydytojų 
pažymėjimus.

A11 y g inimus tvarkanti 
įstaiga "Bundesentschaedi- 
gungsamt” pabrėžtinai įspė
ja, kad be aukščiau išvar
dintų davinių pareiškimai 
nebus svarstomi.

• 22 milijonai amerikie
čių naudojasi Sočiai Securi- 
ty mėnesinėmis pašalpomis.

Naujuoju Medicare įsta
tymu pasinaudojo 2,5 mil. 
vyresnio amžiaus žmonių, 
jų gydymui išleidžiant 1 bil. 
dolerių.

• Indijoje siekiama už
drausti vedybas moterims, 
nepasiekusioms 21 m. am
žiaus. Tuo norima sumažin
ti nepaprastai augantį gy
ventojų skaičių. Dabar lei
džiama ištekėti sulaukus 16 
metų.

Indijos gyventojų skai
čius siekia 500 mil. žmonių.

HELP VVANTED MALĖ

JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED 
BRIDGEPORT MACHINISTS 
Full time. All around experience re- 
quired. Small shop, good opportunlty 
for advancement. Mušt be sober and 
steady. Start at $3.75 hour. Write 
or apply in person.

AMERICAN INDUCTION 
HEATING CORP.

5300 Bellevue Detroit II, Mich.
(139-1)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
PIPE FITTERS 

WELDERS 
MILLRIGHTS 

ELECTRICIANS
&

DIE REPAIRMEN
Inimediate openings for journeymen 
or individuals with 5 to 10 years of 
proven experience. Positions offer ex- 
cellent wages and fringe benefits. 
Apply or send resume to Personnel 

Director
MICHIGAN PLATING & 

STAMPING CO.
740 Ann St. N.W. 

Grand Rapids, Mich.
(139-5)

dieną ne taip smagu žaisti. Okė išeina pro vartus 
ir nė valandėlės nėra nematomas. Sargo berniu
kas timptelėjo jį už paltuko ir kviečia žaisti ka
muolio, bet Okė žino, kad motina stovi kambary
je už lango ir seka, kol jis dingsta už kampo, dėl 
to jis ištrūksta, netaręs nė žodžio, ir nubėga, lyg 
kieno vejamas. Tačiau, vos tik pasuka už kampo, 
ima eiti kaip įmanydamas lėčiau, skaičiuoja šali
gatvio plokštes ir spiaudalų dėmes. Sargo berniu
kas pasiveja, bet Okė neatsiliepia, nes bene gali 
kam nors pasisakyti, kad keliauji ieškoti tėvo, ku
ris gavęs algą, dar neparėjo namo. Galiausiai pa
kyri sekti^ ir sargo berniukui, ir Okė artėja prie 
tos vietos, prie kurios nenori arti prieiti. Jis ima 
vaizduotis, kad eina vis tolyn ir tolyn nuo jos, bet 
tai toli gražu nėra tiesa.

Vis dėlto pirmą kartą jis praeina pro kavinę. 
Prakūtina taip arti pro sargą, kad šis burbteli jam 
kažką. Okė pasuka į mažytę šalutinę gatvelę ir 
sustoja priešais namą, kur yra tėvo darbovietė. Po 
valandėlės jis įeina pro vartus į kiemą ir žaidžia 
jog tėvas dar ten, pasislėpęs kur nors už statinių 
ar maišų, kad Okė ateitų ir ieškotų jo. Okė kilno
ja dangčius nuo statinių su dažais ir kiekvieną 
kartą nustemba, kad tėvas netupi susirietęs kokio, 
je statinėje. Išieškojęs po kiemą kokį pusvalandį, 
vis dėlto supranta, kad tėvas negalėjo čia pasi
slėpti ir grįžta atgal.

Šalia kavinės yra porceliano krautuvė ir laik
rodžių dirbtuvė. Okė iš pradžių stovi valandėlę 
priešais krautuvę ir žiūri į vitriną. Bando su
skaičiuoti šuniukus, pirmiausia keramikinius šu

niukus lange, paskui tuos, kuriuos gali pamatyti, 
prisidengęs ranka, žiūrinėja lentynas ir preky
stalius viduje. Laikrodininkas kaip tik tuo metu 
išeina ir užleidžia ant savo lango pinučius, ta
čiau pro plyšelius Okė vis dėlto gali matyti ran
kinius laikrodėlius, tiksinčius viduje. Jis pasižiū
ri ir į laikrodį "Tikras laikas” ir pagalvoja: kai 
minutininkas apsisuks dešimt kartų, tada jis eis.

Kol sargas atsistojęs pokštauja su vienu vyru, 
kuris jam kažką rodo laikraštyje, Okė įsėlina į ka
vinę ir tekinas pasileidžia prie to stalelio, kur rei
kia, kad per daug kas nepamatytų jo. Tėvas dar jo 
nepastebi, bet kitas dažytojas linkteli Okei ir sako:

— Štai(tur būt, tavo berniokas.
Tėvas pasisodina sūnų ant kelių ir brauko sa

vo barzda į jo skruostą. Okė stengiasi nežiūrėti 
jam į akis, bet retkarčiais jį vis dėlto pagauna 
rausvai spindį akių baltymai.

— Ko tu nori, berneli? — sako tėvas minkštu, 
suglebusiu liežuviu ir turi kelis kartus pakartoti 
tą patį, kol pačiam atrodo gerai.

— Man reikia pinigų.
Tada tėvas pamažu nuleidžia jį žemėn, atsi

lošia ir taip smarkiai ima kvatoti, kad draugai tu
ri jį raminti. Vis tebekvatodamas, išsiima jis iš 
kišenės kapšelį, vargais negalais atriša guminę 
virvutę ir ilgai ieško, kol randa naujausią spindin
čią kroną.

— Še, Oke, — sako jis, — eik ir nusipirk už 
tuos pinigus saldainių.

Kiti dažytojai irgi nenori būti blogesni, ir Okė 
gauna iš visų po kroną. Sugniaužęs pinigus ranko

je, baisiausiai susigėdęs ir sumišęs, jis prasi- 
gauna pro stalelius lauk. Jis taip bijo, kad niekas 
nepamatytų, kai bėga pro sargą, ir paskiau neple
pėtų mokykloje, jog matę jį vakar išeinant iš ali
nės. Bet vis dėlto jis stabel i prie laikrodininko 
vitrinos ir, kol rodyklė apskrieja dešimt kartų 
aplink savo ašį, stovi, prispaudęs nosį prie pi
nučių, ir žino, kad šią naktį taip pat turės žaisti, 
bet nežino, katro labiau nekenčia iš tų dviejų, dėl 
kurių žaidžia.

Vėliau, iš tyko pasukęs pro kampą, jau per 
dešimt metrų sutinka motinos žvilgsnį ir kaip įma
nydamas lėčiau eina link vartų. Prie pat vartų 
yra kuro parduotuvė, ir jis vis dėlto drįsta atsi
klaupęs valandėlę paspoksoti pro langą į senį, 
kuris krauna anglis į juodą krepšį. Kai senis bai
gia krauti, motina jau stovi už Okės nugaros. Ji 
pakelia jį ir paima už smakro, norėdama pažiū
rėti į akis.

— Ką jis sakė? — sušnibžda ji. — O gal tu 
vėl pabijojai?

— Sakė, kad tučtuojau pareis, — taip pat su
šnibžda Okė.

— O pinigų?
— Užsimerk,mama, — sako Okė ir žaidžia 

paskutinį dienos žaidimą.
Kai motina užsimerkia', Okė tyliai įdeda ketu^ 

rias kronas į jos ištiestą delną ir pasileidžia teki
nas gatve, kojos slysta per akmenis, nes jos to
kios išsigandusios. Vis stiprėjantis šauksmas se
ka jį palei namų sienas, bet tai jo nesulaiko. At
virkščiai, Okė pradeda bėgti dar greičiau.
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Filatelijos kampelis
--------- Antanas Bernotas ■■

GRAIKIJA išleido keturių 
p. ženklų seriją 2500 metų grai
kų teatro sukakčiai paminėti. 
Ženkluose parodyti antikinio 
graikų teatro vaizdai ir amfi
teatras, esąs Atėnuose prie 
Akropolio. Čia dedame 1 drach
mos pašto ženklą, kuriame pa
rodyta varinė kaukė, kokią dė
vėdavo tragedijų vaidintojai, iš 
IV amž. prieš Kristų, rasta Pi- 
rėjuje, dabar laikoma Tautinia
me muziejuje Atėnuose.

ENGINEERS - ESTIMATORS - DESIGNERS 
LAYOUT MEN - DRAFTSMEN

JERVIS B. WEBB CO. (Leoders in the field of Moteriai 
Handling) is looking for experienced engineering 
personnel to join a growing organizotion with excellent 
vvorking conditions and fringes.
Engineering personnel -with all types of conveyor automa- 
tion and control experience are invited to apply person
nel office.
Call or send resume to:

JERVIS B. WEBB CO.
9000 ALPINE, DETROIT 48204

ATTENTION DIRECTOR OF PERSONNEL
PHONE 933-8000, EXT. 212

An Equal Opp.rtunity Employer

. ST. ANTHONY
SAVINGS & IOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskas 
Executive Secretary

4>
DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 5o. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS e 60650 

Phone 656-6330

SIUNTINIAI I LIETUVAc. 
IJcenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVU E
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787
2501 W. 69th St., Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864

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

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

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

Graikų teatras išsivystė jau 
žiloje senovėje iš įvairių šven
čių ir minėjimų, skirtų die
vams ir dievaitėms bei minint 
įvairius istorinius atmintinus 
įvykius. Bet sužydėjo VI ir V 
amžiuose prieš Kristų, kada į 
sceną su savo tragedijomis ir 
komedijomis išėjo tokie pasau
linio garso graikų kūrėjai kaip 
Eschilas, Sofoklis, Euripidas, 
Eupolidas, Kratinas ir Aristo- 
fanas. — Įsidėmėtina, kad Grai
kija prieš kiek laiko savo paš
to ženkluose pradėjo rašyti kraš
to pavadinimą dviem būdais — 
graikų raštu ir lotyniškomis 
raidėmis HELLAS (Eladė — 
senovinis Graikijos pavadini
mas).

ISPANIJA išleido 3 p. ženk
lų seriją su pasižymėjusiais 
ispanų autoriais: Arniches, Val- 
le Inclan ir Benavente. Čia de-

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIRVA

dame 6 pezetų p. ženklą su Be
navente.

Jacinto Benavente y Marti- 
nez (g. 1866 m.) gimė Madride 
Studijavo teisę ir literatūrą Ma
drido universitete. 1886 m. iš
leido pirmąjį eilėraščių rinki
nį. 1893 m. pagarsėjo su savo 
literatūros kritikų knyga "Mo
terų laiškai" ir komedija "Kito 
paukščio lizdas". Iki 1936 m. 
parašė dar keletą kitų scenos 
veikalų, kurių dauguma buvo 
išversti į svetimas kalbas. 
1922 m. buvo apdovanotas No
belio lietaratūros premija.

OLANDŲ ANTILIAI (Neder - 
landse Antillen) išleido 25 cen
tų p. ženklą admirolui De 
Ruyter pagerbti.

Michel Adriaanszoon de Ruy
ter (1607-76), kaip olandų lai
vyno karininkas pasižymėjo pir 
mame kare su britais (1652- 
54). 1653 m. buvo pakeltas į vi- 
ceadrriirolą ir jo vadovaujamas 
laivynas sumušo britus .1667 m. 
prie Dunkirko. 1667 m. padarė 
ekspediciją į Temzės upę, kur 
paskandino daug britų laivų. Lai
ke trečio karo su britais 
(1672-78) jis prie Sole Bay vėl 
sumušo kombinuotas britų ir 
prancūzų pajėgas. Žuvo mūšy
je su prancūzais ir siciliečiais 
1676 m.

Patys Olandų Antiliai (anks
čiau vadintas Curacao, nuo čia 
ir garsus gėrimas curacao) yra 
buvusi olandų kolonija, nuo 
1954 m. olandų užjūrio teritori
ja, susideda iš dviejų salų gru
pių, kurių pirmoji iš trijų sa
lų (pati didžioji sala yra Cu
racao) guli Karaibų jūroje už 
60 mylių į šiaurę nuo Venezu- 
elos, antrasis salynas suside
da iš Šv. Martyno salos dalies 
ir dar poros salų -- guli į piet
ryčius nuo Puerto Rico, bendro 
ploto susidaro 403 kv. mylios. 
Curacao salas aptiko ispanų ke
liautojas Alonso de Hojeda 
1499 m. Po to jas valdė ispanai 
iki 1634 m., kada jas užėmė olan
dai. 1798 m. ir 1806-15 m. salas 
buvo užėmę anglai. Gyventojai — 
ispanų, indėnų, negrų ir olandų 
kilmės, arba visoki mulatai ir 
metisai, verčiasi žemės Ūkiu. 
Curacao saloje yra didžiulės iš 
Venezuelos atvežamos naftos va
lyklos ir sandėliai. Salyne 1962 
m. buvo 198,000 gyventojų. Sa
lų sostinė yra Willemstad mies
tas Curacao saloje. Pašto ženk
lus išleidžia nuo 1873 m.

PRANCŪZIJA išleido 30 plius 
10 centimų p. ženklą garsiam 
rusų mokslininkui Iljai Mečni- 
kovui pagerbti.

Uja Iljič Mečnikov (pranc. 
rašo Elie Metchnikoff, 1845-

tp

Be žodžių...

Prel. P. Ragažinskas, Lietuvių Katalikų Bendruomenės Choro Sao Paulyje garbės pirmininkas, 
tarp lietuvių dainininkų. Antras iš kairės dabartinis choro vadovas Viktoras Tatarūnas, prel. P. 
Ragažinskas ir Feliksas Girdauskas, buvęs Vyčių choro vadovas Sao Paulyje.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
J. MITKUS DĖKOJA

žurnalistui Vladui Pau
žai paskelbus Kary j š. m. 
Nr. 8, Dirvoj Nr. 113 ir 
Drauge Nr. 264, kad aš 75 
metų sukaktuvininkas, tąja 
proga, pirmutinės mane pa
gerbė Detroito sesės Biru
tininkės, per savo narių vi
suotinąjį susirinkimą „klas
tingai” pakviesdamos mane 
pas vaišingąją p. Balandie- 
nę-Rožinskienę, pas kurią 
buvau pagerbtas lapkričio 
20 d. tų pačių birutininkių, 
brolių savanorių, kolegų 
ramovėnų bei jų šeimų pas 
p.p. Jonynus, per pietus, 
suruoštus sesių birutininkių 
Lapkričio 23-sios — Kariuo
menės šventės proga. Čia 
buvau birutininkių pirmi
ninkės M. šepetienės pa
sveikintas ir apdovanotas
K. Kodatienės pieštu gra
žiu paveikslu ir adresu. O 
lapkričio 27 d., Lietuvių na-

1916) gimė Ivanovkoj prie Char
kovo. 1864 m. baigė Charkovo 
universitetą. Po to dėstė Petra
pilio universitete. Savo darbais 
pasižymėjo, kaip biologas ir 
medikas, fagocitozės pagrindė

jas ir imunologijos kūrėjas, nu
sipelnęs embriologijos ir lygi
namosios patologijos moksluo
se. Iš Petrapilio univ. buvo pa
siųstas tobulintis į Vokietiją, 
kur dirbo Helgolando saloje ir 
Giessene. 1865 m. nuvyko į Ne
apolį Italijoje, o nuo 1870 iki 
1882 m. buvo Odesos universi
teto profesorium. 1887 m. iš
vyko į Prancūziją ir Paryžiuje 
dirbo kartu su Pasteuru bak
teriologinių tyrimų laborato
rijoje. 1908 m. gavo Nobelio me
dicinos premiją. Mirė Paryžiu
je. Sov. Sąjungoje yra išleista 
15 tomų jo darbų. 

muose, per pietus, suruoš
tus Komiteto, sudaryto iš 
liet. org. atstovų, vadovau
jant p. A. Sukauskui.

Todėl širdingai dėkoju: 
Detroito sesėms Birutinin- 
kėms, už pagerbimą, svei
kinimą, linkėjimus ir bran
gią dovaną. Pagerbimo ren
gimo Komiteto pirmininkui 
p. Sukauskui įr Komiteto 
nariams, už organizacinį 
darbą ir rūpestį ruošiant 
mano pagerbimui pietus. 
Dėkoju gen. št. pik. J. še
pečiui, už kruopščiai paruoš
tą ir pasakytą susirinku
siems pagrindinę kalbą. 
Taipogi širdingai dėkoju 
visiems mane sveikinu
siems per pagerbimo pie
tus, atsiųstomis telegramo
mis, raštais, laiškais ir žo
džiu. Prof. gen. St. Dirman- 
tui, sveikinusiam savo ir L, 
V. S-gos Ramovė Centro 
Valdybos vardu. D-rui pik. 
Gudaičiui — L.K. K.-Sava
norių S-gos Centro Valdy
bos vardu. Gen. J. Černiui 
•— savo ir Ponios vardu. 
Gen. št. pik. P. žiliui, — 
pik. J. Tumui — savo ir 
Ponios vardu. Maj. St. Ase- 
vičiui — savo ir Ponios var
du. VI. Paužai — savo ir L. 
Bendruomenės Centro var
du. SLA Prezid. P. Dargiui
— savo ir SLA vardu. Tei- 
sin. V. Skrinskui — savo ir 
savo šeimos vardu. Teis. K. 
Jukniui — savo vardu. Gen. 
št. pik. J. šepečiui — savo 
ir L.V.S. Ramovė Detroito 
skyr. Valdybos vardu. M. 
Šepetienei D. L. Kun. Bi
rutės karių šeimų moterų 
D-jos, Detroito skyriaus 
vardu. M. Sims — žurnal. 
S-gos Detroito skyriaus 
Valdybos ir savo vardu. P. 
EI. Gerulaitienei, už jautrų 
sveikinimą ir dovaną. Eug. 
Baranauskienei, už sveiki
nimą ir dovaną. Bronei ir 
Vytui Morams — savo var
du. K. Veikučiui — Vilniui 
Vad. S-gos, Detroito skyr. 
vardu. V. Staškui — B. L. 
Š. D-jos Balfas, Detroito 
sk. vardu. P. Vitkui — St. 
Butkaus šaulių kuopos va
dovybės ir savo vardu ir 
dovaną. J. Gaižučiui — Lie
tuvių Namų D-jos, Tauti
nės S-gos, Detroito skyr. 
Valdybos ir savo vardu. A. 
Sukauskui — Rengimo Ko
miteto narių, Liet. Social- 
demokr. Detroito kuopos 
Valdybos vardu ir dovaną.
F. Motuzai — Santaros, De
troito skyr. Valdybos ir sa
vo vardu. K. Nausėdai SLA 
352 kuopos ir savo vardu. 
Bliūdžiui — Dariaus ir Gi
rėno Klubo Valdybos ir sa
vo vardu. St. Garliauskui
— L. Balso Radijo Valan
dėlės ir savo vardu. J. Re
kašiui — L. B. Radijo Klu
bo Valdybos ir savo šeimos 
vardu. P. Jonuškai — SLA 
352 kuopos Valdybos ir sa
vo šeimos vardu. V. Kut-
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kui — Lietuvių Fondo ir 
savo vardu.

Dėkoju Detroito žurna
listams: VI. Paužai, K. Jur- 
gučiui, Seleniui, A. Nakui 
ir A. Sukauskui, už skelbi
mus, straipsnių rašymą 
apie mane į: Karį, Dirvą, 
Draugą, Naujienas ir Tė
vynę.

Dėkoju KARIO, DIRVOS, 
DRAUGO, NAUJIENŲ ir 
TĖVYNĖS Redaktoriams, 
už duotą vietą išvardintų 
žurnalistų s t r a i psniams. 
Šauliui Krikščiūnui, už šei
mininkavimą per pietus. P. 
Dryžienei, už puikius patie
kalus pietums, ir visoms 
virtuvės darbininkėms, už 
darbą virtuvėje ir salėje, 
paduodant patiekalus į sta
lus. Taipogi dėkoju visoms 
ir visiems atsilankiusiems 
į mano 75 metų amžiaus 
sukakties pagerbimo su
ruoštus PIETUS.

Mano nuoširdus ir didelis 
AČIŪ visiems,

J. Mitkus,
L.K.K. Savanoris

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL & 

HORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS 

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS 
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

Ali applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
Permanent work for qualified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department 
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC. 
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An F.gual Opportunity Employer 

(140-14)

ELECTRICAL 
ENGINEERS 

DRAFTSMEN
' Excellent opportunity for experienced 

and qualified men for draftsmen and 
job captain responsibility for lighting 
and industrial and power house 
design work.

Excellent benefitB available
BENJAMIN WOODHOUSE 
& GUENTHER INCORP.

1 4430 Michigan Avė., Dearborn, Mich. 
PHONE 582-4260

(139-4)

STRUCTURAL STEEL
DETAIL DRAFTSMEN

Minimum 4 years experience. Pleas
ant working conditions. Fringe ben
efits. Permanent position.

YPSILANT1 STEEL FABR1CAT1ON
CO.

2643 E. Michigan Ypsilanti, Mich.
313 — 278-5250 MR. BARNES

(140-7)
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio mėn. 8 dieną, 3 
vai. po pietų Naujos para
pijos salėje rengiame šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniams eglutę. 
Jei kas turi ir mažesnių 
vaikučių dar nelankančių 
mokyklą, prašome atvesti 
ir juos, kad pad pamatytų 
lietuvišką Kalėdų senelį.

Programa bus įdomi: po 
ilgesnės pertraukos vėl pa
sirodys mokyklos choras, 
vadovaujamas p. J. KAZĖ
NO, išgirsite lietuviškų ei
lėraščių ir pamatysime iš
garsėjusią šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos šo
kių grupę.

Tėvų komitetas paruoš 
šiltų ir šaltų užkandžių, gai
vinančių gėrimų bei skanu
mynų. Tad iki malonaus 
pasimatymo sausio 8 d., 3 
vai.

Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos 

Tėvų Komitetas

• Dail. Leonas Urbonas, 
svečias iš Australijos, po 
gražiai pavykusių savo kū
rinių parodų Chicagoje ir 
New Yorke, Kalėdas pra
leido Clevelande, pas savo 
bičiulius Vytautą ir Norą 
Braziulius. Kūčių vakarienę 
dailininkas valgė pas dr. 
Alfonsą ir Konstanciją Mar-

Kęstučio draugovės vadovės G. Puškorienė ir R. Nasvytie- 
nė užsiėmimo metu su vilkiukais. V. Bacevičiaus nuotrauka

tus, o kitą dieną viešėjo 
pas Vytautą ir Milžtą Nas- 
vyčius ir smuikininką Vy
tautą ir Žaną Kušleikus. 
Naujus Metus dail. L. Ur
bonas sutiko su bičiuliais 
Chicagoje. Ateinančią sa
vaitę dail. L. Urbonas grįž
ta į Clevelandą ir čia pra
dės ruoštis savo kūrinių pa
rodai, kuri vasario 5 d. ati
daroma Gallery Internatio- 
nal patalpose.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus valdyba yra nuta
rusi sausio mėn. šaukti sky
riaus narių visuotiną susi
rinkimą. Skyriaus nariai 
prašomi jau iš anksto apsi
mokėti metinį nario mo
kestį (2 dol.). Mokesčius 
priima skyriaus valdybos 
iždininkas VI. Blinstrubas.

Skyriaus valdyba taip 
pat yra nutarusi ruošti sa
vo nariams ir jų kviestiems 
svečiams tradicinį parengi

Pr. Karalius ruošia Clevelando jaun. skautus į vyresniš
kumo laipsnius, mokindamas rišti mazgus.

V. Bacevičiaus nuotrauka

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

mą Vasario 16 šventės pro
ga.

Narių susirinkimo ir pa
rengimo datos bus praneš
tos artimiausiu laiku.

• Balfo Clevelando Sky
riaus Valdyba praneša, kad 
Balfo balius, numatytas 
sausio 28 d. neįvyks.

* Vincas P. Banionis, se
nosios kartos ateivis, mirė 
per Kalėdas Bedfordo prie
miestyje, kur su žmona gy
veno. Buvo darbštus vyras, 
veikė draugijose, įvairiai 
talkininkavo Dirvai jos ren
giamuose vakaruose, abu 
su žmona, čia gimusia lie
tuvaite, buvo geri vaidinto
jai. Banionis per eilę metų 
Dirvoje vedė mirusių lietu
vių sąrašą, rinkdamas iš 
laikraščių vardus, davinius 
apie jų amžių, kilmę iš Lie
tuvos ir t.t. Banionis savo 
skyriuje buvo perleidęs per 
40,000 mirusių lietuvių 
vardų.

Buvo veiklus SLA narys, 
14-je kuopoje eilę metų bu
vo finansų sekretorium. Vė
liau išsikėlė į Bedfordą. Ve
lionis buvo 77 metų am
žiaus, paliko nuliūdusią 
žmoną ir du sūnus. K. S. K.

LIETUVIS BIZNYJE 
ŽENGIA PIRMYN

Vincas Apanius, diplo
muotas sodininkas, savo 
bendrovę vis plečia ( užka
riauja vis platesnę tos sri
ties rinką. Po 1966 metų 
konkurse laimėtų keletos 
pirmųjų premijų,gauna vis 
daugiau naujų užsakymų 
dekoruoti ir prižiūrėti pri
vačias ir komercines sody
bas. Jau nuo ankstyvo ru
dens yra užsiėmęs keletą 
vietų ir intensyviai ruošia
si išstatyti premijoms.

Jo darbai tvarkomi žmo
niškumo bei teisingumo 
principu. Visada su savo 
darbini nkais mandagus, 
taktiškas ir teisingas.

Pas V. Apanių randa dar
bo ir didelė dalis lietuvių, 
jau senesnio amžiaus, vadi
nami pensininkais, šie dar
bininkai jaučiasi gerai ir 
nors ne lengvai dirbdami, 
nepavargsta.

V. Apanius, kaip patyręs 
specialistas, įsigijęs Lietu
voje ir Amerikoje reikalin
gus diplomus, psichologiš
kai užkariauja darbininkus 
ir tuo pakelia savo kompa
nijos darbo našumą. Darbi
ninkus ypatingai gerai nu
teikė V. Apaniaus skirti 
švenčių priedai — bonai. 
Šia proga p. Apanienės su
rengtos vaišės ir jų metu 
V. Apaniaus apžvelgtas 
ateinančių metų darbo pla
nas dar daugiau visus su
artino ir įgalino pasirengti 
1967 m. darbams.

Linkime V. Apaniaus 
bendrovei geros sėkmės 
darbe bei naujų laimėjimų 
1967 metais.

Darbininkas

WATERBURY
KOMP. A. J. ALEKSIUI 

PAGERBTUVĖS
Malonu pranešti, kad sek

madienį, sausio 22 d. 1967 
m. šv. Juozapo mokyklos 
auditorijoje, John Street, 5 
vai. po piet, įvyksta komp. 
A. J. Aleksiui pagerbtuvės 
atžymėti jo 80 metų am
žiaus ir 50 metų muzikinės 
bei visuomeninės veiklos 
sukaktis. Bus šaunus ban
ketas ir įdomi meninė pro
grama, kurią išpildys solis
tas Liudas Stukas, muzikas 
Algirdas Kačanauskas ir 
kiti įžymūs svečiai muzikai.

Pagerbtuvės rengia įvai
rios Waterburio organizaci
jos, Garbės pirm. kun. kle
bono E. Gradecko vadovy
bėje. Bilietus prašome įsi
gyti ne vėliau sausio 15 d. 
parapijos klebonijoje, Va
laičio Jimmy’s Stationery 
Store, Vaitkaus knygyne 
„Spauda”, Gurecko siunti
nių krautuvėje, Davičikie- 
nės Alex’s Package Store, 
Valkausko Joe’s Package 
Store ir pas draugijų val
dybos narius.

Miesto burmistras Fre- 
derick Palomba, kongres. 
John S. Monagan ir kiti 
garbingi svečiai jau paža
dėjo atsilankyti, todėl labai 
nuoširdžiai kviečiame visus 
vietinius ir iš kitur soleni- 
zanto komp. A. Aleksio bi
čiulius bei bendradarbius 
dalyvauti šioje tikrai 
džiaugsmingoje ir iškilioje 
puotoje, kartu prisiminti, 
pasidžiaugti ilgų metų dar
bingos ir garbingos veiklos 
laimėjimais.

Pagerbtuvių Komitetas

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS -

SAUSIO 8 D. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos Kalėdų eglutė 
Naujosios Parapijos salėje.

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

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas .

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

VASARIO -12 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 49 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.
KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 

lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

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

GEGUŽES 5 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos ir šv. 
Jurgio parap. komiteto koncer
tas - balius, parapijai parem
ti.

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

• Nedelskim© ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tęl. 944-6835.

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

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
4 kamb., Lithuanian Vii-. 

Iage pastate, 823-829 East 
185 gt. Centrinis šildymas, 
II aukštas, naujai išdeko- 
r uotas.

Teirautis tel. EX 1-1143.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

BOSTON

NEW YORKO VYRAI 
KONCERTUOS BOSTONE

New Yorko Lietuvių vy
rų choras, prieš keletą me
tų pradėjęs dirbti, netruko 
pasižymėti kaip stiprus cho
rinio dainavimo vienetas. 
1967 m. pradžioj jis neten
ka savo dirigento VI. Balt
rušaičio, kuris, keletą metų 
dirbęs New Yorke, grįžta 
Chicagon. Jo atsisveikini
mo koncertas New Yorke 
įvyko gruodžio 11 d. ir su
silaukė klausytojų antplū
džio, kas nėra taip dažna 
tame didmiesty.

Kad sunkus ir ilgų valan
dų choro vyrų darbas ras
tų nors šiokį tokį atpildą — 
New Yorko Lietuvių vyrų 
choras, diriguojamas VI.

HELP WANTED

MACH1N1STS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700 
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED '

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportuhity Employer

AUKOS DIRVAI
J. Kumpikas, RichmondHilll.00
A. Pieta, Cleveland...........1.00
Glob Parcel, Cleveland .... 4.00
J. Demereckis, Phoenix .... 1.00
A. Karaitis, Chicago......... 4.00
K. Česna, Worcester........ 2.00
P. Pečiulis, Elkhart.........  6.00
A. Šalčiūnas, Phila.............. 2.00
Č. Janušas, Ozone Pa r k.... 2.00
A. Šošė, Chicago................ 4.00
A. Balys, Chicago...............1.00
J.K. Slivinskas, Waterbury 5.00

Baltrušaičio, konce r t u o s 
Bostone.

Koncertas yra rengiamas 
1967 m. sausio 14 d., 7 vai. 
30 min. vakaro, So. Bostono 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Draugijos III a. salėj, šio 
miesto ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami New 
Yorko Lietuvių vyrų choro 
koncerte dalyvauti. Tuo 
tarpu tai gal vienintelė pro
ga to choro dainų paklau
syti.

New Yorko Lietuvių vy
rų choro dainų repertuaras 
yra platus ir įvairus — Bos
tone jie padainuos eilę liet, 
muzikos kūrinių, o taip pat 
kitų dainų ir keletą operi
nių ištraukų. Protarpiais, 
kad vyrų choras gautų at
sikvėpti, savo eilėraščių pa
skaitys poetas Stasys Sant
varas.

New Yorko Lietuvių vy
rų choro koncertą Bostone 
rengia BALFo skyriaus 
valdyba, pirmininkaujama 
Ant. Andriulionio. Kadangi 
laiko mažoka, o darbo daug 
— jai talkina Kultūrinių 
subatvakarių rengėjai.

Po koncerto toj pačioj sa
lėj bus pobūvis New Yorko 
lietuviams dainininkams pa
gerbti.

ŠACHMATAI

Bostono tarpklubinėse 
Lietuvių I komanda, nete
kusi savo pajėgiųjų lošikų: 
Gedimino ir Leopoldo Švei
kauskų, Algio Makaičio. ir 
kt., pasikeitė veide ir dali
nai pajėgume. Komandoje 
dabar lošia trys latviai. Po 
trijų pralaimėjimų koman
da atkunta. XII. 11 d. laimė 
ta prieš Tufts univ. 3:2 ir 
XII. 18 d. prieš stipriausią 
Cambridge komandą 3j/2: 
l1/?- Su Tufts taškus laimė
jo: Klinovas, Ezerins, Mer
kis. Su Cambridge — Ozols, 
Klinovas, Merkis ir Ezerins 
1/j. šiose rungtynėse krito: 
Bostono čempionas ir Lie
tuvių dovanos laimėtojas 
jugoslavas A. Keyes; buv. 
JAV mėgėjų čempionas, 
meisteris Harry Lyman; jų 
kapitonas Herold Dondis, o 
N. Zelandijos meisteris R. 
Sutton padarė lygias. Dera 
pabrėžti, kad Cambridge II 
(nuolatinis pretendentas į 
lygos I vietą) nuo 1964 me
tų kaskart suklumpa prieš 
Lietuvių 1, nežiūrint daug 
stipresnio savo sąstato. 
Sausio 6 d. Lietuvių I run
giasi So. Bostono L. P. 
D-joj su Lincoln ir Lietuvių 
B su Boylston B. Lietuvių 
B kapitonas yra jaunuolis 
Saulius Girnius. km



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos redakcija nuo
širdžiai dėkoja už gausius 
ir šiltus sveikinimus ir lin
kėjimus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. Sveikinto
jai, taip gražiai prisiminda
mi spaudos darbą dirban
čiuosius, atleis, jei ši padė
ka nepasieks jų tokiu pat 
asmenišku žodžiu ir laišku. 
Tai sutaupys mums jėgų ir 
laiko pasišvęsti darbui, kurį 
savo širdyse ir mintyse 
įvertinot.

Visiems iš arti ir toli 
sveikinusiems ir mus prisi
minusiems gilus lietuviškas 
— ačiū.

• Dirva nepasirodys sa
vo sausio 4 d. (trečiadienio) 
laida. Sekanti Dirvos laida 
pasieks skaitytojus sausio 
6 d. (penktadienį).

Pirmadienio (sausio 2 d.) 
laida skaitytojus pasieks 
dieną vėliau, nes tą dieną 
paštas nenešiojamas.

• K. Bačauskas, New 
Yorko tautinių organizaci
jų veikėjas, apsimokėdamas 
Dirvos prenumeratą, ta 
proga padidino ir savo įna
šus Vilties Draugijai, papil
dydamas juos 15 dol. įnašu.

• Registruotis raginami 
visi JAV gyventojai, dar 
neturį JAV pilietybės. Kiek
vienais metais sausio mė
nuo yra registracijos mė
nuo. Neturį JAV pilietybės 
neužmirškite bet kurioje 
pašto įstaigoje pasiimti re
gistracijos korteles ir jas 
užpildžius asmeniškai į paš
to įstaigą sugrąžinti. Ne
siųskite tų kortelių paštu! 
Registracija vyks iki sau
sio 31 d. Laiku neužpildę 
kortelių bus baudžiami.

• Lietuvių Fronto Bičiu
liai išrinko naują Vyriau
sią Tarybą: dr. K. Ambro- 
zaitis, kun. V. Dabušis, dr. 
A. Damušis, dr. P. Kisie
lius, dr. A. Klimas, dr. V. 
Majauskas, P. Narutis, L. 
Prapuolenis ir L. Valiukas. 
Šį kartą Vyr. Tarybos na
rius sudaro JAV-se gyveną 

Balzeko vadovaujamas kultūrinis muziejus vasario 
mėn. atidaro kun. Kezio fotografijų parodą. Nuotraukoje iš 
kairės: kun. Kezys,S.J.,p. Balzekai ir muziejaus talkininkė 
spaudos reikalams Gražina Norvilaitė.

Liūdesio dienose
A t A

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą jos dukteriai 
NELEI MOCKUVIENEI ir jos šeimai reiškia

Valerija ir Bronius Buiniai, 
Tina ir Martynas Traunai

Mylimai Motinai
A t A

ANGELEI ŠARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukteris NELĘ MOCKUVIE- 
NĘ, RIMANTĄ ir MARIJĄ, bei sūnų VLADĄ ir 
jų artimuosius gilaus liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Stefanija ir Ikonas Barniai
Operos "Gražina" parodomoje repeticijoje Jaunimo Centre dirigentas Aleksandras Kučiflnas cho

ristams skaitė paskaitą apie operą. V. A- Račkausko nuotrauka

frontininkai. Iki šiol Vyr. 
Tarybos pirmininku buvo 
dr. J. Kazickas, šį kartą jis 
nebekandidatavo. Kiek teko 
patirti, Vyr. Tarybos pir
mininku pramatomas dr. A, 
Damušis iš Detroito.

”Į LAISVĘ” ŽURNALAS 
NAUJUOSE RANKOSE
Lietuvių Fronto Bičiulių 

leidžiamą ”Į Laisvę” žurna
lą nuo 1967 metų pradžios 
pradeda redaguoti Leonar
das Valiukas. Pirmas nu
meris pasirodys 1967 metų 
vasario mėnesį. Visais ”Į 
Laisvę” žurnalo reikalais 
rašyti: ”Į Laisvę”, Post 
Office Box 77048, Los An
geles, California 90007. 
Ateityje ”Į Laisvę” žurna
las pasirodys tris kartus į 
metus. Prenumeratos kaina 
metams: 6 doleriai.

<5

VANKUVERIO 
LIETUVIAI

Gal ne visi žino, kad Van
kuverio mieste, kuris yra 
trečias savo didumu visoje 
Kanadoje, gyvena nemaža 
lietuvių. Pirmiau jų čia bu
vę dar daugiau, bet kadan
gi vis niekam nepasisekė 
suburti lietuvius į tvirtą, 
organizuotą vienetą ir 
įsteigti savą parapiją, tai 
vienas kitas išvažiavo ki
tur, kur lietuviai geriau su
siorganizavę, kur jų vaikai 
galės lankyti lietuviškas 
mokyklas, kur jie galės gir
dėti bažnyčioje savo kalbą.

Dabar į Vankuverį atvy
ko Tėvas Juozas Vaišnys,
S. J., norėdamas galutinai 
įsitikinti, ar dar galima iš
gelbėti šioje pasakiškai gra
žioje vietoje gyvenančią lie
tuvių koloniją nuo lėtos 
mirties. Dabar kiekvieną 
sekmadienį 12:30 vai. bus 
lietuviškos pamaldos lenkų 
šv. Kazimiero bažnyčioje, 
iki bus įsigyta nuosava baž
nyčia, jeigu vankuveriečiai 
turės pakankamai ryžto ją 
įsigyti. Vietinis arkivysku

pas lietuviams yra labai 
palankus ir nuoširdus.

Šia proga norėtume kreip
tis ir į kitus įvairiose Ka
nados ir Amerikos vietose 
gyvenančius lietuvius, kad 
būtų labai kilnus ir patrio
tiškas gestas, jeigu tie, ku
rie gali, kurie nori pagy
venti labai švelnaus klima
to krašte, atsikeltų gyventi 
čia, į Vankuverį. Darbų dar 
iki šiol niekam nepritrūko. 
Jeigu čia būtų daugiau lie
tuvių, daugiau įvairių sri
čių specialistų ir veikėjų, 
tai Vankuverio kolonija 
tuoj pagyvėtų. Tokiu būdu 
būtų išgelbėti šimtai lietu
vių nuo nutautimo ir pasi
metimo svetimoje aplinko
je. Niekas neabejoja, kad 
Britų Kolumbijos ateitis 
yra užtikrinta ir didelė. Juk 
šis kraštas nieko negali pa
vydėti, pavyzdžiui, kad ir 
visų išgarbintai Kaliforni
jai, bet Kalifornija gali 
Vankuveriui pavydėti šva
raus ir švelnaus oro.

Dėl įvairių informacijų 
galima kreiptis į T. J. Vaiš- 
nį šiuo adresu: Holy Fami- 
ly Hospital, 7801 Argyle 
Street, Vancouver 15, B. C., 
Canada.

• Jonas Montvila, chica- 
gietis, nesenai atšventė sa
vo amžiaus 65 m. sukaktį ir 
tuo pačiu pasitraukė į pen
sininkus. Sukaktuvininkas 
tebėra tvirtas fiziniai ir 
dvasiniai, nori atsidėti 
plunksnos darbui, greta po
ilsiavimo, bei meškeriojimo 
ir kt. Sukaktuvininkas — 
teisininkas, bet beveik visą 
laisvos Lietuvos laikotarpį 
dirbo jos Užsienio Reikalų 
Ministerijoje, eidamas įvai
rias pareigas. Tremtyje, 
Vokietijoje, buvo vienas 
Pabaltijo Universiteto Pin- 
neberge organizatorių.

• Rašyt. Pranui Naujo
kaičiui, laimėjusiam šešio
liktąjį Draugo romano kon
kursą, premija bus įteikta 
kovo 5 d., Chicagoje, Mari-

Pietų Vietnamo ambasadorius prie Jungtinių Tautų Nguyem Duy Lien tarp New Yorko lietuvių, su- 
ruošusių jam pagerbimą. Iš kairės: Danutė Kezytė. Romas Kezys, Jūratė Kazickaitė, Vytautas Ra- 

dzivanas, ambasadorius Lien, Antanas Mažeika, Nastutė Umbrazaitė, Daiva Kezienė, Antanas Snieč
kus ir Gražina Mažeikienė. R. Kisieliaus nuotrauka

Chicagos Lietuvių Prekybos Rūmai suruošė prieškalėdinį pobūvį. Pirm. A. Balionas dėkoja pro 
gramai vadovavusioms Pranciškai Gramontienei (kairėje) ir Eleonorai Zapolienei (dešinėje).

V. A. Račkausko nuotrauka

jos aukšt. mokyklos salėje. 
Ta proga ruošiamame kon
certe dainuos Metropolitan 
operos solistė L. šukytė.

Konkurso komisiją suda
rė B. Babrauskas, D. Bin- 
dokienė, B. Pūkelevičiūtė, 
Č. Grincevičius ir V. Ramo
nas.

• Skulpt. A. Mončys Va
ro marmuro laužyklose iš
kalė ”Pagarbą šv. Pranciš
kui”. ši skulptūra atsiųsta 
į JAV ir bus patalpinta bū
simuose lietuvių jaunimo 
namuose New Yorke. Pra
eitą vasarą jis dalyvavo 
metinėje ”Le vin et la vig- 
ne” parodoje Lascombes pi
lyje. Dvi A. Mončio skulp
tūros, laimėjusios varžybas, 
kuriose dalyvavo 5 dailinin
kai, rodomos Paryžiuje 
Caisse generale de l’indus- 
trie et du commerce vesti
biulyje (20, place Malesher- 

bes). Jo pusantro kvadrati
nio metro dydžio medžio 
bareljefas puošia ”Paris- 
Notre-Dame” (15, rue d’Ar- 
cole).

• Paryžiaus lietuvių tau
tinių šokių grupėje šiais 
metais šoka C. Chlibinskai- 
tė, A. Martinkaitė, K. Ma
siulytė, P. Puzynaitė, ž. Šle- 
kytė, E. Berthouloux, F. 
Laude, C. Pawlik, P. Kli
mas, A. Liutkus, A. Mon
čys, M. Pagnier, A. Raudys, 
S. Ripskis, D. Vaiciekaus- 
kas. Groja M. Gicąuel ir J. 
Michault. šokių grupei va
dovauja P. Klimas.

• Dail. P. Gailius praei
tais metais turėjo savo ta
pybos parodą Ženevoje (Ga- 
lerie le Fanai).

• O. Dorochenko-šaukly- 
tė, visad nuoširdžiai talki
ninkavusi Paryžiaus lietu

vių parengimuose, sausio 6 
d. atvyksta apsigyventi pas 
savo gimines Chicagoje.

IŠVYKA I PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESĄ
JAV Lietuvių Bendruo

menė organizuoja išvyką į 
IV Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresą ir Jaunimo 
Metų Uždarymą Buenos 
Aires, Argentinoje, vasario
2-6 d.d., 1967 m. Prieš Kon
gresą, sausio 27 — vasario 
2 d.d., įvyks Jaunimo Stu
dijų Savaitė netoli Buenos 
Aires. Po Kongreso bus 
dviejų savaičių jaunimo 
stovykla Kordobos kalnuo
se. Smulkesni Kongreso ap
rašymai ir programa jau 
dabar yra patiekiama spau
doje.

Ekskursija išvyksta iš 
Miami, sausio 25 d. Kelionė 
iš Miami į Buenos Aires ir 
atgal kainuos $395. Norin
tieji sustoti Rio de Janeiro 
turės primokėti $96.

Lietuviškoji visuomenė, o 
ypatingai jaunimas yra ra
ginami kuo skaitlingiausiai 
Kongrese dalyvauti. Palai
kymas ryšių tarp pasaulyje 
išsisklaidžiusių lietuvių yra 
viena iš svarbiausių tauti
nės gyvybės išlaikymo prie
monių.

Vyksta ntieji prašome 
tuojau registruotis pas Da
lią Tallat-Kelpšaitę, 2651 
W. 65th St., Chicago, Illi- 
nois 60629, telefonas: 312 
— 434-6615. Ten pat gali
ma gauti ir smulkesnių iš
vykos informacijų.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Didieji STEREO RA- 
DIO, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAsO- 
įvlOS, skaičiavimo, pini
gams priimti mašinos ir t.t. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Olympia, Burroughs,' Tele- 
funken, Grundig, Zenith ir
t.t.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino
mis: SPARTA, P. O. Box 
237, E. Northport, N. Y. 
11731.

FEMALE

CHIEF 
MEDICAL 
RECORD 

LIBRARIAN
Experienced R.R.L. for modern 385- 
bed JCAH a credited hospital. Degree 
and experience needed. Excellent sa
lary and fringe benefits. Send resume 
to Administrator.

BAPTIST MEMORIAL 
HOSPITAL 

3800 N. W. GRAND BLVD. 
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 

(140-2)
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