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GINČAI DĖL VIETNAMO
KOMUNISTŲ DŽIAUGSMUI KONTRAVERSIJA 
DĖL VIETNAMO POLITIKOS AMERIKOJE PA
SIEKĖ NAUJŲ AUKŠTUMŲ. — SENATORIUS 
KENNEDY PRIEŠ PREZIDENTĄ JOHNSONĄ. 
— TAIKOS ŠALININKAI ĮRODO SAVO PA
PRASČIAUSIŲ GYVENIMO FAKTŲ NESUPRA

TIMĄ.

--------------- VYTAUTAS
Senatoriui R. F. Kenne^ 

dy pasisakius už šiaurinio 
Vietnamo bombarda v i m o 
sustabdymą ir pradėjimą 
derybų su komunistais gin
čai pačioje Amerikoje ką 
daryti su Vietnamu pasie
kė, atrodo, savo kulminaci
nį tašką. Labai galimas 
daiktas, kad jų išvados ga
li nulemti daugiau negu 
7.000 kritusių karo lauke ir 
40.000 sužeistų amerikiečių 
aukos ir kančios. Senatorius 
Kennedy kaltina prezidentą 
karo plėtimu. Teisingiau, 
girdi, būtų bombardavimą 
ilgesniam laikui sustabdyti 
ir žiūrėti ką komunistai da
rys.

Anksčiau už senatorių tą 
pažiūrą atstovavo Walteriš 
Lippmannas, kuris stengia-

* KONSULARINES SUTAR
TIES reikalu tęsiant diskusi
jas Senate, senat. Thurmond 
atsisakė atvykti i vieną paskai
tą Clevelande, kad nenustojus 
progų pasisakyti prieš tos su
tarties patvirtinimą. Šiuo me
tu daug kalbama apie tai, kad 
sutartis turinti pritarėjų dau
gumą, tačiau ji nepraeina taip 
lengvai, kaip buvo tikėtasi. Ei
lė senatorių siūlo prie sutar
ties prijungti klauzulę, kuria 
įsigaliojimas saistomas su sąly
ga, kad Sov. S-ga nustotų rė
musi ginklais ir karo medžia
gomis S. Vietnamą. Senat. 
Mundt, pvz., reikalauja, kad 
sutartis pramatytų vienodą kon 
sulų teisę reikštis viešumoje 
ir kad JAV žurnalistų skaičius 
Sov. S-goję nebūtų ribojamas.

♦ PREZ. JOHNSONAS numa
to pasitarimus su vadovaujan
čiais asmenimis Vietnamo rei
kalu. Pasitarimuose dalyvaus 
JAV ambas. Lodge, gen. West- 
moreland ir eilė kitų.

Pasitarimai vyks neskelbia
moje Pacifiko vietovėje.

♦ PREZ. JOHNSONAS, atsaky
damas į žurnalistų klausimą dėl 
pastaruoju metu vis labiau pa
sireiškiančių jo Vietnamo poli
tikos kritikų, pareiškė tik tiek, 
kad "daugelis jų reikalingi tiks
lesnių informacijų". Neseniai į 
tokių kritikų eilę Įsijungė ir dr. 
Schlesinger, buv. prez. Kenne- 
dy patarėjas, apkaltinęs John- 
soną vengimu taikos derybų.

♦ STALINO DUKTĖ SVETLA
NA, atsilankiusi JAV ambasado 
je Delhi, Indijoje, pareiškė no
rą gauti politinio pabėgėlio tei
ses. Paskutinėmis žiniomis, 
Svetlana šiuo metu esanti jau 
Romoje.

Kalbama, kad Stalino sūnus 
Jokūbas žuvęs nacių kone, sto
vykloje 1945 m., o kitas,aviaci
jos generolas Vasilijus arba 
žuvęs Sibiro kone, stovykloje, 
arba dar laikomas Liubliankos 
kalėjime

* VIETNAMO KARAS iki šiol 
pareikalavo 7.920 JAVkariųgy- 
vybių ir virš 45 tūkst. sužeis
tais.. Ypatingai pastaruoju me
tu pakilo žuvusiųjų ir sužeistų
jų skaičius, Vietnamo partiza
nams pradėjus dažniau naudoti 
artilerijos pabūklus.

Tuo pat metu paaugo ir de- 
zėrtyruojančių komunistų skai
čius.

MEšKAUSKAS -----------
si savo skaitlingus skaity
tojus įtikinti, kad Krem
lius tikrai nori paliaubų 
Vietname ir kad reikia rim
tai žiūrėti į Sovietijos 'pre
zidento’ Podgorny ir 'prem
jero’ Kosygino kalbas, ku
riose jie davę suprasti, kad 
b o m b ardavimo sustabdy
mas turėtų būti pirmas 
žingsnis į paliaubas. Kodėl 
sovietų vyriausybei rūpėtų 
daryti pasiūlymus, kurie 
neturėtų galimybių būti 
Įgyvendinti — stebisi Lipp
mannas ir siūlo duoti pro
gos jiems tai įrodyti, t. y. 
sustabdyti bombardav i m ą 
ir žiūrėti, kas bus toliau. 
Būtų ’absurdiška’ — teigia 
Lippmannas — manyti, kad 
Sovietų vyriausybė tikisi, 
jog amerikiečiai sykį bom
bardavimą sustabdę ir to
liau nieko nedarytų tuo at
veju, jei komunistai sustip
rintų savo spaudimą į pie
tus.

Prezidentas tačiau nese
ka nei Kennedy nei Lipp
manno nei visų kitų nuolai
džios politikos šalininkų pa
tarimų dėl to, kad Hanoi 
davė aiškiai suprasti, jog 
komunistai nepasite n k in s 
tokiu laikinu sustabdymu, 
jie nori amžino nutrauki
mo ir kad jų apetitas po to 
dar daugiau padidės.

”Jei tai teisybė — rašo 
New York Times James 
Reston, pats administraci
jos Vietnamo politikos kri
tikas — tai turėtų nu
traukti visus vidaus gin
čus”.

”Visų pirma, tai atimtų 
pagrindą Kennedy trijų 
punktų planui, nes senato
rius daleidžia bombardavi
mo galimybę, jei pradėtos 
derybos nedarytų pažan
gos; tai taip pat eliminuotų 
Lippmanno argumentą, kad 
Hanoi iš tikro, su Maskvos 
parama, nori tik laikino 
bombardavimo sustabdymo, 
ko nenori Washingtonas”.

"Baigti (visam laikui) 
bombardavimą vien neribo
tam pasikalbėjimui admi
nistracija nenori, nes tai 
tik pakeistų karo balansą, 
nutrauktų spaudimą į šiau
rinį Vietnamą, bet tęstų 
spaudimą į Pietų Vietnamą. 

jai ne vėliau š. m.1 liepos 1 
d. fondo adresu : Lithuanian 
Foundation, 6643 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, Illinois 
60629.

m.

Ir tai daryti, vartojant 
Lippmanno išsireiškimą, iš 
tikro būtų ’absurdiška’.”

Atrodo,, kad Restonas 
pradėjo daugiau skaitytis 
su logika. Pnleiskime tokį 
atsitikimą. Administracija 
ima ir paklauso Lippman
no - Kennedy patarimo ir 
bomba rdavimą sustabdo. 
Visai aišku, kad po to ko
munistų ūpas labai pakiltų 
ir jie pasidarytų dar dau
giau agresingi. Ar dėl to 
Podgorny su Kosyginu blo
gai jaustųsi? Ar dėl to jie 
pralaimėtų kokius rinki
mus? Atvirkščiai; jie būtų 
laikomi herojais gudrumu 
nugalėję kvailus imperialis
tus.

Vienintelė altern a t y v a 
dabartinėje situacijoje, ku
rios, deja, Johnsono admi
nistracija vis dar nedrįsta 
griebtis, yra bet kokių su
varžymų kariams atšauki
mas. Jiems turėtų būti leis
ta karą baigti greičiausiai 
ir su mažiausiais sau nuo
stoliais. Juk dabar tikrai 
’absurdiška’, kad JAV karo 
lėktuvai skrenda virš šiau
rinio Vietnamo aerodromų, 
bet nepuola ten gražiai iš
rikiuotus sovietinius MIG 
naikintuvus pagal teoriją, 
kad JAV nesiekia sunaikin
ti šiaurinio Vietnamo, bet 
tik padeda pietinam Viet- 
namui! MIG pietiniame 
Vietname nepasirodo, už 
tat jie neliečiami iki to lai
ko, kol patys nepradės šau
dyti j amerikiečių lėktuvus. 
. šitie faktai ir visos Lipp
manno, Kennedy, Fulbrigh- 
to ir eilės kitų gražbylystės 
komunistus tik paskatina. 
Tokioje situacijoje kiekvie
nas žmogus, žiūrėdamas iš 
komunistinės pusės, gali 
padaryti tik vieną išvadą: 
laikykimės toliau. Juk kiek
vienoje kovoje normaliai 
pralaimi tas, kuris pirmas 
pradėta šaukti ’gana’. Tai 
prieš kelis šimtus metų ži
nojo ir William Shakes- 
peare: ”And damnet be 
him who first cries, ’Hold, 
enough’.” Bet kas šiandien 
skaito Shakespearą?

• Lietuvių Fondo Taryba 
skelbia, kad LF pelno skirs
tymas numatomas š. 
spalio mėn.

Lietuvių mokslo, švieti
mo bei kultūros instituci
jos, norinčios gauti paramą 
bei užinteresuotos pelno 
skirstymu, savo prašymus 
bei pasiūlymus atsiunčia 
LF pelno skirstymo komisi-

Nesibaigiantis darbas...

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Detroito skyriaus naujoji valdyba vasario 25 d. buvo susirin
kusi pirmajam posėdžiui p. Musteikių namuose apsvarstyti skyriaus .veikimo planą. Nutarta rudenį, 
Tautos Šventės proga, Detroite surengti Lietuvos Mokytojo paminėjimą. Nuotraukoje sėdi iš kairės: 
sekretorius V. Vaičiūnas, vicepirmininkas A. Gilvydis, pirmininkas A. Musteikis. Stovi: revizijos 
komisijos narys L. Bulgaris, p. E. Musteikienė ir iždininkas J. Švoba. J. Gaižučio nuotrauka

Rusijoj revoliucija 
1905 m. ir tais pat me
tais Lietuvių Seimas Vil
niuje iškėlė šūkį — rei
kia Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. Tuo bū
du paskatino ir Ameri
koje gyvenančius lietu
vius šaukti bendrą sro
vių seimą. Toks pirmas 
seimas įvyko 1906 m. va
sario 22 d. Philadelphi- 
joje, Pa. Tačiau srovi
niai interesai, kurie tuo 
metu reiškėsi lietuvių 
tarpe, paėmė viršų ir nu
stelbė paties suvažiavi
mo vyriausiąjį tikslą. Su
važiavę dalyviai gerokai 
pasibarė, pasiginčyjo ir 
išsiskirstė be jokių kon
krečių nutarimų. Seimo 
ginčuose vyravo trys sro
vės: katalikai, socialis
tai ir vidurio srovė.

1914 m. užsiliepsnojus 
pirmajam pasauliniam

J. JUREVIČIUS 

karui vėl iškilo klausi
mas sušaukti srovių pa
sitarimą - seimą. Kata
likai atsisakė dalyvauti. 
Vidurio srovės žmonės 
ir socialistai 1914 m. spa. 
lio 4 d. suvažiavo į Brook- 
lyną, N.Y. Tačiau ir šio 
suvažiavimo rezultatai 
tie patys. Ginčo objektu 
buvo: ar Lietuvai reika
lauti autonomijos ar vi
siškos nepriklausomy-

ALBINO VALENTINO NETEKUS

žurnalistas Albinas Va
lentinas mirė Chicagoje ko
vo 6 d. nebeatlaikęs širdies 
priepuolio.

59 m. amžiaus, Skuode 
kilęs rašytojas ir žurnalis
tas jau 1924 m. pradėjo 
reikštis spaudoje savo hu
moristiniais rašiniais. Vė
liau jo darbuotasi visoje ei

bės. Ir šis seimas iširo 
be aiškesnių rezultatų ir 
nutarimų, nes vieni buvo 
už autonomiją, o.kiti už 
nepriklausomybę.

Suskilus šiam seimui, 
vidurio srovės žmonės 
susirinko atskirai ir po 
pasitarimų įkūrė savitą 
organizaciją, kuriai var
dą parinko — Lietuvių 
Tautiška Partija. Taigi 
nuo šio momento Ameri
kos lietuvių tarpe pradė
jo tvirtai reikštis trys 

(Nukelta į 3 psl.)

Įėję laikraščių. Kauno radi
ofonui jis paruošdavo trum
pų vaidinimų. Velionis pri
klausė L. Rašytojų Drau
gijai.

Pastaruoju metu darba
vosi ALT raštinėje.

Albino mirtimi išeivijos 
spauda nustojo skaitytojų 
pamėgto bendradarbio.
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Kaip Lietuvos žydai 'rašo’ istorijų <»
Prasidėjus I-jam pa- 

saul. karui, Kauno žydi- 
ja pergyveno tą patį li
kimą, kaip ir kitų Lie
tuvos vietų žydai — bė- 
go giliau į Rusiją. 1915 
m. Jelino šeima pateko 
Voronežan, kuri 1917 m. 
matė bolševikų revoliu
ciją. Dėlto esą pasikei
tusios kai kurios tėvo, 
Elizerio, pažiūros ir nuo - 
monės. Nuo dabar jo na
muose jau skamba jidiš 
kalba.

Kauno senamiestis, 
kur buvo žydų tirštymė, 
man, nenuolatiniam laik. 
sostinės gyventojui, at
rodydavo visai kitu pa
sauliu, su skirtingu nuo 
viso krašto reikalų gy
venimu. Kartais, eida
mas pro šalį, pamany
davau, kad tame susi
grūdime nemažai galėtų 
būti ir slaptos veiklos 
lizdų ir visokių neteisė
tiems priešvalstybinių 
gaivalų susirinkimams 
landynių, kur, gal būt 
nei mūsų saugumo parei- 
gonys negalėdavo įkišti 
nosies. Čia veikė žydų 
teatras ir kitos jų kultū
rinės įstaigos, bet iš 
ten taip pat nepaliauja
ma versme plūdo at
kaklių komunistų prie
auglis.

Tolesnis Kaplano pa
sakojimas kaip tik iš 
tos tada man įtartinos ir 
paslaptingos senamies
čio buities* iškerpa vieną 
plyšelį.

Kauno žydi ja ' Jelino 
šeimą pažino per jo lai
komą knygyną. Mat, 1921 
m., šeimai grįžus Lie
tuvon tėvas įsteigė Žy
dų Kultūros Sąjungos pa
saulietinį knygyną, ku
ris buvo vadinamas dar 
ir kitu vardu — "Žini
jos Mylėtojų” arba tie
siog Jelino knygynu.

Jelinai Kaune sukūrė 
naujųjų laikų žydų kny
gai centrą. Knygynas to
lydžio didėjo, skaityto
jų skaičius augo. Iš jo 
sklido visa, kas pasauli
nėj žydų raštijoj jidiš
kalba buvo geriausia. Je
lino knygynas tapo Lie
tuvos žydų rašytojams, 
menininkams ir bendruo
menės veikėjams užei
ga — visus juos čia bū
davo galima sutikti. Čia 
vykdavo visokie visuome
niški susirinkimai ir li
teratų vakarai - pobū
viai.

Chaimas užaugo ir gy
veno tarp knygų, kol bu
vo paimtas į getą. Lietu
vos nepriklausomybės 
laikmečiu, išėjęs ekono
mijos mokslą, jis dar stu
dijavo teisę. Mokantis, 
jam teko kaitalioti kal
bas. Voroneže išmoko ru
siškai, Kaune jidiš. Ka
dangi žydų gimnazijos ke
turiose paskutinėse kla
sėse mokslas nebebuvo 

žmones gatvėj, prekyvie
tėj; kaimiečius ir mies
čionis. Bet labiausiai do
mėjosi "pamintojo darbi
ninko" dalia. Iš to jau 
numanu, kur tokie po-^ 
linkiai turėjo jį nuvesti.

1940 m., Lietuvon
įgriuvus raudonajai ar
mijai, Chaimas paliko 
savo knygyno lentynas. 
Jis dabar tapo vadovu 
organizacijoj, kuri sklei
dė komunistinę raštiją, 
taipgi Kauno apygardos 
teismo nariu. Jo santy
kiai su žmonėmis esą 
visur buvę nuoširdūs.

Vokiečiams įžygiavus 
į Kauną, Chaimui nepavy
ko pabėgti. Jam grėsė 
mirtims pavojus, nes jau 
buvo pasidaręs žymiu ko
munistu. Kartu su vi
sais Kauno žydais jis 
pateko į getą, bet su pa
keista pavarde.

Dabar literatas Ch. 
Jelinas tapo kovotoju. 
Ėmė dairytis patikimų 
žmonių. Jam vadovau
jant, pradėjo veikti slap
ta organizacija. Dėl jo 
silpnos sveikatos dar 
neprikl. Lietuvos laikais 
karinei tarnybai pripa
žintas netinkamu. Sky
das ir kardas nebuyo jo 
užsiėmimu. Tačiau, bū
damas gete, atkakliu ryž
tu ir geležine valia jis

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauska*
Executive Secretary

$
ON BONUS SAVINGS

Units of $1,000.00 
For 3 Tears 

Dividends Paid 
Ouarterly 

or Compounded

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Check* 
Mailed Ouarterly 

g:
So. 49fh Covrt,

,, CICERO, H1INOIS ; ♦, 60650
Phone (Area Code 312)656^330

NOURS: Mon. 9-8; Tuos., Thm., M. 9*5; M. 9-1; Wed. Cio»e4 
Soviftjs M By The Of The Motrfh Earn F rot* Tht J»f.

vykdė sau pasiskirtą pa
vojingą uždavinį. Jaunie
ji jam pritarė, žydiškoji 
stovyklos policija pra
džioje abejingai klausė
si jo įrodinėjimų. Paga
liau ir juos įtikino, kad 
reikia priešintis.

Nepaisant pavojaus, 
kuris tykojo įkandin, 
kur Jelinas ėjo, darbas 
išsiplėtė ir už geto ri
bų. Kai čia jis pradėjo 
ieškoti pasislėpusių ko
munistų, Kaplano nuo
mone, Jelinas palyginti
nas su žmogum, savo gal
vą įki Šančių liūtui į nas
rus.

Įpratęs vaidinti, jis ir 
dabar pasirinko naują 
vaidmenį. Jo plaukai da
bar buvo nudažyti švie
siai, prisilipdė ir dirb
tinius ūsus. Apsitaisęs 
geležinkeliečio unifor
ma, visur jis maišėsi 
tarp žmonių, sudaryda
mas ryšius iš kurių su
žinojo, kad komunistų 
gauja slapstosi nuo Kau
no už 150 kilom. Pasi
leido pas juos kelionėn 
ir savo sąjūdžio vardu įs - 
tojo į raudonųjų banditų 
būrį. Greit čia įsigijo pa
tirties, kaip užpulti vo
kiečių traukinį arba su
sprogdinti tiltą (ir, žino
ma, apiplėšti lietuvius

• "i. 

ūkininkus). Po to vėl grį
žo Kaunan. Tada sąmoks
las gete, jam vadovau
jant, varomas dar su di
desniu užsidegimu.

Dabar ėjo pasiruoši
mas įnamius iš užtva
ros slaptai pergabenti į 
miškus. Šiai pogrindi
nei veiklai Jelinasparo
dęs viršžmogiško atsi
davimo. Jis nuolat judė
jo tarp geto ir už jo ribų, 
užkalbindamas taksi ve
žėjus, ar šie sutiktų jo 
draugus ir jų ginklus nu
vežti į miškus. Kiekvie
ną siuntą pats palydė
davo ir vėl sveikas su
grįždavo į getą. Čia liku
sieji neatsistebėdavo jo 
nuotykiais. Chaimas in
telektualas, silpnuolis, 
dabar tapo legendiniu did
vyriu, kuris atsirasdavo 
visur, kur tik būdavo kri
zė. Daug dėkingų akių 
krypo į dangų, prašyda
mos jam globos. Bet jį 
stebėjo ir kitos akys — 
Geštapo akys!

Geštapas pagaliau jį 
sučiupo Kaune, gatvės 
kampe, įprastiniu: "Ran
kas aukštyn!" Jelinas 
griebė savo revolverį nu
sišauti. Bet greit jį ap
supo ir ginklą ištraukė. 
Kad nepatektų naciams į 
rankas, jis vis dėlto spė
jo persipiauti sau gerk
lę. Taip herojus užbaigė 
savo gyvenimą.

Bet ir jam žuvus, įna
miai iš geto vis dar pa
sprukdavo į miškus ir 
ten kovojo ligi karo pa
baigos. Išlikusieji gyvi 
su radonąja armija vėl 
grįžo į Kauną "Išlaisvin
tojais", kad, sulindę į vaL- 
džią, vėl iš naujo padėtų 
bolševikams smaugti 
lietuvius.

***
Kaplanas, dabar, ma

tyt, Izraelio gyventojas, 
primena Jelino istoriją 
kad atsikirsti priekaiš
tams tų savo tautiečių 
Amerikoje ir kitur sau
giose vietose, kur nepa
siekė vokiečių ranka, 
kad, girdi, žydai, kaip 
avys, pasidavę sker
džiami.

Jis nepatenkintas, kad 
1964 m. Lietuvoje atžy
mint 20 metų "išvadavi
mo" sukaktį, ten buvęs 
visai užmirštas Jelino 
vardas ir jo pasiprieši
nimo sąjūdis. 1945 m. Je- 
linui pripažintas,zdi- 
džiojo. tėvynės karo" I- 
os klasės ordinas, bet 
ligi šios dienos didvy
riui atminti net gatvės 
kampe, jo mirties vie
toje, nesą jokios lente
lės. Kaplanas norėtų, 
kad Vilkijoj arba Kaune 
Jelinui būtų pastatytas 
paminklas.

***
Žvilgteriu į kitą žy

dų laikraštį, savaitinį

Tarėsi stovyklos reikalais. Nuotraukoje iš kairės: Sesuo M. Pau
lė, seminaro moderatorė, Sesuo M. Ancila (su naujos uniformos 
pavyzdžiu), Sesuo M. Cecilija, Sesuo M. Loreta ir Sesuo M. Ignė, 
mergaičių stovyklos vedėja Dainavoje.

TARĖSI STOVYKLŲ REIKALAIS
Praeitą savaitgalį, Nek._

Pr. Marijos Seserų Vienuo
lyne, Putnam, Conn. vyko 
metinis stovyklų seminaras. 
Seserys globoja dvi mergai
čių stovyklas: Putname, 
Conn. ir Dainavoje, Mich. 
Šiose stovyklose dirbusios 
seserys davė platesnius pra
nešimus. Taip pat labai įdo
mių patirčių papasakojo ir 
seserys talkinusios kitose 
stovyklose, kaip Jaunimo 
vadų stovykloje, Ateitinin
kų moksleivių — Dainavo
je, Ateitininkų stovykloje 
— Kennebunk Port, Maine 
ir Baltijos stovykloje — 
prie Montreal, Que. Po pra
nešimų sekė gyvos diskusi
jos, darbo įvertinimas ir 
ateities planai.. Seserų ve
damų stovyklų vadovybės 
jau dabar pradės tartis su 
mok ytojais, pagelbininkė- 
mės, bus numatoma dienos 
programa, pradedama sto
vyklautojų registracija.

Visa tai daroma, kad lie
tuviškas jaunimas galėtų 
nors kelias vasaros savaites 
linksmai praleisti lietuvių 
tarpe, dainuodamas, spor-

"American Examiner". 
Šiojo 1966 m. spalio 6 d. 
laidoj randu kelias ei
lutes apie Lietuvą, ku
rios kaip tik papildo Ka- 
planą: Kaune ketinama 
pastatyti 50.000 to mies
to žuvusių žydų atmini
mui paminklą. Lėšos jau 
esą (Lietuvos soviet. vy
riausybės) paskirtos. Va- 
din. žydų kankiniams to
kie paminklai jau esą ke
liuose Lietuvos mieste
liuose, nors ten jau ne
begyvena išlikusieji gy
vi žydai. Dabar jie su
sispietę Vilniuje.

J. Skaidrys 

WANTED
FABRICATORS, WELDERS, 

ENGINE LATHE OPERATOR, 
MACHINISTS

Year around, inside, steady work, paid vacation 
and fringe benefits.

IVRITE, CALL OR AI’I’LY MIL J. ABERNETHY 

INDUSTRIAL WELDERS 
AND MACHINISTS

1003 MINNESOTA AVENUE, DI LI TH, MINNESOTA 
(218) 727-8559

(22-31)

tuodamas, daugiau pažinda
mas tautą iš kurios jis kilo 
ir pasigrožėdamas gamta. 
Seserų ilga patirtis stovyk
liniam darbe išmokė jas, 
kad tinkamas pasiruošimas 
palengvina ir įgalina geriau 
įvykdyti užsibrėžtus planus 
ir suteikia daugiau džiaugs
mo stovyklautojams, (am)

S C H O O L S

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school for boys in
GRADES 4—8 

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart.

Modern Fireproof Building 
—Large Campus.

(28-42)

HELP 1VANTED MALĖ

WANTED IST CLASS

CARBIDE DIE
F1NISHERS

EDM
OPERATORS 

SURFACE
Grinder Hands

F.xperienced. To work with expanding 
organization offering steady, top 
wages and overtime with exceptional 
fringe benefits.

CLYDE F. RICKERT
INCORPORATED

34480 GODDOARD RD.
ROMULUS, MICH.

(E. of Wayne rd., nr. 1-94 X’way)
313 — 941-1900

(30-33)

dėstomas jidiš, jis įsto
jo į hebrajų mokyklą su 
skirtinga mokslo progra
ma. Univėrsitete dėsto
moji kalba, aišku, buvo 
lietuvių.

Jis visur buvo tarp 
pirmųjų mokinių, ypač 
literatūros srity; taip 
pat jis turėjo gabumo vai
dinti. Vaidinimas, ku
riame Chaimas turėjo 
vaidmenį, jo tautiečiams 
visuomet būdavo didelė 
patrauka. Teatras paska
tino jį rašyti, žinoma, 
pirmiausia žydų teatrui 
Kaune. Kartu buvo ir kri
tikas. Vėliau jis rašė 
apybraižas apie aplinkos

PLANINGAS TAUPYMAS ^^avp^a^en
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

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

E/.S-O.S taupymo sgskaitas. perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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KITI VĖJAI PUČIA...
Ne taip jau seni tie 

laikai, kada naujoji po
kario išeivių banga su 
nauja energija, idėjomis 
ir darbais ėmėsi inten
syvaus organizacinio 
darbo tai naujai išeivių 
kartai suburti. Naujų 
organizacijų skaičiai au
go, kaip grybai po lie
taus, kūrėsi chorai, te
atrai, bendruomenės apy
linkės, sporto klubai, 
profesionalų organiza
cijos ir t.t. Iš tikrųjų, 
gi vos 15 metų praėjus, 
bematome likučius, 
griaučius visų tų pastan
gų. Tai ne nuovargis, 
kiek bereikalingas jėgų 
išblaškymas, parodęs sa
vo rezultatus.

Šiandien jau pasigirs
ta balsai, kad reiktų jung
tis, daugiau koncen
truotis, daugiau dėme
sio kreipti į gyvybiniai 
svarbius, 0 ne pašali
nius reikalus. Kai kur 
tas procesas jau įgauna 
ramesnį, nuosaikesnį ir 
apgalvotesnį tempą.

Atkunta teatralai — 
jau po vienu stogu, kalba
ma ne apie naujų bend
ruomenės apylinkių stei
gimą, o apie sujungimą 
keletos esamų. Visuo
menė eina į parengimus/ 
kurie rengiami ne dėl pa
ties parengimo, bet or
ganizacijos, kuri rodo 
gyvybės ženklus ir t.t.

Visuomenės gyvenimu 
susirūpinusių mintys 
krypsta nebe į vieną ku
rią veiklos šaką, bet 
kaip jungtinėmis jėgo
mis išlaikyti ir toliau 
puoselėti tai, kas tauti
nės bendruomenės išsi
laikymui būtina ir reika
linga.

Pavyzdžiui, daug kur 
spontaniškai iškyla idė
ja — statykim namus, 
kur visi tilptume, kur 
mus jungtų tautinė šili
ma, kur bendrai galėtų 
būti svarstomi iškilę 
klausimai, kur nesijaus- 
tume po svetimu stogu. 
Toji jungtis "po vienu 
stogu" yra sveikai ir 
nuoširdžiai galvojančių 
žmonių idėja. Gaila tik 
vieno, kad taip galvojan- 
tieji nėra patys susitikę 
akis akin, kad jų min
tys galėtų būti greičiau 
aptartos ir įgyvendin
tos. Tokios mintys nėra 
naujo parako išradimas. 
Jos tik rodo sveiką gal
vosenos linkmę, kuri tu
rėtų būti kieno nors ko
ordinuojama.

Ne kartą jau teko ir 
šiose skiltyse apgailes
tauti, kad jei ko stoko
jame, tai kaip tik ko
ordinacinio veiksnio to
se lietuvių kolonijose, 
kuriose nestinga nei ini
ciatyvos, nei veiklių 
žmonių, nei lėšų užsi
brėžtam tikslui įgyven
dinti.

Tokiems vėjams vi
suomenėje pučiant, ne
be taip jau sunku beat

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

skirti, kur "veikla" krei
piama į bereikalingo er. 
zelio kėlimą, kur sten
giamasi galvoti pozity
viai ir visuomenei nau
dinga kryptim.

Prasmingiau ir gyve- 
nimiškiau galvojančių 
žmonių žvilgsniai kryps
ta į spaudą. Sako, jūs 
kelkit tuos klausimus, 
juos "judinkit" ir ragin
kit žmones spiestis po
zityviems darbams. 
Spaudoje, gaila, taip pat 
žmonės, o ne plačia- 
sparniai ereliai dirba. 
Kilusias mintis galime 
iškelti, galime ir pa
mokslauti. Bet — rei
kia, kad būtų kam palan
kius vėjus laiku išnau
doti, žodžius kūnu pa
versti. Tam gi ir turime 
organizacijas su vado
vybėmis. Jų parodytą ini
ciatyvą reikalingų dar
bų koordinacijos linkme 
spauda ne tik sveikins, 
bet suteiks ir reikiamą 
orumą informuojant pla
čiąją, spaudą skaitančią, 
visuomenę.

Ir spaudai bus naudin
giau, ir skaitantiesiems 
įdomiau, kai bus infor
muojama ne tik apie ki
lusias idėjas, bet ir apie 
darbus toms idėjoms įgy
vendinti. Iniciatyva svei
ka ir prasminga ne tik 
kilusią idėją skelbiant, 
bet ir ją vykdant.

Vėjai atpučia pirmuo
sius tokio "idėjų pava
sario" ženklus. Iš ko
kių pumpurų prasiskleis 
tų idėjų žiedai, paaiškės 
kuklumą uždengusiam 
sniegui ištirpus.

PADĖKA MOKYTOJUI

Kai šiais laikais orių, rimtų 
ir truputį iškilmingų lietuvių 
skaičius vis mažėja, tikiuosi, 
ne man vienam buvo malonumas 
per du Dirvos numeriu (Nr. 27 
ir 28) pasiskaityti išsamųA. Dir- 
žio rašinį apie Prezidentą ir jo 
Adjutantą.

Smagu buvo ypač man, nes šį 
A. Diržio straipsnį iššaukė ma
no netobula, nerimta, nepakan
kamai iškilminga, didžiai nuodė
minga, nekultūringa ir svaičio- 
janti "akimirka" pulk. V. Šlio
gerio knygos apie prezidentą A. 
Smetoną proga. Nežiūrint rū
pestingų pamokymų, kaip tą sa
vo "akimirką" galėjau ir turė
jau geriau parašyti, mažiau nu- 
sidėdamas geram skoniui, sai
kui ir autoritetams, o buv. Pre
zidentui ir jo adjutantui nepa- 
gailėt pripažinti nors tiek nuo
pelnų, kiek muzikantui Mišai 
Hofmekleriui, - vis dėlto dabar 
turiu įspūdį, kad ji gal buvo ne
galutinai žalinga bent tuo, kad 

vieną Dirvos skaitytoją, tegu ir 
truputį ,vėlokai, paskatino iš
samesniems svarstymams bei 

xmano apgailėtino "raugintų ko
pūstų kvapo" išsklaidymams.

Be abejo, skubiai surasti 
bendrą kalbą su saldžių kopūstų 
ekspertu man būtų nelengva, nes 
mudu apie V. Šliogerio veikalą 
kalbėjom ir į jį pažiūrėjom iš 
gana skirtingų elementorių. Aš 
papasakojau savo paviršutinius 
įspūdžius, žvelgdamas į knygą 
pirmiausia literatūriniu požiū
riu ir ten ieškodamas gyvų, ne 
lakuotų žmonių, o A. Diržys 
daugiausia "asmenybės kulto" 
plotmėje. Todėl jam net žodžiai 
kaip "herojus”, "adjutantas", 
"aktoriai" atrodo... įžeidinėji
mais ar pajuokimais!

Literatūrinis rašto darbų ver
tinimo metodas herojaus ter
miną visai kitaip supranta, ir 
taip pat jo biografą, aprašinė- 
jantį herojų, metaforiškai ga
li vadinti "adjutantu”, net jeigu 
tikrovėje būtų buvę kitaip. Be 
to, šiuo metodu žiūrint, kny
gos vertė ir rašytojo kokybė 
nepriklauso nuo autoriaus aukš
to karinio rango ar jo veikalo 
herojaus užimtos aukštos vie
tos politikoje.

Dėkodamas mokytojui už dė
mesį ir jo vertingus patari
mus, būčiau laimingas, jei vė
liau man susirastų laisvesnio 
laiko dar vieną kartą laikyti 
recenzijų rašymo kurso egza
miną. O tuo pačiu dar išsiaiš
kinti, ar prezidentus vertinti 
ir gerbti tėra vien tik A. Dir
žio speciali privilegija.

Bronys Raila 
Los Angeles

PAPILDYMAS
APIE KUMELIONIŲ 
PILIAKALNĮ...

B. Kviklys "Mūsų Lietuva" III 
tome aprašydamas Marijampo
lės apylinkes pažymi "... kad 3 
km. į pietvakarius nuo Marijam
polės kairiame Šešupės krante 
yra Kumelionių kaimas ir Ku- 
melionių piliakalnis. Jis nėra 
tyrinėtas ir jo amžių sunku nu
statyti".

Praleidęs savo vaikystės die
nas minimo piliakalnio papėdė
je, norėčiau gerbiamo autoriaus 
B. Kviklio žinias apie Kumelio
nių piliakalnį papildyti savo as
meniniais atsiminimais.

Kumelionių piliakalnis yra mi
nimas V. Pietario "Algimante". 
Piliakalnis' ir vietovė betarpiai 
prieš jį, kairėje ir dešinėje 
Šešupės pusėje, buvo labai sena 
lietuvių sūduvų (jotvingių) .gy- 
nuo priešų atsparos taškas. 
Pats piliakalnis senovės laikais 
matyt buvo gana didelis, tai 
liudija toje vietoje natūraliai 
statūs Šešupės skardžiai, o 
prieš piliakalnį dešinėje Šešu
pės pusėje žemas platus slėnis; 
kuris,reikia manyti, senovėjebu<_ 
vo Šešupės vaga ir pati upė buvo 
tada plati ir vandeninga. Amžių 
eigoje Šešupės vagą, darydama 
prie pat piliakalnio staigų po
sūkį šiaurės vakarų kryptimi, 
jo (kalno) rytinį šlaitą kasmet 
vis griaužė ir griovė, ką rodo 
nepaprastai dideli akmenys, pa
silikę upės vagoje, kurie buvo 
naudojami pilant piliakalnį.

Dešinėje Šešupės pusėje, 
prieš piliakalnį, randasi ke
lių hektarų durpinė pieva, kaip 
seni žmonės sako, užaugęs eže
riukas. 1932 m. ūkininko J. Drū
čio lauke, Liepynų kaime deši
nėje Šešupės pusėje prieš pat 
piliakalnį minėtos durpinės pie
vos aukštame krante kasant žvy
rą, kuris buvo vežamas Mari
jampolės cukraus fabriko staty
bai, buvo atkastos priešistorinių 
laikų kapinės. Moliniuose .tam
siai pilkos spalvos, netaisyklin
gos formos lietuviško gorčiaus 
didumo puoduose buvo sudėti 
žmonių pelenai, kaulų, kaukuo- 
lių liekanos bei titnago įran
kiai.

Būdinga, kad minėti moliniai 
laidojimo puodai visi buvo ras
ti apie 2 m. gylyje ir maždaug 
durpinės pievos krantų lygyje, 
kas rodo, kad smėlio kalnelis 
buvo supiltas ant laidojimo vie - 
tos ežeriuko krante. Reikia ma
nyti, kad jame buvę palaidoti pi
liakalnio gynėjų kūnai.

Iš minėto ūkininko lauko tą me - 
tą buvo vežamas žvyras fabriko 
statybai dideliais kiekiais, vi
sur aplink minėtą pievą žvyro 
kloduose buvo atkasama įvairia
me gylyje žmonių griaučių, pa
laidotų apdedant akmenimis, vi
sokiose formose ir įvairiame gy
lyje.

Apie atrastas kapines buvo 
pranešta to laiko Marijampolės

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
veikla laiko perspektyvoje

(Atkelta iš 1 psl.)
skirtingos partijos: 
Krikščionių Demokratų, 
Lietuvių Socialistų Sąjun
ga ir Lietuvių Tautiška 
Partija. Pastarosiospa- 
sivadinimas "Lietuvių 
Tautiška Partija" nevi
sai buvo aiškus ir pa
trauklus. Todėl tautiš
kos minties veikėjai 1915 
m. susirinko vėl Phila- 
delphijoje apsvarstyti 
veikiltio gairių ir pasi
sakyti dėl savo pavadi
nimo. Po ilgesnio pasi
tarimo nutarė pakeisti 
vardą ir pasivadinti — 
Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sandara.

1918 m. kovo 13 d. tau
tininkai su katalikais 
New Yorke sušaukė sei
mą, kuriame buvo svars
tyta, kaip padėti Lietu
vai, kuri jau buvo pasi
skelbusi nepriklausoma- 
valstybė. Socialistai šia
me seime atsisakė daly
vauti. Šis seimas buvo 
gausus dalyvių skaičiu
mi (apie 1200) ir dar
bingas.

Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sandarai ap
jungusiai vidurio srovės 
žmones, neteko ilgai vie- 
nybėje gyventi. 1926 m. 
įvykęs Lietuvoje val
džios pasikeitimas su
skaldė šią organizaciją. 
Vieni tam pritarė, kiti 
ne. Vieni rėm^ po 1926 
m. gruodžio 17 d. susi
dariusią politinę padė
tį, kiti neo Susidarė dvi 
grupės: kairė ir dešinė. 
Laikraščiai Vienybė ir 
Dirva rėmė naują vyriau
sybę, o laikraštis Sanda
ra — ne. Šis įvykis davė 
pradžią ketvirtajai sro
vei. Atskilę nuo Sanda
ros ketvirtosios srovės 
veikėjai daugiausia pa
sireiškė šiame trikam
pyje: New Yorkas, Cle- 
velandas, Chicaga, nes 
savo rankose turėjo du 
laikraščius: Brooklyne 
Vienybę su redaktoriumi 
J. Tysliava ir Cleve
lande — Dirvą šu redak
toriumi K. Karpium. Šio 
trikampio tautininkai 
(kai kas vadina tautie
čiai) 1941 m. birželio 7- 
8 d. J. Bachuno vasar
vietėje, Tabor Farmoje 
sušaukė seimą, kuria
me dalyvavo ir A. Sme
tona. Dviejų dienų pasi
tarime seimo dalyviai 
sutarė įkurti Lietuvai Va
duoti Sąjungą. Apie šios 
sąjungos įsikūripią pla
čiai aprašė laikraščiai. 
Jos paskirtis visiems bu
vo aiški. Greitai atskiro
se vietovėse įsikūrė eilė 
skyrių. Įsikūrus šiai są
jungai kai kurie veikėjai 
visgi dar nebuvo paten
kinti. Kai kur dar veikė 
Lietuvių Misija ir t.t. 
Gyvenimo eiga ir viso
kios aplinkybės rodė,

kultūros muziejaus vadovybei. 
Tuo metu buvau tik 3-joje gim
nazijos klasėje. Buvo atvykę at
stovai patyrinėjo ir du molinius 
laidojimo puodus su mirusių 
pelenais pasiėmė į muziejų ap
saugai -- žadėjo patyrinėti,bet, 
matyt, taip ir buvo užmiršta.

Pats piliakalnis mūsų dieno
se, nors labai Šešupės sunaikin- 
tas, buvo Marijampolės mokykli
nio jaunimo labiausiai mėgia
ma vieta. Čia buvo ruošiamos 
gegužinės ir Joninių laužai,

J.V. Sūduvas 

kad tautininkams reikia 
dar glaudžiau apsijungti 
į vieną tvirtą organizaci
ją, kuri turėtų vieną va
dovybę. Šią idėją visą 
laiką kėlė ir puoselėjo 
A. Olis. Jam talkininka
vo: dr. Biežis, adv. La
pinskas, Vanagaitis, dr. 
Rudokas, Kazanauskas, 
Bachunas, Karpius irkt.

Pagaliau 1949 m. ge
gužės 21 d. New Yorke 
įvyko seimas, kuriame 
buvo įkurta Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjun
ga. Šiame seime A. Olis 
buvo išrinktas pirmuoju 
Sąjungos pirmininku.

Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga 18 metų 
sėkmingo gyvavimo lai
kotarpyje aktyviai reiš
kėsi visose gyvenimo sri
tyse. Sąjunga šiuo metu 
kiek kokybiniu, tiek kie
kybiniu atžvilgiu yra stip
ri. Visuose didesniuose 
lietuviško gyvenimo įvy
kiuose matome jos veikė
jus aktyviai dalyvaujant 
arba vadovaujant. Prisi
mintini trys didieji są
jungos suruošti sąskry
džiai Washingtone, kur 
gyvu žodžiu, per tele
viziją, per amerikietiš

Neramus bankelio 
susirinkimas

Š.m. sausio 28 d. įvykusiame 
Los Angeles Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo visuotiniame su
sirinkime paaiškėjo, kad Koope
ratyvo bankelis per pereitus 
metus išaugo į per ketvirtį mi
lijono dolerių indėliais ir ne
toli tiek išduotomis paskolomis. 
Be to, duota gražaus pelno, in
dėlininkams išmokėti-aukšti di- 
videntai, atskaitomybės kny
gos vestos gerai.

Kadangi kiekvieną dalyką ga
lima kritikuoti ir reikalauti pa
gerinimų, tai ir praėjusių metų 
Kooperatyvo direktorių veikla 
susilaukė kritikos, daugiausia 
nepamatuotos. Po to, renkant 
tris direktorius, kelių balsų per
svara laimėjo trys atstovai gru
pės, kuri rodė opoziciją. Buvo 
nebeperrinktas paties Koopera
tyvo įsteigėjas, pirmininkas ir 
daugiausia bankelio išaugimui 
nusipelnęs dipl. ekonomistas A. 
Kiršonis.

Greitai paaiškėjus, kad tai bu
vo iš anksto organizuotai įvyk-- 
dytas asmenų grupės sąmokslas 
specialiai, prieš ligšiolinį pir
mininką, 15 kooperatyvo narių 
įteikė motyvuotą protestą, rei
kalaudami naujo specialaus su
sirinkimo, kuriame būtų per
svarstytas direktorių išrinki
mo klausimas ir išsiaiškinta dėl 
nekooperatiškai nusiteikusių as
menų vaidmens. Naujai išrink
tieji taip pat susilaikė perimti 
pareigas, laukdami kito susirin
kimo.

Šis susirinkimas įvyko kovo4 
d. parapijos salėje ir buvo toks, 
kokio lig tol LosAngeles orga
nizacijų gyvenime dar nebuvo 
bųvę^Buvo triukšmauta, karš- 
čiuotasi, bartasi ir pykstamasi 
ne dėl Dievo ar. Bažnyčios, ne 
dėl tautos ar kokios partijos reL 
kalų, bet dėl garbės, ambicijų 
ir dolerio. Susirinko beveik 150 
narių. Opozicijos grupė, kuri 
kaltino senąją direktorių valdy
bą, atrodė kietai organizuota ir 
net platino šapirografuotą "at
virą laišką", pasirašytą tūlo Z. 
Tamošausko, kuriame buvo sa
kinys: "Tragedija yra ta, kad ne
same priaugę net iki Afrikos juo
dukų civilizacijos". Susirinkime 
tos grupės laikysena maždaug ir 
patvirtino šių žodžių teisin
gumą...

Vargais negalais šiaip taip pir
mininkaujančia m A. Kiršoniui 
apraminant obstrukcijas, buvo 
atlikti pirmieji dienotvarkės 
punktai, išklausyti abiejų pusių 
pasisakymai. Pagaliau, priėjus 
prie balsavimo ar,praėjusiame 

ką spaudą buvo garsi
nama lietuvių tauta. Visi 
šie ir kiti įvykiai žymiai 
prisidėjo prie Lietuvos 
laisvinimo reikalo. Są
jungos nuopelnams pri
klauso ir laikraščio Dir- 
va išlaikymas ir ugdy
mas.

Sąjungos veidas idė
jiniu atžvilgių nepasikei
tė nuo jos įsteigimo die
nos, nes veikia tie patys 
įstatai, kurie įpareigoja 
narius siekti tų pačių 
tikslų, kurie iškilmin
gai buvo priimti New Yor
ke.

Sąjungos veikla, gai
rių nustatymas ateičiai 
ir -visi kiti reikalai ap
tariami, išdiskutuojami 
dvimečiuose seimuose.

Per aštuonioliką metų 
Sąjungos veiklos įvyko 
šie seimai:

1949 m. —New Yorke; 
1951 — Tabor Farm; 1953
— Philadelphijoje; 1955
— Bostone; 1957 — Cle
velande; 1959 — Detroi
te, 1961 — Chicagoje; 
1964 — St. Louis, 1965
— New Yorke.

1967 m. birželio mėn. 
3-4 d. seimas šaukiamas 
Chicagoje.

susirinkime naujai išrinktais 
valdomaisiais organais pasiti
kima, ar nepasitikima (kitaip 
sakant, ar jie užtvirtinami, ar 
reikės naujus rinkti) slapto bal • 
savimo rezultatai buvo 72 prieš 
72...

Toliau svarstant būdus, kaip 
iš šios padėties rasti tinkamą 
išeitį, prasidėjo toks ermyde- 
ris, šūkavimai ir įžeidinėji
mai, kad atrodė lyg kokia jžan.- 
& į Watts riaušes, tik dar be 
šaudymų ir gaisrų. Gi vienas 
opozicijos veikėjas taip pra
dėjo grubiai šūkauti ir lakstyti 
prie prezidiumo stalo, jog ne 
vienam atėjo galvon abejonė, 
koks bus bankelio likimas, jeigu 
jį perims tokios agitacijos ša
lininkai.

Pagaliau, dar kartą pasta
čius slaptam balsavimui pasi
tikėjimo klausimą, opozicijos^( 
pirmiau išrinktieji direktoriai 
daugumos nebesurinHo, i
laimėdami _tačiau tilTtrijų bal- 
sų skirtumu. Tada didžiuma or
ganizuotos opozicijos dalyvių su 
vadais tuojau pat demonstraty - 
viai išėjo iš susirinkimo, ne
besidomėdami tolesniais; rin
kimais ir reikalų svarstymu. Li
kusiems buvo įspūdis, kad tai 
grupei rūpėjo nę bankelio reika- 
lai, bet tik žūt-būt perėmimas 
vadovybės į savo rankas.

Triukšmo kėlėjams pasišali
nus iš salės, ramiu ir norma
liu būdu buvo išrinkti direkto
riais A, Kiršonis, Medžiukas 
ir V. Pažiūra, į kredito komite
tą V. Apeikis, į priežiūros ko
mitetą K. Pažemėnas.

Susirinkimo dalyviai ir kitą 
dieną platesnė lietuvių visuo
menė su apgailestavimu ko
mentavo, kad tokie įvykiai ne
parodo gilesnio kooperatinės 
dvasios subrendimo ir, jiems 
nesiliaujant, galėtų neigiamai 
atsiliepti į indėlininkų pasitikė
jimą sėkmingu bankelio veiki
mu. Reikia tikėtis, kad banke
lio vadovybėn vėl patekus prity- 
rusiems toje srityje asmenims, 
vienintelis Lietuvių Kredito Ko
operatyvas šiame mieste to
liau sėkmingai augs savo indė
liais ir parama lietuviams kre
dito reikaluose.

(mm)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
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Tikrų vyrų stoka
Jonės Deveikės didžiausi nuo

pelnai Lietuvai ir jos istorijos 
mokslui gal nebus Lietuvos sta
tutų vertimai iš Įvairių kalbų Į 
Įvairias kalbas, jų lyginimai 
ir komentarai. Tam darbui ji 
paskyrė daugiau kaip pusantro 
dešimtmečio, bet sveikatai silp 
nėjant nespėjo užbaigti, o ne
sant lėšų - ką nors išspausdin
ti. Man atrodo, žymiausias jos 
nuopelnas liks tai, kad ji pir
moji iš lietuvių mėgino ištirti 
ir Įrodyti, jog Jogailos sudary
toji Lietuvos unija su lenkų Ka
rūna nebuvo tokia, kaip lenkai 
vėliau aiškino, ir kad pats uni
jos aktas Kriavo miestelyje, 
kuriuo lenkų mokslas ir politi
ka ilgus amžius rėmėsi, esąs 
netikras, suklastotas, falšyvas 
dokumentas.

Tą Deveikės darbą teko skai
tyti iš rankraščio ir netrukus 
girdėti, kaip šią savo diserta
ciją ji gynė Paryžiaus univer
siteto teisių fakulteto viešame 
posėdyje, už ką jai buvo suteik
tas teisių istorijos daktaro laips
nis. Profesoriams iškeliant vei
kalo trūkumus ir silpnumus, sa
vo tezes ji gynė, kaip liūtė, ir 
laimėjo. Nes ji, kaip daugeliui 
ją pažinusių žinoma, buvo "stip
raus charakterio moteris",maž. 
daug turbūt tokia, kokiosChica
gos giedrininkės norėjo sulauk
ti iš jų paskelbto romano kon
kurso: - smarki, atkakli, pa
siaukojanti, idealistė, vizionie- 
riŠka ir kiek ekscentriška, 
plačiai išsilavinusi, drąsi ir ag
resyvi. Gal net perdaug.

Tačiau, nežiūrint barnių ir 
ginčių . kitais klausimais, mūsų 
pokalbiuose dažniausia sutik- 
davom dėl vieno jos punkto apie 
dabartinės lietuvių tautos cha
rakteristiką. Jos nuomone, ti
piški ir žalingiausi lietuvių bū
do bruožai buvo ir tebėra - lė
tumas, nedrąsumas, ramumas, 
liurbiškumas. Kalbėdama apie 
tai, ji tuoj užvirdavo pasipikti
nimu ir sarkazmais.

Pasirodė, tokia gyveno ir taip 
galvojo ne ji vienintelė.

IIESKIIHI CHINUK PIRKITE JA1IJUE MODERHIUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J.Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ...

5tk— $3.69
5th — $3.98

1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German .......................  5th — $0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Antanas Gustaitis savo "At
skridusio juodo varno" eilė
raščių knygoje surado dar ant
rą.

Mat tautos būdo esminiai 
bruožai turi atsispindėti meno 
kūryboje, to negalima išveng
ti. Ir mūsų lietuviškoje bele
tristikoje nebeištūrėjusi viena 
dama pagaliau ekscentriškai 
prabilo. Tai viena iš tų per de
šimtmečius knygose vaizduoto-

Kada man geismas gaivus užėjęs 
Atgimt Gražina, Safo, bardama, - 
O jums išraito mane rašėjas 
Visai panašią Į savo mamą!...

Kurs deklamuoja, kaip reik mylėti, 
Kaip vyšnių žiedus, mėnulio sniegą, 
O Įviliojęs mane Į klėtį, 
Nebaigęs žodžio patsai užmiega.

Kurs jums dejuoja, kaip aš kamuoju, 
Kaip veržias širdį širdis praryti, 
Ogi suvedęs su mylimuoju, 
Patsai nežino, ką reik daryti.

Lieku stovėti, akis nuleidus, 
Prieš jo sukurtą svajų gražutį,
Kai noris siausti, bučiuoti veidus, 
Įsiurbti lūpas, glėby pražūti.

Jaučiu: ant kūno šilkai susprogo, 
Standi krūtinė liepsnom pražysta. 
Kūrėjas tyli prieš tokią progą, 
Nes pats to jausmo dar nepažįsta.

Man liepia glaustis prie šalto mūro, 
Kur angelėliai strėlėti styro, - 
O aš nenoriu akmens amūro, 
Aš trokštu tikro, aistringo vyro.

Gana man smilgų ir peteliškių! 
Aš noriu vyro, kaip Katiliškio!

Žinoma, šaunioji mūsų lite
ratūros gulbė čia falcetu už
gieda perdaug vienašališkai. 
Ponia bardama savo pagrįstą 
protestą išreiškia pernelig ri
botoje, nors ir labai svarbioje 
erotikos plotmėje.

Žmogus - tas "tikrasis" ir 
tvirtasis, tas gilusis ir taurų

jį lietuvė - ramioji, tyrioji, 
Šventoji skaisčioji. Mėlynakė, 
geltonkasė, rūtelė...

Antanas Gustaitis per ilges
nį laiką atidžiai klausėsi jos 
vaitojimų ir šiai lietuviškojo ro
mano moteriai padėjo surašyti 
laišką skaitytojams. Trim pos
mais sutrumpinęs, čia norėčiau 
ŠĮ mūsų romanų moterijos at
stovės protesto "laišką" paci
tuoti: - 

sis, gali būti kupinas ir kito
kių ypatybių, troškimų bei aist
rų. Pats žmogus ir jo charak
teris susideda iš daugybės ele
mentų. Bardamos vaidmenyje at
gimusią Gražiną būtų galima ap
raminti: šauk nešaukus, pro
testuok neprotestavus, bet kad 
juk ir tinkamų tau lietuviškų vy
rų šiandien iševijoje veik ne
bematyti. Daugiausia tik smil

gos ir peteliškės...
Man negaila karūnos KatiliŠ- 

kiui, kurios jis turbūt teisėtai 
bent kaip simbolis, yra nusipel
nęs. Tačiau ieškodami stiprių 
ir spalvingų asmenybių, norė
dami jomis pasididžiuoti, gan- 
.greit visuomet jų terandame ži
loje praeityje.

Kai lietuviai buvo laisvi, nuo 
jūrų lig jūrų, ar ir su lenkais 
susidėję, kaip "lygūs su ly
giais", tai nesunku jų tarpe su
rasti "tikrų vyrų", išdidžių ka
ralių, narsių kunigaikščių,aist
ringų peštukų, kilnių ir protin
gų, lėbautojų didikų ir šaldrų 
bajorėlių. Bet vėliau mūsų lie
tuvybę ilgiausiai išlaikiusių bau - 
džinininkų tautosaka (ypač liau
dies dainos, dalis pasakų, skulp
tūrų ir šokių) labiau jau atsto
vautų kitokio būdo lietuvĮ: - ra
mų, lėtą, tylų, lyrišką, susimąs
čiusį, kenčiantį, be galo pamal
dų, liūdną, tik atsargiai ir labai 
iš tolo simbolių pagalba kai ku
rioms aistrom pažaidžiantį.

Nieko nepadarysi, vis dėlto 
čia apsčiai jaučiama, anot De
veikės, liurbiškumo bruožų.

Pagaliau, daugumas ir šio 
šimtmečio mūsų valdovų bei 
prasikišusių asmenybių, kaip 
kirvis kotą, tokį tautos būdą ati
tiko. Tik kai kurie iš jų ilgėjo
si kažko gilesnio, pilnesnio, 
spartesnio. Dr. K. Pakštas pvz. 
karštai ragino "pasukti laikrodį 
šimtu metų pirmyn"! Ir kai tat 
nepavyko, mūsų laikrodis vis 
ėjo truputį vėluodamasis, paga
liau agonijoje sustojo, tai po ka
ro anas svajojo nors Hondūre 
įkurti'atsarginę Lietuvą" tokiu 
gražiu vardu, kokio mūsų seno
ji tėviškė niekados neturėjo ir 
neturės, - Dausuva. Šiandien ta 
šalis ir jos kūrėjas - abu dau
sose.

O prezidentas A. Smetona ne 
vien išdailintu liežuviu, bet ir 
kietesne ranka mėgino lietuvių 
bendruomenę sutvarkyti pagal 
Platono filosofiją. Jis nuošir
džiai tikėjo senųjų graikų iš
minčiaus idėjomis ir jų verty
bių gradacija: gėris, grožis, 
darna ir tiesa, išmintis, sai
kas, drąsa, teisingumas, pa
maldumas... Ir valstybės są
ranga jam klostėsi maždaug pa 
gal Platono schemą: viršuje fi
losofai - karaliai arba vadai, 
paskui kariai, po to visų rū
šių verslininkai, o galiausiai 
Platonas sutiko, kad yra ir nau
dingų vergų luomas.

I

Deja, prezidentui ryškiau pa
vyko aukštyn pakelti du pirmuo
ju luomu - vadų ir karių, o ki
tiems laiko nebeužteko...

Prezidento artimiausias bend
radarbis ilgametis ministras 
pirmininkas Juozas Tubelis šian - 
dien vyresniųjų lyg užmirštas, 
o jauniesiems daugeliui negir
dėtas. O tačiau jo būta Įdo
mios asmenybės. Tiesa, taip pat 
lėtas ir praktiškas, nes agro
nomas; konservatyvus ir atsar
gus, nes finansininkas. Bet tur
būt svainį sekdamas, atvangos 
valandomis poilsio ieškojo poli
tinėje filosofijoje ir net litera
tūroje. Jis galvojo ir iš kitų 
reikalavo, kad lietuviai Įgautų 
platesnius minties akiračius, 
dvasioje pagilėtų, daugiau pa
žintų, daugiau dirbtų ir tempe- 
ramentingiau siektų.

Ne be šypsenos lūpose, vis 
prisimenu tris atvejus.

Per A. Smetonos 60 metų su
kaktuvių minėjimą Valstybės 
Teatre Tūbelis, aišku, buvo pir
mas iš prakalbininkų ir savo 
sveikinimus vyriausybės var
du pradėjo baisiai iškilmingais 
žodžiais: "Dieviškasis Platonas 
pasakė"... (Bet ką dieviškasis 
pasakė, biesas bežino).

Tautininkų laikraštininkų 
(šeštosios) Kauno apylinkės su
sirinkime jis kartą barėsi, kad 
mes per mažai gilinamės Į poli
tinę filosofiją: - "Ar daugkąjūs 
žinot apie Rousseau? Mes visi 
buvom jo minčių sekėjai"... (Ta
da pagalvojau sau vienas: jei vi
si būtų išstudijavę Jean-Jacques 
Rousseau "Le Contrat sočiai" 
ir sektų jo idėjom, kažin ar čia 
daug būtų autoritetinės santvar
kos šalininkų?)...

O sykį Lietuvos Aido redakci
jos ir artimų bendradarbių su
eigoje jam užėjo kažkoks malo
numas kalbėti daugiausia apie 
filologiją ir literatūrą. J is kal
tino dienraštį, kad čia mūsų lie 
tuvių kalba skurdi, makaroniška 
ir skaitytojui nebesuprantama. 
O paskui priekaištavo rašyto
jams: - "Kodėl mūsų rašytojų 
veikaluose nevaizduojamas gi
lus ir sudėtingos dvasios lietu
vis, kaip Goethės Faustas? Ar 
mūsų kūrėjai akli, kad neranda 
ir nemato lietuviškų Faustų?"...

čia jo turėta teisybės. Šian
dien aišku, kad mūsų rašytojai 
buvo akli. Nereikėjo ilgai nė 
dairytis. Jie tuoj būtų radę vi
sose partijose daugybę faustų, 
velniui sielą pardavusių, ragau
jančių margaritiškus malonu
mus ir po to kombinuojančių, 
kaip iš Mefistofelio nagų išsi
vaduoti, kaip krauju pasirašytą 
sutartį sulaužyti. Matot, tūli 
galvoja, kad taip apgauti velnią 
yra dorybė.

Nemaža tokių lietuviškų Faus
tų ir Amerikoje, kaip lygiai 
Falstaffų, Raskolnikovų ir Ka- 
ramazovų, Kleopatrų ir ponių 
Bovary. Kaip lygiai sovietinėj 
Lietuvoj - Gogolio revizorių ir 
Čičikovų ir, galbūt, Konradų 
Wallenrodų.

Gaila, Antano Gustaičio mo
teris iš lietuviškų romanų sa
vo skausmo skunde tokiais ne
sidomi. Ji trokšta tik "tikro, ais
tringo vyro". O ko mūsų aistrin

gi liurbiai dar trokštų? Legen- 
darinių Gražinu, Živilių, Pajau
tų, grafaitės Platerytės? Eik 
sau, žmogau... Neperdaug jie do
misi net Birutėm, kadangi da
bar jų labai gausu. Be to, Pa
langos kunigaikštienės, dažniau
sia jau nunokusio amžiaus, su
siorganizavusios į specialią 
draugiją ir paprastai rengia tik 
labdarybės balius.

KARINIS 
AUKLĖJIMAS

Sovietinės armijos ir 
karinio laivyno dienos 
proga (vasario 23)»- vi
siems mokytojams Lie
tuvoj per jiems skirtą 
laikraštį (Tarybinį Mo
kytoją) įsakmiai primin
ta pareiga kreipti dau
giau dėmesio į "karinį - 
patriotinį" (militaristi
nį) jaunimo auklėjimą. 
Nurodyta keletas pavyz
dinių mokytojų (rusų ir 
lietuvių), kurie tą užda
vinį atlieką gerai: pro
paguoja pasižymėjusių 
rusų karių kultą (viena
me būrely "išaiškino 345 
Tarybų Sąjungos Didvy
rius"!), kiti rengia eks
kursijas į mūšių vietas, 
treti mokosi visokių mi- 
litarinių užsiėmimų ir 
tt. Reikalaujama tą mi
litaristinį auklėjimą su
stiprinti, ypač "šiais ju
biliejiniais metais" (ru
sų revoliucijos 50 metų 
sukakties metais). Pa
raginimas baigiamas vi
sai nedviprasmišku įsi
pareigojimu ruoštis ka
rui, jei Maskva įsaky
tų: "Mūsų jaunimas tu
ri būti pasiruošęs įvyk
dyti šventą pareigą — 
su ginklu apginti savo 
liaudį, jei išmuštų rūs
ti valanda, jei į kovoto
jų gretas stoti įsakytų 
Tėvynė". Būdinga, kad 
militaristinis auklėji
mas taip atvirai propa
guojamas savo pavaldi
niams, bet labai smer
kiamas, jei pastebimas 
kituose kraštuose.

(ELTA)

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN

B & S AUTOMATICS
SCREW MACHINES

,Set up and operate 3rd shift 
South Bend Area Conipany offerinp 
excellent future for right man. Mušt 
be able to handle all phases of sėt 
ups. Wages in excess of local rates 
plūs night premium. Steady work, 
paid holidays, vacations and insur* 
ance. Call R. Robison, 219 - 232-2051.

An F.qual Opportunity Employer 
(21-30)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ANTANAS VAIČIULAITIS

Salamiesčio šunes
Padavimas iš knygos "Gluosnių Daina"

Pamatęs mergužėlę, raujančią linus, klebonas 
juokavo, grūmodamas pirštu ir primerkęs dešinę 
akį:

— Na, na, Marceliuke, girdėjau, kad apsukai 
galvą Šimulių Petrui.

Mergina, nukaitus, tik prilinko prie linų — ir 
buvo skaisti, kaip aguona.

Klebonas kiekvienam turėjo žodį.
Toliau bedūlindamas, jisai pateko įpievas, tuš

čias ir avių nugraužtas. Tik ežia buvo apžėlusi tirš- 
tesniais kuokštais, ir po vienu jų snūduriavo kiškis, 
šiltoj gūžtoj sapnuodamas dobilus ir kopūstus.

Ir klebonas skendėjo sapnuose apie rudenį, 
apie bulviakasį ir apie prabėgusias dienas, kurios - 
nulekia, lyg tos gervės į dausų kraštus.

Ir štai jis vos neaiktelėjo, kai tiesiog iš po jo 
sutanos, iš savo šilto migio, stryktelėjo kiškis.

Pupcikas ir Perkūnas buvo tikri šunes, ge
rai žinoję savo amatą: skalydami ir cypdami, vers
damiesi per kurmiarausius, jie puolėsi vytis zuikį.

Ir ką tu gražesnio gyvenime galėtum regėti! 
Didelis ir nusipenėjęs, kiškis ilgais šuoliais liuok
sėjo per laukus, o pridurmui, lalėdami, ritosi šu
nes, į kurių riksmą sužiuro žmonės — ir piemenu
kai prie kaimenių, ir artojai prie žagrės, ir bobulės 
bulvienojuose.

Lenktynės buvo nelygios, ir po valandėlės kiš
kis pajuto, kad jo vijikai dūsta. Užbėgęs ant kalne
lio, jisai, kaip geram zuikiui tinka, nutarė apsi
žvalgyti.

Pačioje viršūnėje, lyg kokiai parodai, jis at
statė savo balsvą papilvę — ir atsigręžė į šunis, 
kurie kuduliavo už gerų varsnų, liežuvius iškorę 
ir šonais dumdami. Tačiau jie buvo pilni narsu
mo ir dargi dėjosi lyg kokiais šunų karžygiais, ku
rie drįso šokti paskui tokį stambų kiškį!

Dabar atsitiko kažkas negirdėta. Ne, tokio dy- 
vo nei šunų, nei kiškių, nei žmonių giminė dar ne
buvo įtraukusi į savo istorijas bei pasakas.

Vos tik Pupcikas su Perkūnu apsižiūrėjo, kad 
kiškis atsisuko, broleli tu mano: tik sukliko abu, 
ir kad pasileis atgal, uodegas pabrukę, cypdami 
ir rėkdami, ant grumstų griūdami, kol pagaliau 
pripuolė prie klebono kojų, pašiurpę ir iš išgąs
čio drebėdami, lyg ant pačios meškos būtų užbė
gę.

Nūn tai suklego žmonės! Ir per visą Varnių 
vyskupiją pynė jie paskui istorijas apie Salamies

čio šunis. Esą, nuotykis pasiekęs net pati šviesiau
siąjį ganytoją kunigaikštį Giedraitį — ir kiek 
gardaus juoko jis turėjęs!

Vis dėlto šis atsitikimas greičiausia būtų 
nunykęs: žmonių atmintis silpna, o šunes bene 
skleis gandą apie tokią savo nešlovę! Bet Pupciką 
su Perkūnu regėjo ir kiškių giminė — visi tie, ku
rie gyvena bulvėse, žiemkenčiuose ir pievose. Jie 
karta iš kartos pasakojo apie Salamiesčio zuikį, 
kuris išgąsdino net du šunes. Regėkite — to jokis 
kitas kiškis nėra padaręs! Seniai, regzdami šią is
toriją, išgražindavo ją ir pridėdavo naujų narsu
mo bruožų — ir nūn jų veislėje Salamiesčio kiš
kis yra išaugęs į tikrą milžiną. Lygia dalia jie iš
aukštino ir Pupciką su Perkūnu; kiškių knygose 
šiandien ir vienas ir antras jau bus stambesni 
už didžiausią liūtą, nesgi būtų maža garbė nugąs
dinti kokį žiogą!

Jokūbas baigė savo pasakojimą.
— Tai ir viskas, — dar pridėjo jis, į akme

nį iškratydamas pypkės pelenus.
— Ačiū, — tariau aš.
Pastebėjęs, kad atvažiavo žmogų s su maišai s, 

Jokūbas atsistojo ir nuėjo į malūną.

Likausi vienas klausydamasis, kaip bilda ma
lūno ratas ir kaip per akmenis gurguliuoja upės 
vanduo.
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Korp! Neo-Lithuania Vasario 16 minėjimas New Yorke. Paskaitą skaito fil. V. Gruzdys. Prie stalo 
iš kairės: Giedrė Stankūnienė, Almis ir Violė Tamošiūnai, fil. V. Gruzdys, Aldona Čekienė ir Danu
tė Maurukaitė. Prieky Aldona ir Stepas Mackevičiai. L. Tamošaičio nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania kovoje už
laisvę ir lietuvybės išlaikymą

; 'f

gai veikia lietuviška spauda, lie
tuviškos mokyklos (nors tik šeš - 
tadieninės). Veikia jaunimo or
ganizacijos.

Tautiškos srovės atstove bū
tų Korporacija Neo-Lithuania. 
Po nepriklausomybės praradi
mo visos tautos vargai atsilie
pė ir į Korp! Neo-Lithuania gy
venimą. Daug korporantų žuvo 
kovoje už tautos laisvę. Kiti 
pasitraukė į laisvąją pasaulį, 

aktualius klausimus. Čia patie. Pavergtoj tėvynėj, kaip kitos 
kiame būdingiausias to pokal
bio ištraukas.

Vasario 24 d. Korp! Neo-Li
thuania New Yorke nariai ir jų 
svečiai susirinko paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę. Minėjimo metu įdomų pa- 
šenekesį su korporantais ir sve
čiais turėjo Korp! filisteris inž. 
Vincas Gruzdys, atvykęs iš Phi- 
ladelphijos.

Fil. V. Gruzdys palietė ne tik 
korporantams, bet ir visiems 
lietuviams, ypač jaunesniems.

Išgirdusi laisvės deklaravi
mą, lietuvių tauta pasijuto pil
na energijos ir gyvybės statyti 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Savanorių būriai, poeto žo
džiais, paliko arklą, knygą, ly
rą ir nuėjo Lietuvos laisvę gin - 
ti. Daug vargų teko išgyventi 
anais nepriklausomybės atsta
tymo metais, bet priešai buvo iš 
vaikyti, valstybės valdymo apa
ratas sutvarkytas, Lietuvos vals - 
tybė ir Lietuvių Tauta pasijuto 
laisvam gyvenime, pradėjo spar
čiai klestėti tautinės kultūros 
kūrime.

Nepriklausomybės laikotar
pyje Lietuva atsistatė nors ir 
nedidele valstybe, bet ji turėjo 
visus didžiųjų, moderniųjų vals
tybių privalumus. Jos valstybinė 
ir diplomatinė kalba — lietuvių 
kalba, mokslo kalba -- lietuvių 
menas ir literatūra, net opera 
lietuvių kalboje. Visas tautiniai 
kultūrinis ir politinis gyveni
mas reiškėsi lietuvių laiboje.

1940 metais Lietuva, kaip ir 
daugelis Europos valstybių, pa
kliuvo po raudono slibino na
gais. Ne tik tautinės kultūros 
vertybės naikinamos, bet nai
kinama ir pati tauta. Okupantas 
deda pastangas ten įkurti šiaur
vakarių Rusijos dalį. (Tai komu
nistinio Rusijos imperializmo 
siekiai. Čia joks internaciona
las ir tautų laisve, kaip jų pro
pagandos mašina triūbija).

Laisvam pasaulyje atsidūrę 
patriotai lietuviai pradėjo lais
vės kovą, kad atstatyti nepri
klausomą Lietuvą. Yra nemaža 
pasiaukojančios lietuviškos vi
suomenės, kuri uoliai dirba tau
tos laisvės kovoje. Sukurta eilė 
patriotiškų organizacijų, neblo-

Chicagos neolituanų sueigoje. Sėdi iš kairės: Viktorija Kašubaitė, 
Gražina Vainaitė, Karolė Domeikytė, Eglė Juodvalkytė ir Laima Nai- 
nytė.
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patriotinės organizacijos, taip 
ir Korp! Neo-Lithuania užda
ryta. O čia, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ji gražiai su
klestėjo. Nors išsimėtę po to
limas vietoves, bet vyresnieji 
neolituanai, kartu su filijomis 
išsirikiavo po Korp! Neo-Lithu* 
ania vėliava su šiūkiu "Pro Pat- 
ria". Jy pėdomis gražiai žen
gia jau nemažas skaičius jau
nesnės kartos.

Korporacijos Neo-Lithuania 
aukščiausias įstatymas: Lie
tuvių tautos laisvė, didybė, gar
bė ir gerovė. Korporacijos na
rių: valinga, kilni, bei tauri as
menybė. Neolituano priesaiko
je yra žodžiai... "saugoti ir gin
ti tautinę savo ir savo Tėvynės 
Lietuvos garbę"...

Nepriklausomoj Lietuvoj duo
dant priesaiką, nebuvo abejonės 
dėl jos vykdymo. Bet išeivijoj 
duota priesaika įvykdyti, tai jau 
būtų tikrai tauraus lietuvio as
menybės išugdymas. Emigra
cijoje neolituanui statomas di
delis uždavinys. Bet kaip ka
rys pasidaro herojum tik ko
vos lauke, taip tauraus lietu
vio asmenybė sužiba tik tautai 
į nelaimę patekus. Herojų var
dais lietuvių istorija nuklota 
sukilimų metu. Patriotinės as
menybės iškilo tautinio atgimi
mo laikotarpyje. Dabar eilė nau
jai kartai, ypač neolituanams.

Nėra lengvesnio dalyko, kaip 
atsisakyti nuo savo principų. At
sisakyti savo tautos, savo kal
bos, tautinių tradicijų, išsiža
dėti savo religijos. Caro tai
kais ne vienas lietuvių inteli
gentų priėmė stačiatikių tikė
jimą, išsižadėję savo tautos, 
Rusijoje turėjo geras tarny
bas, ir taip tūkstančiais jų žu
vo lietuvių tautai. Taip pat mū

sų emigrantų pirmoji banga su 
savo įpėdiniais .beveik išnyko, 
o tai trečdalis lietuvių tautos, 
tai apie 1 milijonas. Tirpsta 
ir nauji ateiviai, nors ir atsi
vežę Nepriklausomos Lietuvos 
kultūrą.

Tik nedaugelis lietuvių lais
vės kovoje ir lietuvybės išlai
kyme sužibėjo anais ir dabar
tiniais laikais. Ir dabar, šiam 
baisiam lietuvybės išnykimo pa
vojuje, reikia laukti tų tauriųjų 
asmenybių. Vieną turime atsi
minti, kad tik tautinė meilė iš
ugdys taurius lietuvius — Lie
tuvos deimantus. Todėl tauti
nė meilė turi būti ugdoma nau
joj kartoj. Tą meilę privalo ug
dyti pirmiausia tėvai, vėliau mo
kykla ir organizacijos.

Yra nemaža pasiaukojusios 
visuomenės, intensyviai dirbau- 

(Nukelta į 6 psL)

įspūdžiai iš Pietą Amerikos
Nijolė Šlapelytė

Išsamių straipsnių apie Pietų 
Amerikos kongresą skaičiau 
spaudoje. Nemėginsiu konku
ruoti, bet norėčiau, kad visi pa
justumėte nuotaiką jaunimo stu
dijos savaitėje. Tad gal truputį 
ir nerimtai, bet vis pasidalinti 
įspūdžiais mėginsiu.

Ilgai laukėm. Ilgai svajojom 
apie neįsivaizduotiną vasaros 
orą. Ilgai spėliojome: ko mes 
važiuojam, koks tikslas, ar žmo
nės tikrai nusistatę prieš ame
rikonus? Gaila, kad tiek laiko su
gaišom bijodami, nes mums iš 
lėktuvo išlipus su šypsena ir 
juokais pasitiko entuziastiškas 
jaunimas.

Karšta. Vidurdienyj reikia pa
grindinį valgį valgyti -- ir dar 
su vynu. Palmės kur ne kur 
strypso. Mieste mažytės euro- 
pietiškos mašinos daužosi gat
vėmis. Rodyklinių šviesų nė
ra, tad kas didesnis --ar senes
nis -- tas laimi. Padangos tik 
kaukia ir mes spėjome, kad stab
džiai turi būti nepaprastai ge
ri. Su patraukliai grakščios is
paniškos architektūros stebė
jimu, šitie buvo patys pirmi įs
pūdžiai. Vienas malonumas kvė
puoti naujo gyvenimo tembru, 
nauja aplinka... bet ilgai nega
lėjome sėdėti -- tuoj mus nuga
beno į vasarvietę Vilią Elisa, 
kur sukratytais kaulais, apdul
kėjusiais veidais ir linksma šir
dim pradėjom studijų savaitę.

Nepraėjo nė diena, ir visi 
jau tapom mielais draugais. Ro • 
dės, kad jau visus metus mes 
Argentinos jaunimą pažinom. 
Gal skaičius (apie 60 asmenų) 
padėjo subūrimui. Mes,‘ameri
konai’ stebėjomės studentų 
darbštumu. Nereikėjo nei pažiū
rėti žvairai, nei įsakymų duo
ti, nei ant kelių prašyti,ir pus
ryčių stalas buvo padengtas, sū
riai supiaustyti, ir kava išpils
tyta. Vadovams nereikėjo nei 
pykti, nei stumti vyrų malkas 
laužui rinkti ar stovyklą iš valy-

Dirvos skaitytojai ir 
mūsų visuomenė, be abe
jo, stebisi kad toli nuo 
mūsų pavergtos Tėvynės 
laisvoje Amerikoje ir ki
tur veikia lietuvių skau
tų, skaučių ir jūros skau
tų bei skaučių organizaci
ja — deja, ne vieninga, 
bet su si skaldžius, atskir
ti lyg dirbtina geležine 
siena. Dirva deda abie
jų šių organizacijų nuo
traukas, pranešimus. 
Kartais pasirodo polemi
ka, ginčai, priekaištavi
mai, pasiteisinimai ir kt. 
Abiejų organizacijų na
rių tėvai ir rėmėjai klau
sia: kas gi čia darosi?

Skautybę, kurios už
daviniai bei idealai yra 
kilnūs, rėmė ir remia 
visa tautinė visuomenė, 
kunigai (katalikų ir evan
gelikų), mokytojai, dip
lomatai. Lietuvos prezi
dentai A. Stulginskis ir 
A. Smetona buvo Lietu
vos Skautų Sąjungos še
fai.

Ši organizacija 
daug nusipelniusi mūsų 
tautai ir Lietuvos vals
tybei. Ji skelbiasi esan
ti mūsų 
auklėjimo 
lietuviško 
mokykla.

Organizacijos nariai 
duoda pasižadėjimą tar
nauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Nieko kilnesnio 
negali būti. Ši organizaci
ja labai reikalinga ypač 
šiais laikais, kuomet vi
sur matome lietuvių jau
nuolių nutautimą, atšali
mą savo tautos reika
lams, išsižadėjimą savo 
kilmės ir t.t.

Vieningai ir gerai or-

yra

jąunuomenės 
organizacija, 

patriotizmo
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ti. Gaila, bet mes to negalim 
pasakyti apie savo jaunimą.

Pačiose pirmose dienose 
‘amerikonai’ pasižymėjo: Algis 
Zaparackas, patyręs skautas 
akademikas, pirmą naktį pasi
statė palapinę ant skurzdėlyno; 
Dalia Tallat-Kelpšaitė, nepap
rastai nuvargus nuo kelionės, 
pirmą dieną taip skaniai mie
gojo, kad net su karvės’skam
balu negalėjome prižadinti; Čes 
lovas Kiliulis, garbingasis Bos
tono tuntininkas, su trumpa suk
nyte ir apžėlusiom kojom prie 
laužo laimėjo PL Jaunimo me
tų uždarymo Panelės karūną gro
žio konkurse. Sis ‘amerikonų’ 
laužo pasirodymas buvo su ne
paprastu entuziazmu ir skaniu 
juoku priimtas; net Stasys Barz - 
dūkas, pakviestas karūnuoti ‘pa
nelę’ nusijuokė, kai mūsų "Gra
žuolė" su ištepliotomis raudo
nomis lūpomis išbučiavo jį. Aš 
konkuravau su Balfo pirmininku 
Martinkum dainavime. Kitos 
’amerikonės’, Salvinijos Gedvi
laitės iš New Yorko, tik viena 
akytė buvo matyti — antra visą 
laiką pro foto aparatą žiūrėjo. 
Kai pasirodė šokiuose be apa
rato, truko visa valanda, kol jau
nimas ją atpažino.

Linksmumo netrūko. Bet ži
noma, rimtų momentų ir nemaža 
buvo. Gal rimčiausias buvo vė
liavos pakėlimas, nors akys mie
guistos... Bet ir čia, rimtai kal
bant, mes pastebėjom malonų 
skirtumą: Argentinos jaunimas, 
nors vėlai guldavo, neramiai 
miegodavo, keldavosi be ginčų, 
be išmetimų iš lovų ir laiku at
eidavo į vėliavos pakėlimą. Ma
tėm asmeniškos atsakomybės 
jausmą ir džiaugėmės. Į paskai
tas dauguma, o ne kaip mūsų- 
mažuma, atėjo. Visi atidžiai' 
klausėsi, bet dažniausia pava
kary ar nakties tylumoj proble
mos išsprukdavo iš savo slėp
tuvių. Tada ramumoj, gamtoj, 
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ganizuota, ji turėtų būti 
didžiausia, jungdama ke- 
liasdešimts tūkstančių 
narių visuose kraštuose. 
Joje turėtų susispiesti 
geriausios auklėtojų pa
jėgos, kad mūsų prieaug- • 
lis būtų rimtai ir pavyz
dingai auklėjamas lietu
vių tautos idealams siek- . 
ti.

Tačiau, kitados buvus 
didelė ir pajėgi organiza- į 
cija, dabar yra susiskal- 
džius ir nerodo noro vėl 
susijungti bendram dar
bui. Abi jos teturi vos po 
keletą tūkstančių narių. 
Abiejų organizacijų vadų 
tarpe matome universi
tetus baigusių žmonių, 
kunigų, mokytojų. J ku
rią jų tęvai turėtų leis
ti savo vaikus? Ir kaip 
jų nariai — skautai ir 
skautės, jūrų skautai ir 
skautės — gali jaustis ir 
žiūrėti vieni į kitus? Ku
rie yra geresni ar tik
resni skautai? Skautų įs
tatai sako: Skautas skau
tui yra brolis. Bet lietu
vių skautams ne visi lie
tuviai skautai yra bro
liai.

Man teko patirti, jog 
Lietuvos Skautų Sąjun
gos įkūrėjas Petras Jur- 
gėla pasiryžo imtis žy
gių abiem organizacijom 
sutaikinti ir sujungti.

Petras Jurgėla pradė
jo skautų sąjūdį mūsų 
so stinė j e Vilniuj e, p aruo - 
šė šešias knygas apie 
skautybę, ir pirmutinius 
vadovėlius, organizavo 
pirmutinius skautus ir 
skautes, taipgi ir jūros 
skautus. Savo sukurto są
jūdžio darbus ir reikalus 
žino geriau negu kas ki
tas.

Jis parašė didelį veika - 
lą, "Lietuviškoji Skauti- 
ja", kurį ruošė net 20 me - 
tų. Veikale patiekiama 
skautijos istorinė ap
žvalga.

Kaip kitados jis skel
bė skautybės gėrį ir rei
kalingumą lietuvių tau
tai, taip dabar stengia
si atkurti gėrį šioje or
ganizacijoje ir patiekia 
atitinkamą receptą blo
giui pašalinti ir žaizdas 
užgydyti. Nesinorėtų ti
kėti, kad galėtų atsiras
ti tokių skautų vadų, ku
rie būtų priešingi Lietu
vos skautų įkūrėjo 
šauksmui dėl būtinai rei
kalingos vienybės,bend
ro darbo ir skautiško su
sitvarkymo.

Lauksime džiuginan
čios žinios iš apsiniauku- 
šio s skautiškos padan
gės. Norisi tikėti, kad 
abiejų skautiškų organi
zacijų vadai ir vadovy
bės išgirs savo įkūrėjo’ 
balsą ir priims jo patari

M. Nagio nuotraukaŽavios chicagietės jūrų skautės.
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Inž. Rimas Vaičaitis

NAUJAS 
INŽINIERIUS

Daugelis tėvų skundžiasi sa
vo vaikais, kad šiame krašte 
neįmanoma vaikus išmokyti lie
tuvių kalbos, kad sunku jiems 
siekti aukštojo mokslo, kad sun
kios sąlygos bręsti padoriam 
jaunuoliui.

Tarp tų dejonių matome išim
čių ir gražių pavyzdžių ne tik 
jaunimui, bet ir visai mūsų lie
tuviškai visuomenei. Štai vienas 
iš jų Rimas Vaičaitis, š.m. va
sario mėnesį baigęs University 
of Illinois Urbanoje B.S. - aero
nautikos inžinerijos mokslus. 
Baigė su geriausiais pažymiais 
buvo pakviestas to paties uni
versiteto asistento vietai užim
ti. Dar čia Rimui nesustojo 
mokslo siekimas -- jis pra
dėjo ruoštis magistro laipsniui.

Rimui šis mokslo kelias ne
buvo labai lengvas. Likimui le- 
miant, jis buvo atskirtas nuo 
tėvų Lietuvoje. Tik prieš 6 me
tus, tėvams Valerijai ir Kostui 
Vaičaičiams, pavyko jį atsi
traukti į šį kraštą. Matęs alkį 
ir vargą, jaunuolis tuoj pradėjo 
studijuoti anglų kalbą ir siekti 
mokslo.

Rimas yra plačios erudicijos 
jaunuolis. Jam užteko laiko ne 
tik mokslui, bet visuomenės 
darbams, sportui bei menui. 
Kaip sportininkas varžybose lai
mėjo daug gražių taurių. Pri
klausė studentų tautinių šokių 
grupei ir Scenos Darbuotojų Są
jungai. Čia, statant S. Čiurlio
nienės "Dvylika brolių juodvar
niais taiksčiusių" vaidino svar
biausią "Širduko" rolę. Praei
tis ir jo darbai įrodė, kad tikrai 
jis vertas mūsų visuomenėj "Šir
duko" vardo. Mes vyresnieji pa
milome jį, kaip mandagų, darbš
tų, atsakingą pareigoms jaunuo
li.

Šio laimėjimo Rimui pasiekti 
padėjo jo žmona Auksė Paplė- 
naitė, taip pat baigusi tą patį 
universitetą ir mokytojaujanti 
Urbanoje.

Rimai, džiaugiamės tavo ener
gija ir pasiektais rezultatais ir 
linkime ateityje tos sėkmės ir 
ryžto.

Sofija Adomaitienė

mą susitaikinimui. To 
mes visi nuoširdžiai lin
kime ir laukiame. Tuo
met vieninga ir susitai
kius lietuviška skautija 
tikrai susilauks tūkstan
čių naujų kandidatų ir 
šimtų dosnių rėmėjų.

K.S. Karpius

f
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KORP! NEO-LITHUANIA KOVOJE...
(Atkelta iš 5 psl.) 

šios tautos laisvės kovoje. Su
kurta patriotinės organizaci
jos. Daug padaryta, kad lais
vės kova pereitų į naujos kar
tos rankas. O vis dėl to mes 
esam labai abejingi, ar bus pa
kankamai tų taurių lietuvių, tų 
Lietuvos deimantų.

Praėjusieji metai mums paro 
dė jau džiuginančių reiškinių. 
Jaunimo Kongresas, žygiai įWa- 
shingtoną ir Jungtines Tautas, 
lankymas Įvairių tautų atstovų 
ir kt., pagyvino lietuvių tautos 
laisvės kovą. Tiesa, pasiryžė
lių, pasiaukojusių patriotų vi
sada nedaug. Bet praeitieji po
ra metų parodė, kad mes jų 
turime jau ir naujoj kartoj, o 
taip pat ir neolituanuose.

Laisvės kovoje ir lietuvybės 
išlaikyme Korp! Neo-Lithua- 
nia turi būti tautinės idėjos 
skleidėja ir puoselėtoja. Tai 
dar daug darbo yra vyresniems

Baigė mokslus 
daktaro laipsniu

Dr. Ričardas A. Šlepetys

Richardas Algimantas Šlepe
tys, šių metų sausio 24 d. Rutr 
gers University Newark ir New 
Brunswick, N.J. baigė fizikinę 
chemiją daktaro laipsniu — 
Ph.D.

Dr. R. Šlepetys gimė 1928 m. 
balandžio 4 d., Ukmergėje. Jo 
tėvai, Juozas, Lietuvos kariuo
menės pulkininkas, motina Sta
sė -- mokytoja. Pradžios mokyk- 
lą baigė ir gimnaziją lankė Ra
seiniuose, vėliau Vilniuje. Ją 
baigė 1947 metais Kemptene, 
Vokietijoje, Maironio vardogim - 
nazijoje. Po to metus studija
vo chemiją Tuebingeno univer
sitete. Atvykęs į Ameriką ir 
remiamas savo sponsorių, dė
dės Kazimiero ir dėdienės Ma
rijonos šlepečių 1949-1954 m. 
studijavo University of Detroit 
Mich. Chemijos inžineriją ir 
mokslą baigė bakalauro laipsniu 
— B Ch E, Summa cum Įaudė.

Be to tęsė toliau studijas 1954 
-57 m. Newark College of En- 
gineering ir baigė magistro laips 
niu chemijos inžineriją MS ir 
ChE cum Įaudė.

Pagaliau šiais metais įsigijo 
daktaratą iš fizikinės chemijos 
Rutgers University Newarke ir 
New Brunswick, N.J.

Reikia pažymėti, kad dr. R. 
A. Šlepetys per visą savo moks
lų laikotarpį pasižymėjo dideliu 
darbštumu, stropumu ir verž- 
luinu.

Detroite buvo aktyvus narys 
(krepšinio) sporto klube "Ko
vas" ir Brooklyno Lietuvių At
letų klube.

Priklauso Liet. Inž. ir Archi
tektų Sąjungai, American Che- 
mical Society, SLA su visa šei
ma.

1954 m. balandžio 24 d. vedė 
Reginą Klimaitę, su kuria trem
tyje kartu baigė Maironio var
do gimnaziją ir kartu lankė Tue
bingeno universitetą. 1963 m. 
iš Vilniaus parsikvietė motiną 
Stasę Šlepetienę. Tėvas Juozas 
Šlepetys, Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas 1941 m. buvo išvež
tas į Sibirą ir ten 1943 m. mirė 
koncentracijos stovykloje.

Dr. R.A. Šlepetys dirba Na- 
tional Lead Co., Titanian Divi- 
sion — Tyrimų labaratorijoje, 
Sayreville, N.J.

Gyvena su savo šeima Linde- 
ne, N.J., augina 10 metų duk
relę Rūtelę.

Linkim naujam daktarui ge
ros kloties gyvenime ir sėkmin
gai darbuotis savo tautiečių ir 
amerikiečių tarpe.

M. K.

/ 
ir ateinantiems jaunesniems. 
Neolituanų misija yra tautinės 
kultūros puoselėjime, lietuvių 
tautos laisvės, idėjos skleidi
me ir taurios tautinės asmeny
bės ugdyme. Neolituano kelias 
yra pirmiausia išlikti pačiam 
lietuviu ir dėti pastangas, kad 
lietuvių tauta laisvėje gyventų. 
Tam atsiekti reikalingos sąly
gos. Pirmoji sąlyga — tautinė 
meilė arba patriotizmas. Pat
riotizmas gali būti įgimtas ir 
išugdytas. Neolituanas turi 
turėti šias abi patriotizmo ypa
tybes.

Vien įgimtos tautinės mei
lės neužtenka. Ji dar turi per
eiti ugdymo kelią. Tautinės mei
lės ugdyme iškyla antroji sąly
ga, būtent įsipareigojimas. Kor- 
porantas ugdydamas savyje pat
riotizmą imasi įsipareigojimų. 
Sekantis neolituano dvasinis ele
mentas yra pareigos jausmas. 
Tik išugdęs savyje pareigos 
jausmą, išplaukiantį iš patrio
tizmo, korporantas eina į tre
čią sąlygą, valingos ir kilnios - 
asmenybės ugdymą.

Neolituanas, jausdamas savy
je tėvynės meilę, imasi tautinių 
įsipareigojimų vykdyti. Čia ir 
išplaukia mūsų šūkio "Pro Pat- 
ria" reikšmė. Priesaika nei vie
ną iš mūsų nepadaro tauria as
menybe. Per priesaiką mes tik 
įteiname į taurios asmenybės 
kelią. Čia,emigracijoj, ypatin
gas rūpestis krinta vyresniems 
kolegoms - filisteriams. Jie tu
ri sudaryti sąlygas jaunai-kartai 
siekti taurios lietuvio asmeny
bės.

Neolituano asmenybės ugdy-

JAUNIMAS SCENOJE
Už scenos programos 

dalyviai juda. Štai du 
susiduria, murmteli, ap
sisuka, ir, vėl susiduria. 
Susigėsta, atsiprašo, nu
sisuka... ir susiduria su 
kitais. Nervai įtempti. 
Viena deklamatorė išba
lusi kartoja savo eilė
raščius. Pianistas sklai
do gaidas. Dainininkai 
vienas kitą drąsindami 
gniaužo rankas. Ššš — 
sudraudžia pranešėja 
— pradedam. Scena iš
tuštėja.

Labas vakaras — pra
byla Liucija Virpšaitė, 
apžvelgus pinutėlę salę. 
Paskaito straipsnelį iš 
V. Kasniūno Lietuvos 
vaizdų ir pristato pirmą- 
jį programos dalyvį, My 
kolą Drungą. Mykolas 
rankom perbraukia kla
višus ir klausytojus už
hipnotizuoja Šuberto mu
zikos garsais. Danguolė 
Šukelytė vaizdžiai skai
to "Šniokščia sriaunios 
upės". Kartu su juniore 
Egle Juodvalkyte ji išpil
do F. Kiršos "Mano mal- 
da". Eglė atsikvepia ir 
pradeda skaityti Mačer
nio "Penktąją Viziją". 
Jautrus balsas kyla, kyla 

Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių grupės "Džigūno" šokėjai su grupės vadove mokytoja E. Ta
mošaitiene po programos išpildymo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukakties minėjime Vokie
tijoje.

ine korporacija reikalinga tam 
tikrų institucijų, būtent puoselė
ti padaliniuose:

a) kalbos grožio varžybas; b) 
kultūrinius vakarus; c) tautinės 
kultūros studijų vakarus; d) ra
šymą spaudoje, e) tautinės pro
pagandos vedimą svetimųjųtar- 
pe; f) tautinės ideologijos stu
dijas; g) tautinės minties sklei
dimą lietuviško jaunimo tarpe.

Čia tik keletas gairių į kor- 
poranto tautinės asmenybės ug
dymą. Filisteriai turėtų įsteig
ti premijų fondą ir planą pre
mijoms laimėti. Šių metų su
važiavime turėtų būti įneštas 
projektas ir išdiskutuotas.

Sveikintinas 16-tos Vasario 
minėjimų ruošimas korpora
cijos ribose. Reikėtų daugiau 
panašių tautinio pobūdžio pa
rengimų organizuoti. Svetimoj 
šaly, toli nuo tėvynės, jei kor- 
poranto širdis plaka tėvynės 
meile ir skamba lietuvių kalba, 
jis rikiuojasi korporacijos tau
rių asmenybių gra ndinėje.

Ginti savo tautos laisvę ir 
garbę, tai istorinė, tradicinė 
ir dvasinė mūsų tautos galia. 
Toj dvasioj gyveno mūsų bo
čiai, vėliau tautinio atgimimo 
nešėjai, nepriklausomos Lie
tuvos kūrėjai. Toje pat dvasioje 
susikūrė Korp! Neo-Lithuania.

Nors už tėvynės ribų, bet kaip 
vyresnieji, taip ir jaunesnieji, 
tautinio patriotizmo idėją, kil
nios, taurios tautinės asmeny
bės ugdymą turime pastatyti 
aukštumoj, kad turėtume ką per
duoti naujos nepriklausomos 
Lietuvos patriotams.

ir krinta. Plojimams ai
dint, jos pažvelgia viena 
į kitą, nežymiai šypteli 
ir atsidūsta — patikol 
■Vyto Nako bosas ir Zi
tos Burneikytės skaid
rus balsas dailiai deri
nasi dainuojant "Brolu
žėlis žirgelį balnojo", 
liaudies dainą, suhar
monizuotą Paltanavi
čiaus ir Balčiūno "Ant 
Vilijos krantų". Jiem 
akompanuoja Manigir- 
das Motekaitis.

Klausytojai pergyvena 
"Atvirumo akimirką", 
kurią išpildo Kristina Sa
baliauskaitė ir Romas 
Stakauskas. Jie užburia 
salę Jono Aisčio eilė
raščiais —

Vienas kraujo lašas 
būt tave nuplovęs, 

Bet varge jo vieno 
tu pasigedai.

Jiems baigus, akimir
ka tylos. Tada, plojimai 
juos apsupa, apgaubia ir 
išlydi.

Mykolas Drunga bai
gia vakaro programą Šu
berto "Impromptu".

Uždanga nusileidžia. 
Svečiai dalinasi vakaro

šv. Antano lietuvių gimnazijos Kennebunkporte mokiniai šoka Mikitą Vasario 16 minėjime. Tautinių 
šokių juos moko Ona Ivaškienė iš Bostono.

Įspūdžiai iš P. Amerikos
(Atkelta iš 5 psl.)

širdys palengvėdavo išliedamos 
pageidavimus, pavydus, Pietų 
Amerikos jaunimo tikslus. Ta
da ir tik tada mes pradėjom ma
tyti, kiek jėgų Argentinoj jau
nimo tarpe glūdi. Kad tik būtų 
jiems paskatinimas! Kad būtų 
jiems galimybės toliau susitik
ti su kitų kraštų jaunimu. Tik 
tokios kibirkšties reikėtų; ugnis 
paskui tikrai pietų karščiu lieps
nos.

Kalbam visi apie lietuvybės 
išlaikymą. Bet pietuose jiems 
kalbų neužtenka. Kartais rei
kia tik keletos žmonių, ener
gingo jaunimo iš kitų kraštų, 
kurie mokėtų padainuoti ir pa
sišokti ir lietuvybė pradeda vėl 
liepsnoti. Pradžioj savaitės te
ko susidraugauti su vienu, kuris 
lietuviškai beveik nesuprato. 
Ėjom visad tryse -- jis, aš ir 
vertėjas. Jis man aiškino — 
neįvertino kalbos tad ir nesi
stengė išmokti. Savaitei praė
jus tik žiūriu, kad vertėjas at
simetė ir susikalbėti prade
dam. Lipant į lėktuvą, skren
dant namo jau pastebėjau, kad 
su kalba visiškai gerai. Kitas 
vyrukas, tiek susižavėjęs jau
nimu, nutarė su braziliete ne- 
besivesti ir grįžo į namus pa
siryžęs lietuvaitės ieškoti. 
Žmogaus gyvenimą šis žings
nis pakeitė. Ir jei mes pagal- 
vojam tik kokia saujelė atvažia
vusių iš Amerikos, tai ir ūpą 
pakelia. Ar mes dažniau negalė
tumėm sudėti pinigų ir nusiųs
ti vieną ar antrą energingą, 
kalbų, jauną žmogų. Jiems di
delis paskatinimas.

Atsimenant stovyklą, vis pri

įspūdžiais. Netrukus pra
deda skirstytis, teigia
mai nusiteikę progra
mos eiga. (Minėjimas 
įvyko vasario 26 dieną, 
Jaunimo Centre, Chica- 
goj).

Eglė Juodvalkytė 

siminsiu dienas saulėtas, tylą, 
dainas, jaunimo šypsenas, 
žvaigždžių nutaškytas naktis, 
nuoširdumą ir širdies ramumą 
palankioj gamtoj... Kad’tik visa 
tai mums, ‘amerikiečiams’neiš - 
garuotų!

• Akademikių Skaučių 
Draugovės Centro Valdyba 
1967 m. išrinkta Kaliforni

joje. Naują valdybą sudaro: 

Žiemos stovykloj prie sumuštinių ir kavos nereikia ilgai kviesti... 
Clevelandietis skautas A. Skrinska pila kavą D. Pažemiui. Toliau sto
vi Karsokas, Čiuberkis ir kt. V. Bacevičiaus nuotrauka

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

pirmininkė — Marija Nau- 
jokaitytė, 1516 Butler #3, 
Los Angeles, Calif. 90025, 
vicepirm. ir sekretorė — 
Gražina Prušinskaitė, kan
didačių globėja — Ina Pe- 
tokienė ir iždininkė — Ži
vilė Gimbutaitė.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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L.
CLEVELANOE 

IR APYLINKĖSE
• ALT Clevelando sky-i 

riaus valdyba kovo pradžio
je išsiuntė dar vieną memo
randumą JAV Senato na
riams, prašant neratifikuo
ti konsularinės sutarties, 
kartu nurodant visokių san
tykių su Sovietų Sąjunga 
žalingumą.

• Sgt. Liudas Juodvalkis, 
kovojąs Vietname, skrisda
mas atostogų Į Europą, ke
liom dienom sustojo Cleve- 
lande pas tėvą Vincą Juod
valkį. Po atostogų vėl grįž
ta į Vietnamą.

• COUNTY AUDITOR 
RALPH J. PERK ir po
nios garbei priėmimą bu
vo suruošusi Lietuvių 
Klubo valdyba kovo 4 d.

R. J. Perk, jo inaugu
racijos išvakarėse,buvo 
pagerbtas už jo didelį 
prielankumą lietuvių tau
tinei grupei ir už jo dar
bą iškeliant, suprantant 
ir remiant tautinių gru
pių kultūrinį ir visuome
ninį darbą.

Be Lietuvių Klubo va
dovybės narių priėmime 
dalyvavo R.J. Perko ar
timieji bendradarbiai

Clevelando jūrų skautai Kaziuko mugėje, kuri gražiai praėjo, su
traukusi gausy clevelandiečiy lankytoją būrį.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

Atidarant Kaziuko mugę Clevelande. Stovi iš kairės: A. Juodikis, 
A. Mikulskis, N. Kersnauskaitė, M. Slabokienė, V, Staškevičius ir 
P. Petraitis. V. Bacevičiaus nuotrauka

Vaclav Hivnar, J. Stem- 
pužis, čekų dienraščio 
Novy,Svet redaktorė M. 
Hivnar ir Dirvos red. J. 
Čiuberkis.

* KAZIUKO MUGE, 
įvykusi kovo 5 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje, su
traukė labai daug lietu
vių visuomenės ir skau
tiškojo jaunimo.

Pasirodė, kad ir ši 
erdvi salė Kaziuko mu
gei per maža.

Mugę atidarė ir kalbą 
pasakė muz. A. Mikuls
kis. 3 vai.p.p., daugeliui 
pasivaišinus, skaučių ir 
skautų motinų pagamin
tais valgiais, skautės ir 
skautai pasirodė sceno
je gerai paruoštais vaiz

deliais. Ypatingai išsi
skyrė jaunos skautukės, 
suvaidinusios grupę mo
derniųjų dailininkų”.

MIRĖ
MARIJA DUBINSKIE- 

NE, gyv. 12307 Woodsi- 
de Avė., palaidota kovo 
10 d.

ANTOINETTE GRA
KAUSKIENE, gyv. 3303 
Parklone Dr.,Parma,pa
laidota kovo 11 d.

BARNEY STAM (Jes- 
trauskąs), gyv. 7508 Do- 
nald Avė., laidojamas 
kovo 13 d.

HELP WANTED MALK

MILK MAN
Prosperous home delivery routes 
open for ųualified applicants. 
These routes average over $500 
per month. Should be married. 
Minimum age 21. Experience not 
required. Fringe benefits. Call

883-0700
9 A. M. to 4 P. M.

(28-30)

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE 
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.

VASARIO 16 BALTIMORĖJE
Vasario 16 šiais metais Bal- 

timorėje buvo minėta net pen
kiais atvejais. Vasario 16 d. va
kare viena radijo stotis pusę va
landos davė lietuviškos muzikos 
ir plokštelių.

Vasario 18 d. vakare Baltimo- 
rės Lietuvių Organizacijų Ta
ryba kaip ir kas metais, suren
gė iškilmingą vakarienę Lietu
vių svetainėje. Kas metais Į tą 
vakarienę kviečiami senatoriai 
kongresmanai, miesto burmist
ras. Lietuvių draugas Kongr. 
Garmatz jau eilė metų yra nuo
latinis svečias. Dažnai jisai ir 
būdavo vienintelis iš kviestų
jų svečių politikų. Šiais metais 
vakarienėje svečių gerokai pa
daugėjo. Atvyko vienas sena
torius, du kongresmanai, mies
to burmistras, miesto tarybos 
pirmininkas, valstijos seime
lio narys. Pastarasis pasisakė 
esąs lietuvių kilmės ir sekan
čiais metais pažadėjo pasakyti 
keletą minčių lietuviškai. Visi 
svečiai pasakė trumpas lietu
vius paskatinančias kalbas, ko
voje dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Lietuvių Tarybai jau ei
lę metų vadovauja adv. Thomas 
Tray-Grajauskas.

Vasario 19 d. ryte lietuvių 
Šv. Alfonso bažnyčioje buvo at
laikytos pamaldos. Kun. An
tanas Dranginis pasakė atatin
kamą pamokslą lietuviškai ir 
pakartojo angliškai. Bažnyčios 
choras ir maldininkai sugiedo
jo Lietuvos Himną. Kiek ma
žokas lietuvių susidomėjimas 
pamaldomis.

Tą pačią dieną per lietuvių 
radijo valandą antrąjį pusvalan - 
dį paskyrė minėjimui. Minėji-

• SLA 20 Moterų kuopos 
susirinkimas įvyko vasario 
mėn. 19 d. dr. Juozo ir Ve
ronikos Mačių rezidencijoj. 
Susirinkime buvo išrinkta 
nauja kuopos valdyba, kuri 
pasiskirstė pareigomis, bū
tent: pirmininkė — Stefa
nija Garlauskienė, vicepirm. 
— Jadvyga Budrienė, fi
nansų sekretorė — Regina 
Nasvytienė, iždininkė — 
Charlat Vaičeliūnienė, pro
tokolų sekret. — Jadvyga 
Budrienė, iždo globėjos: 
Ona Jarašiūnienė ir Vero
nika Mačienė. Daktaras 
kvotėjas — dr. Juozas Ma
čys.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

HELP WANTED MALĖ

VVANTED AT ONCE EXPER1ENCED 
MACHINE OPERATORS

Screw machine experience necessary. 
Manufacturing plant. Good wages. 
Sound benefits. Advahcenient op
portunity. Full tinie, days only. Apply 

L & L MFG.
33200 Freevvay Dr.

St. Clair Shores, Mich.
or call 3 13 - - 294-1020

(28-30)

F E M A L E

OPPORTUNITY FOR
MALĖ or FEMALE

PHYSICAL 
THERAPIST R. T.

A wonderful opportunity, for one 
seeking a permanent place of security 
to take full charge of a modern ac- 
tive Therapy Department with 103- 
bed hospital in a niost desirable lo- 
cation. Besides the usual benefits. 
including a 5-day week, the starting 
salary and subseęuent increments are 
mosi attractive. !f you wish more 
information regarding this position, 
contact the Director of Nursing Serv- 
ice and arrange for a personai inter- 
view.

OUR LADY OF 
MERCY HOSPITAL 

MARIEMONT, 
CINCINNATI, OHIO 

(An Excellent Place to Work, Come 
and See)

(30-32) 

mo programos iniciatoriai bu
vo Tautinės S-gos sk. valdyba, 
pritariant vietos LB Apylinkės 
valdybai. Šios dvi organizaci
jos padengė to pusvalandžio iš
laidas.

Programą pravedė Jonas Kaz
lauskas. Programoje dalyvavo 
Juozas Palubinskas ir Aldona 
Marcinkienė, kuriedu padekla
mavo eilėraščius. Programos 
vedėjas trumpame žodyje pareiš
kė, kad kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės esame kol kas 
vieni. Iš svetimųjų susilaukia
me paguodos ir užuojautos tik 
popieriuje. Aleksandras Ra
džius trumpai atkreipė dėmesį 
į praeitį. Esą Vasario 16 jau 
yra istorija, bet tai nėra pra
džia Lietuvos nepriklausomos 
valstybės. Jisai patiekė mintį, 
kad reikia sudaryti tradicijas, 
kurios turėtų ryšį su Lietuvos 
valstybingumu. Sako,reikia pa
statyti karalių Mindaugą šalia 
vasario 16 ir vasario 16 šalia 
Karaliaus Mindaugo.

LB Apylinkės pirmininkas J. 
šilgalis pasveikino lietuvius Va - 
sarto 16 minėjimo proga. ALT 
S-gos skyriaus pirmininkas VI. 
Bačanskas pareiškė raginančią 
mintį, sakydamas esame lais
vi, turime įtempti visas jėgas, 
kad padėti pavergtai Tėvynei.

Žodinės programos tarpai bu
vo užpildyti muzika ir daino
mis iš plokštelių.

Sekmadienį vasario 19 d. po 
pietų Lietuvių Svetainės salėje 
įvyko pagrindinis Vasario 16 mi
nėjimas. Jį parengė LB Apylin
kės valdyba. Minėjimo kalbėtoju 
buvo iš Washingtono prof. Vasai- 
tis. v

Kalbėtojas savo mintis pra
dėjo nuo senosios Lietuvos lai
kų, kai ją valdė kunigaikščiai 
ir bajorai, kurie didybės jaus
mo vedini nebesutarė tarpusa
vyje. Po ilgo rusų carų lietuvių 
tautos pavergimo, iš vakarų at
ėjo supratimas apie laisvę ir kad 
tauta pati gali nepriklausomai 
tvarkytis.

Apsistojęs ties dabartiniu Lie
tuvos pavergimu, pabrėžė, kad 
komunistiniai Rusijos valdovai 
deda visas pastangas Lietuvos 
jaunime susmukdyti tautinę są
monę. Per kultūrinį bendradar
biavimą nori laisvojo pasaulio 
lietuvius nuteikti savo naudai ir 
juose išvystyti nedarnumą lietu
viškoje veikloje. Kalbėtojo many
mu, kultūrinio bendradarbiavi
mo atstovus iš Lietuvos pasi
tiks Sovietų S-gos atstovybės, 
vietos lietuviams neleis. Bet 
koksai kultūrinis mūsų bendra
darbiavimas tiesioginiai Tėvy
nės brolių nepasieks.

Paskaitininkas pažymėjo, kad 
lietuviai šiame krašte yra ge
rame kelyje. Geri atsiliepimai 
darbovietėse apie darbininkus 
administraciniame bei moksli
niame darbe apie išsimokslinu- 
niame darbe apie išsimoksli
nusius. Ragino aktyviai daly
vauti amerikiniame visuomeni
niame ir politiniame gyvenime, 
tuo palengvinsime mūsų kovą 
dėl Lietuvos laisvės.

Pranešėjas apsistojo ties šia
me krašte veikiančiomis svar
biausiomis lietuvių organizaci
jomis: VLIK’u, ALT, BALF’u, 
PLB, Rezoliucijų K-tu, Studen
tų S-ga, primindamas jų pa
grindinius darbus vienam tiks
lui — Lietuvos Laisvinimui. 
Kvietė vienybėn.

Meninėje dalyje pirmą kar
tą pasirodė mažiausieji naujai 
suorganizuotos tautinių šokių 
grupės šokėjai, pašokę vieną 

J. Kaklauskas Kaziuko mugėje laimėjęs gražią lėlę, šalia stovi 
skautės Jūratė ir Rasa Petraitytės. V. Bacevičiaus nuotrauka

šokį — suktinį. Inž. A. Kaza
kevičius iš Los Angeles akor
deonu pagrojo "Pajūriais, pa
mariais" Ir "Jūreivių maršą". 
Jonas Kazlauskas paskaitė 
trumpą Juozo Mikuckio bala
dę "Skaistūnas”. Patraukli jau
na mergaitė iš Washingtono Dai 
va Puzinauskaitė tautiniuose rū
buose, pritardama gitara, pa
dainavo keletą dainų: "Plaukia 
antelė", "Tėviškėlė", "Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” ir ki
tas. Jos dainavimo būdas pa
našus į šio krašto dainininkės 
atliekančios liaudies dainas. 
Jos balsas malonus, švelnutis. 
Klausytojai ją šiltai sutiko ir 
palydėjo.

Kun. Antanas Drauginis pra
džioje sukalbėjo invokaciją, gi 
pabaigoje vadovavo šio krašto 
ir Lietuvos Himnų giedojimui. 
Minėjimą trumpu žodžiu pra
dėjo ir užbaigė LB Apylinkės 
pirmininkas J. Šilgalis.

Ilgos pertraukos metu stu
dentės ir studentai poromis rin - 
ko aukas. Surinkta virš 600 dol. 
šiame minėjime dalyvavo gau
siau nei ankstyvesniuose Bal- 
timorės ir Washingtono lietu
viai.

M. K-a

♦ ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTO
RIJA. Minties spaustuvė Syd- 
ney, Australijoje, išleido ant
rąją laidą "Šaulių Sąjungos Is
torijos". Pirmoji laida išleis
ta Šaulių Sąjungos 1939 metais 
Lietuvoje. Ją parašė šaulių Są
jungos vadovybės pakviestas 
istorikas Dr. Jonas Matusas. 
ši knyga, nespėjusi plačiau pa
plisti, raudonajai armijai oku
pavus Lietuvą, buvo konfiskuo
ta.

Tai knyga, kurią turėtų įsi
gyti kiekvienas šaulys, karys, 
knygos mėgėjas lietuvis neati
tolęs nuo kovų dėl Lietuvos 
laisvės.

Kietais viršeliais gražiai iš
leista arti 300 psl. knyga kai
nuoja $4.00. Ją galima įsigyti: 
Pr. Nagys, 417 Burwood Rd., 
Belmore, N.S.W., Australia.

♦ PLUNKSNA IR ŽODIS. Iš
leido Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos Klubas, 1966 Jaunimo me
tais. Tiražas 750 egz. Kaina 
2.50 dol., 257 psl. leidinys, ilius - 
truotas dail. L. Urbono paveiks
lų reprodukcijomis.

Savo straipsniais-bendradar
biauja visa eilė Australijos lie
tuvių rašytojų ir žurnalistų.

♦ IDEALAS IR LAIKAS. Dr. 
Juozo Girniaus "Žvilgis į dabar
ties ateitininkiją ir lietuvišką iš
eiviją". 238 psl. knyga (kaina 4 
dol.) išleista 1966 m. Draugo 
spaustuvėje/ Skirta dr. V. Ma
nelio atminimui, knygos leidimą 
remiant F. Maneliui ir J. Mane
liui, M.D. Iliustracijos dail. R. 
Laniausko.

Knygos aplanke sakoma, kad 
nors autorius ir yra oficialus 
ateitininkų pareigūnas, pati kny
ga dėl to nieku būdu netampa "ofi
ciali". Knyga tinkama jaunimui 
savo platesniu žvilgsniu į atei
ties uždavinius.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

i



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* Neakivaizdinio kurso 
studentams, gyvenantiems 
Meksikos mieste, lietuvių 
kalbos, literatūros, Lietu
vos istorijos ir kitų dalykų 
programai eiti Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas va
sario gale pasiuntė knygų 
už 100 dolerių. Knygos pa
siųstos dovanai, nes dėl va
liutinių ir kitokių priežas
čių studentai patys jų ne
gali įsigyti. Knygos supirk
tos lėšomis vieno mecenato. 
LB Kultūros Fondas šiam 
tikslui savo leidinius duoda 
Institutui nemokamai. Pa
siųstos knygos bus laiko
mos Meksikos universiteto 
(Instituto Mexicano de la 
audicion y ei lengvąją) bib
liotekos globoje. Pietų Ame
rikoje (Argentinoje ir Mek
sikoje) šiuo metu neaki
vaizdinio kurso programą 
eina 23 studentai. Į neaki
vaizdinį kursą galima įstoti 
bet kada ir bet kame gyve
nantiems. Kreiptis šiuo ad
resu: P. L. Institutas, 5620 
So. Claremont Avė., Chica
go, Illinois 60636, USA.

• P. L. Institutas jau iš
leido "Lietuvių kalbos pra
timų” II sąsiuvinį, kurį pa
ruošė lietuvių kalbos lekto
rius Domas Velička, šiame 
sąsiuvinyje pratimų forma 
aiškinami lietuvių kalbos 
morfologiniai dalykai: žo
džių.daryba ir kaityba (žo
džio sudėtis ir jo rašyba, 
nosinių raidžių rašymas žo
džio šaknyje ir jo priešdė
lyje, priesagos ir jų varto
jimas bei rašyba), lietuvių 
kalbos rašybos sistema.

Netrukus išeis ir to są
siuvinio garsinis priedas — 
fonetinė plokštelė, kurios 
įkalbėjimą prižiūrėjo lietu
vių kalbos lektorius prof. 
dr. P. Jonikas.

Kurie šias lietuvių kal
bos mokym'o priemones no
rėtų įsigyti, prašomi kreip
tis šiuo adresu: P. L. Insti
tutas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636
U. S. A.

HARTFORD

ATGAIVINTAS LIETU
VIŲ FONDO VAJUS

Šių metų vasario mėn. 24 
dienos L. F. Komiteto ir 
narių susirinkime nutarta 
Lietuvių Fondo vajų tęsti 

A t A

VALERIJUI VIZGIRDAI

mirus, jo žmonai ELENAI, krikšto 

dukrai IRUTEI, dukterims LILIJAI, 

REGINAI, VALERIJAI ir jos vyrui 

siunčiame giliausią užuojautą jų skaus

mo ir liūdesio dienose ir kartu liūdime

Antanas ir Janina Daunorai 
Bronius ir Bronė Oniūnai,

žurnalistui-partizanui

ALBINUI VALENTINUI 

mirus, jo seseriai ONAI BUDRIKIENEI su šeima 

ir kitiems giminėms reiškiu nuoširdžią užuojautą

Matas Naujokas

toliau ir galimai iki 1968 
metų, t. y. 50-ties metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties, pasiekti Hartfor- 
dui paskirtą kvotą— 12,000 
dolerių.

Komiteto pirmininkas Va
lerijonas Balčiūnas, atida
rydamas susirinkimą, pa
brėžė didelę L. F. svarbą ir 
būtinumą jį didinti ir pa
siekti užsibrėžtą milijoną.
L. F. kasininkas Justinas 
Guntulis pranešė, kad šiuo 
metu su dviem naujais na
riais Hartfordas jau turi 60 
pilnateisių narių (šimtinin
kų) ir iš smulkesnių aukų 
yra sudėta apie pusantro 
tūkstančio dolerių. Taigi iš 
viso centrui yra pasiųsta 
apie 7’4 tūkst. dol. ir kvo
tai išpildyti trūktų šiek tiek 
virš 4į4 tūkst. dol.

Gražu, kad Hartfordo ne
didelė lietuvių kolonija šia
me darbe yra viena iš pir
maujančių. Reikia tikėtis, 
kad hartfordiečiai ir apylin
kių gyventojai mielai prisi
dės prie Lietuvių Fondo va
jaus sėkmingo užbaigimo.

Z. Strazdas

WORCESTER

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 19 d. Nevėžio ir Ne

ringos tuntai Maironio par
ke rengia tradicinę Kaziuko 
mugę. 1 vai. mugės apžiū
rėjimas, turgus, lietuviški 
pietūs. 4 vai. iškilminga su
eiga ir laužas. Skautai da
lyvauja uniformuoti. Tun
tai kviečia tėvelius ir visą 
lietuvišką visuomenę pa
remti skautus — lietuvišką 
jaunimą.

OMAHA
• Omahos lietuvių choras, 

vad. muz. Br. Jonušo, pasi
vadino "Rambyno” vardu. 
Kovo 12 d. choras dalyvau
ja miesto auditorijoje įvyk- 
stančiame dideliame labda
rybės koncerte, kuriame 
taip pat dalyvaus Strategi
nės Oro Komandos vyrų 
choras, solistas Joe Feeney 
(iš Lawrence Welk orkes
tro) ir daugybė kitų.

Choras ”Rambynas” sa
vo dideliu darbu ir meniniu 
pajėgumu susilaukė tinka
mo įvertinimo ne tik lietu-

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJU SĄJUNGA 
stato ALGIRDO LANDSBERGIO vienaveiksmius 

"BARZDA“ ir ’ SUDIEV, MANO KARALIAU“.
Režisuoja BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTĖ ir ALGIMANTAS DIKINIS.

Vaidina: MARIJA LEMEŠYTĖ-DIKINIENĖ, ZITA KEVELAITYTĖ-VISOCKIENĖ, REGINA STRAVINSKAITĖ, 
LEONAS BARAUSKAS, ALGIMANTAS DIKINIS, ARVYDAS DIKINIS, EDVARDAS RADVILA ir KAZYS VESELKA. 

Dailininkai JURGIS DAUGVILA ir KAZYS VESELKA.

Vaidinimas įvyks š. m. kovo 18 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. ir kovo 19 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p., Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Avė. Bilietai gaunami Marginiuose, telef. PR 8-4585.

Chicagoje surengtame pobūvyje pristatomos lietuviškos kanklės gautos iš Clevelando. Nuotraukoje 
iš kairės: O. Biežienė, O. Mikulskienė, gen. konsulas dr. P. Daužvardis, E. Zapolienė, F. Zapolis, 
kanklių gamintojas P. Neimanas, J. Daužvardienė, dr. S. Biežis ir P. Gramontienė.

M. Nagio nuotrauka

ruomeniniai reikalai. 
Bus galimybė išreikšti 
savo mintis bei pageida
vimus į suvažiavimą at- 
vykusiems organizacijų 
atstovams, besirūpinan
tiems lietuvių tautiniais 
bei kultūros reikalais.

Suvažiavimas prasi
dės kovo 18 d. 1:00 v. 
p.p. Pradžioje bus Vac
lovo Kleizos paskaita — 
Jaunosios kartos akty
vus dalyvavimas organi
zuotoje Lietuvių Bend
ruomenėje. Po posėdžių 
numatyta bendra vakarie
nė, kuriai užsirašoma iš 
anksto.

Suvažiavimą globos 
LB New Yorko apygar
dos valdyba

* DR. J. K. VALIŪ
NAS, VLIK’o pirminin
kas, kovo 8 dieną išNew 
Yorko išskrido į Europą, 
kur jis numatęs aplanky
ti keletą valstybių, susi
tikti su mūsų Diplomati
nės Tarnybos atstovais 
ir kitų kraštų vyriausy
bėmis.

* D.L.K. BIRUTĖS 
DRAUGIJOS New Yorko 
skyrius kovo 5 d. suruo
šė lietuvių moterų daili
ninkių kūrinių parodą.

Parodoje savo kūri
niais pasirodė G. Kra
sauskaitė, K. Ingelevičie- 
nė, N. Jasiukynaitė, A. 
Kašubienė, E.Kepalaitė, 
H. Kulber, A. Vitkauskai
tė - Merker, A.Montvy- 
das, O. Paškevičienė, S. 
Plechavičienė, G. Ple
chavičius - Sullivan, E. 
Urbaitytė, V. Uselienė,
L. Židonytė, J. Žilius,
M. Žukauskienė ir V. 
Krištolaitytė.

Šis ilgas pavardžių są
rašas rodo, kiek daug lie
tuvių moterų newyorkie
čių domisi menu, o tai gi 
tikriausiai dar ne visos.

Žmonių atsilankė gana 
daug. Birutininkės visus 
pavaišino kava ir pyra
gaičiais.

* SIGITUI ir KRISTI
NAI NOVICKIAMS š.m. 
kovo 3 dieną gimė sū
nus Darius.

vių, bet ir amerikiečių tar
pe.

• Kristina Jonykaitė ir 
Joana šermukšnytė, tai dvi 
naujos ir daug žadančios 
choro solistės. Vos prieš ke
lis mėn. pirmą kartą viešai 
pasirodžiusios abi solistės 
jau tapo Omahos lietuvių 
pasididžiavimu.

• Inž. Valdas Adamkavi- 
čius buvo kalbėtoju Vasario 
16 d. minėjime. Veiklaus ir 
energingo svečio kalba 
Omahos lietuvių tarpe bu
vo labai šiltai sutitka.

• J. lt. Ringaudas Povi
laitis Vance karo aviacijos 
bazė j e, Oklahomo j e, ruošia
si piloto egzaminams ir at
lieka skraidymo pratimus 
sprausminiais lėktuvais.

(V. š.)

NEW YORK

LB SUVAŽIAVIMAS

JAV Rytinio pakraš
čio LB apygardų, apy
linkių atstovų ir LB Ta
rybos narių suvažiavi
mas įvyks kovo mėn. 18 
- 19 dieną New Yorke, 
Maspetho Lietuvių Pa
rapijos salėje.

Suvažiavime bus JAV 
Lietuvių B-nės Centro 
V-bos pirmininko J. Ja
saičio ir vald. nario V. 
Kleizos diskusiniai pra
nešimai. Juose bus gvil
denami L.B-nės idėjos 
skleidimo, organizacijų 
pasireiškimo organizuo
toje Bendruomenėje; apy
gardų ir apylinkių valdy
bų veiklos, jaunosios kar
tos įsijungimo į bendruo
meninį darbą, LB Tary
bos rinkimų ir kiti klau
simai. Atskiru klausimu 
bus svarstomas 50 metų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo atžymėji- 
mas.

LB New Yorko Apy
gardos valdyba kviečia 
tame suvažiavime daly
vauti ir visų New Yorko 
apylinkėj veikiančių lie
tuvių organizacijų vado
vybes, kviečia gausiai at
silankyti lietuvišką jau
nimą, nes suvažiavime 
bus diskutuojami lietuvy
bės išlaikymo ir kiti bend

Novickiai yra buvę 
newyorkiečiai, įsikūrę 
San Francisco, Calif.

CHICAGO

• MATAS NAUJOKAS 
persikėlė į kitą butą ir 
jo naujas adresas yra: 
6807 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, Illinois 60629, 
tel. 476-1780.

• Mociškis Juozas, gyv. 
Chicagoje, Pedagogi n i a m 
Lituanistikos Institutui pa
skutiniuoju laiku atsiuntė 
$25.00, o LB Marąuette 
Parko apylinkės valdyba — 
$70.00. Institutą džiuginan
ti aplinkybė, kad ši parama 
gauta be specialaus prašy
mo. Tai rodo, kad mokytojų 
prieauglio paruošimo pro
blema mūsiškėje visuome
nėje jau virsta realiu rū
pesčiu. Pavienių asmenų ir 
atskirų sambūrių jau aiš
kiai pradedama suprasti, 
kad Institutą lankančiam 
jaunimui nebepakanka vien 
kreidos ir dėstytojo liežu
vio, kad jam reikia ir kito
kių priemonių: mokslinės 
literatūros ir mechaninių 
reikmenų, čia suminėtos 
aukos su dėkingumu bus 
sunaudotos Instituto paran
kinei bibliotekai praplėsti.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagni ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Illinois. 
Telef. CL 4-7450.
Vai. 9-3 ir 5-8.

TORONTO
PAPILDYMAS
APRAŠYMO

Dirvos š.m. kovo 3 d. 
tilpusiame aprašyme 
"Vasario 16 Toronte", iš
kritus kelioms eilutėms, 
gavosi kita prasmė. Pir
moje pastraipoje turėjo

LIETUVIŠKŲ KANKLIŲ 
KRIKŠTYNOS

Kovo mėn. 4 d. Ateities 
Atžalynas Chicagoje Vyčių 
salėje surengė lietuviškų 
kanklių krikštynas.

Krikštynos vyko labai 
pakilioj nuotaikoj. Jų va
dovė F. Gramontienė, mo
tinoms ir tėvams padedant, 
visus svečius ir narius gra
žiai vaišino, o oficialioj da
ly sveikino; kons. dr. P. 
Daužvardis, pirm. Baliūnas, 
kūmai dr. Biežis, Juzė Dauž
vardienė-visi pareiškė di
delį džiaugsmą, kad štai, 
pagaliau, Chicagos lietuviai 
turi 20 kanklių orkestrą. 
Pirmosios 12 jau padarytos, 
kitos ateis vėliau.

Nuoširdžiai sveikino Nei
manas, kanklių dirbėjas, 
Nainys, Mikulskienė, kuri x 
kasdien gyvena su meile 
kanklėms, pažadėjo padėti 
orkestrui, net Gramontienei 
įteikė specialią apie kankles 
knyga_ su gaidom, prof. Ži
levičius pasakęs kanklių is
toriją, įteikė savo atmini
mui laišką, Elenora Zapo
lienė sudainavo dainelę, o
O. Mikulskienė jai su kank
lėmis pritarė.

Pirm. Radavičius tėvų 
komiteto vardu dėkojo vi
siems.

Kanklių orkestras veikia 
ir Clevelande, ateity jų at
siras ir kitur. Lietuviškos 
kanklės — anot dr. Biežio, 
tegu būna paskatinimas gy
vuoti lietuvybei.

Bal. Brazdžionis

būti:
"... ir aldermanas To- 

ny O’Danahue su žmona 
lietuvaite; pilietybės 
teismo vyr. teisėjas WiL 
fred Cory su ponia, 
Craun Attorney Patrick 
Le Sage, lietuvių drau
gas ir didelis bičiulis 
Arthur Maloney, Globė 
and Mail dienraščio vie
nas redaktorių Colin Mc 
Coulagh su žmona lietu
vaite. Jo dėka dviejose 
šio laikraščio laidose til
po straipsniai apie Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimą".

HELP WANTED FEMALE
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
For 50 bed hospital vvith nevv addi- 
tion on main line.

GRADUATE NURSES
Salary & Personnel Policies per A. 
A.R.N. 40 hour vveek.

MALĖ OR FEMALE 
MEDICAL RECORD 

LIBRARIAN 
Registered preferred būt not neces
sary.

MALĖ OR FEMALE 
COMBINATION X-RAY 

MEDICAL LABO RATO RY 
TECHNICIAN 

Registered preferred būt not neces
sary. Salary and personnel policies 
per A.H.A.

Liberal Personnel Policies. 
Wire call or write Administratof 

INNISFAIL GENERiAL 
HOSPITAL 

INNISFAIL ALBERTA, CANADA 
(28-34)

PUBLIC HEALTH NURSE -Inintedi- 
ate opening for staff nurse in a 
sniall espanding public health 
agency in a scenic area near a 
cultural-educational center. Mušt 
meet tnininiuni public health nurs.- 
ing certification reųuirenients. Sa
lary comniensurate vvith education 
and experience. Apply Public 
Health Nursing Office, Monroe 
Counly Courthouse, Sparta, Wisc.

(30-36)
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