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KREMLIUS atrodo, bus ga

lutinai pripažinęs, kad jam ne
pasiseks Kinijos paversti mil
žinišku pramonės kraštu. Dėl 
tos priežasties, sakoma, tarp 
tų dviejų komunistinių milžinų 
sumažėjusi prekyba ir buvo 
atšaukti sovietų technikai.

Po antrojo pasaulinio karo 
Stalinas buvo sudaręs paktą 
su tautine Kinija, pasisakyda
mas tik už koalicinę vyriausy
bę ir kinų komunistams nepa
tarė visas jėgas skirti visos 
Kinijos užvaldymui. Jis gal
vojo, kad Kinija dar 25 metus 
turės būti priklausoma nuo 
Vakarų kapitalo investicijų ir 
nenorėjo ant savo pečių užsi
dėti sunkią naštą tokio mil
žiniško krašto išlaikymo. Jis 
siūlė kinų komunistams pa
laukti, kol Vakarai Kiniją su
pramonins ir tik tada paimti 
valdžią į rankas.

Bet Mao Tse Tungas neno
rėjo laukti. *

PASTATYTI prieš įvykusį 
faktą, sovietai buvo priversti 
kinams duoti pagalbą. Apie ją 
buvo kuriama didžiausia rek
lama. Bet "didysis šuolis", 
kurį skelbė Mao, nepavyko.

Negalima sakyti, kad Kini
jos pramoninimas neprasidė
jo, bet jis vystosi lėtai ir jo 
rezultatai menki.

Kai 1960 metais ideologinis 
skirtumas tarp Maskvos ir 
Pekino pasiekė didžiausį įtem 
pimą, sovietų technikai iš Ki
nijos buvo atšaukti ir dar iki 
Šiai dienai ten negrįžo ir tur
būt nebegrįš.

Netekusi sovietų paramos, 
Kinija nebegalėdama išsimai
tinti buvo priversta Vakaruose 
pirkti javų už 500 milijonų do
lerių. Ir politiniai stebėtojai 
tvirtina, kad komunistinė Ki
nija toliau negalės išsilaikyti 
be Vakarų pagalbos.*

SKILIMAS tarpi Kinijos ir 
Sovietijos įvyko ne vien tik 
dėl ideologijos, sako vakarie
čiai stebėtojai. Svarbiausia 
priežastis ta, kad Maskva ka
tegoriškai atsisakė investuoti 
į Kiniją savo kapitalą, ban
dant ją supramoninti.

Sovietai patys reikalingi pa - 
galbos pramonėje ir ekonomi
joje. Kad pastačius ant kojų 
savo pramonę, jie irgi žada 
kreiptis pagalbos į Vakarus. 
Jau daromi žygiai pasirašyti 
sutartį su Japonija dėl Sibiro 
bendro eksploatavimo...

Bet nežiūrint vidujinės kri
zės Kremlius vis dar stengia
si propagandiniais sumeti
mais didinti savo pagalbą ne- 
išsivysčiusiems kraštams, 
siųsdamas ten savo technikus. 
Ypač paskutiniuoju metu dide
lis Maskvos dėmesys nukreip
tas į Kubą, iš kurios sovietai 
noripadaryti pavyzdingą komu
nistinę Valstybę, visko perte
kusia, kuri būtų žavinčia vit
rina Pietų Amerikos kraš
tams. Jie tikisi lengviau su
pramoninti mažytę Kubą, ne- 

j gu milžinišką Kiniją, kurią pa- 
Į lieka Vakarų rūpesčiui...
• (vg)

Chicagos neolithuanai su Lietuvos gen. konsulu dr. P, Daužvardžiu, dalyvavę International Friend- 
ship Gardelis iškilmėse, atidengiant prie prezidento Antano Smetonos pasodintos eglutės įrašą.

P. Petručio nuotrauka
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Užsienio politikos 'realizmas’
Washingtono administracija aiškinasi, kad jos užsienio politika remia

si "realizmu”, tačiau praktika rodo, kad siekiant "realizmo" JAV bal
sas pasaulio reikaluose sulyginamas su kokios nors mažos visai primi
tyvios Afrikos valstybėlės balseliu, o po to skundžiamasi, kad niekas ne
talkininkauja kovoje su komunizmu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prezidentas J. F. Kennedy, 

prašydamas atšaukti kongreso 
padarytus sumažinimus admi
nistracijos numatytoje pagalbos 
užsieniams sumoje, tarp kitko 
nurodė, kad pagalba užsieniams 
yra geriausias ir pigiausias ko
vos su komunizmu būdas. Kitaip 
sakant, JAV dalina užsienio vals
tybėms pinigus ir gerybes, kad 
tos galėtų pasipriešinti komuniz
mui. Su tokiu aiškinimu galima 
būtų sutikti, jei jam nepriešta
rautų pačių ... JAV užsienio poli
tika. Tuo tarpu, kai iš svetimų 
laukiama pasipriešinimo, pačios 
JAV daro visokias nuolaidas. Štai 
pora pavyzdžių.

Valstybės Sekretorius Dean 
Rusk, JT sesijos proga viešėda
mas New Yorke, įkalbinėjo savo 
kolegas nenuomoti laivų sovie
tams, kurie jais gabena savo ge
rybes į Kubą. Norvegijos užsienio 
reikalų ministeris Langeatsikir- 
tęs, kad esamom sąlygom jo vy
riausybė negalinti paveikti Nor
vegijos laivininkus. Panašiai at
sakę ir britai. Dėl to Amerikos 
spaudoje buvo pareikštas šioks 
toks pasipiktinimas, žiūrėk, ko
kie mūsų sąjungininkai! Tačiau 
tie, kurie taip priekaištauja už
miršta, kad pačios JAV nė pirš
to nepajudino dėl susidariusios 
būklės Kuboje, jei neskaityti kon
greso duoto leidimo pašaukti 
150.000 atsarginių, kuris tačiau 
laikomas grynai propagandinė 
priemonė vidaus reikalams. Jei 
JAV dėl Kubos bijo ‘pagadinti* 
santykius su sovietais, kodėl to 
reikalauti iš mažos Norvegijos?

Antras pavyzdys yra Vokieti
ja. Washingtone plačiai kalbama, 
kad sovietų nuraminimui Berlyno 
byloje, JAV pasisiūlys pripažin
ti Odero-Neisės liniją kaip nuola
tinę Vokietijos rytų sieną, o so
vietinės Rytų Vokietijos suvere
numas bus "priimtas be oficia
laus pripažinimo". Tai yra padė
ka už griežtą prieš komunistinę 
laikyseną kancleriui Adena
ueriui, kuris dėl tų planų taip 
susijaudino, kad net ruošiasi ar
timiausiu laiku skristi pas Ken
nedy.

Kuo remiama tokia politika? 
Kennedy administracija aiškina, 
kad ji visų pirma remiama ’re
alizmu*.\ Pasak prezidento pata
rėjo Lotynų Amerikos reikalams 
Chester Bovles, griežtesnė poli
tika Kubos atžvilgiu galėtų "su
mažinti JAV įtaką pasaulio reika
luose, nužemintų mūsų reputaci
ją Jungtinėse Tautose, pražudytų 

mūsų pretenzijas į moralinį va
dovavimą pasauliui... leistų so
vietams pasiekti, daug naujų lai
mėjimų diplomątijos ir politikos 
laukuose ..."

NUSIKALTĖLIU AKIPLĖŠIŠKUMAS
Antano Sniečkaus nusikaltėlių čempiono titulo tur būt 

niekas lietuvių tautoj nebįstengs 'paveržti'

Kremliaus pasodintas Lie
tuvoje budelis Antanas Snieč
kus, užkietėjęs recidyvistas, 
tebetęsia nusikaltimus, su
kaupęs jų savo sąskaitoje tiek, 
kad tur būt, niekas nepajėgs 
paveržti iš jo nusikaltimų čem 
piono titulo. Gimęs 1903 m. 
Lietuvoje, nuo 1921 iki 1925 m. 
pabėgęs į Sovietiją, dirbo Lie
tuvos komunistų partijos už
sienio biure su būstine Rusi
joje. 1936 metais paskiriamas 
Lietuvos komunistų partijos 
generaliniu sekretorių ir, grį
žęs į Lietuvą, ruošė dirvą 
perversmui. 1939 metais buvo 
suimtas ir nuteistas 8 me
tams kalėjimo. 1940m. raudo
nosios armijos išlaisvintas 
ėmėsi vadovauti represijoms 
prieš savo tautiečius, praves- 
damas milžiniškas deportaci
jas ir žudymus. Dabar jis yra 
sovietų pirmasis patikėtinis 
Lietuvoj ir toliau tęsia žudy
mus, kad išlaikius Lietuvą so
vietiškoje imperijoje. Jo mo
tina, bėgdama nuo komunizmo, 
mirė tremtyje - Vokietijoje.

Tebegraužiami nerimo, kad jų 
nusikaltimai Lietuvoj dar nepa
miršti ir šiandien tebematomi, 
ruąu bolševikų įrankiai pri-

Už tat, JAV prestižo pakėli
mui, norvegai neturi nuomoti sa
vo laivų sovietams, o vokiečiai 
turi elgtis visai priešingai, bū- 

(Nukelta į 2 psl.) 

siminė seną niekšų taktiką: pulk, 
kad nereiktų gintis, kaltink, kad 
nereiktų teisintis.

Visiems žinoma, kas prieš 20 
su viršum metų suplanavo, įsakė 
ir vykdė beveik visoj Europoj, 
taip pat ir Lietuvoj, masines žy
dų ir beginklių rusų belaisvių 
žudynes. Tuo nusikaltimu tebesi- 
piktina visa civilizuotoji žmonija.

Bet bolševikiniai nusi
kaltėliai bei jų įrankiai nie
kad neieškojo nei šiandien 
nebando ieškoti tikrųjų nusikal
tėlių. Jie suskato akiplėšiškai 
švaistytis kaltinimais prieš tuos, 
kurie priešinosi jų pačių 
nusikaltėliškiems veiksmams.

Savo taikiniais jie, štai, pasi
rinko aštuonioliką asmenų, ku
riems tariasi būsią gal ir nesun
ku prilipinti kaltinimą, mat, jie 
buvę hitlerinės kariuomenės ži
nioje veikusiuose "savisaugos 
daliniuose". Jie mano, jog Lietu
va pamiršo, kad hitlerinė kariuo
menė su visa savo "svita" (Ges
tapu, SD,SS,SA...) atsirado Lie
tuvoj po čeksitųsiautėjimo,tai
gi ji, bent jau chronologiškai, bu
vo Lietuvos priešas tik nr. 2, ir 
tai dar kovojęs prieš Lietuvos 
priešą nr. 1. Marijonas Marti
naitis, dabar einąs aukštas poli
technikos instituto prorektoriaus 
pareigas, išsitarė teisingai: "Visa 
mūsų tauta tuo metu kilo į pasiau
kojamą kovą prieš okupantus", tik 
reikia patikslinti: kilo prieš abu 
okupantus, ir kilo tokiais būdais, 
koki buvo įmanomi ar koki kam 
tada atrodė galį būti Lietuvai nau
dingi. Otoki "liudininkai"-kaltin
tojai, kaip Marijonas Martinai
tis, arba Juozas Oleka (kitas pro
rektorius -- žemės ūkio akade
mijoj Kaune) nei tada, nei dabar 
nekilo su tauta prieš okupan
tus, o kovojo už Lietuvos priešą 
okupantą nr. 1. Kaip tik tą jie 
savo "liudijimuose" aiškiai pa
rodė ir tuo įrodė, kad jiems 
visų pirma turėtų būti keliama by- 
la už prieš Lietuvą nukreiptas pro
vokacijas, sprogdinimus, degini
mus ir Lietuvos gyventojų terori
zavimą ir žudymus (Oleka yra bu
vęs bolševikinių partizanų būrio 
vadas). Apie tuos aštuonioliką jų 
kaltinamųjų asmenų jie nieko ne
galėjo paliudyti, kadangi nieko, 
be agitpropo suredaguotų teigi
mų, apie juos nežino.

Kiti "liudininkai" Kaune suva
rytame susirinkime ne tik karto
jo paruoštas kaltinimo frazes bei 
gandus, bet ir prasitarė, kad nu
sikaltimą iš tikrųjų vykdė kiti, 
o ne tie, kuriuos dabar bando kal
tinti. Štai, tokia Adelė Blaževi
čienė, anuomet gyvenusi ties 
Kauno VI fortu (o dabar sargė 
VII forte), pasakoja mačiusi mi
nias suimtų žmonių ir varomų 
surištomis rankomis ir sako 
"juos varė ginkluoti vokiečiai 
ir vietiniai baltaraiščiai". 
Tai tiesioginis prasitarimas, kad 
ten nebuvo dabar norimų apkaltina 
ti "savisaugos dalinių", nes tie da
liniai nebuvo joki "baltaraiščiai":
jie dėvėjo lietuviškas karines 
uniformas.

Ta pati "liudininkė" sakėsi žu-

Prieš 21 metus Lietuvos prezidento Antano Smetonos pasodinta 
International Friendship Gardelis, netoli Michigan City, eglutė iš
augo į didelį medį. LVS Ramovės Chicagos skyriaus pastangomis bu
vo atidengta su atitinkamu įrašu žalvario lentelė, įtvirtinta granito 
pastovėj. Apačioje: Ramovės centro valdybos sekretorius J. Gaižu
tis ir Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis atidengia paminklinį 
pastovą su įrašu, kad ši eglė 1941 metais buvo pasodinta Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos. P. Petručio nuotrauka

KREMLIUJ IŠKILO
• Kremliuje iškilo naujas 

žmogus: A. P. Kirilenko- 
Jis atlieka kai kuriuos už
davinius, kuriuos anksčiau 
tvarkė F. Kozlovas, skaito
mas Chruščiovo Įpėdiniu. 
Kirilenko numalšino Rosto
vo rajone rodomą nepasi
tenkinimą pakilusiomis pre
kių kainomis, pašalindamas 
Kozlovo žmones, .jis vadova
vo delegacijai, kuri Bulga
rijoje turėjo paspartinti 
"nustalinimo" procesą.

• Sovietų "prezidento" 
Brežnevo vizitas Jugoslavi
joje reiškia pastangas Įti
kinti Tito, kad jis pasirašy
tų kartu su Sov. Sąjunga 
taikos sutartį su Rytų Vo
kietija. Kaip atlyginimas 
jam siūloma 250 mil. paža
dėtos, bet nesuteiktos para
mos.

• Rytų Vokietijos "para
ma” Egiptui, pasižadėjus 
pastatyti Damanhuro už
tvanką ant Nilo upės, pasi-

dymų nemačiusi, tik girdėju
si šaudant, ir iš to ji jau taria
mai žino, kad "šaudėnetik vokie
čiai, bet ir jų tarnai impulevi- 
Čiai"... O kita, kurios vyras bu
vęs .suimtas ir laikomas IX forte, 
kalba apie ten veikusius prižiū
rėtojus, kaip apie "lietuviškus 
gestapininkus" (o tai irgi aiškus 
patvirtinimas, jog tai buvo ne 
"savisaugos dalinių" kariai,taigi 
joki "impulevičiai"), ir ji pabrė
žė, kad jų pavardžių ji nežinanti 
ir tai esą nes va r bu, nes če
kistams gana ir tokio "įrodymo", 
kaip: "Jie visi toki pat banditai, 
kaip Impulevičius"...

Operuodami tokiais "liudiji
mais" ir "įrodymais",bolševikai 
neabejotinai įrodė tik viena, bū-

(Nukelta į 2 psl.)

NAUJAS ŽMOGUS
rodė visoj dienos šviesoj: 
statyba būtų kainavusi žy
miai daugiau, nei buvo ap
skaičiuota, darbas buvo at
liekamas labai lėtai ir — 
projekto autorius pabėgo į 
Vakarus. Dabar rytų vo
kiečiams prisipažinus, kad 
darbo negalės baigti, staty
bą toliau tęsia Vak. Vokie
tijos bendrovė.

• Pakeitus iki šiolinę po
litiką, JAV sutiko teikti Iz
raeliui karinę paramą trum
pų distancijų raketomis.

• Vienu renkamųjų sąra
šu "išrinktas" Alžiro "par
lamentas” paskyrė Ben Bel- 
lą pirmuoju Alžiro premje
ru žiniose apie Alžirą ne
bepasirodo Ben Khedos pa
vardė.

• Sov. Sąjungos užsimo
jimas Kuboje statyti didelį 
"žvejų uostą" paskatino 
JAV Kongresą nedelsiant 
priimti deklaraciją, kuria 
numatoma reikalui esant 
panaudoti jėgą Kubos agre
sijai numalšinti.

• Sekretorius Dean Rusk 
zonduoja bazę bendrai ka
rinei organizacijai Karibų 
regione sudaryti, tarian
tis tuo reikalu su P. Ame
rikos užsienių reikalų mi- 
nisteriais.

• Mississippi gubernato
rius R. Barnett priešinasi 
bet kokioms federalinės val
džios pastangoms leisti ne
grui Meredith registruotis 
Mississippi U n i v ersitete- 
Padėtis toje valstijoje la
bai įtempta.

• Virš 300 žmonių žuvo 
Ispanijos potvyniuose Bar- 
celonos rajone.

• Sovietų kariniai lėktu
vai vėl pradėjo trukdyti oro 
susisiekimą su Vak. Ber
lynu.
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UŽSIENIO POLITIKOS REALIZMAS'• ••
(Atkelta iš 1 psl.)

tent, turi atsisakyti nuo bet ko
kių pretenzijų į savo buvusias 
rytų žemes! Kur logika?

Jei JAV ištikrųjų nori kovo
ti su komunizmu, o ne jam pa
dėti, jos visų pirma turi pačios 
duoti pavyzdį. Kaip galima su
daryti koaliciją patiems nevarant 
aiškios politikos? Kaip galima rei
kalauti iš vienų, kad jie nusileis
tų, o piktintis kitais, kurie neno
ri, tai matydami, patys šiauštis 

> prieš sovietus?

Man rodos, kad jei JAV būtų 
savo laiku parėmusios Castro 
priešininkų invaziją į Kubą, tai 
gal būt ir nebūtų visai suderina
ma su tarptautine teise, tačiau, 
iš kitos pusės, dėl to JAV pres
tižas visame pasaulyje būtų pa
kilęs, nes ir sovietai savo pres
tižo pakilimui nieko kito nedarė, 
kaip tik laužė tą tarptautinę tei
sę! Jei JAV parodytų bent kar
tą pasiryžimą gintis, jos daug ką 
laimėtų ne tik savo pačių, bet ir 
viso laisvojo pasaulio naudai.

Šią pažiūrą galiu paremti to
kio didelio autoriteto užsienio po
litikos reikaluose kaipbuv. pase- 
kretoriaus Valstybės Depar
tamente ir ilgamečio diplomato 
Robert Murphy žodžiais pasaky
tais Bostono universitete:

"Buvau Brazilijoje Kubos ope
racijos (prieš Castro invaziją) 
metu. Nustebau išgirdęs, kad JAV

atsisakė atvirai paremti sukilė
lius, bijodamos išprovokuoti karą 
su JAV. Mūsų nesikišimo politika 
nesusilaukė didesnio pripažinimo 
ir pritarimo...

Galiu sugestijonuoti jėgos pa
naudojimą ir dar daugiau pasi
ryžimą panaudoti tą jėgą protin
gai, ir jei reikia, su niekuo ne
siskaitant. Nesu tikras, kas 
svarbiau: turėti jėgą ar pasiryži
mą panaudoti kad ir mažesne jė
ga. Jei oponentas yra įsitikinęs, 
kad tauta yra pasiryžusi pavarto
ti jėgą, jos elgesys keisis propor
cingai tam pasiryžimui.

Mažai tėra įrodymų, leidžian
čių manyti, kad sovietai ir raudo
nieji kiniečiai manytų, kad mes 
esame pasiryžę panaudoti savo 
jėgą...

Vienas iš principų, kurių mes 
tvirtai laikomės, yra siekimas 
bendro (kolektyvinio) sprendimo 
tarptautiniuose klausimuose, ta
čiau man rodos, kad mes nuėjo
me per toli, norėdami įgyvendin
ti šią, iš esmės imant, sveiką 
idėją. Gavosi įspūdis, kad mes 
ieškome tarptautinio pritarimo 
bijodami patys rizikuoti. Rezul
tate, mes ieškome atramos įvai
rių mažų silpnų ir dažnai sava
naudžių valstybių kolektyve, kur 
mūsų pačių balsas sumažėja iki 
jų balso stiprumo... Už tat mes 
neturime kitokia pasirinkimo, 
kaip tik pranešti mūsų sąjungi
ninkams ir priešams, kad ten kur

,reikalas sukasi apie mūsų vals
tybės saugumą, mes darysime 
tai, kas mums atrodo geriausia." 

Tai būtų tikrai reali ir sėk
minga politika. Bet seno ir pa
tyrusio diplomato balsas nedaro 
jokio įspūdžio tiems užsienio po
litikos mėgėjams, kurie šiuo me
tu duoda toną visai JAV laikyse
nai.

NUSIKALTĖLIŲ 
AKIPLĖŠIŠKUMAS

(Atkelta iš 1 psl.)
tent, kad ir šiandien jie tebesi- 
elgia pagal seną čekistų tradici
ją: svarbu pasirinkti kaltinamą
jį, o kaltė visada atsiras!

O buvo Lietuvoj padaryta masi
nių nusikaltimų ir okupanto nr. 1 
siautėjimo metu, ir jų atveju vy
riausiems nusikaltėliams nuro
dyti nereikia nei mitingų, nei liu
dininkų, nes jie paliko įrodymus, 
pasirašytus jų pačiųran- 
komis. Tai, visų pirma, 
Sniečkus ir * Guzevičius, 
masinių areštųį deportacijų ir 
žudynių Lietuvoje oficialūs pla
nuotojai ir įsakytojai. Guzevičius 
šiandien "nekaltai" tūno pasislė
pęs po neva rašytojo vardu, o 
Sniečkus, kaip užkietėjęs recidy
vistas, tebetęsia nusikalti
mus, sukaupęs jų savo sąskaitoj 
tiek, kad jau turbūt niekas lietu-

LIETUVIU FONDO TŪKSTANTINĖ 
ŠVIETIMUI

Lietuvių Fondas pirmą derlių 
paskyrė lituanistinam švietimui. 
Tai procentai nuo beaugančio ka- 
pitalo, kuris tik šiomis dienomis 
pasiekė 40.000 dolerių. Kitais 
metais reikia laukti jau trigubos 
sumos, nes Fondas pastoviai au
ga. Atrodo, kad nepasitikėjimas 
ir pesimizmas jau yra nugalė
tas. Svarbu pažymėti, kad šis ka
pitalas atsirado nenaudojant jokio 
spaudimo, nes Fondas neturi nei 
keliaujančių agentų, nei propagan* 
dinės literatūros. Vienintelė pro
paganda - keletas straipsnių 
spaudoje. Turime tik džiaugtis, 
kad mūsų spauda lietuvių, tarpe 
atlieka ne tik informacinį uždavi
nį, bet ir daro įtakos musųtauti-

vių tautoj nebeįstengs "paveržti" 
iš jo nusikaltėlių čempiono titu
lo. Suprantama, našta nelengva, 
ir kelia nerimą. Nerimas ir des
peracija busprivertusi jį ir bend
rininkus griebtis tokių akiplėšiš
kų apsidraudimo priemonių, kaip 
net ir nieku nedėtų garbingų žmo
nių vardais prisidengus kelti neva 
kaltinimus tiems, kuriems -- jie 
jaučia! -- priklauso neginčijama 
teisė pateikti rūstų, griežtą ir ne
sugriaunamą kaltinamąjį aktą 
jiems patiems. (vr)

1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIU BE UŽDARBIO

niam nusiteikimui. Yra tik spau
dos nuopelnas, jei žmonės, su
pratę užsimoto darbo svarbumą, 
ateina į talką savanoriškai.

Kodėl visas pelnas nuėjo tik 
švietimui, kai yra ir kitų labai 
svarbių ir remtinų uždavinių? 
Tur būt niekas neginčys, kad šiuo 
metu mūsų lituanistinėms mo
kykloms reikalingi vadovėliai, 
nes vaikai jau dabar, šiuo metu, 
sėdi klasėse. Vadovėliais nau
dojasi ne tik mokykla, bet ir mo
tina, kur jokios mokyklos nėra. 
Pavėluoti metai reikštų lietuvių 
analfabetų skaičiaus didinimą, ku 
ris ir be to jau yra nemažas. Tu
rime net tris literatūros premi
jas, kitiems dalykams ir šiaip 
taip sukrapštom pinigo. Tat, at
rodo, kad Fondo pelnas bus pa
skirtas tikslingai.

Beveik tikras dalykas, kad jau 
kitais metais įnašai Lietuvių Fon- 
dan bus galima nurašyti nuo paja
mų mokesčio. Tas paskatins ir 
biznio žmones kokią tūkstantinę 
nukreipti į Fondą. Iš laiškų ir 
kitų šaltinių aiškėja, kad Fondo 
augimas kitais metais bus žymiai 
greitesnis. Tuo pačiu ir Fondo 
parama mūsų kultūriniams rei
kalams žymiai efektingesnė. Svar
bu neužmiršti ir to fakto, kad tie 
pinigai ateis patys kasmet: ir ki
tais, ir trečiais metais, ir po de
šimties ir po dvidešimties metų. 
Tikėkim, kad taip ilgai Lietuvos 
išvadavimo nereikės laukti. Bet 
ir išvadavus Lietuvą, Amerikoje 
bus lietuvių ir svarbių lietuvybės 
darbų.
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ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus me
tus savo tradicijos, siūlome 1000 SPECIALIŲ 
KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO, GA
MYBINĖMIS KAINOMIS, savo klijentams lietu
viams visame pasaulyje. Parodydami Kalėdų pro
ga šventinį mostą ir stengdamiesi atsidėkoti už tą 
didžiulę nuoširdžią paramą, kurios esame susilau
kę praeitais metais, atsisakome uždarbio ir esame 
parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų GERUI 
vėl 4 SPECIALIUS IŠSKIRTINĖS VERTĖS IR 
RŪŠIES KALĖDINIUS SIUNTINIUS.

YPATINGA PROGA JUMS pasinaudoti tokiu 
VIENĄ KARTĄ PER METUS ĮVYKSTANČIU 
KALĖDINIU PASIŪLYMU; TIKTAI 1000 KA
LĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO. DĖL TO 
UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUOJAU, KAD NE
BŪTŲ NUSIVYLIMO.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1. Jį sudaro: 
3į4 jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 vyriškam 
ar moteriškam kostiumui, lygios ar smulkiais 
langučiais, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos (pa
sirenkama iš 6 medžiagų) ;

8 jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 sukne
lėms ar 2 moteriškiems kostiumams, juodai bal
to, rudai balto, vyšninio su baltu, žaliai balto ar 
mėlynai balto;

3 jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos 
pamušalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, 
tamsiai mėlynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $45.50.
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra 

TIKTAI (įskaitant visus mokesčius) : $39.50.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (DVIGUBAS

Nr. 1 SIUNTINYS). Jį sudaro:
6į/4 jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 2 vyriškiems 
ar moteriškiems kostiumams, lygios ar smulkiais 
langučiais, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos (pa
sirenkama iš 6 medžiagų) ;

16 jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suk
nelėms ar 4 moteriškiems kostiumams, juodai 
balto, rudai balto, vyšninio su baltu, žaliai balto 
ar mėlynai balto;

6 jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos 
pamušalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, 
tamsiai mėlynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos. 

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $79.00.
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra 

TIKTAI (įskaitant visus mokesčius) : $69.00.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. Jį sudaro:
3Į4 jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 vyriškam 
ar moteriškam kostiumui, lygios ar smulkiais 
langučiais, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos (pa
sirenkama iš 6 medžiagų) ;

3 jardai VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 moteriškam 
ar vyriškam paltui, tamsiai mėlynos, juodos, ža
lios, mėlynos ar kupranugario spalvos) (pasiren
kama iš 5 medžiagų) ;

8 jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 sukne
lėms ar 2 moteriškiems kostiumams, juodai bal
to, rudai balto, vyšninio su baltu, žaliai balto ar 
mėlynai balto;

6 jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos 
pamušalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, 
tamsiai mėlynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos. 

Mūsų normali tokio siuntinio kaina vra $68.00-
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra 

TIKTAI (įskaitant visus mokesčius) : $59.00.
KALĖDINIS SIUNTINYS. Nr. 4. Jį sudaro: 
6Ų> jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 2 vyriškiems 
ay moteriškiems kostiumams, lygios ar smulkiais 
langučiais, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos (pa-

sirenkama iš 6 medžiagų) ;
3 jardai VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 moteriškam 
ar vyriškam paltui, tamsiai mėlynos, juodos, ža
lios, mėlynos ar kupranugario spalvos (pasiren
kama iš 5 medžiagų) ;

16 jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suk
nelėms ar 4 moteriškiems kostiumams, juodai 
balto, rudai balto, vyšninio su baltu, žaliai balto 
ar mėlynai balto;

10 jardų DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos 
pamušalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, 
tamsiai mėlynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos. 

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $91.00.
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra 

TIKTAI (įskaitant visus mokesčius) : $79.00.
UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI, KURI 
SPALVA PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O 

KURI ANTROJI
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ: visos tų 

mūsų 4 kalėdinių siuntinių medžiagos yra ekspor
tinės angliškos medžiagos, o dėl to dar, kad esame 
turėję labai sėkmingos prekybos metus, šiais me
tais esame pajėgūs duoti siuntiniams be uždarbio 
geresnės rūšies medžiagos negu bet kada iki šiol, 
specialiai mums gamintas, naujais ir patraukliais 
raštais, žemesnėmis negu praeitais metais kaino
mis.

Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus 
siunčiami ORO PAŠTU nemokamai į bet kurį 
pasaulio kraštą.

Mes nesigailėjome pastangų, kad medžiagos 
būtų nupirktos ypač žemomis kainomis ir kad 
jums iš to būtų naudos, ir mes esame tikri, kad 
jokia kita firma negali panašių aukštos vertės 
siuntinių pasiūlyti tokiomis nuostabiai žemomis 
kainomis.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE 
UŽDARBIO gali užsisakyti visi lietuviai, vis tiek, 
ar jie būtų mūsų klijentai, ar kurios nors kitos 
firmos. Mums malonu leisti tuo pasiūlymu pasi
naudoti bet kam. UŽSAKYKITE TUOJAU, KAI) 
KALĖDOMS PASIEKTŲ GAVĖJUS. Kas nori 
užsitikrinti sau KALĖDINĮ BE UŽDARBIO SIUN
TINĮ, iš to priimame mažiausiai bent $1.00 UŽ
STATĄ JAU DABAR ir galutinio užsakymo ga
lėsime laukti 8 savaites.

ATSIMINKITE: užsakykite tuojau ir pasi
rūpinkite, kad Kalėdoms būtų gauta. Kalėdinių 
siuntinių be uždarbio yra tik 1000-
M
1.
2.

J"hn T. Corrigan — kan
didatas į miesto burmistrus

Cuyahoga apskrities pro
kuroras John T. Corrigan 
aktyviai jungiasi į kovą, 
kad laimėti pirminius rin
kimus spalio 2 d.

Corrigan, 4 metus buvęs 
Ohio valstijos senatorium, 
yra prityręs pareigūnas, pa
rodęs sugebėjimus vadova-

vime. Gi kaip prokuroras, 
jis ne tik kaltina žmones už 
nusikaltimus, bet yra kartu 
ir apskrities teisiniu pata
rėju.

Corrigan yra vedęs ir 5 
vaikų tėvas. Baigęs John 
Carroll ir Western Reserve 
Universitetus. Karo metu 
jis tarnavo kariuomenėje ir 
yra apdovanotas orderiais 
už parodytą narsumą.

J. T. Corrigano progra
moje glūdi akcija ir pasiry
žimas padėti Clevelandui:

išvystant miesto centrą, 
namu statybą didele skale, 
socialinę globą iškelti taip, 
kad ji tikrai aprūpintu rei
kalinguosius,

dinamiška pramonės ir 
prekybos vystymo progra
ma, aprūpinanti darbu tūk
stančius.

uosto vystymas, pritrau
kiant daugiau prekybos ir 
darbų,

i š v y stymas žaidimams 
aikščių mūsų vaikų sveika
tingumui,

mokesčių politikos perkė
limas j viešų įmonių ir pa
tarnavimus naudotojus, ne 
vien tik gulant visu svorių ■ 
ant namų savininkų.

Balsuodami už John T. 
Corrigan, išrinksite geriau
sią Clevelando burmistrą!

...is the
FAMILY that 

SAVĘS REGULARLY!
4%

CUMfNJ 
K >

e s garantuojame:
Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui. 
Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus ar 
nemokamai pasiunčiame kitą siuntinį.
Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, su
laukę siuntinių, nieko jau nebeturi primokėti. 
Visas medžiagas siunčiame TIKTAI pagal pa
vyzdžius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS:
Jau atspausdintas mūsų naujas sensacinis vi

sas iliustruotas didžiulis katalogas, pirmas ir vie
nintelis toks iliustruotas siuntinių katalogas pa
saulyje. Tuojau reikalaukite jo. Jame plačiai ap
tariamos ir iliustracijomis parodomos visos ko 
įvairiausios ir puikų pasirinkimą teikiančios pre
kės. Įsitikinkite patys. Paprašykite nemokamo 
katalogo. Su malonumu bus pasitarnaujama nau
jiems klijentams.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, Ladbroke Grove
London, W. 10 
Great Britain

3.

4.

Ali SAVINGS DEPOSITED THROUGH 
OCTOBER

::~:jgh /
15th /earn interese erom 
/ OCTOBER 1 st

. ..andN0W 
there are

Neighborhood
Offites ....

MAIN OFFICE 
813 East 185th Street 

IV 1-7800

EUCLID OFFICE 
25000 Euclid Avenue 

AN 1-1200

ST. CLAIR OFFICE 
6235 St. Clair Avenue 

HE 1-5670

LAKE SHORE OFFICE 
26000 Lake Shore Blvd. 

RE 1-1200

for EXTRA Conveniente-EUCIID and LAKE SHORE OFFICES OPEN SATURDAYS
9:30 A. Al. 'T t L 2:30 P. M. (Closed Mondays)

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio
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JUDRIAME CLEVELANDE
JAValstybėse Clevelandas buvo laikomas muzikos ir meno 

miestu. Šiuo metu, atidarius New Yorke Lincolno Centrą, var
gu ar jis tą vardą ilgiau atlaikys.

Bet lietuvių išeivijos tarpe Clevelandas daugelio vistiek 
dar laikomas tam tikru "centru”. Ir ne vien geografiniu. Nors 
mes čia ir neturime centrinių organizacijų vadovybių (kurį 
laiką čia buvo ALB centro valdyba), bet čia sukasi gyvas poli
tinis ir visuomeninis sūkurys. Yra asmenų, kurie turi ne mažai 
Įtakos mūsų visuomeninio gyvenimo reiškiniams ne tik svarsty
ti, bet juos įtaigoti, viena ar kita linkme pakreipti.

T3ūtų sunku čia grįžti į praeitį ir atvaizduoti Clevelando 
įnašą lietuvių išeivijos veiklai. Bet vien tik bėgamosios savaitės 
įvykiai gali paliudyti, kad Clevelandas nesnaudžia, kad Cleve
lando lietuviai gyvi ir puikiai reprezentuoja Lietuvos vardą 
svetimųjų tarpe, gyvi, veiklūs ir energijos pilni bet kuriam 
užsimojimui ir lietuvybės reikalui.

Būna čia ir tragiškų įvykių. Štai, vienos savaitės bėgyje 
nustota įžymaus veikėjo inž. Pijaus J. Žiūrio. Nustota savano- 
rio-kūrėjo, 3 Vyties Kryžiaus ordinų Kavalieriaus Aleksandro 
Mackevičiaus, nustota muziko Stasio Navicko. Bet, nubraukus 
ašarą prie jų kapo, prisimenama jų kovos, jų gyvenimo srovė, 
jų pasiaukojimas. Ir jie žinojo, kad gyvenimas nestovi vietoje. 
Gyvenimas veja įvykius po įvykio.

Vėl prasisklaido juodi debesys, vėl nušvinta skaidri padan
gė. Ir, štai, Clevelande, turime "outstanding citizen of the Year” 
Oną Jokubaitienę, turime tautybių- šventės iškilmėse išrinktą 
gražuolę Ingridą Stasaitę, turime televizijoje, Raudonojo Kry
žiaus konferencijoje, tautybių pasirodymo programose mus grą
žai reprezentuojantį tautine daina ir šokiu Čiurlionio Ansamblį, 
vadovaujamą nenuilstamo muziko Alf. Mikulskio, auga ir bręs
ta naujos jėgos jaunimo tarpe muzikos, meno, liaudies šokių, 
sporto ir kitose srityse. Yra pasižymėjusių savo profesijose žmo
nių, yra išlaikytas geras vardas ir prie fabriko mašinų.

Kur pasisuksi, ten Clevelando lietuviai.
O šis savaitgalis ypatingai judrus. Šeštadienį metinis Dirvos 

vakaras, kurio metu bus įteikta pirmoji Dirvos romano konkur
so premija naujam laureatui. Premijos mecenatas, Jonas Čėsna 
iš Omahos, būsimos novelės premijos mecenatas Simas Kaše- 
lionis iš Chicagos taip pat žada pasirodyti clevelandiečių šven
tėje. Ta pačia proga mūsų pačių Vaidilos teatras, režisoriaus 
Petro Maželio vadovaujamas, išjudintas Maironio žodžių, stato 
Kęstučio mirtį, tuo pradėdamas visą seriją Maironio garbei 
skirtų minėjimų, kuriems vadovauja komitetas su žinoma ben
druomenės dvasia ii’ kūnu — Stasiu Barzduku pryšakyje.

Salia tautybių pasirodymo savomis parodėlėmis ir liaudies 
menu (čia lietuvių grupei vadovauja K. S. Karpius), vyksta 
ALT S-gos Tarybos ir skyrių pirmininkų suvažiavimas. Ta pro
ga Clevelandas susilauks ne mažą būrį įžymių svečių, turės 
progos pasikeisti nuomonėmis įvairiais klausimais. Be ALT 
S-gos centro valdybos, kuriai vadovauja pirmininkas Vyt. Ab- 
raitis, atvyksta J. Bačiūnas, Dr. Stp. Biežis, A. Trečiokas, LNT 
pirm. V. Rastenis, LNF pirm. E. Čekienė ir visa eilė kitų vei
kėjų. Atvyksta seniai jau Clevelande nematytas poetas Stasys 
Santvaras, Dirvos romano konkurso premijai paskirti komisijos 
pirmininkas.

Visa tai vyks Clevelande. Ir visa tai skamba, kaip paprasta 
informacija. Bet ii- informacija reikalinga. Reikalinga skelbti 
plačiai po pasaulį išsisklaidžiusiems Dirvos skaitytojams, kad 
visa tai, kas čia ' Clevelande vyksta, nėra vienos dienos ir vieno 
žmogaus darbas. Tai gražiosios mūsų sutartinės atskambis, tai 
gajumo ženklas, tai paskatinimas visiems apsidairyti, ar ne
pradėjo reikalai samanomis apaugti. Yra dar likusių nesutartų 
reikalų. Yra dar spragų ir lopų. Tas spragas užkamšyti mūsų 
bendrame darbe galėsime tik dirbdami ir bendrą tikslą supras
dami. Lopyti jį siūlosi urgzliai ir energijos netekę. Naujo ir 
pozityvaus siekti gali tik tiek, kurie gyvi ir veiklūs.

Clevelandas rodo savo gajumą. Reikia tikėtis, kad jis ir 
ateityje lietuvybei suteiks našių vaisių. (j-č.)

Dirvos bendradarbių klubo Chicagoje nariai, posėdžiavę rugsėjo 23 d. Sėdi iš kairės: Dr. St. Biežis, 
Bronė Paplėnienė, Ona Biežienė, pirm. Raimundas Mieželis, Antanas Nakas, Viktoras Binkis. Stovi: 
Eugenijus Gerulis, Antanas Janukaitis, Ignas AndraŠiūnas, Edvinas Balceris, Juozas Jurevičius ir Jonas 
Čėsna. V.A. Račkausko nuotrauka

DIRVOS BENDRADARBIŲ SUSIRINKIMAS CHICAGOJ
Rugsėjo 23 dieną po pietų Du

bysos patalpose Chicagoje įvyko 
pirmas poatostoginis Dirvos bend - 
radarbių Klubo susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo klu
bo valdybos pirmininkas Raimun
das Mieželis, sekretoriavo Vy
tautas Račkauskas.

Iš susirinkimui patiektos ir 
patvirtintos praėjusio Dirvos 
spaudos baliaus apyskaitos ma
tyti, kad greitomis suruoštas pir
masis Dirvos spaudos balius da
vė gryno pelno 427 dolerius ir 
75 centus. Ypatingai pelningas 
buvo Bronės Paplėnienės vado
vybėje ponių suorganizuotas bu
fetas, nepareikalavęs iš pajamų 
jokių išlaidų, o tik davęs klubui 
gryno pelno. Už tai Bronei Pap- 
lėnienei ir visoms ponioms su
sirinkusieji išreiškė padėką. 
Pirm. Mieželis dėkojo ir kitiems 
klubo nariams, aktyviai prisidė- 
jusiems prie to baliaus pasise
kimo. Susirinkimas įgaliojo val
dybą tuoj imtis paruošiamųjų dar
bų ateinančių metų Dirvos spau
dos baliui suruošti.

Susirinkimas išrinko bendra
darbius-teisininkus Edviną Bal- 
cerį ir Vytautą Račkauską pa
ruošti klubo įstatus, kurie le
galizuotų klubo veiklą ir sutvar
kytų piniginę atskaitomybę.

Pirm. Mieželis susirinkimą pa
informavo, kad dėl pinigų panau

dojimo valdyba tėra padariusi 
du nutarimu, būtent atlyginti bent 
dalį faktinųjų išlaidų už medžiagą 
nuolatiniam Dirvos fotografui ir 
užmokėti už knygas, kurios būtų 
reikalingos bendradarbiams įsi
gyti, norint parašyti tos ar kitos 
knygos recenziją Dirvoje. Buvęs 
pasiūlymas bent 100 dolerių pa
vesti Dirvai Clevelande jos nuo
žiūra, bendradarbiavimui Dirvo
je pagerinti, bet pats Dirvos vy
riausias redaktorius, pataręs ge
riau tuos pinigus panaudoti Chi
cagos ir apylinkių bendradarbių 
veiklai Dirvoje suaktyvinti.

Susirinkimas pritarė tiems 
valdybos nutarimams ir kėlė nau
jų minčių bei pasiūlymų, kurie 
galėtų būti įdomūs ir kitose vie
tose gyvenantiems Dirvos bend
radarbiams.

Iškeltas pasiūlymas, kad bend
radarbiams būtų atlygintos išlai
dos už įėjimo bilietus į aprašy- 
tinus parengimus.

Siūlyta sustiprinti jaunųjų at
stovavimą Dirvos skiltyse.

Įvesti Dirvoje kultūrinę dalį. 
Parašyti įdomesnių anglų kalba 
knygų santrauką. Leisti laiškų 
skyriuje pasireikšti ir Dirvos 
krypčiai priešingų nuomonių,pa
sirašytų autorių tikruoju vardu 
bei pavarde, su prierašu, kad tai 
nėra Dirvos nuomonė. Pasiūlyta 
vieną Dirvos numerį metuose už

pildyti vien žiniomis iš Chicagos 
gyvenimo. Gal kitos vietovės pa
norėtų to savo vietovėms. Pagei
dauta įvesti klausimų ir suma
nymų skyrių, kuriam pradėti pa
tys bendradarbiai turėtų siųsti 
savo užklausimus.

Dar liko neapsvarstyta visa ei
lė aktualių pasiūlymų valdybos 
sekretoriaus Mečio Valiukėno, ku
ris asmeniškai negalėdamas su
sirinkime dalyvauti savo pasiū
lymus išdėstė raštu. Iš jo pasiū
lymų svarbesni: grupinių repor
tažų pravedimo būdas; nuotraukų 
gaminimas bei tam reikalingų 
priemonių įsigijimas; moksleivi
jos bei studentijos sudominimas 
Dirva ir jų įtraukimas į bendra
darbiavimą ir būdai su kitomis

PALAIKYKIME
YOU 
MUŠT

SĄŽININGĄ-PRITYRUSIĄ 
VADOVYBĘ

IR JIE NORI GYVENTI...
Dirvos Nr. 107 perskaičiau Pr. 

Basčio straipsnį "Ar Toronto 
lietuviams reikalingas antras 
bankelis". Iš straipsnio matosi, 
kad Torontas turi gerą bankelį 
gyvuojantį 10 metų ir atrodo, 
kad tikrai nereikėtų antro. Tas 
vistiek eis prie didesnio lietu
vių kolonijos susiskaldymo ir 
įneš bereikalingų aistrų. Tik la
bai liūdna, kad tą skaldomąjį dar
bą pasiėmė vykdyti Tėvai Pran
ciškonai.

Bet gal Toronto lietuviai Tė
vams Pranciškonams neduodate 
aukų ir jie dėl savo egzistenci
jos steigia bankelį , iš ko ma
no pasidaryti sau pragyvenimą? 
Tėvai Pranciškonai irgi turi tu
rėti bent minimalinį sau pragy
venimą.

J. Š.
Detroit

organizacijomis santykiams pa
laikyti ir apie jų veiklą Dirvoje 
rašyti.

Pirmininkaujantis Raimundas 
Mieželis užbaigdamas susirinki
mą, pažymėjo, kad didžioji dalis 
pasiūlymų yra labai gera, bet di
džiausia kliūtis, tai stoka bendra
darbių, kurie tuos pasiūlymus įgy 
vendintų savo straipsniais. Dir
vos redakcija laukia aktyvesnio 
Chicagos bendradarbių pasirody
mo Dirvos skiltyse ir viskas,kas 
tik tarnaus Dirvos tikslams bus 
mielai atspausdinta.

Kitą klubo susirinkimą tikima
si sušaukti sekančių dviejų mė
nesių bėgyje.

V.A. Račkauskas

VOTE FUR
ROBERTW.

CHAMBERLIN
CANDIDATE FOR

JUDGE
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Robert Miller Chairman, 10114 Baltic Rd. Cleveland 2,Ohio
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PLAIN DEALER

IŠLAIKYK CLEVELANDĄ ŠVA
RŲ NUO NEGARBĖS. IŠLAIKYK 
TAUPUMĄ ADMINISTRACIJOJE. 
IŠLAIKYK ŽEMUS PRAGYVENI

MO IR PREKYBOS KAŠ
TUS CLEVELANDE.

CLEVELAND 
PRESS R E T A I N A S MAYOR

COSMOPOLITAN 
DEMOCRATIC 

LEAGUE
X|RALPH S. LOCHERl

corrigaH
Locher for Mayor Committee, Bronis J. Klementovicz, aecretary, 

1659 Meri Avenue, Cleveland, Ohio,

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto i viešbutį ”Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.
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Ralf S. Locher
MAYOR OF CLEVELAND

Turėjau garbę tarnauti 
.Clevelando visuomenei ir 
Ohio valstijai, vadovaujant 
gabiems ir iškiliems admi
nistratoriams kaip Frank J. 
Lausche ir Anthony J. Cele- 
brezze. Jaučiuos laimingas, 
kad ilgas ir toks artimas 
ryšys su Clevelando proble
mų gausybe davė man pro
gos įgyti reikiamą patyrimą 
geriausia pasitarnauti, bū
nant Clevelando burmistru.

Esu demokratas, bet tar
navimas visuomenei yra 
pirmoje vietoje. Tarnausiu 
jums nesusirišęs su niekuo. 
Aš tikiu j sąžiningą, taupią 
ir teisingą miesto adminis
traciją, neatsižvelgiant j 
partinį pasiskirstymą.

Aš būčiau laimingas ga
lėdamas tarnauti jums, 
kaip Clevelando burmistras. 
Bet tik jūsų balsas spalio
2-os dienos pirminiuose rin
kimuose įgalins mane tai 
įgyvendinti.''

R. S- Locher teisių diplo
mą įsigijo Western Reserve 
Universitete. Laisvalai k i u 
jis mėgsta sviedinį, golfą ir 
autobiografijų skaitymą. Jo 
žmona, Eleonora, yra moky
toja — studentų mokytojų 
prižiūrėtoja Western Re
serve Universitete. Ginny, 
jų dukra, lankė John Adams 
gimnaziją ir Woosterio ko
legiją. šiuo metu ji dirba 
Kongreso bibliotekoje, Wa- 
shingtone, D. C.

Plain Dealer remia Lo- 
cher’į. Liepos 19 vedamaja
me, The Plain Dealer pasi
sakė, kad „Ralph Locher 
yra išimtinai gerai kvalifi
kuotas dėl jo patyrimo ir 
intymaus pažinimo miesto 
reikalų ir problemų, dabar 
kylančių Clevelande . . .”

Laikraštyje sakoma, kad 
reikia tikėti, kad tas jo pa
tyrimas stato jį į pirmaei- 

liūs kandidatus burmistro 
kėdei. ..

Paskutinių dienų įvykiai 
įrodė to sprendimo teisingu
mą. Jo ilga patirtis, kaip 
teisių skyriaus direktoriaus 
ir jo buvimas dešinioji ran
ka Celebrezze kabinete ap
ginklavo jį greita orienta
cija ir sumanumu miesto 
reikaluose. Jo paties būdas 
ir sprendimai rodė akciją. 
Jis pademonstravo esąs pir
mos eilės burmistru.

Jis taip pat išlaiko nepar- 
tiškumą, kas jau eilę metų 
Clevelandui teikia gerą ad
ministraciją, nežiūrint visų 
politinių skirtingumų.

Todėl The Plain Dealer 
remia be svyravimų Locher 
kandidatūrą.

Press remia Locher’į
”Ralph Locher yra geras 

vyras- O kas svarbiausia, 
jis yra nepriklausomas vy
ras.

Kaip toks, jis’ yra gabus, 
garbingas ir pasišventęs sa
vo bendruomenei.

R. Locher nėra įsiparei
gojęs jokiai partinei maši
nerijai, jokiai savanaudiš
kai politikierių grupei, jo
kioms įtakoms, išskyrus sa
vo sąžinę. Todėl The Press 
ir remia jo kandidatūrą į 
burmistrus.

Frazė „geras vyras” pui
kiai telpa Ralph Locher’yje. 
Visi, kurie jį pažįsta, su 
juo dirba, turi progos su
artėti ir kartu pripažinti, 
kad jis tikrai — „geras vy
ras”.

Jis geriau už bet ką žino 
Clevelando rūpesčius.

Jis turi tam kvalifikaci
jų, gabumų ir nuovokos, 
taip pat ir visus kitus pri
valumus tinkamiems spren
dimams daryti.

A r t ė j antieji pirminiai 
rinkimai įrodys, kiek šios 
b e n druomenės gyventojai 
sielojasi savo ateitim, kiek 
jų nori matyti burmistrą, 
nepriklausomą savo veiks
muose ir sprendimuose, 
juos darant bendruomenės, 
o ne paskirų interesų labui”.

Locher for Mayor Cornmittee. Bronis J. Klementovvicz,

Secretary. 1659 Meri Avenue, Cleveland. Ohio.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

MŪSŲ SODYBA

DARBAI SODE IR DARŽELYJE

PIEVOS. Rugsėjo mėn. yra ga
na palankus laikas pataisyti pie
vas, atseit parudavusias vietas. 
Žinoma, yra pats geriausias lai
kas užvesti naujas pievas. Apie 
tai jau buvo kalbėta rugpiūčio 
mėn. Kadangi oras šį mėnesį 
keičiasi ir antroj pusėj atvėsta 
patartina pievas t.y. žolę piauti 
kiek trumpiau, apie 1/2 inčo. 
Jei pavėlavote . su tręšimu tai 
dar galima tręšti ir būtinai rei
kia, žolė privalo būti geram, 
sveikam augime ištisus metus. 
Klaidinga galvoti, kad dabar ru
duo, tai visai nesvarbu, tegul vis
kas palieka niekieno valiai. Re
zultate tai atsilieps neigiamai 
ateinantį pavasarį.

Vietose / kur buvo pastebėta 
japanese beetles, reikia apiber
ti 5% DDT arba 5% Chlordane 5 
svarai 1000 kv. pėdų. Iš viso pa
tartina tais milteliais pabarsty
ti ištisą pievą ir tai yra apsau
ginė priemonė nuo tų grubs vadi
namų kirminų 2-3 metams.

Wisteria medukas ar vijoklis, 
jei nežydi, patartina šiuo metu 
atkasti ir apiplauti šaknis. Ži
noma, tai reikia atlikti gana at
sargiai, nesužalojant augalą. Pri
kirpti bent 3-4 didesnes šaknis.

* Rugsėjo mėnuo yra tinka
mas laikas persodinti, sodinti ir 
dauginti bijūnus. Gera yra pabars
tyti arba su žeme sumaišyti kau- 
lamilčių, medžio pelenų arba trą
šų pv. kaip plant food.

* Daugmetinės gėlės išskyrus 
tas, kurios šiuo metu žydi, gali
ma persodinti arba naujai sodin
ti šiuo metu.

* Našlaitės arba broliukai (vio
la) pasėti inspekte išaugs į pui
kias gėles pavasarį.

V. APANIUS

* Gladiolų svogūnus privaloma 
iškasti, kaip tik lapai pradeda ru
duoti.

* Dekoratyvinius medžius, ku
rie sumedėja anksti rudenį'gali
ma persodinti ir naujai sodinti. 
Magnolia ir tulpės medis turi 
gana gležnias, minkštas šaknis, 
todėl ir sodinti yra geriau pava
sarį. Ruduo geras laikas sodin
ti alyvoms.

Vaismedžiai obuoliai, kriau
šės tinka sodinti rugsėjo pabai
goj. Jauni medeliai po pasodinimo 
privalo turėti atramą t.y. kuolus, 
kad žiemos vėjai neišverstų.

Įvairių rūšių spygliuoti krū
mai kaip faxus, juniper (kadugiai) 
thujos, eglutės sidabrinės ir pap
rastos pušaitės, gera yra sodinti 
rugsėjo mėnesį, kad prieš žiemą 
suspėtų sustiprėti. Pergilus so
dinimas medukui ar krūmui nėra 
gerai, nes dažniausia baigiasi 
liūdnai, augimas susilpnėja, ogi 
kartais ir išdžiūsta.

Sodinant medį ar krūmą nepa
tartina pilti trąšų, nes galima 
padaryti daugiau žalos negu nau
dos. Medis ar krūmas tuojau' po 
pasodinimo neturi tiesioginio 
kontakto su žeme per savo šak
nis. Tik po šešių mėnesių toks 
kontaktas susidaro, kada augalas 
išleidžia smulkias, siūlines šak
nis, tik tuomet gali absorbuoti 
mineralines medžiagas.

Didesnius medžius sodinant, 
kaip beržą, liepą, tulpės medį, 
magnolia, patartina jų kamieną 
apvynioti su gafruotu popierių 
(tree wraping), nes jų žievė yra 
gana plona ir savaime garina 
žymiai daugiau vandens, be to 
saulės spinduliai ypatingai pava
sarį perstipriai spinduliuoja .

* Kambarines gėles, jei jos 
vasaros metu buvo išneštos lau
kan po medžiais, dabar jau lai
kas peržiūrėti, ar kai kurias gal 
reikia persodinti, nes per vasa
rą smarkiai augo. Jeigu šaknys 
išlindę pro apatinę drenažo sky
lutę, neabejotinai reikia perso
dinti. Atsargiai išmušti iš vazo
no, parinkti naują vazoną tik 1 
inču didesnį ir persodinti apspau- 
džiant su geru žemės mišiniu 
(žiūrėk, kaip auginti kambarines 
gėles)

Prieš sunešant visas gėl es į vi - 
dų reikia apvalyti, pašalinti pa
geltusius nesveikus lapus, patik
rinti kad nebūtų insektų. Jei to
kių pasitaiko, geriau yra tučtuo- 
jaus apipurkšti dar lauke.

Labai svarbu kambarinių gė
lių išdėstymas kambariuose. Pv. 
sekančios gėlės reikalauja pilnos 
šviesos, bet nemėgsta tiesioginės 
saulės: įvairūs paparčiai, pal- 
mėsz philodendronai, rex bego- 
nia, aspidistra, fikusai, dieffen- 
bachia. Kita grupė 2-3 vai. ryto 
saulės, draceana, croton, anthu- 
rium, fuchsiaprimula, syclamen, 
abutilon (žydintis klevas ir kt.)

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

OCTOBER lOth 
WILL EARN INTEREST 

FROM OCTOBER Ist

WEWELCOMEYOUR DEPOSITS

GEN. MOSES cleaveland

THI IAN« rot Ali THI PIO.lt

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią. 
SSSR dalį.................................................... Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą, medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............. BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.......... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ...........  CH 6-4724
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. .... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė....................... RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. —- 135 W. 14th Street ............. CH 3-2583
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ..........   Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ......................... GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street .........  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ...........  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

Vertėj. P. Palukaitis

(69)
Reinoldas išgėrė, Jansčis taip pat. Stonis buvo kaip 

tikros kavos, tik labai stiprios ir gal kiek kartesnės.
— Taip, tai tikra kava, — pasakė komendantas nusi

šypsodamas. — Tačiau joje yra cheminės medžiagos, ku
ri visuotinai žinoma actedrouo vardu. Neapsigaukite šios 
medžiagos veikimu, mano ponai- Ji iš karto jaudina, ir 
jūs galbūt būsite ryžtingesni, negu bet kada, priešintis; 
tačiau po trumpo laiko apninka stiproki galvos skausmai, 
svaigulys, šleikštumas, mėšlungiškas nerimas ir tam tik
ro dvasinio pakrikimo būklė — praėjus tam tikram lai
kui jūs, žinoma, dar kartą gausite tą pačią dozę. — Jis 
parodė švirkštą, kurį laikė rankoje vienas jo asistentų, 
ir tęsė paaiškinimus: — Tai mescalinas — iššaukia dva
sinę būklę, kuri labai panaši į šizofreniją ir, kiek girdžiu, 
vis labiau mėgstama Vakarų pasaulio dailininkų ir rašy
tojų — nors aš, tų žmonių labui, norėčiau tikėti, kad 
mescalinas nėra jų imamas kartu su actedronu.

Reinoldas spoksojo į jį, jausdamas, kaip 'o nugara 
bėgiojo šiurpuliai. Ramus, maloniai profesoriškas tonas, 
kurį komendantas naudojo, jį veikė kažkaip šleikščiai ir 

nežmoniškai, juo labiau, kad tokio veikimo nebuvo lau
kiama. Tas žmogus nebuvo sadistas, jis tebuvo taip ap
sėstas pamišimo tęsti tyrinėjimų darbus, kad Šalia to 
troškimo neliko jokios vietos žmogiškam jautrumui. Ko
mendantas tęsė savo aiškinimus:

— Vėliau jums bus įšvirkšta naujos substancijos, 
mano paties išrastos, tačiau taip neseniai, kad aš jai dar 
nesuradau vardo: kaip atrodytų szarhazazinas, mano po
nai — o gal jums tas vardas atrodo perdaug ryškus? Pa
tikėkite man, jeigu mes tą medžiagą būtume turėję prieš 
porą metų, tai mums su geruoju kardinolu nebūtų rei
kėję keturiasdešimt astuonias valandas, būtų užtekę dvi
dešimt keturių, šių trijų vaistų kombinacija, galbūt po 
antrojo įšvirkštimo, iššauks visiško dvasinio išsisėmimo 
būklę — taigi, jūs sugniušite. Tada įpasakosite mums 
viską, ko mes iš jūsų norėsime, ir t?i bus tiesa — ir mes 
pasakysime jums, ką jūs turite galvoti, ir jums tai bus 
taip pat tiesa.

— Ir tai pasakoji tamsta mums iš anksto taip smulk
meniškai? — lėtai kalbėjo Janscis.

— Kodėl ne? Įspėjimas šiuo atveju nebūtinai turi 
reikšti ir apsišarvavimą: proceso eiga nepakeičiama. — 
Jis tai pasakė su tokiu įsitikinimu, kuris išjungė bet ko
kią abejonę, ir baltai apsirengusiam asistentui davė ženk
lą pradėti injekcijas. Tada paspaudė mygtuką ant stalo. 
— Ateikite, mano ponai, laikas jums parodyti, kur būsi
te patalpinti.

Sekančią akimirką sargybiniai pasirodė iš naujo, 
atrišo nuo kėdžių Janscio ir Reinoldo rankas ir kojas, 
bet tuoj pat krūvon surišo rankų ir kojų sąnarius taip 
preciziškai, kad visai negalėjo kilti mintis bandyti pa
bėgti. Tada komendantas išė'o pirmas, Janscis ir Rei
noldas paskui jį, iš kairės ir dešinės palyda po du sargy
binius, trečiajam su užtaisytu ginklu įsiterpiant kiekvie
no užnugaryje. Apsaugos priemonės buvo be spragų.

Jie perėjo apsnigtą kiemą, pro sargybų saugomas 
duris pateko į pastatų kompleks.. S” masyviomis sieno

mis, užgrotuotais langais ir siauru, silpnai apšviestu ko
ridorium. Maždaug pusiaukelėje komendantas sustojo ant 
žemyn vedančių akmeninių laiptų pakopos, pamojo vie
nam sargybiniui, parodė duris ir. atsisuko į abu kalinius.

— Paskutinis žvilgsnis, mano ponai, vaizdas, kurį 
galite nusinešti žemyn į kalėjimo kameras, kad apie jį 
galvotumėte, kaip paskutines jūsų ligšiolinio gyvenimo 
valandas. — Komendantas atidarė duris, kurias sargy
binis buvo atrakinęs, ir tarė: — Prašau, mano ponai.

Reinoldas ir Janscis, grandinių trukdomi, įvirto vi
dun ir neparpuolė, tik įsikibę į senoviškos lovos kojūgalį. 
Lovoje gulėjo vyras ir miegojo, ir Reinoldas pamatė be 
jokio nustebimo — jis tuoj pat tai įtarė, kai tik komen
dantas sustojo tarpduryje, — kad būta profesoriaus Je- 
ningo. Jis buvo išblyškęs ir sulysęs, atrodė, kad per tas 
tris dienas, kurias Reinoldas jo nematė, būtų senėjos 
metais; tačiau jis tuoj pat atsibudo, ir Reinoldas nega
lėjo užgniaužti palengvėjimo jausmo pamatęs, kad Je- 
ningas, nepaisant, ką bebūtų iškentėjęs, tebebuvo išlaikęs 
savo atkaklumą: jo akys blykstelėjo, jam sunkiai ke
liantis.

— Ką tai trijų velnių vardan vėl turi reikšti? — su
šuko jis angliškai. Tačiau Reinoldas galėjo konstatuoti, 
kad komendantas jį suprato. — Ar jūs, prakeiktieji, ne- 
užtektinai mane prikankinote per savaitgalį, neduodami...

Jis nutilo, pažinęs Reinoldą, ir kurį laiką spoksojo į jį.
— Tai tą berną irgi pačiupot?
— Spąstais, — prabilo komendantas laisvai angliš

kai. Jis atsigręžė į Reinoldą. — Tamsta atlikai ilgą ke
lionę iš Anglijos, kad pasikalbėtum su profesorium. Tams
ta pasikalbėjai. Dabar gali su juo atsisveikinti, jis šią 
popietę — tiksliau sakant, už trijų valandų — išvyksta 
į Rusiją. — Jis vėl atsisuko į Jeningą ir tęsė: — Keliai 
yra nepaprastai blogi. Mes pasirūpinome, kad prie Pecso 
traukinio būtų prikabintas specialus vagonas. Taip.tams
ta galėsi labai patogiai keliauti.

(Bus daugiau)
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KA AŠ MAČIAU KOMUNISTINIAME JAUNIMO
FESTIVALYJE? Romas Kezys

Kai iš Helsinkio aerodromo 
autobusu vykome į miesto cent
rą, visa aplinka stebėtinai pri
minė Lietuvą, kurią vaiku būda
mas palikau. Ir tie berželiai, ir 
javų laukai, ir žmonės vėjo su
pūstais veidais sakyte sakė, kad 
Lietuya yra čia pat. Ir kaip skau
du, kai pagalvoji, kad, norėda
mas laisvai pakalbėti su savo 
krašto žmonėmis negali į savo 
gimtinę nuvykti, bet turi keliau
ti į kaimyninį kraštą, tikėdamas 
ten partizanišku būdu savo bro
lius sutikti.

Važiavau į Helsinkį dalyvauti 
aštuntajame jaunimo ir studen
tų festivalyje "už taiką ir drau
gystę". Taip oficialiai festivalį 
vadino jo organizatoriai Inter- 
national PreparatoryCommittee 
(IPC). Ši organizacija yra sukur
ta vienam tikslui - rengti festiva
lius, kurių jau buvo 8. IPC pag
rindinai sudaro dviejų organiza
cijų nariai - International Union 
of Student ir World Federationof 
Democratic Youth. Abi organiza
cijos yra visiškoj komunistų įta
koj ir kontrolėj. Todėl nestebėti
na, kad ir festivaliai yra organi
zuojami vienu tikslu - apkrėsti 
komunizmo bacilom pasaulio jau

nimą. ’
Nuo 1947 m., kada įvyko pir

masis festivalis Prahoje, neat
rodo, kad šie milžiniški tarp
tautiniai subuvimai tobulėtų ar
ba smuktų. Tačiau vienu atžvil
giu organizatoriai gali pasi
džiaugti laimėjimu, būtent - pas
kutinieji du festivaliai vyko jau 
laisvuose kraštuose - Austrijoj 
ir Suomijoj. Pirmieji šeši buvo 
pravesti įvairiose komunistinio 
bloko valstybėse. Žemiau patie
kiu pagrindinius statistinius duo
menis apie visus festivalius.

Prahoj 1947 m. 20,000 dalyvių 
iš 67 kraštų. Didžiulė Stalino sta
tula Sov. S-gos parodoje buvo di
džiausia šio festivalio atrakcija. 
Budapešte 1949 m. 10,000 dalyvių 
iš 80 valstybių. Šis buvo negau
siausiais iŠ visų festivalių; Rytų 
Berlyne 1951 m. 26,000 dalyvių 
iš 104 kraštų. Bukarešte 1953 m. 
29,000 dalyvių iš 111 kraštų. Var
šuvoj 1955 m. 30,000 dalyvių iš 
115 kraštų. Maskvoj 1957 m. 
35,000 dalyvių iš 131 valstybės. 
Šis buvo didžiausias ir daugiau
sia kainavęs festivalis (apie 
100,000,000 dol.). Vienoj 1959 m. 
buvo 18,000 delegatų iš 112 vals
tybių. Helsinkyje 1962 m. 13,000

iš 137 valstybių.
Kaip iš datų matome, iki 1959 

festivaliai buvo organizuojami 
kas du metai. Helsinkio festivalį 
suorganizuoti užtruko 3 metus. 
Spėjama, kad milžiniškos išlai
dos verčia retinti festivalių or
ganizavimą. Nors komunistai gau
na daug propagandinės naudos iš 
šių festivalių, tačiau, matomai, 
už tą sumą kai kurie komunistų 
vadai tikisi galį daugiau propo- 
gandinės naudos išgauti.

Kokiu būdu komunistai laimi 
propagandiniu atžvilgiu šiuose 
festivaliuose? Pirmoj eilėj - 
masiniuose parengimuose sukur
dami entuziastišką, pakilią nuo
taiką. Nesunku įsivaizduoti, kad 
naiviam žiūrovui, besėdint viena
me iš tokių parengimų, staiga ga
li užeiti noras jungtis į skambią 
rusišką dainą ir "eiti Lenino ke
liu" - taip, rodos smagu būti ko
munistų tarpe. Šalia to, pats fak
tas, kad komunistai laisvame 
krašte sugeba pravesti tokio 
masto jaunimo subuvimą, yra 
jiems didelis laimėjimas. Tačiau 
daugiausia propagandinio pelno 
rengėjai gauna iš kiekvieną festi - 
valio dieną vykstančių pasiro
dymų, konkursų, varžybų ir pan.,

r AKIMIRKOS- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  Bronys Raila

Malūnas ir jo vandenėliai
Atėjus papildomai medžiagai, dar kartą tenka 

pasisakyti tuo pačiu ir truputį nauju klausimu.
Du mūsų laikraščiai - Chicagos Draugas ir 

Brooklyno Darbininkas, - kuriuose paprastai bū
na palaikomos mūsų krikščionių demokratų ar 
frontininkų politinės linijos, praeityje kartais ne
susilaikydavo nuo aštrių tarpusavio ginčų, ypač 
kai krikščionys demokratai užpuldavo frontinin
kus, - vienu klausimu dabar parodė pilną solida
rumą.

Tai dėl Lietuvos atstovo Washingtone titulo, 
kuris mano buvo paliestas ir kiek panagrinėtas 
šiame laikraštyje.

Abiejų katalikiškų laikraščių straipsniai sa
votiški tuo, kad Drauge jis pasirašytas tūlo P. 
Janulio, o Darbininke eina kaip redakcinė spaudos 
apžvalga be parašo. Abu straipsniai tačiau varto
ja žodis žodm gerą gabalą lygiai to paties teksto, 
tik pradžioje ar pabaigoje kaiką kitoniškai nuo 
savęs pridėdami.

Kam ta komedija ir paika "diplomatija"? Būtų 
buvę daug padoriau įdėti pareiškimą su pilnu pa
rašu asmens, kuris tokį kumunikatą paruošė, o 
jau tada nuo savęs komentuoti.

Darbininkas "nuo savęs" prideda, kad mano 
nuomonė "sutampa su sovietine", o Draugas iš
dėsto, kad aš iškėliau ne esminį klausimą, jį ne
teisingai nušviečiau ir "daugiaupasitarnavaumū- 
sų priešams, negu informacijai".

Ar daugiau pasitarnaujama priešui, teisybę 
aiškinant ir sakant, ar save ir kitus tuščiomis 
miglomis mulkinant, apie tai jau kalbėjome pra
ėjusį kartą. Šį kartą kiek sustokime, kur aš klau
simą "neteisingai nušviečiau".

Abu laikraščiai atrado Ameriką, pranešdami, 
kad dar pernai JT konferencija Vienoje yra ko- 
edifikavusi diplomatinę terminologiją ir rangus 
ir priėmusi "naujas, šiems laikams pritaikytas 
taisykles". Iš. abiejų laikraščių komunikato tačiau 
matyti, l$ad konferencija nieko esmiškai naujo, ne
nustatė, tik gal daugiau sutikslino tai, ką jūs jau 
prieš daugelį metų galėjote rasti kiekviename 
stambesniame tarptautinės ir diplomatines tei
sės kurse.

Kaip tik tai aš ir turėjau galvoje ir laikiausi 
įprastinių sąvokų, rašydamas apie "Lietuvos at
stovo" ir laikinojo pasiuntinybės reikalų vedėjo 
titulus. Ponai frontininkai ir krikščionys demo
kratai nenurodė ir nesurado šiuo atžvilgiu nė 
vienos mano klaidos. Aš pareiškiau, kad laiki
nasis reikalų vedėjas Washingtone teisingai var
toja savo turimąjį titulą Amerikos vyriausybei, 
bet jį be jokio būtino ir svarbaus reikalo išpučia 
saviems tautiečiams. Jei kam gali atrodyti juokin
gas toks išpūtimas, tai tik nebent bolševikams, ir 
todėl to geriau reikėtų nedaryti. Valstybės atsto
vavimo reikaluose nedaroma gi skirtumo tarp mi
sijų šefų rango, kaip teisingai komunikate pasa
kyta ir kas kiekvienam su tais klausimais susi
pažinusiam senai žinoma. Bet kam reikalingos ir 
būtinos povo plunksnos santykiuose su savo tau
tiečiais?

Bet lukterkime.
Abiejų katalikiškų grupių komunikatas sako, 

kad vienu atveju aš suklydęs. Esą, Lietuvos dip
lomatinės tarnybos praktikoje buvęs "Atstovo" 
terminas. Liet, užsienių reik, ministerijos Ži
nynuose jis buvęs dažnai vartojamas. Neturiu jų 
po ranka, bet jau ir dabar matyti, kiek pagrindo 
teturi tokš argumentas. Mat, ten Chargė d'Af- 
faires titulas buvęs verčiamas lietuvių kalbon- 
"atstovas”. ' x

Jei taip kada buvo verčiamas, tai, deja, visai 
klaidingai. Chargė d’Affaires sąvoka iš pran
cūzų kalbos sklandžiai lietuviškai neišverčiama, 
bet pati artimiausia jai prasmė yra - asmuo, 
kuriam pavestas reikalų atlikimas, taigi sklan
džiau mūsiškai - "reikalų vedėjas". Mūsų žodis 
"atstovas", kaip visiems žinoma, angliškai ar

prancūziškai verčiamas visai kitu žodžiu. Tad aš 
pagaliau nesuprantu, koks interesas yra plakti 
tokias muilo putas ir būtinai siekti statyti ant sa
vo.

Kas liečia rangus, yra daug padoriau ir, jeigu 
taip norit, Lietuvos išlaisvinimui naudingiau ir 
garbingiau, jei generolus vadinsime generolais, 
o leitenantus leitenantais. Kam toks užsispyri
mas, būnant lietenantais, būtinai lošti generolus 
ir ieškoti "įrodymų", jog taip pasivadinus bus 
"naudingiau Lietuvos laisvinimui", o jei kas pa
vadins tikruoju titulu, tai bus - "vandens ant ko
munistinio malūno pylimas"!...

Galėtume nors kartą liautis su tokiomis paiky
bėmis. Ar dar neužteko Dr. P. Karvelio, per
manentinio Vliko užsienio politikos "valdytojo" 
"ambasadorystės" Bonnoje?

Lietuvos atstovo titulo klausimą aš ne visai 
veltui iškėliau ir toli gražu ne dėl kokio pasi
smaginimo. Ir esu patenkintas, kad tos polemikos 
tai suaktualina.

Tai yra pusėtinai tragiškas reikalas Lietuvai 
ir užsienio lietuviams. Ir nėra ko mums merkti 
gurklių į smėlį, kaip strausams.

Tai yra skaudus ir keliąs susirūpinimo atve
jis, kad tokiame svarbiame mieste, kaip Wa- 
shingtonas, D.C., Lietuvos diplomatinė misija 
su buvusio ministro mirtimi buvo degraduota, ne
teko jai prideramos galvos ir titulo atžvilgiu, ir 
sunku išmatyt! viltį, kad artimesnėje ateityje, jei 
iš viso, galės dar būti atstatyta normali padėtis. 
Ponas J. Kajeckas jau vien dėl formalinių 
kliūčių turės likti laikinasis reikalų vedėjas, 
jeigu nebus kvalifikuoto organo jį ar ką kitą 
paskirti, kaip Lietuvos Nepaprastą Pasiuntinį 
ir įgaliotą Ministrą.

O už tai, tarp kitko, pirmiausia yra atsakin
ga lietuvių visuomenė, kai kurios politinės gru
pės ir ypač "vadovaujantieji Lietuvos išlaisvini
mo veiksniai". Per eilę metų jie darė viską, kad 
būtų degraduotas,morališkai sunaikintas ir paties 
Draugo dažnai tik kabutėse rašomas "Lietuvos 
diplomatijos šefas", jau nekalbant apie vadina
muosius Kybartų aktus, kuriais Stasiui Lozorai
čiui buvo deleguotos tam tikros valstybinio tęsti
numo funkcijos. Jei visa lietuvių visuomenė ir visi 
veiksniai visada ir nuolat ne tik savo tarpe, bet ir 
tarptautinėje plotmėje, taipgi ir Washingtone, D.C. 
vieningai būtų tai palaikę, rėmę ir stiprinę, pono 
Kajecko padėtis ir rangas gal būtų buvęs šiandien 
geresnis, jeigu ne visai geras.

Bet ne! Lietuviams užsienyje jūros marios tada 
buvo ligi kelių. Nieko nepripažįstam, net konsti
tuciją keičiam. Šalin! Šalin tas nulis, šalintas to- 
talizmas! Mes - Vlikas, net Altas, - būsim nauja 
lietuviška valdžia!.. Ir įvairūs mūsųpačių"atsto
vai" važinėjo į Washingtoną su savo įrodymais, kad 
niekas nepripažįstąs "totalisto Lozoraičio". Pa
galiau, ne be kolegų kaltės, pasigirsdavo iš sveti
mųjų net tokios jo charakteristikos: -"Thatbirdof 
Rome" ir panašiai.

Tai truko per penkiolika metų. Aš patsjaubač- 
ką rašalo išliejau, šimtais kartų per tuos metus 
rašydamas ir stačiai raudodamas dėl mūsų kvai
lumo ir šaukdamas neprisišaukdamas nors kiek 
atsikvošėti - patiems nekirsti trapių šakų, ant 
kurių lietuviškas reikalas užsienyje dar kiek ge
riau galėjo sėdėti.

Bet buvo kirsta ir kirsta iš peties. Ir dabar ga
vom, ko užsipelnėm, ir dabar tuščia ir per vėlu 
povo plunksnomis kaišytis.

Ir dabar tie poneliai, kurių sąžinė yra turbūt 
begemotiškos odos, leidžia per laikraščius vande
nėlį ir drįsta, kaip niekur nieko, aiškinti, kad tai 
mano nuomonė "sutampa su sovietine" ir kad aš 
"pilu vandenį ant komunistinio malūno".

Ir taip kalba tie, kurie visą brudną tokio vandens 
ežerą jau pripylė. Dabar geria ir net nečiaudo. 
Cha...

tokiu būdu: komunistinių kraštų 
delegacijas sudaro rinktiniai to 
krašto jaunuoliai, įvairių šakų 
specialistai, gerai paruošti ir 
valstybės remiami. Tuo tarpu 
laisvųjų kraštų "atstovai" dau
gelyje atvejų yra prokomunisti
nė, neorganizuota, "bytnikų" gru
pė be ypatingo noro ir sugebėji
mų savo krašto garbę ginti, o 
dažnai dirbanti prieš savo krašto 
interesus. Kai tokios dvi grupės 
susitinka varžybose, žinoma, 
komunistai laimi. Sovietų propa
gandistai nemini,kokiu būdu tos 
grupės buvo sudarytos, tačiau jie 
visomis triūbomis šaukia, kad, 
pa v., Bulgarija nugalėjo JAV.

Festivalio šūkis buvo "Taika 
ir draugystė". Ir kokia ironija: 
niekad savo gyvenime aš nebuvau 
girdėjęs tiek daug pro-kariškųir 
neapykanta persunktų kalbų ir šū
kių kaip per šį dešimties dienų 
laikotarpį. Net ir tamsiausias 
juodukas, atvažiavęs iš vidurio 
Afrikos, jei jis pajėgė objekty
viai galvoti, galėjo pamatyti kaip 
Sovietai juokiasi iš nuoširdžiai 
taikos ištroškusio jaunimo. Po 
taikos ir draugystės skraiste jie 
visomis priemonėmis skiepijo į 
jaunas sielas komunistines baci
las ir ugdė neapykantą visiems 
laisvojo pasaulio kraštams. Tie
sa, daugelį šių darbų sovietai 
atliko ne savo rankomis. Pav. 
daug studentų buvo atgabenta į 
Helsinkį iš Patrice Lumumba 
universiteto Maskvoje (šis uni
versitetas skirtas pirmoj eilėj 
afrikiečiams). Jie kalbėjo tarsi 
jie atstovautų savo kraštų jauni
mą. Žinoma, jie aklai propaga
vo Maskvos, o ne savo krašto li
niją. Daug komunistinio elemen
to buvo privežta iš įvairių Pie
tų Amerikos ir Afrikos kraštų. 
Jų keliones finansavo taip vadi
namas "solidarumo fondas". 
Daug festivalio dalyvių ir sudarė 
tokiomis priemonėmis jaunuoliai 
sutraukti į Helsinkį. Todėl So
vietų Sąjungai nebuvo jokio sun
kumo šį taikos burbulą paversti 
triuškinančia komunizmo perga
le festivalio dalyvių akyse.

Suomių studentijos pasiprieši
nimas šiam festivaliui buvo ste
bėtinas. Ne vien pagarsėjusios 
jaunimo demonstracijos prie "Se
nojo studentų namo”, bet studen
tijos laikysena prieš festivalį ro
dė jų gilų supratimą šio festiva
lio tikslų ir energingą priešini
mąsi tiems tikslams įgyvendinti. 
Apie 90% visų suomių studentų 
pasisakė prieš festivalio rengi
mą Helsinkyje. Nenuostabu, kad 
komunistai apėjo suomių studen
tų organizacijas, ir festivalio 
reikalais kreipėsi tiesiai į vy

riausybę. Kai ši pareiškė, kad 
čia yra jaunimo organizacijų rei
kalas ir kad valdžia į šį reikalą 
nesikiša, tuomet Raudonoji Meš
ka visu svoriu užgulė mažutę Šuo 
miją, ir, žinoma, gavo ką norė
jo. Tačiau suomių studentija be 
pertraukos demonstravo savo ak
tyvų pasipriešinimą prieš tokį 
brutalų jų teisių pažeidimą.

Tačiau likusi suomių visuo
menės dalis neparodė tokio ryš
kaus anti-festivalinio nusistaty
mo, kaip studentija. Atsimintina, 
kad per pereitus rinkimus net 
23% suomių balsavo už komunistų 
partijos kandidatus. Taigi, rau
donųjų ir jų pataikūnų buvo gau
su. Be to, iš visos Suomijos į 
Helsinkį buvo sugabenta 8,000 jau* 
nuolių pro-komunistų, kurie vi
sokeriopai rūpinosi festivalio 
gerbūviu. Vienok, didžioji visuo
menės dalis buvo nusistačiusi 
prieš festivalį, ir savo protestą 
reiškė subtiliai, netiesioginiai - 
ignoruodami festivalio parengi
mus. Bene ryškiausias šio pro
testo aspektas buvo tai, kad didie
ji Suomijos laikraščiai visiškai 
boikotavo festivalio eigą, išsky
rus komunistiškąjį Kansan Un-

tiset (57,000 tiražas). Priėjo net 
prie to, kad festivalio organiza
toriai' turėjo duoti apmokamus 
skelbimus į Helsinkio laikraščius 
su pranešimais apie Yuri Gaga- 
rino atvykimą.

Festivalio programa buvo tiek 
įvairi ir plati, kad neįmanoma jos 
vienaip ar kitaip apibendrinti pa
ragrafo rėmuose. Didžiausią 
programos dalį sudarė atskirų 
valstybių tautiniai pasirodymai. 
Daug buvo įvairių sportinių žai
dimų, kurių dauguma vyko už 
Helsinkio ribų. įvairūs muziki
niai konkursai ir pasirodymai, 
šokiai, debatai ir diskusijos, va- 
riete pasirodymai, tarpdelegaci- 
niai susitikimai, ekskursijos po 
Suomiją, šachmatininkų, filate
listų, žuvininkų, krikščionių 
darbininkų, ūkininkų, fotografų 
ir kitų specialybių susirinkimai 
galėjo patenkinti ir labai išlepin
to skonio delegatą. Bent taip iš 
programos atrodė. Praktikoje 
buvo kiek kitaip. įdomesni paren
gimai turėjo atrinktą publiką ir 
jei neesi "išrinktųjų" tarpe, tai ir 
pasiliksi stovėti už durų.

(Bus daugiau)

CLEVELAND PRIVALO AUGTI —

IŠRINKITE

JOHN T.

CORRIGAN
MAYOR

• PRITYRĘS PAREIGŪNAS

• RYŽTINGAS VADOVAS

<• EFEKTINGAS
ĮSTATYMAMS

SUGEBĖJIMAS
DRĄSA
NEPRIKLAUSOMAS

JOHN T. CORRIGAN

DARBAI...
Dinamiška prog r a m a 

pritraukti daugiau pra
monės ir prekybos i Cle- 
velandą, tuo suteikiant 
daugiau darbų, visiems 
vyrams ir moterims no
rintiems ir pajėgiems 
dirbti.

Išrinkite geriausią vyrą toms pareigoms

X JOHN T. CORRIGAN
MAYOR — DEMOCRAT

GEORGE BLAHA, Ch. 18024 Ponciąna

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL DENDROVĖS
• a ■

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.-
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Mirė Justinas Plaušinaitis
Su dideliu liūdesiu paly

dėjome į Kalvarijos kapus 
Brocktone rugsėjo 15 dieną 
su šiuo pasauliu atsiskyrusį 
Justiną Plaušinaitį, gimusį 
1910 metais šakių apskri
tyje, atsargos kavalerijos 
karininką.

A. a. Justinas Plaušinai
tis Lietuvoje tarnavo 2-ram 
Ulonų D. L. K. Birutės ir 3 
Dragūnų Geležinio Vilko 
pulkuose karininku, o vo
kiečių okupacijos metu — 
apskrities viršininko padė
jėju.

žiaurus likimas atplėšė 
Justiną nuo savo tėvynės, 
nuo karjeros ir nuo savo 
mylimo žirgo.

Galima suprasti, kaip 
žmogui sunku atsiskirti su 
savo mylimaisiais, o ypa
tingai kariui yra sunku at
skirti su ginklu, draugais.

Justinas Plaušinaitis bu
vo labai gero, ramaus ir su
gyvenamo būdo. Nemėgda
vo švaistytis tuščiais žo
džiais, kalbėjo tik reikalui 
esant, kaip pridera tikram 
kariui. Už tat žmonių buvo 
gerbiamas ir mylimas-

Atvykęs į Ameriką grie

bėsi kad ir sunkiausio dar
bo.

G y v endamas Brocktone 
priklausė Brocktono lietu- ' 
vių tarybai, lietuvių bend
ruomenei, lietuvių klubams 
ir kitoms organizacijoms. 
Gal dėl tokio būdo, tėvynės 
praradimo ar ankstybos 
mirties nujautimo nerizika
vo muštis dėl geresnės atei
ties, bet tenkinosi tuo ką 
turi ir niekuomet dėl to ne
siskundė, nors darbas kar
tais buvo gana sunkus. Taip 
pat nesiskundė beveik iki 
paskutinių dienų dėl savo 
ligos. Nemėgo keliauti iš 
darbovietės į darbovietę, 
mėgo tik pastovų darbą. 
Nuo 1950 metų išdirbo vie
noje namų statymo bendro
vėje.

Dėl negailestingos mir
ties Lietuvos kariuomenės 
karininkų korpusas, lietu
vių bendruomenė ir organi
zacijos nustojo savo akty
vaus nario, žmona Marcelė 
— mylimo vyro, o vaikai 
Stasys ir Algidė — nepa
keičiamo tėvo.

Tebūna Tau, Justai leng-

Lietuvos savanorio-kūrėjo Alekso Mackevičiaus laidotuvėse rug
sėjo 22 d. Clevelande, atsisveikinimo kalbą sako A. Banis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

va ši, kad ir svetima žemė. 
Tavo draugai ir pažįstami 
tavęs ilgai nepamirš. Mes 
Tavęs liūdime kartu su Ta
vo šeima. V. Senuta

PHILADELPHIA

DAUGIAU! DARBŲ! — MAŽIAU MOKESČIŲ! 
NAUJŲ DARBŲ! — NE NAUJŲ MOKESČIŲ! 
IŠRINKITE ... Demokratą

Generalinis Prokuroras 
MARK McELROY

Mark

McELROY
MAYOR

APMOKESTINIMO IR IŠLAIDUMO POLITI
KA, BE EKONOMIJOS IR PRAMONĖS VYS

TYMOSI, YRA TUŠČIA POLITIKA!
Padaryk Clevelandą "geriausia vieta vals
tybėje” prekybai — pramonei — darbinin

kijai.
• MIESTO TARYBOS NARYS CLEVELAN

DO 3-JE APYLINKĖJE 1 93b-42
• VALSTIJOS ATSTOVAS Iš CUYAHOGA 

APSKRITIES 1949-50
• VALSTIJOS SENATORIUS. IŠ CUYAHOGA 

APSKRITIES 195 1-52
• OHIO VALSTIJOS GEN. PROKURORAS 

1959 IKI DABAR.

JOHN T. BILINSKI, 1420 Castle Avė., Cleveland, Ohio

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE ................242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330

Pradėjo mokslą
Philadelphijos LB šešta

dieninė mokykla rugsėjo 22 
d. pradėjo mokslą, bet mie
lai dar laukiami ir nauji 
mokiniai, tik prašome ne- 
nudelsti, kad be reikalo ne- 
sitrukdytų darbas.

Šalia pradinės mokyklos 
skyrių veikia ir aukštesnio
ji mokykla, kuriai vadovau
ja prof. J. Puzinas.

Primename, kad mažiau 
lietuviškai mokantiems jau
nuoliams prie aukštesnio
sios mokyklos organizuoja
mi, T. Gečienei talkininkau
jant, specialūs kursai, ku
rie darbą pradeda šį šešta
dienį (rugsėjo 29), 10 vai. 
ryto p. Romanauskų bute 
(1139 H. Wingohocking St., 
Philadelphia 40).

Aukštesniosios mokyklos 
ir specialiųjų kursų reika
lais prašome kreiptis į prof. 
J. Puziną, tel- GL 7-0358.

PAGERBS Ao OLĮ

A. L. T. S-gos Philadel- 
phijos skyrius, įvertinda
mas velionies nuopelnus 
Lietuvai ir lietuviams, spa
lio 7 d. (sekmadienį), 4 vai. 
p. p. Four Chefs, Presiden- 
tial Room, Sackett ir Hel- 
lerman Streets, (6500 
Frankford Avė.), Philadel
phia, Pa. rengia velioniui A. 
Oliui pagerbti akademiją. 
Kalbės prof. J. Puzinas 
ir Antanas L. Lapinskas, 
advokatas (Chicago, III.), 
artimas velioniui Oliui. Me
ninę dalį išpildys Irena 
Stankūnaitė, Irena Vyliau- 
daitė-Veblaitienė, ir G.Dau. 
beras.

A. a. Antanas Olis (1898. 
VIII. 25 — 1958. VI. 3), 
teisininkas, politikas, visuo
menininkas yra itin bran
gus kiekvienam lietuviui. 
JAV gimęs ir Lietuvos ne
matęs, bet ją pamilęs, ne- 
vien skelbė tezę, kad buvi
mas geru JAV piliečiu ne
trukdo būti sąmoningu lie-į 
tuviu, bet ir visu ryžtumu 
stojo Lietuvos ir lietuvių 
reikalų gynybon.

Santūrus, tautiškas ir 
taurus ne tik su kitos ideo
logijos žmonėmis, bet ir su 
asmeniniais savo politinės

karjeros priešininkais. To
lerancijos ir sugyvenimo 
troškimo veikiamas, jis per
žengia grupines bei parti
nes ribas.

Akademijoje mielai suti
ko dalyvauti velionies našlė 
p. V. Olienė ir eilė kitų vi
suomenininkų, politikų ir 
t.t. iš toli ir arti.

Po akademijos banketas. 
Visi lietuviai ir jų bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

Garbės Komitetas: Juzė 
Augaitytė, Charles S. Che- 
leden, Petras Jonkus, Jonas 
Puzinas, Jonas Stikliorius, 
Vincas Šaudzis, Helen E. 
Vainiūnas, Vytautas Voler- 
tas.

Skyriaus Valdyba: Juo
zas česonis — pirm., Algir
das Jonys, Antanas Impu- 
levičius, Petras Didelis, 
Henrikas Misliauskas.

DETROIT
Jaunimo šokių vakaras
Detroito Birutietės ir 

Jaunimo choro Tėvų Komi
tetas šį šeštadienį, rugsėjo 
29 d., 7 vai. 30 min. vakare 
YMCA patalpose, prie Clark 
parko ruošia smagų jauni
mui linksmavakarį. šokiams 
išnuomota didžioji salė ant
rame aukšte. Įėjimas vi
siems nemokamai.

Taip pat linksmavakario 
metu bus gera proga dai
nos mylėtojams įsiregis
truoti į chorą. Pirmoji cho
ro repeticija įvyks spalio 7 
d., sekmadienį, po 10 vai. 
mišių mažoje Ispanų salėje.

Mergaičių choras šįmet 
švęs savo darbo penkmetį. 
Mišrus jaunimo choras, 
kad ir žengia dar pirmuo
sius metus, pavasario dainų 
vakare davė šviesių vilčių.

Naujas Tėvų Komitetas
Detroito apylinkės litua

nistinės šeštadieninės mo
kyklos mokinių tėvų susi
rinkimas praėjo bendradar
biavimo su mokyklos vado
vybe nuotaikoje. Tėvai pa
rodė susidomėjimo mažųjų 
švietimo reikalais.

Susirinkimą pravedė bu
vusi tėvų komiteto pirmi
ninkė Alantienė. Į naują tė
vų komitetą išrinkti Galina 
Gobienė, Stefanija Kaune- 
lienė ir Kęstutis Keblys.

Tėvai prašomi nedelsiant 
užsimokėti mokestį už 
mokslą. Negalintieji užsi
mokėti paduoda pareiški
mus bei prašymus Apylin
kės Bendruomenės valdy
bai- St. Sližys

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ

KRAUTUVE
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J . J a n u š a i t i s ir J . Mažeika

paramą
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

German Brancly................
Kron-Brannvin Aąuavit. . . 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Fui]

5th $4.79
5th $3.98
5th $5.29
Qu. $3.98

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine ......................Qu. $6
Bordeaux French Wine.......................... 5th $(1
Zeller Schwarze Katz .................... 5th $1
Ambasador Vermouth ......................5th $0

Draminis Stasio Pilkos rečitalis
10 METŲ MENINIO DARBO SUKAKTIES PROGA, 

dalyvaujant mezzo sopranui

A. STEMPUŽIENEI,

pianistui ST. MOZSI

ir W. Šekspyro veikalų dialogų partnerei

R. NASVYTIENEI.

SPALIO 6 D. Clevelando Lietuvių Salėje.

Pradžia 7 vai. vak.

VĖLIAUS ŠOKIAI IR BUFETAS.

Bilietai —
Dirvoje ir Lietuvių Prekybos Namuose.

Rengia VL. BRAZIULIO VAI). DRAMOS STUDIJA.

S u t a upos, įneštos 
spalio 10 dieną, duos 
procentą nuo spalio 
1 dienos — 4''/, jei 
inešite pilniems me
tams — 314V, jei 
sutaupos laik o m o s 
trumpiau nei metai, 
bet ne mažiau, kaip 
ketvirtį metų.

jBoctcių NATIONAL BANK
MEMBER FEOERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATlON

24 valandų patarnavimas Tel. 942-8038

J. S. AUTO SERVICE & SALES 
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai. 
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

EAST CLEVELAND — EVCI.ID AT S U PER1OR A VE.1

OPEN EVERY SATIiRDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

•1O OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

LN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. <
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

Radio Free Europe 
transliuos tautybių 

dienos iškilmes
Be vietinių radijo ir tele

vizijos stočių, Radio Free 
Europe taip pat jungiasi j 
darbą, kad tautybių dienos 
iškilmes perdavus į sovietų 
pavergtus kraštus.

Tos iškilmės, prasidėję 
rugsėjo 27 d. tęsiasi tris 
dienas.

šeštadienį, rugsėjo 29 d. 
lietuvių grupė pasirodys 
8:15 vai. vak. Visų tauty
bių atstovai tautiniuose rū
buose dalyvaus parade į di
džiąją Statlerio viešbučio 
balių salę.

šeštadienį, 9 vai. vak. 
programoje vyks iškilmin
gas iškiliųjų 1962 m. pilie
čių atžymėjimas. Lietu
viams tai reikšmingas įvy
kis, nes iškiliąja piliete yra 
mūsų pačių Ona Jokubai- 
tienė.

Prie lietuvių tautinės 
grupės tinkamo pasirody
mo veikia abi ALB apylin
kių valdybos, veikliosios 
mūsų birutietės, Čiurlionio 
Ansamblis, skautai ir skau
tės, Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos meno 
grupės.

Stebėtojų nuomone, lietu
viai labai gražiai reprezen
tuoja savo tautinę grupę-

• Jūra Gailiušytė pa
kviesta mokytojauti Cleve
lando Music School Settle- 
ment piano klasėje. J. Gai
liušytė baigė Clevelando 
Music School Settlement 
1959 m. ir buvo B. Smeto
nienės mokinė.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 29 D
SLOVENIAN AUDITORIUM

DIRVOS METINIAME

Gražina Plečkaitienė

Viktorija Morkūnienė

PILKA CLEVELANDE

Stasys Pilka 1926 metais
Tie buvo reikšmingi laikai Cle

velando lietuviams --36 metai 
atgal, kai čia pradėjo atvažiuoti 
mūsų laisvos tėvynės Lietuvos 
operos dainininkai ir teatro ar
tistai. 1924 metais atvyko komp. 
Antanas Vanagaitis, Juozas Ol
šauskas,-V. Dineika, Dikinis ir 
Dikinienė. Savo gastrolėmis apė
mę veik visas didesnes mūsų ko
lonijas, sukėlė naują dvasią mū
sų išeivijoje. Pradėjom pažinti 
tikrą lietuvišką artistišką sce
nos meną.

Netrukus atvyko ir dramos ar
tistas Stasys Pilka. Jis gastro
liavo ir su Vanagaičio grupe ir 
paskirai.- Clevelande apsilankęs 
keliais atvejais, Stasys Pilka su
rinkęs tinkamus vaidinimui mūsų 
scenos mėgėjus, sumokinęs, pa
statė čia "Aušros Sūnus” ir kelias 
komedijas. Jo padėtos pastangos 
buvo labai vertinamos, pasiliko 
atmintyje anų laikų lietuvių, kurie 
būdami apie 35 metais jaunesni, 
užpildydavo lietuvių salę kimšti- 
na i.

Malonu prisiminti taipgi, kad 
visų tų pastangų priekyje stovėjo 
Dirva, paremdama Lietuvos ar
tistų gastroles, globodama juos, 
ir paragindama lietuvius lankyti 
vaidinimus.

Dabar, spalio 6 d. artistui Sta
siui Pilkai atlankant Clevelandą 
jo 40 metų scenos, veiklos sukak
ties proga, jau kitiems teks lie
tuvių salę užpildyti -- ir reikia 
tikėtis jie artisto Pilkos neap- 
Vils' K. S. Karpius

• Išnuomojamas kamba
rys vyrui, su maistu ir pil
nu aptarnavimu. Skambin
kite telef. 791-2537. Yra ir 
garažas.

PETRAS MAŽELIS 
RežisieriusVAKARE (VYKS iškilmingas

ROMANO PREMIJOS
ĮTEIKIMAS

LB Clevelando I Apylinkės teatras 
"VAIDILA" vaidins

Zigmas Peckus

KĘSTUČIO MIRTIS
Režisierius P E TR A S MAŽELIS

Violeta Žilionytė

Vladas Plečkaitis

Gen. prokuroras Mark 
McElroy, demokratų kandi
datas į Clevelando burmis
tro vietą, deklaravo, kad 
rotušė reikalinga naujos va
dovybės jos problemų iš

ina: KĘSTUTIS - Zigmas Peckus, VYTAUTAS -Romas Zorska, ONA - Gra
žina Plečkaitienė, JOGAILA - Petras Maželis, JULIJONA - Viktorija Mor
kūnienė, SKIRGAILA - Vladas Plečkaitis, MARĖ - Violeta Žilionytė, VAI
DILA - Ignas Gatautis, RIMGAILA - Gediminas Gudėnas, EIMUTIS - Arū
nas Gasparaitis, LAIMUTĖ - Dalia Mackevičiūtė, RAGAINĖS KOMTŪRAS 
- Vytautas Malcanas, KRIVIU KRIVAITIS - Jonas Citulis, DVARIŠKĖ - 
Nijolė Maželienė, KUČUK - Viktoras Stankevičius, PROKŠA - Algirdas 
Rukšėnas.

VAKARO PRADŽIA 6.30 vai. vak.
Po vaidinimo, Dirvos rėmėjams dovanų paskirstymas ir šokiai. Gros Neo Lithuania orkestras.

Didžiojoj salėj šokių meto bus pastatyti papildomi stalai. Bilietai po $3.00, 2.50, 2.00 ir $1.00. 
iš anksto Dirvos redakcijoje. Pradžia 6:30 vai. vak.Nusipirkit ar užsisakykit

Ignas Gatautis

I

Romas Zorska Gediminas Gudėnas

sprendimui.
Miesto reikalavimai nu

sakyti jo rinkimės kampa
nijos obalsyje — "Daugiau 
darbų, mažiau mokesčių — 
naujų darbų, bet nė nau
jų mokesčių”.

• Kandidatas Mark McEl 
roy pareiškė: ”Galime nio 
keti už geresnį patarnavi
mą, pakeliant to patarna
vimo kokybę”.

McElroy, buvęs miesto 
tarybos nariu, valstijos at
stovu ii- senatorium, yra 
geriausiai kvalifikuotas į 
burmistrus.

”AŠ siekiu būti burmis
tru miesto, kuriame gimiau, 
augau ir gyvenau visą savo 
amžių ir kurį aš noriu pa

daryti vieta, kurioje kiek
vienas gyventų ir dirbtų su 
pasidžiavimu” — pasakė 
McElroy, kurį remia 19 
miesto tarybos narių ir 
tautinių grupiit vadovybės.

• Vytautas Balas prane
ša, kad nuo š. m. rugpiūčio 
mėn. 12 dienos persikėlė 
dirbti pas Jackshow Chev- 
rolet, 543 E. 185 gatve, ne
toli Lakeshore Blvd. Tel. 
IV 1-9090. Kviečia visus lie
tuvius apžiūrėti naujus 
Chevroletus. 1963 metų mo
deliai bus išstatyti rugsėjo 
28 dieną. Didžiulis pasirin
kimas vartotų mašinų.

Skambinkit į darbą IV 
1-9090 arba i namus CE 
1-6072.

• Ieško vedusios poros 
gyventi kartu — namų apy
vokos darbams ir vairavi
mui.

Pasikalbėjimui skambin
kite: FA 1-8706

• Išnuomojamas atskiras 
namas, tinkąs 1 arba 2 as
menim, Collimvood rajone.

Skambinkite UL 1-2595.
(111, 112)

Savininkas parduoda 
naują 6 kamb. ranch tipo 
namą — 7870 Som Center, 
į šiaurę nuo \Vhite Rd.

l/'i plytelių vonios, per
skirtas rūsys, 2 mašinų ga
ražas su dvigubu cementi
niu įvažiavimu, moderniški

langai ir rėmai, 100x435 
įrengtas sklypas. Sumažin
ta kaina, nes privalo par
duoti ar išnuomoti su teise 
pirkti.

Lankytis šeštadienį ai’ 
sekmadienį, susižinant tel. 
AN 1-0123.

(112, 113, 111)

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
DIRVA METAMS 
KAINUOJA TIK 

1O DOLERIU k



• Dr. Romas Viskanta su 
šeima persikėlė iš Chicagos 
į W. Lafayette, Ind., kur 
Purdue universiteto buvo 
pakviestas dėstyti mecha
ninę inžineriją ”associate 
professor” titulu. Dr- Vis
kanta dėstys rundergrad- 
uate” ir ”graduate” kursus. 
Jis taip pat bus patarėjas 
pokolegines studijas tęsian
tiems studentams, ir likusį 
laiką pašvęs moksliniams 
tyrimams. Lapkričio mėn. 
gale Dr. Viskanta dalyvaus 
American Society of Me- 
chanical Engineers konfe
rencijoj New Yorke, kur 
skaitys paskaitą. Būdamas 
studentu dr. Viskanta gy
vai reiškėsi akademinėje 
veikloje — vienu metu jis 
buvo studentų skautų Korp! 
Vytis centro valdybos pir
mininku. Baigęs studijas, 
buvo Filisterių Skautų Są
jungos Chicagos skyriaus 
pirmininku.

• Aldona ir Stepas Mac- 
kevičiai, Dirvos bičiuliai 
New Yorke, išskridę atos
togų į Europą, šiuo metu 
vieši Italijoje.

• Juozas Grybauskas, šv. 
Antano taupymo-skolinimo 
bendrovės Ciceroj reikalų 
vedėjas, baigia sudaryti 
programą bendrovės 40 me
tų gyvavimo sukakčiai pa
minėti.

Numatyta švęsti visą 
spalio mėn., kada už atitin

Garbingam Lietuvos sūnui

inž. PIJUI ŽIŪRIUI

mirus, jo geraširdę žmoną HYPATIJĄ ir artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

A. V. Valavičiai

Garbingam ir brangiam lietuviui

inž. PIJUI ŽIŪRIUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius giliai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania
Clevelando Skyrius

Musų mielam garbės nariui

inž. PIJUI J. ŽIŪRIUI

mirus, žmonai HYPATIJAI ir artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

kamą sumą įdėjus taup. 
sąskaiton bus duodami ver
tingi daiktai, o spalio mėn. 
20 d. bus ypatinga šventė. 
Tą dieną šių metų Miss Li- 
thuania — Dalia šulaitytė 
pakviesta dalyvaus visose 
tai dienai numatytose iškil
mėse.

Tarp kitų pramogų, bus 
iš oro paleisti balionai su 
juose įdėtais popieriniais 
pinigais. J- Grybauskas iš 
helikopterio, aikštėje prie 
naujo bendrovės pastato, 
pabers tam tikrą sumą me
talinių pinigų, ir kita.

Cicero gyventojai bei 
taupytojai iš kitų apylinkių 
laukiami šventėje, kur jie 
galės pasinaudoti dovano
mis, teikiamomis per visą 
spalio mėnesį.

• Gen. Vladas Nagius-Na- 
gevičius, ne eilinė Lietuvos 
istorijoje asmenybė. Jo dar
bui, jo pasišventimui lietu
vių kultūrai ir mokslui iš
kelti ir bandyta išleisti 
knyga, kuri atvaizduotų ne 
tik jo asmenį, bet ir laiko
tarpį, kuriame jam teko 
darbuotis.

Knygą apie gen. V. Na- 
gių-Nagevičių- galima įsigy
ti per p- V. Nagevičiene 
(2281 Woodmere Dr., Cle
veland 6, Ohio), per knygos 
redaktorių Dr. B. Matulionį 
(Wallum Lake, Rhode Is- 
land) ir per Immaculate 
Press (RFD 2, Putnam, 
Conn.). Knygos kaina — 6 
doleriai.

• Jadvyga Petkaitė ieško 
giminių. J. Petkaitė, gim. 
1909 Sedos valse., Grūstės 
km. prašo atsiliepti tėvą 
Juozą Petkų ir pusseseres 
Zosę ir Palioniką Petkaites. 
Visi jie prieš Did. karą iš
vyko į JAV, Brooklyną.

Taip pat prašomas atsi
liepti pusbrolis Preilus, ki
lęs iš Žem. Kalvarijos, pa
siekęs Vakarus per paskut. 
karą.

Giminės ar artimieji pra
šomi rašyti ir atsiliepti šiuo 
adresu: Hedwig Wilucki, 
Muenchen - Gladbach, Erz- 
bergerstr- 84, W. Germany.

Madą parodos, kuri įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 30 d. Chicagoje Jaunimo Centre, ruošėjos, modeliai 
ir siuvėjos. Sėdi iš kairės: Milda Memėnaitė, Marija Remienė, Aldona Prapuolenytė, Olimpija Baukiėnė, 
Stasė Olšauskienė. Antroj eilėj: Lialė Sodeikienė, Elena Kučiūnienė, Paulina Vaitaitienė ir Emilija Tut- 
lienė. V. A. Račkausko nuotrauka

MADŲ PARODA KILNIEMS TIKSLAMS
Arkv. Matulaičio vardo 

senelių namų statybai trūk
sta lėšų. M. N. Pr. Seserų 
Rėmėjų Cicero skyrius pa
sišovė ateitį .į pagalbą.

Per visą vasarą ruoštasi, 
planuota ir nutarta šių me
tų rugsėjo 30 d., 4 vai. po 
pietų Jaunimo Centre, Chi
cagoje suruošti savų lietu
vių ponių sugalvotų ir pa
siūtų rūbų parodą. Parodos 
pelną skirti tų namų staty
bai paremti.

Parodoje su savo siūtais 
rūbais pasirodys: dantų 
gyd. Paulina Vaitaitienė, 
Liolė Sodeikienė, Stasė Ol
šauskienė, pianistė Milda 
Mėmėnaitė, Elena Kučiū
nienė ir Olimpija Baukiėnė. 
Emilijos Tutlienės supro
jektuotus ir siūtus rūbus 
modeliuos Lyric Operos so
listė Prudencija Bičkienė,

Trys sukaktuvininkai - garbės nariai

Trys ALT S-gos Baltimorės sk. nariai, sulaukę garbingo amžiaus: 
Vincas Velžis 70 metų, dr. Adomas Laskauskas 75 m. ir Jonas Lie
tuvninkas 80 m. už nuopelnus lietuvybei, pakelti i garbės narius.

Šie metai A.L. Tautinės Sąjun
gos Baltimorės skyriaus gyveni
me nepaprasti. Trys nariai su
laukė garbingo amžiaus: Vincas 
Velžis 70 metų, Dr. Adomas Las
kauskas -75 m. ir Jonas Lietuv
ninkas 80 metų.

Bet ir patys sukaktuvininkai 
nėra tik eiliniai skyriaus nariai. 
Už nuopelnus lietuvybei ir dau
gelio metų patvarų, ištikimą at
sidavimą tautinės minties sro
vei š.m. gegužės 18 d. visuoti
nio skyriaus susirinkimo nutari
mu pakelti į garbės narius.

Jie čia nuotraukoje ir sustoję 
pagal savo amžių: pirmasis iš 
kairės į dešinę jauniausias Vin
cas Velžis, vidury dr. Ad. Las
kauskas ir vyriausias jų Jonas 
Lietuvninkas.

Nuotrauka daryta rugsėjo 9 d. 
dr. Ad. Laskausko pagerbtuvių 
pobūvio metu jo sūnaus Kęstučio 
bute.

Po vasaros karščių, pradėda
mas antrojo pusmečio veiklą, 

Elena Kučiūnienė, dr. Al
dona Labokienė, Dalia Tut- 
lytė ir ponia Simpson.

Džiugu, kad į šį labdaros 
darbą įsijungė visi be įsiti
kinimų ar pažiūrų skirtumų 
ir tuo gauna progos vieni 
kitus geriau pažinti. Cice- 
riškės be svečių priėmimo 
parodoje dar suorganizavo 
dovanų paskirstymą, ku
riam savo kūrinių paaukojo 
dailininkai Paukštienė ir 
Murinas.

Bet tai dar ne viskas- So
listė Prudencija Bičkienė 
žada malonią staigmeną at- 
silankusiems. Ji šių metų 
Lyric Operos sezone daly
vaus 12 operos spektaklių 
ir nepaprastai užimta savo 
partijų paruošimu Princo 
Igorio, Rigolletto ir Figaro 
vestuvių operuose, bet vis 
tiek, kaip ir kitos paminė

Taut. S-gos skyriaus narių susi
rinkimas buvo rugsėjo 23 d. Da
lyvavo du nauji nariai: Dr. St. 
Tallat-Kelpša ir Vincas Gel-gu- 
das. Kuopos padidėjimas visus nu 
džiugino.

Naujasis skyriaus pirmininkas 
M. Karaša plačiau atpasakojo ry
tų apygardos pasitarime, įvyku
siame Asbury Park, N.J., iški
lusius klausimus.

Vėl keli nariai užsisakė išlei
džiamą veikalą apie A. Smetoną. 
Vieni čia pat užsimokėjo, kiti 
tam reikalui dar tik taupo pini
gus.

Kultūrinių pa rangų vadovas K. 
Pažėmėnas pranešė, kad susisie
kęs su vienu filmininku. Į Balti- 
morę su savo darbais ketiname 
pasikviesti ir vieną dailininkę- 
realistę.

Vieningu susirinkusių nutari
mu pirmininkas M. Karaša siun
čiamas mus atstovauti Clevelan
de įvykstančiame S-gos Tarybos 
ir skyrių pirmininkų suvažia
vime. (P) 

tos parodos dalyvės, malo
niai sutiko dalyvauti ir tuo 
prisidėti prie parodos pasi
sekimo.

Parodos metu Cicero sky
riaus valdybos narė Stefa 
Kisielienė rūpinsis vienin
telio vaikams skirto laik
raštėlio „Eglutės” platini
mu.

Negalima praeiti nepa- 
brėžus ypatingo pasišventi
mo tos parodos paruošimui 
ciceriškių M. Arštikienės, 
St. Kisielienės, A. Prapuo- 
lenytės, M. Rimienės, O. 
Venclovienės, J. Bobinienės,
D. Augienės ir St. Tumosie- 
nės. V. A. Račkauskas

AUKOS DIRVAI
DIRVOS METINĖS ŠVENTES
PROGA AUKOJO:
P. Ambrazevičius..............  5.00
K. Vaiginis.......................... 5.00
P. Vilkas ............................  5.00
J. Bagdonas......................... 5.00
A. Stapulionis ..................... 1.00
H. Andruška .......................  5.00
P. Bastys ......   5.00
Br. Veitas .......................... 5.00
K. Rūkas ............................  1.00
Gr. Būgaitė ....................... 1.00
A. Vaišnys .......................  5.00
J. Podžiukas ...................  5.00
J. Jakubauskienė ............  5.00
V. Paliulionis ................... 1.00

V Tallar-Kplpša ......... 5.00
. 5.00

P Žilinską’; ............. 2.00
. 3.00

5.00
St Malinauskas ........ . 5.00
V Natrius ........... . 2.00
A Strimavičįys ....... 5.00
K Kalp.ndra ........... 5.00
P Dirda ......... 5.00
J. Leimonas .................... . 5.00

. 5.00
T. Eimantas ........ . 1.00
M Kavolis ........, 2.00
A Alkaitis ........... . 5.00

. 1.00
R S Panlinkonis ........... . 5.00
K Ulp.vi'čins . 5.00
P T .ampsatipriP ....... . 5.00
J Dp Riahtpr ........... 5.00
H Januzys ........ . 5.00

. 2.70
P Narbutas . 4.59

G. Natkevičienė................ ...2.00
...5.00

.. 5.00
... 1.00

V Titą c ............ 2.00
.. 3.00
... 1.00
.. 2.00

...5.00

..10.00

.. 5.00

...5.00

... 5.00

...■5.00

... 5.00
M, Kiemaitis..................... ... 2.00

...5.00

...5.00

... 5.00

... 5.00

... 5.00

... 5.00
5.00

... 6.44

... 4.60
... .92

Jaunimo Centras.............
F M Jansonas ............

... 5.00

... 5.00

... 2.00
.... 5.00

J. Variakojis................... .

....5.00

....5.00

.... 5.00

....5.00

.... 3.00
... 5.00
.... 5.00
.... 5.00
....5.00
.... 5.00
....2.00
.... 5.00

Neseniai susituokę Chicagoje Robertas Gruodis ir Aušrelė Juškai
tė. V, Noreikos nuotrauka

ŠIMTUS KARTŲ
galite naudoti tą pačią juostelę norimiems dalykams užrašyti. 
Pasižiūrėkit naujausių magnetofonų (taperecorders)Gradinsko 
televizijų, radijų ir Hi Fi Stereo krautuvėj, 2512 W 47th St., 
Chicago, III., FR 6-1998.
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