
Jonas Rugienius 
1223C tfashburn St.
Detroit 4, Mich.

Komunistų taktika Venezueloje
SMARKIU TERORU SIEKIAMA KRAŠTĄ, JEI NEPAIMTI SAVO VALDŽION, 

TAI BENT PASTŪMĖTI Į KARINĖS DIKTATŪROS RANKAS. - TUO ATVEJU 
ILGAINIUI GALĖTŲ SUSIDARYTI "LIAUDIES FRONTAS", PO KURIO KAUKE 
KOMUNIZMAS LAIMĖTŲ.. o

Paskutinėm dienom pasaulio 
dėmesys buvo nukreiptas į Ve- 
nezuelą. Lietuviškai ją turėtu
mėm vadinti Venecijėle arba 
mažąja Venecija. Taip tą kraštą 
pavadino Alonso de Ojeda 1499 
metais jame užtikęs indėnų kai
mą, pastatytą vandenyje ant kuo
lų.

Mūsų laikais Mažoji Venecija 
yra respublika, kiek didesnė už 
Didžiąją Britaniją, kurios 
352,142 kv. mylių teritorijojegy- 
vena netoli 8 milijonų žmonių. 
Skaičiuojama, kad jų tarpe tėra 
tik 1 ar 2 % grynų kurios nors 
rasės žmonių, kiti mišinys bal
tųjų, indėnų ir negrų. Kalba jie 
beveik visi ispaniškai. 75%gyven- 
tojų verčiasi žemės ūkiu, nors 
žemės savininkai sudaro apie 
3% visų gyventojų. Iki 1917 m. 
žemės ūkis buvo vienintėlis ten 
galimas verslas, jam ir buvo iš 
Afrikos atgabenti negrai. Nuo 1917 
m. buvo pradėta eksploatuoti 
nafta. Šiuo metu ten yra per 12.000 
naftos šulinių. Nafta sudaro 95% 
eksporto ir savo produkcija Ve- 

’nezuela yra pirmoji po JAV. Pa
jamos iš naftos padengė daugiau 
kaip 60% visų valstybės išlaidų. 
JAV ten yra investavusios 3,5 bi
lijonų dol. kapitalą, daugiau negu 
kuriame kitame krašte, išskyrus 
Kanadą.

Tačiau gera tvarka tas kraštas 
niekuomet negalėjo pasigirti. Nuo 
1810 metų, kada buvo atsiskirta 
nuo Ispanijos, valdžios buvo kei
čiamos šūviais. Diktatorius pa
keisdavo diktatorių. Vienas jų 
-- pavarde Cipriano Castro -- 
valdė kraštą nuo 1899 iki 1908 m. 
Kai jis išvyko pasižmonėti į Eu
ropą, jį nuvertė jo padėjėjas Juan 
Vicente Gomez, išvaldęs kraštą 
27 metus, iki 1935 m. Jo valdymo 
laikais rasta nafta atnešė nemažo 
turto, tačiau ne visiems. Gomez 
pasekė gen. Elazar LopezCon- 
treras, kurį pakeitė Isaias Medi
na Angarita. Tą 1945 m. pavarė 
Accion Democratica, kurios 
priešakyje stovėjo dabartinis pre
zidentas advokatas Romulo Be- 
tancourt. Bet 1947 metais kari
ninkai, kurie padėjo Accion De
mocratica , vėl valdžią nuvertė. 
Po karinės juntos valdymo, pre
zidentu per sufalsifikuotus rinki
mus buvo išrinktas Marcos Perez 
Jimenez. 1958 metais karininkai 
nuvertė Jimenezą, kuris pabėgo į 
JAV ir per pirmus demokratinius 
rinkimus to krašto istorijoje nu
galėtoju išėjo tas pats Romulo 
Betancourt, savo laiku žavėjęsis 
komunizmu, bet vėliau juo nusi
vylęs.

Nebuvimas krašte pastovios 
tvarkos privedė prie tokios ūki
nės būklės, kurioje iš vienos pu
sės susidarė palyginti nedidelis

Vytautas Meškauskas

turtingųjų sluoksnis, iš kitos pu
sės gana daug skurstančiųjų. Tą 
problemą pasunkino nepaprastas 
gyventojų prieauglis. Dar 1926 
metais ten nebuvo nė trijų mili
jonų, o šiandien -- netoli 8 mili
jonų.

Sakoma, kad diktatoriui Jime
nez, kurį JAV išdavė Venezuelai, 
valdant, krašte buvo daugiau 
tvarkos, ramybės ir gerbūvio ne
gu dabar. Šiuo metu didžiausias 
pavojus dabartiniam prezidentui 
Betancourt gręsia iš kairės.

Reikia pastebėti, kad preziden
tas Betancourt lygiai taip pat 
blogai įvertino komunizmą, kaip 
ir JAV intelektualų sluoksniai. Pa
gal tų pažiūrą, reikia pirmiausiai 
pašalinti tas sąlygas, kurios iš
šaukia komunizmą. Jas pašalinus 
automatiškai įsigali demokratija. 
Venezuelos atveju reikia tik tei
singiau padalinti turtą ar tiksliau 
leisti visiems pasinaudoti jo ne
šama palaima. To prezidentas 
Betancourt ir siekė,tikėdamasis, 
kad komunizmo agitatoriams bus 
atimta dirva iš po kojų. Ir iš tik
ro, jei šiandien būtų atsiklausta 
tautos, už pasisakytų tik maža 
gyventojų dalis.

Tačiau komunistai, siekdami 
valdžios mažiausiai skaitosi su 
tautos valia. Jie griebėsi teroro, 
kurį Betancourtas atsakė labai 
švelniai. Tokia savo reakcija jis 
komunistus tik paskatino, kurie vi
są paramą, pinigus ir ginklus 
gauna iš Castro Kubos, savaime 
aišku, su Maskvos palaima ir pa
mokymais. Jų tikslas, sakoma, 
yra sukelti tokį chaosą, kad kraš
te vėl būtų įvesta karinė dikta
tūra. Tokia diktatūra, be abejo, 
būtų nemaloniai sutikta Washing- 
tono. Be to, diktatūra, kovodama 
su komunistų teroru, turėtų grieb
tis vis griežtesnių ir griežtesnių 
žygių, kas ilgainiui sukeltų nepa
sitenkinimą platesniuose gyven
tojų sluoksniuose, vėl pakeltų 
galvas vadinami ‘liberalų’ sluoks - 
niai, susidarytų "liaudies fron
tas", ir vėl prasidėtų tarpusavio 
kovos, taip būdingos visom lotynų 
Amerikos valstybėm.

Komunistai savo terorą ypatin
gai sustiprino prieš gruodžio ld. 
numatytus prezidento rinkimus. 
Nors šias eilutes rašant galutini 
rezultatai dar nebuvo žinomi,ta
čiau atrodė, kad prezidento postą 
laimės Raul Leoni, 59 m. prezi
dento Romulo Betancourt parti
jos narys. Savo postą jis turėtų 
užimti kovo mėnesį. Reikia pas
tebėti, kad rinkti Venezuelojeyra 
prievolė, kurios neatlikimas gali 
būti baudžiamas trijų mėnesių 
kalėjimu ir trijų mėnesių algos

Rinkimai Venezueloje... 

atėmimu. Dėl to daug kas balsa
vo, nepaisant komunistų grąsi- 
nimų ir žudymo. Spėjama, kadbal - 
„savo net 95%turėjusių teisę bal
suoti.

Tačiau rinkimai dar neišspręs 
Venezuelos problemos. Ji yra 
glaudžiai susijusi su Maskvos- 
Washingtono santykiais, nes tik 
įsakymas iš Maskvos gali nutrauk
ti komunistų terorą. Venezuelos 
likimas yra susijęs ir su visos 
Lotynų Amerikos likimu. O ko
kios nuotaikos tenvyrauja.galima 
spėti iš fakto, kad šiais metais 
JAV kapitalistai Lotynų Ameri
koje ne tik neinvestavo nė vieno 
cento, bet net sugebėjo ištraukti 
24 milijonus dolerių, tuo tarpu 
patys tų kraštų piliečiai iš Loty
nų Amerikos į saugesnius kraš
tus perkėlė net 800 milijonų do
lerių.

* PREZIDENTO RINKIMAI VE
NEZUELOJE parodė nepaprastą 
gyventojų susidomėjimą ir kartu 
neoficialų plebiscitą prieš Cast
ro ginkluotų teroristų žudikiškus 
veiksmus. Oficialūs duomenys 
byloja, kad arti 95% turinčių tei
sę balsuoti ėjo atlikti savo pilie
tinę .pareigą, neatsižvelgiant į 
nuolat girdimus šūvius ir komu
nistų grąsinimus.

Prezidento Betancourt parti
jos kandidatas Paul Leoni yra už
tikrintas išrinkimu. Tą faktą rei
kia laikyti didžiuliu komunistų 
pastangų pralaimėjimu.

* NAUJA BUV. PREZIDENTO 
J.F. Kennedy knyga "Imigrantų 
tauta" bus išleista sausio mėn. 
Knyga parašyta tema "Amerikos 
paslaptis" ir joje nušviečiama 
imigrantų įtaka ir įnašas Ameri
kos gyvenimui.

Vėl buvo ALT S-gos ir Vilties 
valdybų bendras posėdis

BREEZWOOD, PA. Čia, pu
siaukelėje tarp Clevelando ir 
New Yorko, prie Pennsylvanijos 
greitkelio, pereitą šeštadienį 
įvyko A.L. Tautinės Sąjungos i“ 
Vilties valdybų bendras posėdis, 
kuriame dalyvavo visi abiejųval- 
dybų nariai iš NewYorko, Cleve
lando ir E. Chicagos, Dirvos re
daktorius ir Vilties spaustuvės 
vedėjas, iš viso 12 asmenų.

Laikydami Vilties uždavinius 
ir rūpesčius visos A.L.T. S-gos 
svarbiąja veiklos dalimi, dalyviai 
peržvelgė Vilties leidyklos vė
liausius finansinius bei techniki-

Palengva auga Vasario 16 gimnazijos naujieji pastatai, kurie pilnai bus užbaigti tik ateinančiais me
tais. V. Alseikos nuotrauka

KAS NAUJO VASARIO 16 GIMNAZIJOJE?
Vienas įdomiausių apsilanky

mų šių dienų Vokietijoje, tai bent 
poros dienų viešnagė Vasario 16 
Gimnazijoje. Įdomu pasikalbėti 
ne tik su šios svarbios įstaigos 
vadovybe ar mokytojais, bet ir 
su pačia moksleivija. Pernai pa
vasarį dar vadovavus kun. d r. L. 
Groniui, teko plačiau išsikalbėti 
su įvairių klasių moksleiviais, 
panašiai vyko ir šių metų antro
je lapkričio mėn. pusėje. Tik skir
tumas toks, kad šį kartą jau teko 
stebėti augantį naują Gimnazijos 
pastatą, pasiinformuoti pas naują 
direktorių kun. Bronių Liubiną, 
o pasikalbėjimus mokytojų kam
bary teko vesti su 16 moksleivių, 
pradedant pirmokais ir baigiant 
galimais abiturientais. Tai gera 
proga parodyti visuomenei, kaip 
auga Gimnazija, bet drauge ir 
kaip atrodo toji lietuviukų karta, 
kurios ne vienas stodamas į šią 
gimnaziją nemokėjo nė žodžio 
lietuviškai, o dabar pirmauja sa
vo lietuviškumu ar pasižymi 
darbštumu.

VIS SLEGIA ABITURIENTŲ 
NESĖKMĖ...

Visai nenuostabu,kad pernykš- 
čia nesėkmė su abiturientais vis 
dar kelia rūpestį ir verčia sta
tyti klausimus --ar viskas tvar
koje, ar tinkami mokytojai, kas 
daroma jų pažangumui pakelti, 
ar dedamos pastangos sulaukti 
naujų mokytojų? Tiesa, vokiečiai 

nius duomenis ir apsvarstė, kas 
tų uždaviniu atlikime šiuo metu 
darytina bendromis pastangomis. 
Numatytos artimiausiu metu vyk
dytinos priemonės visiems A.
L.T. S-gos nariams ir rėmė
jams apčiuopiamai prisidėti prie 
Dirvos skaitytojų tinklo tolesnio 
praplėtimo. Pabrėžtas būtinumas 
tuo reikalu (ir apskritai) sustip
rinti ryšį tarp Amerikos ir Ka
nados L. Tautinių Sąjungų. S-gos 
ir Vilties valdybos konkrečiau 
pasiskirstė uždavinius leidyklos 
materialinės bazės stiprinimo 
reikale. Peržvelgus 1964 metų, 
ypač pirmojo pusmečio, Vilties 
spaustuvės jau užsibrėžtą darbų 
planą ir perspektyvą, Vilties val
dyba buvo padrąsinta ir paskatin
ta imtis žygių dėl apsirūpinimo 
ateičiai atitinkamomis techniki
nio darbo jėgomis, taip pat ir žy
gių tolesnėje darbų vykdymo ra
cionalizacijoje.

Posėdžio dalyviai buvo supa
žindinti su jau atspausdinta A. 
Smetonos monografijos didžiuma 
-- 624 psl., ir peržvelgė, kaip 
vyksta baigiamieji to leidinio 
rengimo darbai ( skaičiuojama, 
kad susidarys dar apie 140 psl.) 
Apsvarstyti jau numatytieji knygų 
leidimo užsimojimai ir tolesnės 
galimybės toje srityje. Patikrin
ti be patikslinti nusistatymai dėl 
Dirvos turinio ir jos pozicijos 
visuomeninių reiškinių atžymė- 
jime, jų svarstyme ir vertinime. 
Taip pat patikslintas nusistaty
mas dėl sąlygų, kurių Dirvai de
ra laikytis patarnavimuose pas
kiroms organizacijoms bei as
menims garsinant jų visuomenei 
praneštinus užsimojimus bei pa
sireiškimus.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

jau stato nemažus reikalavimus 
ir tai gal suprantama -- juk jie 
Gimnazijai, ypač naujajam pasta
tui skiria šimtatūkstantines su
mas. Tačiau jų reikalavimai, at
rodytų, bendri visoms mokyk
loms. Jie nėra maži, nes, štai, 
teko skaityti vokiečių spaudoje šį 
bei tą apie vokiečių mokyklų abi
turientus ir ten vis prasikiša duo
menys, kad, pvz., iš 100 vokiečių 
abiturientų brandos egzaminus

Kun. dr. Br. Liubinas, Vasario 
16 Gimnazijos direktorius.

V. Alseikos nuotrauka

išlaiko vos ketvirtoji dalis, o iš 
19-čių abiturientų įvairiuose Vo
kietijos kraštuose teišlaiko vos 
5-6 % jaunuolių. Tačiau tikrovė 
ta, kad lietuviams tenka susi
spausti ir dėti pastangas kasmet 
išleisti bent kelis jaunuolius su 
atestatu. Ar dedamos pastangos?

Taip, pastangų esama -- jums 
atsakys Gimnazijos direktorius 
kun. Br. Liubinas. Dedamos mo
kytojų pastangos, o patys moks

Senieji gimnazijos barakai, kur mokiniai mokosi ir valgo... Nuo
traukoje iš kairės 9 kl. mokinys P. Vaitiekūnas, ūkvedys Jonas Jur- 
konis ir gimnazijos inspektorius dail. A. Krivickas.

V. Alseikos nuotrauka

leiviai atrenkami, patikrinami. 
Rasta būdas --abiturientams bu
vo paskirta laikyti lyg "patikri
namuosius" egzaminus nesavoje 
Gimnazijoje, bet netoli esančio
je Weinheimo gimnazijoje. Juos 
egzaminavo vokiečiai ir mokiniai, 
tuo būdu, pagal direktorių, galėjo 
priprasti prie būsimų brandos 
egzaminų aplinkybių. Kai mūsų 
būsimieji abiturientai išlaikė 
tuos egzaminus, tai jau laikoma, 
kad jie galės išlaikyti ir savoje 
gimnazijoje, vokiečių švietimo 
ministerijos griežtai tvarkomus 
brandos egzaminus.

Jei jau kalbame apie tuos svar
biuosius brandos egzaminus, at
mintina, kad temas paskiria vo
kiečių švietimo ministerija (ra
šomiesiems). Jei rašomųjų pir
mąją korektūrą atlieka Vasario 
16 Gimn. mokytojai, tai antroji 
peržiūra priklauso vokiečiams. 
Čia ir glūdi visa sėkmės ar ne
sėkmės priežastis. Pavyksta ra
šomieji, tiksliau -- jais paten
kinti vokiečiai, tai jau aišku, kad 
abiturientams bus leidžiama lai
kyti sakomuosius ir tikrovėje jau 
abiturientai bus "iškepti". Vokie
čiai rašomaisiais nepatenkinti — 
baigta ir jei jie nepatenkinti visų 
darbais, tai ir vėl... neturėsime 
nė vieno abituriento.

Kas gi belieka? Laukti ir tikė
tis, kad, pirmiausia, pavyks pats 
pirmasis rašomasis egzaminas 
iš vokiečių kalbos ir jis teks at
likti jau gruodžio 12 d. Kiti rašo
mieji numatyti tik po Kalėdų atos
togų, vėliau paaiškės, kaip pavyko 
su tais rašomaisiais ir pagaliau, 
tik vasario m. antroje pusėje pa
aiškės, ar turima abiturientų, ar 
juos lydėjo sėkmė.

Direktorius nurodė, kad esąs 
pakilęs moksleivių pažangumas, 
kad mokytojai deda visas galimas 
pastangas (o patys abiturientai ir 

kai kurie mokytojai dejavo - -gir
di, tie beveik staigūs "patikri
namieji "egzaminai vokiečių 
gimnazijoje juos gerokai išvar
gino...). Esanti didelė pažanga su 
anglų kalba -- teko pakeisti vie
nas vokietis mokytojas. Vis dėlto 
esanti bėda su lotynų kalba ir 
mokytojas vienas jaunas vokie
tukas, atrodo, nededa jokių pas
tangų pakelti moksleivių pažan
gumą. Ar bus naujų mokytojų? 
Laukia iš Amerikos, vienas iš 
Chicagos, kitas bene iš Water-

(Nukelta į 2 psl.)
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Bendras statybos vaizdas, žiūrint iš gimnazijos bokšto...
V. Alseikos nuotrauka

Vasario 16 Gimnazijoje
(Atkelta iš 1 psl.)

būrio (ar Worcesterio). Mano
ma, kad tie mokytojai pasirodys 
po Velykų, taigi, naujai mokslo 
metų pradžiai.

AR STATYBA SĖKMINGA?

^asak direktoriaus, jei leis 
) sąlygos, tai bus įmanoma žie

mą pradėti jau su stogu. Galuti
nai statybą tikimasi užbaigti po 
kitų metų vasaros atostogų, apie 
rugpiūčio mėn. Tuo tarpu staty
bos finansavimas eina iš vokiečių 
lėšų, tačiau būsiančios įdėtos ne
mažos ir lietuvių paaukotos lė
šos. Kiek kaštuos visas tas nau
jas, . dviejų sparnų, pastatas? 
Daugiau 700,000 DM., nors atro
do, kad teks pridėti ir daugiau.

Bevaikščiojant po statybą te
ko pastebėti: klasių patalpos bus 
nemažos, šviesios, su dideliais 
langais, viename sparne numaty
ta ir 3 butai su 15 kambarių mo
kytojams, vadovybei, Šiaip gim
nazijos personalui. Yra didelis 
valgyklai skiriamas kambarys. 
Direktoriaus nuomone, tas nau
jasis pastatas turėtų patraukti 
daugiau naujų moksleivių -- 
juk, sako, dabartiniai barakai 
daug ką iš tėvų ar pačių moks
leivių atbaido. Iš tikrųjų, tie 
barakai labai primena DP laikme
čio barakus. Tik juose pabuvus, 
pamačius barakines klases, įsi-

• •

Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . skanus trigubai N
dengtas sumuštinis . . . šaltas stiklas Stroh’s alaus. Ra
gauk, ką ugnimi darytas alus teikia skoniui. Joks kitas 
alus nebus toks lengvas ar toks gaivinąs. Gėrėkis Stroh’s 
švelnumu, vieninteliu Amerikoj ant ugnies daromu alum.

THE STK’OH BREVVERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

Anglijos lietuvių klubo Chicagoje pirmininkas Balys Brazdžionis 
klubo pobūvyje Chicagoje ' Pakšto salėje kalba į svečius. Greta 
stovi prekybininkė Viktorija Benešienė. V.A. Račkausko nuotrauka
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sąmonini, kaip būtinai reikalin
gas naujas pastatas. Gal dėl tų 
barakų esąs ir mažas mokinių 
skaičius -- jų dabar esama 91. 
Pirmose klasėse mokinių dau
giau (apie 20), tačiau aukštes
nės klasės teturi po 5-8-10 mo
kinių.

KETVIRTADALIS NEMOKA 
LIETUVIŠKAI.

Direktorius paaiškino, kad bent 
pirmoje klasėje pusė mokinių 
visai nemoka lietuviškai. Taip, 
bet kaip teko patirti iš pasikal
bėjimų su vyresniaisiais (penk
tokai, šeštokai ir kiti) tie anks
čiau nemokėję lietuviškai virsta 
puikiais kalbos mokovais bei gra
žiai rašančiais lietuvių k. Tai 
vienas pagrindinių ir labiausiai 
įsidėmėtinų dalykų. Esama ir 
abiturientų tarpe tokių, nemokė
jusių lietuviškai, o dabar? Kal
bi su jais, lyg jie būtų lietu
viškai kalbėję nuo pat gimimo 
dienos.

Maždaug 20 esama ir neseniai 
atvykusių iš Lietuvos. Įdomios 
jų nuomonės apie gimnazijos lie
tuviškumą, apie tai, kiek daug 
vakaruose laisvės ir kokiomis 
sąlygomis jie sutiktų grįžti į 
gimtąją žemę. Tokių esama ir 
pirmokų tarpe ir beveik visose 
klasėse, ir besiruošiančių bran
dos egzaminams neišskiriant.

Jau teko antrą kartą pasinau-

ŽINIOS IŠ VISO
PASAULIO

, * US WORLD&NEWSREPORT 
spėja, kad prezidento Johnsono 
administracija vadovausis dvie
jų laikotarpių padiktuotais moty
vais: pirmajame laikotarpyje,iki 
prezidento rinkimų, tik lėtu laips - 
niškumu bus einama prie kai. 
kurių administracinių pakeitimų, 
esmėje išlaikant Kennedžio ad
ministracijos politinę liniją ir 
personalą.

Prileidžiant, kad 1964 m. pre
zidentu bus išrinktas Johnsonas, 
tik tada bus einama prie jo poli
tinio tono ir krypties.

Kalbant apieJohnsono politines 
savybes, spėjama, kad jis esąs 
daugiau "amerikoniškas" ir krei
piąs daugiau dėmesio krašto vi
daus reikalams, kai tuo tarpu 
Kennedy rodęs daugiau susido
mėjimo pasaulinėms proble
moms.

* AMBASADORIUS A. STE- 
VENSONAS, prezidento L. John
sono įgaliotas, pakartojo sovie
tams siūlymą, kad būtų imtąsi 
bendrų žygių tiriant galimybes 
skridimui į mėnulį. Jei principe 
tas žygis savo didingumu ir ver- 
čiąs uždelsti visišką susitarimą, 
jo manymu, laipsniškas prie to 
susitarimo ėjimas ir praktiškas 
kooperavimas privestų ir prie di
desnių susitarimų.

* POPIEŽIUS POVILAS VI pra
nešė Visuot. Bažnyčios suvažia
vimui, kad jis patvirtinsiąs pas
toracinį dokumentą (Pastorale 
Munus) vyskupų kompetencijos 
praplėtimo klausimu.

doti inspektoriaus, drauge ir mo
kytojo, dailininko Alf. Krivicko 
paslaugomis. Jis sudarė geras 
sąlygas atlikti moksleivių ap
klausinėjimą, atseit, pasiteiravi
mą apie jų pažiūras bei nuomo
nes ar planus ateičiai. Teko pa
tirti ir apie paties dail. Krivic
ko paskutinius darbus meno sri
ty-

Pirmą kartą teko sutikti nau
jąjį Gimnazijos ūkvedį J. Jurko- 
nį, pamatyti ir savanoriškai Ūki
nius reikalus atliekantį, Austra
lijos gyventoją Vosylių. Lanky
ti bendrabučio kambarius, laipio
ta ir į patį bokštą. Buvo progos 
susipažinti su pačiu moksleivių 
darbais, bet apie tai kitą kartą.

-Jis laikosi to paties kurso, o aš bijojau, kad neatsistotų skersai!...

PRIEŠKOMUNISTINĖS SĄJUNGOS 

KONFERENCIJA AZIJOJE
ATSIŲSTA
PAMINĖTI

Pasibaigus Azijos Tautų Prieš - 
komunistinės Sąjungos konferen
cijai Saigone, naujasis Sąjungos 
pirmininkas Ku Cheng-kang pa
kvietė Australijos, Indijos, Jor
danijos, Korėjos, Liberijos, N. Ze
landijos, Turkijos ir Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo delegatus 
apsilankyti laisvojoj Kinijoj — 
Taivane.

Čia svečius sutiko labai nuo
širdžiai. Juos priėmė preziden
tas Chiang Kai-shek, ministeris 
pirmininkas ir viceprezidentas 
Cheng-Cheng, užsienių reikalų 
ministeris Chang, ūkio ministe
ris Yang, parlamento pirminin
kas Huang, informacijų direkto
rius Shen.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY
10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231-5864

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538

Jie buvo detaliai painformuoti 
apie politinę, ūkinę ir kultūrinę 
padėtį Taivane ir apie padėtį 
Kinijos žemyne, nugabenti į Que~ 
moy salą ir iš ten į Kinijos že
myną leido propagandinius balio
nus. Svečiai taip pat aplankė že
mės reformos parodą ir didžiuo
sius vandens rezervuarusTaoju- 
ne. Taivane į akis krinta nepap
rastai kruopštus krašto resursų 
išnaudojimas.

Laisvosios Kinijos aukštieji pa
reigūnai labai gerai informuoti 
apie padėtį Centro ir Rytų Euro
poje ir tvirtai įsitikinę, kad Azi
jos ir Europos tautų išsilaisvini
mas iš komunistinės vergijos yra 
tarpusavio priklausomybėje.

MARGUTIS — lapkričio mėn. 
numeris, kuriame Antanas Rūkas 
jautriai žvelgia į Chicagos teatri
nę temą ir išeina su labai konkre
čiais pasiūlymais ir bent skaity
tojui labai priimtinais. Reikia, 
kartu su autorim, tikėtis, kad 
"gal kai kurių teatrų žmonės jį 
paskaitys. Vieni supyks. Antri 
numos ranka. O gal?..."

H. Nagys patiekia rinktinių pa- 
vyzdžių iš vokiečių poezijos, o 
Marius Katiliškis pasirodo roma
no fragmentu.

Dail. Pranas (Gailius), svečias 
iš Paryžiaus užpildo žurnalo me
niškąją dalį savo kūrinių repro
dukcijomis ir interview su motto 
-- sprendimai ne tradicijoj...

V. Meškauskas savo mėnesinė
je paraštėje kedena mecenatus ir 
fondus, Vliką ir bendruomenę, ma
das ir religiją.

Į LAISVŲ -- spalio mėn. (33) 
numeris skiria vedamąjį 1863 m. 
sukilimui. Kremliaus propagandą 
statistinių duomenų šviesoje 
lukštena agr. I. Andrašiūnas. 
Šiame numeryje taip pat telpa 
įdomi ir aktuali rašytojo R. Spa
lio paskaita apie gimtosios kal
bos vaidmenį ir jos vertę tau
tybei išlaikyti. A. Baltinis rašo 
apie pavojus kultūrinei kūrybai 
svetur.

Žurnale apsti įv. leidinių bei 
visuomeninio gyvenimo apžvalga.

TAU, JAUNOJI LIETUVA — 
Detroito Dariaus-Girėno Klubo 
leidinys Atlanto didvyrių ir klu
bo sukakčiai paminėti. Leidinį 
redagavo VI. Mingėla. Viršelį 
piešė dail. Jurgis Juodis. Dai
lus techniškas apipavidalinimas 
Vilties spaustuvės Clevelande.

ŠALTINIS -- tikybinės ir tau
tinės minties laikraštis, leidžia
mas Londono lietuvių Šv. Kazi
miero d-jos. Redaguoja kun. S. 
Matulis, MIC.

LAIŠKAI LIETUVIAMS -- lap
kričio nr. (11) skirtas Visuotinio 
Bažnyčios Suvažiavimo Vatikane 
problemų svarstymui.

SKAUTŲ AIDAS -- nr. 10, pa
tiekdamas gausią skautišką me
džiagą, daugiausia iš stovyklavi
mo dienų Jubil. stovykloje, savo 
vedamajame paliečia skautiško
sios vadovybės klausimą, tarp ki
ta ko pareiškiant kad:

"Niekas jokiose pareigose nėra 
išbuvęs visą savo gyvenimą. 
Kiekvienas yra savo laikotarpio 
žmogus. Kiekvienas yra ką davęs 
ir palikęs. Todėl kiek nuostabu 
kartais, kai vienokioms ar kito
kioms pareigoms tai vienur, tai 
kitur trūksta pakaitos. Iš tikrųjų 
jos netrūksta. Ji yra, mes jos tik
rai turime, tik kartais nemokame 
kandidatų parinkti, arba dar blo
giau, kai pagalvojame: šito darbo 
niekas taip gerai nepadarys. Čia 
yra pavojus institucijas rišti su 
žmonėmis, suindividualinti patį 
organizacinį darbą. Tiesa,atski
ri žmonės daug padaro, bet jų 
pasitraukimas niekada nereiškė 
organizacijos griuvimo. Atvirkš
čiai -- turime patirties, kad su 
naujais žmonėmis ateina naujos 
idėjos, papučia gaivinąs vėjelis"

Paraginki savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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IDĖJINĖS SPAUDOS KELIU
Vilties draugijai įsijungus į savosios leidyklos ir Dirvos laikraš

čio aktyvaus šeimininko vaidmenį, prasiplėtė ir tos draugijos atsa
komybės akiratis, buvo pajaustas reikalas gyvesnio įsijungimo į tuos 
uždavinius, kuriuos šiandien stato lietuviško spausdinto žodžio išlai
kymas, jo plėtimas ir svoris išeivijos pulso palaikyme.

Jei pasaulio įvykio eiga ir mus priglaudusio krašto gyvenimas 
gali būti matomas ir suprantamas naudojantis vietiniais komercinės 
spaudos šaltiniais, tai mūsų pačių idėjinis ryšys, mūsų specifiniai 
uždaviniai ir jų vykdymas privalo būti visuomenei patiektas lietuviš
kosios spaudos.

Ar tai geras ar blogas reiškinys, dar reikėtųpasvarstyti, tačiau 
tikrovė yra ta, kad lietuviškoji visuomenė turi netik kelių, bet kelio
likos laikraščių pasirinkimą ir jų lenktyniavimas vyksta nekomerci
niame kelyje, bet ideologiniame. Lietuvių spauda šiandien atstovauja 
ne tam tikrus komercinius, bet idėjinius "koncernus". Be jų užnugario 
privati iniciatyva tik labai retais atsitikimais drįsta daryti toje srityje 
vienokį ar kitokį eksperimentą.

Yra visa eilė motyvų, kodėl lietuvių spauda nesitenkina vien ko
merciniais pagrindais remiama informacija. Idėjiniai ir kultūriniai 
išprususi ir aukštesnio lygio atsiekusi visuomenė ne tik domisi, bet 
ir pati turi savo nusistatymą ir tam tikrą lygį visuomeniniuose, kul
tūriniuose ir socialiniuose klausimuose. Tie klausimai iškyla, auga ir 
vystosi ne vien tik paskirų individųgalvosenose.betir idėjiniais pa
grindais organizuotose visuomenės grupėse. Taigi,^oji idėjinė konku
rencija, idėjiniai motyvai sudaro pagrindus, kuriais privalo remtis ir 
vadovautis pagrindiniai lietuvių spaudą atstęvaujantieji veiksniai.

Iš to ir matome, kad Dirvos leidėja — Vilties draugija negali 
'likti tik įstatymine priedanga ar visuomenine fikcija, bet privalo iš
laikyti ir vykdyti labai svarią mūsų visuomeninio gyvenimo funkciją. 
Tuos uždavinius vykdant, negalima tenkintis vien tik kasdieninio gy
venimo ir vykdomojo darbo faktais, o tenka pažvelgti ateitin, jaučiant 
didesnę atsakomybę ir įsipareigojimus visuomenei. Todėl ir vykdomi 
jau tradicija virtę bendri Vilties draugijos ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdybų posėdžiai, kuriuose atstovaujant tautinės sro
vės ir jos spaudos interesus, nuodugniai išanalizuojama esamoji pa
dėtis ir tuo remiantis konkretizuojami ateities planai.

Lapkričio 30 d. įvykę posėdžiai davė progos pasikeisti informa
cijomis ir nutiesti tiltus ateičiai. Toji ateitis nėra rožėmis nuklota, 
lygiai kaip nėra vietos dideliam optimizmui bet kurioje lietuvių visuo
menės veiklos šakoje. Tačiau reikia pasidžiaugti, kad šių posėdžių 
dvasia ir ateities perspektyva rėmėsi ne įsivaizduojamomis ir gerų 
norų svajonėmis bei nerealiais nutarimais, bet gyvenimišku esamos 
padėties įvertinimu, kurio pasėkoje rasta ne mažai pagrindo realiems 
sprendimams. (j.č.)

JAV ir Kanados lietuvių sporto darbuotojų suvažiavimo Clevelande dalyviai. Sėdi iš kairės: K. Kara- 
lis, Tėv. Paulius, dr. A. Nasvytis, J. Bachunas, E. Vodopalienė, V. Adamkavičius, J. Nasvytis, V. Jokū
baitis. Stovi: J. Bulionis, V. Bireta, dr. R. Gaška, J. Gustainis, A. Nausėdas, V. Staškevičius, P. Petru- 
tis, J.* Balsys, R. Babickas, R. Dirvonis, A. Bielskus, P. Žumbakis ir Z. Ziupsnys.

J. Gar los nuotrauka

REIKŠMINGI
Praėjusį savaitgalį (lapkričio 

30 ir gruodžio 1 d.d.) Clevelan
de buvo susirinkę JAV ir Kana
dos lietuvių sporto darbuotojai. 
Čia vyko Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos visuotinis - metinis su
važiavimas. Oficialiųjų atstovų 
tarpe buvo ir PLB Centro valdy
bos pirmininkas ir ŠLAFASS-gos 
garbės narys J. Bachunas ir JAV

SPORTININKŲ NUTARIMAI

LAIŠKAS JOKŪBUI STUKUI
Pas. Parodos Lietuvių Komiteto pirmininkui

Laišką gavau, ačiū. Sakai, kad 
dažniau norėtumei turėti žinių 
apie Finansų sekcijos darbus ir 
tautiečių atsiliepimą į Komiteto 
"SOS" piniginės paramos reika
lus. Sakai, daug kas teiraujasi 
apie mūsų iždo dydį, o tuo tarpu 
pats neturi paskutinių žinių, ne
gali patenkinti smalsuolių norų.

Kad nereikėtų dvigubai gaišti 
ir kiekvienam aiškinti apie jūsų 
vadovaujamo komiteto darbus, 
ypač apie Finansų sekcijos sėk
mę, manau, kad būsi malonus ir 
nesupyksi, jei šį laišką pasiųsiu 
ne pačiam į Hillside, N.J., o Dir
vai. Tokiu būdu galėsi ir pats ir 
kiti pasiskaityti.

Džiaugiuosi, kad architektas 
Jonas Mulokas su Valerijonu 
Šimkumi pažadėjo suorganizuoti 
pagalbinį komitetą aukoms rink
ti didžiausioje lietuvių kolonijo
je -- Chicago j e.

Tai sektinas pavyzdys ir ki
toms gausioms ar mažoms kolo
nijoms. Jūsų vadovaujamas dar
bas nesiriboja vien NewYorkuar 
Chicaga, bet tai visų ir kiekvie
no laisvėje gyvenančio tautiečio 
reikalas.

Man atrodo, kad bendram tė
vynės Lietuvos labui ir paverg
tų tautiečių džiaugsmui būtų ne 
pro šalį, jei bent simboliškai im
tų ir prisidėtų aukomis ir tie tau
tiečiai, kurie gyvena už JAV ir 
Kanados ribų. Juk Lietuvių Diena 
pasaulinėje parodoje -- laisvųjų 
lietuvių diena.

Apie mūsų sekcijos darbus ga
liu pasakyti tiek, kad padarėme 
visa tai, ką mūsų jėgos įstengė.

Štai paskelbėme Lietuvių Dienai 
remti vajų, pasiuntėme vien tik 
New Yorko apylinkės lietuviams 
1889 laiškus, prašydami aukų.

Tokius pat laiškus, per inž. 
Vladą Dilį, pasiuntėme New 
Jersey lietuviams.

J ūsų vadovaujamo komiteto 
"SOS" šauksmą išgirdo, atrodo, 
visos lietuvių kolonijos ne vien 
šiame žemyne, bet ir anapus jū
rų marių ir vandenėlių. Girdė
jau net ir Argentinos "Laikas" 
paskelbė mūsų atsišaukimą.

Čia, Amerikoje, gauname laiš
kų ir aukų net ir iš tokių vieto
vių, kur nei nemanėme esą lie
tuvių. Atsiliepia tautiečiai iš vi
sur -- nuo Atlanto iki Pacifiko.

Štai, prieš kiek laiko gavau 
laišką iš Amerikos lietuvių klu
bo San Diego, Calif. Tenykščiai, 
man atrodo, senieji Amerikos 
lietuviai, išgirdę apie Lietuvių 
Dieną pasaulinėje, parodoje, at
siuntė auką 50 dol.

Paprašiau, kad suorganizuotų 
San Diege ir apylinkėje pagal
binius korrfitetus bendram dar
bui -- aukų rinkti. Jų laiškas 
man tiek patiko, kad manau, tai 
bus įdomu ir kitiems paskaity
ti. Tad, neversdamas į lietuvių 
kalbą, perteikiu skaitytojams to
kį, kokį gavau:

"Dear dr. Valiušaitis,
News of Lithuanian Committee 

for World’s Fair has reached us 
concerning the forthcoming Li
thuanian exhibit at the World’s 
Fair in New York City.

It is our feeling that alltheva-

rious Lithuanian colonies 
throughout the nation should gi- 
ve their support to you and to 
your fine effort.

As a small contribution to 
help you with your work, the 
American - Lithuanian Club of 
San Diego, Calif. pledges 50 dol 
to your cause.

If we can be of additional ser- 
vice to you, please hasten to let 
us know."

Taip rašo iš saulėtos Kalifor
nijos mūsų reikalams nuoširdūs 
senųjų Amerikos lietuvių klubo 
nariai. Panašų nuoširdumą pa
rodė ir viena senutė, paklojusi 3 
dolerius, pastebėdama: "Esu li
gonis, pensininkė. Pensijos te- 
gaunu vos 45 dol. Šią svaitę ne
pirksiu vaistų, bet paremsiu tą 
gražų komiteto darbą."

Arba štai -- p. M. Misčikie- 
nė iš Clevelando, prisiųsdama 
40 dol. (SLA 14 kuopos -- 25 
dol., Clevelando Moterų Rate
lio -- 10 dol., ir savo 5 dol.) 
sako:

"Truputį paagitavus, surinkau 
šias aukas".

Turiu pasakyti tai, Jokūbai, kad 
SLA kuopos atsiliepia labai pa
lankiai. Dėka "Tėvynėje" pasiro
džiusio mūsų darbui gražaus ve
damojo, o taip pat gavus visų 
kuopų adresus, Finansų sekcija 
užmezgė santykius su jomis.

Šių gražių pavyzdžių galėčiau 
pateikti daug.

Aš manau, kad Komiteto dar
bai bus verti garbingo lietuvių 
vardo. Pajudės net ir tie, kurie 
dar kažko laukia, delsia siųsti sa
vo dalį -- auką.

Beje, Jokūbai, yra ir tokių, 
kurie pasižadėdami aukoti, pri
siunčia net įgaliavimus atsiimti 
iš jų skolininkų priklausančias 
skolas.

Būdamas Balfo rudeniniame 
pobūvyje Stanforde, paminėjau, 
kad esu gavęs tokį įgaliavimą, 
viena ponia pasiūlė priimti i? jos 
panašų įgaliavimą net 800 dol. 
Manau reikėtų tuos įgaliavimus 
įteikti advokatams, kad patyrinė
tų.

Apie New Yorkiečių paramą 
pats žinai. Siunčia gan gausiai, 
tačiau yra ir atsilikusių dargana 
daug, tačiau mestikime, jog nesi- 
ras’nei vieno, kuris neįstengs pa
siusti savo auką šiam reikalui.

Zinai, Jokūbai, kad mūsų dar
bus labai atydžiai seka ir jais 
džiaugiasi Lietuvos Atstovas Wa- 
shingtone, ponas Juozas Kajec- 
kas, o Lietuvos Generalinis Kon
sulas Jonas Budrys sutiko būti 
mūsų iždo globėju.

Lietuviška garbė težydi lietu
vių širdyse,

Kun. Stasys Valiušaitis 
LKPP Finansų Sekcijos 
Koordinatorius.

LB centro valdybos vicepirmi
ninkas bei sąjungos įgaliotinis 
krepšinio išvykos į Australiją rei
kalams V. Adamkavičius.

Suvažiavimą atidarė FASK-to 
pirmininkas J Nasvytis (Cleve- 
landas). Pirmininkavo R. Babic
kas (Clevelandas) ir J. Gustai
nis (Toronto) Sekretoriavo V. 
Staškevičius (Clevelandas) ir E. 
Vodopalienė (Washingtonas). Su
važiavime išklausyti FASK-to 
pareigūnų, sporto apygardų pir
mininkų ir paskirų sporto šakų 
komitetų vadovų pranešimai. Da
lyviai buvo supažindinti ir su Š. 
Amerikos Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos veikla bei 1964 m. pa
baltiečių sportinėmis pirmeny
bėmis. Taipogi plačiai pasisaky
ta metinių žaidynių, sportinės 
spaudos, sporto kadrų,bendradar
biavimo su LB bei kitais aktu
aliais klausimais.

Kartu minėtinas ir Juozo Ba- 
chuno vardo trofėjos įsteigimas. 
Tai bus aukščiausias metinis 
ŠALFASS -gos individualinis at- 
žymėjimas, teikiamas sąjungos 
nariui, pasižymėjusiam savo 
sportiniais atsiekimais ir pavyz
dinga laikysena. Už nuopelnus 
sportinėje veikloje šiame suva
žiavime buvo pagerbtas Tėvas 
Paulius Baltakis, OFM. Tėvui 
Pauliui specialia plaketę įteikė

J. Bachunas.
Kaip iš anksto buvo tikėtasi, 

daugiausiai dėmesio sulaukė nu
matytos krepšinio išvykos Austrą' 
lijon galutinis svarstymas. Tuo 
reikalu išsamų .pranešimą pada
rė V. Adamkavičius. Kilusiose 
gyvose diskusijose labai realiai 
ir visapusiškai pažvelgta į visus 
išvyką rišančius klausimus. Prie 
sprendimo prieita balsavimo ke
liu, vienbalsiai pasisakant už iš
vykos įgyvendinimą.

Padarytas sprendimas ŠALF
ASS-gą pastato prieš milžinišką 
užduotį. Ir ši užduotis teįmanoma 
atlikti tik visos Š. Amerikos ir 
Australijos lietuviškosios visuo
menės talka. Tenka tikėtis, jog 
visuomenė teigiamai pažvelgs į 
sportininkų užsimojimus ir pri
sidės prie bendro darbo.

Malonu pastebėti, jog suvažia
vimo dalyviai parodė gražų ir sek 
tiną pavyzdį, išvykos finansa
vimui sudėdami $790.00. Be šios 
sumos, V. Adamkavičiaus pas
tangomis jau gauta pažadų ke- 
letos tūkstančių dolerių sumai.

Dalį išlaidų padengs rungtynių 
piniginės įplaukos Australijoje.

Suvažiavimas uždarytas FASK 
-to pirmininko J. Nasvyčio žodžiu 
ir tautos himnu.

P. Ptr.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
,,SIMPSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir ' 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6645 S. WINCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL.

Telefonas 925 - 5179
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo 580 iki . . . Kostiumai nuo 885 iki . . .

Mokytoja aiškina moki
niams ką reiškia žodis biga- 
mas.

-- Tai vyras, kuris yra su
situokęs su dviem moterim... 
O kaip pavadinsim tuos, kurie 
turi po vieną žmoną?

-- Monotonija!
*

Henrikas, įsimylėjęs į gra
žią slaugę, sako:

— Jei aš susirgčiau, norė
čiau būti jūsų slaugomas.

-- Tam reikėtų stebuklo, 
nes aš dirbu gimdymų sky
riuje...

♦
— Ką aš turiu daktare da

ryti, jei kiekvieną kartą, kai 
išgeriu kavą, man skauda kai
rioji akis?

Nepalikite šaukštelio 
puodelyje.

♦
--Jūs sakote, kad mane my

lite. Kiek merginų apgavote 
taip sakydamas?

-- Nė vienos. Jūs esate 
pirmoji.

♦
Antanas, valgydamas kiau

šinį, ant lukšto rado užrašą: 
"Jaunikaitis, kuris valgys šį 
kiaušinį ir norėtų sukurti šei
mą, tegu parašo gražiai mer
ginai..." ir toliau buvo pažy
mėtas jos adresas. Ilgai ne
laukdamas Antanas parašė 
laišką ir už poros dienų gavo 
atsakymą:

"Pervėlai, aš jau seniai iš
tekėjau ir auginu tris vai
kus..."

*
- - Mano žmonos mokymasis 

dainuoti man davė pelno...
-- Negalimas dalykas!
-- Taip. Aš už labai pigią 

kainą nusipirkau kaimynų na
mus...

❖
-- Vakar buvau su vienu 

vaikinu kine ir įsivaizduok, jis 
dar nebuvo bučiavęs mergi
nos!

--Aš norėčiau su juo su
sipažinti, -- sako draugė.

-- Jau pervėlai,brangioji...
❖

Prekybininkas Smith, atvy
kęs į provincijos miestelį, už
ėjo į antros rūšies viešbutį ir 
paprašė kamabario. Užpildy- 
damas kortelę, pamatė po re
gistracijos knyga rėpliojan
čią blakę. Pasibiaurėjęs, 
griebė už lagamino ir pasi
ruošė išeiti.

-- Ar ponas nepatenkintas 
mūsų patarnavimu? --paklau
sė viešbučio šeimininkas.

-- Dėl patarnavimo aš nieko 
negaliu pasakyti, bet aš niekad 
nepasiliksiu nakčiai viešbuty
je, kur blakės asmeniškai in- 
for muojasi, kuriame kambary
je aš miegosiu!

*

— Kaip tu padarei tokią sky
lę savo automobilio padan
goje.

-- Aš pervažiavau butelį.
-- Ir tu jo nematei?
-- Negalėjau. Butelis buvo 

žmogaus švarko kišenėje...

Mutual Federal Bendrovės

metinĮ dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

• 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 ROAO — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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AKIMIRKOS

Kai žmogus toliau kur pava
žinėji, aiškiau pamatai, kas ta
ve dar traukia ir domina, o taip 
pat ir kas tavimi dar domisi 
ar bent prisimena.

Praėjusio rudens kelionėse 
pastebėjau, kad dažnais kartais 
pažįstami ar nepažįstami tautie
čiai mumis susidomi, ir daž
niausia vis, kaip ... "kalifornie- 
čiais". O, tai jūs iš Kaliforni
jos! Iš tolimosios, saulėtos Ka
lifornijos! Hollywoodas, Golden 
Gate!... A, Kalifornija, - o kaip 
gi ten jūsų palmės, o kaip tas 
smogas?... Ir mes šypsomės, ke
liamės į puikybę ir vaidiname 
personažus iš nepaprastai toli
mo, paslaptingo, jum mirtingie
siems pasakiško pasaulio. Nėr 
ko daug gintis, -- malonus mums 
toks teatras. Nėr ko daug skųs
tis, -- geras mums mūsų Die
vulis...

Bet neįsižeiskite: ir mes ju
mis domimės.

Mes kaliforniečiai, sakyčiau 
mažai apsirikdamas, pavyzdžiui, 
visada, kaip ir pridera, labai 
atydžiai žvalgomės į "pasaulio 
lietuvių sostinę" Chicagą su jos 
gausiais tautiečiais prūsais, že
maičiais, kalnėnais, dzūkais ir 
net suvalkiečiais. Ne, ne, --kaip 
pasakytų Krūminas, -- ne bū
tinai visada, nes mums užten
ka ir savo turtingo mistinio pa
saulio. Bet jeigu tik pas jus at
vykstame, stebimės jumis iš pe
ties, gardžiai valgome keptas 
lietuviškas duonas, ir žinoviš- 
kai geriame prancūziškai virtus 
šnapsus ir gailimės karčiai, kad 
tų kelių dienų neužtenka pažinti 
jus visus, ir raudame, kad per 
skubiai nusileidžia saulė mūsų 
puotos rytmečiuose...

Kaip Rašytojų Draugijos aukš
čiausio viršininko pavaduotojas, 
šiemet kelionėse aplink Chicagą 
jaučiau pareigą pirmiausia do

Stoka diktatūros
mėtis savo pavaldiniais. Porą iš 
tokių reakcinių konservatorių 
šliūpiškai tariant, vis tebeglamo- 
nėjančių rašliavą, sutikau vienai 
kitai triukšmingai nakčiai net Mi- 
chigane, Petro Linkaus christia- 
niškoje vasaros stovykloje prie 
ežero. O vėliau Bačiūno Taboro 
Farmoje, prie obuolių, ar darži
nėje, ar su rekolekcijom ir dek
lamacijom stebėjau budraus poli- 
truko akimi kone desėtką pažan
giosios opozicijos šulų.

Bet ką tu padarysi per kelias 
dienas Chicagoje, kur rašančio
ji liaudis šimtais išsidriekusi?

Matai, kad nieko neišgalėsi ir 
nuleidi žemyn ranką su pilna sa
lotų šakute bei trejom devyne- 
riom apetitui pataisyti, užsisėdė
damas pas draugus visai skirtin
gų profesijų. Sakysim pas tokius, 
kaip architektą Muloką, muzikus 
Jakubėną ar Kučiūną, pas daili
ninkus Petravičių ir Vaitekūną^r 
dailių knygų spausdintoją V. Sau
lių, ar rezistencijos chemiką K. 
Drungą, pagaliau pas Alto gene
ralinį sekretorių E. Bartkų, tau
tinės vienybės medžių klijavimo 
specialistą P. Vėbra ,ar vėl pas 
dvidešimtmečio bendrų bėgimų 
sėbrą Joną Našliūną (kuris, tarp 
kitko truputį nusiskundė jam pa
ties Aukščiausio Boso primeta
mais per dažnais antvalandžiais: 
pasitaiką laikotarpių , kai kone 
kiekvieną savaitę kapinėse jam 
tenka pasakyti paskutinį atsisvei
kinimo žodį geresnin pasaulin iš
keliaujančiam draugui). Ir, žino
ma, pas buvusį Rašytojų Draugi
jos viršininką bei ilgametį mūsų 
politruką Benediktą Babrauską...

Čia tik prabėgom paminėjau 
žymiai daugiau vardų, negu sa
vaitėje yra dienų. Dalykų žinovai 
patys supras, ką tai reiškia turis
tui...

¥
Tad iš tikrųjų, kuklų, norma

lų ir blaivų rašytoją teaplankiau

Bronys Raila

'bemaž tik vieną.
Tai Aloyzą Baroną, kurį norė

jau ne tik pamatyti, bet ir pir
mą kartą susipažinti. Ne tik dėl 
to., kad esame to pačio kalnėnų 
kilimo, bet kad šiais proletari
ato diktatūrų laikais man buvo la
bai įdomu asmeniškai pažinti ra
šytoją, kuris Lietuvoje gal vie
nintelis 'anais kruvinaisiais me
tais yra tikrai dirbęs fabrike. Da
bartės Amerikoje tai jokia mums 
naujiena. Bet anuomet -- kažkas 
nepaprasto, kai net nė vienas iš 
pačių žymiausių Lietuvos prole
tarinių rašytojų ir kritikų nė die
nos nėra praleidę fabriko ir jo 
mašinų tarnyboje. Nei Venclova, 
nei Cvirka, nei Šimkus, nei Draz- 
dauskas, nei Nėris!

Tad Aloyzą specialiai aplan
kiau "Draugo" redakcijoje ir dar 
kitą dieną jo naujuose ir ne ypa
tingai proletariškuose namuose. 
Ir mūsų senovės vienintėlis pro
letarinis rašytojas man,nors ir
gi kadaise fabrikuose nedirbu
siam proletariniam, bet šiandien 
jau buržuaziškai nacionalisti
niam raštininkui buvo labai drau
giškas, supratus, kupinas sąmo
jaus ir vaišingumo, kokį tik aukš
taitis aukštaičiui gali parodyti.

Norėčiau vieną jo idėją iš mū
sų pokalbių iškelti aikštėn. Su
vokiu, kad pagal žurnalistikos 
įpročius būtų gal ne visai gerai, 
nes neturiu gavęs iš anksto jo su
tikimo. Bet kai "Draugas" ir Ba
rono ten redaguojami "Spygliai ir 
Dygliai" yra ne kartą nesiklau- 
-sus sutikimo iškėlę aikštėn mano 
paties šiokias ar kitokias idėjas, 
toli gražu ne rožių ir nasturtų 
lapeliais pabarstydami jom taką, 
tai gal man patarnaus pasiteisi
nimui sušvelninti šį prasilenkimą 
su gerais spaudos papročiais.

Dairantis "Draugo" neturtingų 
vargšų vienuolių marijonų spaus
tuvės ir leidyklos brangiais kok
liais žvilgančioje priemenėje į 
gražiai išstatytas lietuviškas 
knygas pardavimui bei praeivių 

viliojimui, Aloyzas suskubo iš
dėstyti savo pažiūras į prieška
rinės ir pokarinės lietuvių lite
ratūros vertę. Tatai man buvo 
svarbu žinoti, nuo pernai metų 
per prievartą patekus į mūsų 
tremties literatūros administra
cijos, mokesčių išrinkimo ir nie- 
keno nepripažįstamos politruki- 
jos organą.

*

Jaunosios generacijos rašyto
jas Baronas sakėsi ką tik turė
jęs kelias laisvesnes dienas irta 
proga pirmą sykį ar pakartotinai 
perskaitęs žymesnių mūsų prieš
karinių romanistų ir apysaki
ninkų knygas, kurias mes, kaip 
seniai, vis giriame ir statome 
pavyzdžiu jauniesiem.

Esą, jis skaitęs, galvojęs, ly
ginęs ir susidaręs ne tokį jau 
gražų įspūdį. Eė, tie senieji prieš
kariniai mūsų romanistai ir no- 
velistai ne kažin kas. Dabarti
niai pokariniai Amerikoje ir ki
tur rašo ne silpniau, bet stipriau. 
Jų knygos turi daugiau svorio...

Buvo paminėtos ir autorių pa
vardės. Ir man įstrigo tas lygi
nimas ir tasai palyginamasis 
"svoris". Žinoma, svorį sunkiau
sia nustatyti: knygos pavidalu su
siūtą popierį galėtum ant svars
tyklių pasverti, bet rašto litera
tūrinės vertės ir stiliaus ar idė
jų brandumo tatai neparodys. Ir 
čia būtų ginčas be galo, skaus
mas prisiekusiem konservato
riam ir džiaugsmas naujovinin- 
kam, -- ar atvirkščiai, žiūrint 
kokių išvadų "svarstyklininkas" 
meilytų prieiti.

Kaip naujovių mėgėjas, būčiau 
linkęs avansu pritarti Barono 
įspūdžiams, bet ar tai bus tei
singa?

Dėl kalbos ir stiliaus dar il
gai svyruočiau, it berželis pake
lėje, nes dabar tuo pažiūriu yra 
pralenkiančių senuosius, bet toli 
atsiliekančių dar daugiau.

O dėl idėjinio brandumo štai 
Mykolas Biržiška lygiai prieš 10 
metų porino savo įspūdį: palygi
nus su prieškariniu laisvojeLie- 
tuvoje, bendras literatūrinis ly
gis jo nujautimu neapsilpęs, — 
"tačiau mūsų tremtinių kūryboje 
vis dėlto trūksta stipresnio, veiks

mingesnio, tremtiniško žodžio... 
iš viso mūsų pranašingo žodžio, 
kūrėjus pastatančio tremties 
priekyje, iškeliančio juos aukš
čiau už mūsų politikus ir bend
ruomenės veikėjus, ne iš šių 
pasiimančio, bet ir šiems nusta
tančio, diktuojančio kilnų, 
dvasingą kovingumą, grįžimą į 
mūsų tėvų, vaikų ir jų vaikų Tė
vynę"...

Tai va, ko ilgėjosi LRD gar
bės narys šiais demokratiniais 
laikais -- kūrėjų, rašytojų dik
tatūros! Baronas turėtų diktuo

GREET1NGS and BEST W1SHES 
ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

ROTO - ROOTER SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

GREETINGS and BEST WISHES
A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS

3920 Valley Road Call SH 1-6321

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 
CARCIONE AND SONS 

PLASTERING CONTRACTORS
PLASTER REPAIR DRY WALL AND 

TAPEING EAST OR WEST

16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

ti Šimučiui, Pronskus Grigaičiui, 
Santvaras Bartkui ir Čiuberkiui, 

'Rimydis Rasteniui, Tarulis Dar- 
giui, Mazalaitė Sidzikauskui, 
Brazdžionis klebonams, — o ne 
atvirkščiai... Vienas tik Margu
čio Mackus diktuoja Vanagaitie- 
nei! -- Bet tai dar ne diktatūra.

Jei net per dešimtį metų nepa
siekta diktatūros, tai kokia čia 
galėtų būti kalba apie mūsų rašy
tojų "svorį"?

Plunksnos svoris, ir tiek. O 
plunksna lengvutė, tai tik pūke
lis ant plono stabarėlio.

VIESĖD1M1 nilCIGOJE PIRKITE J1IIJDJE MOIIERMOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. MažeikaPARAMA

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIG AI PADĖTI IKI K IEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

4>/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSION1ER1A MS, KURIEM PROCENTAI YRA SV ARUI 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. CHATEAU GIBEAU 3 Star Cognac
2. V-S-O-P Brand, Import.

from Germany......................................
3. Imported Polish Wines.........................
4. AMBASADOR VERMOUTH

dry or sweet............................................
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th $4.98 5. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška . . 5th $3.98
6. VODKA 80 proof......................................... . . 5th $2.98

5th $4.69 7. CHIANTI Imported Wine, full Qut........... . . 5th $ .98
5th $1.49 8. Zeller Šhvvarze Katze Wine..................... . . 5th $1.29

5th $ .98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų

K4I RUSU ATEI VI
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN

KOMMEN”)

ROBERT RAID
49

Kažkas sukriokia kambaryje. Silvija atsigręžia i mane ir paliečia 
man petį.

--Ar tau nebuvo baisu?
-- Taip, Silvija. Tikrai baisu. O dabar atrodo visai kitaip. Tuo

met buvo viskas be galo ramu ir tylu. Dabar įsitikinau, kad žmogus 
savo paskutinėje akimirkoje pasilieka vienas, vienų vienas.

-- O toji vienatvė ir ramybė...
-- Kažką many nužudė. Ne, tikriau sakant -- ištirpino. Dabar 

jau viskas, kas įvyko, toli už manęs.
-- O dabar -- dabar jau negalite mylėti?
-- Nežinau. Dar nežinau. Iš tikrųjų nežinau, ar yra palikę kas, kas 

mane rištų su šiuo gyvenimu.
- Elfi?
--Gal būt.
-- Argi nieko neturite, prie ko jūsų širdis linktų?
-- Aš turėjau kai ką, Silvija. Kadaise turėjau šunelį, kurį tikrai 

nuoširdžiai mylėjau, bet jį pervažiavo autobusas. Sniege -- paliko 
didelė kraujo dėmė. Vėliau turėjau didelę juodą katę, kurią gatvės 
vaikai akmenimis užmušė. Dar turėjau dvi papūgas: mirus patelei 
po dviejų dienų padvėsė ir patinėlis, greičiausia iš sielvarto.

Iš kitos mano pusės atsiliepia Justas:
-- Gyvieji visuomet turi mirti.
-- Tiesa. Daugiau -- mylėjau savo knygas, plokšteles, pašto 

ženklų rinkinius.
-- Kaip ir aš savo lėlę, Robertai.
-- Tikrai. Bet ir šitie daiktai iš mūsų buvo atimti. Suimtųjų ir 

tremtinių butai iš pradžios buvo užantspauduoti, vėliau rusų ir komu

nistų apiplėšti, o po to perduoti rusams arba mūsų komunistų bon
zoms. Su tavo lėle šiandie žaidžia murzini rusų vaikai, jeigu jie 
dar jos galutinai nesudraskė. Mano knygas greičiausia rusai bus su
draskę, supurvinę gal išvogę. Mano plokštelės gal būt jau sudaužy
tos. Mums nebeliko tėviškės. Mūsų butai sumindžioti ir išniekinti. 
Daugiau nebeturime namų!

Justas po apklotu užsidega cigaretę ir rūko sauja pridengdamas 
cigaretės žariją.

-- Mums reikėjo kovoti, Robertai! Estų vyriausybė pasielgė kaip 
tas Kareelis. Lygiai ir mūsų valstybė norėjo taikingai gyventi, nesi
kišti į svetimus reikalus, gyventi tik sau. Bet vėliau susidūrusios 
su kieta tikrove sudužo mūsų iliuzijos.

Įsiterpia senasis Puidak:
-- Bet mes vis tik gynėmės. Argi mes visą laiką nekovojome? 
Justas tik patogiau pasitaiso.
-- Taip -- dabar mes kovoje. Bet anais geraisiais metais mes 

užmiršome, kad senais laikais šalia kiekvieno esto lovos stovėjo 
skydas, virš jo lovos kabojo ietis, o su juo lovoje gulėjo patiestas 
kardas. Mes pamėgom taiką ir susilpnėjom, už tai dabar mokame.

Aš pasiverčiu ant šono.
— Taip, už tai dabar mes mokame. Bet paskutiniais mėne

siais parodėme, kad mokame savo laisvę ginti ir dėl to esame tos 
laisvės verti. Juk atsimeni, Justai, kai aš vieną kartą išsitariau, 
kad, gal būt, ateis laikas, kai mūsų generacija atsistos prieš užda
vinį viena be vyresniųjų komandos ir nurodymų. Dabar tasai lai
kas. Kas gi kovoja už mūsų laisvę? Mūsų jaunuomenė! Visą laisvės 
kovų naštą neša studentai, jauni darbininkai, jauni karininkai, jauni 
ūkininkai ir bernai, net mokiniai! Labai nedaug senųjų karininkų 
kovotojų gretose -- daugiausia jų jau seniai negyvi. Mūsų eilėse 
nėra nei senųjų politikų, nei parlamentarų, jokių partijos vadų ir jo
kia vyriausybė neišleidžia įsakymų. Joks senas diplomatas arba 
ekonomistas nevadovauja kovai. Jokia valstybės taryba nėra pašau
kusi mūsų į kovą. Jokia įstaiga nesubūrė mūsiškių į kovos dalinius. 
Pati jaunuomenė pasirinko kovos kelią ir tai yra geriausias visam 
pasauliui įrodymas, kad mes, paprasti žmonės norime būti laisvi, 
siekiame laisvės, pasirengę už ją aukotis. Mes kaunamės ir miršta
me besigindami nuo Maskvos, kovojame už Estiją, už Europą, už vi
są pasaulį!

Lyg kažkas būtų pasakęs "Amen". Tikrai?
(Bus daugiau)

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330
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AUGUSTINAVIČIENĖ BOSTONO SUBATVAKARVJE
Trečiasis šio sezono kultūri

nis subatvakaris buvo surengtas 
ALTS-gos Bostono sk. namuose 
lapkričio 23 d. Liūdnas buvo tos 
dienos vakaras, nes tuo metu, 
biauraus žudiko, pakirstas žuvo 
JAV prezidentas J.F. Kennedy. 
Subatvakarių k-jos pirmininkui 
inž. Edm. Cibui tarus tradicinį 
sveikinimo žodį, valandėlę buvo 
stabterta prie žuvusio prezidento
J.F. Kennedy, trumpai apibūdin
ta jo asmenybė, jo darbai ir, 
komp. J ui. Gaideliui skambinant 
JAV himną, velionis buvo pagerb
tas atsistojimu ir susikaupimu. 
Taip būrys Bostono lietuvių įsi
jungė į šio krašto žmonių gedu
lą.

Kultūrinėj kronikoj kiek pla
čiau buvo paminėta naujoji Ma
riaus Katiliškio novelių i r apysa
kų knyga Šventadienis už miesto. 
Tai šių metų Terros leidinys, 
puošnus savo išore, rūpestingai 
ir su geru skoniu dail. Algirdo 
Kurausko iliustruotas. Iš eilės tai 
yra penktasis to autoriaus groži
nės prozos veikalas. Marius Ka
tiliškis, kaip stiprus pasakotojas, 
pradėjo reikštis Nepr. Lietuvos 
periodinėj spaudoj. Jo talentas 

Vaizdai iš gražiai pavykusio pianisto Andriaus Kuprevičiaus kon
certo Chicagoje Jaunimo Centre, kurį suruošė N. Pr. M. Kongrega
cijos rėmėjai. Nuotraukoje pianistas Andrius Kuprevičius su priėmi
mo šeimininke dr. V. Tumasoniene.

S., Adomaitienė, Dr. Baliunienė, D. Augienė, E. Kučiūnienė ir p. 
Briedienė.

Dr. A. Lipskis, A. Prapuolenytė, Dr. K. Ambrazaitis, V. Tumaso 
nienė, A. Lipskienė ir Dr. V. Tumasonis.

Prapuolenytė dalinasi įspo-L. Vanagaitienė, V. Tumasoniene ir A. 
džiais gražiai pavykusio koncerto.

regimais šuoliais išsivystė ir su
brendo tremty -- Vokietijoje ir 
JAV. Mariaus Katiliškio prozos 
būdingi bruožai: originalus ir 
dailus stilius, įdomi veikalų for
ma ir kompozicija, turtinga lietu
vių kalba, gilus žmogaus ir vaiz
duojamų įvykių pažinimas, didin
gai plastiški gamtos ir žmogaus 
išgyvenimų aprašymai. Šventa
dienis už miesto --brandi mūsų 
dailiosios prozos knyga. Kroni
kininko nuomone, ji gali būti puiki 
dovana savo šeimai ar bičiuliams 
ateinančių švenčių proga.

Bostone gyveną rašytojai Ant. 
Gustaitis ir St. Santvaras savo 
kūrinius įskaitė patefono plokš- 
telėn, kurios leidėjas yra Jo
nas Karvelis Chicagoj. Berods, 
tai yra pirmoji lietuvių poezi
jos plokštelė, kurioj girdimi au
tentiški autorių balsai, o taip pat 
ir savo darbų interpretacija. St. 
Santvaras pasirodosugrynąja ly
rika ir erotinių eilėraščiųpluoš- 
tu, o Ant. Gustaitis su savo sa
tyra ir humoristika. Plokštelę 
gamino RCA įmonės, technišku po 
žiūriu ji yra gerai padaryta. Mu
zikines įtarpas tarp atskirų eilė
raščių paruošė ir paskambino 

komp. Jul. Gaidelis. J. Karvelis 
poezijos plokštelę platinti pra
dėjo prieš porą savaičių. Ji buvo 
parodyta ir šio subatvakariovieš
nioms bei svečiams, kurie bos- 
toniškių rašytojų pastangas pa
sveikino plojimais.

Pagrindinė subatvakario kal
bėtoja buvo Aldona Augustinavi
čienė iš Clevelando. Ji pasisakė 
apie naująją lietuvių draminę kū
rybą, tos kūrybos pavyzdžiais 
imdama Ant. Škėmos Pabudimą, 
Algirdo Landsbergio Stulpus ir B. 
Sruogos Milžino paunksmę. Pir
mieji du veikalai esą intelektu
alinio pobūdžio, atremti į egzis
tencialistinę filosofiją, o B. Sruo- 
gos Milžino paunksmė galinti bū
ti klasikinės dramos pavyzdžiu. 
Aid. Augustinavičienė, Vilniaus 
universitete baigusi lietuvių ir 
prancūzų kalbą ir literatūros stu
dijas, metus laiko gilinusi pran
cūzų kalbos ir literatūros paži
nimą Sorbonos universitete Pa
ryžiuje, gavusi Master D. laips
nį Western Reserve univ. Cleve
lande, Bostono lietuvių tarpe pa
sirodė kaip kompetentinga ir pui
ki kalbėtoja, turinti savo kalbos 
stilių ir pasisakymo būdą, pasi
žyminti aptariamų dalykų pažini
mu, erudicija ir kultūra. Jos kal
ba apie mūsų moderniąją drama
turgiją, trukusi apie 45 min., 
pasakyta be jokių užrašų, buvo 
gaivus pragiedrulys.

Aldona Augustinavičienė, kel
dama teigiamas nagrinėjamų dra
mos veikalų ypatybes, reikšdama 
ir kai kurias abejones, parodė 
ypačiai daug šilimos, daug nuo
širdaus jausmo savam --lietu
viškam — kūrybos žodžiui. Būtų 
nemenkas laimėjimas, didelė pa
guoda, jei su Aid. Augustinavi- 
čienės kompetencija ir jos pasi
sakymais apie mūsųgrožinę lite
ratūrą prasidėtų nauji laikai liet, 
literatūriniame gyvenime, kurių 
vis nesulaukiam...

Nežiūrint, gedulo ir šis kultū
rinis subatvakaris praėjo pakilioj 
nuotaikoj. Apie 60 šviesiųBos- 
tono lietuvių, kraštais plojimais 
dėkojo p. Augustinavičienei už 
apsilankymą ir puikią paskaitą.

K. L.

CHICAGO

* UŽ A.A. DAIL. PAULIAUS 
AUGIAUS sielą jo trijų metų 
mirties dieną, gruodžio 7, 8 v. 
30 min. Marųuette Pk. Parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos šv. Mi
šios.

* GRUODŽIO 8 D. SEKMADIE
NI nuo 7 v. ligi 1 v. p.p. Mar- 
quette Pk. parapijos salėje bus 
pardavinėjami namie gaminti ke
piniai, kava ir spurgos. M.N. Pr. 
Seserų KongrecijosMarquette Pk- 
skyriaus rėmėjos kviečia visus 
ateiti išgerti kavos, nusipirkti 
pyragų. Pelnas -- senelių namų 
statybai.

* KUN. B. SUGINTAS, nežiū
rint savo tiesioginių pareigų, kas 
mėnuo aplankant 1200aukotojų lie
tuviškų gimnazijų išlaikymui, 
įvertindamas Balfo šalpos va
jaus-reikšmę, sutiko aplankyti 50 
šeimų į vakarus nuo Marquette 
Pk., tarp 67-70 ir Pulaski st., 
ir tuo prisidėti prie aukų rinkė
jų padidinimo.

* R. MIEŽELIS sąžiningai rū
pinasi Balfo vajaus metu radijo 
pranešimų ir kalbėtojų reikalais, 
o Petronėlė Skrinskienė jau sėk
mingai baigia rinkti antrąją kvi
tų knygelę, aplankė virš 50 šei
mų, pati turėdama virš 80 metų! 
Bronė Srugienė, Tėviškės parap. 
moterų dr-jos rinkėja jau įteikė 
surinkusi $96.35.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS _ _

GRUODŽIO 6 D. 7 vai. vak. 
Literatūrinio - satyrinio kaba
reto "Antras Kaimas" pastaty
mas FIollywood svetainės salė
je.

GRUODŽIO 8 D. 7 vai. vak. 
Literatūrinio - satyrinio kaba
reto "Antras Kaimas" pastaty
mas Hollywood svetainės salė
je.

GRUODŽIO 21 D. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
Eglutė Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 22 D. Dariaus-Gi
rėno Lituanistinės mokyklos eg
lutė ir vaidinimas "Aliutė” Ga
ge parko mokyklos salėje.

LB Cicero skyrius buvo suorganizavęs lietuvių paviloną 30 tautų mugėje Chicagoje lapkričio 16 ir 17 
d. Nuotraukoje parodai daug talkininkavusios neolituanės Ramunė Jurkūnaitė ir Kristina Sabaliauskai
tė prie Stasio Kontrimo pastatytos miniatiūrinės lietuviškos sodybos. V.A. Račkausko nuotrauka

Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės Ciceroj reikalų vedė
jas Juozas Gribauskas įteikia inž. Juozui Arštikiui, Balfo vajaus 
Ciceroj vyriausiam tvarkytojui, 100 dol. čekį.

V. A. Račkausko nuotrauka

Lapkričio 23 d. Chicagoje ramovėnai ir birutininkės paminėjo Lietuvos kariuomenės šventę. Ta pro
ga prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo buvo padėtas vainikas. V.A. Račkausko nuotrauka

* LIETUVIŲ PAŠTININKŲ SĄ
JUNGOS Centro Valdyba šaukia 
Chicagoje ir apylinkėse gyve
nančių buv. paštininkų susirin
kimą - pobūvį su kavute, gruo
džio 15 d. 3 vai. 3221 W. 61 St., 
prie 61 ir Kedzie gatvių. Bus 
aptarti CV rinkimai, leidinio pa
rengimo ir kiti reikalai. Pagei
daujama, kad apie dalyvavimą bū
tų pranešta iki gruodžio m. 12 d. 
J. Janušaičiui, A. Gintneriui ar 
J. Tijūnui.

* LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS Chicagos skyriaus me
tinis narių susirinkimas įvyksta 
gruodžio m. 8 d., sekmadienį, 
3 vai. p. pietų. Bus renkama val
dyba ir kontrolės komisija. Tą 
dieną bus paminėta ir skyriaus 5 
metų veikla.

* P. NENIUS, MarquettePk. gy- 
■v&nt®jas ir -Liet. Ūkin. Sąjungos 
aktyvus narys, staiga buvo sun
kiai susirgęs. Po operacijos, iš
gulėjęs mėnesį ligoninėje sugrį
žo į namus ir sveiksta. Suvalkie
čiai linki greit pasveikti.



Nr. 138 - 6 DIRVA 1963 m. gruodžio 4 do

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

RICHMAN BROS.

11 STORES IN GREATER

CLEVE LAND

NOW OPEN AT SEVERANCE CENTER

Kas tik turi gerą skonį
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

. Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE

6211 So. Western Avė., Marųuette Parke
Tel. PRospect 8 - 5875

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tek VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Svarbus pranešimas siuntinių 
į Lietuvą siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, perkurtą 
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212 
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th 
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.
Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai 
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų 
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje 
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W, 69 St., tel. WA-5-2737 arba 3212 So. 
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

ORIGINALIAS
LAISVĖS KOVŲ DAINAS, 

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 
dabar galite įsigyti per Dirvxj 

už 5 dolerius
Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo Įteikiamas 

aukojusiems LNK po 10 dol.. galima Įsigyti užsisa
kius per Dirvą ir atsiuntus 5 dolerius.

Ši išimtinė teisė i.-'platinti leidinio likutį Įgyta 
Dirvos leidėjams susitarus su Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Valdyba.

Likęs tos knygos kiekis yra nedidelis, tad pasku
bėkite ją įsigyti sau ar padovanoti draugams. 

Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir, 
prisiuntę 5 dol., tuojau gausite 

LAISVĖS KOVę DAINAS

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------

Adresas__________________________________________________

Priedų: Čekis $_____________

ŠIS TAS IŠ LIETUVIŠKOS VEIKLOS 
SENAJAME BROOKLYNE

Audeniui įpusėjus, atkuto visa 
lietuviška veikla. Neseniai buvo 
Korp! Neo-Lithuania tradicinė 
šventė. Gerai pavyko, Dalyvavo 
apie 300 asmenų, korporacijos 
narių ir svečių. L.S.T. Korpo
racijos Neo-Lithuania eilės, nors 
iš lėto, bet auga nariais ir veik
la.

A.L.Tautinės Sąjungos I-mas 
Skyrius pagyvėjo. Naujoji Valdy
ba užsibrėžė daug gerų suma
nymų. Numatyta gruodžio 14 d. 
Atletų Klube surengti Gruodžio 

. 17 dienos perversmo ir 1863 me
tų Sukilimo minėjimas.

Lapkričio 17 d. f Apreiškimo 
parapijos svetainėje, Lietuvos 
Vyčiai atšventė savo 50 metų 
sukaktį suvaidinę "SekminiųVai
niką".

Prieš tai, toje pat svetainėje, 
skautai turėjo savo parengimą. 
Abiejuose parengimuose dalyva
vo daug jaunimo. Jei į lietu
viškus parengimus susirenka 
mūsų jaunimas ir praleidžia va
karą lietuviškoje aplinkoje, rei
kia tik pasidžiaugti.

Brooklyno Williamsburgo da
lis, kurioje per daugelį metų 
spietėsi visas lietuviškas kultū
rinis veikimas, šiandien jau mer
di. Daugelis, ypač vėliau atvy
kusių, išsikėlė į miesto pakraš
čius, Woodhaven ar Richmond 
Hill, kur išsiblaškę nebesudaro 
jokio branduolio. Williamsburgo 
dalyje liko dar dvi lietuviškos pa
rapijos. Yra dar pasisklaidžių- 
sių gyventojų, ypač senosios kar
tos, kurie čia gyveno dešimt
mečiais ir nenori nei dabar nie
kur keltis.

Kai prieš 10-15 m. pradėjo iš 
Europos važiuoti mūsų pabėgė

liai, Brooklyno lietuvių kolonija 
buvo pagyvėjusi. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje per sumą ne
bebūdavo vietos nei atsisėsti. 
Klebono kun. N. Pakalnio dėka, 
ne viena dešimtis tremtinių at
vyko į šią šalį ir laikinai buvo 
sustoję Brooklyne.

Grand Street, velionio Juozo 
Ginkaus užkandinėje, sekma
dienių popietėmis nebebūdavo 
vietos kur įeiti. Čia buvo viso 
suėjimo centras. Dar ir dabar 
velionies Ginkaus žmona ir sū
nus Juozas maloniai susitinka 
užeinančius. Atvyksta iš seno 
pripratimo ir pakraščių gyven
tojai susitikti pažįstamų.

Union Avė., Piliečių Klubas, 
savo laiku kainavęs 70.000 dol. 
šiandien, negaudamas savųjų pa
ramos, merdi.

Dar prieš dešimtmetį buvo gy
va seniau buvusi didelė šv. Jur
gio draugija, taip pat siuvėjų uni
ja. Šiandieną jų tik vardas dar 
minimas. Apylinkėje atsiradus 
portorikiečiams, lietuviai nusto
jo darę klube bet kokius paren
gimus. Būrys senųjų klubo na
rių dar laikosi, nes nenori to
kį brangų pastatą apleisti.

Nutarė klubą parduoti, bet pir
kėjų nesiranda. Portorikiečiai 
pirktų, bet neturi pinigų.

Ties klubu randasi aikštelė, 
Lituanica Sąuare vadinama, kur 
yra Dariaus-Girėno paminklas. 
Ta vietelė irgi apleista. Vaikai 
ant paminklo laipioja ir jį tėp
lioja.

Ir taip tas senas Brooklynas 
su lietuvišku centru Grand St. 
skursta, bet savo pirmykščios 
praeities negali užmiršti. Buvo 
du lietuviški laikraščiai, ir tie

išsikėlė toliau nuo centro. Grand 
St., seniau vaidinęs didelį vaid
menį lietuviškame gyvenime, 
mažai gyvybės berodo, bet dar 
nepasiduoda, nes dar jame ran
dasi lietuviškų krautuvių ir čia

eidamas visuomet išgirsi lietu
viškai kalbančius.

Apreiškimo parapijos svetai
nėje dažnai rasi įvairių paren
gimų

Pr. N.

GREETINGS and BEST WISHES

QUA BUICK INC.
BUICK—OPEL—RENAULT— 

PEUGEOT

10250 Shaker Blvd.

RA 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
TRIO MACHINE & 

MANUFACTURING CO.
35700 Vine St. WI 2-3520

WILLOUGHBY, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES

NORWOOD DRUG, INC.
DANDE POTATO CHIPS

Geras recepto išpildymas yra svarbiausia mūsų pareiga. 
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

t

EAGLE STAMPS
PADIDINA TAUPYMĄ 
MAY’S KRAUTUVĖSE

ŠILTU, UŽTRAUKIAMU
PAMUŠALU
PALTŲ SENSACIJOS

100% ORLONO AKRYLIKO 
PŪKUOTU PAMUŠALU, 100% 

MEDVILNĖS MEDŽIAGA

3 SEZONAMS, VISOKIAM ORUI PALTAS, PRIDEDAMU 
ŠILTU PAMUŠALU

Mergaitėms dydžiai nuo 8 iki 18

Mažesni dydžiai nuo 6 iki 16

ŠTAI LIUKSUSINĖS MEDŽIAGOS: 
o 
o 
o 
o 
o

Šilti pliušai
Vilnoniai zibelinai
Vilnoniai audiniai
Vilnoniai kampuoti
Vilnoniai lygūs

ŠIUOSE STILIUOSE:
Užsegamos apykaklės 
Užverčiamos apykaklės 
Šaliko stiliaus

O 
o 
o

o
o
o

o Pintais vilnoniais papuošalais

SPALVOS:
Juoda
Ruda
Žalia
Mėlyna 
Melsva 
Pilka

o 
o 
o 
o 
o 
o

Naujoviškomis kišenėmis 
Vienos ir dviejų eilių sagomis 
Daugelis kitokių

Ideališkiausi paltai, pagaminti besikeičiančiam Cleve- 
lando orui. Puikių stilių, šiltais pamušalais šaltam 
orui. Pamušalai išimami orui atšilus. Pirkite sau ir 
specialiai Kalėdų dovanai!

$5 {MOKĖJIMAS užtikrins iki pareikalavimo

BASEMENT WOMEN’S AND MISSES' COAT DEPARTMENT 
THE MA Y COMPANY, DOWNTOWN AND BRANCHES
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* SOL. ALDONOS STEMPU- 
ŽTENES IR J. VAZNELIO kon
certui bilietus jau galima įsigyti 
ar užsisakyti Spaudos Kioske 
sekmadieniais po pamaldų Šv. 
Jurgio parapijos salėje, arba pas 
Juozą Mikonį (tel. IV-1-6900 ar 
KE-1-2190).

NAUJAS BENDRUOMENĖS 
NARYS.

Jauniausias Clevelande Lietu
vių bendruomenės narys yra An
drius Mykolas, Karolio ir Loui- 
zos Morkūnų sūnus. Jo krikšty
nos buvo lapk. 28 d. Kūmais buvo 
Valerija Auginienė ir Adolfas 
Lūža. Krikštynų pokylyje daly
vavo gražus būrys artimųjų.

L. Morkūnienė yra El-Louise 
moterų plaukų puošimo saliono, 
553 E. 185 gatvėje savininkė ir 
vedėja. Karolis Morkūnas veiklus
vietos organizacijose, Karininkų 
Ramovėje, ir A.L. Tautinės Sąjun
gos valdybos narys. Jų vyresnis 
sūnus Petras lanko Kansas City, 
Mo., universitetą.

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS METAI.

A.L. Tautinės Sąjungos sky
riaus valdyba savo posėdyje lapk. 
24 d., nutarė skyriaus metinį su
sirinkimą, kuriame bus valdybos 
rinkimas, viešnios G. Vasiliaus
kienės koncerto ir skyriaus ka
sos stovio apyskaitų patiekimas 
bei kiti reikalai, šaukti sekma
dienį, sausio 5 d., Lietuvių sa
lėje.

Nutarta rengtis Prezidento An
tano Smetonos 20 metųmirtiesir 
•90 m. amžiaus sukakties minė
jimams. Mirties sukakties pa
minėjimą numatyta atlikti su pa
maldomis bažnyčioje ir apsi
lankymu Prezidento kriptoje 
mauzoliejuje sekmadienį, sausio 
12 d. (Prezidentas mirė sausio 
9 d., palaidotas 13 d., 1944 me
tais). ALTS Centro valdybos pa
siūlymu, bus rengiamas akade-

NAUJOS IDĖJOS 
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r~į
rink

NATIONVVIDE
dėl naujų idėjų!
C AUTOMOBILIŲ

APDRAUDA
T NUO GAISRO 

APDRAUDA
L GYVYBĖS APDRAUDA
L N AMŲ S A V ĮNINKU
T MOKSLO

PASKOLŲ
U NELAIMIŲ IR LIGOS
L PENSIJOS

Natiomvide turi naujų idėjų 
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kuri apdraudos 
reikalavimą už jums įmano
mą mokesti. Patikrinkite jus 
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

LIETUVĮ
JUOZĄ BALNIŲ 

(JOSEPH BROOKS) 
5359 Decker Rd. 

Ne. Olmstead, Ohio

TELEFONAS darbo va
landomis: 734-2214; 
vakare 777-2155

ATION1MIDE
Nationwide Mutual Insurance Co. 

Nationwide Lite Insurance Co. 
Nationwide Mutual Fire Insurance Co. 

home office: Columbus, Ohio

Clevelando Neringos tunto skautės ir vadovybė iškilmingoje sueigoje, jubiliejinių metų uždaryme.

BEST WISHES 
To AU the Lithuanian People

Frances P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST W1SHES

GEORGE V. 
WOODLINGBalfo vajaus Clevelande komiteto nariai su spaudos ir radijo atstovais. Sėdi iš kairės: Z. Obelenis, 

J. Kubiliūnas, dr. V. Ramanauskas, J. Stempužis. Stovi: S. Rukšėnas, L. Leknickas, K. Gaižutis, F. 
Navickas, J. Balbotas, V. Rociūnas, S. Lazdinis. Nuotraukoj trūksta komiteto nario P. Mikšio.

V. Pliodžinsko nuotrauka

minis abiejų sukakčių minėji
mas. Centro valdybos praneši
mu, 1964 metų pradžioje bus baig
ta spausdinti Antano Smetonos 
monografija ir pradėta siuntinė
ti prenumeratoriams ir parduo
dama visuomenei.

* LB CLEVELANDO I APY
LINKĖ rengiasi didelei, naujai 
pramogai -- parodyti clevelan- 
diečiams praeitą vasarą Chica- 
goje įvykusių tautinių šokių šven
tės filmą gruodžio 21 d. Lietu
vių salėje.

PRATĘSIAMAS BALFO VAJUS
Kadangi ,iki šiol ne visi suspė

jo atsakyti į BALFo laiškus, ku
riais buvo prašoma aukos vargs
tantiems lietuviams Sibire, Lie
tuvoje ir kitur, Vajaus K-tas nu
tarė vajų pratęsti. Kartu prašo 
ir laukia, kad visi gavę laiškus 
tuojau pat išsiųstų savo auką. 
Negalintieji šiuo metu aukoti, pra
šomi nors geru linkėjimu į laiš
ką atsakyti.

Parodykime lietuvišką nuošir
dumą -- nepamirškime savo 
vargstančių brolių tremtyje ir 
nors maža auka parodykime, kad 
nepamirštame ir stengiamės 
jiems padėti.

Kurie nėra gavę laiško ir ku
rių dar nepasiekė aukų rinkėjai, 
prašomi palengvinti aukų rinki
mo darbe ir belaukiant raginimo 
siųsti savo auką: Z. Obelenis, 
c/o BALF 7517 Lockyear Avė, 
Cleveland, Ohio 44103 arba Bal
fo V-bos nariams bei aukų rin
kėjams: p.p. J. Kubiliūnui, S. 
Lazdiniui, P. Mikšiui, J. Balba- 
tui, F. Navickui, K. Gaižučiui.A. 
Puškoriūtei, V, Steponavičiui, B. 
Steponiui.

Rūbai tinkami dėvėti ir šva
rūs priimami B. Pročkienės ga
raže: 1311 E. 66 gt. iki gruodžio 
21 d.

SLA 136 KUOPOS SUSIRINKIMAS 
IR KONKURSO PREMIJOS

Metinis visuotinis kuopos na
rių susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d. 12 vai. 30 min. Lietuvių sa
lėje. Finansų sekretorius bu
dės nuo vidudienio.

Pasiruoškime nominuoti kan
didatus į Pildomąją Tarybą, rink
ti kuopos valdybą kitiems me
tams ir svarstyti kitus svarbius 
klausimus. Todėl visų narių at
silankymas labai svarbus. Geis
tina pasikviesti ir svečių, ypatin
gai tokių, kuriuos yra vilties įra- 
šydinti į Susivienijimo gretas.

Ten pat bus paskelbti jaunimo 
rašinių konkurso premijų laimė
tojai ir jiems įteiktos premijos. 
Bus malonu matyti, be rašinių 
autorių, taip pat jų tėvus, bičiu
lius, gimines bei šiaip prielan
kius svečius. Baigus kuopos vi
daus reikalus, bendra kavutė.

* CLEVELANDO ORKESTRAS 
per 9 dienas suteiks 13 koncertų 
moksleiviams. 106 narių simfo
ninis orkestras, teikiąs bent 50 
auklėjamojo pobūdžio koncertų 
kiekvienais metais, yra pasiruo
šęs 13 koncertų per 9 dienas pa
tiekti savo jauniesiems klausy
tojams.

Antradienį, gruodžio 3 d. Se- 
verance Hali vyks rytmečio ir 
popiečio koncertai iki penktadie
nio gruodžio 6 d. Kitą savaitę 
koncertai numatyti pirmadienį iš

J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOK

East Cleveland
2 šeimų, 5-5, rūsys po vi

su namu, 2 gazo pečiai, 2 
garažai, palikimas, prašo 
$16,900. Duokit pasiūlymą'.

1 šeimos, 4 mieg. kamba
riai, geras gazo pečius. Ne
toli Show High mokyklos. 
$13,500.

Nottingham
1 šeimos, 8 kambariai, 2 

vonios, naujas rūsys po vi
su namu, moderni virtuvė, 
sklypas 40 x 160, $14,800. 
Šalutinė rami gatvė is Not
tingham Rd. Geras susisie
kimas.

Šv. Jurgio parapijoje

2-jų šeimų, 5-5. Rūsys 
po visu namu. 2 geri gazo 
pečiai. E. 71 gt. arčiau St.. 
Clair. $11,700.

3 šeimų, 3-3-5, 2 nauji ga
ražai, gerame stovyje. Mė
nesinės pajamos $170. Pra
šo $12,500.

2 šeimų, 5-6, 2 geri ga
zo pečiai, variniai vandens 
vamzdžiai, 3 garažai. $9800. 
Galite pirkti su $500 Įmokė- 
jimu. Paskaičiuokite! Jums 
duos daug kartų daugiau 
nuošimčių, kaip banke.

Geras, mūrinis pastatas 
su 2 krautuvėm ir 3 butais 
ir šalia dar 2 kraut. Puikia
me stovyje. Apie $5,000 
Įmokėti,

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.
UL 1-6666 

ryto, ir antradienį.
Daugiau nei 100.000 jaunų mo

kinių išklauso šio garsaus orkest
ro koncertų kiekviename sezone.

Dirigentas Shaw vadovaus Beet - 
hoveno "Missa Solemnis" sekan
čiai reguliariai programai ketvir
tadienio ir šeštadienio vakarais, 
gruodžio 12-14 dienomis.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MŽRSHALL B. and JAMES H.

BEDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

* KETURI ARTIMESNIEJI J.
F. KENNEDŽIO štabo bendra
darbiai pareiškė lieką savo pa
reigose --asmeninis sekretorius 
Pierre Salinger, specialus pata
rėjas Th. Sorensen, paskyrimų 
reikalams sekretorius P. Ken- 
neth O’Donnell ir ryšiams su 
Kongresu -- L.O’Brien.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

BUTAS 
virš Superior Savings 
& Loan Assn. patalpų, 
East 68 ir Superior Avė. 

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY
and
STRUDEL SHOP
12516 Buckeye Rd.

SK 2-0828

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH 
W0RKS INCORPORATED

1228 West 74th Street AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES

HODELL CHAIN DIVISON.

NATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT 
2440 East 75th Street

EN 12650

BEST WISHES

THE OHIO
LAUNDRY 00.
MECHANICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė.

HE 1-9305
J. Garlos nuotrauka ------------------------------------------

^AS^^VEL^N^351^UCU^^SIJPERIŪ^

IN T0WN OFFICE-6712 SUPERIOR AT E. 6BTH

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 14763 KE 14770
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KAS IR KUR? VLIKO MINĖJIMAS DETROITE

* PROF. ST. KAIRIUI Remti 
Komiteto iždininkas, artėjant Ka
lėdų Šventėms, Naujiems Metams 
ir gruodžio 20 d. Jubiliatui suei
nant 85-iems metams, nuolan
kiai praSo tautiečius, o ypač ger
biamuosius ligšiolinius rėmėjus, 
prisiminti nenutrūkstamą šalpos 
būtinumą... Kvituojama nedel
siant. Sveikinimus, čekius ar do
lerius siųsti nauju komiteto iž
dininko adresu: Prof. St. Dirman- 
tas, 6616 S. Washtenaw, Chicago 
29, III.

* BALTIMORĖS LIETUVIAI 
VLIKO sukakčiai atžymėti š.m. 
gruodžio 8 dieną, sekmadienį, 4 
vai. p.p. ruošia Lietuvių Svetai
nės patalpose minėjimą. Kalbės 
VLIKO narys p. J. Audėnas.

Visi prašomi kuo skaitlingiau
siai atsilankyti.

* LINDA DISHMAN (švedų kil
mės amerikietė), Tujunga, Ca
lif., studentė įsijungė į Rezoliu
cijoms Remti Komiteto vadovy
bės narių eiles, sakydama: "No
riu jums, lietuviams, padėti šia
me žygyje už Lietuvos laisvę. 
Jūs esate geriausiai organizuo
ta tautinė grupė JAV-se". Linda 
Dishman studijuoja kartu su ko
miteto vadovybės nare Urna Ma
žeikaite.

PAŽINKIME SAVO 

BROLIUS
Blezdingėlė prie Torrenso

Ir ši knyga skirta nebe vienam 
asmeniui ar kokiai siaurai jų 
grupei, bet visai tolimais atstu
mais išsiskirsčiusiai Australijos 
lietuvių giminei. Bet jos tikslas 
yra tas pats ir bendrai lietuviš
kas: susipažinti su mums toli
mų brolių gyvenimu, jų bėdo
mis ir džiaugsmais, jų sunku
mais ir pasisekimais, o pažinus 
juos geriau suprasti, įvertinti ir 
gal pasimokyti sumanumo,
kėjimo, drąsos ir vilties. Taigi, 
Australijos lietuvių gyvenime 
būta visos eilės dramatiškų 
pasikeitimų ir nuotykių. Juos 
mums pažinti verta ir Įdomu. 
Iš jų labai ryškiai matyti, ką 
žmogui reiškia ryžtingumas, iš
tvermingumas, drąsa ir tikėji
mas. Visai svetimame krašte, 
neturėdami pradžioje nei pini
gų, nei pažįstamų ar draugų, 
net nei pilniį teisių pasirinkti 
sau gyvenimo vietą ir darbą, 
jie pagaliau per dešimtmetį su
gebėjo įsikurti ganėtinai gerai, 
kai kur pavyzdingai ir puikiai 
— ne tik asmeniškai, bet ir vi
suomeniškai.
Knyga didelio formato 72 pusi, 
su labai daug nuotraukų. Kai
na $2.00. Kita knygelė dr. J. 
Griniaus — Mano Viešnagė 
Amerikoje, kaina 50 centų. Abi 
knygos už $2.00. Kalėdų dova
na Jums arba Jūsų draugams. 
Gaunama — J. J. Bacliunas, 
Sodus, Mieli.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems Clevelando 
lietuviams, atsilankiusiems j

PAULINOS MOZCRAITYTĖS - BENNETT

laidotuves ir palydėjusiems mūsų brangią 
dukrelę ir mielą seserį i amžiną poilsio vietą. 

Ypatinga mūsų padėka tenka p. O. ir Ed. 
Karnėnams ir Vyt. Braziuliui.

Nuliūdę

motina Elzbieta 
Mozūraitienė - Zorska 

broliai Juozas ir Albertas 
Mozūraičiai (Adresas)

Detroito Lietuvių Oeganizaci- 
jų Centras ruošia VLIKO 20 me
tų sukakties minėjimą sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 12:30 p.p.,Lie
tuvių Namuose, 3009 Tillman, 
kampas Butternut. I minėjimą iš 
New Yorko atvyksta VLIKO pir
mininkas dr. A. Trimakas.

* PAIEŠKOMAS AGRONOMAS 
B. GRIGALIŪNAS. Lietuvoje gy
venęs Marijampolėj. Turimomis 
žinimis B. Grigaliūnas dabar 
gyvena vienoje rytinėje valstijo
je-

B. Grigaliūną, arba kas žino 
jo adresą prašau pranešti K. Ra
monui, 6053 So. Artesian Avė., 
Chicago 29, III.

* AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖS 1963-64 m. Centro 
Valdybą sudaro: Audronė Kubi
liūtė, Birutė Banaitytė, Danutė 
Venckutė ir .Aldona Biknaitytė. 
Naujos pirmininkės adresas: A. 
Kubiliūtė, 149, Milton Avenue, 
Hyde Park 36, Mass.

* DR. VLADAS VAITKUS, Wor- 
cester, Mass., atsiųsdamas Re
zoliucijoms Remti Komitetui 
$25.00 auką, rašo: "... Esate 
užėmę nepaprastai platų barą 
Lietuvos laisvinimo darbe ir at
siekę tikrai puikių rezultatų. Bū
tų gera, kad visi geros valios lie
tuviai prisidėtų prie šio rezoliu
cijų žygio ir darbu ir finansine 
parama..." Visos aukos šiam tiks 
lui siųstinos: Mr. G.A. Petraus
kas, 3442 Madera Avė., Los An
geles, California, 90039.

* PREL JONAS BALKONAS, 
Maspeth, N.Y., buvo kreipęsis 
rezoliucijų reikalu į savo sena
torių Jacob K. Javits. Šen. Ja- 
vits yra palankus visam rezoliu
cijų reikalui, bet rezoliucijos 
dar iki šiol nėra įnešęs į JAV-bių 
Senatą. Neseniai (rugsėjo 3 d.) 
senatorius Javits įtraukė rezo
liuciją Lietuvos laisvinimo rei
kalu įCongressionalRecord. New 
Yorko valstijos lietuvių noras 
yra, kad senatorius Jvits įneštų 
tą rezoliuciją kaip Senate Concur-

ti- rent Resolution, kuriai Senatas 
vėliau galėtų duoti eigą. New Yor
ko valstijos lietuviai kviečiami 
parašyti senatoriui Javits po 
trumpą laiškutį, ragindami jį tai 
padaryti. Laiškai adresuotini: 
The Honorable Jacob K. Javits, 
Senate Office Building, VVashing- 
don 25, D.C.

* KALIFORNIJOS PABALTIE- 
ČIAI įeiną į Rezoliucijoms Rem
ti Komitetą, yra nutarę pagerbti 
kongresmaną Glenard P. Lips- 
comb, rezoliucijų pradininką. 
Kongresmano Lipscomb garbei 
bus suruošti vieši, iškilmingi pie 
tūs viename iš didžiųjų Los An
geles miesto viešbučių. Taria
masi su kongresmanu Lipscomb 
dėl datos. Šis pagerbimas įvyks 
1964 metų vasario ar kovo mė
nesį.

* GEORGE PUTNAM, Los An
geles, Calif., televizijos komen
tatorius, turįs kasdien 1 valandos 
programą (KTTV - 11), Latvijos 
nepriklausomybės šventės proga 
apie 10 minučių laiko skyrė Pa
baltijo kraštų reikalui.

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės narių grupė pasitarimo metu. Sėdi iš kairės: A. Dabšys, J. 
Motiejūnas, N. Brinkienė, J. Kojelis, dr. Z. Brinkis, S. Kungys ir A. Mažeika.

L. Kančausko nuotrauka

* REZOLIUCIJOMS REMTI KO
MITETO vadovybės posėdis šau
kiamas gruodžio mėn. 13 d., penk
tadienį, 7 vai. vakare LB Centro 
salėje, 4415 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles. Svarbiausias dar
botvarkės klausimas: veiklos 
plano 1964 metams svarstymas 
ir priėmimas.

* SOFIJA STATKIENE, Chica
go III., surinko visą eilę parašų 
ant peticijų, kuriomis JAV Kon
gresas reikalaujamas duoti ei
gą virš 40 įneštų rezoliucijų Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Rezo
liucijoms Remti Komitetas laukia 
visų talkos. Visi geros valios lie
tuviai raginami atsiliepti, rašant: 
Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic Statės, 
Post Office Box 77048, Los An
geles,. California, 90007.

ST. LOUIS
PAVYKUS RUDENS SEZONO 
VAKARAS

ALTS East St. Louis Apylinkės 
skyriaus rudens sezono vakaras 
praėjo jaukioje nuotaikoje. Vaka
ro programa rūpinosi Albertas 
Paulikaitis su jo vadovaujama 
grupe, kurion įėjo Kikutienė. Ki- 
kutytė, Švarcienė, Tervydienė, 
Z. Grybinas ir patsai Paulikai
tis, išpildė programą padainuo
dami harmonizuotas liaudies dai
nas: solo, duetu ir visi kartu. 
V. Kikutytė dar paskambino pia
ninu ir vakaro dalyviai jiems 
išreiškė padėką katutėmis. Po to 
visi atsilankiusieji prie užkan
džių ir šokių muzikos praleido 
malonias pramogos valandas.

BROCKTON
veikli Saulių kuopa

Lapkričio mėn. 10 d. Brockto- 
no Martyno Jankaus šaulių kuopa, 
vadovaujama inž. ats. Įeit. Juo
zo Stašaičio, surengė mažojo ka
libro šautuvėlių prizinį šaudymą. 
Be Bostono ramovėnų buvo pa
kviesti ir visi kiti šaudymo spor
to mėgėjai. Į Wolpole ameriko
nų sportininkų klubą suvažiavo 
nemažas būrys šaudymo sporto 
mėgėjų. Pasirodo, kad Bostonas 
turi gana stiprių pajėgų šioje 
sporto šakoje. Jonas Gailiūnas 
nepriklausomybės laikais atsto
vavo Lietuvą ir Šveicarijoje lai
mėjo net penktą pasaulinę vietą. 
Bronius Galinis Šaulių Sąjungos 
šaudymo varžybose buvo laimė
jęs sidabro medalį.

Varžybose pirmą vietą laimė' 
jo Jonas Gailiūnas, iš 300 ga
limų taškų surinkęs 276. Antras 
-- Algis Makaitis, surinkęs 261 
tašką ir trečias Rimantas Pau-

Brocktono Martyno Jankaus šaulių kuopa prizinio šaudymo metu. 
Prie taikinių Z. Putvytė-Montautienė. Gilumoje I. Galinienė kalba su 
inž. Izbicku. Prieky inž. B. Galinis kalba su B. Uteniu.

METINIS DIRVOS DOVANU 
PASKIRSTYMAS

ALT S-gos ir Vilties drau
gijos valdybų suvažiavimo pro
ga lapkričio 30 d. buvo įvykdy
tas ir metinis Dirvos dovanų pa
skirstymas prenumeratoriams.

Burtų keliu, LNF pirminin
kei p. E. Čekienei talkininkau
jant, laimėjimai atiteko šiems 
Dirvos prenumeratoriams ir glo
bėjams:

Viena savaitė atostogų 1 asm. 
Cape Code (M. ir E. Jansonų vi
los "Audronė" savininkų dovana) 
atiteko dr. Vytui Melnikui iš Ri- 
verside, III.

Dail. J. Pautieniaus paauko
tas paveikslas — F. Dapkui, Lin- 
den, N.J.

Dail. V. Raulinaičio paauko
tas kūrinys -- Janinai Bukavec. 
kienei, Chicago.

Dail. V. Igno paaukotas pa
veikslas — Kristinai Gečaitei 
Manteno, III.

Po vieną metinę Dirvos pre
numeratą laimėjo: Juozas Jakš
tas, Clevelande, Juozas Baš- 
kauskas, Brockton, Mass. ir 
Vaclovas Alksninis, Maspeth, N.
Y.

Po knygą laimėjo: R. Spalio 
Alma Mater: Juozas Šulaitis, 
La Grange Pk., III.; D. Gied
raitis, So. Elgin, III.; Ged. Če
kas Metuchen, N. J.; Teod. Pa
partis, Chicago ir Pranas Bas
tys/Toronto.

Laisvės kovų dainas: Ant. Sau- 
laitis, Oakville, Conn.; J.A. Ur
bonas, Dayton, Ohio; ir Kęstu
tis Miškinis, Rochester, N.Y.

V. Ramono Dailininkas Rau- 
ba: Alb. Bliudžius, Detroit, Mich> 
Marius Ambrose, Irvington; Br. 
Pračkienė, Cleveland, Ohio; Ant. 
Vileniškis, Dorchester, Mass.; 
Rap. Valodka, Cleveland, Ohio.

K. Požeraitės Nusidėjėlė: Pr. 
Turūta, Grand Rapids, Mich.; 
J. Adomaitis, La Šalie, Canada; 
Dr. VI. Ramanauskas,Cleveland, 

liukonis, surinkęs 250 taškų. Jie 
abu yra studentai ir priklauso 
šaudymo sporto klubui. Visi lai
mėtojai buvo apdovanoti gražio
mis dovanomis.

Šaudymo sporto vadovui inž. 
Stašaičiui rimčiausias talkinin
kas buvo šaulė Zofija Putvytė- 
Mantautienė. Tai buvusio Lietu
vos Šaulių Sąjungos vado Putvio 
duktė.

Bronius Utenis

Ohio; St. Jurgaitis, Cleveland; 
Vaclovas Mažeika, Chicago.

R. Spalio Ant Ribos: Valė Va- 
liūnienė, Chicago; L. Glemžienė, 
Chicago, BalysChomskis,Chica
go.

P. Abelkio Atlaidų Pavėsy: Jo
nas Liorentas, Chicago, Aleks. 
Ružancovas, Danville, III,, St. 
Vilinskas, Windsor, Conn.

Visos dovanos artimiausiu lai 
ku bus išsiuntinėtos laimėtojams. 
Visiems savo įnašu gausiai pri- 
sidėiusiems prie šio metinio Dir
vos laimėjimų paskirstymo šiuo 
reiškiama didelė ir nuoširdi padė
ka.

KANADA

* KONSULAS DR. J. ŽMUIDZI- 
NAS IR PONIA, ryšium su Prezi
dento J. F. Kennedy mirtimi, lan
kėsi JAV Pasiuntinybėj ir pareiš
kė užuojautą pasirašydami šiam 
momentui specialiai skirtoje 
knygoje.

Ta pačią dieną vakare, Ramo
vėnų kviečiamas, konsulas dr. J. 
Žmuidzinas buvo nuvykęs su po
nia į St. Catharines ir ten pasakė 
kalbą kariuomenės 45-jų metinių 
sukakties minėjime. Minėjime 
meninę programą išpildė Toron
to Varpas. Rengėjai įsijausdami 
kokia nelaimė ištiko Vakarų pa
saulį netekus Prezidento J. F. Ken_ 
nedy, jo atminimą pagerbė tylos 
minutės susikaupimu ir visiškai 
išėmė iš programos linksmąją 
dalį -- šokius. Varpas taipgi da
vė rimties valandai pritaikintą 
repertuarą. Minėjimą pravedė P. 
Balsas.

* PEDAGOGO A. RINKŪNO 
25 m, vedybinio gyvenimo ir vi
suomeninio darbo sukaktis buvo 
atžymėta lapkričio 23 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje suruoš
tu pobūviu. Sukaktuvininkas susi
laukė daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Pagrindinę kalbą pasakė 
kun. dr. P. Gaida.

* LIETUVOS KARIUOMENES 
atsikūrimo minėjimas Hamiltone

Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažįs*- 

tarnas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi sa- 
tes susipažinti.

Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar, nes

iki š. m. gruodžio 31 d. kaip dovana 
užsakoma Dirva kainuos Jums tik

10 dol. metams.
Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti 

ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

Susipažinti 
Priedų čekis Q 

įvyko lapkričio 24 d. Paskaitą 
skaitė pulk. E. Reikenis. Meni
nę programą išpildėmuz. St. Gai- 
levičiaus vedamas vyrų kvarte
tas, sol. V. Verikaitis ir akord. 
J. Kanevaitė. Minėjimas buvo 
ruošiamas Lietuvių Bendruome
nės ir Ramovėnų skyriaus jėgo
mis.

LOS ANGELES

JUOZAS P. REPEČKA, šiomis 
dienomis paskirtas San Fernando 
Valley Bank egzekutyviu vice
prezidentu.

Iki šiol J. P. Repečka buvo 
vice-prezidento asistentu First 
Western Banke, Los Angeles.

J. P. Repečka, gimęs ir au
gęs Lietuvoje, baigė Vilniaus 
Universitetą, gi Goettingeno Uni
versitete Vokietijoje įsigyjo 
ekon. daktaro laipsnį. Savo ži
nias dar yra papildęs studijuo
jant kreditą, banko operacijas 
ir tarpt, finansus New Yorko Uni
versitete.
PAVYKUS RUDENS BALIUS

DLK Birutės Draugijos Los 
Angeles skyriaus tradicinis Ru
dens Balius praėjo su dideliu pa
sisekimu. Programą gražiai at
liko solistas A. Pavasaris, akom
panuojant jaunai pianistei Raimon
dai Apeikytei. Solistas A. Pava
saris buvo baliaus svečių labai 
šiltai priimtas. Savo trumpu ir 
gražiai išpildytu dainų reper
tuaru tikrai visus gerai nuteikė 
ir pakėlė baliaus nuotaiką. Lie
tuviškoji kolonija birutiečių ne
apvylė, savo buvimu nuoširdžiai 
parėmė birutiečių gerus tikslus.

Š.m. lapkričio 7 dieną Gaspa- 
ronių bute įvyko visuotinas narių 
susirinkimas. Susirinkime buvo 
išdalintas iš baliaus gautas pel
nas. Šiuo kartu į Sibirą ir į Lie
tuvą pasiųsti 8 siuntiniai. Lietu
vių Fondui paskirta antra šimti
nė. Pasiųstos aukos Vasario 16 
Gimnazijai paremti, Gautingene 
esantiems džiovininkams, Vasa
rio 16-sios gyviems signatarams 
prof. Šauliui ir prof. Kairiui. Bi- 
rutietės savo narių ir pažįstamų 
tarpe parinko vartotų rūbų ir pa
siuntė 6 siuntinius į Suvalkų tri
kampį. Į susirinkimą buvo atsi
lankiusi šiuo metu Kalifornijoje 
viešinti Lietuvos Valstybės Ope
ros primadona VincėJonuškaitė- 
Leskaitienė, kuri į birutietes ta
rė gražų žodį.

Susirinkimui pasibaigus visos 
viešnios mielos šeimininkės bu
vo pavaišintos kavute, tortais 
ir kitais gardumynais.
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