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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIETIJA 1966 METAIS
BAIMĖ GADINO ŠVENČIŲ NUOTAIKAS. — 
VOKIEČIAI BIJO, KAD JU ŪKINIO ATKUTI
MO LAIKOTARPIS JAU PERŽENGĖ SAVO ZE
NITĄ IR VĖL REIKĖS KIEK DAUGIAU SU
VERŽTI DIRŽUS. — BŪKLĖ DAR NĖRA TO
KIA BLOGA, TAČIAU NELAIMŲ PRANAŠAU

JANČIŲ ŽENKLŲ SKAIČIUS DIDĖJA.

-----------  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------------

"58 milijonai vakarų vokiečių 
turėjo pačias prašmatniausias 
Kalėdas savo gyvenime ir patį 
triukšmingiausią Naujų Metų su
tikimą. Jie pasiekė pagaliau tai 
— ką Wilhelmas II ir Hitleris 
veltui žadėjo -- nuostabiai pui
kius laikus. Tačiau ant jų rie
baus sprando sėdi baimė.

Niekados jie dar taip nebijo
jo, kad jų gerovės pokario ste
buklas baigiasi ir gražus sapnas 
netrukus pasibaigs."

Taip savo pranešimą apie Vo
kietijos ūkinę būklę šių metų pra
džioje pradeda Der Spiegei. Prieš 
18 metų Vokietijoje viešpatavo 
toks skurdas, kad tik kas trečias 
numirėlis buvo laidojamas to 
vardo vertame karste. Gyvieji 
turėjo išsilaikyti iš 5 sv. bul
vių, 2 svarų duonos, 250 gramų 
mėsos ir 125 gramų riebalų į 
savaitę 1

Tas košmaras staiga pasibai
gė 1948 m. birželio 20 d. kada 
buvo įvesta nauja valiuta -- Deut- 
sche Mark, kuri faktinai tada dar 
neturėjo jokio padengimo auksu 
ir ant kurios banknotų nebuvo net 
pažymėta kas juos išleido! šian
dien DM yra laikoma geriausiai 
padengta valiuta, Vokietijos emi
sijos bankas savo žiniojeturi apie 
7 bilijonus dolerių vertės aukso 
ir svetimos valiutos. Tai dėl to, 
kad Vakarų Vokietija po JAV 
yra didžiausias pasaulio ekspof- 
tininkas.

šiandien tik amerikiečiai ir 
kanadiečiai mažiau dirba už vo
kiečius, kurių pramonės darbinin* 
kų darbo vidurkis praeitais me
tais siekė 44 valandas į savaitę. 
Kiekvienas trečias darbininkas 
ar tarnautojas jau turi savo au

tomobilį, kurių buvo pagaminta 
praeitais metais netoli trijų mi
lijonų, (D. Britanija pagamino 
2,2 mil., Prancūzija - 1,5 mil., 
Italija - 1 mil.). Milijonai vo
kiečių vėl peržengė savo sienas, 
bet šį kartą ne kario rūbais ir 
ne tankais, bet Volkswagenais ar 
brangesnėm mašinom. Šiandien 
vokiečiai išgeria daugiau alko
holinių gėrimų (146 Itr. galvai) 
negu pieno (140 Itr.). Dar blo
giau, kad jie mažiau ir dirba.

Tik Vokietijoje galioja įstaty
mas, kuris ir lengvai keliom die
nom susirgusiam darbininkui ar 
tarnautojai praktiškai garantuo
ja 100% atlyginimo.

Įstatymą priėmus nuolat pra
dėjo sirgti 6% visų dirbančiųjų,, 
prieš tai - 4%, Ypatingai daug 
sergama pavasarį, kada reikia 
triūsti apie savo namus ir darže, 

bei prasidėjus fotbolo sezonui I 
Per metus visas kraštas dėl to 
netenka beveik 4 bilijonų dole
rių vertės gamybos.

Noras, kad visi būtų paten
kinti "Seid nett zueinander" — 
privedė prie valstybės išlaidų 
padidėjimo. Nepaisant konstitu
cijos nuostato reikalaujant su
vesti biudžetą be deficito, pra
eitais metais deficitas jau pa
siekė 2 miliardus markių. Sa
vaime aišku, kad ir kainos kilo, 
o tai atsiliepė į eksportą, praei
tais metais importas pakilo 22%, 
eksportas tik 10%.

Visi tie ženklai gerokai išgąs
dino pramonininkus. Atsargumo 
dėliai jie jau pranešė darbo įs
taigom (Arbeitsamt), kad turės 
atleisti gana daug darbininkų. 
(Vokietijoje negalima staiga at
leisti darbininką, jis turįs būti 
prieš tam tikrą laiką apie tai įs
pėtas.) Visuotinai sutinkama, kad 

ALT pasiskirstė pareigomis

Inž. Eugenijus Bartkus, Amerikos Lietuvių Tarybos I-asis sekre
torius. ALT valdyba savo posėdyje gruodžio 30 d. pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Pirmininkas -- inž. Antanas Rudis, I-asis vice
pirmininkas - dr. Pijus Grigaitis, vicepirmininkai: Teodoras Blins- 
trubas, Povilas Dargis, dr. Vladas Šimaitis, dr. Jonas Valaitis ir 
teis. Jonas Zuris. I-asis sekretorius - inž. Eugenijus Bartkus, 
n-asis sekretorius - dr. Kazys Šidlauskas, iždininkas - Mykolas 
Vaidyla ir finansų sekretorius - Jonas Talalas.

iki šiol šuoliais pirmyn ėjęs Vo
kietijos ūkis turi susilaukti jei 
ne krizės, tai tam tikro kon- 
juktūros persitvarkymo, kuris 
kai kuriom ūkio šakom galės būti 
gana skaudus.

Reikia atsiminti, kad Vakarų 
Vokietijai pergyvenant iki šiol 
nepatirtos gerovės laikotarpį, 
trys svarbios gyvenimo šakos 
buvo apleistos, būtent: keliai, 
miestų planavimas ir švietimas. 
Šiandien Vokietija turi per daug 
automobilių ir per mažai kelių 
jiems važinėti. Miestai trokšta 
nuo gerovės ir ... vandens trū
kumo. Iš 100 vaikų tik 13 baigia 
vidurinį mokslą, tuo tarpu ki
tuose Europos kraštuose tas skai
čius syvruoja tarp 31 ir 36. 
Iš to 100 vaikų tik 7 Vakarų vo
kiečiai baigs universitetą, tuo 
tarpu italų bus 10, o prancūzų 
ar švedų net 14. Per mažai lėšų 
skiriama tyrinėjimams. Vokiečių 
tyrinėtojai ir technikai yra gau
domi užsieniuose, namuose jie 
retai kada suranda patenkinamą 
užsiėmimą.

Tokios tat yra, trumpai tariant, 
vokiečių problemos. Jos nėra ne
nugalimos, tačiau reikalauja kai 
kurių griežtų žygių ir visuotinos 
disciplinos. Iš kitos pusės, su
varžymai Vokietijoje automatiš
kai atsilieps ir kitur. Pastangos

(Nukelta į 2 psl.)

Trijų metų kadenciją pradėjusi naujoji Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba. Sėdi 
iš kairės: kun. A. Žilinskas -- informacijos reikalams, O. Indrelienė -- Šalpos Fondo pirm., A. 
Rinktinas - valdybos pirmininkas, G. Rinkūnaitė - jaunimo sekcijos vadovė, St. Kairys - kultūros 
komisijos vadovas. Stovi: J. Simanavičius - politinio komiteto pirm., L. Tamošauskas - sekreto
rius, S. Čepas - iždininkas ir E. Miliauskas - švietimo komisijos vadovas. Nuotraukoje trūksta V. 
Judzentavičiūtės - II sekr. S. Dapkaus nuotrauka

ALGIS ZAPARACKAS - JAUNIMO 
KONGRESO PIRMININKAS

Šiais Jaunimo Metais di
džiausias įvykis bus Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, Pasaulio Lietuvių 
B e n d ruomenės Valdybos 
šaukiamas birželio 30 — 
liepos 3 Chicagoje. Jau da
bar visame laisvajame pa
saulyje lietuvių jaunimas 
sparčiai ruošiasi vykti į šį 
istorinį pirmąjį Jaunimo 
Kongresą ir jame dalyvau
ti. Pagal turimas žinias jau 
pranešė atvyksią apie 70 
atstovų iš 14 kraštų (ne
skaitant JAV ir Kanados). 
S u s i d omėjimas Jaunimo 
Kongresu visuose kraštuo
se labai didelis.

Jaunimo Kongreso ruoši
mu ir pravedimu rūpinasi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas, suda
rytas iš JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimo organiza
cijų pirmininkų bei atsto
vų ir PLB Valdybos kviestų 
asmenų. Komitetas slaptu 
balsavimu savo Pirmininku 
išsirinko energingą ir darb
štų 25 metų amžiaus inži
nierių Algį Zaparacką iš 
Detroito. Jis sumaniai va
dovauja visiems Komiteto 
darbams, įvairioms komisi
joms, nuolat ieško naujų 
idėjų ir naujų veiklos būdų, 
artimai bendradarbiauja su 
PLB Valdyba ir jaunimo 
organizacijomis. Jis gerai 
pažįsta jaunosios kartos 
nuotaikas, galvoseną ir pro
blemas. Yra gilus ir sąmo
ningas lietuvis patriotas, 
kuriam vyresniosios kartos 
rūpesčiai irgi gerai supran
tami.

Algis Zaparackas gimė 
1940 balandžio 4 Kaune, 
Lietuvoje, Antano ir Stasės 
Zaparackų šeimoje. Vos 
penkerių metų sulaukęs Al
gis paliko Lietuvą ir atsi
dūrė Augsburge, Hochfel- 
do stovykloje. 1949 gegužės 
30 atvyko į St. Clair, Penn- 
sylvania, o 1950 persikėlė 
į Detroitą, JAV. Detroite 
lankė ir baigė pradžios mo
kyklą, gimnaziją, Detroito 
Lietuvių šeštadieninę mo
kyklą. 1963 baigė mecha
ninės inžinerijos studijas 
Wayne Statė Universitete, 
gaudamas Bachelor of 
Science laipsnį. Po studijų 

dirba didžiulėje automobilių 
firmoje, Chrysler Corpora
tion, inžinerijos skyriuje 
kaip inžinierius.

Priklauso Lietuvių Skau
tų Sąjungai nuo 1952 me
tų. Ėjo įvairias skautiškas 

Inž. Algis Zaparackas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto 
Pirmininkas.

pareigas: adjutanto, drau
gininko, Korp! VYTIS sky
riaus sekretoriaus, pirmi
ninko, ASS skyriaus pirmi
ninko ir t.t. 1961 metais 
pakeltas į paskautininkius, 
1958 metais už nuopelnus 
skautybei apdovanotas Vė
liavos žymeniu, vadovavo 
stovykloms. 1958-1964 at
stovavo lietuvius skautus 
kaip Neighborhood Com- 
missioner pas Detroito 
amerikiečius skautus.

Algis Zaparackas yra ak
tyvus lietuvių visumeninia- 
me gyvenime. Priklauso 
Lietuvių B e n d ruomenei, 
1964 metais buvo Detroito 

Lietuvių Organizacijų CV 
narys, 1964-65 metais at
stovavo Lietuvių Studentų 
Sąjungą Amerikos Lietuvių 
Taryboje, nuo 1963 metų 
yra Detroito Pavergtų Tau
tų Komiteto narys, Detroi
to Lietuviškų Melodijų ra
dijo valandėlės pranešėjas, 
LITUANUS Fondą ei j o s 
valdybos narys, ir kt.

Studiją metu Algis Za
parackas buvo veiklus stu
dentų gyvenime. Dvi ka

dencijas iš eilės, 1963-64 ir 
1964-65, vadovavo Lietu
vių Studentų Sąjungai.

Lietuvių Studentų Sąjun
ga, vadovaujama Algio Za- 
paracko, pirmoji pritarė 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso šaukimo minčiai 
dar 1963 metais. Vėliau 
Algis Zaparackas dažnai 
siūlė įvairių minčių PLB 
Valdybai, kaip įtraukti lie
tuvių jaunimą į aktyvų lie
tuvišką gyvenimą. Algio 
Ząparacko siūlymu atsira
do Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metai (jo manymu 
vien tik Kongreso šaukimas

(Nukelta į 2 psl.)
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KARAS IŠ ANAPUS Hl

Prancūzijos galas ir rusai 
Pabaltijo valstybėse

Nuo pat pradžios sovietinė 
spauda karą tarp Anglijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos vaizdavo, 
kaip "imperialistų" karą, su tokiu 
skirtumu, kad ne vokiečiai, bet 
anglai ir prancūzai buvo agreso-

A. Zaparackas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

neišjudins jaunimo pasau
lyje). Algio Zaparacko min
tis buvo pradėti rinkti Jau
nimo Peticiją visuose pa
saulio kraštuose ir ją at
vežti i Jungtines Tautas. 
Ta peticija jau ruošiama ir 
Vasario 16 proga visų kraš
tų jaunimas pradės rinkti 
parašus. Taip pat jo suma
nymas buvo ruošti prieš- 
kongresinę jaunimo stovyk
lą, ir daugelis kitų siūly
mų, kurie yra vykdomi.

Malonu, kad savo tarpe 
turime jaunų ir energingų 
vyrų, kaip Algis Zaparac
kas, kurie spindi savo jau
natvišku užsidegimu. Ma
lonu ir tas, kad Jaunimo 
Kongreso ruošimui vado
vauja patsai jaunimas. Jis 
gal kiek kitaip žiūri į kai 
kuriuos klausimus, negu 
vyresnioji karta, bet siekia 
to pačio tikslo — laisvos 
tautos Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir vieningos bei 
stiprios lietuvių bendruo
menės svetur. Turime gerą 
jaunimą mūsų tarpe, tad 
didžiuokimės, kad sugebė
jom tokį auginti, ir su juo 
bendrai dirbkime. Algis 
Zaparackas yra vienas iš 
tu, kurie savo jaunystėje 
jau daug darbų atliko. Ir 
dar daug atliks. Jaunimo 
Kongresas bus vienas iš jų.

V. K. 

riai. Laike Suomijos karo Vokie
tija buvo laikoma "neutrali", tuo 
tarpu anglai ir prancūzai karo 
kurstytojai. O kai vokiečiai užė
mė Daniją ir Norvegiją, sovieti
nė spauda šaukė, kad tai buvo 
padaryta dėlanglą-prancūzŲpro
vokacijos ir vokiečiai negalėjo 
kitaip pasielgti.

Bet kai vokiečiai pradėjo lai
mėti mūšius vakaruose ir prie 
Dunkerąue gynėjus išstūmė į 
jūrą, kai Prancūzijoje buvo lik
viduotas pasipriešinimas ir 
Petainas pasirašė paliaubas, ru
sus apėmė baimė, kas bus dabar, 
ar to paties likimo nesusilauks ir 
Anglija.

Ir numetę kaukę jie sulaužė 
Baltijos kraštų suverenumą, oku
puodami tuos kraštus, įvesdami 
drakoniškus darbo įstatymus savo 
pramonei. Visa tai įvyko birželio 
antroje mėnesio pusėje. Birželio 
17 Pravda paskelbė, kad raudono
ji armija "su entuziazmu" buvo 

The Strah Brewery Co., Detroit 26, Michigan

sutikta Kaune, o "fašistinis dikta
torius Smetona" pabėgęs į Vokie
tiją. Kitom dienom panašūs pilni 
entuziazmo aprašymai buvo skir
ti Tallinui ir Rygai. Pabaltijo 
valstybės buvo apkaltintos ruošu- 
sios sąmokslą prieš Sovietų Ru
siją. Ypač buvo tvirtinama, kad 
Lietuva ir Latvija sulaužė tarpu
savio sutartis su Sovietų Rusija.

Pabaltyje rusai skubėjo greitai 
susitvarkyti. Birželio 18 d. buvo 
paskelbta, kad "pronacinės Sme
tonos kliko 1939 m. į koncentra
cijos stovyklą uždarytas J. Pa
leckis paskirtas Lietuvos minis- 
teriu pirmininku". Panašūs pa
keitimai buvo padaryti Latvijoje 
ir Estijoje.

Ryšis tarp Pabaltijo bei vėliau 
Rumunijos provincijų okupavimo 
ir Prancūzijos pralaimėjimo buvo 
toks aiškus, jogbirželio 23 sovie
tų vyriausybė rado reikalo pada
ryti keistą deklaraciją, kurioje 
buvo stengiamasi paneigti gan

dus, kad ji nepatenkinta vokiečių 
pasisekimu vakaruose.

"Nuo to laiko, kai sovietų ka
riuomenė įžengė į Pabaltijo vals
tybes, vakariečių spauda nuolat 
skelbia, kad nuo 100 iki 150 so
vietų divizijų sokuncentruota Vo
kietijos pasienyje ir kad tai yra 
pasekmė Sovietų Rusijos nepasi
tenkinimo dėl vokiečių karinių 
pasisekimų vakaruose. Tai būtų 
ženklas sovietų-vokiečių santy
kių įtempimo.

"Tassui pavesta pranešti, kad 
tie gandai klaidingi. Pabaltijo 
valstybėse tėra tik nuo 18 iki 
20 sovietų divizijų ir jos nėra 
sukoncentruotos Vokietijos pa
sienyje, bet išmėtytos Pabaltijo 
valstybėse.
'Joks "spaudimas" į Vokietiją 

nenumatomas ir priemonės, kurių 
buvo imtasi, teturi vieną tikslą: 
išlaikyti savitarpio pagalbą tarp 
Sovietų Rusijos ir tų kraštų."

Toliau Tassas aiškino, kad nei 
Pabaltijo valstybių okupacija, nei 
vokiečių pergalė vakaruose neturi 
jokios įtakos į sovietų-vokiečių 
santykius. Tačiau buvo vengta 
pasakyti, ar šių trijų Pabaltijo 
valstybių okupacija buvo padary
ta su Vokietijos pritarimu.

Po Pabaltijo valstybių užgrobi
mo sekė Besarabijos ir šiaurės 
Bukovino okupacija ir diplomati
nių santykių užmezgimas su Ju
goslavija. Pagaliau sprogo nau
ja bomba — Vyriausioji Taryba 
visą pramonę pastatė karo pa- 
ruošty. Buvo įvesta šešių dienų 
8 valandų darbo savaitė, darbi
ninkams uždraudžiant keisti dar
bovietę. Birželio 25 d. Šverni- 
kas paaiškino, kad tų priemonių 
imtasi todėl, kad Sovietų Rusija 
apsupta kapitalistais, karas da
rosi vis smarkesnis, tad reikia 
būti pasiruošusiems visokiems 
netikėtumams.

Žlugus Prancūzijai ir besilai
kant tik vienai Anglijai, buvo aiš
ku iš kur tie netikėtumai gali 
kilti, būtent tik iš vieno krašto, 
kuris nėra nei Anglija, nei Ja
ponija. Nuo šios dienos sovietų 
spaudos tonas pradeda keistis va
kariečių atžvilgiu. Pradedama 
spausdinti Churchillo pareiški
mai ir plačiai paminėtas de Gaul
le atsisakymas pasiduoti vokie
čiams. Paskelbus vokiečių nuos
tolius po Prancūzijos užėmimo, 
kurie buvo žymiai mažesni už 
rusų Suomijos kare, rusams din
go bet kokia mintis, kad vokie
čiai iš susirėmimo vakaruose 
išeis susilpnėję. Pirmą kartą ru
sai išgirdo vardus, kurie greit 
jiems pasidarė familiariški: von 
Rundstedt, Kleist, Guderian...

Tačiau dar buvo stengtasi vaiz
duoti, kad santykiai su Vokietija 
tebėra geri. Pabaltijo kraštų, Be
są rabi jos ir šiaurės Bukovino 
užgrobimas Molotovo buvo pris
tatytas žodžiais, kaip ir galima 
buvo laukti. Jis sakėsi esąs lai
mingas, kad Sovietų Rusija atga
vo kai kurias teritorijas anks
čiau priklausiusias senai carų 
imperijai ir taip pat patenkin
tas, kad šiaurės Bukovina su 
Černovic miestu, niekad nepri
klausiusi carų imperijai, irgi 
prijungta. Pabaltijo kraštų pri
jungimą Molotovas paaiškina 
šiais žodžiais:

"Savitarpio pagalbos paktas, 
kurį mes pasirašėme su Lietuva, 
Latvija ir Estija, nedavė pagei
dautų rezultatų. Šitų kraštų bur
žuazinės klikos buvo priešingos

PLANINGAS TAUPYMAS
wkcL<g0ui4 dividendui
— ■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 
ISmokamas du kart 

per metus.

Federal Savings
and Loan Association

Chartered and Supervised by the 
United Statės Government

INSURED

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

BENDRADARBIAVIMAS — ligi šiol buvo aiškus, tiksliai api
brėžtos reikšmės žodis. Jo šaknis — darb -- rodo, kad tai yra 
darbas. Galūnė — avimas — rodo, kad tai yra tam tikram tikslui 
ar pasekmei pasiekti skirtas darbas, ir kad tai yra ne akimirkos, 
o tęstinis, apibrėžtą ar net neapibrėžtą laiką trunkąs darbas. 
Palyginkim su grybavimu ir Ūkininkavimu. O priešdėlis -- bendra 
— rodo, kad tai daugiau negu vieno subjekto arba veiksnio (dirbėjo) 
darbas: bendrai ką nors dirbti gali tik keli subjektai (asmenys, 
koletyvai, institucijos), ar bent du.

Tradiciškai esam įpratę, taigi kaip ir susitarę bendradarbiavi
mo žodį suprasti taip, kad tai yra dviejų ar kelių savarankiškų, 
viens kitam nepavaldžių subjektų savanoriškai sutartas bendras 
darbas, jų atliekamas arba lygiagrečiai, arba sutartu būdu tikslin
gai darbo sritis pasidalinus pagal kiekvie-o sąlygas, sugebėjimus, 
specialybę ir, kur reikia, keičiantis turimais duomenimis, prie
monėmis arba net ir jau pasiektais darbo rezultatais.

Ne kiekvieną dviejų ar kelių subjektų bendrai dirbamą darbą 
vadiname bendradarbiavimu. Pavyzdžiui, jei darbo tikslas yra tik 
vieno iš bendrai dirbančiųjų poreikio aprūpinimas ar patenkini
mas, tai kitų bendrai dirbančiųjų darbą vadiname talka ar pagal
ba, padėjimu. Bendradarbiavimu vadinam tik tokį bendrą darbą, 
kurio rezultatas turėtų būti visų, o ne vieno ar tik kaikurių bendrai 
dirbančiųjų intereso patenkinimas. Todėl pagrindinis bendradar
biavimo požymis yra bendradarbiavimo subjektų savarankumas ir 
laisvas, savanoriškas susitarimas ką ir kaip bendrai dirbti. Jei 
bendrai atliekamo darbo atlikėjai ne abu .ar ne visi savarankūs, 
o tik vienas ar kai kurie, kai kiti jam ar jiems pavaldūs ar šiaip 
pasidavę jo ar jų valiai ir tik vykdo įsakymus arba nurodymus, -- 
tokiam darbui vadinti vartojame kitą žodį, būtent, tarnyba, o ne 
bendradarbiavimas.

Išeivijoj gyvendami --vistiek, ar kaip paskiri asmenys, ar kaip 
tampriai susiorganizavusi bendruomenė -- savo kilmės krašto, Lietu
vos atžvilgiu esam savarankūs, nepavaldūs, todėl galim būti bendra
darbiavimo su Lietuva subjektais. Bet "kraštas", atseit, Lietuva, 
bendradarbiavimą su kuria dabar taip dažnai minim, šiuo tarpu 
negali veikti kaip savarankus subjektas. Taigi, jei bendradarbiavi
mas mūsų kalboj tebereiškia tą patį, ką visada reiškė, tai "bendra
darbiavimas su Lietuva" dabar neįmanomas dalykas. Kalbėjimas 
apie bendradarbiavimą su savarankumo atimtu subjektu yra kalbėji
mas apie neegzistuojantį dalyką. Čia, turbūt, esam susirūpinę ir 
kalbame apie ką kitą, o ne apie "bendradarbiavimą su Lietuva".

Sovietų Rusijai ir antisovietinė 
Pabaltijo sąjunga tarp Latvijos 
ir Estijos, buvo praplėsta ir su 
Lietuva. Tad žiūrint tarptautinės 
padėties, mes reikalavome Pa
baltijo kraštų valdžioje padary
ti asmenų pakeitimus ir sovieti
nių įgulų padidinimo. Liepos mė
nesį įvyko rinkimai Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje ir mes su 
pasitenkinimu galime konstatuo
ti, kad šie kraštai vienbalsiai 
pasisakė už sovietinės sistemos 
įvedimą ir prisijungimą prie So
vietų Rusijos /sic/".

Toliau savo kalboje jis pas
tebėjo, kad amerikiečiai nenori 
pripažinti sovietų pasisekimų Pa
baltijo kraštuose, kad karas bū
siąs ilgas ir Sovietų Rusija turi 
būti mobilizacijos padėtyje.

Paleckis, Kirchensteinas ir 
Lauristine, "atstovavę" Lietuvą, 
Latviją ir Estiją šitame Aukš
čiausios Tarybos posėdyje irgi 
gavo balsą ir rugpiūčio 2 d. 
buvo paskelbtas įstatymas apie 
naujų respublikų inkorporavimą, 
o rugpiūčio 10 d. Pravda įsidėjo 
Salomėjos Neries poemą Stalino 
garbei.

Tuo metu "fašistai" ir "nepa
tikimi elementai" buvo likviduo
jami vadovaujant Višinskiui, De- 
kanazovui ir Ždanovui, šimtais 
tūkstančių ištremiant į Sibirą, 
o kitus vietoj sušaudant.

Kitame numeryje: Molotovo vi
zitas Berlyne.

Vokietija 1966...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sumažinti importą bus tuojau pa
justos ne tik Vokietijoje, bet ir 
jos kaimynų bei JAV.

Reikia tačiau atsiminti, kad D. 
Britanija ir Italija po antrojo pa
saulinio karo jau buvo atsidūru- 
sios sunkioje ūkinėje situacijoje, 
tačiau vis atsigaudavo. Tas pats 
turėtų atsitikti ir su Vokietija. 
Vokiečių baimė yra irgi supran
tama. Visų pirma jie sunkiau kaip 
kiti kraštai pergyveno dvi inflia
cijas ir 1930 m. ūkinę krizę, 
antra -- jie pasiekė aukštesnį 
gerbūvį negu jų kaimynai. Iš 
aukščiau kristi visados baisiau.

• Vasario 16 gimnazijos 
aplinkoje esančių miestų 
spauda plačiai paminėjo 
gimnazijos suruoštą Kalė
dų vakarą. Nuotraukomis 
iliustruoti straipsniai Mann- 
heimer Morgen, Lampert- 
heim Zeitung, Badische 
Volkszeitung ir kt. patiekė 
ne tik vakaro eigą, bet kar
tu pabrėžė tuos pagrindus, 
kuriais veikiama kultūrinė
je plotmėje, kad įgyvendi
nus viltis, kurias puoselėja 
laisvę praradę lietuviai.

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį J ifi alūs norėtų turėti.

Pirmadienį, antradienį ir penktadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Ketvirtadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Trečiadienį uždaryta visą dieną.

Automobiliams vieta greta mūsų Įstaigos

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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JAUNIMO METU DARBAI 
IR RŪPESČIAI
Vyresnioji karta, kuri lig šiol 

vadovauja lietuviškam sąjūdžiui, 
dažnai pamirštą, kad paviršuti
niška ir formali lietuvybė be 
vidujinio stiprumo ir moralės 
atramos nėra galutinis tikslas. 
Manant, kad pakanka, jeigu jau
noji karta moka lietuviškai kal
bėti, kad kuria lietuviškas šei
mas ir nors retkarčiais pasi
rodo lietuviškuose parengimuo
se, yra pavojus suklysti. Gau
sūs gyvenimo pavyzdžiai rodo, 
kad tokia paviršutiniška lietuvy
bė nėra pakankama garantija 
ateičiai. Imkime, kad ir pavyz
džiui tą "lietuviškų šeimų" atve
jį. Džiaugiamasi, kad lietuvis 
susituokia su lietuvaite. Bet kaip 
dažnai pastebima, kad tie susituo- 
kėliai-tarp savęs kalbasi tik ang
liškai. Nėra jokios abejonės, kad 
ir su savo vaikais jie kalbės ta 
Pačia jų kasdiene kalba. Tad jie 
ir jų vaikai lietuviais bus tik 
iš pavardės. Taip pat daugelis 
jaunuolių, čia gimę ir užaugę, 
čia mokslus išėję, jaučiasi šio 
krašto vaikais, ir lietuvybė bei 
Lietuvos reikalai jų nei šildo 
nei šaldo.

Tat reikia ieškoti kelių, kaip 
tą jaunosios kartos nutolimo pro
cesą sulėtinti, kaip tą lietuvybę 
įtvirtinti į jų galvojimą ir į jų 
sąmonę.

Jaunimo Metai būtų gera pro
ga šiai problemai apsvarstyti ir 
priimtiems nutarimams vykdyti.

Drįstu patiekti keletą pasiūly
mų:

1. Lygiagrečiai su lig šiol vyk
doma lietuvybės ugdymo akcija 
pradėti apgalvotą ir sistematin- 
gai vykdytiną kovą prieš neigia
mas įtakas, kurioms pasiduoda 
nemaža dalis jaunimo besimo
kančio įvairių kraštų mokyklo
se, ypač universitetuose. Turiu 
galvoje nihilistiniai ateistinį li
beralizmą šios šalies aukštosio
se mokyklose, kuris užmuša jau
nime bet kokį idealizmą.

2. Iškelti ir išryškinti tas po
zityvias lietuvio sielos ir būdo

ATEITIES LIETUVIU VISUOMENE
Dabartinio laiko tėkmė vingiuo

ja per pirmąją 1966 Jaunimo Me
tų fazę. Šių metų laikotarpyje 
mūsų žvalusis jaunimas turės 
išlaikyti prieš vyresniąją, pa
triotiškąją lietuvių visuomenę 
kongresaudamas ar kur kitaip 
tautinėje veikloje pasireikšda- 
mas, nelegvą egzaminą. Vyres
nieji, stovėdami lietuvybės iš
likimo ir tautos laisvinimo sar
gyboje, vadovaudamiesi buities 
bei visokeriopos veiklos tęstinu
mo principu, siekia visa tai per
duoti jaunajai kartai. Dalis mūsų 
jaunimo jau skuba lengvinti 
vyresniųjų darbo naštą, jungda
miesi į LB šeimą, o kita -- 
metasi į politinę Lietuvos vada
vimo sritį. Tą mums akivaiz
džiai įrodė jų pravesti žygiai 
į Washingtoną ir New Yorką, rei
kalaujant Lietuvai laisvės.

Kai lietuviškai ateičiai reikia 
suburti visą mūsų jaunimą, tenka 
per tą patį veiklųjį jaunimą trauk
ti tuos, kurie šiuo metu lietuviš
ku gyvenimu nesidomi ar nenori 
visai jo pažinti. Čia turiu ome
nyje LB darbuotojų pastangas ir 
jų išradingus būdus jaunimą į 
visokeriopą bendruomeninę veik
lą įtraukti. Jaunimui joks darbas 
nėra nepakeliamas, tik reikia 
sugebėti slypiančias jo galias 
sužadinti energijai, kurios ne

The Lithuanian Newspaper
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Pagal KLNA koordinatorių nu
tarimą, 1965 m. liepos 21 d., 
man buvo pavesti sekantieji sek
toriai: mobilizacija, dokumenta
cija ir sekretą r iatas. Vėliau dar 
prisidėjo atsakomybė už infor
maciją svetimiesiems. Norėda-

savybes, sveikas lietuviškas tra
dicijas, kurios daro gerą susi
pratusį lietuvį jaunuolį kilnesne, 
tvirtesne asmenybe už daugelį 
kitataučių, neturinčių nei gyve
nimo prasmės, nei aukštesnių 
žmogaus idealų supratimo, netu
rinčių nei charakterio nei nu
garkaulio kietesnei gyvenimo ko
vai.

3. Kiek galima daugiau suma
žinti tą neigiamą nusiteikimą sa
vo tautos atžvilgiu, kurs kyla 
lyginant kitų tautų (ypač didžių
jų), galybę,turtingumą ir pres
tižą bei jų įnašą kultūrai ir ci
vilizacijai. Reikia iškelti gerą
sias puses mažųjų tautų, kurios, 
proporcingai imant, prisidėjo gal 
net daugiau prie bendrosios žmo
nijos gerovės, nei didžiosios tau
tos. Ta proga iškeltina lietuvių 
tautos istorinės misijos svarba 
senaisiais laikais ir jos atkak
li kova už savo išlikimą ligi 
paskutinių dienų.

4. Stiprinti doriniai-etines 
normas ugdant jaunimą -- reika
las nepakankamai respektuoja
mas šio krašto auklėjimo insti
tucijose.

5. Konkrečiai gyvenimo pavyz
džiais, o ne vien sentimentaliais 
Verkšlenimais bandyti spręsti 
mišriųjų šeimų problemą. Patar
čiau jaunimo metų proga paruoš
ti studiją -- paskelbti surinktas 
žinias: — kaip sekasi jaunoms 
mišrioms šeimoms pasibaigus 
"medaus mėnesiui" ir metų se
zonui? Kas blogą yra tose šei
mose? Žios žinios, žinoma, nes
kelbiant pavardžių, būtų geriau
si argumentai, kurie priverstų 
susimąstyti tuos jaunuolius, ku
rie nenori paisyti nei tėvų pa
tarimo, nei savo nuovokos, o ei
na ten, kur instinktas veda.

Šiuos ir daugiau čia nesumi
nėtų aspektų tektų kelti Jaunimo 
Metų programoje daugeliu atveju. 
Spauda, lietuviškos radijo valan
dėlės, paskaitos, diskusijos, sce
nos veikalai - studijos būtų prie
monės.

Pranas Karalius

išjudintos, chemiko kalba ta
riant, tūno in statu nascendi. 
Betgi vėl pažvelkime aštresne 
akimi, ar jau čia daug to jauni
mėlio bemoka taisyklingai lietu
viškus žodžius tarti, mintis 
reikšti ir sakinius formuoti. Dar 
daugiau, o kaip lietuvišką spaus
dintą žodį beįkerta ar jį parašo. 
Per dvidešimt su viršum iš tė
vynės pasitraukimo metų, bege- 
rindami savo materialinę būklę 
bei besikurdami gražiose ir pa
togiose kaminyčiose, užuot pasi
rūpinę mūsų tautos prieauglio 
tinkamu auklėjimu ir jo išlaiky
mu lietuviškoje dvasioje, per drą
siai tarus, -- jį apgailėtinai di
džiu nuošimčiu praganėme. O 
dabar jį atsigriebti yra gan sun
ku.

Tiesa, gyvenimas vietoje ne
stovi ir nenutraukiamai vėl kyla 
naujas mūsų tautos atžalynas. 
Bet koks? Ar jis augą, bręsta 
ir auklėjasi geresnėje tautinė
je dvasioje ir aplinkoje, sąmo
ningesnių lietuvių tėvų prižiūri
mas? Kai iš Šalies kas tokius 
tėvus paragina, kad jie leistų 
savo sūnų ar dukrą lietuvių mo
kyklon daugiau lietuvių kalbos 
pramokti, Lietuvos krašto paži
nimą ir jos istoriją įsisavinti, 
tuoj griebiamasi atsikalbinėjimų 
ir įvairiausių išsisukinėjimų,

/

KOMITETO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI
ATSTATYTI PRANEŠIMAS Dr. Alg. M. Budreckis

mas duoti tikslų darbo vaizdą 
ir suskaičiuoti jo vaisius, tei
kiu sekantį pranešimą visuome
nės susirinkimui.

MOBILIZACIJA

Nuo pat pradžių žmonių telki
mas manifestacijai buvo bene 
svarbiausias uždavinys. Reikėjo 
išdirbti telkimosi planą, paruoš
ti medžiagą, užmegzti ryšius su 
vietiniais komitetais, išspręsti 
vietinės organizavimosi proble
mas ir nugalėti kliūtis. Paruošiau 
atsišaukimą į visuomenę lietuvių 
kalba. Vasaros metu išdalinta 
ar išsiuntinėta po lietuvių kolo
nijas per 50,000 egzempliorių 
lietuviško atsišaukimo. Be to, 
dar buvo išdalinta A. Sniečkaus 
angliškų atsišaukimų, kurių kie
kis siekė 25,000.

Penkių puslapių "Instrukcijos 
vietos aktyvams" buvo paruoštos 
ir išdalintos vietos aktyvams bei 
pavieniams bendradarbiams. 
Man teko aplankyti 14 kolonijų 
su Mažeikais, 2 su Miklovu, vie
ną su K. Čižiūnų. Vytautas Ra- 
dzivanas pats aplankė 15 koloni
jų vakaruose, Romas Kezys tris. 
Kiekvienoje aplankytoje kolonijo
je- buvo sudarytas aktyvas arba 
vietos komitetas. Vietos komite
tui buvo pavestas lėšų rinkimas, 
žmonių organizavimas vykti į 
manifestaciją, transporto parū- 
pinimas ir žygio populiarinimas 
vietos amerikiečių spaudoje. Iš 
viso suorganizavome 47 vietos 
komitetus. Buvo ir tokių atvejų, 
kur vietiniai ėmėsi iniciatyvos 
suorganizuoti komitetą ir tik pas
kui kreipėsi į centrą informaci
jos ir medžiagos. Ypačiai daug 
iniciatyvos parodė Rochesteris, 
Philadelphija, Baltimorė, Hamil
tonas ir St. Catherine.

Iš raštinės buvo išsiuntinėti 
atsišaukimai, instrukcijos, ženk
liukai, aukų lapai ir kita reika
linga medžiaga. Susirišau su 
Pennsylvanijos kelionių skyriaus 
viršininku parūpinti traukinį iš 
Chicagos į New Yorką papiginta 
kaina. Deja, Chicagoje neatsira
do 500 keleivių, kurie galėtų už- 

.pildyti vadinamą "laisvės trau
kinį" ir užsimojimas nuėjo nie
kais.

Iš gyvo kontakto ir susirašinė- 

dėlko neįmanoma "vargti" dar su 
kita ne vietos valdžios išlaiko
ma mokykla. Gal čia tai teig
damas kiek patį dalyką persū- 
džiau, bet jis vis liks mums 
gyvybiniai aktualus lietuvybės iš
likime svečioj šalyj ir tą nuo
lat kartosime.

Kiekvienam yra žinoma, kad 
išeiviškas gyvenimas ar emigra
cija tautai nuostolinga, bet taip 
pat yra žinoma, kad tai dar 
ne viskas, kas dangstoma "su
sidariusiomis aplinkybėmis", 
šiuo atveju žvelgiant į mūsų žu
domos tautos išlikimo ateitį,

‘Gražių žodžių ir gilių pasi- 
graudenimų mums netrūksta, o 
labai ir labai pasigendame ryž
to ir noro ką tariame įvykdyti 
tikrovėje, paversti darbu.

Sakome, kad jaunimas laiko 
tėkmėje perims vyresniųjų dar
bus ir vykdys mūsų tautinius ide
alus. Žinoma, taip ir bus.

Lengva tarti, kad reikia steng
tis janąją kartą įtraukti bendruo
menės veiklon (LB Tarybos nu
tarimai antrosios sesijos metu 
1965 m. gegužės 22-23 d. Phi
ladelphijoje), bet kaip bus su ta 
būtinybe, kai retas jų lietuviš
kai rašyti temoka.

Gal leisime savo veiklos pro
tokolus anglų kalba surašyti, jei 
pirm nesodinti tokių į mokyklos 
suolą lietuvių kalbos ir rašto 
pasimokyti. Vietos aukštosiose 
mokyklose studijuoja gražus 
skaičius lietuviško jaunimo ir tuo 
mes didžiuojamės, bet kartu ir 
liūdime, kad iš jų lituanistika 
tik keletas tesidomi.

Fordhamo universitete jau še
ši metai vasaros semestre yra 
dėstoma lituanistika. Už kalbos 
kursus duodami 6 kreditai, ku
riuos galima perkelti į kitą uni
versitetą. Studijuojantiems suda
romas stipendijų fondas, tačiau 
neatsiranda minimumo klausyto
jų. Pereitais metais jų reikėjo 
tik šešių, o tiek jų nesusirado - . jimų galima padaryti sekančias 
kursai neįvyko. Arba vėl Penn- 
sylvanijos universitete, Phila
delphijoje, profesoriaująs A. Sa
lys dar pereitos vasaros metu 
atsišaukė į studijuojantį mūsų 
jaunimą, kad 1965/66 mokslo me
tais vėl universitete bus skai
toma lietuvių kalba, tvarkaraš
tyje pavadinta: Baltic 531: Lithua
nian. Tai dviejų valandų kursas, 
dėstomas rudens ir pavasario se
mestre, ketvirtadieniais 2-4 vai. 
po pietų. Išklausę kursą ir iš
laikę egzaminus, studentai gau
na du įskaitinius (two credit 
units). Tai buvo gera proga ir 
Pennsylvanijos universitete stu
dijuojantiems lietuviams pasito
bulinti gimtoje kalboje, įgyti pla
tesnių žinių rašomosios kalbos 
srityje ir kalbos istorijoje. O 
atskirai su dėstytoju .susitarus, 
paskaitose galėjo dalyvauti ir ri
botas skaičius lietuvių studentų, 
studijuojančių kitose Philadel
phijos ir jos apylinkės aukšto
se mokyklose, o ar daug mūsų 
studentų tuo susidomėjo?

Ogi tik pora lietuvaičių ir ke
letą svetimtaučių.

Kiek geresni reikalai UCLA 
universitete, Los Angeles, kur 
lietuvių kalbą ir literatūrą dės
to J. Tininis. Klausytojų kelio
lika, iš jų trys nelietuviai.

Kai tautos gyvybė reiškiasi 
per kalbą, papročius ir kultūri
nę veiklą, tai reikia sąmonin
gos šviesuomenės, kuri pačią 
bendruomenę vestų geru keliu 
naujai užsimotus darbus įvykdy.- 
ti, o taip pat sergėti ją nuo 
svetimų įtakų.

Reikia pasidžiaugti, kad dar 
geru laiku susigriebta paskel
biant 1966 Jaunimo Metus, kur 
atsiras geriausios gąlimybės, 
sakyčiau, auksinės progos, vis
ką persvarstyti, perdūmoti, kas 
šiandien mums sielvarto užduo
da ir kurin mūsų likimo kelin 
turi būti įstatomas lietuviškas 
jaunimas. O vyresniųjų iš ša
lies tartas žodis tebūna paska
ta perkratinėjant tuos klausi
mus, kurie bus Jaunimo Kongre
so metu iškelti įgyvendinimui 
tikrovėje. Argi ne taip, jaunuo
menė -- ateities visuomenė?

Juozas Bubelis

skaičiai 
statisti- 
tuos da- 
rašytojo

išvadas apie suorganizuotas lie
tuvių kolonijas. Proporcingai, pi
nigais ir žygio dalyviais, gyviau
sios lietuvių apylinkės yra Bos
tonas, Clevelandas, Detroitas, 
Hartfordas, Waterbury ir Pater- 
sonas. Kažkodėl, nors pinigiškai 
daug įnešęs, New Yorkąs dalyvių 
gausumu nepasižymėjo taip, kaip 
pernykščioje pasaulinėje parodo
je. Chicagos visuomenė buvo abe
jinga ir užsidarius. Iš 200.000 
Chicagos lietuvių tik keletas pro
milių, ne procentų, bet promi
lių atvyko į manifestaciją. Ant
ra vertus, iš Wyomingo klonio, 
kuris retai reiškiasi bendrame 
lietuvių gyvenime, atvažiavo 10 
autobusų.

Kokie buvo žmonių organiza
vimosi rezultatai? Norima pada
ryti pastabą dėl skaičiaus svy
ravimo spaudoje. Visi 
dalinai teisūs. Atseit, 
koje galima pasirinkti 
vinius, kurie palaiko 
nusistatymą. Konkrečiai 11:30 
vai. ryto Madison Sąuare Gar- 
den arenoje susitelkė 7.500. Pir
mą valandą p. p. jau buvo 10.700. 
Antrą valandą p. p. buvo 12.000 
dalyvių. Be to, užkandžių kios
kuose bei lauke stovinėjo dar 
pora tūkstančių tautiečių, dau
giausiai jaunimo. Noriu konsta
tuoti, kad joks "manager" ar 
reporteris neskaičiavo publi

kos. Duomenis gavau iš New 
Yorko miesto policijos saugu
mo pareigūno, kurio pareiga bu
vo apytiksliai suskaičiuoti žmo
nes, kad, kilus netvarkai, jis 
žinotų, kiek policininkų sušaukti 
miniai numalšinti. Po Madison 
Sąuare Garden manifestacijos 
pora tūkstančių dalyvių atpuolė, 
bet jų vietas užėmė vėliau atvy
kę ir jaunimas. Pačioje eiseno
je dalyvavo per 14.000. Eisenos 
vilkstinė buvo pusantros mylios 
ilgumo. Jei truko virš valandos 
eisenos uodegai pasiekti Ham- 
merskjold plazą, tai liudija ei
senos gausumą, o ne palaidumą, 
kaip kai kurie piktos valios kri
tikai tyčiojasi.

Arenoje ir eisenoje dalyvavo 
1000 latvių, 200 estų ir apie 
100 kitų Rytų Europos veiksnių 
atstovų. Vadinasi, lietuviai su

darė vyraujančią daugumą. Tai 
vietos komitetų darbuotojų nuo
pelnas, kad pavyko suorganizuoti 
maždaug 12,000 lietuvių demons
trantų.

DOKUMENTACUA
KLNA dokumentacijos komisi

ja, kuriai vadovavo Marius Am
braziejus, pa ruošė tris dokumen
tus Jungtinių Tautų misijų, pa
siuntinybių Amerikoje, JAV se
natorių bei laikraštininkų infor
macijai. Darbo ir šeimos rūpes
čių slegiamas, Ambraziejus ne
galėjo ištesėti pareigas. Šito sek
toriaus rūesčiai tiesiogiai griūvo 
ant mano pečių. Bet galima teig
ti, kad redagavimas buvo kolek
tyvinis darbas.

Rezoliucija arba Deklaracija 
-- pirmą redakciją paruošė M. 
Ambraziejus. Tačiau, reikėjo 
nuodugnių reformų. Algimantas 
Gureckas perrašė rezoliuciją. Ją 
kritiškai išgvildeno ir tikslino 
dar Vliko pirm. V. Sidzikauskas, 
kons. A. Simutis, dr. J. Kazic
kas, Valstybės Deaprtamento re
ferentas John J. McCloy, prel.,
J. Balkonas, estų pasiuntinys 
Kaiv, Latvių žygio komiteto žmo
nės, A. Budreckis ir J. Miklovas. 
Tekstas perėjo šešias redakci
jas kol buvo priimtinas manifes
tacijai.

Memorandumas apie Lietuvos 
okupavimą ir klastingą prijungi
mą prie Sovietų Sąjungos. Me
morandumo tikslas -- supažin
dinti su Lietuvos inkorporavimo 
1940 metais į TSRS machinaci
jomis ir neteisėtumu. Studiją pa
ruošė A. Budreckis; A. Gureckas 
pridūrė informaciją apieRibben- 
tropo-Molotovo sąmokslą.

Memorandumas apie teisinius 
argumentus, kodėl kiekvienas J. 
T. narys privalo iškelti Pabal
tijo klausimą JungtiniųTautų dar
botvarkėje. Marius Ambraziejus 
tuo klausimu paruošė studiją, bet 
jinai nebuvo aiški. Vliko pirm. 
V. Sidzikauskas tiksliau sufor
mulavo tą problemą. Informaci
ją tam memorandumui suteikė 
V. Sidzikauskas, J. Audėnas, dr. 
Algirdas Landsbergis, Estų ko
miteto pirm. Kuut, bei Latvių 
Laisvės Komiteto pirm. Haznars. 
Jų dėka memorandumo argumen
tacija buvo pastiprinta. A. Bud
reckis suredagavo tekstą.

Darbininko spaustuvė išspaus
dino po tūkstantį egzempliorių 
visų trijų dokumentų. Tų doku
mentų komplektai buvo atiduoti 
KLNA vizitų delegacijų žmonėms, 
įteikti J. T. misijoms, visiems 
JAV senatoriams ir žymesniems 
žurnalistams.

INFORMACIJA SVETIMIESIEMS
Man teko surankioti laisvojo 

pasaulio bei JAV stambių dien
raščių, politinių žurnalų, žinių 
agentūrų, radiofonų bei televi
zijų redakcijų adresus. Iš viso 
surinkau 350 amerikiečių redak
cijų adresų, kuriuos perdaviau 
A. Sniečkui. Taip pat perdaviau 
svetimiesiems informuoti komi
sijos vedėjui Broniui Bieliukui 
571 užsienio redakcijų adresą. 
Dar parūpinau kompetetingus is
panų ir italų kalbų vertėjus sve
timiesiems informuoti komisijai. 
P. Br. Bieliuko komisija minė- 
tom redakcijom išsiuntinėjo du 
komunikatus anglų, italų, vokie
čių, prancūzų, ispanų, portugalų 
bei arabų kalbomis. Iš 571 adreso, 
tik 16 buvo netikslūs.

SEKRETARIATAS
Komiteto raštinė pradėjo veik

ti 1965 m. liepos 12 d. Lietuvos 
Laisvės Komitetas maloniai už
leido vietą savo patalpose KLNA 
raštinėje. Irena Sandanavičiūtė 
buvo pasamdyta tvarkyti raštinės 
reikalus. Rudeniop darbai padau
gėjo, reikėjo rasti asmenį koor
dinatorių tarpe, kuris ne tik au
toritetingai atsakytų į vietos ak

LAISVĖS KOVU DAINOSc.

Autentiška lietuviu partizanu kūryba. Tai vertinga 
knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.

Kietais viršeliais Įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo
ta. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

Siuskite čeki ar perlaidą, šiuo adresu:
D I R V A ,

6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

tyvų klausimus, bet ir vykdytų 
skubius KLNA sprendimus. Pri
imdamas Ant. Sniečkaus rugsėjo 
13 d. pasiūlymą, KLNA pavedė 
sekretariato tiesioginį vadovavi
mą Algirdui Budreckiui.

Man teko dirbti KLNA raštinė
je nuo 1965 m. rugsėjo 20 d. 
iki lapkričio men. 24 d. Spalio 
12 d. KLNA dar pasamdė Aldo
ną Šileikytę padėti ekspedijuoti 
laiškų adresavimą ir siuntinėji
mą.

Reikėjo užsakyti ir pristatyti 
išsiuntinėjimui 5000 ženkliukų. 
Dokumentų korektūra buvo per
skaityta. Skelbimai (posteriai) 
buvo užsakyti ir išdalinti. Bu
vau ryšininkas tarp Komiteto ir 
New York Times reklamų sky
riaus viršininko Aronsono. Rei
kėjo nustatyti formatą, perskai
tyti korektūras. Patikrinti pas
kutinę korektūrą ir sumokėti pi
nigus kredito skyriui. Teko už
sakyti ir patikrinti arenos papuo
šalus, vėliavas ir iškabas.

Reikėjo galvą laužyti dėl kal
bėtojų. Komiteto vardu susira
šinėjau su Prez. Johnsonu, vice- 
prez. Humphrey ir senatoriais: 
Mundt, Robert ir Edward Ken- 
nedy, Proxmire, Frank Lausche, 
Harrison Williams,Thomas Dodd 
ir Russell Long. Reikėjo jiems 
žygį paaiškinti telegrama, laiš
ku ir kai kuriais atvejais tele
fonu. Be to, dažnai kontaktuoda
vau žurnalistą Christopher Em- 
met, buv. Iždo sekretorių Rober
tą Andersoną, dr. Kazicką ir 
kun. J. Jutkevičių, kad jie pa
naudotų savo įtaką reikalams iš
spręsti. USIA direktorius Wal- 
lace Littell buvo kontaktuotas, 
kad Amerikos Balsas įrašytų ma
nifestaciją į radijo juosteles in
formacijai. Net teko parašyti 
sveikinimų pavyzdžius viceprez. 
R. Nixonui, prel. R. Swords, šen. 
Lausche ir šen. Mundtui, ir pre
zidento patarėjui Horsky. Mat, 
Amerikoje valstybininkai patys 
nerašo prakalbų, jie panaudoja 
tekstus, kuriuos patys rengėjai 
parūpina.

Eisenos sutvarkymas irgi buvo 
painus darbas. Reikėjo kontak
tuoti policijos 16-tos nuovados 
virš. Gerald, kad gauti parado 
leidimą ir policijos 17-tos nuo
vados virš. Wallace, kad gauti 
susitelkimo aikštėje leidimą. Dar 
Komitetas turėjo įsigyti leidimą 
vartoti garsiakalbius iš 17-tos 
nuovados pareigūno CajigaL 
Hammarskjold Plaza buvo New 
Yorko parko komisijos žinioje. 
Teko spausti komisionieriųNew- 
bold Morrisą per atatinkamus 
kanalus, kol jisai nusileido ir 
davė oficialų pritarimą mums 
naudoti Plazą. Per tą epižode
lį mums atėjo į talką dr. Ka
zicko pažistami, Ant. Varnas ir 
burmistro Wagnerio asmens ad
vokatas Glass.

Man buvo pavestas tarpininka
vimas tarp KLNA ir Estų tau
tinio komiteto. Estų veikėjai ga
vo išsamią orientaciją apie žy
gio darbus ir siekimus. Nebuvo 
lengvas uždavinys, kadangi jų 
pirm. Lesement buvo ligoninėje, 
o su pavaduotojais reikėjo vokiš
kai susikalbėti. Prieš mus veikė 
estų vidaus politiką, apie kurią 
nieko nežinojome.

Visas juodas darbas krito ant 
trijų raštinės darbininkų pečių. 
Reikėjo adresuoti vokus, para
šyti tiek lietuviams, tiek svetim
taučiams, informaciją apie žygį. 
Pavyzdžiui, užadresavome 1500 
vokų tiems, kurių prašėm pasi
rašyti po New York Times re
klama. Adresavome po tris vo
kus amerikiečių spaudos redak
cijoms ir po du vokus užsienio 
redakcijoms.

Kompetentingiems greitraš- 
tininkams stokojant, visas susi
rašinėjimas, atsakymų į mūsų 
prašymus klasifikavimas, aukų 
užregistravimas, atsišaukimų ir 
kitos medžiagos išsiuntinėjimas, 
susikrovė ant sekretorių. Jei p. 
p. Sandanavičiūtė ir Šileikytė ne
būtų pašventusios laiko dienos 
metu, už palyginus mažą algą, 
abejotina, ar KLNA būtų galė
jęs sutvarkyti per 12.000 laiškų.
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AKIMIRKOS

Skabiausioji svajonė
Kai parlamentuose ar politinė

se konferencijose išaiškėja, jog 
kokiu nors klausimu sutartinis 
sprendimas dar negalimas arba 
iš viso būtų geriau jį mandagiai 
pamiršti, tai toks klausimas pa
vedamas toliau svarstyti komi
sijai. Kai sielojamasi mūsų 
esamos spaudos sveiku išlaiky
mu ir pradedam kalti planai jai 
sustiprinti ir žymiai pagerinti, 
tai būtinai kas nors įneš dar 
vieną sumanymą: -- leiskime 
žurnalą! Žūt būt, nes be savo 
kultūrinio ir ideologinio žurna
lo toliau gyventi nebegalima...

Žurnalas yra skaisčiausioji 
mūsų tauriųjų romantikų svajo
nė -- galima sakyti, jau per du 
dešimtmečiu. Kūdikiai per tą lai
ką užaugo vyrais, o suaugusieji 
paseno, bet "savo” žurnalo vis 
dar nėra. Kaip romantikas, aš 
irgi* ypač užburiančiomis Paci- 
fiko mėnesienos naktimis, kar
tais tingėdamas ką kitą veikti, 
audžiu svajones apie žurnalą.

Deja, "savo” žurnalas man ne
buvo tik skaisti svajonė. Jau du 
kartu buvo man ji tikrovė ir prak
tika.

Šalia atsitiktinio bendradar
biavimo "svetimuose" žurna
luose, jau du kartu išeivijoje 
teko aktyviai dėtis prie naujų žur
nalų leidimo, rašymo ir redaga
vimo talkos. Pirmasis buvo sva
jingai platus, ramiai tekantis, 
kultūromis ir idėjomis vandenin
gas, kaip Nemunas. Pradėtas 
leisti tuoj suvažiavus "tremti
niams" į Ameriką, taip jis ir 
buvo pavadintas, viliantis, kad 
platesnės apimties tautinei libe
ralinei Amerikos lietuvių srovei 
tokia upė bus reikalinga ir įdomi. 
Bet, matyt, čia žiemą per maža 
sniego, o vasarą lietaus, tai mū
sų Nemunas, pabangavęs kelius 
numerius, po metų išdžiūvo, ga
lima sakyti, nespėjęs niekur nė 
žemės plutos giliau pragraužti.

Netrukus laisvės kovų sūku
rys pareikalavo kiek kitokio žur
nalo, ir jis buvo pradėtas leisti 
Europoje, neatsiremiant nei į 
saugią vietą, nei į kokius apibrėž
tus lietuvių visuomenės klodus. 
Jo tikslas buvo racionalios tauti
nės rezistencijos ugdymas ir ak
tyvinimą s užsieniuose ir tėvynė
je. Uždavinys buvo bendras ir

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

parašyta A. Merkelio, 
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršėliais leidinį, siunčiant 
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įsėdimi chimije pikkite vujoje miiberuoje
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. German VSOP Brandy .... 5th — 4.98
2. Krupnikas — Honey punch ....... 5th — 3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy .... 5th —3.35
4. Cream De Banana Liąueur ....... 5th — 3.19
5. Chianti I'mp. Wine .........  Full — 0.98

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.)

7. Imp. German Zeller
Schwarze Katz ...............................5th —1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98

sunkus, glaudžiai susijęs ir su 
dvasia, ir su kultūra, ir su po
litika, ir pagaliau su ateities 
dienų ideologijomis. Mūsų eg
zistencija, tarp kitko, yra tauti
nės gyvybės išlaikymo pastan
ga, -- todėl žurnalas laikėsi tau
tinės gairės. Rezistencijos ga
lutinis tikslas yra laisvės atsie- 
kimas lietuvių tautai ir sukūri
mas laimingesnių gyvenimo są
lygų laisvam žmogui, -- todėl 
žurnale turėjo padvelkti švelnūs 
liberalizmo atodūsiai. Žurnalas 
buvo politinis ir kultūrinis, bet 
aiškiai nepartinis, nesibazavęs 
kokia viena ideologine srove. Jis 
galėjo būti daugelio palaikomas 
ir ieškomas, bet nebuvo.

Jis vadinose Santarvė, bet ėjo 
didžiausios mūsų politinės ir 
ideologinės nesantarvės laikais. 
Šiurkščiai kalbant, jį galėjo remti 
visi nepartiniai, tautininkai ir 
liaudininkai, menininkai ir inži
nieriai, prekijai ir fabrikų dar
bininkai. Visi jame galėjo rasti 
sau vietos, dėmesio ir pagarbos. 
Jo tiražas vis siekė apie tūkstan
tį — šeši šimtai pastovių sąži
ningų prenumeratorių, o likusie
ji spaudos žudikai (kurie žurna
lą sutinka priimti, bet už jį nie
kada neatsilygina).

Santarvė manė, kad jai gal už
teks tiek pat laiko atlikti savo 
uždaviniui, kiek Aušrai — bent 
trijų metų. Tačiau ji ėjo dvigu
bai ilgiau, šešis metus. Ir gal 
dar toliau būtų ėjusi, jei tarptau
tinės sąlygos nebūtų žymiai pa
sikeitusios. 1955 m. prasidėjo 
Amerikos "kultūriniai mainai" 
su Sovietų Rusija, ir jau 1956 m. 
dienos vidury buvo išduotas 
Vengrijos sukilimas, — perdaug 
aiškūs ženklai (jeigu tik tuodute- 
suminėti), kad Rusijos pavergtų
jų tautų išsilaisvinimo bylos vėl 
pasuko į naktį. Santarvės turi
nys visą laiką rėmėsi realiais 
lietuvių rezistencijos tėvynėje 
faktais, jos leidėjai ir redakto
riai, po ginčų ir kančių, apsis
prendė ateityje vengti svaidytis 
gražių, bet tuščių žodžių puto
mis, ir žurnalą tylomis sustab
dė.

Be abejo, buvo galima ji. per-

BRONYS RAILA

kelti Amerikon, paversti daugiau 
kultūriniu, praktikuotis "dvasi
nių žygių" kurstymams, sugal
voti dar daugiau griausmingų, 
kvapą užimančių rezoliucijų ir 
tais visais garsais pripildyti di
dėjančią tuštumą. Bet mūsų taip 
nebuvo norėta, tokios prasmės 
verte nebuvo tikėta, dėmesio ii 
paramos iš tautiečių nebelauk
ta. Nes, be to, buvo jau maty
ti, kad tiek senosios, tiek ir 
jaunosios generacijos vargiai įsi
gyvens į tą pakilią dvasią, kuri 
dar buvo rūsčiai kovoti ir nepa
siduoti pasiryžusios tautos bal
sas. Priešingai, — netrūko ženk
lų, kad kiekviena generacija 
stengsis būtinai įsisteigti tik "sa
vo" žurnalą, būtinai atskirą, bū
tinai pradėti vėl viską iš naujo, 
būtinai skaldytis ir ligi patraki- 
mo piešti savo skirtingus veidus, 
o kai kada net, naujos tarptauti
nių kolaborantų ir kapituliantų 
dvasios įtakoje, net "suspenduo
ti praktiškai nieko nereiškiantį 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalavimą" ir teirautis šviežiu 
informacijų "apie padėtį Lietu
voje" iš sovietinio universiteto 
rektoriaus Kubiliaus arba aukš
tai Jungtinėse Tautose iškilusio 
"lietuvo" Vladimirovo...

Dėl Santarvės sustojimo daug 
neliūdžiu, nes ji savo vaidmenį 
ir esminį uždavinį Lietuvos lais
vės kovų ir laisvinimo įdėjų rai
doj suspėjo beveik pilnai atlikti. 
Apgailestauju tik vieną, — kad 
jos patyrimai ir sunkiai įsigyta, 
nors negausi, bet vertingų skaity
tojų bazė nebuvo sunaudoti tęsti 
darbui kitur ir kiek kitokiom 
aplinkybėm.NebŪtų reikėję naujų 
žurnalų, kuriems lygiai sunku pa
dėti. Nebūtų reikėję vėl austi 
skaisčias svajones ir tiems, ku
rie vistiek nori (ir gal taip rei
kia) -- vėl viską iš naujo pra
dėti. Ak, pamokos brangiau kaš
tuoja...

Kaip neseniai Dirvoje iš Bosto
no buvo pranešta, per ten apsi
lankiusio ALTS pirmininko inž. 
J. Jurkūno pranešimą ir bendruo
se pasitarimuose buvo svarsto
ma, kaip "sudaryti sąlygas Tau
tinės Sąjungos periodiniam kul
tūros-ideologijos žurnalui leisti. 
Šiems reikalams įvykdyti reika
linga ne tik pinigai, bet ir visų 
skyrių aktyvi parama visomis 
priemonėmis remiant C. Valdy
bos veiksmus".

ALTS pirmininkai, statybos in
žinieriai E, Bartkus ir dabar J. 
Jurkūnas, nelyginant kaip senovė
je medicinos daktarai, jauyra pa
rodę šaunaus užmojo drauge būti 
ir "sielų inžinieriais". Tatai 
neabejotina ir labai vertinga. 
Pirmasis yra skraidęs po daugelį 
Amerikos lietuvių kolonijų, telk
damas lėšas Vilties bendrovei 
ir net, kaip mačiau, rinkdamas 
Dirvai prenumeratorius. Antra
sis šiandien skraido jau per ke
lintą savų tautiečių stovyklą, at
kakliai ieškodamas papildomų 
pagrindų Dirvos konstrukcijai 
sustiprinti ilgesniems laikams.

Bet štai tuoj "nauja" idėja — 
kaip audros paukštis nuo Arara
to kalno. Žurnalas, periodinis, 
kultūros-ideologijos! Jam, sako
ma, reikalingi ne tik pinigai. 
Taip, ne dažnai Amerikos tautie
tis šiandien yra skurdžius; mes, 
"milionieriai", pinigų sudėsim 
saujom net dviem ar keturiem 
numeriam išleisti. Jam reikalin
ga, vėl sakoma, "visų skyrių 

aktyvi parama visomis priemo
nėmis”. Taip, ir tai gali nutik
ti, jei pavz., visų skyrių visi 
nariai įsipareigos žurnalą pre
numeruoti, net skaityti. Tačiau 
kai tik kalbama "visomis prie
monėmis", man tuoj kyla abejo
nė, nes praktikoje ta bendrybė 
dažniausia reiškia "jokiomis 
priemonėmis". Pagaliau, gali bū
ti ir pinigai ir visos skyrių prie
monės, bet tai dar nereiškia žur
nalo. Žurnalas yra -- kvalifikuo
tas raštas, sunkus darbas, nuo
latinės studijos, aukštesnė už 
vidutinę proto kultūra, intelektas, 
kompetencija, dvasinis degimas 
ir spinduliavimas, kūryba, gi mū
sų dabartinėmis sąlygomis be
veik šventojo aukojimasis... Oi, 
oi, kaip iškilmingai čia nusakiau, 
net plaukai šiaušiasi!

Žurnalo reikia, ir jo nauda 
šviesiosioms asmenybėms ga
lėtų būti didžiulė, ir jo barsto
mos sėklos gal kada sudygtų. 
Tik tamsiausias papuasas tvir
tins, kad jis dar nieko negir
dėjo apie popiežių ir pasaulyje 
nėra išmintingesnio autoriteto už 
jo apylinkės burtininką. Tik to
limiausios Arktikos eskimas ne
sutiks, kad kur nors gali būti 
geresnė ir šiltesnė statybinė me
džiaga už sniego gniužulus ir 
ledo gabalus.

Pasaulis ir Lietuva yra taip 
pasikeitę ir kitoniški, negu buvo 
prieš 25 metus, kad daugybę 
senų dalykų šiandien reikia iš 
naujo persvarstyti, dar daugiau 
naujų problemų ištirti, savo ap
sisprendimą (užmojus ir planus 
iškristalizuoti. Be abejo, lietu
vis laisvame užsienyje gali ge
rai išgyventi ir be viso to. Bet 
tuo laimingai ir pasibaigs jo 
fiziologinė egzistencija. Lik
damas problemų abstinentu, tin
kamai nesiruošdamas ir nesian- 
gažuodamas sutikti rytojų, atei
ties vaidmens nei jis, nei jo 
jaukūs klubai, nei jo kitos są
jungos neturės. Gaila...

Mano kritika apie naują kul- 
tūros-ideologijos žurnalą tuo 
tarpu yra dar gerokai tamsi, ir 
to neneigsiu. Patyrimas ir per 
aiškus mūsų pliko gyvenimo reiš
kiniai man draudžia kitaip gal
voti, net svajoti.

Bet kad nebūčiau dar juodesnis 
už mūsų brolius Mississippi 
valstijoje (kaip kartą labai hu
maniškai buvo pasakyta šiame 
laikraštyje) ar už dar artimes
nius pusbrolius iš Los Angeles 
Watts apylinkės, kurie pernai la
bai sėkmingai sudegino daug na
mų, ne tik kaimyniniuose, bet 
ir savo pačių distrikte, aš toli 
gražu nenorėčiau sudeginti mū
sų skaisčiausių svajonių apie 
Žurnalą.

Kaip eilinis skaitytojas ir ALTS 
narys, drįsčiau pasiūlyti gal ne 
daug mažiau pozityvų, tik pra
džioje žymiai lengviau ir g’, iičiau 
įvykdomą planą, pavartojant šiek 
tiek papildomų pinigų ir darbo, 
bet dar ne "visas priemones".

Man rodos, kad be didžiai jau
čiamų nuostolių Dirva galėtų at
sisakyti savo pirmadienio laidos, 
o išeidinėti du kartu per sa
vaitę, pvz., antradieniais ir ket
virtadieniais, taip kad šioji lai
da savaitgalyje pasiektų net to
limiausius skaitytojus Ameriko
je ir Kanadoje. Bet ketvirtadie
nio laidoje ji turėtų 8 pusla
pių kultūrinį-ideologinį priedą. 
Gal jam ir atskirą vardą pa
rinktų, nes Dirvos sąvoka "žur
nalui" beveik netinka, labiau gal 
tiktų Versmės, Akiratis, Ark
las, Akėčios, ar panašiai. Toks 
"žurnalo" gabalas drauge su Dir
va iš karto pasiektų ne dešim
tis, bet tūkstančius skaitytojų. Be 
abejo, redakcijos štabą reikėtų

tp

Be žodžių...

papildyti ir reikėtų gana daug 
naujų bendradarbių, ieškotinų 
"visomis priemonėmis", ir spė
ju, ne visuomet visiškai už dyką.

Taigi, tas biznis pareikalautų 
papildomų lėšų, bet tikrai ne
daugiau, prileiščiau kiek mažiau, 
negu visiškai naujo ir atskiro pe
riodinio žurnalo leidimas, reda
gavimas bei prirašymas. Jei ta
me kukliame priede vistiek dar 
trūktų vietos mūsų tautiniams 
kultūrininkams, teoretikams ir 
ideologams išsisakyti savo dva
sios ir proto gausius turtus, aš 
su džiaugsmu sutikčiau nebevar- 
ginti pusės Dirvos puslapio savo 
paklodėmis, kad tik toji vieta 
atliktų, kaip vienas iš mano pik
tesnių kritikų kartą privačiame 
laiške rašė, "rimtiems tautos 
ir valstybės klausimams svars
tyti".

Gi jeigu šitaipos metus kitus 
padirbėjus paaiškėtų, kad vistiek 
dar neužtenka vietos ir ta forma 
netinkama mūsų ideologams ir 
filosofams harvardiškai išdėsty
ti savo per tirštai susikaupusias 
idėjas, tuomet jau tikrai reikėtų, 
jeigu mėgėjų dar atsiras, pasku
tinį kartą desperatiškai aukotis 
"visomis priemonėmis", idant, 
būtų galima išleisti bent tokį 
nekažinkiek periodinį žurnalą, 
kaip krikščionių demokratų Tė
vynės Sargas ar liaudininkų vis 
labiau aprūdyjantis Varpas: — 
storą, sunkų, rimtą, gilų, labai 
nuobodų, tremties miražais al
suojantį ir teskaitomą tik nedau
gelio išlikusių neanderthaliečių.

Žinoma, tikint, kad tokio po
būdžio žurnalai vistiek yra labai 
reikšmingi tautos dabarčiai, 
ateičiai ir išlaisvinimui. (Tarp 
mūsų kalbant, man vis atrodo, 
kad jie tam reikalui nėra labai 
reikšmingi. O gal ir nebus).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608. 

Telef. WA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

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

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

DĖMESIO EGLUTEI

Įžengiant į 1966 metus, kuriuos 
Pavadinome ir Jaunimo Metais, 
turime sau pasakyti, kad juos 
privalome pripildyti darbais — 
šį kartą žodžių nebegali užtekti, 
nes vien tik žodžiai po kelių me
tų bus negailestingi mūsų kaltin
tojai.

Šia proga negalime pamiršti 
Pačio svarbiausio mūsų tikslo — 
kad nemažėtų skaičius lietuviu
kų, galinčių lietuviškai bent skai
tyti ir kalbėti.

Be mūsų noro to tikslo siekti, 
reikia naudotis ir tinkamomis 
priemonėmis. Nėra abejonės, kad 
viena tokių veiksmingų priemo
nių yra vaikų protiniam pajėgu
mui pritaikintas spausdintas lie
tuviškas žodis — vaikų literatū
ra. Daug ką jau įsigijome savo 
gyvenimui gerinti, bet tebesame 
neturtingi sava vaikų literatūra.

Iš periodinių leidinių turime 
tik vieną vaikų laikraštuką "Eglu
tę".

Daromi žygiai "Eglutės" turi
niui sustiprinti, bet "Eglutės" 
skaitytojų būrio didinimas yra 
pats skubiausias reikalas. Todėl 
prašome "Eglutę" jau skaitan
čių vaikų tėvus nedelsiant atnau
jinti prenumeratą, o tas šeimas 
kurios turi "Eglutės" skaitytojų 
amžiaus vaikų, bet dar neturi 
"Eglutės", šiemet ją savo vai
kams užsakyti. Didžiausios tal
kos laukiame iš mokytojų.

Jei "Eglutė" šiais metai pa
dvigubintų savo skaitytojų eiles, 
Jaunimo Metai šiame lietuvybės 
išlaikymo darbe būtų prasmingai 
paminėti.

"Eglutės" palaikytojai.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Tradicinis ALT S-gos 
Clevelando skyriaus rengia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas 
įvyks vasario 12 d., 7 vai. 
vak. Čiurlionio Ansamblio 
namuose — Magnolia Dr.

Programoje — filmo de
monstravimas apie prezi
dento Antano Smetonos gy
venimą ir veiklą Ameriko
je ir laidojimo iškilmės.

Po programos — vaišės.
Minėjime kviečiami da

lyvauti ALT S-gos skyriaus 
nariai su šeimomis, Korp! 
Neo-Lithuania nariai ir 
Clevelando visuomenė.

• Amerikos Lietuviu 
Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyriaus nariu meti
nis susirinkimas įvyks sau
sio 23 d. (sekmadienį), 11 
vai. 30 min. ryto Dirvos pa
talpose.

Dienotvarkėje: valdybos 
ir revizijos komisijos pra
nešimai, naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai bei kiti su ALT S-gos 
veikla susiję reikalai.

ALT S-gos Clevelando 
skyriaus nariai kviečiami 
metiniame susirinkime gau
siai dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS,
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai.

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

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 Eas1 I85th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

• Dail. Viktoras Petravi
čius atvyksta iš Chicagos 
ir dalyvaus savo grafikos 
kūrinių parodos atidaryme 
šį sekmadienį, sausio 16 d., 
2 vai. p. p. Gallery Interna- 
tional patalpose. Parodoje 
bus išstatyti 45 juoda-balta 
ir spalvotos grafikos kūri
niai. Įėjimas į parodą ne
mokamas.

• Dail. Liudas Vilimas, 
apie kurį The Plain Dealer 
sekmadienio laidoje rašo, 
kad jis paskirtas May Co. 
display direktoriumi, jau 
įsikūrė su šeima Clevelan
de. Jo adresas: 8460 Ridge- 
wood Ln., Novelty, Ohio 
44072. Tel. 338-5800.

• Cleveland Trust turtas 
pasiekė 2 bilijonus doleriu. 
Šis bankas yra pirmuoju 
Ohio, pasiekęs tokią sumą, 
vien per praeitus metus 
pakėlęs pajamas 159 mil. 
dol. Tuo būdu bendros pa
jamos prašoko 19.7'/ , lygi
nant su ankstyvesniais me
tais.

Iš visų patiektų skaitli
nių apie šio banko pinigi
nes operacijas būdingiausia 
yra tai, kad klijentų taupy
mo sąskaita padidėjo 142 
mil. dol. Depositų pastovus 
augimas rodo pasitikėjimą 
ne tik banku, bet ir bendru 
Ohio valstijos ūkiniu augi
mu. Su 738.955 depozito- 
riais, Cleveland Trust iški
lo JAV bankų eilėje į 18 
vietą. Cleveland Trust nu
mato šiais metais įsteigti 
dar vieną skyrių Strongs- 
ville mieste.

Inž. Vytautas Šliupas civilizuoja 
Pakistaną

Pakistane, kurio vadovai 
ginčijasi su Indija dėl Kaš- 
miro, jau trečias metas 
darbuojasi mūsų tautietis 
inžinierius Vytautas Šliu
pas, Aušrininko Dr. Jono 
Šliupo sūnus. Vytautas 
šliupas tame tolimame Azi
jos krašte darbuojasi kaip 
International Engineering 
Company, kurios būstinė 
randasi San-Francisco, Ca- 
lifornia, svariu patikėtiniu 
prie užtvankos statybos. 
Milžiniško dydžio užtvanka, 
kainuosianti keliolika mili
jonų dolerių, statoma Hi
malajų kalnų papėdėje. Inž. 
Vytauto šliupo žinybai yra

REIKALINGI TARNAU
TOJAI CLEVELANDO 

PAŠTE
Pašto viršininkas Nelson 

E. Sundermeier praneša, 
kad priimami nauji pašto 
tarnautojai su pradiniu at
lyginimu 2.57 dol. valandai.

Jokio specialaus išsilavi
nimo nereikalaujama, tik 
reikės laikyti egzaminą raš
tu.

Aplikacijos gau narnos 
US Civil Service įstaigoje 
Room 4240, Main Post Of- 
fice Bldg.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais. gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

FEMALE

FLAT MACHINE 
KNITTERS 

LOOPERS 
SEAMERS

For full fashion knitting mill. 
West Side. Steady year round 
employment under excellent 
working conditions.
PARKLANE FASHIONS 

FORMERLY
BARTON KNITTING MILLS 

2882 Detroit Avė. 
Cleveland, Ohio 

216 — 786-3778
(4-6)

MALĖ

FULL FASHION 
KNITTERS

Steady year round employment 
under excellent vvorking condi
tions.
PARKLANE FASHIONS

FORMERLY
BARTON KNITTING MILLS

2882 Detroit Avė.
Cleveland, Ohio
216 — 786-3778

(4-6)

IŠNUOMOJAMAS 
GYDYTOJUI KABINETAS

3 kambariai su visais rei
kalingais įrengimais. 848 
East 185 gt. Kreiptis pas 
Bhškevičių. (2-4)

PARDUODAMAS NAMAS 
english colonial, 3 miega
mieji, didelis salionas, val
gomasis ir virtuvė su įreng
ta mod. plyta ir kt. priedais. 
Naujai dekoruotas. Prie 
Neff Rd. Apžiūrėti tik su
sitarus.

Tel. IV 1-6087.
(3-4)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė ir Ant. 
Mikoliūnas

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666 

paskirta viena didžiulė Ry
tų Pakistano provincija, 
kuri prasideda nuo Himala
jų kalnų papėdės ir baigiasi 
prie upių, Gango ir Brah- 
maputros sanbėgos.

Vytautas šliupas su savo 
šeima, žmona Vanda ir sū
neliu Kęstučiu, gyvena Dac- 
ca mieste, turinčiamfr j>er 
750,000 gyventojų. Dirbda
mas kaip General-Consul- 
tant prie East Pakistan 
Water and Power Develop- 
ment Authority (E. P. 
WAPDA), Vytautas šliu
pas turi galimybių keliauti 
po kraštą ir artimai susi
pažinti to krašto tautiniais 
ir religiniais papročiais. 
Vytautui šliupui teko pa
matyti ne tik gausybę Ry
tų tautos gyvenimo įvairy
bių, bet ir išgyventi viso
kių pavojų. Ten nuolatos 
siaučią užkrečiamosios li
gos ir gyventojų religinių 
sektų peštynės. Tokios peš
tynės prieš porą metų vyko 
tarp musulmonų ir indų 
budistų, kurių metu ten 
esantieji europiečiai išgy
veno didelį pavojų, kaip 
anuo metu Vytautas šliu
pas rašė laiške savo bičiu
liams c 1 e v e 1 andiečiams, 
”Guliame ir kėliame su 
ginklais rankose ...”

Inžinierius Vytautas šliu
pas turi savos bendrovės 
didelį pasitikėjimą ir dau
gelio milijonų vertybės sta
tybos darbams vykdyti 
nuolatos siunčiamas į įvai
rius pasaulio kraštus. Ke
lerius metus jis vykdė to
kius darbus Afrikoje, Pie
tų Amerikoje. Savos bend
rovės paskirtas svarbioms 
"keliaujančio inžinieriaus” 
pareigoms, tarnybos reika
lais ir turistiniais pomė
giais yra apkeliavęs veik 
visą platųjį pasaulį, išski
riant Australija, kurią ke
tina irgi kada nors aplan
kyti. (vb)

DETROIT

FIRST CLASS

DIE MAKERS
Steady vvork. Overtime & 
fringe benefits.

KOTCHER TOOL &
ENGR.

23801 Mound Rd.
Warren, Mich.

O)

WANTED
lst CLASS 
SKILLED 

MILLING MACHINE 
OPERATORS

I.D., 0. D. GRINDERS 
W. & S. TURRET LATHE 

OPERATORS
DRILL PRESS OPERATORS 

also
PARTS WASHER 

STOCKROOM 
Excellent vvorking conditions. 
Liberal fringe benefits. Good 
opportonities for experienced 
men. Minimum experienced con- 
siderd.

FORMSPRAG CO.
23601 Hoover Road

Warren, Mich.
313 — JE 6-9000

An equal opportunity employer.
(141-6)

DIE MAKERS
58 Hour vveek. Days or 

nights. Steady employment. 
Fringe benefits.
AETNA TOOL & DIE 

COMPANY 
24331 Sherwood 

313 — JE 6-0240 
Detroit, Mičh.

(139-2)

SUSIVIENIJIMAS
SLA LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
■SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dą — Endovvment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudą: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

EXPERIENCED
WARNER SWASEY 

Turret Lathe Operators 
Machinists, lathe and milling 
machine operators, drill press, 
deburring, assembly help and 
tool-makers.
Days. Mušt be fully experienced 
in close tolerance, small parts 
vvork and be able to do own set- 
up. Vacation plan, life insur
ance, paid holidays, hospitaliza- 
tion. Pleasant, clean vvorking 
conditions.

JOHNSON 
MANUFACTURING CO.

818 Boston SE.
Grand Rapids, Mich.

(4-5)

WANTED
FIXTURE 
BUILDERS 

Bench Helpers
Mill Hands 

Shaper Hands 
Line Burners 

58 Hour Work Week 
Dollar Eleetrie Co. 

31200 Stephenson Hwy. 
Madison Hgts., Mich. 

_______________________ (4-6) 

WANTED 
DIE MAKERS 
DIE BARBERS

Day & night shift. 58 hours. 
Top rates fringe benefits. Mušt 
be Journeyman.
UNITED TOOL & DIE

2200 Eishth St. 
Detroit, Mich. 

313 — WO 3-6595
(4-7)

VVANTED AT ONCE
SKILLED

Multiple spindle automatic 
machine sėt up man. Quali- 
fied for vvorking forman 

Job. Prefer Greenley expcri- 
ence. Days, steady, modern 
plant, excellent opportunity.

313 — TA 5-8805
(141-5)

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU IŠDIRBINIU TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chic agoj e

Telef. PR 8-2781 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

WANTED AT ONCE 
lst CLASS 
DIE LEADERS 
DIE MAKERS 
MILL HANDS 
APPRENTICE

For progressive dies and stain- 
less steel molding dies. Steady 
vvork. Top rates. Fringe bene
fits.
ZAGAROLI TOOL & 

MACHINE CO. 
14300 Prairie 

Detroit, Mich.
' (141-5)

WANTED AT ONCE
HYDRO-TEL OPERATORS 

BORING MILL OPERATORS 
BĘNCH MEN FOR DIE 

CAST DIES 
RADIAL DRILL OPERATOR 

JOURNEYMEN PREFERRED 
_ 58 hour week. All shifts
PERMANENT MOLD 

DIE CO.
2275 E 9 Mile Rd. 

Warren, Mich.
313 — 536-9055

(141-8)

JOURNEYMEN
TOOL & DIEMAKERS 
Excellent career opportunity 
in fast grovving Company for 
Tool & Diemaker or Machin
ists. In the can and elosure 
field. Nevv modern air condi- 
tioned plant located 60 miles 
West of Atlanta.

Send resume to
SOUTHERN CAN CO. 

Tallapoosa, Georgia 30176 
(141-2)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ



Dr. Steponas Biežis, III-sios JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventės Komiteto pirmininkas ir PLJK Garbės Komiteto narys.

Pasaulio Jaunimo, žino
ma lietuvių, Kongresą su
šaukti yra tikrai geniali 
idėja, kuri visų lietuvių tik
rai remtina. Suvažiavęs 

Buv. Tautinės Sąjungos Valdybos Nariui Dr. 
ANTANUI RUDOKUI ir PONIAI, mamytei ir 
uošvei

A. A.

MARIJAI RUDOKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

A. L. Tautinės Sąjungos Valdyba

A. STAŠKŪNIENEI ir I. NAVICKIENEI 

bei jų šeimoms, brangiai motinai Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Clevelando Skyrius

A. STAšKŪNIENeS

motinai Lietuvoje mirus, ją ir jos šeimą bei arti

mus gimines nuoširdžiai užjaučia

Vladė ir Antanas Butkai

MINTAUTUI ir DALEI SODEIKAMS, jo 

mylimam tėvui ir uošviui

VALERIJONUI SODEIKAI

mirus, reiškiu užuojautą

Stasys Pažėra

ALEKSUI, KAZIUI ir BRONIUI 
S I L I Ū N A M S,

jų tėveliui Lietuvoje

užuojautą reiškia

Dr.

mirus, gilią ir nuoširdžią

Ada Neveraūskienė 
Jonas Pavilionis su šeima

Kongresan mūsų patrioti
nis jaunimas turės progos 
susiartinti, bičiuliškus ry
šius užmegzti savo tarpe ir 
svarbiausia sustiprėti lie-

i

SUKAKTUVINĖS
AUKOS DIRVAI

St. Šiaučiūnas, Chicago 5.00
S. Petrauskas

Elizabeth, N. J. . 10.00

tuvybės dvasioje, o abejo
jančius įskiepyti ta dvasia. 
Juk jaunimo laukia dideli 
darbai, kuriems jie priva
lo tinkamai pasiruošti ir 
svarbiausia mūsų skaitlin
gam jaunimui tai pastoviai 
ir nesvyruojančiai persi- 
ėmus lietuvybe suprasti jo 
pareigą ir atsakomybę iš
laikyti stiprią lietuvybę 
ateityje, kad mūsų dirbami 
svarbūs tautiniai darbai 
būtų tęsiami ir plečiami. 
Priešingu atveju visi mūsų 
užsimojimai ir rūpesčiai 
baigsis su šia karta, ko, ži
noma, nepageidaujame. Už
tat šia proga, Jaunimo Kon
greso proga, mes visi pri
valomi įsijungti kas kuo ir 
kaip įmano, kad tas Kon
gresas būtų pilnai ir visa
pusiškai sėkmingas, nes ne
pasisekimas, kad ir mažes
nėse detalėse, galį iš mūsų 
to jaunimo išrauti paskuti
nes lietuvybės šaknis. Ne
abejoju, kad Kongreso ruo
šimo vadovybė tai visą 
jaučia ir šį svarbų reikalą 
išves visišku laimėjimu.

Trečiosios dainų šventės 
Vykdomasis Komitetas da
ro pastangas padėti Kon
gresui ir jau yra keliais 
svarbiais atvejais susitaręs 
su Kongreso valdyba. Abie
jų organizacijų savitarpi
nis bendradarbiavimas eina 
labai sklandžiai, kas mane 
asmeniškai labai džiugina, 
nes bus abiem daug nau
dos ir žymiai prisidės prie 
užtikrinimo siekiamų sėk
mių abiem įvykiam.

Dr. S. Biežis,
III-sios JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės 

Komiteto Pirmininkas 
ir

Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso 

Garbės Komiteto Narys

• Dail. ir muzikas Anta
nas Nakas, kurio dailės 
darbų paroda vyksta Chi- 
cagoje, maloniai sutiko vie
ną iš savo kūrinių padova
noti Dirvai.

Tas kūrinys įeis į dovanų 
eilę, kurios atiteks burtų 
keliu skirstant Dirvos rė
mėjams.

Kitų dovanų tarpe yra 
savaitė atostogų p. Janso
nų viloje Audronė, Cape 
Code, skulpt. P. Vėbros me
džio drožiniai ir eilė kt. 
vertingų dalykų.

• Neturį JAV pilietybės 
privalo registruotis! Kiek
vienais metais sausio mėn. 
neturį JAV -pilietybės as
menys privalo pašto įstai
goje gauti korteles ir jas 
užpildžius vėl asmeniškai 
gražinti pašto įstaigai. 
Toks adresų ir tapatybės 
kortelės užpildymas yra 
privalomas ir to neatlikę 
yra baudžiami.

• Fricas Skėrys, Vasario 
16 gimn. mokytojas Naujų 
Metų proga siunčia visiems 
geros valios lietuviams-ėms 
lietuviškus sveikinimus, lin
ki Aukščiausiojo palaimos 
a s m e n i škame gyvenime, 
sveikatos, ištvermės ir sėk
mės lietuviškoje veikloje.

NEW YORK

80 YPATINGŲ LAIŠKŲ
prieš Kalėdas išskrido iš 

New Yorko Europon, Va
karų Vokietijon, su šventi
niais sveikinimais, pagrįs
tais ne giminyste, bičiuliš- 
kumu ar oficialiais santy
kiais, o lietuvių tautinio 
bendravimo išraiška.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko 
Klubas išsiuntė tuos svei
kinimus eilei vyresnio am
žiaus tautiečių Vokietijos 

prieglaudose ir sanatorijo
se. Prie gražaus žodžio, 
laiškuose buvo pridėta ir 
po simbolinę „Kalėdų Se
nelio’’ dovanėlę, šiuo atve
ju dolerio pavidalo kiekvie
nam taip aplankytam. (Tos 
dovanėlės sudėtos klubo 
susirinkimų metu „tiems, 
kurių negalim aplankyti”). 
Po švenčių skrenda New 
Yorkan pasveikintųjų laiš
kai su padėkomis ir pasigė
rėjimais tuo tautiečių ben
dravimo ir prisiminimo 
ženklu.

Sausio 22 dieną N. Y. 
Moterų Klubas rengia ba
lių, šį kartą New Yorko 
lietuviams pabendrauti 
(Burgundy salėj, Jamaica 
Avė. — 96 St.).

BALFAS APRENGĖ 
TŪKSTANTĮ ŠEIMŲ

Pereitų, 1965 metų bėgy
je vienas iš sunkiausių, bet 
ir praktiškiausių šalpos 
darbų buvo aprangos siun
tinių siuntimas užjūrio 
vargstantiems tautiečiams. 
Per metus buvo parengta 
ir išsiųsta 1039 rūbų ar 
medžiagų siuntiniai, 51.371 
dolerio vertės. Iš jų 321 
siuntinys su naujomis me
džiagomis buvo pasiųsti į 
Lietuvą, Sibirą. Už tuos 
siuntinius sumokėta 22.015 
dolerių. Tai daugiausiai Si
biro kankiniams parama. 
Lenkijos lietuviams nusiųs
ta 649 siuntiniai vartotų, 
gerai atrinktų rūbų, už ku
riuos vien paštui sumokėta 
arti 5,000 dol. Dar buvo iš
siųsta rūbų siuntos 49 į 
Vokietiją, 3 į Argentiną, 2 
į Italiją ir 15 į kitus pašau-, 
lio kraštus. Balfui vis dar 
nesiseka užbaigti vargšų 
lietuvių aprengimą.

1965 metais buvo pasiųs
ta 67 vaistų siuntos į Len
kiją. Nors Lenkijoj medici
na pusiau valdiška, bet ten 
labai trūksta naujausių 
vaistų, ypač antibiotikų.

Pereitais metais Balfas 
pravedė gana sėkmingą 
knygų vajų. Buvo gauta 
arti 5000 knygų, kurios taip 
pat 93 siuntiniais buvo iš
siųstos į Pietų Ameriką, 
Angliją, Australiją, Vokie
tiją, Italiją ir kitus kraš
tus. Be knygų Balfo cent
ras dar apmokėjo arti šim
to prenumeratų lietuviškos 
spaudos, kuri daugumoje 
buvo siunčiama į Vokietiją, 
Pietų Ameriką.

Per 1965 metus Balfo 
centras sudarė ir išsiuntė 
1199 individualias siuntas, 
kurių vertė buvo per 55,000 
dolerių. Tai buvo galima 
padaryti tik todėl, kad 
JAV lietuviai buvo duosnūs 
ir pinigais ir gėrybėmis. 
Dar daugiau, net keturi 
Nėr Yorko lietuviai pralei
do daug darbo valandų Bal
fo centre siuntinius pakuo
jant ir už tą didelį darbą 
neėmė jokio atlyginimo.

Apie piniginę Balfo šal
pą duosnieji lietuviai bus 
painformuoti atskiru ra
šiniu. čia tik norisi perduo
ti nuoširdžią padėką vi
siems 1965 metų Balso rė
mėjams.

BOSTON

BALTŲ SĄJUNGOS 
METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 16 d., 3 vai. po 

pietų, International Insti
tuto patalpose (287 Com- 
menvvealth) yra kviečiamas 
Baltų Sąjungos Bostono 
skyriaus metinis susirinki
mas.

Kviečiame visus narius, 
taip pat svečius atsilankyti, 
tuo parodant solidarumą 
Baltų Sąjungai, kuri per 
eilę metų rengia puikius 
koncertus Bostone, kvies
dami iškiliausias menines 
jėgas iš latvių, lietuvių ir 
estų visuomenės tarpo.

Susirinkimo meninėje da
lyje girdėsime latvių bari
toną Carlie Grinberg, kuris 
išpildys keletą dalykėlių

PreL Vincas Mincevičius,PLB Italijos Krašto valdybos pirminin
kas ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Garbės Komiteto narys.

Sveikinu didžiai reikalin
gas iniciatyvas — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Metus ir 
Kongresą — nuoširdžiai dė
koju už malonų kvietimą 
įeiti į Kongreso Garbės Ko
mitetą ir linkiu laukiamo 
pasisekimo.

Mūsų darbų ir kovų gra
žiausias apvainika v i m a s 
bus, jei mes sugebėsime lai
ku ir tinkamai perduoti sa
vo idealų vėliavą jaunimui. 
Nuožmus ir suktas priešas 
— haliucinacijų bei iliuzijų 
mesijas, kerojantis ant ru
sų imperializmo — tikisi, 
kad su šia karta pasibaigs 
rezistencija jo užmačioms 

a k o m p o n u o jant Mara 
Eferts, be to estaitė Mare 
Attemann padeklamuos lat
vių, estų ir lietuvių poetų 
keliu kūrinius anglų kalbo
je.

Po programos draugiškas 
pasikalbėjimas ir diskusijos 
prie kavos.

LOS ANGELES

ANTRASIS KAIMAS 
LOS ANGELES MIESTE

„Juokingi esame ne mes, 
juokingas yra gyvenimas”, 
— Antrasis Kaimas, pagar
sėjusi Chicagos humoro ir 
satyros grupė. Ateikite į 
Larchmont salę, 118 Larch- 
mont Blvd., vasario 4 d., 8 
vai. vak. ar vasario 5 d., 7 
vai. vak. ir pamatykite kas 
yra juokingas. Abudu va
karus programą seks šo
kiai: šeštadienį grojant
puikiam šokių orkestrui, 
penktadienį — stereo mu
zikai. Po programos veiks 
bufetas. Rengėjai, Akade
minis Skautų Sąjūdis, pel
ną skiria Lituanus, skau
tiškai spaudai ir LA lietu
vių skautų stovyklavietei 
įsigyti. Staliukus dar gali
ma rezervuoti skambinant
S. Abelkienei DU 8-7416.

SPORTO ŽINIOS
PAVERGTOJE LIETUVOJE
♦ Lietuvos jaunių stalo teni

so meisteiriais tapo IBražiūnai- 
tė (L. Balaišytė nedalyvavo) ir 
B, Miknevičius.

♦ Tinklinio pirmenybes lai
mėjo Vilnius, štai komandos pa
vardės: Kunikovas,Sokolskis,Ig- 
natjevas, Kunčinas, Barmasovas, 
Akoronomka, Kauno mergaičių 
sąstate randame Usokevą, Bie- 
liajavą ir Vasarevą.

♦ Sov. Sąjungos dviračių kro
so pirmenybėse individualiai ant
rą vietą laimėjo Grabauskas, o 
komandiniai Lietuva buvo trečia.

Jau ankstokai žiema su šal
čiu ir sniegu pasiekė Lietuvą. 
Jau gruodžių 5 d. vyko pirmos 
slidžių pirmenybės Kaune, kur 
10 km. varžybas laimėjo KKI 
studentas Jakubauskas, o G. Ka
zakevičiūtė 5 km. moterims.

Lietuvoje. Mes privalome 
jam duoti atitinkamą at
kirtį, kaip tai padarė mūsų 
tėvai praėjusiame vergijos 
laikotarpyje. Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
tebūnie pirmas žingsnis į 
ryžtingesnę kovą ir perga
lę!

„Nors mūsų, broliai, 
nedaugei yra, 

Tačiau tvirti mes, jei 
riš vienybė;

Į darbą stokim vyrs į 
vyrą:

Sujungtos rankos 
suteiks stiprybę”.

(Maironis)
Tegyvuoja visame pasau

lyje šaunusis lietuviškasis 
jaunimas, ištikimas savo 
kraujo Tėvynei dvasia ir 
darbais!

Prel. Vincas Mincevičius 
PLB Italijos Krašto 

Valdybos pirmininkas

DIRVAI AUKOS

J. Aukštikalnis
Brooklyn, N. Y. . 4.00 

Pr. Drevinskienė
Montreal, Que. . 4.00 

A. Dulaitis,
Royal Cak, Mich. . 4.00 

A. šalčiūnas
Philadelphia, Pa. . 2.00

K. Rožanskas, Chicago . 4.00 
J. Vasiliauskas

Dorchester, Mass . 4.00 
J. Vaitkus, Toronto,ONT. . 10.00 
St. Jurgaitis, Cleveland . 4.00 
J. Montvila, Bayside N. Y. 4.00 
J. Slivinskas

Waterbury, Conn. 4.00 
P. Bielskus, Brooklyn . 4.00 
J. Rugienius, Detroit . 4.00
P. Žilinskas

Monterey Park, Calif. 4.00 
A. Veisas, Philadelphia 2.00
M. Židonis, N. Haven 4.00
A. Repčys, Hamilton 2.00
M. Silvestravičius,

Cleveland . . .4.00
L. Ramančionis, Brooklyn 1.00 
V. Lozoraitis, Linden, N. J. 10.00
J. Juška, Warren, Mich. 3.00
K. Daugvydas, Cleveland 1.00
V. Gudaitis, Chicago . 3.00
I. Gatautis, Cleveland . 4.00
O. Davidonis, Phila. . 5.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 1.00 
A. Jonkutė, Chicago . 1.00
S. Masilionytė, Cleve. . 1.00
G. Alekna, Racine, Wis. 1.00
J. Juodvalkis, Chicago 1.00
T. Mečkauskas

Calumet, III. . . 3.00
J. Dalbokas, Chicago . 2.00
J. Marčėnas, Detroit . 5.00
V. Domeika, Fairfield . 1.00
S. Žadeikis, Jamaica . 4.00
J. Vizbaras, Boston . 5.00
A. Pieta, Cleveland . 1.00
P. Pajaujis, Detroit . 1.00
S. Mackevičius, Jamaica 4.00 
A. Norus, Detroit . . 1.00
V. Minkflnas, Cleveland 2.00 
A. Misiūnas, Detroit . 4.00
M. Uhlianuk, Armada . 10.00 
A. Kalvaitis, Chicago . 4.00 
A. Juodvalkis, E. Chicago 4.00 
Jaunimo Centras, Chic. 10.00 
A. Krakai|skas, Chicago 4.00 
A. P. Senikas, Gr. Neck 4.00
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