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NAUJA JAV NUOLAIDA
WASHINGTONO ADMINISTRACIJA NESIRY
ŽO REIKALAUTI BALSO TEISĖS ATĖMIMO IŠ 
SOVIETŲ JT VISUOTINAME SUSIRINKIME IR 
TUO BUBU SOVIETAI NETIESIOGIAI PASIE
KĖ SAVO DIDŽIAUSIO LAIMĖJIMO. — JIE GA
VO VETO TEISŲ IR ŠIAME JUNGTINIŲ TAU
TŲ ORGANE. — SAKOMA, KAD TAI PADARY
TA AFRO-AZIJOS VALSTYBĖM SPAUDŽIANT, 
VALSTYBĖMS, KURIOS PRITARĖ PAČIOM NE- 
PRASMIšKIAUSIOM SKERDYNĖM KOMUNIS

TINIŲ SUKILĖLIŲ KONTROLIUOJAMOJO 
KONGO DALYJE.

-------- Vytautas Meškauskas -------
Kaip ir reikėjo tikėtis, narsios 

kalbos apie sovietų privertimą 
pildyti Jungtinių Tautų nario pa
reigas, buvo daugiau skirtos 
rinkiminei propagandai. Rinki
mams praėjus ir pažadų vekselį 
išpirkti terminui atėjus, JAV dar 
kartą pasirodė esančios ne
paprastai nuolaidžios.

Trumpai tariant, visa istorija 
buvo tokia. Kad Jungtinės Tau
tos nebūtų perdaug galingos, jos 
svarbiausiame politiniame orga
ne — Saugumo Taryboje -- pen
kioms didžiosioms valstybėms: 
JAV, D. Britanijai, Prancūzijai, 
Sovietų Sąjungai ir Kinijai --bu
vo rezervuota veto teisė. Sovie
tai ta savo teise gausiai naudo
josi. Jie tiek kartų vetavo Sau
gumo Tarybos nutarimus, kad tas 
skaičius faktinai yra panašus visų 
narių skaičiui, o tų dabar jau yra 
115.

Kad tą stabdj apėjus, buvo sten
giamasi vis daugiau ir daugiau 
nuveikti Visuotino Susirinkimo 
nutarimais. Vienas iš paskutinių
jų tokios veiklos pavyzdžių buvo 
JT taikos kariuomenės pasiun
timas į Kongo. Sęvietai prieš tą 
nutarimą taip smarkiai protes
tavo, kad Nikita Chruščiovas, tau
pydamas savo kumšt{, buvo nusi
ėmęs batą ir juo daužė per savo 
stalą! Vėliau Tarptautinis Tribu
nolas Haagoje išaiškino, kad JT 
nariai turi piniginiai prisidėti 
prie tokių Visuotino Susirinkimo 
nutartų veiksmų finansavimų, 
nors jie ir buvo balsavę prieš. 
Tokiu būdu sovietams buvo pa
tiekta net 52 milijonų dolerių sąs
kaita už tą nelaimingą avantifl-
rą Konge ir Palestinos pabėgėlių 
šelpimą.

Sovietai ir jų satelitai atsisakė 
mokėti. Dviem metam suėjus pa
gal JT statuto 19 str., jie už tai 
turėtų nustoti balso teisės JT 
Visuotinam Susirinkime. JeiJAV 
ar kuris nors kitas narys tą klau-

ŠIANDIEN IR RYTOI
ŽMONĖS valgys žmones! Taip pranašauja angly mokslinin

kas dr. John Fremlin, kai už 260 mėty žemėje bus ne 3 bilijonai, 
bet 3000 bilijony žmonių...

Tokios jo pranašystės nesudaro džiaugsmo ateities kartoms, 
nes žmogaus gyvenimas bus iš pagrindy pakeistas, dings žmogaus 
individualybė ir jis bus tik mažu rateliu toje naujoje visuomenėje, 
kur iš mažens jis bus formuojamas tik tam tikrai profesijai.

šiuo metu žemėje gyvena 3 bilijonai žmoniy. Kas 37 metus 
skaičius dvigubėja ir po 260 mėty žemėj neliks nė vienos neap
gyvendintos pėdos, bus maitinamasi tik jūros gyvūnija. Su fotosin- 
tetiniais planctonais žmonės dar galės išsimaitinti, kai 2334 me
tais bus pasiektas 3000 bilijony skaičius. Penkis kartus žmonės 
galės dar dvigubintis. Su milžiniškų veidrodžių pagalba saulės spin
dulius nukreipus 1 aišgalius ir ten įvedus atogražinę temperatūrą, 
J maisto gaminius perdirbant visas išmaus, {skaitant net ir žmoniy 
lavonus. Niekas nebebus išmetama, bet cheminiu būdu vėl paverčia
ma { maistą.

Kai už tflkstanties mėty žmoniy skaičius žemėje pasieks vieną 
milijoną bilijonų, {vyks kritiškiausias periodas, tvirtina dr. John 
Fremlin. Namai bus statomi 2000 aukštų ir viename kvadratiniame 
metre žemėj turės sutilpti 120 žmonių... Nuo tokio didelio žmoniy 
skaičiaus, žemės paviršiuje temperatūra bus tiek pakilusi, kad žmo
niy judėsiai bus varžomi, nes kiekvienas nereikalingas judėsys kels 
temperatūrą... Net bereikalingai kalbėti bus neleidžiama,kad ne
sukėlus didelę vibraciją ore...

Laimė, kad mes nepažinsime to "gražaus" gyvenimo ir šiandien 
nevaržomai dar galime ne tik laisvai judėti, bet ir sakyti ilgas kal
bas...

CHRUŠČIOVAS, kuris dabar gyvena, kaip atsiskyrėlis, retai 
yra aplankomas draugų turinčių teisę jį pamatyti. Vienas draugų 
paklausė buvusio diktatoriaus, ar tikrai jis yra padaręs nedovano
tinų klaidų.

— Taip, aš padariau labai didelę nedovanotiną klaidą, kai 
lankiausi Amerikoje, Prancūzijoje, Skandinavijoje...

— Kokią klaidą?
— Kad nepaprašiau ten politinės globos!

simą iškeltų, toji *bausmė* turėtų 
būti automatiškai pritaikyta. Ta
čiau sovietai grasino, kad tuo at
veju jie iš viso pasitrauktų iš 
JT. Kad to išvengus, buvo suar
ta per šią sesiją svarstyti tik 
tokius klausimus ir daryti tik to
kius nutarimus, kurie nesukeltų 
jokio nuomonių skirtumo ir spren
dimai galėtų būti daromi aklama
cijos — pritariančio paplojimo— 
būdu. Dar geriau kaip Stalino kons
titucijoje, ten pasisakoma 99,9*7? 
balsų dauguma, čia niekas net ir 
balsų neskaičiuoja.

nes duris ir buvo pasiektas.
Visa tai labai akivaizdžiai pa

rodo JT organizacijos vertę ir 
naivumą tų mūsų tautiečių, kurie 
tikėjosi per ją pasiekti laisvę 
Lietuvai! Negalima spręsti tei
sės klausimus kartu su nusikal
tėliais, kurie tik laukia progos 
teisę sulaužyti.

Sakoma, kad nusileisti sovie
tams šį kartą labai spaudęs Af- 
ro-Azijos valstybių blokas, kurių 
atstovas, Ghanos delegatas 
Quaison-Sackey, buvo išrinktas 
19-tojo Visuotino Susirinkimo pir 
mininku. Ko tas blokas vertas, 
geriausiai parodo jo susijaudi
nimas dėl bendro JAV -Belgi
jos žygio išgelbėti iš komunis
tinių žmogėdrų rankų per 1.000 
baltųjų - belgų, amerikiečių, is
panų ir kitų tautybių, kurie ko
munistinių sukilėlių valdomoje 
Kongo teritorijoje dirbo ne kokį 
politinį, bet tik misijonierišką 
labdaros ar technišką darbą čia- 
būvių labui.

Kaip žinia, te bendra belgų pa
rašiutininkų ir JAV transporto 
lėktuvų akcija buvo iš dalies sėk
minga, tačiau buvo nutraukta pa-

Pasinaudotojas....

Praktiškai tai reiškia milži
nišką sovietų laimėjimą. Jų tiks 
las buvo suparaližuoti Visuotino 
Susirinkimo galią, nors ji ir iki 
šiol buvo labai ribota; primesti 
ir tam JT organui veto teisę — ir 
tas tikslas, nors ir netiesioginiu 
būdu, taip sakant, per užpakali-

NEUŽBAIGTOS REVOLIUCIJOS 
SUNKIOS PASEKMES

JURGIS ŠATORIUS, DIRVOS SPEC. KORESPONDETAS BRAZILIJOJ

Jau ilgokai nesu rašęs apie 
Brazilijos vidaus kovas, "kie
tos ir liberalinės linijos" atsto
vų grumtynes, kurios "Institu
cinio Akto" galiojimui užsibaigus 
spalio pradžioje, atrodė,kadpri- 
valėsiančios aprimti. Tačiau įvy
ko kaip tik priešingai: šis "šal
tasis vidaus karas", vykęs laik
raščių puslapiuose, TV progra
mose bei federalinio parlamen
to forume, lapkričio pabaigoje 
grėsė užsiliepsnoti pilietinio ka
ro gaisrų pašvaistėmis, jeigu tik 
Goias valstijos gubernatorius 
Maruo Borges (atsargos pulki
ninkas) būtų turėjęs pakankamai 
jėgų ir drąsos pasipriešinti fe
deralinės valdžios valiai. (Past. 
Goias- valstijoje yra įkurta sos
tinė Brasilia, esanti netoliese 
nuo tos valstijos sostinės Ana- 
polio. Geografiniu požiūriu Goias 
valstija yra krašto centre, kas 
strategišku požiūriu šiai vals
tijai teikia ypatingą svarbą — 
aut.).

šiuo metu, rašant šį straips
ni, gub. M. Borges yra nušalin
tas iš gubernatoriaus vietos, o 
prezidento Castelo Branco spe
cialiu aktu pulk. Carlos de Mei- 
ra Matos yra paskirtas fed. val
džios {sakymų Vykdytoju; Žinia, 
pagal Brazilijos konstituciją to
kie gubernatorių nušalinimai yra 
leistini tik tada, kai toks asmuo 
sudaro pavojų federalinei siste
mai.

Tačiau nors visi faktai dar ne
paaiškėjo, ir greičiausia niekada 
eiliniam mirtingajam nebus ži
nomi kodėl taip įvyko, dabar jau

sigirdus garsiems sovietų, rau
donųjų kiniečių ir Afrikos vals
tybių protestams. Tai tik parodo, 
su kuo amerikiečiai nori kartu
spręsti pasaulio ir žmonijos pro
blemas! Gal ir nieko negalima bū
tų sakyti, jei kokie nors krašto 
gyventojai nori išvaryti sveti
muosius, tačiau šiuo atveju netu
rėta reikalo su kokia nors val
džia ar režimu, o tik su sukurs
tytų vaikų ir paauglių gaujomis, 
kurios žudė į jų rankas pateku
sius juoduosius ir baltuosius. 
Daugelis vadinamų'sukilėlių* vos 
12 ir kiek daugiau metų, patys ne
žinojo nei ko nori, nei ką jie da
ro, tačiau pasirodė esą labai ra
finuoti sadistai. Daugumas nužu
dytų baltųjų misijonierių, gydyto
jų, slaugių ar šiaip kokias pareL 
gas ėjusių tų pačių juodųjų, mi
rė kankinių mirtimi. Mirtis juos 
išvadavo iš kančių tik po pusva
landžio ar daugiau. Kai kurių au
kų organus kankintojai tuojau 
pat suvalgydavo.

Tokio "žmoniškumo triumfo" 
akivaizdoje nelieka nieko kito, 
kaip tik aklamacijos būdu pri
tarti garbingai JT organizacijai 
ir sutikti su JAV delegatu Adlai 
Stevensonu, kad paskutinis kom
promisas išlaikyti ją dar gyvą, 
buvo jo žodžiais tariant — "sen- 
sible"!

galima mesti žvilgsnį {tuos iš- 
dramatizuotus įvykius, atvedu
sius prie centrinės valdžios įsi
kišimo { Goias valstijos vidaus 
reikalus ir "demokratijos prin
cipų pažeidimo", kaip apie tai 
rašė prokomunistiškos pakrai
pos dienraštis Ultima Hora.

Daugeliui ne paslaptis, kad to, 
kas įvyko Goias valstijoje iš 
esmės reikia ieškoti kovo 31 d. 
neužbaigtos revoliucijos klaidin
game aiškinime. Gi revoliucionie 
riai neužbaigė didžiojo darbo, ne
įvykdė to uždavinio, kurio jie sie
kė, nuversdami Jango vyriau
sybę. Ir kaip gi galima išvalyti 
kraštą nuo komunizmo {takos per 
šešerius mėnesius, kaip užsispy
rusiai to reikalavotie,kuriemsbu 
vo {domu ir toliau meškerioti 
drumstame vandenyje. Nereikia 
užmiršti, kad komunistai suko sa
vo lizdus Brazilijoje nuo 1935 
m. po nepavykusios pirmosios 
kruvinos revoliucijos, kurios 29- 
rių metų liūdną sukakti minėjo 
X1.25. Gi nuo 1957 ligi 1962 m. 
komunistai atvirai rėmė Kubitče- 
ko valdžią, gaudami už rėmimą 
atitinkamas privilegijas. Taigi 
aišku, kad po šešerių mėnesių va 
tymo, dar daug liko komunistinių 
Šiukšlių {vairiuosefederalinėsir 
valstijų atsakinguose postuose. 
Kaip jau anksčiau esu rašęs, pre
zidentas Castelo Branco, Įtai
gojamas labai {takingų asmenų 
ir galvodamas apie politinę arit
metiką federaliniame seime,ne
sutiko pratęsti Institucinio Ak
to galiojimo ilgiau, kaip kad bu-

AR KREMLIAUS VADUVAMS 
TEKS PALAIDUTI LENINIZMĄ?

Vytautas

Kremliaus valdžia atsidūrė 
valdininkų, technokratų, "apara- 
čikų" rankose, politinę sceną ap
leido paskutinis revoliucinės 
kartos atstovas — Chruščiovas, 
baigta eksperimentavimo gadynė 
ir šiuo metu Maskvoje įsigalėjęs 
biurokratinis konservatizmas — 
tokias išvadas yra padaręs vienas 
įžvalgiausių JAV-se sovietinio 
gyvenimo žinovų, direktorius 
Columbia universitete veikiančio 
Research Institute on Commu- 
nist Affairs — prof. Zbigniew 
Brzezinski. Jo mintys, ypač ga
lutinės išvados itin būdingos ir 
dėmesio vertos — su jomis pla
čiau galima susipažinti JAV lei
džiamame žurnale "The New Re- 
public".

Profesoriaus nuomone,Chruš
čiovas buvo pereinamojo laiko
tarpio asmenybė. Nors jis buvo 
aiškus stalinistas, tačiau vykdęs 
nustalinimo vyksmą. Jau žinomas 
nepasitenkinimas buvusio dikta
toriaus politika užsienio (konflik
tas su kiniečiais) ir vidaus gyve
nimo srityse. Negalima nutylėti 
ir Chruščiovo buvusio pomėgio 
ieškoti sau paramos masėse, o 
tai negalėjo patikti partinei biu
rokratijai, kuriai partija -- aukš
čiau už viską.

Partinių technokratų bei "apa- 
račikų" eilėse brendo pyktis 
prieš Chruščiovo eksperimenta
vimus ("šturmovščinas"), prieš 
jo nesiskaitymą su Parijos CK 
prezidiumu. Iš kitos pusės, rei
kia pažymėti, kad tas prezi
diumas, kurį sudarė politiniai var
žovai, kaip tik turėjo būti pačiu 
svarbiuoju Chruščiovo ramsčiu. 
Pagal Brzezinskį lemiamas ir la
biausiai įsiutinęs partiečius at
vejis buvo Chruščiovo pasiryži
mas sukviesti prezidiumo pra
platintą posėdį, į jį pakviečiant 
gausų skaičių ūkiospecialistųbei 
partinių pareigūnų iš įvairių So
vietuos vietų. Tame posėdyje 
turėjo būti nuspręsta, kad pirme
nybė būtų suteikta ne sunkiąja! 
bet suvartojamųjų reikmenų pra
monei. Tas posėdis neįvyko,ta
čiau sumanymas jį kviesti buvo 
ta žiežirba, kuri sukėlusi mask- 
vinio sąmokslo liepsną. Nikitos 
planų patiniams draugams jau 
buvę perdaug -- jie jaubuvo ypa
tingai nepatenkinti gruodžio m. 
buvusiu suplanuotu kom. partijų 
suvažiavimu ir lapkričio m. taip 
pat Chruščiovo bandytu sukviesti 
partijos plenumu patvirtinti že
mės ūkio pertvarkymo reformas. 
Kad Chruščiovas buvo nuverstas 
spalio 14 d. čia greičiausiai nulė
mė jo buvimas už Maskvos ribų.

Ko tenka tikėtis iš naujųjų 
Kremliaus valdovų, koks gali
mas poveikis europinei bei pa
saulio politikai?

Rytų Europos atžvilgiu naujie
ji valdovai greičiausiai tęs Chruš
čiovo politiką, čia tenka paste
bėti, kad kai kuriems sateliti
niams vadams palaikius su 
Chruščiovu daugiau asmeninio po
būdžio ryšius, jiems pavyko įsi
gyti daugiau autonomijos bei sa
vistovumo teisių. O dėl įvairių 
satelitų buvusio nepasitenkinimo 

vo užsiangažavęs: Aktas buvo nu
marintas spalio 9 d.

Dar šio Akto galiojimo die
nomis Goias valstijos guberna
toriaus Mauro Borges pavardė 
buvo ne kartą linksniuojama kaip 
{ politiškai nepatikimų ir nuskal
puoti numatytų asmenų sąraše. 
Deja, gana įtakingi PSD vadai, 
kaip Peixoto ir Martins Rodri- 
gues {kalbėjo prezidentą Caste
lo Branco, kad pastarasis "ne
susiteptų savo rankų ir M. Bor
ges politišku skalpu". Gi PSD 
partijos bendradarbiavimas ap
valytame parlamente taip pat bu
vo labai svarbus ir prezidentui... 
Visokiu atveju, nors M. Borges 
ir buvo kaltinamas labai glau
džiu bendradarbiavimu su lifld-

(Nukelta { 2 psl.)

Alse ika

Kremliaus įvykių metodais, so
vietinių klausimų žinovas teigia, 
kad švelniai tariant, tai net ten
ka laikyti įsikišimu į sovietų vi
daus reikalus. O Vak. Europos 
komunistų elgesys liudijo, kad, 
bendrai paėmus, jau mažėja So
vietų S-gos komunistų partijos ga
lia bei prestižas — tai liečia 
jos įtaką pasauliniam komunistų 
judėjimui.

Dėl santykių su Vakarais --čia 
greičiausiai būsianti jau Chruš
čiovo vykdyta taikingo sambūvio 
politika. Teks atsižvelgti { jėgų 
pusiausvyros reikalavimus ir į 
sovietinės prekybos su Vakarais 
reikalą. Vidaus gyvenimo srityje 
naujieji valdovai turėtų siekti 
patenkinti eilinį sovietų vartoto
ją -- juk jiems rūpės, kad Sovie
tuos gyventojai greičiau įžiūrė
tų Chruščiovo padarytas klai
das ūkio srityje.

Kultūros srityje Kremliaus val
dovai turėtų pasirodyti žymiai 
mažiau pakantūs, kaip Chruščio
vas. Tai reiškia, kad Sovietijos 
intelektualams ateina sunkios 
dienos. Jiems bus įtaigojama, kad 
modernus intelektualas turėtų 
būti ir planuotoju bei ūkio socio
logu. Tenka abejoti, kad meni
ninkų tarpe kiltų didesnio masto 
nepasitenkinimas ar bruzdėji
mas ir ... kad tai būtų toleruoja
ma.

Chruščiovo nuvertimas tenka 
vertinti kaip centrinio aparato lai
mėjimas prieš provincijos "apa- 
račikus" bei partijai nepriklau
sančias grupes. Perversmo pa
dariniai gali būti dvejopi: pasuka
ma biurokratinės administraci
jos kryptimi — čia asmeninė 
iniciatyva atsiduria jau antroje 
vietoje. Antra, atrodo, kad nau
jieji valdovai jau tolsta nuo so
vietinio gyvenimo stiliaus. Pro
vincijos partiniai pareigūnai la
biau suprasdavo ar bent būdavo 
arčiau gyventojų reikalavimų, lū
kesčių ar vilčių. Tuo tarpu cent
ro "aparačikams” daugiausia rū
pės partinės mašinos pirmeny
bė. Tad sovietinė visuomenė dar 
labiau atsiriboja nuo politinės sis • 
temos. Tą spragą kaip tik bandy
davo užkišti Chruščiovas, kai jis 
kreipdavosi { mases ar vykdyda
vo keliones su dažnais gyventojų 
kontaktais. Tad dabartinė raida 
tenka laikyti ne pažanga, bet So
vietų S-gos smuktelėjimu. Vis dėl 
to, neatrodo, kad tokia padėtis 
ilgiau truktų -- sovietiniams va
dovams teks ieškoti paramos tau
toje ir nesiremti vien partijos 
biurokratija.

Jau istorija moko, kad dvily
pis valdymas Sovietijoje negali 
būti ilgas, čia tenka atminti, kad 
min. pirmininkas Kosyginas nė
ra politinio vadovo pavyzdys — 
jis laikytinas administratorium 
bei technokratu. Galimas daly
kas, kad jis pasiduos pirmojo par« 
tijos sekretoriaus valiai -- tuo 
būdu būtų išvengta konflikto tarp 
valdžios ir partijos.

Žymiai įdomiau stebėti būsi
mą sovietų politinės sistemos rai
dą. Chruščiovas per mažiausiai 
septynerius metus buvo neabe
jotinas vadas ir turėjo politinės 
iniciatyvos monopolį. Tačiau jo 
draugai jį nuvertė, nes jiems at
rodė, kad jo vadovavimas buvęs 
netinkamas. Tai reikia laikyti 
tam tikru naudingu precedentu, 
nes asmeninė autokratija jau pa
keičiama biurokratine oligar
chija. Chruščiovo pašalinimas 
dar reiškia, kad Sovietijoje pa
laipsniui nyksta asmeninės dik
tatūros valdžia. Nikitos žlugimas 
dar reiškia, kad sovietiniai va
dai dabar jau nepasižymi nei in
telektualiniais nei asmeniniais 
sugebėjimais. Tik Lenino tradi
cijų dėka Sovietai išliko totalita
riniu kraštu. O kokios išvados? 
Chruščiovas skubėjo gelbėti sta
linizmą nuo Malenkovo ir pats... 
laidojo stalinizmą. Dabar valdi
ninkai pašalino Chruščiovą, nes 
jiems rūpi gelbėti leninizmą. O 
istorija jiems gali pavesti užda
vinį — palaidoti leninizmą.
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TESTAMENTAI Rapolas Daukša

Napoleonui reikėjo tik trijų 
dalykų: pinigų, pinigų ir pini
gų. Mums irgi labai reikia tų 
trijų dalykų.

Bostone mirę.s Kazimieras 
Pratapas, palikęs arti 40,000 do
lerių, paskirstė sekančiai: Ame
rikos Lietuvių Tautinei Sanda
rai 3,000 dol., Tėvynės Mylėto
jų Draugijai 1,000 dol., Monikai 
Kairaitienei 1,000 dol., Lietuvoje 
brolėnui ir dukterėčiai po 1,000 
dol., sąlyginiai, jei per dešimtį, 
metų Lietuva neatgaus nepriklau
somybės, pinigai tenka mokslei
vių fondui, kuriame skiriami ir 
likusieji virš30.000dolerių. Pat
riotas Pratapas nesutiko net ir 
2,000 dol. perleisti J Lietuvos oku . 
pantų rankas. Gi 30.000 dol. suma 
galės pasinaudoti lietuvių kilmės 
jaunimas, kuris norės Įsigyti 
aukštąjį mokslą.

Neseniai teko skaityti Darbi
ninke korespondenciją, kad St. 
Louis, Mo. š.m. pradžioje, ko
vo 1, mirė buvęs lietuvių šv. 
Juozapo parapijos steigėjas ir 
ilgametis klebonas kun. Mykolas 
Vitkus, sulaukęs 84 metų am
žiaus. (Pratapas buvo arti šim
to metų).

Korespondencijoje toliau rašo
ma, kad tik dabar St. Louis laik
raščiuose buvo paskelbtas a.a. 
klebono Mykolo Vitkaus testa- 
mentas ir palikimo paskirsty
mas. Skelbiama, kad velionis pa
liko 316.258 dol. Velionies valia, 
palikimas paskirstyus ligoni
nėm, prieglaudom, vienuolynam, 
bet ne lietuvių. Savo paties kur
ta jai parapijai paliko tik 300 dol. 
Parapijoje buvo išklebonavęs 40 
metų.

Skaitytoją prašau susikaupti 
valandėlei — prisiminti du miru
siuosius: kunigą kleboną, kuris 
kiekvieną sekmadieni, gal po du 
kartu rinkdamas var| ir sidab
rą (mažoje, ne taip jau turtin
gaisiais apgyventoje parapijoje) 
surinko virš trijų šimtų tūkstan
čių dolerių ir lietuvį,darbininką, 
Kazimierą Pratapą, kuris netu
rėjo galimybių daryti rinkliavų... 
bet savo sunkiu darbu, surinko iš 
svetimųjų - darbdavių pinigus ir 
atidavė saviesiems... kad išeitų 
aukštuosius mokslus. Ir, gal būt, 
sužinotų kam palikti amžiaus 
derlių. Valia žmogui, kokiose 
vežėčiose jis važiuoja gyve
nimo keliais, palikti derlių kam

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių 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. VVestern Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. 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.

jis nori.
Apie St. Louis korespondenci

joje rašoma, kad ten lietuvių baž
nyčia, statydinta kun. Vitkaus dar 
1915 metais, nedidelė .užtat net pa
rapijos kūrėjo laidotuvėm š.m. 
kovo 3 d. buvo pasinaudota kai
mynine šv. Tomo bažnyčia.

Dalimi palikimo būtų buvę ga
lima ir mažą bažnyčią padidinti. 
Bet kun. Vitkus bevelijo būti su 
svetimaisiais. Gali kai kas many
ti, kad kun. Vitkus susigėdo savo 
kūrinio -- mažos senos lietuvių 
bažnyčios. Lietuvių tauta, bend
rai imant, yra kankinių tauta. Į 
Lietuvą atplūdo neregėtas oku
pantas, kuris užsimojo sunaikin
ti lietuvių tautą, o ypač tikėjimą. 
Ta vieša paslaptis turėjo bū
ti žinoma ir St. Louis mieste, 
mažoje lietuviškoje bažnytėlė
je , kur vyko rinkliavos 316.258 
dolerių sumai.

Yra Vasario 16 gimnazija, yra 
Balfas, yra lietuvių, kurie kovo
ja prieš smurto ir bedievybės 
tvaną, bet St. Louis mieste apie 
ui negirdėta. Negirdėjo žmogus, 
dvasinis vadovas per 40 metų 
praktikavęs sakyklą, altorių, 
banką ir testamentą.

Tuo pačiu metu, Lietuvai ne
skolingas nė sudilusio skatiko, 
Bostone gyveno Kazimieras Pra- 
tapas, visada girdėjęs ir rėmęs 
lietuviško balso, reikalo šauks
mą. Testamente jis atsimena ir

Tėvynės Mylėtojus Ir mokslo 
siekianti brolj, ir tėvų žemės 
vargus. Nepoleonui reikėjų trijų 
dalykų. Mums — verkiant — reik 
keturių. Mums būtina įsisąmo
ninti i kur padėti uždirbtąjį ska
tiką. Būtinai reikia išmokti. Mes 
turim pervertinti vertybes. Mūsų 
kovos, mūsų reikalas išlikti tuo, 
kuo mes turim išlikti -- laisva 
nepriklausom tauta — diktuoja 
vertybių pervertinimą.

Brazilijoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

nos atminties prezidentu Jango 
Goulart, vistiek liko nepaliestų
jų asmenų terpe.

Tačiau, "kaip vilką nešersi, o 
jis vistiek | mišką žiūri" — mo
ko mus sena žmonių išmintis. Ir 
taip |vyko, kaip teko laukti. Nors 
M. Borges, Goias gubernatorius, 
liko "švariųjų" skaičiuje, tačiau 
jo valdomoje teritorijoje pradė
jo suktis lizdus "kastristai","žan- 
gistai” na ir tikrieji komunistai, 
ištikimieji Maskvos padlaižiai, 
krašto išdavikai ir kitoki Mao 
Tse-tungo kvislingai. Daugelis iš 
armijos atleistų karininkų ras
davo šiltą užuovėją Goias gu
bernatoriaus plačiose žemėse. 
Tardymo duomenys parodė, kad 
veikė slaptos kovos apmokomos 
grupės, turėjusios tikslą grąžin
ti | Braziliją senąjį režimą. Tai
gi, nors tardymo duomenys ir 
buvo nepalankūs gubernatoriui.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE TROY LAUNDRY &
CLEANING CO
ESTABLISHED 1873

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ JVA1-
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

”SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
IN V E ST M E N T SĄ S K AI TO M S

Indėliai apdrausti iki $10.000 federalinės valdžios jstaijros

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1417 So. 19th Court. Cicero. Illinois 60650
Juozas I*. Gribauskas. sekretorius

Chicago Phone: 242-1395; Suburhan Phone: 656-6330

2561-2581 EAST 50th ST. UT 1-2900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

RABB JOSKA S GYPSY CELIAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

GREETINGS and BEST WISHES

M. VOLK SUPPLY COMPANY
Wholesale distributors

Heating, roofing, sheet metai suppliers 
12904 KINSMAN Rd. LO 1-2066

UIMII1HI l’HICHUf PIRKITE VU I0.1E NtttllM
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ............. 5th
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon.. 5th
3. GLENMORE VODKA ............................... 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............... 5th

5.75
4.98
2.98
3.35

•5. COINTREAU Liąueur and Brandy......... 5th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine . . 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine ............. 5th

4.75
.98
.98

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

bet jis tvirtino, kad jis čia nieku 
dėtas. Tačiau prispaustas į kam
pą ir matydamas, kad jo byla vis 
tiek yra pralošta per savo advo
katą pareikalavo iš krašto Aukš
čiausio Teismo "HabeasCorpus" 
suteikimo. Teismas, kurio 5 na
riai yra skirti Goularto vyriau
sybės, kaip to ir buvo galima 
laukti, M. Borges šią apsaugą su
teikė.

Dabar jau privalėjo sukrusti 
prezidentas Castelo Branco, kas 
didžiai pakenkė jo autoritetui, 
kaip demokratijos saugotojo ir 
ištikimo globėjo. Kai tik Aukš
čiausias Teismas pasakė savo 
žod|, prezidentas už dviejų valan
dų paskelbė tardymo duomenis, 
kurie netiesioginiai kaltino M. 
Borges sukilimo ruošimu prieš 
federalinę valdžią! Nors M,Bor
ges tai ir neigė, bet kariuomenė 
{sakė suimti apie 150artimiausių 
gubernatoriaus bendradarbių, jų

tarpe jo visus ministrus! M. Bor
ges buvo nušalintas, tačiau jis 
nebuvo suimtas: jis liko "habeas 
corpus" priedangoje. Tik neži
nia, kaip ilgai j| saugos šis men
kutis teisinis šydas. Rašant Šį 
straipsni "O Globo", "Tribūna 
da Imprensa" ir kiti dienraš
čiai komentavo, kad gruodžio 
mėn. pirmosiomis dienomis su
sirinksiąs Goias valstijos sei
melis ir buvęs gubernatorius M. 
Borges būsiąs politiškai nulin- 
čiuotas savo parlamento, pasi
naudojant "impeachment" {sta
tymu.

Žinia, šio viso teatrališkumo 
ir vaidybos gal ir nereiktų: gi 
būtų galima to viso išvengti. 
Tačiau jeigu šito nebūtų,tada šis 
kraštas nesivadintų Brazilija, o 
kokia nors kita diktatūrinė ma- 
rijonetė. Dabar gi demokratiškai, 
elgiamasi.

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices! 
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS
1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BEST WISHES

NEW LOCATION

EAST 200TH HARDWARE
673 East 200th St. IV 1-8118

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

VIKING CAULKING 
GUN CO.

1518 I.akeside Avė. (JT 1-0216

GREETINGS and BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE
2 2 O 5 W e s t 3 rd St. TO 1-1907
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SOVIETU PRAMONE TAIKSTOSI 
PRIE KAPITALISTINIO METODU

KLAIDINANTIS SKELBIMAS
Paskutiniame PLB Vokietijos Krašto Valdybos išleistame biu

letenyje, 13 psl., yra Sielovados Direktoriaus Tėv. Alf. Bernatonio 
skelbimas (apmokamas, ar ne, nežinome, bet tai pavadinta "skel
bimai"), kuriame jis Vokietijoje gyvenantiems lietuviams - katali
kams siūlo, pasinaudojant lengvatomis ir "prieinama kaina", užsi
sakyti {vairius katalikiškų organizacijų ir leidyklų leidžiamus laik
raščius ir žurnalus. Tame skelbime pranešama, kad "negalintieji 
užsimokėti žemiau nurodytos kainos gali parašyti prašymą BALFo 
centrui, kad jiems norimą laikrašti užsakytų." Toliau paduodamas 
Rev. L. Jankaus, BALFo reikalų vedėjo adresas. Sekančiame, 14 
psl. rašoma: "PLB Vokietijos Krašto Valdyba primena visiems 
lietuviams, kad Balfo centro valdyba sutinka apmokėti lietuviškųjų 
laikraščių prenumeratas, jei bus prašoma ir nurodoma kur| laik
rašti norima gauti. Visi Vokietijos lietuviai skatinami pasinaudoti 
šia galimybe ir kreiptis sekančiu adresu (ir vėl Rev. L. Jankus ir 
Lt.).

Tiek Tėv. Bernatonio skelbimas, tiek PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pranešimas neturi savyje nieko blogo. Jei jau biuletenyje 
dedami skelbimai, kiekvienas, atrodo, gali tuo pasinaudoti ir rekla
muoti sau patinkamus laikraščius. Tik jau po tokio skelbimo,ku
riame išvardinama labai ribotas ir atrinkus laikraščių ir žurnalų 
sąrašas, "sklandžiai pritaikyus" PLB K. V-bos pranešimas turėjo 
būti papildytas ir kitų laikraščių pavadinimais. Berods,BALFocent
ro uikomos sąlygos liečia ne vien tik Tėvo Bernatonio išvardintus 
laikraščius. O ten išvardinta tik Laiškai Lietuviams, Šaltinis, Var
pelis, Kr. Karaliaus Laivas, Žvaigždė, Moteris, Aidai, Darbininkas 
ir Eglutė. Iš to sąrašiuko jau matyti, kad krašto valdyba "pride
rino" savo pranešimą neapdairiai, nesiskaitant su Vokietijoje gyve
nančių lietuvių pageidavimais.

Dirva, turbūt ir kiti laikraščiai, nereikalauja ir nelaukia, kad 
Sielovados Direktorius savo skelbiamų laikraščių sąrašan {trauk
tų visus pasaulyje leidžiamus lietuvių laikraščius ir žurnalus. 
Didelė jų dalis randa būdų ir kelių sau susirasti skaitytojų Vokie
tijos lietuvių urpe. Dalj tų prenumeratų apmoka BALFo Centro 
Valdyba, dalj jų apmoka giminės ir bičiuliai, dalis siuntų tenka 
pakelti ir laikraščių leidykloms.

Reikalas tik toks, kad tiek nieko čia nedėtas BALFas, tiek PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba yra bendrinės, — visų lietuvių organiza
cijos. Panašius pranešimus skelbiant biuleteniuose jų suredagavimą 
ir jų tendenciją norėtume matyti taip išdėstytą, kad niekam nesusida
rytų vaizdas, jog Vokietijoje esantiems lietuviškų laikraščių skaity
tojams pritaikoma tyli cenzūra. (j.Č.)

Naujieji sovietų vadai, pirmą 
kartą po Chruščiovo nuvertimo, 
įsakė keletai Jmonių atkreipti di
desni dėmes} J masinio naudojimo 
prekių kokybę, ne J kiekybę. La
bai galimas dalykas, kad jau ar
timoje ateityje šių prekių gami
nimą stengsis pritaikinti varto
tojų pareikalavimams, o darbi
ninkų pelną nustatys fabriko apy
varta.

šiuo nurodymu netrukus pasi
naudojo du Maskvos satelitai, pa
sistengiant sumažinti valdžios 
kontrolę valstybiniame ūkyje. 
Čekoslovakija, kuri visuomet 
stropiai seka kiekvieną Krem
liaus mostą, išleido keletą de
kretų, kurių tikslas budriai kon
troliuojamo ūkio sistemą paban
dyti pritaikyti pasiūlos ir pa
klausos principui. Vengrijos ko
munistų vadas Kadar jau pripa

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSUR D

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

žįstąs tokias Vakarų idėjas kaip 
kapitalo nuošimčiai ir paskati
nimai darbininkams geriau dirb
ti, prižadant didesni uždarbi.

Be abejo, kad technikai ir inži
nieriai perėmę } savo rankas ga
lią Sovietų Sąjungoje, dabar sten
giasi sukurti ūkio politiką, kuri 
atdižvelgtų l vartotojų reikala
vimus — pareiškė vienas Va
karų diplomatų. "Čekoslovaki
jos pavyzdys rodo, kad ir mažo
sios Rytų Europos valstybės ta
ria tuo klausimu savo žodi." 

Didžiausios reformos buvo 
{vykdytos dviejuose Maskvos teks
tilės fabrikuose, juos visiškai 
decentralizavus. Jie gauna užsa
kymus iš prekybos Įmonių ir ata
tinkamai pritaiko produkciją, 
kaip ui paprasui daroma kapi- 
ulistiniame ūkyje. Pirkėjai gali 
prekes grąžinti, jei jie nepaten

VIEŠAS 
PROTESTAS
Nors dabartinės Lenkijos po

litinė padėtis yra kiek geresnė 
nei pavergtos Lietuvos, tačiau ir 
Lenkija nėra laisva, ją valdo 
Kremliaus pastatytos komunis
tinės marionetės. Nenuosta
bu, kad laisvajame pasaulyje 
esantieji lenkai vis kovoja grą
žinti Lenkijai laisvę. Tai yra vi
sų pirma pačių lenkų reikalas. 
Toje kovoje ir reikalavimuose 
lenkų išeivių organizacijos vis 
dažniau pareiškia būtinumą pri
pažinti kuo skubiausiai Lenkijos 
dabartinę, jokia taikos sutarti
mi nepatvirtintą sieną, einančią 
Oderio-Nysos upėmis. Nors toji 
siena apima ir žemes, kurios il
gais šimtmečiais iki II-jo Pa
saulinio karo pabaigos priklau
sė Vokietijai, nes buvo pasisa
vintos ar užkariautos. Tai irgi 
yra, visų pirma, lenkų ir vokie
čių reikalas.

Tačiau tuose lenkų pareiš
kimuose nuolat reikalaujama 
"grąžinti" Lenkijai josios trum
pai, vos dvidešimt metų valdytos, 
bet po 1939 m. karo nuo Lenkijos 
atskirtos "Rytų Pakraščių" sri
tis su lietuvių Vilniumi ir ukrai
niečių L vivu, nes tos žemės ta
riamai "priklausiusios Lenkijai 
net tris šimtus metų prieš ru
siškos valstybės sudarymą" 
(Žiflr. Dziennik Chicagowski, 
1964.X.17 Chicagos lenkų emi
grantų kelių organizacijų bend
rą pareiškimą). Čia tai jau ir 
lietuviu bei ukrainiečių reikalas.

Akiplėšiškas reikalavimas 
"grąžinti" Vilnių, nors ir būsi
majai Lenkijai, lietuviams nė
ra abejingas. Juo labiau, kada pa
našūs reikalavimai žadami pa
reikšti net JAV Kongresui ir Pre
zidentui.

Mums tai yra tąsa POW veik
los, kuri 1919 m. siekė: nugink
luoti Lietuvos kariuomenę, suim
ti Lietuvos valdžią bei veikles
nius patriotus ir, sudarius smur 
tu prolenkišką, neva Lietuvos 
vyriausybę, jėga prisijungti Lie
tuvą.

Kai POW rengiamas sąmoks
las, lietuvių karių ir šaulių bud
rumo dėka nepavyko ir kai len
kams nepasisekė ginklu nugalė
ti lietuvius 1919-1921 m., -- len

kinti kokybe. Darbininkų uždar
biai priklauso nuo fabriko pelno. 
Kuo jis didesnis, tuo daugiau gau
na ir darbininkai.

Čekoslovakijos mokslo akade
mijos ekonomijos instituto direk
torius O. Sik pranešęs, kad da
bar visos čekoslovakų Įmonės 
pačios privalančios uždirbti tiek , 
kad galėtų išsilaikyti savarankiš
kai ir sumokėti darbininkų al
gas. Smulkesnes instrukcijas iš
dirbs partijos CK gruodžio mėn. 
Sik pabrėžia, kad dabartinė pla
navimo sistema negalinti iš
spręsti Čekoslovakijos ekonomi
nių problemų.

Bulgarija taip pat rengiasi pri
taikyti savo ekonominę sistemą 
šiems "naujiems" principams. 
Valdžia pranešė, kad ji pradė
sianti Įgyvendinti kompartijos nu 
tarimus; priimtus jau 1956 m., 
kad pakelti gyvenimo lyg}. Tie 
nuurimai buvo ignoruojami, nes 
visas dėmesys buvo atkreiptas į 
sunkiąją pramonę, pa gal Maskvos 
{sakymus.

Eug. Pš.

• Dabartinis dividen
das 4* i'.',, išmoka
mas du kart per 
metus.

---------- ---------------------------- Dainininkė Anelė Valaitytė

kai, klastingai sulaužydami Su
valkų sutarti, už poros dienų puo
lė karo jėgomis, užgrobė Lietu
vos sostinę ir ją apgaule {jungė 
l Lenkiją, nenustodami daryti 
pastangų pasiglemžti ir visą Lie
tuvą.

Vienok lietuviams Vilnius li
ko sostinė iki šių dienų (Žiūr. 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tas 1918 m. vasario 16 d. ir Lie
tuvos Respublikos 1938 m. Kons
tituciją, galiojančią ir dabar).

Trumpoji lenkų Vilniaus oku
pacija pasibaigė 1939 m. rude
nį. Mūsų sena sostinė su dali
mi rytinės Lietuvos buvo atgau
ta Lietuvos Respublikai.

Vilnius, mažiausiai nuo 1323 
m. buvo Lietuvos sostinė ir nie
kad iki gen. Želigowskio smur
to, o tuo labiau "tris šimtus me
tų prieš susidarant Rusijos vals
tybei" nei teisiškai nei faktiškai 
nepriklausė Lenkijai. Vėliau buvo 
dvi unija sujungtos valstybės 
"abiejų tautų respublika". Abi tau- 
tos turėjo vienodas teises. Kiek
viena valstybė turėjo savo įsta
tymus, kariuomenę, iždą. Seimai 
vyko pakaitomis tai Lenkijoje ui 
Lietuvoje. Paskutinis seimas 
kaip tik įvyko Lietuvos Gardine.

Tad grupės lenkų reikalavimai 
prijungti Vilnių būsimajai Lenki
jai yra vien jų grobuoniškumo ir 
jų įsisenėjusio palinkimo į kolo
nializmą požymis. Jie ir toliau 
palaiko nesantaiką tarp abiejų 
Maskvos naguosna patekusių tau 
tų.

Mes, Lietuvos žemių gynėjai, 
pareiškiame, kad jokie lenkai, 
nežiūrint kaip jie skardžiai rei
kalautų, niekad neturėjo ir neturi 
jokių teisių į Vilnių, amžiną lie
tuvių tautos, Lietuvos žemių ir 
Lietuvos valstybės sostinę.

Mes niekad nesiliausime ko
voti dėl laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos su sostine Vilniu
mi, uostu Klaipėdoje ir visomis 
lietuviškomis žemėmis, nuo am
žių sudarančiomis vientisą Lie
tuvos branduolį.

Vilnius buvo, yra ir bus amži
nai Lietuvos žemių bei Lietuvos 
valstybės sostinė ir lietuvių au
tos širdis.

Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė; Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštienės Birutės 
Karių šeimų Moterų Draugi
ja; Lietuvos Karių Kūrėjų 
Savanorių Sąjunga; Lietuvos 
šaulių Sąjunga Tremtyje.

Pastaba: Visus lietuviškus 
laikraščius š} protestą prašome 
persispausdinti.

BEST WISHES

THE OHIO
LAUNDRY 00.
MECHANICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė. 

HE 1-9305

ANELĖ VALAITYTĖ - KYLANTI 
ŽVAIGŽDE VOKIETIJOJE

"Balsas, kuris gali tapti gar
siu" ... "Lietuvaitė tapo laimė
toja Heidelberge" ... "Paslėpus 
talenus surasus" ... "Balsas su 
ateitim"... taip rašė Frankfurto, 
Heidelbergo, Duesseldorfo, 
Karlsruhės ir kitų Vokietijos 
miestų dienraščiai. Patieksiu čia 
vieną vertimą iš Frankfurto dien
raščio.

"Prieš dvidešimts metų toli 
nuo mūsų atitolusio Lietuvos 
miesto Klaipėdos, kai ji suklykė 
pirmą syki savo gyvenime, tik
riausiai visi ten buvę turėjo už
sikimšti ausis, bet dabar su savo 
švelniu balsu skverbte skverbia
si 1 susirinkusių klausytojų sie
las ir yra visuomet ir visur pub
likos pakartotinais plojimais iš
prašoma dar daugiau padainuoti. 
Anelė Valaitis —augantidaininin
kė su didžia ateitim, su retu, 
{domiu simpatišku balsu,su pas
laptingomis akimis, ši frankfur- 
tietė išgyvens sekančių dienų bė
gy antrą savo gyvenimo momentą 
po išbėginio iš tėvynės karui 
baigiantis. Kartu su Marika 
Roekk, Gerhard VVendland, Ha- 
rold Nielsen vyks pirmą sykį į 
Tournee, kuris užtruks 4-rias 
savaites, vyks skersai ir išilgai 
per Vokietiją, Zuerichą, Berną, 
Bazei}, Luxemburgą, Strasburgą 
ir kt. miestus.

Senas klausimas jaunam talen
tui: "Kaip galima tapti daininin- 
ke,Anele?".

Negali ji visai tikrai atsakyti. 
Visa tai {vyko taip greitai, tiesa 
internate (Vas. 16 Gimnazijoje) 
mokėsi tiktai liaudies dainas, 
giesmes.

Pirmą syki ją išgirdęs dainuo
jant Carles Otero (plokštelių dai
nininkas) buvo ne pirmas ir nepas
kutinis sužavėtas jos balsu. Beto, 
daugelis pirmųjų vietų, kurias 
Anelė laimėjo, įrodo, kad ištikro 
publiką šis simpatiškas, švelnus 
balsas sužavėjo -- paveikė. Ta- 
čiaus šis pasisekimas nepadarė 
jos išdidžios: dienos metu dir
ba ir toliau, kaip tu ir aš, 
kažkur prie rašomojo stalo vie
name iš pilkų pašto įstaigos pas
tatų Frankfurte. Vakarais Anelė 
studijuoja savo dainas ir tikri
na, kokia daina jai ištikrųjų ge
riausiai pritinka.

-- Aš norėčiau, tapusi dai
nininke, būti ir asmenybe, kaip 
Jackson, Piaf, Ella Fitzgerald, 
tačiau jų nenoriu kartoti (pamėg
džioti) -- aš noriu pasilikti — 
"aš". -

Taip vokiečiai pristato savo 
spaudoj šią tikrai talentingą lie
tuvaitę. Frankfurto miestas di
džiuojasi įsidėjęs nuotraukas ir 
visur pažymi, kad tai lietuvė ir 
kartu tikisi kad po operečių gar
siosios Christle, po Renee Fran
ke, Willy Hagora (visi iš Frank
furto) Anelė taps sekančia žvaigž - 
de.

Taip, vokiečiai didžiuojasi šia 
lietuvaite, apie ją rašo -- pri
stato visuomenei. O kur dingo lie
tuviai? Ar jie laukia tik tokio 
momento, kada Anelei tapus gar
senybe, galės didžiuotis ir saky
ti, kad Anelė yra lietuvaitė, bu
vusi Vas. 16 gimnazijos mokinė 
ir t.t. Pagalbos ji dabar reika
linga. Kas vėliau iš jos bus,neži
nome, tačiau viena dabar aišku, 
kad iš jos gali būti šis tas dau

giau. Todėl padėkime jai prasi
mušti.

Anelė Valaitytė šiuo metu gy
vena pas savo motiną Memminge 
no lietuvių kolonijoje. Tėvas jau 
miręs -- motina pragyvena iš 
vokiečių pašalpos. Šios merginos 
didžiausias noras yra gilintis 
muzikos studijose — stiprinti bal 
są, turėti gerą mokytoją. Tačiau 
visam tam trūksta lėšų. Motina 
paremti negali. Anelė pati yra iš
sitarusi: "Būtų gaila, jei negalė
čiau toliau žengti po šių pirmų 
pasisekimų".

Klausimas visiems lietuviams: 
Ar egzistuoja koks nors stipendi
jų fondas, kuris galėtų paremti 
bent pradžioje š{ talentą? Ar bū
tų norinčių prisidėti prie sudary
mo globėjų ratelio, kuris galėtų 
finansuoti, bent 2 metams studi
jas? Mėnesiui atsieit^ $80 do
lerių.

Rašykit Dirvos redaktoriui.
Yra susidariusi Anelei Valai

tytei rimta galimybė iškilti. Yra 
vilčių išleisti taip pat plokštelę 
Anelei įdainuojant. Tai būtų pir
ma lietuvaitė, prasimušusi taip to 
Ii muzikos srity Vokietijoje.

B.Č.

Anelė Valaitytė
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BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY
10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231-5864

GREETINGS and BEST WISHES
IDEAL BUILDERS SUPPLY 

AND FUEL COMPANY
4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LOUIS EISENBERG HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware

Supplies
1169 East 79th St. EN 1-9381

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185

BEST WISHES
d o Ali the Lithuanian People 

LYNDHURST HOME BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US

5359 Mayfield Road Call HI2-9360

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS

KAINOMIS.'
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Socialinio Klubo 
veikla Chicagoje

Antrojo pasaulinio karo pada
riniai pagimdė daug socialinių 
problemų, kurių sprendimas yra 
glaudžiai susinarpliojęs su šių 
dienų žmonių teisiniu gyvenimu. 
O teisinio gyvenimo normų ap
imti Ją pobūdi labai sunkina 
ir tos aplinkybės, kad didelė da
lis žmonių yra pakeitę savo gy
venamąsias vietoves, valstybe^ 
ir pilietybes, šios sąlygos kelia 
daug įvairių klausimų, { kuriuos 
tinkamus atsakymus gali duoti 
tik gerai su to problema susi
pažinę teisininkai, arba šiaip as. 
menys, šia sritimi susirūpinę 
ir visados atidžiai seką kintan
čius tais reikalais išleidžiamus 
atskirų valstybių potvarkius bei 
įstatymus. Kad geriau galėtų šio
je painių problemų sąrangoje su
sigaudyti, Chicagoje yra įsteig
tas L.B. Socialinis Klubas, šiuo 
metu klubas turi apie 90 narių. 
Narių skaičius turi tendenciją 
dar didėti. Juo labiau, kad klubo 
veikla norima išplėsti, kad jis 
galėtų patarnauti netik JAV gy
venantiems tautiečiams, bet taip 
pat ir už jos ribų. Ypatingai yra 
pažymėtina toji aplinkybė, kad 
1965 metais sausio mėn. 15 die
ną baigiasi terminas paduoti pra* 
šymus nukentėjusiems dėl karo 
Lietuvoje anuo metu buvusiems 
JAV piliečiams. Atlyginimui 
gauti gali reikšti savo preten
zijas ir repatriantai, tarnavusieji 
vokiečių kariuomenėje patys, ar 
jų įpėdiniai. Tuo reikalu smul
kesnius paaiškinimus teikia,klu
bo valdybos įgaliotas asmuo Ana
tolijus Čepulis. Jo adresas: A. 
Čepulis, 3548 So. Emerald Avė., 
Chicago 9, Illinois. šiuo metu klu
bo valdybą sudaro: pirm. Pr. šu
las, vicepirm. ir ižd. A. Čepulis 
ir sekr. A. Gintneris. Suintere
suoti asmenys ir nori gauti at- 
sakymus raštu prašomi pridėti 
adresuotą ir pašto ženklu apmo
kėtą voką. Iš užsienio besikrei
piantieji prideda tarptautinio 
pašto kuponą.

Praktiškai klubo valdomieji 
organai yra padėję besikreipian
tiems asmenims sutvarkyti įvai
rius dokumentus ir yra nurodę, 
kur pageidaujamu reikalu galima 
kreiptis. O kai kuriems asme
nims turėjusiems aiškius {rody
mus yra išrūpinę nemažus pini
ginius atlyginimus iš Federalinės 
vokiečių valdžios. I.A,

BOSTON

LIETUVIŲ SKAUTŲ DIENA

Lapkričio 29 buvo neabejotina 
skautų diena Bostone. Baltijos 
ir Žalgirio tuntai, priešįkur} lai
ką pasitraukę iš ALT S-gos na
mų, šen ir ten kampininkavo, o 
dabar įsirengė naują bflklą. Pa
talpas būklui davė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-ja savo na
mų IV-tam aukšte. Nors minė
ta d-ja tuo tarpu dar nėra "bied- 
na", patalpas švariai ir dailiai 
atsiremontavo skautų tėvai ir 
patys skautai. Saliukė šviesi, šva
ri, gana daili ir gali sutalpinti 
apie 100 žmonių. Ką ir besakyti, 
turėti savo būklą, tai jau yra ne
menkas Baltijos ir Žalgirio tun
tų vadijos laimėjimas.

Minimų tuntų iškilmės prasi
dėjo 3 vai. po pietų. Inž. Nenor
tas apžvelgė Baltijos ir Žalgirio 
tuntų 15-kos metų veiklą. Jis pa
dėkojo ir visiems tiems, kurie 
darbu ar auka prisidėjo prie nau
jo būklo {rengimo. Adv. J. Grigą - 
las, So. Bostono Liet. Piliečių 
d-jos pirmininkas, perkirpo tau
tinių spalvų kaspiną ir naują 
bflklą atidarė. Po to buvo iškil
minga tuntų sueiga, laužas ir ka
vutė.

Baltijos ir Žalgirio tuntai yra 
sutelkę dailius būrius mergaičių 
ir berniukų. Daugumas jų sueigoj 
dalyvavo. Prie jų pridėjus tėvus 
ir svečius -- būklas buvo sausa
kimšai pilnas. Reikia manyti, kad 
šiuo atveju baltietės ir žalgirie
čiai neturės pagrindo skųstis, kad 
jų pastangų niekas neremia. Jų 
iškilmės bei sueiga praėjo paki
lioj ir skautams būdingoj nuotai
koj.

Tą pačią lapkričio 29 d., 4 
vai. po pietų, ALT S-gosBostono 
sk. namuose, 3-jų metų gyvavimo 
sukaktj minėjo Bostono Liet. Jūrų 
skautų Nemuno tuntas. Veiklos 
apžvalgą padarė tuntininkas Jan- 
čauskas, amerikiečių skautų va
dovai patikrino liet, jūrininkų 
uniformas, pasidžiaugė stilingom 
ir puikiom patalpom, o taip pat 
tokiu dailiu ir drausmingu liet, 
jūrų skautų vienetu. Jie dalyva

vo ir Tėvų komiteto suruoštoj ar. 
batėlėj, kur juos pasveikino to 
komiteto pirm. Manomaitienė. 
Visas būrys jūrų skautų iškil
mingoj sueigoj parodė nemaža 
muzikinių sugebėjimų, vieni pia
ninu skambindami, kiti dainuoda
mi, treti dūdas pūsdami, o ket
virti smuikuodami. Buvo ir pora 
vaidybinių pokštų. Visas tas jau
nųjų jūros skautų pasirodymas 
sudarė tikrai jaukią ir malonią 
nuotaiką. Tėvų ir svečių prisi
rinko taip pat pilna salė. Beveik 
visi jie dalyvavo ir Tėvų komi
teto surengtoj arbatėlėj, kuri taip 
pat praėjo jaukioj jūreiviškoj nuo* 
taikoj. Su jūrų skautais ypač daug 
dirba jūrų sk. Myk. Manomaitis.

Lietuvių skautų diena Bostone 
buvo graži ir įspūdinga. Jei įs
pūdingumui kas kenkė, tai kad že
mininkai ir jūrininkai savo iškil
mes surengė tą pačią dieną ir be
veik tą pačią valandą. Yra tėvų, 
kurių duktė yra "žemininkė", o 
sūnus "jūrininkas" (arba atvirkš
čiai), o tada vargšams tėve
liams jau tenka plėšytis. Na, bu
vo aiškinama, kad iškilmių suta
pimas buvęs atsitiktinis, niekas 
tyčia to nedaręs. Galimas daly
kas, jog tai yra tiesa, bet ateity' 
vadai turėtų būti akylesni ir tokių 
sutapimų vengti. Jei net ir skautų 
tarpe yra sunkiai pasiekiama 
broliška vienybė, tai tegu ji būna 
nors draugiška.

k.1.

SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ 
BOSTONE

Devintąjį Pabaltiečių Koncertų 
sezoną, kuris {vyks Jordan Hali 
gruodžio 11 dieną 8 vai. 30 min. 
vak., pradeda sol. L. šukytė (sop
ranas).

Programoje girdėsime išpil- 
dant Glueck, Wolf, Ravel, Schu- 
mann, Giordano, Jakubėno ir Ba
naičio kūrinius.

Solistė L. šukytė yra baigusi 
piano ir dainavimo studijas "Ro- 
yal Conservatory of Music" To
ronte su aukščiausiais įvertini
mais.

Dabartiniu metu sol. L. šuky
tė dainuoja Kanados Operoje. Be 
to turėjo eilę savo rečitalių New 
Yorke, Chicagoje, Clevelande, 
Detroite, Rochesteryje, Toronte, 
Hamiltone, susilaukdama puikų 
muzikos kritikų {vertinimą ir šil
tą publikos priėmimą. Tai jyra 
jauna kylanti dainavimo žvaigž
dė.

Mieli Bostono lietuviai, nepra
leiskite puikios progos. Gerai 
žinote, kad Pabaltiečių Draugija 
visuomet J savo rengiamus kon
certus kviečia stipriausias pajė
gas ir niekuomet jūsų neapvylė.

Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
kas dar nespėjo Įsigyti bilietų, 
juos galės gauti prie įėjimo.

Iki pasimatymo koncerte.
(Pd)

• Palengvinkite pašto pri
statymą ir išsiuntimą nau
dojant ZIP Gode. Jį naudo
kite ne tik prie gavėjo ad
reso, bet ir prie savojo — 
siuntėjo adreso. Tai užtik
rins ir pagreitins Kalėdų 
proga padaugėjusių pašto 
siuntų pristatymą.

Adresuodami Dirvai laiš
ką. naudokite Dirvos ZIP 
Gode — 44103. Prie savo 
adreso pridėkite savąjį. Tuo 
būdu ir prenumeratoriams 
siunčiama Dirva, naudojant 
pilną ZIP Gode, pasieks ad
resatą laiku.

GREETINGS 
and 

BEST W1SHES

OUALITY 
BEVERAGES

into 
your home.

IT’S (M TO BE GOOD

M A R V E L

BEVERAGE CO.
8915 C RA N E AVĖ.

BR 1-4400

Ritos Žukaitės "Auksinė diena" (aliejus) kuris drauge su kitais 
jos kūriniais išstatytos Chicagoje Čiurlionio Galerijos patalpose su
ruoštoje parodoje, nuo gruodžio 5 iki 13 d. Parodą rengia Santaros- 
Šviesos Federacija.

ATSIUSTA 
PAMINĖTI

MARGUTIS — lapkričio mėn. 
(10) nr. pasirodė su H. Žemelio 
įžanginiu straipsniu porinkimi- 
nėmis temomis, kuriame jis 
smarkiai abejoja lietuvių suge
bėjimais surasti "magiškus 
sprendimus painiuose pasaulio 
reikaluose" ir mano, kad "mes 
be galo mažai žinome apie da
bartinę pasaulio politinę padė
tį”.

Girdi, "per šiuos rinkimus 
daug maloniau mūsų ausiai kalbė 
jo respublikonų kandidatas -- 
būt gera, kad ir demokratų kan
didatas panašiai kalbėtų, todėl 
būtų logiška ir protinga visą 
energiją ir entuziazmą eikvoti 
kaip tik čia, kurie mažiau kalba 
bet turi sprendimo galią, o ne ten, 
kur garsiai šaukia, bet vis rinki
mus pralaimi..."

Šioje laidoje skaitytojai supa
žindinami su latvių poezijos pa
vyzdžiais, paruoštais H. Nagio.

Lietuvių mitologijos fragmen
tus patiekia M. Gimbutienė.

Dailę atstovauja iškilus Aus
tralijoje besireiškiąs dailininkas 
H. Šalkauskas.

Didelę dalĮ puslapių užima ru
sų poeto Brodskio teismo eiga,

{vykusio Leningrade š.m. vasa
rio 18 d.

Apžvalgoje K. Drunga patie
kia Alg. Gurecko paskaitos "Nau
jų galimybių Lietuvos laisvės ke
lyje ieškant" epizodus, kuriuose, 
anot K. Drungos, šalia meilės 
pavergtai tėvynei, nevengto su 
drąsa pažvelgti ir realybei {akis.

Mėnesio paraštėje V. Meš
kauskas įsiterpia { diskusijas S. 
Nėries tema.

AUKOS DIRVAI
E. Jonuški, Stoughton...........1.00
T. Blinstrubas, Chicago.....5.00
L. Kerulis, Chicago........... 1.00
A. Krakauskas,Chicago.....10.00
V. Miškinis, Toronto............2.00
J. Leimonas,Chicago..........10.00
M. Naujokas, Chicago..........5.00
Pr. Saladžius, Rochester... 10.00 
A. S. Trečiokas, Orange .... 5.00 
Br. Bernotas, Cleveland ... 10.00 
Ed. Čižinauskas, Tinley ... 10.00
K. Bružas, Chicago.............1.00
K. Bačauskas, Woodhaven .. 9.00
V.A. Yucius, Pittsburgh..... 1.00
P r. Stanionis, Detroit..........5.00
V. Alksninis, Maspeth......... 5.00
K. ir A. Laikūnai,Cleveland 10.00
J. Petrauskas, Chicago..... 10.00
K.J. Žemeckas, Oshkosh .... 5.00

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY 

Call KE 1-8187

549 EAST 185th ST.

Howard and Louis Baker

(ireetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 

LONGFELLOW SUPER MARKET 
WHERE YOU GET THE FINEST FOODS 

AT THE LOWEST PRICES
15800 Waterloo Road Call IV 6-4290

GREETINGS and BEST WISHES
L GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE KOEHLER RUBBER & 
SUPPLY COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS
Compressors, Lubricating Equipment

3865 Carnegie Avenue HE 1-8867
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

vo dydį ar svorį visuomenėje 
rengtų didelius parengimus. Or
ganizacijų skyriai ar kuopos pri
valėtų verstis savo narių paja
momis arba savitarpiai rengia
mais vakarėliais.

Jei metų bėgyje būtų surengta 
keturi-penki koncertai, vienas- 

, kitas didelis, puošnus balius, jie 
turėtų pasisekimą.

Seniau Clevelande taip buvo da - 
romą ir visuomenė laukdavo jų 
lyg kokios didelės šventės.

K.S. Karpius

• Kaip palikti namus šei
mai be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.

HELP WANTED FEMALE
Live in maid in congenial 

Shaker home, 2 adults, one 
12 yr. old boy. Own room, 
T.V. and bath. Close to 
Rapid.

921-0707

GRUODŽIO 31 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo Naujųjų 
Metų sutikimas.

SAUSIO 3 D. šv. Kazimiero 
mokyklos kalėdinė eglutė.

SAUSIO 9 D. vaidinimas, ruo
šiamas Lietuvių Fronto Bičiulių 
Clevelande.

SAUSIO 16 D. Antrojo Kaimo 
spektaklis.

SAUSIO 23 D. Grožinio skaitymo 
ir deklamavimo vakaras jaunimui. 
Rengia Neringos tuntas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 30 D. Solistės L. šu
kytės rečitalis. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

VASARIO 6 D. Chicagos Sce
nos Darbuotojų Sąjunga stato 
"Eglė Žalčių Karalienė" Slovėnų 
auditorijoje. Rengia LB I-os 
Apyl. valdyba.

J & S AUTO SERVICE
Mūsų tautiečio Jono Švarco automobilių taisymo įmonėje, 

1254 Addison Rd.
rasite visas priemones įvairiausiems automobilių pataisymams, 
dažymui ir t.t. Automobilių nelaimėse nukentėjusiems veikia 
neapmokama tarnyba pagalbai, veikianti 24 valandas. Nelai
mingo atsitikimo atvejais skambinkite telefonu HE 1-6352.

įmonėje dažomi visų firmų automobiliai. Teiraukitės dėl 
kainų ir įsitikinsite jų pigumu.

J&S AUTO SERVICE
1254 ADDISON RD. HE 1-6352

• Prof. J. Eretas, šiuo 
metu besilankydamas po 
JAV lietuvių kolonijas, ke
lioms dienoms buvo susto
jęs Clevelande, jį globojant 
Laniauskų šeimai.

Gruodžio 3 d. profesorius 
aplankė Dirvos redakciją, 
susipažino su redakcijos ir 
administracijos personalu, 
kartu parodydamas didelį 
dėmesį ir rūpestį lietuviš
kajai spaudai ir jos proble
moms,

PRILIPSIM

LIEPTO GALA
Kas? Nagi mūsą orgąnizaci- 

jos-organizacijėlės ir ją veikla 
savo beprasmišku įsibėgėjimu 
rengti vakarus - vakarėlius — 
ne kad visuomenei ką naudingo 
duoti, bet savo iždams dolerius 
gaudyti.

Apie ui esu užsiminęs Dirvo
je prieš metus laiko. Dabar vėl 
tilpo kitų kelios pastabos tuo rei
kalu.

Du ar trys parengimai vieną 
vakarą pasidarė įkyriu apsireiš
kimu. Rengimo tikslas, daugiau
sia, sutraukti žmones brangiais 
bilietais ar "kvietimais", ir pas
kui laukti kad paremtų "gausų 
bufetą" su Įvairiais skysčiais. 
Kai salėje uzgriežia šokių muzi
ką, kur gi su bičiuliu pasikalbė
si, jei ne prie gausaus bufeto...

Visokių grupių-grupelių Įsibė
gėjimas rengti vakarus pelnui pra
sidėjo po to, kai buvo rengiami 
didesni Įvykiai, koncertai ir pa
sirodė pelningi.

Dabar, betgi, palengva einama 
prie liepto galo. Įkyrėjus viso
kiems smulkiems parengimams, 
svarbesni parengimai nebesu- 
traukia publikos.

Kai kurios organizacijos, be to, 
rengia neapgalvotai perdažnai, 
Įsivaizduodamos, kad tik jos vie
nos čia gyvuoja.

Neužtenka, kad rengia, bet ren
gėjai kaltina kitus, kam jie ren
gia tą patį vakarą girdi "mūsų 
buvo anksčiau nutarta..."

Clevelande reiktų Įsteigti or
ganizacijų centras parengimų 
kontroliavimui ir daryti pastan
gas, kad organizacijos pagal sa

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS _ _

GRUODŽIO 12 D. Scenos Dar
buotojų Sąjungos vaidinimas 
Kristijono Donelaičio Metai. Ren
gia LB I Apyl. valdyba.

GRUODŽIO 13 D. 4 v. Čiur
lionio namuose Dr. Vaitėno pa
skaita su filmu mergaitėms nuo 
16 m. amž. ir vyresnėms. Ren
gia LB I-os ApyL Valdyba.

GRUODŽIO 25 D. 7:30 vai.— 
Kalėdų pasilinksminimas -- šo
kiai visiems studentams. Ruošia 
Clevelando Studentai Ateitinin
kai.

GRUODŽIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Kalėdų 
eglutė šv. Jurgio parapijos salė 
je.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

VASARIO 13 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis blynų balius, Sv. Jur
gio parap. salėje.

VASARIO 20 D. A. Stephens 
moterų choro koncertas. Rengia 
šv. Kazimiero lit. mokykla.

VASARIO 20 D, Clevelando Vy
rų Okteto koncertas. Ruošia LSK 
"Žaibas", Moterų tinklinio sekci
ja.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ruošiami pie
tūs, "Aukuro" ansamblio išvykoms 
paremti.

VASARIO 27 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas - ba
lius Carter viešbučio salėje.

VASARIO 27 D. 1965 m. Atei
ties Klubo parengimas šv. Jur
gio parapijos salėje.

KOVO 7 D. Kaziuko mugė. Ren
gia Neringos tuntas šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

KOVO 14 D, Putnamo senelių 
namų statybai remti Clevelando 
apylinkių rėmėjų seimas.

BALANDŽIO 4 D. "Aukuro" an - 
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos tradi
cinis metinis balius.

BALANDŽIO 26 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 2 D. Motinos Dienos 
minėjimas, ruošia Vysk. M. Valan 
čiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio sukaktuvis kon
certas Clevelando Muzikos Ins
tituto salėje.

GEGUŽES 22 D. Lietuvių Sa- 
laziečių gimnazijai paremti pa
rengimas.

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES

HARVVILL ICE CREAM CO.
6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

SATISFACTION

S T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems lietuviams ir gausiai savo kli- 
jentų šeimai linki

J & S AUTO SERVICE 
(1254 Addison Rd.)

Savininkas
Jonas Švarcas

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

JUDGE

Bernard J. Conway

MUNICIPAl COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

YOUNG’S AMERICAN & 
CHINESE RESTAURANT

CHINESE FOOD TO TAKE OUT 
Cantonese Family Dinners 

OPEN DAILY 11 A. M. TO 1:00 A. M. SAT. 
TO 3:00 A. M.

OPEN SUNDAYS AIR CONDITIONING
2172 WARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

GREETINGS and BEST W1SHES

CHIN'SRED DRAGOM 
RĘSTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST W1SHES

AITKEN PRODUCTS INC.
1115 East 152nd St. UL 1-2700

GREETINGS and BEST W1SHES
THE L & K HOTEL

654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O

AVĖ. 
AVĖ.

OL

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* JONAS JASAITIS, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro Val
dybos pirmininkas, po padėkos 
dienos savaitgalyje buvo išvy
kęs į Kanadą ir dalyvavo LB 
Kanados Krašto Tarybos sesi
joje Įvykusioje Tillsongorge. Ta 
proga J. Jasaitis turėjo pasita
rimus su Kanados Krašto valdy
ba III-sios JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventės, tautinių šo
kių grupių mokytojų ir sporto 
vadovų kursų pravedimo bei ki
tais abiejų kraštų bendradar
biavimo rekalais.

♦ VACLOVAS KLEIZA, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybos narys jaunimo reika
lams, padėkos dienos savaitgaly
je dalyvavo Detroite lietuvių stu
dentų suvažiavime, kur atstovavo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybą. Iš Detroito buvo 
nuvykęs Į Clevelandą ir sportinės 
veiklos reikalais turėjo pasitari
mą su FASK’o vadovybe.

EUGENIJUS KRONAS sėkmin
gai baigė Forest of Science stu
dijas gaudamas bakalauro laips
nį. Norėdamas pasiruošti atei
čiai, toliau studijuoja teisę. Jo 
tėvas B. Kronas, yra Cross Ca
nada Realties Ltd. prezidentas.

♦JONO MINELGOS jaunesnio 
ir vyresnio amžiaus jaunimui 
skirtų eilėraščių rinkinys jau 
spausdinamas. Rinkinį iliustra
vo K. Veselka. Leidžia JAV LB 
Kultūros Fondas, šis mūsų jau
nimui labai reikalingas leidinys 
skaitytojus pasieks dar šiais me 
tais.

FASK-TO IR REVIZUOS 
KOMISUOS RINKIMAI

ŠALFASS-gos Garbės Teis
mas, remdamasis ŠALFASS-gos 
Statuto suteikta teise, skelbia 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Ko
miteto bei Revizijos Komisijos 
rinkimus.

Rinkimai vykdomi pagal nese

JAU DABAR LAIKAS TKTT>< T AUŽSAKYTI LHK V Ą

1965 METAMS KAIP PRASMINGĄ

KALĖDŲ DOVANĄ
savo giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Užsakantieji Dirvą vieneriems metams kaip Kalėdų do
vaną moka tik 10 dolerių.

Pageidaujantieji užsakyti DIRVĄ Kalėdų dovanai, užpildo žemiau talpina
mą atkarpą ir su čekiu ar pašto perlaida prisiunčia DIRVAI. 6907 Superior Avė., 
Cleveland. Ohio 11103.

Vardas, pavardė .......... ....................................................................................

Adresas ......... ..................................................................................................................

Priedų: čekis 10 dol.
Užsakančiojo parašas .......................................................

niai memorandumo keliu priimtą 
naują rinkimų būdą, paskelbtą 
naujose, pataisytose ŠALFASS- 
gos Statuto bei Rinkiminių Nuo
statų laidose, kurios yra išsiun
tinėjamos visiems ŠALFASS-gos 
vienetams.

Kandidatų nominacija uždaro
ma 1964. m. gruodžio 28 d. (pa
gal pašto antspaudą). Rinkėjų ir 
renkamųjų metinė ŠALFASS-gos 
narių 1964 m. registracija užda
roma 1964 m. gruodžio 28 d. 
(pagal pašto antspaudą). Rinki
mai baigiami 1965 m. sausio 
25 d.

Visą susirašinėjimą, kandi
datų nominaciją bei balsavimo 
duomenis siųsti rinkimų vykdy
tojui — ŠALFASS-gos Garbės 
Teismui, šiuo adresu:

Rev. Paulius Baltakis, OFM 
32 Rusholme Pk. Cr., Toronto, 
Ont.

• Kalėdiniai sveikinimai 
atvirutėmis yra įsigalėjusi 
ir Įsisenėjusi tradicija, tu
rinti asmeniško ryšio ir ar
timesnės pažinties paženk
linimo prasmę. Ypatingai gi 
Amerikoje toji tradicija da
vė pagrindo didžiulei atvi
ručių pramonei išaugti ir 
išbujoti. Lietuviškųjų atvi
ručių įnašas toje pramonėje 
sudaro labai menką dalely
tę. Bet ir lietuvių tarpe tas 
paprotys yra Įsigalėjęs ir 
niekas nesikėsina jo pakeis
ti.

Tačiau yra šimtai atvejų, 
kada toks švenčių paprotys 
praktiškai beveik neįmano
mas Įgyvendinti. Tai liečia 
platesnį ryšį turinčių asme
nų, institucijų ar prekybos 
įmonių santykius su plačią
ja klijentūra. Visiems tiems 
asmenims patartina pasi
naudoti mūsų.laikraščių pa
tarnavimu ir švenčių svei
kinimus talpinti laikrašty
je.

Ta proga ir Dirva mielai 
sutinka tarpininkauti ir jau 
iš anksto prašo suintere
suotus savo skaitytojus pa
sinaudoti proga ir laiku pri
siųsti švenčių sveikinimų 
tekstus.

2 skilčių ir 2 inčų dydžio 
skelbimo kaina — 5 dol., 2 
sk.. 3 inčų — 7.50 dol. ir 2 
sk. 4 inčų — 10 dol.

čekius ar pašto perleidas 
prašome siųsti su užsaky
mu.

Pasinaudokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpininkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie
tuviškos spaudos išlaikymo.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

CHICAGO

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania ir L. T. A. Sambū
ris Chicagoje NAUJŲJŲ 
1965-jų MĖTŲ sutikimą 
rengia 1964 gruodžio mėn. 
31 dieną. FERRARA CA- 
TERING salėje, 5609-21 
VVest-North Avė. (ten pat, 
kur praeitais metais). Dvi 
parkinimui aikštės antroj 
pusėj gatves.

Vakarienė bus patiekia
ma 9-10 vai. 30 min. Gros 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras. Korporantai dalyvau
ja su spalvomis.

Vietos užsakomos iki 
gruodžio mėn. 28 d. imtinai 
pas M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 4-7450.

Korp! Neo-Lithuania 
ir L.T.A. Sambūrio 
Valdybos Chicagoje

• Dr. Rimvydas Šilbajo
ris skaitys paskaitą apie 
Shakespear’o kūrybą, gruo
džio 12 d. (šeštadienį), 7 
vai. vakare Jaunimo Cent
re. Dr. Rimvydas Šilbajo
ris, vienas iš stipriausių lie
tuvių literatūros kritikų, 
atvyksta paskaitai specia
liai iš Columbus, Ohio, kur 
profesoriauja Ohio Statė 
universitete. Su dr. R. šil- 
bajorio paskaita lietuviai 
Įsijungs į visame pasaulyje 
minimus Shakespear’o me
tus. šią paskaitą ruošia 
Santara-Šviesa.

DAUKANTO SUKAKTIS
Lietuvių Istorijos Drau

gija, LB Chicagos Apygar
dos Valdybai padedant, 
gruodžio 13 d., 8 vai. Jau
nimo Centre ruošia žymaus 
istoriko Simano Daukanto 
100 m. nuo jo mirties su
kaktuvinį minėjimą.

Dr. J. Jakštas skaitys pa
skaitą.

Solistė Rima Mastienė, 
akompanuojant Manigirdui 
Motiekaičiui, išpildys meni
nę programą.

Ištrauką iš S. Daukanto 
Lietuvos Istorijos — Oršos 
mūšis skaitys Lit. Instituto 
studentė M. Pakalniškytė, 
to paties instituto studen
tas pianistas M. Drunga pa
skambins penkis M. K. 
Čiurlionio etiudus.

DETROIT
PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS 

DETROITE
Prezidento Antano Sme

tonos 2° metų mirties su
kakties minėjimo akademi
ja Įvyks Lietuvių Namuose 
gruodžio 12 d., 7 vai. 30 
min. vakare.

Apie velionies asmenį kal
bės poetas SI. Santvaras ir 
rašytojas Vyt. Alantas.

Meninę programą išpil-

Andrius Mironas pristato Los Angeles lietuviams neseniai suorganizuotą "Moterų sutartinę", kuri 
kariuomenės Šventės minėjime išpildė dalį meninės programos. L. Kančausko nuotrauka

Pranas Lembertas — naujas Dailiųjų 

Menų Klubo narys

Los Angeles Dailiųjų Menų 
Klubo 1964 lapkričio 29 d. susi
rinkimui pirmininkavo Bronius 
Budriūnas.

Br. Budriūnas savo įvedamoje 
kalboje supažindino su Pranu 
Lembertu, gimusiu ir augusiu 
Dainavoje (Suvalkijoje). Gimna
zija Kaune, vėliau konservatori
ja, teatro studija; vaidino garsia-

dys: Marytė Gilv.vdytė, 
Aleksas Gubilas ir Rasa Li
sauskaitė. Scenos apšvieti
mą ir apipavidalinimą at
liks Ed. Vasiliauskas.

Minėjimą rengia Prezi
dento Ant. Smetonos 20 
metų Mirties Sukakčiai Pa
minėti Detroito Lietuviškų 
organizacijų Komitetas.

Įėjimas laisvas.
Detroito visuomenė kvie

čiama kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Minėjimo Komitetas

KALĖDŲ EGLUTĖ
Detroito Lituanistinės šešta

dieninės mokyklos tradicinė Ka
lėdų Eglutė įvyks gruodžio mėn. 
20 d. sekmadienį 3 vai. p.p. Lie
tuvių namuose. Tai yra vienas iš 
didesnių mokyklos parengimų, 
kur mokiniai visi šimtu procentų 
turės progos pasireikšti. Tėvams 
žinotina, kad visi mokiniai yra 
ruošiami, taigi ir visi privalo da
lyvauti be išimties šitame mo
kyklos pasirodyme.

Kalėdų vaizdelio pastatyme da
lyvauja visi mokiniai pradedant 
trečiuoju ir baigiant aštuntuoju 
skyriumi. Taigi šešių vyresnių
jų skyrių visi mokiniai pasiro
dys kaip veikėjai, šokėjai ir dai
nininkai, kurių skaičius sieks ar
ti šimto. Pastatymas vienas iš 
didesnių, kurie iki šiolei yra bu
vę. Kalėdų vaizdelis yra dviejų 
veiksmų su Įdomiais dialogais, 
stilizuotais šokiais ir pritaiky- 
tom dainom ir giesmėmis. Re
žisūra ir dekoracijos aktoriaus 
J. Pusdešrio, stilizuoti šokiai 
mokyt. Aldonos Milmantienės ir 
Česlovos Naumienės.

Tuoj po mokinių pasirodymo 
scenoje bus Kalėdų senelio su
tikimas, kuriame dalyvauja visi 
pirmieji keturi skyriai ir užsi
registravę iš anksto priešmokyk
linio amžiaus vaikai. Visi vaikai 
yra paruošiami rateliams, žaidi
mams ir dainoms, kad kuo gra
žiau visi pasirodytų prieš Kalė
dų senelį. Vaikų dainoms vado
vaus mokyt. Bronė Beržanskienė, 
o žaidimams ir rateliamsČ. Nau- 
mienė. Po to bus dovanų paskirs
tymas, kurias gaus tik iš anksto 
užsiregistravę mokiniai ir prieš 
mokyklinio amžiaus vaikai pas 
Tėvų Komiteto pirm. St. Bačka i - 
tį arba iždininką J. Leonavičių iki 
gruodžio 13 d. Visi tėvai prašomi 
laiku visus formalumus atlikti, 
kad neapviltumėt mūsų mažųjų.

Tėvai iš anksto perspėjami, 
kad reikalui esant, galės būti re
peticijos pratęsiamos ir iki 2 vai 
p.p. čia turima galvoje visi vy
resnieji mokiniai. Apie paskuti
nio šeštadienio darbų tvarką bus 
pranešta sekančią savaitę ir per 
mokinius ir per spaudą. Tėvai pra. 
šomi sekti laikraščiuose Detroito 
žinias.

Mokyklos vedėjas

jam Vilkolaky. Pora poezijos 
knygų. Visų lietuvių mėgiama 
daina "Tau, sesute, puikios gė
lės, o man kardas prie šalies" 
autorium yra Pranas Lember
tas. Ne visų poetų kūrybą kom
pozitoriai apvelka dainos rūbais. 
Lemberto eilėraščius muzikiniai 
apipavidalino jau keletas lietuvių 
kompozitorių: Graužinis, Ka
činskas, Gaidelis, Jakubėnas, 
Bertulis. Neseniai komp. J. Gai
delis sukūrė kantatą "Demonas" 
P. Lemberto žodžiams.

Kaip DMK Įprasta, kiekvienas 
naujai priimamas nariu (prieš 
tai turi būti'vienbalsiai visų na
rių pritarta) turi parašyti savo 
pasisakymą. Jam kitas narys at
sako taip pat raštu. Tuo atsaky- 
toju šiuo kart buvo Bernardas 
Brazdžionis.

Prano Lemberto ir Bernardo 
Brazdžionio raštiški pasisaky
mai atsidurs DMK metraštyje.

Savo prisiminimus apie Vilko
lakį papasakojo Juozas švaistas.

Solistai išpildė pora dainų,, 
Lemberto žodžiai, Gaidelio muzi
ka. Birutė Dabšienė solo padai
navo, akompanuojant Raimondai 
Apekytei "Meilės Rytas".

To paties poeto ir kompozito
riaus kūrinį "Tėvynės drobės" 
solo padainavo Rimtautas Dab- 
šys. Tuoj kompozitorius Br. Bud- 
riūnas pasakė, kad ši pastaroji 
daina gali visuomenėje prigyti, 
nes ji yra jautri, maloni klausy
tis. Pr. Lembertas ją išgirdo 
pirmą kartą.

Los Angeles Skautų Židinio metiniame subuvime Lietuvių Tauti
niuose Namuose nariai ir svečiai jaukiai praleido vakarą prie vai
šių stalo. L. Kančausko nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOLNER 
INDUSTRIES INO.

15250 Mc CRACKEN Rd. 581-3600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

W ILSO N and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE 
11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

Raimonda Apeikytė solo pa
skambino B. Budriflno kūrinį "Ne » 
munas laužia ledus pavasarį".

Br. Budriflnui akompanuojant 
solistai Birutė Dabšienė ir Rim
tautas Dabšys padainavo duetą: 
Mozarto "Duok ranką man".

Nauju DMK pirmin. išrinkta 
Dr. Marija Alseikaitė-Gimbutie
nė.

Po to vaišės, pasikalbėjimai 
svetingų p.p. Budriflnų namuose.

KULTŪROS KLUBO 
‘PARENGIMAS

įdomus Kultūros klubo paren
gimas įvyks gruodžio 12 d. 7 vai. 
30 min. vakare įprastoje Lietu
vių Bendruomenės centro salė
je. Stengiamasi susirinkimą pra
dėti punktualiai. Atskiri kvieti
mai nesiunčiami, ir visi susido
mėję klubo veikla ir programa 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Programoje pranešimas: Kons. 
truktvvūs ir destruktyvūs polin
kiai lietuvių visuomenės gyve
nime. Referentas Stasys Paltus, 
koreferentas Juozas Kojelis. Abu 
prelegentai yra žinomi visuome
nininkai, nuodugniai susipažinę 
su lietuvių visuomenės gyvenimu. 
Po pranešimų -- diskusijos.

Po diskusinės programos da
lies, seka tradicinis lietuviškos 
knygos ir plokštelės laimėjimas 
(Mecenatas V. Prišgintas).

Be to, kaipo ypatinga atrakcija 
susirinkimo dalyviams bus leista 
laimėti dail. Petro Luko, gyvenan
čio Indijoje, paveikslą.

Po susirinkimo tradicinė ka
vutė ir pašnekesiai.

Klubas
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