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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BAIMĖS PUOSELĖJIMAS
CHRUŠČIOVO NUVERTIMO PROCEDŪRA TU
RĖTŲ ATVERTI AKIS TIEMS. KURIE BIJO, 
KAD ATOMINIS KARAS GALI PRASIDĖTI TIK 
PER AMERIKIEČIŲ PAIKUMĄ. — Iš TIKRO 
DAUG DIDESNIS PAVOJUS GRESIA Iš SOVIE
TŲ PUSĖS, KURIŲ PAČIŲ TEIGIMU, VISI JŲ 
VADAI PO LENINO BUVO PUSIAU BEPRO

ČIAI.

--------  Vytautas Meškauskas------------
Buvau tikrai nusiminęs prieš 

pat rinkimus Dirvoje paskaitęs 
prof. A. J. Greimo patarimą rink
ti prezidentu labai atsargų žmo
gų, kuris ant pirštų galų vaikš
čiotų aplink raudoną migtuką,

» VAK. VOKIETIJOS SPAUDA, 
žvelgdama J prez. Johnsono ir jo 
kabineto problemas, apgailestau
ja, kad jis esąs prispaustas {vai
riausių vidaus politikos proble
mų. "Niekas negali užpildyti tuš
tumos tarptautinėje politikoje, 
kilusios iš JAV pasyvumo. Tas 
pasyvumas tik sukelia daugiau pai
niavos laisvajame pasaulyje".

♦ JTO SAUGUMO TARYBA 7 
prieš 4 balsais atmetė Sov. S- 
gos pasiūlymą ignoruoti Kongo 
premjero Tschombės skundą dėl 
kai kurių Afrikos valstybių neleis 
tino elgesio remiant ginklais 
Kongo sukilėlius.

♦ SPECIALI PREZIDENTO 
SKIRTA KOMISIJA jau {teikė sa
vo rekomendacijas kovai su besi
plečiančiomis širdies ir vėžio li
gomis. Planas, kurio {gyvendini
mo kaina siekia 2,94 biL dolerių 
5 metams, numato sveikatos 
centrų išplėtimą ir tobulinimą 
tiek, kad kiekvienas galėtų pasi
naudoti moderniškiausiomis me
dicinos priemonėmis toms li
goms pagydyti. Būtina ir priei
namesnė informacija, kad žmo
nės suprastų tų ligų pagrindi
nius šaltinius ir kaip geriau nuo 
jų apsisaugoti.

♦ SOV. S-GOS VYR. TARY
BOJE 5 minučių ceremonijalu bu
vo patvirtintas Chruščiovo atlei
dimas ir Kosygino paskyrimas 
premjeru. Po to, Kosygino kalba 
buvo iškelti buv. vyriausybės 
(Chruščiovo) ūkiniai negalavi
mai, o ateičiai pažadėta daugiau 
dėmesio kreipti { gyvenimo lygio 
kėlimą gaminant daugiau ir ge
resnės kokybės viešojo naudoji
mo prekių. Be to, sumažinamas 
karinis biudžetas. Užsienio poli
tikoje būsianti tęsiama Chruščio
vo "taikios koegzistencijos" po
litika, kas be ko, pažadant Viet
namą, Kubą ir Kongo saugoti nuo 
"imperialistų kišimosi" {tų vals - 
tybių reikalus. Specialus reve
ransas buvo padarytas deGaulle 
pareiškiant, kad Prancūzija su 
Sov. S-ga yra didžiausios galy
bės Europoje, nešančios atsako
mybę už jos saugumą...

Mao: - Aš jums sakiau, kad tai tik nedidelė prekybinė misija...

’guziką’ anot Greimo, galint{ pra
dėti atomin{ karą. Nusiminiau 
dėl to, kad gavau akivaizdų {ro
dymą kaip lengvai net intelek
tualai pagaunami ant sovietinės 
propagandos meškerės. Juk jau 
ilgesnį laiką visa Amerika, o 
kartu ir likusis pasaulis baidomi 
prielaida, kad koks amerikietis 
karys per apsirikimą, ar išėjęs 
iš proto, pradės atominį karą. 
Apie tai jau buvo susukti net du 
filmai. Su didžiausia skuba { 
šalį buvo mesti kiti darbai, tam 
kad sukonstruktavus elektroni
nę užraktų sistemą, kuri tik vie
na visame pasaulyje {galintų su
sprogdinti JAV atominius už
taisus.

Man jau tada dingtelėjo min
tis, kodėl gi niekas nesirūpino 
sovietinių bombų paleidimo (ty
čia ar netyčia) galimybe ir tech
nika. Juk jei toks Chruščiovas 
taip {sikarščiavo Jungtinių Tau
tų visuotiname susirinkime dis
kutuojant Kongo bylą, kad net nu
siėmė batą ir pradėjo juo daužy
ti stalą, kodėl jis, panašaus pyk
čio apimtas, negalėtų {sakyti pa
leisti tas bombas, ką jis jau ne
kartą ir grąsino padaryti? Kodėl 
niekas nesvarsto galimybės, kad 
koks nors sovietų karininkas, 
slaptas antikomunistas, nepalei
džia raketų su atominiu užtai
su tarp, kad sukėlus totalinį ka
rą, kurio metu turėtų būti sunai
kintas komunizmas. Juk tokjs 
Chruščiovas ar Brežnevas ne
laiko visų bomtų po savo lova! 
Jos yra išskirstytos ir soviętų 
ryšio priemonių tobulumu niekas 
nenori tikėti. Tokios minties aš 
niekur Amerikos spaudoje dar 
neužtikau, galėjau apie tai para
šyti tik Dirvoje.

Už tat tikrai su dideliu malo
numu perskaičiu gruodžio 7 d. 
New York Herald Tribūne Ros- 
coe Drummond ’kolumną’ rašy-

LAISVAS ŽODIS SKVERBIASI 
PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ

V. ALSEIKA, Vokietija

Dirvoje jau buvo minėta, 
kad Muenchene, Vokietijoje vei
kiąs Laisvosios Europos Radi
jas, jo programos vis dar sovietų 
ar jų satelitų trukdomos. Tai 
nestebina, nes to siųstuvo, su 18 
ir daugiau valandų per parą pro
gramos negali neveikti Lenkijos, 
Bulgarijos ir kt. kraštų gyvento
jų ir... negali nesukelti ten vy

tą iš Londono, kuri prasideda:
"One of the major Soviet pro

paganda themes is coming apart 
at the seams". (Viena iš svarbiau - 
šių sovietinės propagandos te
mų plyšta ).

Drummond konstatuoja, kad 
sovietai ilgus metus visame pa
saulyje skleidė prielaidą, kad ato
minis karas gali būti pradėtas 
iš netyčių per amerikiečių kvai
lumą. Bet ar ne laikas, klausia 
Drummond (toli gražu ne Gold- 
waterio šalininkas), tą galimybę 
kritiškai peržiūrėti prisime
nant... Chruščiovo nuvertimą. 
Juk, konstatuoja tas žinomas ko- 
lumnistas, pačių sovietų duome
nimis, kiekvienas jų ministeris 
pirmininkas po Lenino mirties 
-- Stalinas, Malenkovas, Bulga- 
ninas, Chruščiovas — buvo "ko
ne bepročiai, kapriziški, neatsa
kingi, karštuoliai ir kaip reikia 
nepribrendę". Drummond išve
da:

L Kiekvienas iš tų išvardintų 
sovietinių premjerų savo pirm- 
takflną kvalifikavo kaip netinkan
ti tam postui --opati svarbiausia 
ir sunkiausia premjero pareigų 
yra sprendimas, kada panaudoti 
atominius ginklus.

2. Chruščiovo pašalinimo me
todai parodo, kad Sovietų Sąjun
goje nėra tvarkingos valdžios 
pakeitimo sistemos:

3. Pereinamaisiais laikotar
piais net negali žinoti, kas yra už 
ką atsakingas.

4. Tuo tarpu kai amerikiečiai 
turi elektroninių užraktų siste
mą, apie sovietų sistemą visai net 
nekalbama. (Ko gero, ten raketos 
leidžiamos kam nors per langą 
pamosikavus).

Reikės, turbūt, nemaža laiko, 
kad tą, ką dabar suprato Drum
mond, suprastų ir eilinis ameri
kietis. Prezidentas Franklin De- 
lano Roosevelt viename iš graž
bylystės priepuolių pareiškė, kad 
amerikiečiai neturi nieko kito bi
joti, kaip pačios baimės. Kaip 
daugeliu amerikiečių išradimų, 
taip ir tuo sovietai pasinaudojo. 
Puoselėti baimę — vienintelis 
ginklas, kuriuo jie tikrai gali 
laimėti ir iki šiol nemažai lai
mėjo. Jie susirado daugeli są
moningų ir nesąmoningų talkinin
kų. Kad jų tarpe atsirado ir lie
tuvių, gaila ir net truput{ gėda.

raujančių režimų pykčio. įsidė
mėtina, kad penkių kraštų, kurių 
kalbomis veikia RFE siųstuvas 
Muenchene, bendras gyventojų 
skaičius siekia 80 milijonų. Pa
gal RFE lenkų skyriaus vadovo 
Jan Nowak paskelbtus duomenis 
("Na Antenie") jų programų klau
sosi, 2-3 kart per savaitę, apie 
60% visos Lenkijos gyventojų.

Paukščiai žiemą. R. Kisieliaus nuotrauka

SVEIKINIMAS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS,
SUSIRINKANTIEMS Į MENO DIENAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininko J. J. Bachuno žodis

Malonu man pasveikinti Jus vi
sus, susirinkusius iš plačiosios 
Australijos { š{ Meno Dienų su
važiavimą Melbourne. Esu buvęs 
su Jumis praeitame Meno Dienų 
suvažiavime Adelaidėje?

Linkiu Jums lietuvybės labui 
užsimotus darbus sėkmingai įgy 
vendinti.

Nežiūrint, kas Lietuvių Char- 
toje gražiai surašyta ir kiek tais 

taigi ligi 15-16 milijonų. Tai labai 
didelis klausytojų nuošimtis ir jis 
patvirtinamas { Vakarus siunčia
muose privačiuose laiškuose.

Tai nereiškia, kad lenkų kalba 
programos klausomos pastoviai. 
Daug priklauso nuo tarptautinės 
padėties ir sąlygų pačioje Lenki
joje. Jei savo.metu Gomulka pa
sirodydavo su kokiu nors mostu, 
primenančiu laisvesnes sąlygas, 
tai klausytojų skaičius krisdavo. 
Jei Lenkijoje (ar Vengrijoje ir ki
tur) atsiranda režimo paaštrė
jimas, ar sugriežtinama spaudos 
cenzūra, tai, žiūrėk, klausytojų 
skaičius pakyla per vieną nakt{.

Turima duomenų, liudijančių, 
kad RFE programos klausomos 
masiniai, čia pora pavyzdžių: 
žuvo Kennedy. JAV ambasadorius 
Varšuvoje užsako gedulingas pa
maldas katedroje. Režiminė spau 
da ir radijas neskelbia pamaldų 
pradžios. Tačiau lenkiškasis 
RFE skyrius patiria apie pamal
dų pradžią ir pakartotinai gyven
tojams primena, kad pamaldos 
įvyks 5 vai. p.p. Katedron su
plaukia 7,000 žmonių minia, nors 
ten vietos esama tik trims tūks
tančiams. Panašiai vykosuNixo- 
no apsilankymu, 1959 m. Radijas 
paskelbė buvo JAV vicepreziden
to kelionės maršrutą ir... jau lau
kė minios. Tas pats radijas vėl 
informavo apie Roberto Kenne- 
džio kelionę ar apie tai, kurią 
valandą iš Romoje vykusio baž
nyčios suvažiavimo { Varšuvą 
traukiniu gr{š kardinolas Vi
šinskis. Rezultatas? Vėl minios 
gatvėse, stotyje, vėl aiški de
monstracija už Vakarus ir... re
žimo siutimas.

Tačiau, jei radijas aiškiai ma
siškai klausomas, gali kilti klau
simas — o kaip atrodo politinis 
siųstuvo poveikis? Jis stiprus, 
nes, priešingu atveju, prieš RFE 
siųstuvą nebūtų tiek daug pasi
sakymų. čia turime galvoje ko
munistinės propagandos ir re
žiminių laikraščių ar žurnalų 
puolimus. Nuolat ir nuolat pri
menama, kad RFE siųstuvas esąs

(Nukelta { 2 psl.)

klausimais mūsų spaudoje ir vi
suomenėje buvo prikalbėta, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė yra 
tokia ir tiek tegali, kiek viso lais
vojo pasaulio lietuviai praktiškai 
ja domisi ir jos darbuose bei su
manymuose dalyvauja.

Mes galime surašyti didžiau-

Juozas J. Bachunas, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Pirmininkas, Sodus, 
Michigan, USA.

sius ir gražiausius uždavinius, 
planus ir programas, bet jei stig- 
sime tam pasiaukojusių žmonių 
ir lėšų, ui visa ir paliks tik po
pieriuje.

Be abejo, bendrą tikslą ir idė
ją, bendrą visiems kelrodj visi 
privalome turėti ir užsibrėžtus 
uždavinius nors dalinai vykdyti 
pagal tai, kiek galime turėti iš 
pasaulio lietuvių moralinės ir 
medžiaginės paramos.

Kaip pastarojo dešimtmečio 
gyvenimas parodė, visi gyvieji 
lietuviai ar bent daugelis mūsų 
sutinkame, kad PLB turi būti pa
grindas ir jėgų šaltinis Lietuvos 
laisvės kovai vesti, gyvai lietu
vybei visuose kraštuose palaiky
ti, lietuvių vieningumui jų visuo
meniniuose ir politiniuose darbuo
se stiprinti.

Jei lietuviai nepraras savo
sios tautos išlaisvinimo idealo, 
išliks gyvi ir aktyvūs, sugebės 
savo negausias jėgas vieningai 
sutelkti, tai PLB ir Australijos 
Krašto B-nė lengviau galės ras
ti būdų ir priemonių užsieniuo
se lietuvių kultūrą ugdyti, tarpu
savio informacijai ir bendravi
mui stiprinti, lietuvių mokslo, kul
tūros, sporto, meno manifestaci
joms paremti, lietuviškojo jauni
mo visuotiniam santykiavimui 
plėsti, kongresams, suvažiavi- - 
mams ir Meno Dienoms ruošti.

Lietuviai, priešingai žydams, 
dar nėra pripratę galvoti, kad 

mums visiems po pasauli išsi
blaškiusiems, reikia jaustis vie
ningais, turėti vienijančias vado
vybes, būti drausmingais ir jaus
ti pagarbą, visada duoti paramą 
savo išsirinktoms vadovybėms.

Mes dar labai toli iki tokio ide
alo. Mes per PLB dar tik prade
dame mokytis tokio bendravi
mo ir vieningumo. Kelias bus il
gas ir sunkus: gal tik vėžio žings
niu laimėjimais, dažniau zuikio 
pabėgimo nesisekimais.

PLB Valdyba praktiškai juk nė
ra koks "vyriausias organas" vi
so pasaulio lietuviams, ar virši
ninkas ir įsakinėtojas paskirų 
kraštų bendruomenėms, ar aukš
čiausias {vairių lietuviškų politi
nių organų teisėjas. Tatai mes 
patys ir mūsų visuomenė gerai 
žino.

LIETUVYBE IŠLIKS TIK 
ORGANIZUOTOJE 
BENDRUOMENĖJE

Esame {sitikinę, kad PLB yra 
"organizacija", kuri ilgiausiai 
išliks už kitus lietuviškus orga
nus ar veiksnius. Ryškesnė lietu
vybė svetimame pasaulyje išliks 
tik organizuotojebendruomenėje. 
Kiti organai ir veiksniai su laiku 
gali keistis ar žlugti, bet Bend
ruomenė visada liks, jei ji bus 
nuolatos jungiama. Kuo daugiau 
lietuvių pasaulyje sujungti t 
Bendruomenę yra ir bus didelis 
tikslas. Per tai augs mūsų galybė. 
Dėl to galės būti realios mūsų pas
tangos siekti vadinamos lietuviš
kų veiksnių vienybės, stambiųjų 
visuomeninių ir politinių veiksnių 
jungimo, bendradarbiavimo ir so
lidarumo bendruoju kelrodžiu — 
stiprinti talką Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės bylai laimė
ti.

Taigi, mes prašome Australi
jos Krašto Bendruomenės ir 
kiekvieno krašto organus mus re
guliariai informuoti apie savo dar
bus ir reikalus per PLB biule
teni. Savo ruožtu, per tą pat{ biu
letenį mėginsime teikti PLB Val
dybos sumanymus ir sugestijas.

RASTI BENDRAVIMĄ SU 
JAUNIMU

Mes neprivalome savo svajo
jimais bėgti per toli, nei atsi
likti nuo gyvenimo, o eiti su gy
venimu. Tik taip kiekvienas orga
nizmas gali augti ir išlikti. Todėl 
mūsų vienas iš svarbių tikslų yra 
rasti glaudų bendravimą su lie
tuvių jaunimu visame pasaulyje. 
Mes ne tik įsileisime, bet visada 
aktyviai kviesime jaunimą { 
Bendruomenės eiles ir J vadovy
bes. Dabartinėje PLB Valdyboje

(Nukelta { 2 psl.)
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yra ryškūs jaunosios kartos at
stovai. Jų sieksime vis daugiau 
ir niekada nesibijosime jiems 
"užleisti vietas".

Dėsime pastangas paruošti 
dirvą sušaukti laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą visoms 
toms problemoms aptarti.

Toks jaunimo kongresas yra nu
matytas šaukti 1966 m. rugsėjo 
3-5. Stengsimės, kad iš kiekvie
no pasaulio krašto, kur gyvena 
daugiau lietuvių, į tą kongresą 
gautų atvykti nemažiau, kaip trys 
geriausi jaunimo atstovai. Kiek
vienas kraštas turės kontestą at
rinkti tokius jaunuolis. Mėgin
sime rasti tiems jaunuoliams 
lėšų palengvinti atvažiavimui.

SUSITIKIMAI "PASAULINE 
PLOTME".

Patyrimas parodė, kiek daug 
reikšmės, naudos ir Jdomumo 
duoda visuomeniškai ar kultū
riškai įprasmintas vieno krašto 
lietuvių bendravimas (tiesioginis 
ir asmeniškas) su kito krašto 
ar žemyno lietuviais. Ligišiol 
jis yra buvęs daugiau tik priva
tinis, tik vienu kitu atveju pla
čiau visuomeniškai organizuotas. 
Vaisiai visada buvo naudingi, įdo- 
mūs, kūrybiški.

šios srities pavyzdžiais būtų 
galima paminėti: šiek-tiek ma
no prisidėjimu — muziko ir žur
nalisto Valterio Banaičio iš Vo
kietijos paskaitų kelionė per Ame • 
riką, australietės Genės Vasi
liauskienės koncertus JAV ir Ka
nadoje, lietuvių krepšininkų, Val
do Adamkavičiaus vadovaujamų, 
lankymąsi Pietų Amerikoje, is
toriko prof. dr. Rėklaičio iš Vo
kietijos su paskaitomis po JAV, 
vėliausiai JAV krepšininkų lan
kymąsi Australijoj. Ateitininkų

pakviesto dr. J. Griniaus apsi
lankymą JAV ir Kanadoje su 
paskaitomis, Dr. Pacevičienės 
iŠ Adelaidės atvykimą { JAV, 
PLB buvusio pirm. dr. Sungai- 
los, J. Kapočiaus (encikl. leidė
jo) arba A. Simučio, Lietuvos 
konsulo New Yorke, lankymą
si Pietų Amerikoje, taip pat so
listės A. Stempužienės koncer
tus Pietų Amerikojeįdabar Vokie
tijoje. Solistų P. Bičkienės, J. 
Stuko, aktoriaus V. Žukausko ir 
pianisto A. Vasaičio gastrolės 
Anglijoje ir Vokietijoje, vysk. 
V. Brizgio, pagaliau mano pa
ties pakartotinės kelionės į Aus* 
traliją, Pietų Ameriką, Europą 
ir kitur...

Visuomeninės ar kultūrinės 
reikšmės lietuviškų susitikimų 
"pasauline plotme" yra buvę ir 
daugiau, daugiausia panaudojant 
privatines ar asmenines progas. 
Mėginsime dėti pastangų, kad tos 
rūšies santykiavimai būtų planin
gai organizuojami, kad kiekvienu 
atveju atneštų kuo daugiau kultū
rinės ar visuomeninės naudos.

viai jaučia, jog jie nėra atskir
ti nuo kitų lietuvių, nors gyvena 
kitoje Žemės rutulio pusėje.

Tegu Australijos lietuvių ir 
nėra labai daug, tik apie 10,000, 
bet jie buvo ir tebėra veiklūs ir 
ne vienu atžvilgiu gali būti pa- 
vyzdžių^ kaip reikia dirbti lie- 
tyvybei ir mūsų tautos garbei.

Linkius Jums visiems niekada 
nepailsti ir vis skleisti naujas 
atžalas lietuviškam gėlynui. Anks
čiau ar vėliau — Lietuva bus lais
va demokratine ir nepriklausoma 
valstybe. Tik mes turime to siek
ti ir tam dirbti, neskaičiuodami 
nei dienų, nei metų. Laikas dirbs 
mūsų naudai, jei mes nepaliau
sime dirbti Lietuvos laisvei!

LAISVAS 
ŽODIS • ••

PASISEKIMAS PRIKLAUSYS 
NUO VISŲ PARAMOS

Visiems tiems reikalams teik
ti, atlikti, informuoti, derinti ir 
aktyvinti PLB yra užsimojusi 
skirti kuo daugiausia dėmesio ir 
stengtis juos palaipsniui {gyven
dinti.

Pasisekimas didžia dalimi pri
klausys nuo lietuvių visuomenės 
dėmesio, nuolatinės moralinės ir 
medžiaginės paramos.

Miela ir malonu konstatuo
ti faktą, kad tarp Australijos 
lietuvių ir po pasaulį išsisklai
džiusių, o ypač JAV lietuvių jau 
yra didelis tarpusavis ryšis. Ti
kiu, kad dabar Australijos lietu-

(Atkelta iš 1 psl.) 
diversinio pobūdžio, kad jis juo
dinąs vad. liaudies Lenkijos pa
siekimus, kad ten dirba Žmonės, 
parsidavę Vakarams už pinigus 
ar net buvę nacių bendradarbiai 
ir pan. Jei komunistinis režimas 
skiria tiek dėmesio Vakarų radi
jo siųstuvui, tai reiškia — jis 
aiškiai veikia į gyventojus, (čia 
pridursime, kad visiškai nepuo
lamos "Amerikos Balso" pro
gramos). Pagaliau, nepaslaptis, 
kad režiminė spauda Lietuvoje 
kartais prisimena ir ne be pyk
čio Vakarų radiofonų translia
cijas lietuvių kalba -- tai rodo, 
kad ir jų prisibijoma, nors jų po
veikis nelygintinas su muenche- 
niškio siųstuvo įtaka ar galingu
mu.

Kalbant apie tą radijo siųstu
vo įtaką, galima paminėti dar 
kelis pavyzdžius. RFE teikia leng
vos muzikos programas,o Kalėdų 
metu — kalėdines giesmes. Var
šuvoje veikiąs komunistinis siųs
tuvas stebi, kad jo programos Žy
miai mažiau klausomos.

Reikia gaudyti klausytojus ir.. 
pasiryžtama į programą įvesti ir 
kalėdines giesmes ir džiazo mu
ziką. Tai įvykiai, kurie nebuvo 
įmanomi tais laikais, kai Vaka-

ruošė dar neveikė Laisvosios Eu
ropos Radijas. Kitas poveikio pa
vyzdys: apie padėti pasauly Len
kijos skaitytojai ar klausytojai 
teisingas žinias patiria iš len
kiškojo RFE siųstuvo ir... nuken
čia režiminė spauda. Kas jai be
lieka daryti? Ji deda pastangas 
informuoti skaitytojus plačiau ir 
kiek galima objektyviau. Jau ne
begalima nuslėpti ir Lenkijoje 
organizuojamų bylų prieš inte
lektualus, išeikvotojus ir kt. Apie 
visRą bematant praneša Muen- 
cheno siųstuvas ir vietos spauda 
Lenkijoje daro išvadą: ir mes pri
valom skelbti, nes skaitytojai 
visvien jau žino...

Taigi, matome, Vakarų lenkai 
savo rankose turi stiprų ginklą 
Jis komunistinių režimų nepap
rastai nekenčiamas ir jam priki
šama, jog jo uždavinys — nuvers
ti dabartinę valdžią. Siųstuvo len
kų skyriaus vedėjo J. Nowak nuo
mone, laisvasis radijas būsiąs tol 
reikalingas, kol krašte atsiras 
laisva spauda ir galės veikti opo
zicija. Tuo tarpu bent šiuo metu 
rytų ir vidurio Europos kraštuose 
vis dar jaučiamas didesnio ar 
mažesnio masto teroras — Len
kijoje jis mažesnis kaip kitur, ta
čiau ir joje nukenčia gyventojai, 
nesutinką {stoti į darbininkų (ko
munistų) partiją, dalyvaują baž
nytinėse procesijose ar savo 
vaikus siunčią { religijos pamo
kas.

Didelė jėga — tautose vis ru
senąs nacionalizmo jausmas, {vai - 
riuose sovietų kontroliojamuose 
europiniuose kraštuose komu
nistai per daug pasižymėjo neiš
tesėtais pažadais. Tai ypatingai 
neigiamai veikia {jaunimą --net 
galima teigti, kad kova dėl jauni
mo jau pralaimima ir tuo pačiu 
netenkama ateities.

Tik pažvelkime — kas daugiau
sia bėga iš rytų Berlyno {Vaka
rus? Jauni žmonės iki 25 m. 
amžiaus. Kas vadovavo sukili
mams Poznanėje, Varšuvoje, Bu
dapešte ar Prahoje? Mokyklinis 
jaunimas ir studentija. Tie jau
nuoliai aiškiai bėga šalin nuo 
jiems svetimos ideologijos. Lai
kas dirba jaunimo labui ir tai lie
čia ir komunistinį pasaulį.Tadir 
Vakarų laisvojo radijo reikšmė 
yra labai didelė — jis privalo ob
jektyviai informuoti apie Vakarų 
gyvenimą ir pasiekimus.

— Tas laiškas, brangioji, man buvo adresuotas ir aš per 
klaidą jį atplėšiau!

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
Kapitalinis ALEKSANDRO MERKELIO veika

las, išleistas Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos, 
jau yra išsiuntinėtas iš anksto užsiprenumeravu
siems.

Po 1964 m. gruodžio 1 d. monografijos platini
mas vyksta per knygų platintojus ALT S-gos sky
rius ir per ALT S-gos monografijos platinimo talki- 
kininką p. K. POCIŲ.

Monografijos prenumeratos (po 10 dol.) NEBE- 
PRIIMAMOS. Norintieji monografiją užsisakyti 
paštu sau ar dovanai, kreipiasi į

p. K. POCIŲ — 3908 FIR ST., 
EAST CHICAGO, INDIANA, 

pridedant su užsakymu 12.50 dol. čekį ar piniginę 
perlaidą.

Tai greičiausias ir patogiausias kelias monogra
fijai įsigyti ar padovanoti.

Tuo pačiu (p. K. Pociaus) adresu kreipiasi visi 
knygų platintojai užsisakant monografiją.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

CARl NEMMAN 
MASON CONTRACTOR

65 0 7 ELMWOOD
WH 2-3 894

MENTOR, Ohio
BL 5-3374

GREETINGS and BEST WISHES

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE 
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY

3184 Wcst 32nd St. OL 1-6300

VIEŠĖDAMI l'HICItllE PIRKITE MUM MEIUIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

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

1. Imp. 3-Star FRENCH COGNAC..................5th
2. Antique Bourbon Kentucky Str. Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA............................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.............. 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur.......
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

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

Tinkami rūbai duoda 
gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai. 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, Iii. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

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. Western Avė, Marąuette Parke 

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

Tel. Vlctory 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 Paiko krautuvė.
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KALĖDINĖS DOVANOS
Kalėdinių dovanų pirkimo Įkarštyje, kukliai, nerėkiančiai, ne

įkyriai, bet vistik siūlome ir savąją prekę. Tai Dirvos prenumerata 
geram kaimynui ar bičiuliui, su šiuo laikraščiu dar nesusipažinu- 
siam. Tai viename, tai kitame kampelyje Įspraudžiame skelbimą, iš 
kurio matyti, kur ir kaip galima Įsigyti lietuvišką knygą. Vietoj šim
tų atviručių rašymo siūlome sveikinti per laikraštĮ.

Daugelis norėtų kaip Kalėdų dovaną Įteikti A. Merkelio parašytą 
prezidento A. Smetonos monografiją, čia turime priminti Įpratu- 
siems skelbimuose matyti 10 dol. prenumeratos kainą, kad prenu
meruotis jau nebereikia,- o knygą galima Įsigyti pas platintojus ir 
per Kazimierą Pocių už 12.50 dol. (Jo adresą nesunku surasti nuo
lat Dirvoje talpinamame monografijos skelbime).

Atsiras ir nepatenkintų dėl pakilusios monografijos kainos. Bet 
reikia suprasti ir leidėjų padėtĮ, Įvertinant tų prenumeratorių pasi
tikėjimą, kurie pinigus siuntė ir patikėjo monografiją dar tik žadant 
išleisti. Keblus toks kainos kaitaliojimas, bet su juo susiduria visi 
knygų leidėjai. Džiugu, kad tą knygą Įsigiję nesiskundžia dėl kainos. 
Tai tikrai vertingas ir vertas Kalėdų dovanos pirkinys.

šiomis dienomis pasirodo ir naujausias Vilties leidyklos leidinys, 
tai Alės Rūtos premijuotas romanas "Kelias Į kairę" Užleidus mono
grafijai pirmenybę. Vilties leidykla pirmoje eilėje skubėjo užbaigti 
pavėluotą šios knygos paruošimą. Čia būtina paminėti ir autorės di
delis taktas ir kantrybė savo kūrinio laukiant. Reikia tikėtis, kad il
gai nepasirodžiusi knyga susilauks reikiamo skaitytojų dėmesio.

Tautinės srovės organizacijų narių tarpe jau yra Įsigalėjęs 
paprotys Įvairių iškilmių ir parengimų proga dovanoti Vilties lei
dyklos leidinius. Gražu programos dalyviams Įteikti gėles. Tik kny
ga gal ne taip greit nuvysta... Mūsų jaunimui reiškiantis,išdalina
mos jiems knygos. Tai gražus, remtinas ir palaikytinas paprotys. 
Prie jo tiktų dar prijungti ir dovaną, kurią savo laiku gražiai pradė
jo vykdyti buv. Vilties d-jos pirmininkas dr. Juozas Bartkus. Bū
tent, Įjunkime jaunuosius mūsų veikėjus Vilties d-jos nariais, šven
čių proga padovanodami jiems pradinĮ nario Įnašą.

Tai būtų neabejotinai prasminga ir ateities perspektyvai reikš
minga dovana. Apie ją turėtų pagalvoti filisteriai, studentų globėjai, 
tautinių organizacijų vadovybių nariai.

Ne pirmą kartą tai primename. Ateis kitos Kalėdos ir kitokios 
progos, ir vėl priminsime. Tai nėra vienkartinis reikalas. Gražūs ir 
prasmingi papročiai, jei užmirštami, nublunka ir pradedame ieško
ti svetimų dievų. .Artėjančių Kalėdų švenčių proga, daug laiko pa- 
švęsdami svetimtaučių prekyvietėse, prisiminkime ir tas dovanas, 
kurios artimesnės ir mielesnės lietuviškai širdžiai. (j.č.)

RITA ŽUKAITE. "Nedraugiškas uostas naktĮ" (aliejus). Iš šiuo metu vykstančios Chicagoje Čiurlionio 
galerijoje jos karinių parodos, kuri uždaroma gruodžio 13 d.

SVEČIDOSE PAS ARGENTINOS LIETUVIUS
Besikalbant su šeimininkais pa

aiškėjo, kad pagal Argentinos Lie
tuvių Centro turimas žinias, vi
soje Argentinoje gali boti apie 
40,000 lietuvių. Tačiau kultūri- 

ir politinio gyvenimo svoris 
sutelktas Buenos Aires mies- 
krašto federalinėje sostinė-

JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

LAIŠKAI;

K. DONELAITIS CLEVELANDE
Po trijų sėkmingų pastatymų 

Chicagoje Algimanto Dikinio re
žisūroje Kristijono Donelaičio 
METAI ŠĮ savaitgalĮ perkeliami Į 
Clevelandą.

šių eilučių tikslas nėra Metų 
itin gražaus ir vispusiškai vyku
sio inscenizavimo aptarimas bei 
kritika, o tik nuoširdus noras pa
akinti visus clevelandiečius iš 
anksto pasirūpinti Įėjimu Į Metų 
spektaklĮ. Kas nori išgirsti di
džiojo mūsų klasiko kalbos tur
tingumą bei grožĮ, patirti jo mei
lę gamtai bei jos grožybėms, o 
taip pat didelę pagarbą ir meilę 
savo tautiečiui - broliui bei jo 
gimtajai kalbai, tas sekdamas Me
tų slinktĮ scenoje, išgyvens gražų 
vakarą.

Tenelieka tamošių netikėlių, ku- 
rie dažnai mėgsta iš anksto nu
moti ranka Į lietuviškas apraiš
kas, o šiuo metu tardamiesi gerai 
pažĮstą K. DonelaitĮ, kaipo auto
rių neras laiko Į spektaklĮ nuvyk
ti...

M. Valiukėnas 
Chicago

GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

Frances P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM

JUDGE

nio 
yra 
te, 
je.

Iš esmės imant B. Aires esa
ma trijų lietuviškų centrų tai:

a. Argentinos Lietuvių Cent
ras -- liberališkos minties lie
tuvių susitelkimas, šio junginio 
v-bos pirm, yra jaunosios kar
tos lietuvis - argentinietis Jur
gis Ziberka, vicepirm. Vyt. Bal
čiūnas. Šio Centro remiamas. P. 
Ožinskas leidžia Aregntinoje lie
tuviškos minties dvisavaitinĮ AL. 
Balsą. A.L. Centro adresas: Ta
bore 6950, B. Aires, Vila Luga
no.

b. Argentinos Lietuvių .Susi* 
vienijimas -- savišalpinio po
būdžio organizacija, apjungianti 
visus ieškančius paramos ma
žesnės ar didesnės nelaimės at
veju. Adresas: B. Aires, (Lanus 
Oeste, San Martin 3175 ir

c. Aušros Vartų parapija, B. 
Aires, Avellaneda Mendoza2280.

Taip pat esama keliolikos žy
mesnių lietuvių susispietimų ir 
už didžiojo B. Aires ribų, šie 
centrai yra:

a. "Nemunas",--Berissomies
tas, Calle Montevideo 1578;

b. "Mindaugas" — Berisso 
miestas, Calle Nepales 4261;

c. šv. Kazimiero parapija ir 
mokykla (išlaikoma Tėvų Mari
jonų iš JAV) Rosario mieste,Cal
le Republica de Lituania;

d. "Aušros Žvaigždė" -- Ro
sario, Vilią Diego ir

e. "Neptūnas" — Cordobos 
mieste lietuvių susivienijimas 
prie Kordiljerų kalnų papėdės.

Be jau minėto dvisavaitinio 
laikraščio, prie "Aušros Vartų" 
parapijos yra leidžiamas katali
kiškai - tautiškos minties laik
raštis "Laikas", kurĮ redaguoja 
inž. St. Babronis.

Sovietinis okupantas leidžia 
neperijodinĮ lietuviams komunis
tams skirtą laikraštuką "VAGA”, 
kurio redaktoriumi pasirašo kaž 
koks S. Žaltauskas. Rašoma, kad 
tas šlamštelis išeinąs 
metai.

Pagal A 
statistinius 
Argentinoje
tus lietuvių stambesnių 
kų, kurių kupiškėnai š:

tėję, buvo padėtas vinikas. Prie 
paminklo gražiai plevėsavo ir 
mūsų trispalvė, čia teko arčiau 
susipažinti su Babroniu, kuris 
mus pakvietė sekančią dieną ap
silankyti "Aušros Vartų" parapi
joje, kur telpa "Laiko" redakcija 
ir spaustuvė. Ta proga turėjome 
galimybę kiek arčiau pažinti ir 
Zeferiną ir jo žmoną Deveiky
tę - Juchnevičius, gimnazijos 
mokytoją Oną Lukšytę-Kairelie- 
nę ir vaidintojų būrelio vadovą 
Kviriną Runimą bei kitus simpa
tiškus lietuvius argentiniečius.

Pildydami savo pažadą, spalio 
26 d. lankomės "Aušros Vartų" 
parapijos patalpose ir bažnyčioje 
kur susipažinome su tėvais Mari
jonais — kunigais Margiu A. Sau- 
ginčiu bei kitais, šios parapijos 
erdviose patalpose yra Įsteigta 
pajėgi spaustuvė, kurioje, kaip 
jau minėjau, spausdinamas laik
raštis "Laikas" bei "Baltic Re- 
view" ispanų kalba, skiriamas is
paniškai kalbantiems kraštams. 
Deja ACEN’o lėšos kiek apkar
pytos ir atrodo, kad žurnalas 
"Baltic Review" tegalės išeiti vos 
du kartus per metus.

Mus tikrai maloniai nustebina 
vienoje salėje Įrengtas lietuviš
kas muziejus, kuriame yra su
telkta daug eksponatų iš mūsų ne
senos praeities, kai Lietuva ne
buvo mindžiojama purvinų sovie
tiškai - rusų batų. Mes ten matė
me naujutėlę Lietuvos karininko 
uniformą, vėliavas, fotografijas, 
šis muziejus yra tėvų Marijonų 
ir Babronio pasididžiavimas. Be
sidalinant mintimis apie Sao Pau. 
lyje Įvykstant} PAL III-jĮ Kon
gresą, jie buvo gana optimistiš
ki, tikėdami, kad iš jų parapijos 
galėsiąs nuvažiuoti bent choras 
ir kiek daugiau svečių. Žinia, 
finansinės problemos esančios di 
džiulės, bet prie geros valios ir 
sulaukus šiek tiek paramos iš 
JAV, batų galima suorganizuoti

skaitlingą ekskursiją, teigia mū
sų šeimininkai.

Po pietų turime progą aplan
kyti JAV armijos atsargos pulk, 
kapelioną kunigą Antaną švedą, 
kuris Įsikūręs Vilią Elisa. Ten 
netrukus numatoma Įsteigti ma
žutę seminariją; joje galėtų stu
dijuoti teologijos mokslus lie
tuviškos kilmės jaunuoliai, kurie 
ateityje būtų pasiruošę darbuotis 
sielovados baruose lietuviškose 
parapijose. Kun. A. švedas čia 
Įdėjo daug darbo ir pasišventi
mo, kad šią vietą paruoštų di
džiam jos laukiančiam tikslui.

Greitai prabėga kelios dienos 
svetingų šeimininkų globoje. Į 
aerodromą atvyksta Ožinskas pa
linkėti mums gero vėjo ir pri
minti JAV lietuviams,kad ir Ar
gentinoje plaka karšu lietuviška 
širdis. Jis prašo perduoti savo 
nuoširdžiausius sveikinimus AL' 
Balso skaitytojams JAV, bei vi
siems jĮ asmeniškai pažĮstan- 
tiems, o ypač J. Bačiūnui, A. 
Vaivadai ir kitiems. Turiu Įspū- 
dĮ, kad kaip aš asmeniškai, taip 
ir daugelis mūsų tautiečių plačia
me pasaulyje, o ypač JAV, men
kai tepažĮstame savo brolius, gy
venančius Urugvajuje ir Argenti
noje. Tai nėra tie patys lietuviai, 
kurie išvyko Į tuos kraštus dvi
dešimtųjų metų pabaigoje. Laikas

atliko savo darbą: Į senosios kar
tos vietą, Į praretėjusias gretas, 
stojo- jauni vyrai - moterys, ku

rie neša lietuviškąvėlavą.Tokio
se vietovėse kaip Berissa, Rosa- 
rio ar Cordoba, kur anksčiau gal 
lietuviai ir gėdindavosi tuo vardu 
vadintis, šiandien gatvių vardai 
yra pakrikštyti "Republica de 
Lituania". Organizacijos yra Įsi
kūrusios savo nuosavose patalpo
se. Tie, kurie susispietė tose or
ganizacijose, jaučiasi lietuviais 
ir atkakliai kovos už Lietuvos 
išlaisvinimą.

šis mano rašinys teturi vieną 
tikslą: priminti vyresniam ir la
biau pasiturinčiam broliui JAV, 
kad Argentinos ar Urugvajaus 
brolis yra lygiai toks pat, kaip ir 
mes, gyveną š. Amerikoje. Dir
vos skaitytojų tikslas turėtų bo
ti nutiesti moralini ir praktišką 
tiltą Į Lotynų Ameriką, kad visų 
lietuvių pastangos būtų sutelktos 
už Lietuvos kuo greitesni išlais
vinimą. Mes tai galime lygiai 
lengvai atlikti, kaip kad nutiesė- 
me jĮ net Į tokią tolimąją Austra
liją. Tad vyrai: "pajudinkim že
mę!"

GREET1NGS and BEST WISHES

SETTLER’S
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE 
FEATURING GYPSY DINNER MUSIC

WED. THROUGH SUNDAY

OPEN 7 DAYS A WEEK FROM 11 A. M.
TO 2:30 A. M.

12906 Buckeye Road WA 1-

jau 4-ti

turimus 
plačioje

MUNICIPAL COURT

GREET1NGS and BEST WISHES
JUDGE

ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

L Centre 
duomenis 

esama apie du šim- 
ūkinin- 

: lapeliai, 
Jankauskai bei Baltuškai, Pata- 
gonijoje turi didžiulius dvarus su 
keliasdešimts tūkstančių avių.

Lietuvių gydytojų Argentinoje 
priskaitoma apie 50, gi Įvairių 
specialybių inžinierių vos apie 
dvidešimt. Krašto universite
tuose dėsto apie 15 lietuviškos 
kilmės profesorių - lektorių, o 
šiuo metu visuose universitetuo
se studijuoja apie 500 lietuviško 
kraujo jaunuolių. Tuo tarpu Argen
tinos pradžios mokyklose dir
bą virš šimtinės lietuviškos kil
mės mokytojų.

Sekančią dieną po pamaldų di
džiojoje katedroje, kurios buvo , 
laikomos už pavergtas Europos 
tautas (ACEN’o surengtos pa
vergtų tautų savaitės proga), prie 
Laisvės paminklo Mayo 25 aikš-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia i'azinėti. 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dnbortuiis dividen
das 4'i'i, išmoka- 
inas du kart per 
metus.

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 E D
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
be muito, licencijos ir kitų mokesčių!
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iŠ 

sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame 
automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas maši
nas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, me
džiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietu
vą maistą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 3 Vi jardų ekstra geros angliškos me
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškam kos
tiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kalo- 

riteto maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedanti iš 
taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cukraus, ar
batos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą 

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po 3i/> jardų, viso 10'/i jardų 
tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
("Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti 

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus, 7030 S. Talman Avė.. 
Chicago, III. 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

Skaitytojų nuomonės

Amerikos intelektualu ištikimybė Marksui

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L. C LURIE WRECKING CO.

1360 East 168th St. Call IV1-7560

Perskaičius trumpą, labai kon
densuotą, straipsnelį: "Intellec- 
tuals Support Marx"... tilpusi Los 
Angeles Times spalio 8,1964,da
rosi nejauku. Amerikos ateitis 
netik tamsoka, bet gali būti ir 
labai triukšmingą. Profesoriai, 
susirinkę Stanford University 
conference on "100 years of Re- 
volutionary Internationals", savo 
kalbose išreiškia nuoširdžią iš
tikimybę (recursent allegiance) 
Marksui. Taip pat išreiškė ne
pritarimą ir nekantrybę "Non- 
Marxist or anti-Marxist" re
formoms , siekiant kitais būdais 
socialinės lygybės. Profeso
riams neturint kantrybės laukti 
ir nešiojant širdyse "allegiance 
to Marx" labai lengva Įtaigoti 
akademinĮ jaunimą.

Laukiau ir stebėjau spaudoj 
kokių nors atsiliepimų dėl minė
tų pareiškimų, bet nepastebėjau. 
Matyt, profesoriams pripažįsta- 
mas autoritetas. Pasakyta ir nei 
mur-mur prieš.

Socialinės lygybės pasigenda
ma jau nuo senų laikų. Krikščio
nybės įsikūrimas ir buvo ieško
jimas socialinės lygybes. Per pen
kiasdešimtį metų marksistinis 
eksperimentas Sovietijoj dėl so
cialinės lygybės bankrutavo. In
telektualai minėtoj konferencijoj 
atsiriboja nuo sovietinio mark
sizmo šiais žodžiais:

"Allegiance to Marxism,nolon- 
ger handicapped by seemingly 
organic ties to murderous regi- 
mes of Communist statės, pro- 
vides the break with the imper- 
fect present, continuity with the 
revolutionary past, and absoliu- 
tion from the excesses ormista- 
kes of the Stalinist cult of per
sona lity".

Intelektualai (remiantieji Mark
są) puikiai žinodami, kad mark
sizmas už geležinės uždangos da
vė "murderous regimes", vis tik 
nepadarė išvados, kad kalti ne 
vien vykdytojai, bet ir pati Mark
so doktrina. Žinoma, kad ir tobu
liausia doktrina,jei tokia kada at
sirastų, vykdytojų visuomet bus 
iškraipyta. Bet Markso doktrina 
nėra tobula, ji pati savyje yra 
"murderous”. Jei kada Amerikos 
intelektualai Įgyvendins mark
sizmą Amerikoj tai ir čia bus 
"murderous regimes". Kad su-

PETRAS A. DIRŽYS

jungti žmones Į kolektyvus, reiks 
užgniaužti juose Įgimtus indivi
dualios charakteristikos gamtos 
dėsnips: laisvą valią, laisvo vei
kimo (free enterprise) dėsnį, in
dividualios iniciatyvos dėsnį, in
dividualaus darbo entuziazmo dės
nį ir 1.1. Užgniaužti įgimtus žmo
nių privalumus arba išprievar
tauti gamtos dėsnius nėra leng
va, reiks daug žmonių užmušti, 
nukankinti, kad įbauginti kitus. 
Ar ne taip buvo daroma už gele
žinės uždangos? Po pusšimčio 
"murderous regimes" laiko
tarpio, ar pavyko ten išprievar
tauti tuos gamtos dėsnius? Kuris 
iš Amerikos intelektualų, kurie 
reiškia "allegiance to Marx" ga
li tai įrodyti? Leiskim, kad dali
nai pavyko, tai tada prasidėjo at
rofijos dėsnis. Užgniaužus žmo
guje laisvo veikimo (free enter
prise) principą ir kitus Įgimtus 
privalumus, žmogus atrofuojasi 
intelektualiniai ir fiziniai. Kiek
vienas žmogus individualiai yra 
prikaustytas prie žemės, kad jis 
tokiu būdu būtų priverstas eg
zistuoti -- gyventi, veikti, kovo
ti už būvį, pažinti močiutės gam
tos dėsnius ir juos pritaikyti gy
venime. Ne vien žmonės, bet ir 
visi gyviai yra absoliučioj gam
tos dėsnių globoj. Laikinai gali
ma jos dėsnius išprievartauti, 
turint omeny žmonių ir gyvių eg
zistenciją. Degeneracija ir atro
fija nėra progresas, o regresas. 
Marksistinėj santvarkoj negali 
būti natūralaus, normalaus pro
greso. Marksistinės santvarkos 
progresą galima palyginti su nu
mitintu arkliu, kad ir labai stam
bių grobų, kurį gerai užpliekus 
botagu, laikinai galima pavaryti 
ne tik riščia, bet ir zovada, bet 
kiek ilgai? Ar ne taip yra už ge
ležinės uždangos? Jie jau verkš
lena prašydami ilgalaikių kredi
tų ir duonos.

Marksistai yra vienaakiai ir 
vienakojai invalidai. Jiematogy
venimą tik kairiąja akimi ir u 
jau primerkta, dešinioji akis ir 
koja jiems jau atrofavosi, nebe
veikia. Todėl jie nori, žūt būt, 
visą gyvenimą pastatyti vien tik 

ant vienos kairės kojos. Vienas 
marksizmo apaštalas bflsimąjį 
socialistinj žmonių gyvenimą la
bai trumpoj santraukoj apibūdino 
šiaip:

"I also made it clear that so- 
cialism means eųualityof income 
or nothing, and that under so- 
cialism you would not be allowed 
to be poor. You would be for- 
cibly fed, clothed, lodged.taught, 
and employed whether you liked 
ir or not. If it were discovered 
that you had notthecharacterand 
industry enough to be worth all 
this trouble, you might possibly 
be executed in a kindly mannerj 
būt whilst you were permitted to 
live you would ha ve to livewell."

Tai štai kaip atrodys gyveni
mas ant vienos socialistinės ko
jos. Eilinis žmogelis bus tokios 
pat vertės, kaip Amerikos kiau
lių ar karvių farmeriams šian
dieną verta kiaulė ar karvė. Ar 
ne panašiai yra už geležinės už
dangos?

Valstybinėj santvarkoj, kurioj 
nevaržoma laisvo veikimo (free 
enterprise) dėsnis, privačios ini ■ 
ciatyvos dėsnis ir t.t. socialinės 
nelygybės nėra ir negali būti, o 
yra individualinė nelygybė. To
kioj santvarkoj socialinės sąly
gos visiem vienodos ir visiem pri
einamos pagal kiekvieno individo 
sugebėjimus. Turint omeny nor
malius žmones (alkoholikai, nar
kotikai ir kiti dvasios ubagai yra 
atskira socialinė problema) to
kioj individualios laisvės sant
varkoj išnaudojimo žmogaus 
nėra, yra individualus ekonomi
nis bendradarbiavimas. Daugiau 
sugebą organizuoja reikmenų ga
mybą ir jų pardavimą vartoto
jams. Mažiau sugebą ateina pas 
juos, laisvu susitarimu, uždar

GREETINGS and BEST W1SHES 

ST. CLAIR BUILOERS 
& SUPPLY 00.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 
CEMENT - LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ KE i"6000

biauti. Ne amžinai tas pats darb
davys gąli būti, išsilaikyti darb
daviu, kartais buvęs darbdavys 
ateina uždarbiauti pas buvusį jo 
darbininką. Darbo pardavimas ir 
už jį atlyginimas atsverti iki gra* 
mo neįmanoma, nei darbdavys nei 
darbininkas nėra iki gramo to
buli. Bet, kaip laisvų partnerių 
santykiuose, yra galimybė reikš
tis iniciatyvai ir sugebėjimams. 
O sugebėjimas pats savyje yra 
kapitalas. Todėl ir turtinga Ame 
rika, neišsemiamų turtų šaltinis, 
milijardais dolerių remia visam 
pasauly nesugebančius pasigą- 
minti reikmenų gyvenimui.

Vakarų Vokietijos gerbūvis, 
kuri per trumpą, palyginti, lai- 
kotarpĮ išsikrapštė iŠ griūvė
siu, vienaakiams marksistams 
yra nemaloni gėda. Pats Chruš
čiovas Japonijos parlamenta
rams pasakė, kad Vakarų Vokie
tija yra turintingiausia Europoj, 
o gal ir visam pasauly.

Sovietų Sąjungos komunistinis 
režimas, sugraibstęs ką tik ten 
pas save gąli rasti geresnio,auk
są, Sibiro žvėrių brangius kai
lius, veža į Ameriką parduoda ir 
perka kviečius. Lietuvoj buvo sa
koma:" "blogas ūkininkas, kuris 
pavasarį važiuoja su maišeliu į 
turgų duonos pirkti". Komuniz
mas yra blogas ūkininkas. Nieko 
negelbės cheminių trąšų fabrikai 
be žemdirbio laisvų rankų. Žem
dirbys ūkininkas yra lig medžio 
šaknis, apsišarvavusi kietu keva
lu ir čiulpia medžiui syvus. Su
rišk šaknų viršūnes į krūvą, der
lingoj žemėj medis nudžius. Su
varyti ūkininkus J kolchozus, tai 
yra marksistinių intelektualų 
aukščiausio laipsnio idijotizmas.

Atskiromis epochomis intelek
tualai suserga nervų pakrikimu. 
18-tam šimtmety epochinis ner
vų sutrikimas reiškėsi lnkvizi- 
cijomis, 19-20-tam šimtmety dar 
aštresnis intelektualų nervų su
trikimas reiškiasi marksizmu ir 
dar skaudžiau ir platesniu mastu 
kankina žmones.

GREETINGS and BEST W1SHES PORINKIMINĖS PROBLEMOS
To Ali the Lithuanian People

SPRAYON PRODUCTS, INC.
26300 F ARGO AVĖ. BEDFORD HEIGHTS, Ohio 

Tel. 292-7400

GREETINGS and BEST WISHES
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY

ROTO-ROOTER SEWER AND

V. Riekus

DRAIN
West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN KUBACKI
PHOTOGRAPHER

1218 E. 79 St.

GREETINGS and BEST W1SHES

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Faetory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

SERVICE
East Side

12824 Superior Avė
MU 1-7722

EX 1-3800

Suprantama, kad kiekvienas, 
kam tik rūpi šio krašto intere
sai, jaunosios kartos ateitis ir, 
pagaliau, jo paties likimas, ne
gali boti pasyviu šio krašto ad
ministracijos politikos stebėto
jas.

Kai rinkimų aritmetika jau yra 
paaiškėjusi, nereikia stebėtis, 
kad yra labai rimto pagrindo 
susirūpinimui.

Žiūrint Į aritmetinius rinkimų 
skaičius, pats faktas jokių rū
pesčių nekeltų. Sekantiems ke
turiems metams krašto suvere
ninė galia atiteko, iš bendro 115 
milijonų turėjusių teisę balsuoti, 
44 milijonams balsavusiųjų už 
demokratus, arba 38% daugumai. 
Formaliai, tie 38% rinkikų tei
sėtai laimėjo suvereninę teisę 
sekantiems keturiems metams 
duoti mandatą pasirinktiems re
prezentantams kraštui adminis
truoti. Lygiai suprantama, kad 
tuo pačiu buvo duotas mandatas 
ir tų, kurie sudaro 38% rinki
muose nedalyvavusių.

Susirūpinimas kyla ne iš pa
čių skaičių, o iš tais skaičiais 
išreikštų reikšmių. Analizuoda
mi 44 milijonų skaitlinę, randa
me, kad didelę dalį balsų sudė
jo šios grupės: negrai, žydai, 
komunistai, prokomunistai, 
rausvi liberalai ir pensininkai. 
Mes negalime paneigti fakto, kad 
išrinktoji krašto administracija 
turės skaitytis su valia tų, ku
rie jai davė mandatą. Pirmiau
siai, ji pakankamai užsiangaža
vo tą elementą užverbuodama, 
o antra, jai rūpės tą avangar
dą išlaikyti pastovų ir sekan
tiems rinkimams.

Mes neturime gyventi iliuzi
jomis ir galvoti, kad 44 mili
jonai surinktų balsų buvo ypa
tingos propagandos rezultatas. 
Grįžkime kiek atgal ir atvires
nėmis akimis peržiūrėkime šio 
krašto politiką,pradedant antruo

ju pasauliniu karu. Ypač atkreip
kime dėmesį Į santykius su Sov. 
S-ga. Atkreipkime dėmesį į ko
munistinio ir prokomunistinio 
elemento įsifiltravimą Į krašto 
svarbesnes įstaigas ir į tai, kiek 
administracija kreipė į tai dė
mesį. Ar šiandien neaišku, kad 
rinkiminės kampanijos metu pa
darytas prezidento pareiškimas, 
kad jis vyksiąs j bet kokį pa
saulio kraštą ieškoti taikos, tik
rai reiškė tai, ką jis sako? Ar 
jis būtinai dar turėjo pasakyti, 
kad taikos jis ieškos Kremliu
je?

Visa tai apsvarsčius, atsiran
da motyvų galvoti, kad minėto* 
sudėties už demokratus balsa
vusio avangardo sumobilizavi- 
nias buvo gerai kalkuliuotas ir 
rūpestingai pravestas darbas, 
kurį atliko demokratai per il
gesnį šio krašto administravi
mo laikotarpį.

Nenustebčiau, jei šis faktas 
būtų oficialiai paskelbtas, bet 
tas juk nebūtina. Pagyvensime 
ir pamatysime. Ko nepaskelbs, 
darbai parodys.

Atsižvelgiant į tai, reiktų pa
galvoti, ar pakankamos priemo
nės, kurių imtis yra užsibrė
žę mūsų buv. Goldwateriui rem
ti komiteto žmonės. Antikomu
nistinė propaganda, kuriai jie 
teikia daug reikšmės, mano su
pratimu, nebus veiksminga tiks
lui atsiekti. Jos pasisekimas bus 
labai ribotas.

Mano supratimu, visos pastan
gos turėtų būti nukreiptos į tuos 
pasyviuosius 44 milijonus, ne
pasinaudojusiais teisę balsuoti. 
Tų rinkikų pasyvumas nėra at
sitiktinis, o yra pastovus reiš
kinys. Tas faktas sudaro proble
mą, su kuria neišvengiamai su
sidursime, svarstant būdus ir 
priemones, kaip sudaryti kontak
tą su tuo pasyviuoju elementu.

Tos problemos gilesnis svars
tymas būtų labai naudingas.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

TRIAN6LE STAMPIN6 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282
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EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaD IV-I"2222

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

LOUIS MILNER CO., INC.
WALLPAPER AND PAINTS 
WE CARRY LUCITE PAINT

12511 St. Clair Avenue GL 1-2688
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PENKTADIENIO VAKARAI NEVI YORKE
Žvilgsnis į dabartinę Lietuvos poeziją

Būdinga, kad New Yorke Įsikū
ręs Jaunosios Kartos Diskusijų 
Ratelis iš karto buvo mielai pri
imtas beatsilankančių, lyg sėkla 
vešlios dirvos. New Yorke jau ei
lę metų sėkmingai veikia 92-ros 
g-vės jaunosios žydų kartos (YM- 
YWHA) diskusijų centras, kuria
me kalba kultūrininkai iš visų 
pasaulio kampų, kad tik kultūra 
skleistųsi ir bujotų.

Sis sugretinimas, aišku, nėra 
visiškai tikslus. Žydų tauta turi 
daug senesnes ir gilesnes studi
javimo tradicijas ir sąlygas. Mū
sų kultūrinės tradicijos ir intere
sai dar labai neseni svečiai, ku
rie laimei vis daugiau ir daugiau 
tampa savaisiais. Tačiau visdėl- 
to mes dar vertinam pačius su
ėjimus daugiau, negu kas ten kal
bama ir daroma, o vietoj idėjinio 
dialogo pastatome asmenini ar 
grupini susikryžiavimą, kuris la
bai dažnai išvirsta 1 atšiaurų fa
natizmą. Už tat šis jaunų lietu
vių kultūrinių diskusijų ratelis 
New Yorke yra dar tik eksperi
mentas, nežiūrint kiek jis svar
bus ir {domus, kai jaunųjų žydų 
new yorkinis kultūrinis judėjimas 
yra svarbi ir galinga jėga kūry
bos ir idėjų pasaulyje.

Rašantis yra vienas iš Diskusi
jų Ratelio steigėjų, kurie tiki ir 
veikia, kad jau seniai laikas ne
skirstyti lietuviško kultūrinio g}-, 
venimo pagal tariamas kaires ir 
dešines, pagal tariamą progre- 

syvizmą ar tradicionalizmą, pa
gal Jono ar Petro grupini užsi
angažavimą, nes visa tai nieko 
bendro neturi nei su kūryba, nei 
su idėjomis, o bandyti praktikoje 
{gyvendinti nuoširdaus kultūrinio 
dialogo dvasią. Už tat New Yor
ke virš Diskusijų Ratelio neiš
keliama jokia grupinė vėliava, 
nes vėliavų nešėjams prie šir
dies tik vėliavos, čia atidaromos 
plačiai durys visiems, kas tik no
ri lietuviškame kultūriniame dia
loge dalyvauti. Ratelio veiklą už- 
giria ir remia ne kokia nors vie
na grupė, bet visos per Lietuvių 
Jaunimo Organizacijų Federaci
ją, kuri savo ruožtu irgi yra pa
našioj eksperimentinėj plotmėj. 
Beto, Ratelis gali būti artimai 
giminingas Toronto diskusijų klu
bui, Montrealio Akademiniam 
Sambūriui, Chicagos tarporgani- 
zaciniam komitetui, surengusiam 
bendrą jaunosios kartos stovyklą 
Dainavoje.

Reikia atminti, kad nėra vien 
tik ateitininkiškos, santarietiš- 
kos, skautiškos ir kitokios kul
tūros, bet yra viena lietuviška 
kultūra, kuri esmėje yra susiri
šusi, bendra ir gyva per savo 
vidinj dialogą — ryšį. Žydų na
muose 92-roj gatvėj Manhatta- 
ne savo kūrybą skaito Truman 
Capote, Alain Robbe-Grillet, 
T.S. Eliot ir kt. (visi skirtingų 
pažiūrų), o jaunieji New Yorko 
lietuviai susirenka penktadienių 

vakarais irgi dėl savo skirtingų 
pažiūrų, kad vienas su kitu susi
eitų. Rašančiam atrodo, kad šis 
tikslas savaime yra tikras ir 
nuoširdus teikiantis tikrų vilčių.

Diskusijų Ratelio trečio suėji
mo paskaitininku buvo dr. Bro
nius Vaškelis iš Lafayette Col- 
lege, Easton, Pa. Tema: dabarti
nė Lietuvos poezija. Paskaita bu
vo pailiustruota eilėraščių skai
tymu. Deklamavo aktorės Laima 
Vasiliauskaitė ir Gintarė šilei- 
kaitė.

Dr. Vaškelis pradėjo savo pa
skaitą pastebėdamas, kad kai mes 
gana daug žinome apieamerikie- 
čių^nglų ir net prancūzų poetus, 
tai apie Okup. Lietuvos poetus be
veik nieko nežinome. Tačiau šian
dien Lietuvoje randasi brandžių 
ir savitų poetų, kurių poezija gan 
plačiai paplitusi po šalį ir ver
čiama { kitas kalbas.

Prelegentas suskirstė Lietu
vos pokario poeziją { du tarps
nius; nuo 1945 iki maždaug 1955 
metų ir nuo 1955 iki Šios dienos. 
Beveik nieko vertingo nesukurta 
Per pirmąjį dešimtmetį. Daug pa
jėgių poetų pasitraukė užsienin, 
dalis buvo ištremti { Sibirą, da
lis sunyko Lietuvoje. Tačiau po 
Stalino mirties padėtis pasikei
tė: atėjo nauji ir jauni žmonės, 
iš kurių vėliau išaugo saviti ir pa
jėgūs poetai.

Tuomet dr. Vaškelis aptarė

Pajėgesnių poetų kūrybą: Justi
no Marcinkevičiaus, Adolfo Mal
donio, Juditos Vaičiūnaitės, Ja
ninos Degutytės, Algimanto Bal
takio, Vytauto Karaliaus. Po kiek
vieno poeto pristatymo jo poezi
ją padeklamuodavo aktorės Lai
ma Vasiliauskaitė ir Gintarė ši- 
leikaitė. Pirmoji išryškėjo savo 
sodriu balsu ir interpretacijos 
energingumu, permušdama ne
mažą triukšmą gatvėje, kuris 
sklido pro langus. Antroji buvo 
lyęiška, skaitė daugiau susi
mąsčiusiai ir muzikaliau Jos 
abi pasirengė labai greitai, nes 
poezijos pavyzdžiai buvo gauti tik 
dieną prieš susirinkimą.

Justinas Marcinkevičius pa
sižymi kitų tarpe savo kūrybi
niu brandumu ir kūrybos gau
sumu. Jo poezija yra dramatiška, 
išreikšta sodriu liaudišku žo
džiu.

Alfonsas Maldonis yra lyrikas. 
Pas jį prasiveržia graudulys dėl 
gyvenimo laikinumo. Ateitis yra 
nuostabi, bet ne jam, nes, nors 
niekas nepasikeis aplink, bet jo 
nebebus. Tačiau pas jį irgi ran
dama pavasario ir saulės, daug 
paslėptos vidinės energijos. Tai 
atsispindėjo iš skaityto eilėraš
čio Tiltas.

Judita Vaičiūnaitė yra intymu
mo ir emocijos poetė, pasižymin
ti nuoširdumu, paprastumu, žmo
giškumu. Ypatingai nuostabus še
šių eilėraščių ciklas "Tą perre
gimą vakarą", kur ji apdainuoja 
meilę.

Vytautas Karalius yra vienas 
iš vėliausiai pasirodžiusiųpoetų, 
debiutavęs 1961 metais. Jis yra 

daugiau ar mažiau menas menui 
Šalininkas,artimas mūsų Henri
kui Radauskui.

Toliau dr. Vaškelis pristatė 
Degutytę, Baltakį, Mieželaitį, ku
rie gal kiek mažiau charakterin
gi. Kalbėtojas literatūrą vertino 
grynai iš estetinio taško. Jis iš
ryškino poetų literatūrines savy
bes, atrinkdamas ir atskirdamas 
jas nuo sausų marksistinės idė
jos deklaravimų, kurių gan daž
nai pasitaiko Marcinkevičiaus, 
Mieželaičio, Baltakio ir kitų kū
ryboj.

Po paskaitos sekė gan gyvos 
diskusijos. Į paklausimą, kiek 
geri dabartiniai Lietuvos poetai, 
prelegentas atsakė, kad jie geri 
lyginant su, pavyzdžiui, dabarti
niais Lenkijos ar Rusijos poe
tais. Buvo pasisakyta, kad meną 
reikia vertinti meniniais kriteri
jais. O Vincas Rastenis pastebė
jo, kad, pavyzdžiui, šiais lai
kais sukurtas Pirčiupio pamink
las, kur vaizduojama kenčianti 
lietuvė motina, lyg simbolizuo
janti Lietuvos dalią, yra pras
mingas visiems laikams.

Rašančiam tenka pažinti dr. 
Vaškelį nuo senų dienų, kai jis 
Kanadoje pradėjo judinti studen
tišką gyvenimą. Jis ten Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungos stei
gėjas, Toronto skyriaus spiritus 
movens, Tėviškės Žiburių stu
dentų skyriaus redaktorius, aka
demikų skautų skyriaus pradinin
kas, vasaros stovyklų organiza
torius; gi kiek vėliau Kanados 
jaunųjų akademikų kultūrinio Ži
dinio įkvėpėjas, įdomus ir- įžval
gus paskaitininkas literatūrinė

mis temomis Amerikoje ir Kana
doje, mielai .sutinkąs išsamiai 
pasirengti paskaitai ir savo lė
šomis bei priemonėmis važiuoti 
šimtus mylių, kad saviesiems 
pristačius savus ir svetimus ra
šytojus; Šiandien pilnai pasiren
gęs ir itin nuosaikus literatūros 
kritikas bei istorikas, slavų kal
bų asistentas profesorius, Litua- 
nus Žurnalo literatūros skyriaus 
redaktorius. Nieko nuostabaus, 
kad klausytojai su dideliu susi
domėjimu klausė paskaitos. Pas
kaita buvo originali, bet kartu 
santūri bei pagrįsta. Paskaiti
ninkas buvo šiltas ir susidomė
jęs kitais, o ne savim; nieko 
tai nuostabaus, nes toks ir yra 
Bronius Vaškelis. Pagaliau tai 
buvo pirmas pavykęs Ratelio su
sirinkimas, kuriame jautėsi ne 
vien tik dalyvių dvasinis ryšys, 
bet kartu buvo padarytas aiškus 
įnašas lietuvių literatūros kriti
kai.

Sekantis Diskusijų Ratelio su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio mėn. 18 d., 8:30 vai. 
vak. dail K. Žoromskio studijo
je, 257 W, 14 (prie 8th Avenue), 
Manhattan, N, Y. Visiems gerai 
pažįstamas dr. Juozas Girnius 
atvyksta iš Bostono kalbėti žmo
gaus be Dievo temomis. "Žmogus 
be Dievo" yra dr. Girniaus 
paskutiniausias filosofinis veika
las, išleistas šių metų antroje 
pusėje. Numatomi ir koreferen- 
tai. Vis* susidomėję New Yorko 
lietuvišku kultūriniu dialogu, 
ypač jaunoji .^a r ta, maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Saulius šimoliūnas
.s;

■ No'Gift Ever Said More

l Spaudoje ' 
pasidairius
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Nėra iškalbingesnės dovanos už telefoninį patarnavimo. Kalėdų

senis visuomet priimamas labai šiltai, kai tik atneša telefoninio 

patogumo dovanas. Ir jūs galite pasižymėti, į dovanų sąrašą 

įtraukę tas dovanas. Ar pasirinksite spalvinga pridėtinį telefo

ną, mieląją Princess, muzikalinį Bell Chime, ar kitą patarnavi

mą dovanai... drąsiai galėsite sakyti "Šventų Kalėdų" dėme

sio vertu būdu. Taip lengva pasirinkti.., tik paskambinus į te-

Ohio 
Bell

Parį of the 
Nationvvide 
Bell System

lefono įstaigą.

PASAULIO LIETUVIS — PLB 
biu'etenis savo tik ką pasirodžiu
siame numeryje (11-12) įsidėjo 
Kult, Tarybos p-ko dr. J. Puzi- 
no pranešimą, kuriame šalia 
įvairių tos Tarybos pastangų ir 
iniciatyvos, nusiskundžiama lėšų 
stoka toms pastangoms įgyven
dinti. Pranešime rašoma:

tįsiems svarbiems mūsų kul
tūriniams uždaviniams vykdyti 
reikalingi 'pinigai, nes, kaip mi
nėjau, ir sugalvoję daugybę pla
nų, be pinigo, be nuoširdžios me
cenatų paramos, nieko negalėsi
me padaryti. Kultūros Tarybos 
prestižui gerokai pakenkė nega
vimas pinigų kultūrinei premijai. 
Apie tą premiją skelbtasi spau
doje, net buvo nustatytas termi
nas rankraščiams pristatyti. Jau 
buvo sudaryta literatūrinė komi
sija, istoriniai K. Jurgėlos ir L. 
Sabaliūno darbai (pirmojo *1863 
metų sukilimas Lietuvoje’ir ant
rojo ’Lithuania, 1939-1940: ANa- 
tion in Crisis’) buvo įteikti V, 
Trumpai ir J. Jakštui nuomonei 
pareikšti. Gauta ir dr. J. Baliu 
studija 'Lietuvių liaudies pasau
lėjauta*. Dėl premijos teiravosi 
ir muzikai (siūlyta premijuoti K. 
Banaičio ir Gaidelio korinius). 
Kadangi senoji PLB Valdyba pa
žadėtų dviejų tūkstančių dolerių 
nebeparūpino, o naujoji valdyba 
trumpu laiku negalėjo tos sumos 
sudaryti, 1964 balandžio 15 buvau 
priverstas PLB Valdybai pasiū
lyti, kad tą kultūrinę premiją at
šauktų neribotam laikui. Tat, no
rint rimtai dirbti, pirmiausia terū
ką pasirūpinti to darbo pagrindu 
-- lėšomis. Dėl lėšų stokos ne
galėjome Maironio metais pa
ruošti Maironio raštų rinkinio, 
dėl tos pačios priežasties lieka
me ir be Donelaičio monografi
jos.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIU
LETENIS - spalio (4) nr. Biu
letenyje, šalia mūsų gydytojams 
įdomios informacinės medžiagos 
rasime įdomių ir išsamių straips 
nių medicinos klausimais, priei
namų ir neprofesionalui skaityto
jui. Pvz., dr. Z. Danilevičiaus 
straipsnis apie vėžio etiologiją 
ir dr. Alg. Kavaliūno — apie ge
ležies stokos mažakraujystę būtų 
mielai skaitomi ir plačios lietu
vių visuomenės.

Plati ir išsami kronika (su nuo
traukomis) apie lietuvių gydytojų 
gyvenimą ir jų veiklą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY CARUN C0.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

Michigano Universitetas iš
leido anglų kalboje Angelikos Ba 
labanovos knygą "Įspūdžiai apie 
Leniną". Autorė, gimus ir užau
gus Ukrainoje, studijavus Rusi
joje ir užsienyje, jau nuo pat jau
nystės aktyviai dalyvavo darbi
ninkų socialistiniame judėjime, 
Leniną ji pažino labai gerai. Jis 
Balabanovą buvo paskyręs ko
mi nter no sekretore 1919 m., bet 
jau 1921 m., nusivylus bolševikais, 
ji apleido Rusiją ir apsigyveno 
Vakaruose.

Balabanovos supratimu Leni
nas turėjęs tiktai vieną idėją, 
kuriai jis tikėjęs absoliučiai — 
kad bolševikai savo politika pa
sieks lygybę žemės paviršiuje, 
šiai idėjai jis aukojo savo ir ki
tų žmonių gyvenimus. Nuožmu
mas ir negailestingumas, kokį 
parodė rusų revoliucijos vadas, 
atsiskaitant su tais, kurie jo ma
nymu trukdė pasiekti šį idealą, 
parodo, koks tvirtas'buvo jo įsi
tikinimas.

Lenino nuomone darbininkai sa
vo jėgomis gali laimėti tik pro
fesines i organizacijas buržuazi
nėje santvarkoje, o šį judėjimą 
paversti socializmu gali tiktai 
specialiai išlavinti revoliucionie
riai — atrinkti bolševikai. Leni
nas pavartojęs jėgą, kad privers
ti darbininkus eiti jo parinktuoju 
keliu, nors jie patys to visai neno
rėjo. Jis patiekė nutarimus, re
voliucionieriai - profesionalai 
juos realizavo, o darbininkų ma
sė aklai paklausė. Tikrumoje tai 
nebuvo nei marksizmas, nei de
mokratija, nei socializmas, ką 
Leninas bruko liaudžiai. Jis šir
dies gilumoje neapkentė intelek
tualų, kurie nepripažino jo pa
žiūrų. Kaip Rusijos diktatorius ir 
marksizmo pranašas visame pa
saulyje jis nenustojo kartojęs, 
kad turi būti išnaikinti ir tie dar
bininkų vadai, kurie nepriklauso 
komunistų partijai.

1920 m. Balabanovą jis nusiun
tė J Stokholmą, kad užmegsti ry
šius tarp Maskvos ir kairiųjų 
socialistų užsienyje. Tuo metu 
Rusija buvo užblokuota. Švedija 
buvo vienintelė valstybė, su ku
ria ji palaikė diplomatinius san

tykius. Laivai kas sekmadienį at
veždavo Balabanovai dėžes, pri
krautas laikraščiais ir pinigais. 
Ji buvo nustebus sumų didumu, 
nes biuro sąmata buvo maža. Le

ninas jai asmeniškai parašė, kad 
ji turi ne taupyti pinigus, bet iš
leisti milijonus. Vėliau paaiškė
jo ; kad įvykęs nesusipratimas. 
Žinant, kad Balabanova yra tvir
ta revoliucionierė, nors ir nebol- 
ševikė, jis buvo įsitikinęs, kad 
ji, kaipo Kominterno sekretorė, 
elgsis jo metodais — papirks vy
rus, sugriaus priešo organiza
cijas, paskleis melus apie tuos 
veikėjus, kurie priešinasi komu
nistų planams, pavaizduojant 
juos nedorais ir pavojingais. Ka
dangi Balabanova tokiai takti
kai negalėjo pritartieji pasitrau
kė.

Sugrįžus Maskvon, ji buvo nu
stebinta masiniais areštais. Ji 
nuėjo pas Leniną ir pasakė: "VIa- 
dimir Iljič, nėra nieko bloges
nio valdžiai ir mums visiems, 
kaip girdėti iš žmonių, kad nie
kas nepasikeitė ir su jais elgia
masi taip, kaip caro laikais. 
Vėl matomi policijos šnipai, tos 
pačios priemonės... leiskite man 
dirbti kalėjimuose, duokit man 
galimybę gelbėti areštuotuosius 
nuo kankinimų ir kančių, o nuo 
jūsų nukreipti gėdą, prakeikimus 
ir atsakomybę!"

Leninas ją tyliai išklausęs ir 
atsakęs: "Bet gi jūs šiose kan
čiose neišlaikysite nė vienos die
nos. Jūsų nervai..." Tuopasikal
bėjimas ir pasibaigęs.

Lenino principas: tikslas pa
teisina priemones. Kiekvieną 
žmogų jis įvertino pagal tai, kiek 
jis naudingas partijai. Balabano
va pripažįsta, kad toks žmogaus 
nuvertinimas, koks dar ir dabar 
tebevaldo Sovietų Sąjungoje, yra 
šio principo paseka. Be Lenino 
nebūtų buvę Stalino, kuris pavir
to pabaisa. Lenino sukurtas vals
tybinis aparatas davė progos tai 
pabaisai išvystyti įgimtą blogį. 
Leninas naudojo mirties baus
mę, reikalaujant absoliutaus 
paklusnumo iš komunistų, tuo 
pat metu laukė iš jų, kad jie pa
sinaudotų pačiomis tauriausio
mis priemonėmis kovoje su sa
vo politiniais priešais. Bolševi
kas pasisavino socialistų teori
jas ir pavertė jas baisiausiomis 
karikatūromis. Bolševikų valdžia 
rėmėsi klasta ir priespauda, kad 
tik pasilaikyti galią.

Balabanova, sulaukusi 87 m. 
amžiaus, gyvena Italijoje.

Eug. Pš.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
AMERIKIEČIAMS

"LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW"

Knyga palieka amerikiečiams skaitytojams ne
išdildomą įspūdį ir kartu supažindina su Lietuvos 
žmonių kančiomis ir sovietine teroro sistema.

Knygą galite įsigyti ar užsisakyti per Dirvą, 
6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103. Kaina — 
$3.95.

PAS HAMILTONO LIETUVIUS

Hamiltono Aušros Vartų Die
vo Motinos Bažnyčios klebonas 
dr. Juozas Tadarauskas (mano 
kolega iš Tėvų Jėzuitų Gimna
zijos Kaune) sukūrė Hamiltone 
savo parapijos ribose žydintį lie
tuviškumo centrą -- iš nieko. 
Kokių titaniškų pastangų reikėjo 
um tikslui pasiekti, nesunku įsi
vaizduoti. Trumpai uspasungas 
galima apibūdinti šiais šv. Raš
to žodžiais: "Aš žinau Tavo var
gus, Tavo kančias ir Tavo kan
trybę". Tik žemaitiškas Prela
to Tadarausko patvarumas ir ge
ležinė valia leido ant tuščio skly
po išaugti bažnyčiai, klebonijai 
ir salei ir tuo dar kartą įrody
ti, kad "norėti yra galėti". Da
bar, greta esamų pastatų, bai
giamas statyti Jaunimo Centras 
su didžiule sale, ulpinančia 700 
žmonių. Tačiau svarbesnė už 
gražius pastatus yra lietuviška 
dvasia, kuri vyrauja Aušros Var
tų Dievo Motinos bažnyčioje Ha
miltone. Pirmą kartą nuo mano 
atvykimo į Amerikos kontinen
tą man teko išklausyti sumas, 
kurios metu nė vieno žodžio ne
buvo pasakyta angliškai. Kad toks 
lietuviškas klebono nusistatymas 
ne tik nėra aukštosios bažnyti
nės vyriausybės nepalankiai ver
tinamas, bet laikomas didžiuliu 
nuopelnu, rodo asmeniniai Popie
žiaus Pauliaus VI laiškai ir svei
kinimai, lotynų ir italų kalbomis 
rašyti klebonui Tadarauskui,

Pagal kleboną, ir visa lietuvių 
kolonija, organizacijos, chorai, 
mokykla ir veikėjai žėri lietu
viškumu. Kariuomenės šventės 
minėjimai, į kurį ir aš buvau

pakviestas, praėjo reto pakilumo 
nuotaikoje. Pilnutėlė salė žmo
nių, kurių dalis turėjo stovėti 
pasieniais, apie 80 mokyklinio 
amžiaus vaikų, dalyvavusių pro
gramoje -- šokusių, deklamavu
sių ir dainavusių (solisto Veri- 
kaičio vadovybėje) sudarė retą 
progą pasijusti kaip Lietuvoje. 
Šitokio jaunimo lietuviškumo 
puoselėtoja, be abejo, yra šeš
tadieninė lietuvių mokykla (265 
mokiniai!), jos pasišventę moky
tojai ir tėvai. Karių "Ramovė" 
su pirmininku p. Šarūnu ir pro
gramos vedėju p. Baronu prie
kyje, gražiu pavyzdžiu, energija 
ir pasišventimu surengė labai 
įspūdingą kariuomenės šventės 
minėjimą, kurio įspūdžiai ilgai 
liks gyvi jame dalyvavusių šir
dyse. Minėjimas buvo didelis pa
sisekimas, kuris, žinoma, nebū
tų buvęs įmanomas be patriotiš
kos Hamiltono lietuvių kolonijos 
paramos ir entuziazmo.

Neperdėdamas galiu pasakyti, 
kad Hamiltonas turi karštesnę 
lietuvišką širdį, negu daugelis 
didesnių kolonijų.

Kai po savo viešnagės Hamil
tone sėdau į lėktuvą, jaučiau di
delį dėkingumą hamiltoniškiams, 
šiltai priėmusiems mane: kle
bonui Dr. Tadarauskui, ramovė- 
nams ir veikėjams, sutikusietns 
mane aerodrome, vaišinusiems 
mane savo namuose ir palydė
jusiems į aerodromą.

Viešnagė Hamiltone pakėlė 
mano dvasią ir suteikė naujo 
įkvėpimo ateities darbams.

Julius Smetona 
.1 ijfllA žį; J -n'I -n .Tii

GREETINGS and BEST WISHES •

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette 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

GREETINGS and BEST WISHES
JUDGE

NORMAN A. FUERST
Municipal Court

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

THE GRANU LAUNPRY C0.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. EN 1-5158

H n UITU 0IAIN 
l mEUODVj

Dairy - products
1829 E 55 St. Call UT l-lloo

GREETINGS and BEST WISHES
ROCKEFELLER GARAGE

621 Frankfort Call CH 1-9612

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

PAUL J. EVERSON REALTOR

24100 Lake Shore Blvd. RE 1-6200
Euclid 23, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURICE MASCHKE, JR. — President

3611 Payne Avenue HE 1-0035

GREETINGS and BEST WISHES

WIEHN'$ BAKERY
For GOOD Baked Goods - See VVIEHN’S

704 EAST 185 th ST. KE I-O65O

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JIM CONNELL 
CHEVROLET INC.

14481 EUCLID AVĖ. 
UL 1-3300
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IR APYLINKĖSE

I

♦ šv. Kazimiero Lituanis
tinės Mokyklos mokiniai ir 
tėveliai dėkoja LB II apy
linkei už finansinę paramą 
($100.00) mokyklai.

Iždininkas H. Stasas jau 
priima mokestį už mokyklą 
lankomą vaiką. Iždininko 
adresas; 18112 Windward 
Avė., Cleveland, Ohio 44119.

• šv. Kazimiero Lituanis
tinės Mokyklos kalėdinė eg
lutė įvyksta sausio 3 d. Tė
vai paruošia dovanėles vi
siems vaikučiams, kurie da
lyvaus parengime. Dovanos 
bus priimamos mokykloje 
gruodžio mėn. 19 d. ir eg
lutės parengimo metu salė
je. Dovanos pageidautina 
vertė $1.00.

• Dr. M. Vaitėno paskai
ta, numatyta sekmadienį, 
gruodžio 13 d., dėl susidė
jusių aplinkybių atšaukia
ma.

• Pilėnų tunto sueiga, 
įvyks gruodžio 20 d,, 3 vai. 
po pietų Lietuvių salėje

• SLA 20-ji Moterų Kuo
pa, vietoj gėlių mirusiam a. 
a. Juozui Pinkui, 10 dol. pa
aukojo Vasario 16 gimnazi
jai paremti.

IŠRINKTA SLA 14 KUOPOS 
VALDYBA

KOSTO OSTRAUSKO KŪRINYS 
pirmą kartą Clevelando scenoje. 
Kostas Ostrauskas yra labiausiai 
išryškėjęs jaunųjų lietuvių dra
maturgų. Clevelandiečiai pirmą 
kartą turės progos pamatyti nau
jausią jo kūrinĮ "Gyveno kartą 
senelis ir senelė" sausio 9 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje. Jį 
atliks dramos aktoriai Nijolė 
Martinaitytė ir Jonas Kelečius.

SLA 14 kuopos narių susirinki
me gruodžio 1 d. buvo aptarti 
kuopos reikalai ir renkama val
dyba bei kiti pareigūnai 1965 me
tams. Naujoji kuopos valdyba iš
rinkta tokios sudėties: Vytautas 
A. Braziulis -- pirmininkas,Ona 
Jokūbaitienė -- vicepirmininkė, 
Stasys Lazdinis -- protokolo sek
retorius, Marija Miščikienė — 
iždo sekretorė, Povilas Šukys — 
iždininkas; iždo globėjai: Alek
sandras Johansonas, Margareta 
Jonės, M. Trainauskaitė; dakta
rais kvotėjais: Julius Abraitis, 
Danielius Degesys, Alfonsas Man 
tus. Taip pat išrinkti kuopos at
stovai j šias Clevelando lietuvių 
organizacijas: ALT, Lietuvių Sa-

lės Bendrovę, Lithuanian Village 
Bendrovę, Vilties Draugiją ir Lie
tuvių Kultūrinio Darželio valdy
bą.

Aptarus kuopos reikalus, su
tarta narių susirinkimus kviesti 
tik kas antrą mėnesĮ, išskiriant 
pirmuosius naujų metų du mėne
sius. Sausio 5 d. susirinkimas 
skiriamas naujosios valdybos 
pareigų perėmimui ir kuopos iž
do 1964 m. apyskaitos priėmimui j 
Vasario 2 d. susirinkimas ski
riamas Vasario 15 tradiciniam 
minėjimui su menine programa 
bei vaišėmis. Kuopos narių susi
rinkimai Įvyksta Lietuvių Salės 
svetainėje sutartų mėnesių pir
mą antradienį 7 vai. vakare. Pa
gal nutarimą SLA 14 Kuopos na
rių susirinkimai 1965 m. Įvyks 
šių mėnesių pirmais antradie
niais: balandžio, birželio, rug- 
piflčio, spalio ir gruodžio mė
nesiais.

DĖMESIO SLIDINETOJAMS

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

visų automo
bilių remontas

• Dail. Romo Viesulo gra
fikos kūriniu paroda šiuo 
metu vyksta Gallery Inter- 
national patalpose, 13218 
Superior prie Euclid Avė., 
Clevelande. Parodoje išsta
tytos pilnos kolekcijos jo 
spalvotų litografijų "Toro 
Desconocido”. ”Hew" ir dar 
galima įsigyti jo litografijų 
albumą "Dainos”. Parodoje 
taip pat išstatyti skulpto
riaus Frans Wildenhain 
skulptūros ir keramikos kū
riniais. Abu dailininkai yra 
pasižymėję ne tik Ameriko
je, bet ir plačiame pasau
lyje.

Galerija atidaryta antra
dieniais, trečiadieniais, ket
virtadieniais ir penktadie
niais nuo 6 iki 9 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 7 vai. vak. 
Galerijoje taip pat yra di
delis paveikslams rėmų pa
sirinkimas žemomis kaino
mis.

VISI SKUBA Į
LIETUVIŲ KLUBĄ 

SUTIKTI 
NAUJŲJŲ—1965—METŲ 

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas gruodžio mėn. 
31 d., Lietuvių salėje, ren
gia Naujųjų — 1965 — Me
tų grandiozinį sutikimą.

Bus paruošti įvairūs val
giai, kuriuos kiekvienas pa
gal savo skonį galės užsisa
kyti. Taip pat veiks gausus 
įvairių gėrimų bufetas.

Galima užsisakyti stalus 
po 10 asmenų su maistu ar 
be maisto.

Gros nuotaikingas orkes
tras. Palikime rūpesčius, 
vargus praeičiai, dalyvauki- • 
me šiame subuvime, kur ga
lėsime linksmai praleisti 
laiką.

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

Klubo nario įėjimas — 
nario kertelė, svečiai moka 
po vieną dolerį. Norintieji 
gauti smulkesnių informa
cijų skambina EX 1-1143.

Klubo Valdyba

Gruodžio 20 d. 6:30 vai. 
Čiurlionio ansamblio namuose 
(studentų kavinėj) Įvyks studentų 
akademikų ruošiamas vakaras, 
kurio metu bus rodomos spalvo
tas filmas apie slidinėjimą.

Slidinėjimo instruktorius su
pažindins su slidinėjimo priemo
nėmis, apranga, bei duos patari
mus, kaip pasiruošti slidinė
jimui.

Pradedantieji ir šiaip slidinėji
mo mėgėjai kviečiami atsilanky
ti. Po filmo vaizdų ir instrukcijų 
užkandžiai studentiškoj atmosfe
roj.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda mū

rinį namą EUCLIDE. 3 mie
gamieji. $16,300.

Friday Avė.
Tel. IV 6-4161

(138-140)

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos Įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Office M E 1-5997
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

KUN. R. KASPONIS PASKIRTAS Į 

SENIAUSIĄ LIETUVIŲ PARAPIJAc

Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos suvažiavimo proga, praeitą 
savaitę buvo atvykęs paviešėti 
pas savo tėvus Kasperavičius 
kun. Romanas Kasponis, Cleve
lande augęs, čia išėjęs mokslus, 
Romoje baigęs seminariją.

Jaunam kunigui pirmiausias rū - 
pestis, kur teks vikarauti. Pasi
matęs su kun. Romanu gavau pa
tirti, kad jis jau turi vikaro vie
tą senoje lietuvių parapijoje.

Norėtumėt žinoti kurioje? Nagi 
Shenandoah, Pa. Tas"šenadoris" 
naujiems ateiviams nieko nereiš
kia, bet Įdomu priminti tai, kad 
jaunosios kartos ateivis iš Lietu
vos pateko Į pačių pirmutinių Lie
tuvos išeivių parapiją, kur papras
ti darbo žmonės važiavo dirbti 
anglies kasyklose. Ten jie baigia 
savo gyvenimo dienas.

Neužteko to, kad dirbo, bet kar
tu ir veikė: Shenandoah yra viena 
pirmutinių žymių ankstyvųjų 
ateivių kolonija, greta kitų aplin
kinių mūsų išeivijos gyvenime is
torinių miestų - miestelių, kaip 
Mahanoy City, Shamokin, Mount 
Carmel, Pottsville, Tamaqua,Ha- 
zleton, ir toliau šiaurėn Plymouth 
Wilkes-Barre, Pittston, Scran- 
ton, Carbondale ir kitų. Jų vieni 
buvo jau didesni miesteliai ar

miestai, kiti tik angliakasių kai
mai, veik vienų lietuvių užpildy
ti. Ten ir negriukai lietuviškai 
kalbėjo...

Ten prasidėjo laikraščių leidi
mas, knygų spausdinimas, stei
gėsi parapijos, draugijos.. Ten 
Pennsylvanijos Įstatymais inkor_ 
poruoti abu dabartiniai Susivieni
jimai.

Kaip ten augo lietuvių tautinis 
susipratimas, parodo kova už at
siskyrimą nuo lenkų, statymas 
savų bažnyčių, parapijų,parsi- 
kvietus lietuvius kunigus. Se- 
nadoryje buvo Įsteigta D.L.K. Vy
tauto Vardo draugija apie 1880 
metus.

Ten, Wyoming slėnyje.per de
šimtmečius lietuvių organizaci
jos rengė ir rengia kas vasarą 
Lietuvių Dieną, pasikviečiant ką 
žymesnio. Kai Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona atvyko Į Ame
riką, 1942 metų Lietuvių Dienai

pasikvietė jį kalbėti.
Kun. Kasponio klebonas yra 

kun. Karalius, ilgametis žino
mas kovotojas už lietuvių reika
lus.

Bet, bendrai imant, Wyoming 
slėnio gyvenime viskas keitėsi 
Į prastesnę pusę, ankstyvie
siems senstant, mirštant. Jau
nesni ateiviai iš Lietuvos, at
vykę prieš I pasaulinį karą, pra
dėjo apleisti sunkius darbus ka
syklose, išvažinėdami Į pramo
nės miestus, kaip Clevelandą, 
Detroitą, kitur. Kai šios koloni
jos stiprėjo, anos silpnėjo. Ten 
tebegyvena patys senesnieji, ki
ti kasyklose praradę ir sveika
tą. Ten, suprantama, yra pasi
likusių jų vaikų ir anūkų poli
cijoje, bizniuose, teisėjais, pro
fesijose, politikos, mokytojų sri
tyje. Tačiau anūkai ima žiūrėti 
Į tolimus didmiesčius ir iške
liauja iš Wyoming slėnio.

Sehnandoah, kaip kun. Kaspo
nis paminėjo, iš seniau buvusio 
apie 20,000 gyventojų miesto, 
liko tik apie 9,000.

K.S. Karpius

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

1343 West 130th St. WI 1-4488

SUPERIOR 
SAVINGS

SlNCf 190*

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison ir 
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklęs. Ne
brangūs, galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

Investavimui
2 š. ir 1 š. ant 1 sklypo. 

$11,500. Įmokėjimas $500.

G š. mūrinis arti St. Clair. 
$22,000.

DU

• Clevelando Orkestro 
tradicinis Kalėdų festivalis- 
koncertas įvyks gruodžio 20 
d., 3:30 vai. p. p. Severance 
Hali, šalia Robert Shaw di
riguojamo orkestro daly
vauja choras su 250 dalyvių 
ir visa eilė įžymių solistų.

Programa bus perduoda
ma per KYW (3 kanalas) 
televizijos stotį gruodžio 24 
d., 8:30 vai. vak. Programą 
remia Centrai National 
Bank Clevelande.

*. Clevelando Orkestro 
programoje gruodžio 17 ir 
19 d. Louis Lane vadovybė
je pasirodys koncertmeiste
ris Rafael Druian su roman
su muikui ”The Lark As- 
cending” ir Ravelio ”Tzi- 
gane” smuikui ir orkestrui.

L. Lane diriguos Bartoko 
Divertimento stygų orkes
trui. Hvdno simfoniją No. 
45 ir kt.

Koncertų pradžia (Seve
rance Hali) 8:30 vai. vak.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 
SAFE WAY TIRE CO.

Corner East 47th St. and Superior Avė. 
Call UT 1-1737

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JACK’S DONUTS

15652 Euclid Avė. CalI GL 1-9872

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O
x J

4 š. medinis E. 47 — St. 
'Clair. $11,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas.
D U S A N S T O J K O V 

Tel. 432-2039
(Tik kviečiant į namus)

GREETINGS and BEST WISHES
The Alias Box Co.

J. H. HAAS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040

1849 EAST 65th St. UTah 1-1191

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI.
Atdaras septynias dienas į savaitę.

Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 
Lietuviai mielai laukiami svečiai.

CLEVELAND VAULT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvių Studentų Są
jungos žiemos Stovykla 
įvyks 1965 sausio 24-31 d., 
Killington Vermont Ski 
Area. Registraciją ($12 pir- 
mad. — penktad., $10 sa
vaitgaliui; arba $20 pilnai 
savaitei), reikalinga atlikti 
prieš 1964 gruodžio 20. Re
gistracijos ar informacijos 
reikalais rašykit: Jūra Ga- 
linytė, 19 Mellen St., Dor- 
chester, Mass.

• Vladas ir Genovaitė 
Mieželiai, vietoj Kalėdų ir 
Naujų Metų sveikinimų,per 
BALFą persiuntė Vasario 
16 Gimnazijai $15.00 auką.

• Arch. Emilio Bertonati, 
Gallėria dėl Levante Milane 
direktorius, kreipėsi į Litu
anus Fondaciją, prašyda
mas atsiųsti papildomos 
medžiagos apie Čiurlionį, ši 
Milano galerija labaį susi
domėjusi mūsų menininku. 
Su juo plačiau susipažino 
per Lituanus žurnalo pusla
pius.

• Akademikių Skaučių 
Draugovės visuotinis korės- 
pondencinis suvažiavimas 
jšrinkimui naujų centrinių 
organų, įvyks gruodžio 2(j 
d. Kandidačių sąrašai iki š. 
m. gruodžio 26 d. pristato
mi rinkiminės komisijos 
pirmininkei: Aušrai Drus- 
kytei, 43 S. Woodland Trail, 
Palos Park, Illinois.

• Lietuvių Bendruome
nės Centro valdyba užmez
gė ryšius su Minnesotos 
universitetu dėl organizuo
jamo ateivių archyvo, kuris 
numato telkti ir saugoti 
mokslo reikalams imigran
tų istorinę Medžiagą'. Da
bar Centro valdyba tyrinė
ja Minnesotos universiteto 
o r g a n i zuojamo archyvo 
charakterį, apimtį bei reikš
me.

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems atsilankiusiems ir 

mane užjautusiems mano mylimo brolio Kazio Ka
zakevičiaus laidotuvių proga.

Ypatingą padėką noriu išreikšti Velionies ir 
mano draugams, visiems Ramovėnams, kurie jo 
sunkios ir ilgos ligos metu neužmiršo ir parodė 
didelę artimo meilę, palengvindami jam kančių 
dienas.

Širdingas ačiū.
Brolis Aleksas

JUOZUI PINKUI
mirus, Jo žmonai ANTOSEI PINKUVIENEI-KA- 
MAJTYTEI, ONAI ir JUOZUI KAMAIČIAMS. 
Lietuvoje likusiems PINKŲ giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Nijolė. Jonas jr.. Jonas sr.
K a u n a i

Jūr. v. sktn.
LEONUI KNOPFMILERIUI, 

skaudaus liūdesio valandoje, jo brangiai Mamytei 

Vokietijoje mirus, reiškiame giliausią užuojautą

Lietuvių Jūrų Skautijos 
V a d i j a

Uosis Juodvalkis

Kol. Filisteriui

DR. JONUI JURGILAI

ir jo šeimai, Mylimam Tėveliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Neolithuanai Los Angelėje
Liucija Virpšaitė

• Dirvos bendradarbis J. 
šatorius yra įregistruotas 
Brazilijos užsienio reikalų 
ministerijos spaudos ir in
formacijos skyriuje kaip 
šio laikraščio specialus ko
respondentas ir naudojasi 
svetimų kraštų spaudos at
stovų teisėmis ir privilegi
jomis.

• Simano Daukanto pri
siminimas ryšium su jo 
mirties šimto metų sukakti
mi ruošiamas Washingtone, 
Dupont Plaza viešbutyje, 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
2:30 vai. po pietų. Progra
moje istoriko Vinco Trum
pos paskaita: Simanas Dau
kantas — naujosios Lietu
vos pradininkas, jo kūrinių 
skaitymas. Kviečiami daly
vauti visi Washingtono ir 
apylinkių lietuviai. Rengia 
VVashingtono Ateitininkai.

PRENUMERUOKITE SKAUTŲ 
AID£

Su paskutiniu Skautą Aido nu
meriu jo lankymasis jūsų namuo
se šiais metais baigiasi. O juk 
nuoširdų, gerą draugą neišlei- 
džiame per duris neužsikvietę jį 
ir vėl apsilankyti.

Gruodžio 1 d. prasidėjo Skautų 
Aido platinimo vajus. Kreipiamės 
į mielus tėvelius, visada taip nuo
širdžiai remiančius skautišką 
veiklą: užprenumeruokite savo 
mažosioms paukštytėms Skautų 
Aidą, o vyresniosios sesės suge
bėkite atsisakyti vieno kito menk 
niekio sau ir pratęskite Skautų 
Aido prenumeratą 1965 m.

Juk Skautų Aido gyvybės palai
kymas — viena iš mūsų skautiš
kųjų prievolių!

Prenumeratos kaina metams 
--3 dol. Prenumeratos mokes
tis įteikiamas draugininkėmsar
ba tiesioginiai Skautų Aido pla
tintojoms kiekviename tunte at
skirai.

LSS Seserijos Spaudos ir 
Informacijos Skyrius

• šiais metais minima 
400 metų Shakespearo gi
nimo sukaktis. Ta proga 
Santara-Šviesa išleido poe
to Alfonso Nykos Niliūno 
išversta "Hamletą”, o šį 
šeštadienį (gruodžio 12 d.), 
8 vai. vak. Jaunimo Centre 
ruošia Shakespearo vakarą.

Vakaro programoje daly
vaus dr. Rimvydas Šilbajo
ris su paskaita ”žodžio jė
ga Shakespearo kūryboje” 
ir aktoriai Nijolė Martinai
tytė ir Jonas Kelečius su iš
traukomis iš Shakespearo 
kūrybos.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Chicago
je, rengiamas Lietuvių Ta
rybos, įvyks vasario 14 d. 
Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje.

Vladas šoliūnas, Chicagos 
Liet. Tarybos Vyd. sekreto
rius, prašo visų lietuvių or
ganizacijų tą dieną neruoš
ti savų parengimų ir ragin
ti savo visus narius daly
vauti minėjime.

PASKIRTOS PREMIJOS 
UŽ RAŠINIUS

Šių metų Korp! Neo-Li
thuania stovykloje buvo pa
skelbtas rašinių konkursas 
pilnalaikiams stovyklauto
jams — korporantams. Ra
šinio tema; laisvas stovyk
los gyvenimo bei įspūdžių 
aprašymas.

Korp! Neo-Lithuania Vy
riausia Valdyba paskyrė 
premijas sekančiai: pirma 
vieta — Nijolė Vaičaitytė, 
Bostonas ($40.00). Antra 
vieta — Uosis Juodvalkis, 
East Chicago ($25.00) ir 
trečia vieta — Liucija Virp- 
šaitė, Chicago ($15.00).

Visi rašiniai buvo gana 
aukšto lygio ir tai sudarė 
nemažą sunkumų premijų 
skyrimą sprendžiant. Lin
kime kolegoms ir toliau tęs
ti bei tobulintis. R. S.

Nijolė Vaičaitytė

Prezidento Antano Smetonos minėjimas Detroite įvyks šį šeštadienį gruodžio 12 d., 7:30 v.v. Lietuvių 
Namuose. Paskaitą skaitys iš Bostono atvykęs poetas Stasys Santvaras. Nuotraukoje minėjimui ruošti 
komiteto nariai. Sėdi iš kairės: Vladas Mingėla, Algimantas Alantas, Stasys šimoliūnas, Albina Atko- 
čaitienė, Jonas Gaižutis, Vincas Tamošiūnas, Bronius Burba. Stovi: Vincas Vaičiūnas, Vincas Šarka, 
Jurgis Baublys, Jonas Šimkus, Antanas Musteikis, Antanas Sukauskas, Petras Januška, Leonas Bulga- 
ris. P. Dalinio nuotrauka

• 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.

čękius ar pašto perleidas 
prašome siųsti su užsaky
mu.

P a s i n a udokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpininkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie
tu viškos.spaudos išlaikymo.

• Kariuomenės minėjimas 
Nevvark, N. .J. įvyko lapkr. 
29 d. Minėjimą rengė Ra
movėnai ir Lietuvių Bend
ruomenė.

Praeityje apie Lietuvos 
kariuomenę paskaitininkais 
buvo vyrai ir dažniausiai 
kariai, šj kartą paskaitai 
buvo pakviesta E. čekienė, 
žinomoji v i s uomenininkė. 
Paskaita buvo puikiai pa
rengta, nenuobodi ir turi
ninga.

Lietuvos kariuomenės ka
ro invalidams paremti, mi
nėjimo dalyviai suaukojo 
apie 60 dolerių. A. R.

Taipogi anksčiau išleista lietuviškų dainų plokštelė

"TĖVYNEI AUKOJAM”
Abi plokštelės (stereo ir monaural) gaunamos pas 

J. Karvelį. 2715 W. 71st St., Chicago, Illinois 60629, 
Tel. 471-1424 ir pas platintojus.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIO "DAINAVA” 

tik ką išleista religinio turinio plokštelė
”GARBĖ TAU, VIEŠPATIE”

(kalėdinės bei velykinės giesmės ir kiti 
religiniai kūriniai su solistais).

GERIAUSIA DOVANA KALĖDŲ ŠVENČIU PROGA!

ALĖS ROTOS

KELIAS Į KAIRĘ
Šiomis dienomis iau pasirodys knygų rinkoje.
Autorė šiuo kūriniu vra laimėjusi Dirvos skelbtojo 

konkurso 1000 dol. premiją, kurios mecenatu buvo J. 
čėsna, iš Omahos.

Knygą išleido Vilties leidykla. Kaina — 3 dol.
Knygų platintojai ir pavieniai skaitytojai prašomi 

užsisakyti knygą, rašant Dirvos adresu.

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania ir L. T. A. Sambū
ris Chicagoje NAUJŲJŲ 
1965-jų METŲ sutikimą 
rengia 1961 gruodžio mėn. 
31 dieną. FERRARA CA- 
TERING salėje. 5609-21 
West-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 
jns M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 1-7450.

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

CHICAGIEčIŲ DĖMESIUI
1964 m. gruodžio mėn. 12, 

13 d.d. įvyksta svetainės 
"GINTARAS”, 2548 W. 69 
St., tel. 476-6251, GRAN
DIOZINIS ATIDARYMAS. 
Svečiai bus vaišinami už
kandžiais. šeštadienį gros 
orkestras.

Savininkas
A. G. Lietuvninkas

DETROIT

ATŠAUKĖ KONCERTU

Prieš keletą savaičių spaudo
je buvo paskelbta, kad LB valdy
ba yra pasirįžusi atsikviesti į 
Detroitą Dainavos ansamblį su 
muzikine balade "Čičinsku". Bu
vo jau susitarta, tik pastatymo 
išlaidos vis nebuvo žinomos. 
Paaiškėjus, kad "Čičinsko" pa
statymas reikalauja daug išlai
dų, Bendruomenės Valdyba at
sisakė tokį parengimą daryti, nes 

parengimus lankančių skaičius 
vargu ar galės padengti pastaty
mo išlaidas. Be to, jau visiems 
žinoma, kad lygiai prieš dvi sa
vaites prieš jau numatytą pasta
tymą į Detroitą atvažiuoja Čiur
lionio ansamblis. Taigi, dėl su
sidariusių aplinkybių Bendruo
menės Valdyba labai apgailes
taudama praneša visuomenei, jog 
to reto ir brangaus lietuviams 
muzikinio dalyko negali pasi
kviesti J Detroitą.

* LB DETROITO LITUANIS
TINĖ mokykla rūpestingai ruo
šiasi Kalėdų Eglutės pastaty
mui, kuris ir iš tėvų reikalau
ja paramos. Visiems tėvams ži
notina, kad repeticijos bus ir sek
madienį, gruodžio 13 d. tuoj po 
sumos t.y. 11 vai. 30 min. Lietu
vių Namuose. Taigi visi mokiniai 
pradedant trečiuoju ir baigiant 
aštuntuoju skyriumi privalodaly- 
vauti.

NEAPLEISK SAVO ARTIMO 
NELAIMĖJE

Detroito Balfo 76 sk. piniginis 
vajus jau baigiamas. Renkami 
paskutiniai rinkimo vajaus la
pai.

Balfo valdyba prašo visų lie
tuvių, kurie dar savo metinės 
duoklės lietuvių šalpai neatida
vė ir Balfo rinkėjai neaplankė 
dėl nežinojimo adresų -- auką 
įteikti vajaus vadovei Elz. Pau- 
razienei, Balfo Valdybos na
riams ar užnešti J Petrulionio 
ar Paužos krautuvę ir ten esa
muose sąrašuose įrašyti duoklę 
ir palikti krautuvių vedėjams.

Kai kurios organizacijos taip 
pat dar neįnešė savo dovanėlės. 
Užbaigdami Balfo 20-ties metų 
veiklos sukaktį, jauskimes atlikę 
krikščionišką pareigą. Neapsun
kinkime savo sąžinės,pamiršda
mi lietuvį varge atsidūrusį. Bend*' 
romis jėgomis stiprinkime lietu
vių bendruomenę. Tikėdami visų 
nuoširdumu ir supratimu, reiš
kiame dėkingumą aukotojams.

Detroito Balfo 76 sk. valdyba
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