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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIALOGAS’ SU SOVIETAIS
NEW YORK TIMES INTERVIEW SU KOSY
GINU JRODĖ BET KOKIO IŠSIAIŠKINIMO SU 
SOVIETAIS BEPRASMIŠKUMĄ. — JIE TRAU
KIA TIK SAVO GIESMĘ IR KITU MELIODIJOM 
VISAI NESIDOMI. — TAI TURĖTŲ PRABLAI
VINTI AMERIKIEČIU IR NET KAI KURIŲ MŪ
SIŠKIŲ. KURIE IEŠKO KONTAKTO SU SOVIE

TINIAIS PAREIGŪNAIS, GALVOJIMĄ.

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

Konservatyvus Chicago Tri- • vę skirti tik paslėpti jo tikra -
bune laikraštis viešai padėkojo 
liberaliam New York Times už 
jo ’associate editor* James Res- 
ton pasikalbėjimą su sovietiniu 
premjeru Kosyginu. Girdi, tai bu
vęs pirmas naujo sovietinės vy
riausybės šefo susitikimas su Va
karų žurnalistu, o Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse norima 
manyti, kad Sovietų Sąjunga kei
čiasi, kad ji 'minkštėjanti' ir kad 
amerikiečiams reikia pasitikėti 
sovietų vadais.

Pasikalbėjimas su Kosyginu 
tuos svaičiojimus išsklaidė. Ko
syginas kalbėjo lygiai taip pat, 
kaip Nikita Chruščiovas ar Juo
zas Stalinas.

"Tik pažiūrėk { pasaulio būk
lę, — dėstė Kosyginas Restonui 
— visur JAV remia kolonialis- 
tus, jos stovi prispaudėjų, bet ne 
prispaustųjų pusėje... Mūsųslm- 
patijos ir parama skiriama tiems, 
kurie kenčia nuo priespaudos. Jū
sų kolonializmo rėmimas verčia 
liaudį kilti prieš JAV."

Tai pacitavusi ChicagoTribune 
pastebi, kad tokie kaltinimai yra 
sviedžiamu didžiausios kolonia- 
linės impe'iojjfcs grkros, imperi
jos, kuri pavergė Lenkiją, Rytų 
Vokietiją, Vengrija. Čekoslova. 
kiją, Baltijos ir kitus kraštus.

Paties Restono garBei reikia 
pastebėti, kad jis padarė teisin
gas išvadas iš to savo patyrimo. 
Jis aiškina, kad sovietų pareigū
nai nesikalba su užsieniečiais: 
jie nori juos nugalėti. Pasikal
bėjime neieškoma tiesos ar iš
eities; nesuteikiama jokia prie
laida, kad gal Sovietų Sąjunga pa
dariusi ką nors negero ar neiš
mintingo. Jų idėja apie davimą 
ir gavimą kalboje yra labai pap
rasta, tu duok, jie paims.

Kosyginas nepatenkintas padė
timi Vokietijoje ir Vietname, ta
čiau jis atsisakąs kalbėti apie 
tos padėties priežastĮ, atsisakąs 
kalbėti nuo pradžios, nuo komunis
tų akcijos, bet norĮs smerkti tik 
amerikiečių reakciją į tą akci
ją*

Reikia tikėtis, kad tas pasi
kalbėjimas kięk prablaivins tuos, 
kurie nori tikėti priešingai. Ži
nia, ir dabar galima būtų rasti 
progos pasakyti keletą gerų žo
džių Kosygino naudai. Galima 
būtų teigti, pavyzdžiui, kad Kosy
ginas ir negalėjo kitaip kalbėti, 
nes jis neesąs visagalis, jis tu
ris skaitytis su partijos bosu 
Brežnevu, visu CK, saugumu ir 
t.t. Už tat jo žodžiai gal būt bu

Štai kokiu budu sovietai prisipildo savo ekonomijos fondus...

siąs mintis...
Su tuo sutinkančia pat reikia 

pastebėti, jei dėl tų priežasčių 
taip kalbama, dėl tokių pat prie
žasčių atitinkamai ir veikiama. 
Sakoma, kad krokodilas net ver
kiąs griauždamas savo auką! Bet 
dėl to jai nė kiek negeriau! Vie
nas dalykas aiškus, kad sovie
tams, kaip ir kiekvienam dikta
tūriniam režimui, reikalinga tam 
tikra {tampa, kad save pateisi
nus. Ir todėl su sovietais neįma
nomas joks 'dialogas', taip kaip 
jis nebuvo įmanomas su Hitleriu 
ar kokiu kitu diktatorium, kuris 
traukia tik savo giesmę.

Tai nereiškia, kad iš viso su 
sovietais negali būti jokių kalbų, 
jokio ryšio. Jis tačiau galimas 
tik labai konkrečiais atsitiki
mais: jei jūs darysite taip, mes 
padarysim taip, jūs duokit mums 
tą ir už tai gausite tą. Bet kai

KIEK MIRS NUO VĖŽIO LIGOS
Šiandien Amerikcy-. yra 1,4 mil. 

žmonių, pilnai išsigydžiusių nuo 
vėžio ligos. Tai didžiausias skai
čius bet kada atsiektas šiame kraš
te. Laimėta tiek žmonių gyvybių 
dėka jų pačių pastangoms — iš 
anksto pasitikrinant ir užbėgant 
už akių tos ligos išsi plėtimui.

Normaliai, joks išgydytas pa
cientas dar neįskaitomas { svei
kųjų tarpą, nepraėjus 5 metams 
nuo gydymo pradžios. Tokių yra 
apie 700.000

The American Cancer Socie- 
ty biuletenis skelbia ir kitokias 
skaitlines, liečiančias vėžio li
gą.

1966 metais 73.000 ameriko
nų bus paliesti vėžio ligos. Iš 
jų 50.000 sirgs plaučių vėžiu 
(42.000 vyrų ir 8.000 moterų). 
Tai 3000 daugiau nei buvo sta
tistiniai pramatyta 1965 m. Plau
čių vėžiu daugiausia, kaip mato
te, serga vyrai. Moteris alina dau 
giausia krūtų vėžys.

Vidurių vėžys rodo tendenci
ją mažėti.

Būdinga, kad auga leukemi
jos (kraujo vėžio) aukų skai
čius. Numatoma, kad 1966 m. 
nuo leukemijos žus 18.000 žmo
nių.

Jei turimi duomenys radika
liai nepasikeis, vėžio ligų vaiz
das 1966 m. atrodo žiauriai: apie 
570.000 pacientų diagnozė bus 

dk kalba nukrypsta l daugiau abs. 
trakčius ar principinius dalykus, 
geriau visai nekalbėti.

šioje vietoje jau ne kartą bu
vo pasakyta daug karčių žodžių 
apie amerikiečių pažiūrą l sovie
tus, švelniai tariant, naivumą. Šį 
kartą norima juos šiek tiek už
tarti. Kaip mes galime jiems pri. 
kišti, kad jie siekia su sovietais 
kokio nors 'dialogo' jei mūsų pa 
čių, pabėgėlių nuo komunizmo 
tarpe, atsiranda tokių, kurie ieš
ko oficialių kontaktų su sovieti
niais pareigūnais! Spaudoje jad 
buvo minėtas Vilniaus universi
teto rektoriaus, partijos ’apa4 
račiko', susitikimas su visa ei
le mūsų kultūrininkų Chicagos 
priemiestyje Cicero. Naudos iš 
to buvo maždaug tiek pat, kiek iŠ 
Restono pasikalbėjimo su Kosy
ginu. Ir jei Kosyginas negalėjo 
kitaip kalbėti, tai ko galima rei
kalauti iš daug mažesnio sovieti
nio pareigūno, kuris susitikęs su 
didesniu žmonių būriu turėjo skai 
tytis su galimybe, kad jų tarpe 
bus ne tik FBI informantų, bet ga
li būti ir sovietinio saugumo agen
tų! Savaime aišku, kad ir iš tokio 
pasikalbėjimo negalėjo būti jo
kios naudos nei lietuvių tautai, 
nei kokioms nors jos kultūros ša
kom. Jo dalyviai tik padidino {ra
šų savo bylose skaičių.

nustatyta pirmą kartą, 870,000 
rasis gydymo stadijoje, o 300. 
000 žus nuo tos ligos.

190.000 bus išsigelbėjusių. 
95.000 mirs be reikalo, nebent 
laiku suspės atsilankyti pas gy
dytoją pasitikrinti ir bus išgy
dyti.

* ANTR$ KART$ nepavyko 
iššauti Gemini 6 raketos su 2 
astronautais. Gemini 6 tikslas su
sitikti erdvėje su skrendančiais 
astronautais Gemini 7 raketoje. 
Trečias bandymas bus vykdo
mas š| trečiadieni, gruodžio 15 
d.

* PRAVDA APKALTINO R. Ki
niją už atsisakymą bendradar
biauti su likusiu komunistiniu 
pasauliu pagelbstint "Vietnamo 
liaudžiai". R. Kinija atsisakiu
si priimti Sov. S-gos specifinius 
pasiūlymus tuo reikalu, laikraš
tyje tų pasiūlymų neišvardinant.

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
baigė savo poilsio dienas Texase 
ir grižo { Washingtoną, kur jo

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdyba,pradėjusi savo kadencijos antruosius metus. Sėdi iš kai
rės: Z. Dailidka, M. Rudienė, J. Jasaitis, J. Ignatonis. Stovi: J. Paštukas, V. Kleiza, J. Jurkūnas, M. 
Šimkus ir K. Januška. V. Noreikos nuotrauka

PLATI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLA
Dabartinei Centro Valdybai Įžengus f antruosius veiklos metus

Jeigu neturėtumėm Lietuvių 
Bendruomenės — šiandien tik
rai mes daug ko pasigestumėm 
kasdieniniame lietuviškame gy
venime. Bendruomenė gerai su
prato savo paskirti ir savo tiks
lus ir, kiek leidžia sąlygos, vyk
do be priekaištų.

Dabartinė JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdyba jau 
{žengė j antruosius savo kadenci
jos veikimo metus. Tie lietuviš

ko darbo metai buvo sėkmingi. Ne
mažai darbų nudirbta, daug dar 
jų stovi prieš akis. Bet norint 
ką nors visuomeniškai naudingo 
nudirbti -- reikia dažnai ir sa
vo asmeniškų reikalų išsižadė
ti. Daug jų, kitų labui, atsiža
da ir dabartinės JAV LB Cent
ro valdybos nariai.

Žinoma, sunku būtų viename 
straipsnyje kiek tiksliau ap
žvelgti tuos darbo barus. Nebė
ra mūsų lietuviškame gyvenime 
sričių, kurias nepaliestų bend
ruomeniškas reikalas. Vienur tik 
rūksta, kitur jau dega -- ir vis 

Bendruomenė turi skubėti.
Kokias plačias ir šakotas sri

tis apima bendruomeniškoji veik
la, teko puikiai įsitikinti pačiam 
sklaidant JAV LB Centro valdy
bos bendraraščius, {vairius ap
linkraščius, laiškus ir kitokius 
raštus, kuriais centro valdyba 

laukia painūs diplomatiniai pa
sitarimai su svetimų valstybių 
vadovaujančiais asmenimis. Pir
muoju kietu riešutu bus atvyks
tąs Pakistano prezidentas M.A. 
Khanas, kuri teks įtikinti, kad pa
sitikėjimas yra svarbesnis už 
politinę nesantaiką.

Po Pakistano, eilėje numatyta 
Anglijos premjero Wilsono vizi
tas, o po to Vokietijos kanclerio 
Erhardo.

♦ AFL-CIO, JAV darbininkų 
unijų sąjunga mielai priimtų po 
savo stogu ir Teamsterių (šofe
rių) uniją, tik su sąlyga, kad ji 
{eitų be savo dabartinio vado Ja
mes R. Hoffa. Pastarasis laukia 
Vyr. Teismo sprendimo byloje, 
kurioje jis žemesnių teismų buvo 
rastas kaltu kyšininkavęs ir įtai
gojęs teismo prisiekusiuosius, 
stengdamasis išsikovoti sau pa
lankų sprendimą. Byloje jis kal
tinamas neteisėtu būdu naudojan
tis unijos pensijų fondu ir kt. nu
sikaltimais.

♦ KANADOS VYRIAUSYBĖ at
metė Sov. S-gos reikalavimą iš
duoti latvių tautybės H. Puntull 
neva už karo metu padarytus nu
sikaltimus. Kanada savo spren
dimą remia tuo, kad su Sov. S- 
ga nėra atitinkamos nusikaltė
liais pasikeitimo sutarties, be to, 
Sov. S-gos kaltinimai Puntuliui 
neparemti reikalingais {rody
mais.

H. Puntulis ir dar du latviai 
buvo apkaltinti ir teisti Rygoje 
kaip "karo nusikaltėliai".

palaiko tamprius ryšius su savo 
apygardomis ir apylinkėmis, iš
sisklaidžiusiomis po visą š{ pla
tų kraštą.

. Ryšiai su apylinkėmis, pagei
davimai, bei nurodymai apylin
kių ir apygardų valdyboms Cent
ro valdybos perduodami raštais, 
asmeniniais kontaktais ir bend- 
raraščiais. Metų bėgyje Centro 
valdyba yra išsiuntusi visą eilę 
{vairiais reikalais ir {vairaus 
turinio bendraraščių.

Centro valdyba, prisistatyda- 
ma apylinkių ir apygardų valdy
boms rašo: "Bendruomeninėveik- 
la ne atsitiktinė ar proginė, bet 
kasdieninė. Ji remiasi ne vienu 
ar kitu, kad ir didesniu, atliktu 
darbu, bet kiekvienu gyvu tau
tiniu pasireiškimu. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė yra tau
tinio gyvumo išlaikymo atspara. 
Todėl ir Centro valdybos ypatin
gas dėmesys skiriamas ir viltys 
dedamos l apygardų ir apylinkių 
valdybas.

Visu aštrumu jaučiame laisvo
jo pasaulio lietuviams gręsianti 
nutautėjimo pavojų. Juo skau
džiau, kad šis pavojus nuolat di
dėja dėl vis ryškiau įsigalinčio 
mūsų užsidarymo asmeninių sa
vo reikalų bei patogumų rate. 
Tai kelia didelio susirūpinimo.

Bet iš kitos pusės galime 
džiaugtis tuo, kas žadina ir stip
rina lietuvių dvasią. Žadinimo 
keliu eina lituanistinės mokyklos, 
knygos, laikraščiai, ansambliai, 
chorai, teatrai, tautinių šokių ra- 
telai, organizacijos ir visi kul
tūrinių vertybių kūrėjai, ugdyto
jai bei skleidėjai, šioje šviesio
joje mūsų tautinio gyvenimo pu
sėje tvirtai stovi kiekviena Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Ir šios šviesiosios pusės kles
tėjimui Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė yra pagrindas, o jos val

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Finansų Komisijos pirmi
ninkas Pranas Razgaitis ir iždininkė Aurelija Balašaitienė. Jie va
dovauja lėšų telkiniui Jaunimo Kongresui remti. Finansų Komisija iš 
PLB Valdybos gavo $300.00 ir iš JAV LB Centro Valdybos $500.00 
Aukos jau pradėjo plaukti. V. Pliodžinsko nuotrauka

dyba reikšmingiausias veiks
nys".

Skelbdama gegužės mėnesi 
spaudos mėnesiu, kovo mėn. bend- 
raraštyje CV rašo: "Spauda: su
sižinojimo priemonė, žinių, {vy
kių perdavėja, minčių išreiškė- 
ja. Ji brangi kiekvienam žmogui 
ir kiekvieno kultūringo žmogaus 
yra gyvenimo dalimi. Jos reikš
mė neaprėpiama^ nejkainuojama, 
neišmatuojama, nepasveriama. 
Tautai spauda yra gyvybės pul
sas. Jos iškilimo ramstis ir 
ginklas kovoje už laisvę". Ir to
liau: "ŠĮ mėnesi apylinkių val
dybas prašome sudaryti sąlygas 
apylinkėje gyvenantiems lietu
viams Įsigyti lietuvišką knygą ir 
užsiprenumeruoti laikrašti ir 
žurnalą. Sutelkime jėgas spau
dos mėnesj tinkamai pravesti — 
sudarykime sąlygas lietuviškai 
knygai ir laikraščiui pasiekti 
kiekvieno lietuvio namus".

Prieš vasarai prasidedant^V 
rašo: "Didelė dalis mokyklinio 
amžiaus jaunimo ir studentijos 
dalĮ vasaros atsotogų praleis Įvai
riose jaunimo organizacijų ren
giamose stovyklose. Jaunimo sto 
vykios yra milžiniškas Įnašas 
lietuvybės išlaikymui ir tautinio 
susipratimo ugdymui. Dalis jau
nuolių Į stovyklas negali vykti 
dėl finansinių sunkumų. Jeigu 
apylinkėje yra jaunuolių dėl fi
nansinių klinčių negalinčių vyk
ti l vasaros stovyklas, prašome 
apylinkių valdybas, kiek sąly
gos leidžia, padėti tas kliūtis nu
galėti sutėikiant ar suorganizuo
jant finansinę paramą." Ir toliau 
dar kartą ragina apylinkių val
dybas atkreipti dėmesį l Birže
lio {vykių ir pavergtųjų tautų sa
vaitės minėjimus.

Skelbiant Bendruomenės mė
nesi CV rašo: "Lietuvybės iš

laikymo darbas remiasi ne skam- 
(Nukelta Į 2 psl.)
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ŠPIONAŽO TINKLE (8)

Neaiški šnipo ateitis
Šaltasis karas tarp rytų ir va

karų blokų 1958 m. buvo Įgavęs 
naujas formas, vadinamu "jėgų 
išbalansavimu", abiem pusėm 
stipriai ginkluojantis, bet tų gink
lų niekur plačiai nepanaudojant. 
Vienur ir kitur Įsižiebdavo tik 
mažos krizės.

Viena tokių krizių kilo Arti
muose Rytuose, kai Sirija ir Egip
tas sukūrė Jungtinę Arabų Res
publiką ir Libanui grėsė karas. 
Amerikiečių laivynas pasiryžo 
neleisti ten Įsižiebti karo veiks
mams.

Wennerstroem pažinojo Wies- 
badene, Vokietijoje, vieną aukš
tą amerikietį kartininką. Bręstant 
Libano krizei, Wennerstroem iš 
Maskvos gavo Įsakymą nuvykti Į 
Wiesbadeną ir pasižiūrėti, ką 
tas karininkas daro ir grįžtant 
Berlyne pasimatyti su Lemeno
vu.

Amerikietis karininkas skubė
jo išvykti Į Turkiją- ir Wenner- 
stroem tumpai tesimatė. Kai Ber-
lyne susitiko Lemenovą ir jam

LB veikla...
(Atkelta iš 1 psl.)

biais ir patraukliais šūkiais, bet 
kasdienine ir nuolatine veikla" 
ir ragina apylinkių ir apygardų 
valdybas šią kasdieninę veiklą 
kiek galint sustiprinti.

O rugsėjo pradžioje bendra- 
raštis skiriamas lituanistinių 
mokyklų reikalams.

Tai kelios ištraukos iš CV 
bendraraščių, bet toli gražu, vis
ką, kas bendraraščiuose buvo 
rašoma, suminėti sunku: dešim
tis bendraraščių sudarytų dešim- 
tĮ atskirų straipsnių. Juosepalies- 
ta atskirais pasisakymais: soli
darumo Įnašai, Lietuvių Fondo 
reikalai, mokytojų konferencijos, 
tautinių šokių kursai, žurnalui Li- 
tuanus paramos telkimas, LB Ta
rybos sesija, reagavimas Į sovie
tinės Rusijos konsulatų steigimo 
reikalą ir daug kitų bendrinių ir 
organizacinių reikalų.

Alb. V. 

papasakojo apie to amerikiečio 
skubų išvykimą Į Turkiją, Le- 
menov tuojau telegrafavo Į Maskr 
vą, vėliau jam paaiškindamas, 
kad tam karininkui esą pavesta ap
žiūrėti Turkijos aerodromus, kur 
galima būtų išlaipinti amerikie
čių parašiutininkus.

Lemenov jam nušvietė labai 
tamsų ateities horizontą, tvirtln-. 
damas, kad "karas jau prie du
rų" ir jei jo kontaktas suWenner- 
streom nutrūktų, jis turĮs Įsigyti 
trumpų bangų radijo priimtuvą ir 
klausytis, net jei tas tęstųsi me
tais, kol gaus pranešimą su kuo 
susirišti. Išsiskirdamas jis davė 
Wennerstroemui radijo bangos 
ilgĮ ir kokiomis dienomis ir va
landomis turi laukti pranešimo. 
Grįžęs Švedijon Wennerstroem 
tuojau nusipirko radijo aparatą 
Hallicrafter SX ir Įsirengė pas 
save viloje, daug kam nesupran
tant kuriam reikalui, nes juo ne
buvo girdimos paprastos stotys.

1959 m. jis du kartu susitiko

SIUNTINIAI I LIETUVA4, *-
Licenzi.juotą lietuvių Įmonė , registruota 

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

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

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

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

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

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

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ IŠDIRBINIŲ TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chicagoje

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

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

su Lemenovu ir per antrąjį susi
tikimą sovietų generolas papra
šė jo šnipinėti Švediją. Sovietai 
ypač domėjosi švedų aviacija, 
jam buvo paaiškinta, kad tai Įei
na Į amerikiečių žvalgybos sek
torių, ir jis nenusikalsiąs savo 
Įsitikinimams.

Teismo metu nustatyta, kad 
Wennerstroem per savaitę sovie
tams išduodavo mažiausiai pen
kias labai svarbias informacijas. 
Jis turėjo daug dirbti ir jo tar
naitė sakiusi, kad jis naktimis 
dirbdavęs savo darbo kamba
ryje.

1960 m. rugsėjo m. Wenner- 
stroem trumpam buvo nuvykęs Į 
Maskvą, kur matėsi su sovietų 
žvalgybos viršininku ir čia jis 
buvo pakeltas Į sovietų genero
lus su keturiom žvaigždėm. Le
menov suprato, kad Wennerstroe- 
mui tie pakėlimai daro didelį Įs- 
pūd{ ir po to jis dar labiau so
vietams atsidavė, vesdamas dvi
gubą gyvenimą.

Britų ekspertai yra apskaičia
vę, kad sovietams dirba apie 
500,000 asmenų vakaruose. FBI 
viršininkas Edgar Hoover sako, 
kad sovietų agentų skaičius esąs 
300,000. Wennerstroem nebuvo 
koks pripuolamas bendradarbis, 
bet skaitėsi sovietų žvalgybos ak

tyvioje tarnyboje, kurią sudaro 
150,000 gerai atrinktų asmenų.

Gyventi tokiudvigubugyvenimu, 
vėlau teisme pasakojo Wenner- 
streom,- buvo nelengva. Nuolat jĮ 
jaudino mintis, kas su juo bus, 
kai jis išeis Į pensiją. Ar jo 
viršininkai Maskvoje leis jam ra
miai pasitraukti.

šnipų organizacijos dažnai Įvai
riai nusikrato nebereikalingais 
bendradarbiais. Svarbesnieji šni
pai neturi patekti Į priešo žval
gybos rankas ir juos "sutvarko" 
vienokiu ar kitokiu būdu. Ir Wenn- 
erstroem dažnai pagalvodavo, 
kad jis galĮs susilaukti "šūvio 
į pakauši".

Kad to išvengti, jis galvojo, 
kaip sovietų šnipas apsigyventi Is 
panijoje. Lemenovas dar 1958 
metais jam davė tą idėją, kad 
sovietų šnipų, tinklas ten nesąs 
tikroj aukštumoj, kaip turėtų bū
ti ir Wennerstroem galėtų pri
sidėti prie sustiprinimo. Sovie
tams patariant, 1960 metų rudenį 
jis Ispanijoje praleido atostogas, 
užmegsdamas pažintis. Jis suži
nojo, kad ispanų vyriausybė keti
nanti Švedijai pasiūlyti pasikeis
ti kariniais attache, bet po pasi
keitimo notomis nieko daugiau ne
buvo padaryta. VVennerstroem 
parašė užsienio reikalų ministe
rijai memorandumą, kad ketinąs 
išėjęs pensijon apsigyventi Ispa
nijoje ir pasisiūlęs savanoriškai 
būti garbės kariniu attache, prie 
švedų ambasados Madride. Me
morandumas buvo svarstomas ir 
niekas nepagalvojo ministerijoje, 
kad Wennerstroem ten ketina Įsi
kurti kaip šnipas. Bet jam ta vie
ta buvo atsakyta grynai iš prin
cipo, kad ambasadoje nebūtų nere
guliarių tarnautojų.

Šnipo vieta Ispanijoje nebuvo 
lengva. Ten nebuvo sovietų am
basados ir jokio diplomato, su 
kuriuo spaudžiant ranką gali
ma būtų perduoti dokumentus. Vi
si kontaktai turėjo būti daromi 
slaptai, esant pavojui, kad seks 
ispanų žvalgyba. Tad supranta
ma, kodėl Lemenov ragino Wen- 
nestroem Įsikurti Ispanijoje, Ten 
turėjo būti fanatiko darbovie
tė, kuris nebijotų pasiaukoti šni
pinėjimui. Wennerstroem, kai 
pamatė, kad negaus paskyrimo 
prie švedų ambasados, pradėjo 
trauktis ir dažniau savęs klau
sė, kaip su juo sovietai pasi
elgs.

Jis dar turėjo kitą planą, iš
ėjęs pensijon Įsikurti užsieny
je kaip prekybinės firmos at
stovas. Dviem karininkams tai 
buvo pasisekę. Bet jis, nelaimei, 
turėjo daugiau pažįstamų diplo
matiniuose sluoksniuose, negu 
tarp prekybos bendrovių.

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

TIKROVIŠKA PAŽIŪRA Į dalykus nustelbė Vliko seime kadai 
jo sluoksniuose uoliai puoselėtąjĮ šūkį, anot kurio Lietuvos lais
vės kovoj nieko neturėtų būti daroma šalia Vliko, nieko be Vliko. 
Priešingai, šalia (net vos nevos be) Vliko surengtoji manifestacija 
seime buvo be rezervų pagirta ir net buvo balsų, reikalavusių Vli
ko valdybą pasiaiškinti, kodėl ji (sprendžiant iš Vliko gen. sekreto
riaus pranešimo) buvusi to užsimojimo tik stebėtoja - patarėja, 
pradžioje net "neentuziastinga". Skubiai buvo paaiškinta, kad Vliko 
valdybos ir tarybos narių dauguma maždaugentuziastingai buvę tam 
sumanymui palankūs ir kaikurie net labai veikliai dalyvavę tame dar
be. Iš to išryškėjo, kad tik "raktines" pozicijas užimantieji Vliko va
dovai buvę skeptiškesni ir santūresni.

Ryšium su tuo buvo pareikšta apgailestavimų, kad vyriausia 
vadovybė gal ir nepakankamai tvirtai laikanti vairą. Atseit, vado
vybėje pasigendama vadovavimo iniciatyvos. Sujungė Vlikas po sa
vo vardu visus tiesiogiai ir netiesiogiai iš Lietuvos kilusius poli- 
tinius-rezistenclnius sambūrius, bet tai — kaip ir anksčiau buvo sa
koma — dar ne viskas. Vistiek už Vliko rėmų tebėra svarbių pajė
gų, kurioms ši vadovybė nevadovauja.

Vliko pirmininkas siūlė pažvelgti Į tą reikalą iš kito šono. Sa
ko, valstybių vyriausybėse irgi dažnai ne visos politinės jėgos daly
vauja, betgi visos drausmingai pasiduoda vyriausybės politikai. To
dėl, sako, ir čia turėtų būti panašiai: šalia Vliko esamos jėgos turė
tų drausmintis ir pasiduoti vadovaujamos. Jei kas nueina savais ke
liais, tai tam, o ne vadovybei taikytinas priekaištas už kartais susi
darančius nesklandumus.

Taip tai taip, bet Vlikas ne valstybės valdžia ir neturi Įsako
mosios galios. Vlikas vyriausios vadovybės funkcijas, betgi, galė
tų efektingiau vykdyti, tik ne Įsakymais, o autoritetinga vadovavi
mo iniciatyva. O tai nėra laukimas, ligi kas ateis ir sifllysis — 
pavadovaukit ir mums. Juo labiau ne vadovavimas būtų skeptiškas 
ar diplomatiškas vengimas aiškiai apsispręsti už ar prieš kur 
nors pasireiškiančią iniciatyvą. Reikia greitų ir Įtikinamai moty
vuotų apsisprendimų.

Vadovaujamoji iniciatyva ir be Įsakomosios galios juntama, 
kai yra veržli. Įsakomosios galios pakaitalas — Įtaigojančio, pa
trauklaus, Įtikinančio autoritetingumo aureolė, kurią susikurti va
dovybė gali tik pati savo sugebėjimuar talentu ko dažniau pasireikš
ti tokia iniciatyva, kurios išmintingumas, besikeičiančių aplinky
bių išradingo išnaudojimo tikslingumas reta kam keltų abejojimų, 
daug ką hipnotizuotų.

Vliko seimas ŠĮ kartą atrodė pajutęs, kad "koks esam molis, 
toks iš mūsų ir puodas", ir nėra ko fanatiškai spirtis supilti Į jĮ vis
ką. Tad Įsakmiai pripažino, jog ir šalia Vliko kylanti iniciaytva — 
ne nuodėmė (nutarimų II dalies 4 p.). Tik nurodė gyvą reikalą, kad 
tokia iniciatyva būtų suderinta su bendrąja Vliko politika. O tai yra 
dvišalis Įpareigojimas: ne tik pašalinei iniciatyvai -- derintis prie 
Vliko politikos, bet ir pačiam Vlikui — turėti apmąstytą, pažangią, 
išradingai aktualiems reiškiniams pritaikomą ir kur reikia žinomą 
politiką, su kuria būtų miela derintis šviesiam protui ir patriotiš
kai sąžinei.

GREETINGS & BEST WISHĘjS

A. L. Demaioribus, I’res.
Helen D. Russell, Offiėe Mgr.

ALDEM INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE • SURETY BONDS

Suite 320, Lincoln Bldg. 1367 E. 6th St.
Phone 241-2318

(Bus daugiau)

Ką liepsna, ir tik liepsna teikia maistui...
tą liepsna teikia ir Stroh’s,

Joks kitas amerikoniškas alus neda-

GREETINGS & BEST WISHES

Kentucky Centrai 
Life and Accident 
Insurance Company

L. J. LOGAN, Manager

Superior Bldg.
PR 1-7871

GREETINGS & BEST WISHES ■

PALEY PLUMBING and 
HEATING CO.

3308 East 116th St. SK 1-9772

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū-

GREETINGS & BEST W1SHES

GOTHAM 
STAPLE CO.

3335 E. 93rd St.
341-7144

GREETINGS & BEST W1SHES

Champion Motor & 
Transmission Service 

6928 Carnegie Avė.
391-6130

GREETINGS & BEST WISHES

ACME CHAIR RENTAL CO.

1210 East 79th Street HEnderson 1-8982

GREETINGS & BEST WISHES

Precision Optical Dispensing Co
L. V. PROHASKA

romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl ? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš

das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokj alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite į Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary-

LIEPSNOJE DARYTO SKONIS

GREETINGS & BEST W1SHES

FRANK BON ANNO. 
FINANCIAL SECRETARY 

and 
JIM WEISHEIT. 

BUSINESS AGENT OF

CARPENTERS’ 
LOCAL No. 11

Professional. Responsible. Accurnte Optical Service for
Over 50 Yenrs
MAIN OFFICE

9915 Euclid Avenue CE 1-4961
BRANCH OFFICES

2037 East 105th CE 1-6181
22580 Lake Šliure Blvd. AN 1-1166
2031 1 Chagrin Blvd. SK 1-0112

Greetings and Best Wishes

WILLIAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 CARNEGIE AVĖ. RA 1-4242
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KAIP DANGUI! TAIP IR ANT ŽEMĖS ■ ■ ■

DAŽNIAUSIAI LIHKSNIUOIAMAS 
ŽODIS

Turbūt visi sutiksime, kad Šiuo 
metu mūsų visuomenėje dažniau
siai linksniuojamas žodis yra — 
jaunimas, jaunimo, jaunimui... 
Tai mestojo šūkio ir pradėtųjų 
vykdyti darbų Jaunimo Metams 
paseka.

Mestasis šūkis ir pradėtieji dar
bai nesiriboja Jaunimo Kongresu. 
Mūsų priaugančiosios, o kartu ir 
jau subrendusios kitokiose aplin
kybės kartos problemos neprasi
deda ir nesibaigia Kongreso pro
gramos pradžia ir pabaiga. Ne
prasideda ir nepasibaigia tos pro
blemos ir tų vienerių metų — 
Jaunimo metų -- programos rė
mais. Toji jaunosios kartos pro
blema yra kur kas gilesnė, sva
resnė ir jautresnė, nei visi komi
tetų nariai, kartu juos sudėjus, 
Įsivaizduoja.

Jaunosios kartos amžiaus, pa
siruošimo ir siekių apimti s yra 
kur kas platesnė ir reikšminges
nė už pasiruošimų apimt} jauni
mo reikšmei pabrėžti. Visa tai 
reikalauja gilesnio Įžvalgumo, 
platesnio priėjimo. Šitoje vieto
je negalime ribotis priekaištais 
dėl komitetų sudėties, dėl pro
gramos apimties, bus Kongreso 
programoje sportasarnebus, Kon
gresas bus toks, kok{ pavyks jj 
suorganizuoti. Jaunoji karta bus 
tokia, kokią mes jai iš anksto skir
sime vietą mūsų visuomeninio, 
kultūrinio ir, sporto veikėjų gar
bei, sportinio gyvenimo sąrango
je.

*♦*
Jaunosios kartos problematika 

nėra nei mūsų išradimas, nei mū
sų vienų problema. Jąja gyvena, 
sielojasi, rūpinasi visos tautos. 
Tik pasidairykit, — net Ameriko
je jauni žmonės badauja iki mir
ties, deginasi, jungiasi Į ekstre
mistines organizacijas — vis ko
vojant už tam tikrus jų pasirink
tus idealus. Vieni jų susidegina 
patys, Įsitikinę krašto vadovybės 
klaidingumu, kiti miršta kovos lau ■ 
ke, tolimose džiunglėse, Įsitikinę 
kad kovojo ir aukojosi už dar aukš
tesnius idealus. Mirtis lieka mir
tim, tik idealai skirtingi. Kai ku

rie juos pasirenka patys, kai ku
rie paklauso bendrų tautai idealų. 
Kartais to pasirinkimo nebėra, 
bet lieka Įsipareigojimas ir supra
timas, kas yra mano idealas, 
kas yra bendras tautos ide
alas. Vieni sako, kad reikia 
gyventi, kad Įgyvendinus tau
tos idealus, kiti mano, kad nėra 
gražesnio dalyko, kaip mirti 
už tautos idealus.

Žinoma, šūkių rasime kelių 
tūkstančių metų senumo. Šūkiai 
ir lieka šūkiais, jei jų neseka 
darbai. Ir taip vėl atsiduriame di
delio darbo išvakarėse — užkur
ti ugnĮ, kurios šilimą pajustų lie
tuviškojo jaunimo eilės. Čia jau 
nebėra klausimo, mirti fizinemir- 
tim, ar gyventi. Klausimas yra: 
ar verta ir ar prasminga gyventi 
svetimame pasaulyje lietuviu 
pilna ta žodžio prasme. Prilipo 
man Juozo Stempužio mintis, iš
reikšta tąja prasme, kad Į Jauni
mo metų ar Kongreso paruošia- 
nuosius darbus žiūrint, girdėti 
jau skaldant kelmus, bet nežinai 
Į kurią pusę skiedros lekia. Aiš
kiau išsitarus, negalime nuneigti, 
kad galandami kirviai dideliam 
jaunimo ąžuolui genėti, bet kas iš 
tikrųjų bus statoma ilgesniam iš
likimui, kas ruošiamasi atsiekti 
granitiniams tautos pamatams 
statyti, taip ir lieka neaišku. Ne 
vienų metų čia reikalas, bet pa
dėjimas pastovaus idėjinio pa
grindo, pasiruošimas ir pradžia 
ne Kongreso programai ir jos Įgy 
vendinimui, bet jaunosios kartos 
Įjungimo Į lietuviškąj} gyvenimą, 
kuris vyks ir po Kongreso.

Jaunimo Metams ir Jaunimo 
Kongresui ruošiama arena. Ruo
šiama arena ne mažu užsidegimu 
ir neabejotinai gabiomis ranko
mis. Neabejojama, kad bus nuro
dyta, kur ta arena, ir kur gauti 
bilietus, kad jon patekti. Patekus 
bus sustatytos kėdės, bus ir tri
būna...

Kibirkštis užžiebta. Lieka dar 
klausimas, kas uždegs ugnĮ ir kas 
ją kurstys ir išlaikys.

(j.č.)

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Dėstant - Cocktail Lounge

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

prices I
Private parties and wedding receptions 

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

RE 2-9900

GREETINGS and BESI WISHES

To Ali the Lithuanian People

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

ANY KIND " ANYWHERE

815 ERIESIDE 861-0200

Labai nebeĮdomus, keliaunin
kai pasakoja, pasaulis pasidaręs. 
Kur nevažiuosi, kur nesidairysi 
— vis tas pats. Ypač Europoje.

Tie patys supermarketai, ku
riuose pardavinėjamas vienodo 
skonio, muilingas Kraft sūris, 
Maxwell kava, Dash arba Omo 
skalbimo milteliai. Šveicarai rū
ko Lucky Strike, vokiečiai -- Pall 
Mali, o italai iš kontrabandininkų 
perkasi Camel. Kiekviename pa
doriame bare užtiksime rožingą- 
jĮ whiskey, kurĮ geriantieji - pa
sirinktinai - atsiskiedžia suCa- 
nada Dry arba Pepsi-Cola. Dan
tis vakarų europietis valosi su 
Colgate pasta, prausiasi suPalm 
olive muilu, šeimininkė indus 
plauna su Lux detergentu. Skuta
mas!, žinofna, su Remington elekt
riniu skurstuvu. Vokietis nebe
sako ’selbstmachen*, bet ’do it 
yourself* ir tam reikalui naudo
ja Black & Decker elektrinĮ grąž
tą. Mašininkės raštinėse sėdi 
prie IBM rašomųjų mašinėlių, 
sąskaitininkai skaičiuoja su Bur- 
roughs skaitliukais i o krautu- 
tuvininkai pinigus saugoje Natio- 
nal kasose. Valgyklose valgomi iš 
JAV importuoti chicken, kurių 
vardo europiečiai dažnai nebe
randa reikalo išsiversti Į čiabu
vių kalbas.

Iš tiesų, kaip danguje, taip ir 
ant žemės, arba — kaip Ameri
koje, taip ir čia. Ūkinė ameri- 
konizmo invazija palietė kuone 
visas gyvenimo sritis ir vis dar 
plečiasi, nesustodama nei prie 
sienų, kurios paprastai vadina
mos geležine uždanga, Coca-Co- 
la bendrovė sėkmingai Įsiveržė 
Į komunistinę Bulgariją, kur Var
noje, prie Juodosios jūros(Įrengė 
savojo eleksyro pilstytuvę. Rim
to susidomėjimo šitam kapitalis
tiniam nektarui rodo Vengrija, Ru
munija ir Čekoslovakija, o go- 
mulkiniai funkcionieriai jau kon
krečiai derasi dėl Coca-Colos 
pilstytuvės Įrengimo Lenkijoje.

Ir kultūriniai JAV gaminai 
plūsta Europon. Geležinkelio sto
čių ir aerodromų kioskuose, di
desniuose knygynuose užtiksime 
šimtus amerikoniškų (anglų kal
ba) knygų, laikraščių ir žurna
lų.

Amerikoniškos prekės daž
niausiai gaminamos pačioje Eu
ropoje. Išimtinais atvejais, ga
vę JAV leidimus, tuo užsiima 
Europos pramonininkai. Nuosa
vas Įmones Europoje paprastai 
steigia patys Amerikos biznie
riai, dažnai kartu su europiečiais 
dalininkais. JAV kapitalą Euro
pon traukia didelės, palyginus, pa- 
sipelnijimo galimybės. Vokiečių 
ekonomistai tvirtina, kad JAV ka
pitalo pastatytas fabrikas po ke
turių metų iš savo pelno jau fi
nansuoja antrojo fabriko staty
bą. Todėl ūkiniuose sluoksniuo
se girdimi vis garsesni būkš- 
tavimai, kad amerikiečiai bai
gia nusipirkti Europą. Iki "bai
gimo", žinoma, dar labai toli, 
bet su JAV kapitalu, patentais 
ir gamybiniu "know-how" Eu
ropon atkeliauja vis didėjanti ame- 
rikonizmo Įtaka, kuri visur paste
bima ir kurios mitologiniu sim
boliu, be abejo, tapo Coca-Cola. 
Prancūzų kompartija draudžia 
savo nariams viešai tą skystimą 
gerti.

Europos kokakolizacija nėra 
visiškai atsitiktinė ir veržlūs 
Amerikos kapitalistai savo pir- 
mataku *Go West, Young Man’, 
tik gerokai ir rūpestingai pakal- 
kuliavę, perredagavo Į ’GotoEu- 
rope for a Fast Buck*.

Europa nėra Amerika. Tradi
cijos, praeitis čia vaidina daug 
didesnį vaidmenį kaip Amerikoje. 
Visi pastarųjų šimtmečių karai, 
socialiniai konfliktai, kultūrinės 
Įtampos, tarptautiniai antagoniz
mai europiečių sąmonėje tebėra 
gyvi. Dabartis kuriama ant pra
eities pamatų, ji nėra nušluoja
ma Į šalj. Amerikos biznieriai ši
tą esminĮ faktą Europoje dainai 
pamiršta arba visai jo neįsisą
monina. Kartais jie iš tikrųjų 
jaučiasi ir elgiasi kaip anie 
’young men’ neapgyvendintose 
JAV vakarų prerijose.

R. E. MAZILIAUSKAS

darbininkijos galia yra pagrin
dinis ūkinio augimo akstinas.

Patys europiečiai dažnai ne
atkreipia dėmesio Į faktą, 
vakarų Europos ekonominis 
siorientavimas Į vartotojų 
reikius tenkinančius tautos Ūkius 
teišsirutuliojo iš pokarinių griu
vėsių chaoso. Amerikos biznie
riai šitas galimybes atpažino tuo- 
jaus po karo ir JAV kapitalo ant
plūdis prasidėjo. Daugiau kaip 
trys tūkstančiai JAV bendrovių 
šiandieną Europoje turi investa
vę 12 milijardų (arba, amerikie
tiškai išsireiškus, bilijonų) do
lerių.

Bizniavimas Europoje ameri
kiečiams nevisuomet sekėsi, ne 
viskas klojosi kaip patepta. Na
gus amerikiečiai dažniausiai nu
svilindavo dėl palinkimo savo 
biznio metodus be kritikos, au
tomatiškai perkelti Europon, ne
atsižvelgiant Į specifines sąlygas, 
kurios — dar didesniam ameri
kiečių biznierių konfūzui — tarp 
atskirų Europos kraštų gerokai 
Įvairavo.

Linksmokas, bet būdingas ne
susipratimas neseniai Įvyko ame
rikiečių traktorių ir žemės ūkio 
mašinų fabrike Vakarų Vokieti
joje. Amerikiečiai racionaliza
toriai fabriko cechuose Įrengė au - 
tomatus, kur darbininkai galėjo 
Įsigyti užkandžius ir gėrimus. 
Darbininkai betgi pasišiaušė. Ri- 
tualin} vaikščiojimą Į kantiną nu
sipirkti bulkučių ir išgerti alaus 
bonką, jie laikė šventa, per de
šimtmečius Įsipilietinusia ir ne
pajudinama teise. Įsikišus profe
sinei sąjungai (unijai), raciona
lizatoriai gavo nusileisti ir dar
bininkai toliau kiekvieną pamai
ną pra vaikščioja pusvalandĮ apmo
kamo laiko.

Konfliktas tuo būtų pasibaigęs, 
jeigu profesinių sąjungų laikraš
tis Įvykio nebūtų aprašęs ameri
kiečių menadžeriams ne labai 
pataikaujančia prasme. Užsiga- 
vusi fabriko direkcija laikraštį 
uždraudė pardavinėti fabriko ra
jone. Profesinė sąjunga nenusi
leido, direkciją apskundė darbo 
teismui ir bylą laimėjo. Mena- 
džeriai vėl gavo nusileisti ir ma
tyti fabriko rajone pardavinėja
mą naują laikraščio numerĮ su 
didžiule antrašte: 'Čia jums ne 
Vietnamas, ponai amerikonai*.

kad 
per- 
Po-

Tokie nesusipratimai JAV biz - 
nierius skatina steigti mišrias 
bendroves su europiečiais dali
ninkais. Tokiu būdu bendrovių va
dovybėse dalyvauja ir vietines 
sąlygas gerai pažĮstantieji eu
ropiečiai direktoriai. Bet ir to
kiais atvejais amerikiečiai kar
tais nusvilina nagus.

JAV cheminis koncernas kartu 
su belgų pramoninkais Įsteigė ak
cinę bendrovę. Belgų vietinių są
lygų ir rinkų pažinimas ir ame
rikiečių patentai bei technologinė 
patirtis žadėjo puikų biznĮ. Biz
nis iš tiesų buvo puikus, tik ne 
amerikiečiams. 51% akcijų (Še
rų) pasilikę belgai, gaminių kai
nas nustatė tokias žemas, kad 
fabrikas faktiškai dirbo su nuos
toliais. Gaminius pirko kita bend - 
rovė, kuri buvo tų pačių akcinin
kų nuosavybėje, tik jau be ame - 
rikiečių dalininkų. Kartais ir pri
tyrę amerikiečių biznieriai eu-

Nors ūkinės ekspansijos pras
me pokarinę vakarų Europą iš 
tiesų galima prilyginti prerijai. 
Europos darbininkija šimtme
čiais tebuvo tik darbininkija. 
Darbininkas dirbo, kad valgytų ir 
Į savo fabriką ėjo pėsčias. Kaip 
vartotojas jis jokios ūkinės reikš
mės neturėjo. Šiandieną Europos 
darbininkas Į darbą dažnai va
žiuoja nuosavu Volkswagenu, Re- 
naultu arba Fiatu, o perkamoji

ropiečių partnerių yra, taip sa
kant, apmaunami.

Prieš dešimt} metųvienasJAV 
koncernas nusipirko traktorių 
fabriką Prancūzijoje, kuris iki 
šios dienos tebedirba su nuosto
liais. Amerikiečių biznieriai, 
mat, neatkreipė dėmesio, kad Eu
ropoje ir rimtos firmos dažnai ve
da trigubą sąskaitybą (akci
ninkams, mokesčių inspekcijai 
ir sau).

Amerikiečiai dažnai su pa
grindu kritikuoja ūkinę Europos 
struktūrą ir Įsisenėjusius meto, 
dus, kurie moderniame vartotojų 
ūkyje iš tikrųjų yra archaiški. 
Lyginant su JAV, kainos Europo
je yra aukštos, o atlyginimai že
mi. Už Campbell sriubą, kuri 
JAV kainuoja 15 centų, Prancūzi
jos šeimininkė moka 35 (US) cen
tus. šokolado plytelė Šveicari
joje kainuoja 25 (US) centus, Ame -

rikoje per pus pigiau. Detalinės 
kainos Europoje nenatūraliai iš
sipučia dėl pasenusios ir neeko
nomiškos prekių paskirstymo si
stemos. Vokietijos supermar
ketai, pavyzdžiui, dirba su 30% 
uždarbio, o JAV su 18%, kartais 
20%. Tradiciniai didelis tarpi
ninkų skaičius kainas savo keliu 
didina.

Kokakolizacijos proceso nesu
sipratimai, abipusiai trynimalsi 
ir priekaištavimai tepaliečia pa
čius pramonininkus ir biznierius. 
Eilįniam Europos vartotojui 
amerikoniškų ir europietiškų pre. 
kių suderinimas nesudaro nėma- 
žiausio galvosūkio. Valgant chi- 
cken, užsigeriama vokišku Mo- 
selio vynu; olandišką cigarą rū
kant, gurkšnojamas JAV whis- 
key; prie Maxwell kavos puode
lio siurbčiojamas prancūziškas 
konjakas; Į Playboy plikybes Įsi 
spoksojus, kramtomas šveica
riškas šokoladas... Kaip dangu
je, taip ir ant žemės arba-- Kaip 
Europoje, taip it — Amerikoje.

GREETINGS and BEST WISHES

DORSEY INSURANCE 
AGENCY, INC.

II0WARD HERSH — JACK HERSH

11955 Shaker Blvd. SW 5-3500

GREETINGS and BEST W1SHES

MORSE SIGNAL DEVICES

6707 Carnegie Avenue EN 1-6585

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID TRUCK RENTAL, INC.
SK 2-424'214300 Milės Avė.

HERMAN MALBIN, Manager

GREETINGS and BEST W1SHES

BUCKEYE SANITARY 
DISPOSAL SERVICE

JOSEPH BERK

1899 E. 79th St. 795-8282

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St Call IV. 1-2222

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
dus 4/i9/o išmoka
mas 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; L t, Įt 

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

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

f^/ TOM \4X
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NEAUKSINE AUKSO ŽĄSIS'
Jau trys ilgi metai, kai B. Pū- 

kelevičiūtės premijuotas veika
las "Aukso Žąsis" sužibėjo Chi- 
cagos scenoje. Sužibėjo ir dingo, 
be aido kitose kolonijose, neap
dainuota ir palyginant su nedaug 
kritikos niuansų. Tam veikalui 
iš miego buvo pabudęs ir Lietuvių 
Teatras Atžalynas, — gerai žino
ma, dar stovyklų laikais veikusi 
teatralų grupė. Nors per tris me
tus atmintis šiek tiek nublunka ir 
vaizduotė savaip ima žaisti su ano 
meto {spūdžiais, bet norėtųsi pa
lyginti šį vaidinimą scenoje su jo 
filmine versija.

Prieš darant bet kokį palygini
mą, reikia nusistatyti sau porą 
taisyklių: šią filmą suko ne Hol- 
lywoodas,o mėgėjų grupė, todėl 
visi techniški aspektai tegali bū
ti pagal šį mąstei} matuojami. 
Filmas (nesvarbu kas jį suktų), 
niekados neatsieks tokio kontak
to su žiūrovais kaip gyvas, sce
ninis pastatymas. Todėl šios trum
pos recenzijos tikslas yra paly
ginti "Aukso Žąsies" bendrąjį 
vaizdą (ir kaikurių aktorių stip
rybes bei silpnybes) ekrane, su ta 
prieš tris metus pasirodžiusia, 
scenine versija.

Pirmas filmo sįpfldis: PLAU
KAI, visur kur žiūri plaukai, barz
dos, ūsai ir plaukai. Negaliu įsi
vaizduoti, kodėl reikėjo Daktarui 
(V, Sabalys) barzdos, jis gi, be
rods, turėjo būti jaunas dakta
riukas. Tas pats ir Admirolui 
(S. Pilkai), kurio milžiniški ū- 
sai nevisai tiko jo charakteriui. 
Karaliui (L. Barauskas) apžėli- 
mas paslėpė jo prigimtinai sim
patiškas veido išraiškas. Na ir 
patys perukai kažkaip didžiuliai 
atrodė,.kad gerą dalį fimos, ge
ros dalies veidų taip ir nesima
tė. Čia, žinoma, yra toks reži
sierės pasirinkimas ir spėlio- 
čiau, kad nors eskize toks charak
terio apželdinimas atrodo gerai, 
bet ekranas kažkaip pertiekia

priešingą vaizdą, na o po to jau 
per vėlu...

Pagrindiniai aktoriai: Pikis (K. 
Veselka) kuris turėjo tą pačią ro
lę ir scenoje, filme buvo lankstes
nis ir gyvesnis negu scenoje. Sun
kią Fortūnato rolę geraiatlikoK. 
Vasiliauskas. Scenoje ji buvo 
meistriškai suvaidinta J. Kele- 
čiaus.

Karalius (L. Barauskas) turėjo 
tą patį vaidmenį ir scenoje, kaip 
tada taip ir dabar, vaidino vieno
dai.

Didžiausią kontrastą gal rasi
me Karalaitės (V. Vaičiūnaitės) 
vaidmenyje. Scenoje vaidmenį 
išpildė V. Janulevičiūtė, vaidin
dama šešiolikmetę, užsispyru
sią, išlepintą, kaprizingą, bur
bulus pučiančią karalaitę. Ji sa
vo amžiumi tai rolei tiko. Vaičiū
naitei buvo panaši užduotis, bet ji 
jokiu būdu neatrodė šešiolikme
tė, ir jai burbulųpūtimas bei sal
dainių čiulpimas visai netiko. Jei 
Karalaitė yra daroma vyresnio 
amžiaus, tai jai turi būti suras
tas atitinkamas charakteris, nes 
kitaip ne tik nebūna juokinga, kiek 
absurdiška. Čia, žinoma, ne jos 
kaltė.

Karaliaus rūmų ketvertukas, 
susidedąs iš Fortūnato (jau minė
tas), Admirolo (S. Pilka), Teodo
ros (E. Dauguvietytė) ir Daktaro 
(V. Sabalys), kaipo "komanda" 
nesusižaidė taip gerai kaip buvo 
scenoje. Tam gal kaltas ekrano 
šaltumas, nes pavieniai jie sa
vo roles atliko gerai.

Įdomesnį charakterį negu sce
noje (E. Vilutienė), nupiešė Teo
dora (E. Dauguvietytė). Scenos 
Admirolas (V. Juodka) su savo 
poviza tai rolei geriau tiko ne
gu S. Pilka. Daktaras apipavi
dalinamas vyreniu amžiumi, dėl 
to atkrito kaikurios replikos bei 
spalvos, tačiau jam, kaip ir sce
nos Daktarui (R. Stakauskas) pa
vyko neblogai. Filme žymiai ge

riau pasirodė Kajatonas Gerve- 
niškis (A. Dikinis) negu kad V. 
Macieža scenoje. Si yra viena iš 
sunkiausių rolių, nes reikia vai
dinti kvailį, bet ne tokį, kad gau
tųsi pajacas.

Iš vaidybinės pusės galima bū
tų "Aukso Žąsim” pasidžiaugti, 
tačiau filmas nevisai toks, ko

kio tikėtasi: aiškiai matyti, kad 
filmuotas sceninis pastatymas. 
Įkalbėjimas blogas. Dekoracijos 
ir pakopimai nuvilia. Iš filmo ti
kimasi daugiau įvairumo. Atrodo, 
kad čia kaltė ne finansųtrūkumo, 
kiek profesinių filmuotojų stoka.

(r)

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

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

12511 St. CIair Avenue GL 1-2688

GREETINGS and BEST W1SHES

GEO. H. PLANTE
Gene ra I Agency

REPRESENTING
THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE

INSURANCE CO.
2829 Euclid Avė. MA 1-3360

VIEŠĖDAMI CH1CAG0JE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

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

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

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98

Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius 
Lietuvoje pasiųsdami jiems dovanelių Kalėdoms 
ir Naujiems Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai ver
tingus šventinius siuntinius, kurių kaina Jums 
bus prieinama ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie:

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltui vilnonė velour medžiaga 3 jardai; 

išeiginiai vyr. arba mot. kostiumui vilnonė angį, 
medž. 3V2 jd.; nepermatimo nailono medž. sukne
lei — 4 jd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; švelnaus nailono mot. baltiniai — 
apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono 
marškiniai ir vyr. arba mot. škotiškos vilnos ner
tinis tik už 99 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. 

kostiumams — 7 jardai; labai graži portugališka 
merž. šiltai suknelei — 4 jardai; 2 poros nailono 
kojinių; vyr. arba mot. vilnoms nertinis; vyr. nai
lono išeiginiai marškiniai ir šokolado dėžė — 2 sv. 
tik už 75 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angliška viln. medž. vyr. arba mot. eilutei —

3 VĮ jd.; medž. šiltai gražiai mot. suknelei — 4 jd.; 
sunkaus itališko Šilko medž. suknelei — 4 jd.; šil
kinė skarelė; 2 poros nailono kojinių ir 2 svarai 
šokolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Be to tebesiunčiame mūsų populiariuosius 
standartinius siuntinius: V-3, 101/2 jd. viln. košt, 
medž. — 55 dol.; P-3, 6 jardai paltines viln. medž. 
dviems paltams ir 3 VĮ jd. išeiginiam kostiumui 
viln. medž. — 75 dol.; N-4, 16 jd. nailono medž.
4 suknelėms — 45 dol.; NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeig. marškiniai; 3 viln. skarelės ir atkarpa 31/2 
jd. viln. medž. kostiumui už 75 dol. ir M-13 aukš
to kaloriteta 22 sv. maisto siuntinį tik už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. 
gėrimus ir tabaką (sov. gamybos) galime prista
tyti iš Kaune ir Vilniuje esančių kooperatyvų.

Siunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius 
(tik naujų prekių). Tokius siuntinius iki 22 sv. 
galite adresuoti mums ir mes juos išekspedijuosi
me j Lietuvą už 12 dol., įskaitant mūsų patarna
vimą, licenciją, draudimą ir supakavimą. Gi už 
čia apmokėtą muitą pateiksime oficialią sąskaitą. 
Prie tokių siuntinių galima pridėti šį-tą ir iš mūsų 
kataloginių angliškų prekių.

Siųskite užsakymus ir reikalaukite pavyz
džių ;

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma. Grei
tas, garantuotas gavėjo parašu patvirtintas pri
statymas !

Atstovai JAV: L. Venckus, 7030 So. Talman 
Avė., Chicago, III., tel. 436-0494; GAIVA, 3570 W. 
Vernor, Detroit, Mich.

Balys Auginąs

MOTERIŠKI VEIKSNIAI
------------------- Humoreska -----------------------

- Pelyte, — taria Pleputienė vyrui, -- manasis čekis šią sa
vaitę riebesnis už tavąjį, štai, ką antvalandžiai daro! Otų vis spi- 
ries, kad aš užimta tik katino ašarų pilstymu. Dabar pats matai, 
koks šeimos ramstis yra žmona.

Nors tai buvo ištarta grynai moterišku koketiškumu, tačiau vy
ras tuoj pat pajuto tą nepalyginamo pranašumo botagą, kuris čia 
pat kirto savo pabrėžtinu svarumu:

- Kai iškeisl bankelyje mudviejų čekius, prašyčiau negaišti su 
draugais alaus stiklui!

Bebaigiąs pusryčiauti Pleputis tyliai nusišluostęs lūpas, pro 
kurias, deja, neišsprūsta joks garsas. Sukrovęs indus į plovimo 
kriauklę, nuolankiai dirsteli J savo "šeimos ramstį", besidažan- 
tį lūpas.

- Beje, į banką, manau, pėstute nukulniuosi? Oras geras. Ir 
mankšta pačiam nepakenks. Nes nuo gerbūvio pilvukas apvalėja. 
Mašiną paimsiu aš -- ji man reikalingesnė. Turiu skubių visuo
meninių reikalų. Begales... O čia štai sąrašėlis. Apsipirkimui... 
Tik žiūrėk, kad viskas būtų šviežia. Dar apsargdinsi šeimą...

Ir davusi paskutinius nurodymus, kaip pradėti šeštadienio tvar
karaštį, pati trankiai išrūksta iš namų. Kartu išveždama J li
tuanistinę savąjį atžalyną. Kad tasai amerikonizmo girioje šla
mėtų taisyklingu lietuviškumu. Saviesiems. Bent pusdieniui. To
je vargo mokykloje.

Mašinos burzgimui nutolus, Pleputis dar tebestovi prie su
krautų indų kaugės ir sprendžia problemą: plauti indus dabar, 
ar grįžus... Kadangi žmona nebuvo šiam darbui išdirbusi smul
kaus plano, jis su nesutepta sąžine nutaria smulkmenas atidėti 
patogesniam momentui.

Ruošdamasis žygiui, susisvajoja. Kaip gera turėti gyvenimo 
draugę, kuri taip budriai, sumaniai ir jautriai tvarko tavo šeimyni
nės buities tvarkaraštį. Netgi pačiam nereikia galvoti, nervintis 
,lr kvaršinti galvą šeimyninėm detalėm.

Modernioj šeimoj taip ir privalo būti! Gyvename demokratijos 
laikus. Rasių ir lyčių lygybę. Ir pagarbą silpnajai lyčiai: jei jau 
ji taip veržiasi į vyriškus darbus — tedirbie.

Kažkokioj ten spaudoj Pleputis skaitė, jog nūdienės šeimos de
mokratijoje nario teisės turi būti apsaugotos: vyras sau, žmona — 
sau, o vaikai, aišku, — irgi sau (jei jie jau sąmoningai apreiškia 
savo individualumą). Juk laisvė visur nūnai. Neribota. Kartais gal 
truputį šiušu darosi — atsilikęs koks žmogėnas net nesusigaudo, 
kur ta laisvė prasideda, ir kur ji tau baigiasi...

"Svarbiausia", — galvoja sau Pleputis -- "Šeimoje privalo bū
ti darna. Šeima, sakykime, kaip pagalvė — malonu ant tokios pa
galvės padėti poilsiui nuvargusią galvą. Bet, jei šeimoje visi ims 
kiekvienas sau traukti tik į savo pusę — iš pagalvės padulks tik 
vėjo nešiojamos plunksnos... Che...che,.,che..."

Patenkintas savo poetiniu palyginimu. Pleputis švelniai nusi- 
kikena. Tai filosofija jau subrandinu šiame krašte.

Paties Plepučio įsitikinimu, jis turįs nepaprasui jautrią blon
dinę sielą! Kodėl jo siela blondinė — jis ir pats nežino. Tik relia
tyviai jaučia. Nes jis tvirui tiki, esą blondinės jautresnės...

Ir staiga, pagal jo moteriškos jautrios sielos konstrukciją, 
pakyla nenumaldomas troškimas išsiplepėti. Pasidalinti savo gera 
nuouika artimam, suprantančiam individui. Savo vidaus džiugesio 
niuansus išlieti gražia lietuvių kalba. Nesgi anglų kalba neturi 
tokių plonybių, kuriomis būtų įmanoma išdėstyti visus plačios 
lietuviškos sielos polėkius.

Ties Septyniasdešimt penktąja gatve tiesiog į jo sumbų dzū
kišką glėbį įkrito bičiulis Gandu lis. šis, išvirtęs iš kažkokių 
mažmenų krautuvėlės, visu plačiu, nuskustu aukštaitišku gymiu 
šypsojos. Plepučiui regėjos, kad- bičiulio ne tik lūpos, akys, bet ir 
buka apvali nosytė juokiasi.

- O, ponas Gandutis... Labutis, labutis... -- Tvirtai spustelėjo 
draugo leteną.

- Sveikučiai, Plepučiai -- kaip žmona ir vaikučiai? — Savo 
ruožtu sučiulbo Gandutis.

Ir tuoj pat, tarsi pateisindamas savo garbingą pavardę:
- Ar girdėjai? Mažą gandelį. Ponai Pempės pirko užmiesty 

didžturčių kaimynystėje- naują rezidenciją.
- Nu, nu, ką sakai? Juk Pempė ne ką uždirba.
- Bet žmonelė ... nutęsia giedamai. — Apie keturias žaliukes 

Į valandą melžia!

- Ką tu, ką tu, Fabijonai, -- skeptiškai nusiteikia Pleputis. 
- Juk tai gero boso uždarbis!

- Ak, Pempienė -- daugialypis talentas: šeimoje, kaip vargo
nininkas — visam šeimos chorui toną duoda, O ir siuvykloje, sa
ko, pačiam bosui diriguoja — ir tas pagal jos dūdelę šoka... Turi 
čigonišką laimę. Baisiai jau man kirbėjo sužinoti, kur ji įsitrynė. 
Bet tyli -- kaip kapų sargas.

Abu bičiuliai draugiškai trepsena šaligatviu.

- Beje, - nustebo Gandutis, - tu mini žemelę nuosavais pil- 
napadžiais? Turbūt, kraislerį čėdini visų Šventųjų dienai?

Į šią malonią draugo pastabėlę Pleputis reaguoja plačiu, atlai
džiu šypsniu:

- Ek, žmona išvyko su reikaliukais. Kai išmoko, supranti, tai 
per kiauras dienas taip ir laksto su mašina. Kaip aitvaras. Net 
duonos mauna į krautuvę su mašina.

Gandučio kaktą aptraukė rūpesčio debesys.
- Sakiau, bičiuli, nemokyk vairuoti. Se, dabar ir paėmė vai

rą iš paties rankų. Ir paliudyk tu jai!!!... Taip, taip — paimk 
dabar jas. Uždirba daugiau, nei vyras. Su autais, kaip laumės 
Joninių naktį siautėja. Argi taip būdavo mūsų mieloj tėvynėj? 
Daugiausia jos ten Konrade visą kavą išpliumpdavo ir paskalė- 
lių voratinkliais visą laikinąją sostinę apregzdavo.

Atsiduso Pleputis:
- Nieko nepadarysi, - demokratija. Keičiasi laikai. O ir mo

terys gi dirba • kaip ir mes, taip sakant, šeimos židinio labui.
- Et, - paniekinamai patempia apatinę lūpą Gandutis. - Koks 

čia tau, šimts kalakutų, dabar šeimos židinys, jei savąją tema
tai kartą savaitėje! Pavyzdžiui, pas Pamuštpentį. Jis dabar dir
ba naktimis, o žmona dienomis. Net nesusitinka. Tai ir stebiuos, 
kaip ta jų šeimos židinio ugnelė dar neišblėsta.

Ir staiga greitakalbe paberia:
- Bet, ot, bičiuli, man, kaip visuomenininkui, skaudžiausia, 

kad jos net ir į visuomeninį veikimą su savo aukštomis kulni
mis braunasi. Ir dargi mus, vyrus, nustelbia pirmaudamos.

- Tau viengungiui, žinoma, tai turi būti čemeryčios — suki
kena Pleputis. O juk, imkim, šiame atomo amžiuje moksliškai 
pripažinta, kad intelekto atžvilgiu, moteris, nu, sakykim, kad ir 
nestovi aukščiau vyro, bet... ot... kartais prilygsta kokiam pro
tiniai mažiau išsivysčiusiam kelnėnui.

Gandutis šokosi, nelyginant liūtas. Kuriam uodegą tampo kaž
koks nesubrendėlis.

- Ką? Prilygsta? Sijonas — kelnėms? Absurdas. Ką tu čia 
sapalioji! Mendozą skaitei? Lorenzo, rodos, studijavai?! Moteris 
negali gi...

- Betgi jos irgi viešai su kelnėmis demonstruoja!
- Ne-sąąą-mooo-nėė...„ Laba diena, ponia Gaigalienė, — pa

sveikino su saldžia šypsena pro šalį slenkančią kaimyno žmoną. 
- Tai po krautuvėles pasivaikštom? Ką? Moterų Tarybos posėdin? 
O vyras maistą supirkinėja? Chm...

O kai moteriškaitė nuskubėjo, Gandučio nervai plyšo: — Gra
žiausia! Girdėjai? Va, ji reiškia, į posėdį, o vyras, kaip tarnaitė, 
su bastučiais, su agurkais, su pienuku... Tpfu... Matai, kaip trem
tis mus suniveliavo: vyrai sijonuoti, o moterys kelnėtos tapo.

(Pabaiga kitame numeryje)

l
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

ĮDOMI PASKAITA

Gruodžio 19 d. — sekma
dienį, tuoj po lietuviškų pa
maldų, šv. Jurgio parapijos 
salėje įvyks įdomi paskaita 
tema "Moderniškos techni
kos laimėjimai erdvėje”, 
kurių skaitys dr. A. Nas- 
vytis. Paskaita bus paįvai
rinta filmu, kuris atvaiz
duos, kaip numatoma pa
siekti mėnulį.

Išgirsime apie tuos tech
ninius laimėjimus erdvėje 
ir apie ateities neįsivaiz
duojamus galimumus.

Pasinaudokime proga šio
je paskaitoje dalyvauti ir 
iš jos išsinešti tokių žinių, 
kurių dar ir spaudoje ne
skelbiama.

Paskaita su filmu užtruks 
neilgiau pusantros valan
dos.

Įėjimas nemokamas.
LB I-os Apyl. Valdyba

• SLA 136 kuopos visuo
tinis narių susirinkimas 
kviečiamas gruodžio 19 d., 
12 vai. 30 min. Lietuvių sa
lėje.

Finansų sekretorius bu
dės nuo 12. vai.

Kadangi kitame susirin
kime turėsime nominuoti 
kandidatus Pildomosios Ta
rybos narių pareigoms, o 
kandidatų esama nemažų 
kiekių, tai būkime apdai
rūs, visu rimtumu pažvelki
me į Susivienijimo ateitį,

• Lietuvių Moterų Klu
bas, (Lithuanian Womens

Society National Bank naujausias skyrius Parmatown, atidarytas 
gruodžio 14 d. Kairėje skyriaus vedėjas J.D. Lavelle, dešinėje — 
padėjėjas J. W. Munro.

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

ilNCl 1909

13515 EUCUD 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Lietuvių skautų Vidurio rajono vadas Tallat-Kelpša perduoda Pi
lėnų tunto vėliavą naujam tuntininkui V. Staškevičiui. Kairėje stovi 
buvęs tuntininkas V. Jokūbaitis. V. Bacevičiaus nuotrauka

DIRVA

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
rengiamas LB I-os Apyl. V-bos Įvyks 

gruodžio 31 d., Šv. Jurgio parapijos salėje.
Dėl kvietimų užsakymo ir smulkesnių informacijų 

kreiptis telef.: A. Jonaitis 681-2849,'F. Eidimtas 881-1921.
Kvietimų didesnė dalis jau užsakyta, todėl prašome 

nedelsti.
Jau eilė metų rengiami LB N. M. sutikimai dalyvių 

neapvylė ir visada praėjo gražiu pasisekimu ir palikdavo 
gražius prisiminimus. Valdyba deda pastangas, kad pa
tenkinti visuomenės pageidavimus, kaip, pav., gauta šo
voj i pastogė — salė, su aikštė automobiliams pastatyti, 
pageidaujama pasilinksminimui muzika, maisto paruoši
mas ir kt.

Praeitais metais N. M. sutikime dalyvavo virš 40 
jaunimo. Tikimės, kad jų skaičius šiais metais padidės.

Sueikime ir šiais metais sutikti N. M. jaukioje nuo
taikoje ir lietuviškoje aplinkoje.

atsilankykime visi ir bal
suokime sąmoningai.

Be to, numatoma dar iš
tisa eilė kitų svarbių klau
simų išspręsti.

Club) savo darbų eigoje iš
vystė akciją lankant netur
tingas ir paramos reikalin
gas šeimas. Specialus ko
mitetas, vadova ujamas 
Mrs. Walter Waylonis, vyk
do tą Kalėdų dvasioje pri
tinkantį darbą.

• Society National Bank 
atidarė savo 19 skyrių Par
mos gyviausiame prekybos 
ir organizaciniame centre 
Ridge Rd. ir West Ridge 
Rd. kampe.

Parma, buvęs nežymiu 
Clevelando priemiesčiu, iš
augo į 100 tūkst. gyvento
jų miestą. Tai devintas sa
vo dydžiu miestas Ohio 
valstijoje.

Society National Bank 
prezidentas Mervin B. 
France pareiškė, kad nau
jojo banko skyriaus atida
rymu išreiškiamas pasiti
kėjimas to miesto sveiku 
augimu ir jo ateitim.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos tradicinė Kalėdų eg
lutė įvyks š. m. gruodžio 
mėn. 26 d. (Kalėdų antrąją 
dieną), 3 vai. po pietų Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Mokyklos ruoš i a m o j e 
programoje pasirodys Au
kuro ansamblis, tautinių 
šokių grupė ir 60 mokslei
vių kalėdinės nuotaikos žo
džių pynėje.

Tėvai prašomi atnešti 
savo vaikams dovanėles, 
kurias Kalėdų Senelis vai
kučiams įteiks.

Į Eglutę kviečiamas vi
sas Clevelando jaunimas, 
tėveliai ir mokyklos bičiu
liai.

Tėvų Komitetas

PAVYZDINGAS GERAS 
DARBELIS

Amerikietė gėlių pardavėja, 
kurios krautuvė yra šv. Jur
gio parapijos kaimynystėje, kar
tą pareiškė, jog labai turinti daug 
simpatijų lietuviams ir visą lai
ką norėjusi turėti lietuvišką vė
liavą, kuria kartu su Amerikos 
vėliava galėtų papuošti savo krau
tuvės langą.

Si jos norą išgirdusi, viena Ne
ringos tunto draugininkė- tuoj 
pat savo lėšomis pagamino vėlia, 
vą ir vieną šeštadienio popietę 
kartu su savo draugovės sesė
mis (teikė šiai lietuvių bičiulei. 
Taip pat linksmai nusiteikusios 
skautės padainavo dar lietuviš
ką dainelę.

Minėtoji amerikietė giliai su
sijaudinusi su ašaromis akyse

Nr. 136 — 5

Klausk mus 
kaip gali sulaukti 

linksmesnes ir apmokėtas 
Kalėdas 1966 metais.

Pradėję dabar padėti į šoną porą dolerių kas antrą savaitę, džiaugsitės Ka
lėdomis ateinančiais metais. Tik atsilankykite į artimiausią Cleveland Trust ban
ką. Deponuokite pirmąjį įnašą gaunant asmenišką Thrift Club kuponų knygą. Ir 
taip būsite kelyje į linksmesnes Kalėdas 1966 metais.

Cleveland Urust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

Federalinės Depositų Draudimo Bendrovės narys

Tai pažiūrėkit, kaip greitai anga Thrift Club sutaupos!
Įnešant depositą į jūsų Thrift Club sąskaitą kas antrą savaitę, jū

sų sutaupos augs pastoviai:
Kas antrą savaitę

ĮNAŠAI 
$ 2.00 

4.00 
10.00

Ateinančioms Kalėdoms.
TURĖSITE 

$ 50.00 
100.00 
250.00

Cleveland Trust Thrift Club sąskaitos gali būti atidarytos ir pvz. 
atostogoms, baldams ar kt. reikalams. Pradėkite savo taupymą pagrin-* 
dinėje įstaigoje, Euclid Avė., ir Ninth St., ar bet kuriame, iš 78 banko 
skyrių arčiausiai jūsų gyvenvietės, ar darbovietės.

priimdama vėliavą tarė: "Šito 
brangaus turto aš laukiau jau 
aštuoniolika metų..." Nenuosta
bu, kad jaunoms, Amerikoje gi
musioms skautėms, šis momen
tas paliko didelj {spūdį.

Atsitiktinai, krautuvėjetuo me
tu buvęs amerikietis studentas, 
stebėdamas tokį nepaprastai emo - 
cin( įvykį, skautėms išvykus, pa
siklausė kaip anglų kalboje rašo
ma Lietuva, "nes tai sekantis 
mano laisvos temos rašinys — 
lietuviškoji vėliava..."

(dc)

IŠNUOMOJAMAS 
moderniai įrengtas 2 mie
gamųjų apartamentas. E. 
49 f prie Superior).

Tel. 431-8745.
(135-137)

GREETINGS and BEST WISHES 
TO OUR FRIENDS and PATRONS

DAIRYMEN’S 
DAIRY PRODUCTS

AT YOUR STORE OR AT 
YOUR DOOR

3068 West 106th St. OR 1-2300

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

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

Alg. Dailidė ir Ant. 
Mikoliūnas

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666

GREETINGS and BEST W1SHES

COLLINWOOD PUBLISHING 
COMPANY

814 East 152nd St. 1.4384

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY 

and 

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd.
SK 2-0828



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Toronto latviu organi
zacijos Daugavas Vanagi 
vadovybė pareiškė esanti 
"nemaloniai n u s t ebinta’’ 
JAV ir Kanados latvių cen
trinių organų ir diplomati
nių atstovų pasyviu nusi
teikimu lietuvių suruošto
sios Lapkričio 13 manefes- 
tacijos ir žygio j JTO rei
kalu. D. V. vadovybė, savo 
laiške latvių organizacijų 
viršūnėms rašo, kad tuo 
metu, kai tiek daug JAV 
valstybės vyrų dalyvavo ir 
sveikino manifestacijų, po
ra tūkstančių latvių neor
ganizuotai ir nereprezenta- 
tyviai klaidžiojo New Yor- 
ke, klausinėdami, kas čia 
darosi.

• Solistė Lilija šukytė, 
atidėjusi savo numatytą 
kelionę Europon, dalyvavo 
New Yorke suruoštame 
konkurse Metropolitan Ope
ros solistų atrankai. Iš 200 
kandidačių buvo atrinktos 
tik dvi solistės sutarčiai su 
opera pasirašyti. Jų tarpe 
ir Lilija šukytė.

• Prašo talkos. Stasys 
Barzdukas, jo šeimai atite

Detroito lituanistinės mokyklos tradicinė kalėdinė eglutė Įvyks gruo
džio 19 d. 3 v.p.p. Lietuvių Namuose, Bus suvaidintas J. Gliaudos Ka
lėdų vaizdelis "Kalėdų svečiai”, kuriame dalyvauja 80 mokinių, po 
to Įvyks Kalėdų senelio sutikimas. Nuotraukoje lituanistinės mokyk
los mokiniai D. Gaižutytė ir A. Kaimelis pernai vaidinę "Skaidrytę”. 

J. Gaižučio nuotrauka

PADĖKA

Visiems tarusiems paskutini 

sudiev mano mirusiai Motinai ir 

pareiškusiems mums užuojautą, 

dėkojam širdingai

Liūdinti duktė
N. Gargasienė -

ir šeima

kusią Pijaus žiūrio paliki
mo dalį — 28 dėžes spau
dos jau senokai padovano
jo Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui. PLA vadovybė ne
turi priemonių parsigaben
ti, todėl nutarė prašyti tal
kos. Jei kas važiuotų auto
mobiliu iš CleVelando j Chi- 
ęagą arba iš Chicagos į 
Clevelandą ir vėl grįžtų, 
PLB vadovybė labai prašo 
užsukti pas St. Barzduką 
(gyv. 18308 Hiller Avė., 
Cleveland, Ohio), paimti 
keletą dėžių spaudinių ir 
atgabenti į Jaunimo Cent
rą (5620 So. Claremont Av., 
Chicago, III.). Už šią labai 
didelę paslaugą Archyvo 
vadovybė bus labai dėkin
ga.

— Mes mylime Lietuvą 
ir prieš visą pasaulį didžiuo
jamės. (Iš partizanų biule
tenio). Kovai už lietuvių 
tautos šviesesnį rytojų jun
kitės i Lietuvių Fondo na
rių eiles ir per LF vardyną 
įamžinkite save ir savo ar
timuosius Lietuvos istori
jos lapuose. (Sk.)

SUKAKTUVINES 
AUKOS DIRVAI
A. Grinius, Detroit................ 1.00
J. Rugienius, Detroit............ 3.00
VI. Braziulis, Cleveland....... 5.00
J. Tamošiūnas, Detroit.....  10.00
Br. Juodelis, Chicago...........5.00
Dr. J. Bartkus, Chicago .... 10.00
H. ir V. Bagdonas, Chicago 10.00
Dr. F.V. Kaunas, Cicero .. 10.00

NEW YORK

LAPKRIČIO 13 D. 
MANIFESTACIJA 
IR KAS TOLIAU

Tokia tema gruodžio 19 
d., sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet Carnegie Endow- 
ment patalpose (345 E. 46 
Street), New York, N. Y., 
įvyks diskusijos.

Į diskusijų rateli įeina 
prel. Balkūnas, manifesta
cijos komiteto nariai: pirm. 
A. Mažeika, A. Bndreckis, 
A. Sniečkus, R. Kezys, J. 
Miklovas ir visuomenės at
stovai. Bus trumpai nu
šviesta žygio - manifestaci
jos genezė, eiga, dabartinė 
veikla ir papasakota apie 
ateities planus, o visuome
nės atstovai turės progą iš
kelti klausimus ir išsiaiš
kinti su manifestacija su
rištas abejones.

Moderatorium bus N. Y. 
Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmininkas dr. K. J. Valiū
nas.

Po diskusijų bus bendras 
pobūvis su vaišėmis.

Diskusijas ir pobūvi ruo
šia New Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmai.

DETROIT

IŠRINKTA VALDYBA

Gruodžio mėn, 5 d. SLA 352 
kuopos susirinkime išrinta 1966 
metams kuopos valdyba šios su
dėties: pirmininkas — Antanas 
Sukauskas, vicepirm. -- Kazys 
Navasaitis, finansų sekretorius 
— J. Mitkus, sekretorius -- P. 
Januška, iždininkas -- Trimer, 
iždo globėjai: P. Vencelevičius,
M. Balčiūnas ir B. Burba. Tvark - 
darys -- J. Balnionis.

šiame susirinkime taip pat bu
vo pasiūlyti kandidatai j pildo
mąją tarybą. Pagal paduotus bal
sus sidlomi šie kandidatai:

Prezidentu -- P. Dargis -- 49 
balsai; viceprez. --AntanasKal
vaitis — 24 ir St. Gegužis 20 bal
sų; sekretorė — B. Pivaronienė 
46 balsai; iždininku: E. Mikužiū- 
tė 24 ir J. Juodikis — 17 val
sų; iždo globėjais: P. Januška -- 
44, S. Briedis 12,MileriūtėlO,St. 
Jokūbaitis — .6, M. Klimas — 3 ir 
A. Gustus 1 balsą.

Dr. kvotėju: Dr. St. Biežis — 
36 ir dr. P. Zalatorius — 9 bal
sai.

A. Grinius

WANTED MALĖ

D1E MAKERS
DAYS

JOURNEYMEN-TOP RATES 
BENEFITS— LONG 

PROGRAM

DEQUINDRE TOOL 
AND DIE CO. 
21109 DEQUINDRE 

HAZEL PARK, MICH.
(133-136)

MALĖ

WANTED 
JOURNEYMEN 

BORING MILL 
OPERATORS 

JIG RORE OPERATORS 
MUŠT BE JOURNEYMEN 58 
HOURS WEEK. LONG PRO

GRAM AND EXCELLENT 
FRINGE BENEFITS.
REX INDUSTRIES 

17100 Francis 
Melvindale, Mich.

(141)
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L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA ir LIETUVIŲ 
TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRIS Chicagoje

RUOŠIA TRADICINĮ

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
erdvioje ir puošnioje Ferrara Catering salėje 

5609-21 WEST-NORTH AVĖ.

Svečiai bus vaišinami šaltais ir šiltais valgiais, veiks baras, šokiams gros 
Korp! NEC LITHUANIA orkestras, pradžia 9 vai. vak.

Automobiliams pastatyti yra dvi aikštės, prieš salę, kitoje gatvės pusėje. 
Staliukai užsakomi pas fil. Mečį Šimkų, 4259 So. Maplewood Avė., nuo 

9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. ir nuo 5 vai. — 8 vai. vakaro telef. CL 4-7450.
L. S.T. Korp! Neo-Lithuania ir L. T. A. Sambūris kviečia visus savo na

rius su jų bičiuliais į šį Naujųjų Metų sutikimą atsilankyti ir draugiškoje nuo
taikoje sutikti ateinančius Naujuosius Metus.

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

■

■

Chicagoje Š.P.M. Gimimo parapijos mokyklos mugėje Elena Lukienė prie laimės šulinio aptarnauja 
lankytojus, kviesdama pasisemti laimėjimų. Z. Degučio nuotrauka

DEŠIMTUKAI VIRSTA TŪKSTANTINĖMIS...
Chicagoje, šv. P.M. Gimimo 

lietuvių parapijos mokykloje jau 
nuo seno veikia Motinų Klubas. 
Šio klubo paskirtis -- metų bė
gyje sukelti lėšų, kurios panaudo
jamos mokyklos pagerinimo rei
kalams. Ir šis Motinų Klubas sa
vo paskirtĮ metai iš metų labai 
gražiai atlieka.

šiais mokslo metais klubas ypa
tingai gražiai pradėjo reikštis. 
Nuo mokslo metų pradžios jam 
vadovauja labai nuoširdi, veikli 
ir energinga Amerikos lietuvai
tė Lucille Shotienė, talkininkau
jant kitoms valdybos narėms. Klu
bas kas mėnuo turi savo eilinius 
susirinkimus(kurių metu apspren
džiama klubo plati ir šakota veik
la.

šių metų rugsėjo, spalio ir lap
kričio mėn. laikotarpyje įvyko 
pora stambesnio mąsto paren
gimų.

Gi paskutinysis — taipvadina- 
ma parapijos mokyklos mugė,bu- 
vo tikrai vertas rimto dėmesio.

šiai mugei Motinų Klubas pra
dėjo ruoštis jau kiek anksčiau. 
Visa eilė motinų po kelias valan
das kasdien pavieniai, ar grupė
mis dirbo įvairiausius žaislus, 
kalėdinius papuošalus, lėles, tau
tines juostas, pagalvėles ir dau
gybę įmantrių rankomis gamin
tų puošmenų. Ir, reikia pasakyti, 
kad darbo vaisiai nuostabiai buvo 
gražūs.

Lapkričio mėn. 17 ir 18 dieno
mis tokia mugė ir įvyko parapi
jos salėje. Visa mugė buvo su
skirstyta skyriais, kuriuos tvar
kė atskiros tų skyrių vadovės, 
būtent: žuvavimo -- Helena Jo- 
baris, D. Trandel ir Josephine 
Wasiliauskas, knygų -- Marija 
Paškevičienė, D. Yuknis, Ka
lėdų -- Aniceta Mažeikienė ir 
Vanda Stankienė, Delikatesų — 
Genovaitė Mažeikienė ir Natali
ja VVitchell, Berniukų -- Josephi
ne Brazen, L. Bučki ir D. Jucius, 
Mergaičių -- Helen Dobrovols-

• Kelis kartus vertesnė 
dovana to, kuris ją teikia 
nedelsdamas. Ar jau grą
žinai sukaktuvinei Dirvai 
lapelį, kurį gavai prieš ke
letą savaičių? Jeigu dar ne, 
būk malonus, padaryk tai 
šiandien. Ačiū.

kienė, Irene Rose ir Loretta Si- 
mon. Bendrame skyriuje dirbo 
— Elena Lukienė, Angelė Kazu- 
nienė ir E. Paškienė. Vaikučius 
maitino St. Klora, Irena Mikšie
nė, R. Vaišnorienė, S. Valaitienė 
ir Aldona Viscount. Didžiuosius 
ir galutinius laimėjimus tvarkė 
Daina Baktienė, Irena Jakaitienė 
ir Adele Kolosą.

Visam šiam sudėtingam dar
bui vadovavo specialiai išrink
ta taip pat energinga Amerikos 
lietuvaitė Mickey Petrošienė su 
pavaduotoja Janet Marvin. Mugė
je porą dienų vyko gyvas judė
jimas, teikiąs tiek vaikučiams 
tiek ir suaugusiems malonaus 
Įvairumo. Čia visi turėjo progos 
tik už dešimtuką pabandyti savo 
laimę ir laimėti tikrai gražių ir 
vertingų dalykų, šio klubo moti
nos pagamino per 2000 fantų, tu
rėjo susukti 20.000 laimėjimų bi
lietėlių, įrengti savus skyrius ir 
per dvi dienas aptarnauti gausy
bę mugės lankytojų. Maitinimo 
skyrius per pietų pertrauką -- 
1 vai. ir 15 min. pavalgindinda- 
vo po 600 tos mokyklos vaiku
čių.

Per dvi dienas į mugės bedrą 
kasą subiro 20.000 dešimtukų ir 
tuo būdu atnešdami 2.000 dolerių 
pelno Motinų Klubui.

Motinų Klubas šią sumą paski
ria šios mokyklos reikalams — 
numato įrengti mokykloje ir kla
sėse garsiakalbių sistemą, ku
ri tarnautų mokyklos įvairioms 
perduodamoms į klases infor
macijoms ir drauge būtų labai 
gera priemonė Įvairių nelaimin
gų atsitikimų atvejais.

Motinų Klubą už tokius gra
žius užsimojimus tenka tik pa
sveikinti ir už kruopštų darbą 
padėkoti. Taip pat tenka pasi
džiaugti, kad jos žada iš sunkiai

-------------------------------------------------------------- ——-

GREETINGS and BEST WISHES

THE KOEHLER RUBBER &

SUPPLY COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 Carnegie Avenue
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■
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uždirbtų dešimtukų prisiminti ir 
mūsų lietuviškąją spaudą bei lie
tuviškas radijo valandėles.

Tai vienas labai mažytis, bet 
gana gražus pavyzdėlis daugeliui 
mūsų organizacijų, veikiant ir 
sutartinai dirbant gražesniems 
tikslams,

Jurgis Janušaitis

NEUŽMIRŠKIT
LAKU 
ATNAUJINTI
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GREETINGS and
BEST W1SHES

OUALITY 
BEVERAGES

i n to 
your. Kome.

CM TO BE GOOD

MARVEL
BEVERAGE CO.

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

HE 1-8867
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