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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

J. RAJECKO. LIETUVOS 
ATSTOVO, SVEIKINIMAS 

JAV LIETUVIAMS 
ŠVENČIŲ PROGA

BRONIUI K. BALUČIUI 86 METAI

KALENDORINIS LAIKO SUSKIRSTYMAS NE
SUTINKA SU POLITINIŲ ĮVYKIU RAIDA. — 
POLITIKOS NEGALIMA KIEKVIENAIS ME
TAIS PRADĖTI Iš NAUJO. — JI YRA SUSI
JUSI SU PRAEITIM. KURIOS NEGALIMA IŠ

BRAUKTI...

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

T.S. Eliot, 1948 m. Nobelio 
premijos laimėtojas, savo "The 
Coctail Party labai teisingai 
Neatpažinto Svečio lūpomis pa
stebi:

You will change your mind, 
būt you are not free

Your moment of freedom was 
yesterday.

You made a decision. You sėt 
in motion

Forces in your life and in the 
Ii ves of others

Which cannot be reversed.
Prisiminiau tą posmą galvoda

mas apie besibaigiančių metų po
litinius įvykius. Politiką sunku 
logiškai suskaldyti | metus, ji 
taip nesidalo, ir kiekvieni nauji 
metai prasideda su senųjų var
gais.

Tie Eliot žodžiai labai tinka 
ir politikams. Demokratinėje san.

JAUNOSIOS KARTOS VAIDMUO
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Garbės 
Komiteto nario S. Lozoraičio žodis jaunimui

STASYS LOZORAITIS, 
Lietuvos Diplomatijos Šefas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės nutarimas pa
skelbti 1966 metus Pasau
lio Lietuvių Jaunimo me
tais iškelia jaunosios kar
tos vaidmenį mūsų gyveni
me užsieny, šiuo atsitiki
mu aš noriu pasisakyti dėl 
politinės ir visuomeninės 
reikšmės. Tas vaidmuo yra 
svarbus ir būtinas. Užsie
nio lietuviai sudaro visuo
menę, tai yra, tautinį ir po
litinį organizmų, kuris turi 
būti gyvas ir gyvybingas 
tiek fiziniai, tiek dvasiniai. 
Tam mūsų visuomenė pri
valo būti nuolat papildoma 
naujomis jaunomis jėgo
mis. Tai nėra nei kokių var
žybų dėl įtakos ar pareigų, 
nei skirtingų interesų su
sidūrimo klausimas. Jaunų
jų ėjimas į visas visuome
nės veiklos sritis yra nor
malus bei natūralūs pasi
reiškimas, kuris palaiko vi
suomenę gyvą, kartu lai
duodamas įvairaus amžiaus 
žmonių bendradarbiavimą.

Varžybų tegali būti ieš
kant tobulesnių idėjų, iš
vystant didesnę energiją, 
nustatant tikslinge s n i u s 
veiklos būdus, ir, žinoma, 
— visa tai darant iš vieno 
bendram tikslui pasiekti. 

tvarkoje (ir ne tik joje) politi
kas turi pataikauti daugumai, ku
ri normaliai mažai ką suvokia. 
Jis visiems pažada 'duonos ir 
žaidimų’ ir kai prisieina už tai 
pareikalauti kiek didesnės kai
nos, prasideda 'ašaros ir dantų 
griežimas*. Bet sprendimas jau 
buvo padarytas vakar.

Prieškalėdiniam Time nume
ryje vienas skaitytojas skundžia
si:

"Aš pradėjau dirbt New Yor- 
ke sulaukęs 10 metų. Aš dirbau 
pilną laiką lankydamas aukštes
niąją mokyklą, studijuodamas aš 
turėjau net du darbu, miegojau tik 
4 valandas Į parą. Dabar galiu 
pasirinkti atlyginimą už tai: bū
ti iškastruotas (emasculated) ku
riam nors Vietnamo apkase (fox 
hole), mesti napalmo bombas 
ant moterų ir vaikų, susirgti di

Kiekvienai jaunajai kar
tai yra įgimtas noras — 
viską ar bei m, daug ką tvar
kyti geriau negu senoji 
karta. Tai garbingas ir 
naudingas noras. Bet jis 
gali būti įvykdytas, gali 
tapti pažangos veiksniu tik 
tuo atveju, jei jis parem
tas tinkamu jaunimo pasi
ruošimu ir mokėjimu pasi
naudoti senų kartų patyri
mu ir jį pagilinti.

Užsienio lietuvių jauni
mas yra parodęs savo su
brendimą bei gabumus, 
sunkiomis sąlygomis sveti
muose kraštuose įgydamas 
mokslo ar šiaip darbo kva
lifikacijų, susidaryda m a s 
egzistencijos pagrindą ir 
saugodamas tautinį susi
pratimą.

Aš linkiu, kad 1966 me
tais būtų plečiamas jauno
sios kartos dalyvavimas 
mūsų, užsienio lietuvių, 
bendrame darbe lietuvybei 
gilinti ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo by
lai remti, — tame darbe, 
kurį dirbame visada tikė
dami mūsų tautos ir jos 
jaunimo krašte laisva dva
sia.

Naujagimio krikšto tėvai...

zenterija ar geltonuoju drugiu... 
Well, po velnių su JAV, Vietna
mu ir Great Society... važiuoju 
į Rio de Janeiro".

Ir čia yra tiesos. Kodėl aš vie
nas turiu žūti? Iš kitos pusės, jei 
visi taip galvotų ir darytų, kas 
liktų iš taip šaunios Amerikos. 
Karas tolimam Vietname, ku
riame iki šiol Žuvo maždaug tiek 
pat amerikiečių, kiek per tris 
savaitgalius eismo nelaimėse, vi
sai-pribaigtų tą galingą šal|!Bet, 
jei tam tikras skaičius žmonių, 
ir tai kartais labai šaunių, būti
nai turi žūti eismo nelaimėse, 
kodėl jaudintis dėl Vietnamo nuos. 
tolių? šūkis: vienas už visus, 
visi už vieną -- kartais atneša 
skaudžias asmenines tragedijas, 
tačiau vieno žmogaus auka daž
nai išgeibsti kitus.

Dean Rusk klausė savo sąjun
gininkų NATO konferencijoje Pa
ryžiuje: "Pasiklauskit savęs(ask 
yourself) kokie jūsų tautiniai in
teresai glūdi Vietnamo konflik
te. Pasiklauskit savęs, kokius 
interesus turėjote Mandžurijoje 
1931 metais ir 1936 metais Eti- 
jopijoje. Pasiklauskit savęs, ko
kie buvo jūsų tautiniai interesai, 
kai Hitleris darė savo agresy
vią pažangą. Tomis dienomis, 
mes, kaip vyriausybės, nesupra
tome savo tautinių interesų — ir 
pažiūrėkime kokią už ui sumokė
jome kainą".

Teisingai, bet ne visai. Ar ne
reikėtų dar pasiklausti, kokia kai
na sumokėu už Jaltos susiurimą
ir norą įgyti bolševikų draugys
tę? Juk amerikiečiai šiandien 
krinta Vietname ne nuo japonų, 
kurie 1931 m. pasileido!Mandžu- 
riją, ar italų, kurie 1936 m. išsi
ruošė karui prieš Abisinijos im
peratorių, ar nuo Hitlerio pali
kuonių, bet nuo savo vakarykš
čių sąjungininkų! Kokius tauti
nius interesus Amerika turėjo 
susidėdama iki tokio laipsnio su 
sovietais? Ir kokie tautiniai in
teresai dabar neleidžia tai vie
šai pasakyti? Ask yourself, Mr. 
Rusk!

Bet kaip Eliot sako: norėtum 
pakeisti savo pažiūrą, bet neesi 
laisvas; tavo laisvės momentas 
buvo vakar...

Iš tiesų negali atsukti istori
jos laikrodžio ir todėl stengia
mės su juo susigyventi, pripras
ti prie jo ritmo. Vienas ryškiau
sių tokių pastangų pavyzdžių yra 
popiežiaus Povilo VI nutarimas 
pradėti beatifikacijos bylas abie
jų savo pirmatakūnų Pijaus XII ir 
Jono XXIin. Politiškai žiūrint, 
primasis buvo labai didelis ko
munizmo priešas, kuriam dabar 
prikišamas net per didelis Hit
lerio toleravimas, antrasis pri
ėmė Chruščiovo žentą Adžubėjų 
ir palankiai žiūrėjo | visus gero 
sugyvenimo su komunistais ban
dymus. Praktiškos politikos žy
giuose juos labai sunku sude-

BRONIUS K. BALUTIS, Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas niinisteris Didžiajai Britanijai ir Olandijai, gruodžio 29 
d. švenčia 86 metų sukaktį.

Gimęs 1879 m. Seirijuose, Seinų apskr., 1905 m. atvyko į JAV 
ii- tuoj įsijungė į lietuvių visuomeninę veiklą, čia baigdamas aukš
tuosius mokslus. Po I Pas. karo grįžęs Lietuvon įstojo diplomati- 
nėn tarnybon. 1928 m. buvo paskirtas Lietuvos nepaprastu pa
siuntiniu ir įgaliot. ministru Washingtone, o nuo 1934 m. iki šiai 
dienai yra Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru
Londone. Sukaktuvininkas yra Korp. Neo-Lithuania garbės filis 
toris.

Pavergtųjų Seimas sveikina 
Rytų Europos tautas Naujų 

Metų proga
Pavergtųjų Europos Tau

tų Seimas nuoširdžiai svei
kina Naujų Metų Albanijos. 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos,

rinti, tačiau labai gali būti, kad 
po keliasdešimt metų jie abu bus 
paskelbti ne tik "Beati" (palai
mintaisiais), bet ir "Sancti" (šven • 
taisiais) kaip ir kiti 79 iš viso 
262 buvusių popiežių. Bet nepai
sant tokios gausios palaimos, vis 
dar laiks nuo laiko prireikia Vi
suotinio Bažnyčios Suvažiavimo, 
kad sutaikius nustatytą santvarką 
su bėgančiu gyvenimu! Jei taip 
daroma tikybiniuose reikaluose, 
negalime tuo stebėtis ir tarptau
tinėje politikoje.

Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos žmones.

Praėjusieji metai dar 
kartą patvirtino, kad nėra 
pasaulyje jėgos, kuri galė
tų sustabdyti istorini lais
vėjimo vyksmą ir užgesin
ti tautų valstybinės nėpri- 
klausomybės siekimus. 
Laisvas tautų apsisprendi
mas ir buvusių priklauso
mų tautų emancipacija ir 
praėjusiais metais padarė 
didelį šuolį į priekį. Ir mū
sų byla — Rytų ir Centro 
Europos laisvės byla — 
1965 yra šį tą laimėjusi. 
Kova dėl valdžios Kremliu
je ir Kinijos-Sovietų Sąjun
gos santykiuose didėjantis 
plyšys toliau sklaidė kadai
se buvusio monolitinio ko
munizmo jėgas. Bendroji 
tarptautinės raidos kryptis 
šiandien yra aiškiai pasu
kusi į visų tautų laisvę. 
Daugelyje sovietų paverg
tųjų kraštų savo nepalau
žiamu atsparumu sovietinei 
priespaudai pavergto s i o s 
tautos privertė sovietinį 
prispaudėją keisti savo po
litiką ir atsisakyti kai ku
rių stalininių prievartavimo 
priemonių. Pavergtųjų Sei
mas gerai supranta, kad ir 
ateinančiais metais paverg
tųjų neįveikiamas atsparu
mas priespaudai vers sovie
tini prispaudėją daryti kai 
kurių naujų nuolaidų lais
vei.

Antra vertus, sovietų ko
munistiniai viešpačiai, so
vietiniai valdinihKai ir. slap
toji bei viešoji policija vi:; 
dar tvirtai tebelaiko vairus 
pavergtuose kraštuose, nors

Besibaigiančių metų pro
ga su pasitenkinimu prisi
menu visų lietuvių veiks
nių, organizacijų, spaudos 
bei pavienių lietuvių Ame
rikoje pasišventusią veik
lą Lietuvos labui.

JAV lietuviai ypatingai 
šiemet pasižymėjo nepa
prastu organizuotumu ir 
veikla. Laisvai, nevaržomai 
ir viešai, skaitlingom pro
gom, pasisakyta prieš Lie
tuvos okupaciją. Protestuo
ta prieš ją, užsistota už už
čiauptų lūpų pavergtą tau
tą ir ieškota politinės pa
ramos ginti Lietuvos tei
sėms į nepriklausomybės 
atstatymą.

Tai ryškiai pasireiškė 
sąskrydžiais lietuvių stu
dentų prie Baltųjų Rūmų, 
Baltiečių manifestacijomis 
W a s h ingtone, Chicagoje, 
Hartforde, Pasaulinėje Pa
rodoje ir kitur.

Jaunimo metų išvakarė
se lietuvių jaunimas ypač 
didingai pasireiškė lapkri
čio 13 d. Madison Sųuare 
Garden, New Yorke. Ten 
bei žygiu į Jungtines Tau
tas jaunatvišku ryžtu bei 
entuziazmu pasisakyta už 
Tėvų žemės pavergtos tau
tos teisių atstatymą.

Kol esama taip ryžtingo 
ir pasišventusio jaunimo, 
senesnioji karta gali būti 
rami dėl ateities pastangų 
Lietuvos Nepriklausomybei 
atstatyti.

Tėvynės ineilė šiemet 
vieningai suliepsnojo visų 
lietuvių širdyse. Tos eise
nos nebuvo vergų manifes
tacijos, kokias Lietuvos 
p a v e r g ėjas praktikuoja. 
Dargi Lietupos okupantas 
negalėjo nutylėti laisvų lie
tuvių atkirčio į jo tariamo 
išlaisvinimo minėjimą.

Giliai nuoširdžiai visiems 
dėkoju už besibaigiančių 
metų veiklą dėl Lietuvos.

Taip pat nuoširdžiai dė
koju už skaitlingus sveiki
nimus bei linkėjimus šven
čių proga.

Naujųjų 1966 Metų pro
ga sveikinu visus geros va
lios tautiečius.

Linkiu jiems, kad Nau
jieji Metai, su lietuvių jau
nimo talka, atneštu palai
mos Lietuvai, pavergtai 
Lietuvių Tautai ir visiems, 
kurie už jas kovoja.

Tikėkime, anksčiau, ar 
vėliau — mūsų bus atei
nanti metai!

komunistinė ideologija, ta 
savo laiku buvusi galinga 
sovietinės priespaudos at
spirtis, nesulaikomai aižė
ja; šiandien labinu negu 
kada nors sovietinė tautų 
priespauda ir žmonių prie
vartavimas tesilaiko vie
nais durtuvais. Maža to. 
Laisvojo pasaulio ūkinė pa
žanga ir visuotinės gerovės 
kilimas verčia sovietinius 
viešpačius, laužant mark
sizmo-leninizmo ūkines dog
mas, daugiau gaminti kas
dienio vartojimo dalykų. O 
laisvojo pasaulio kultūrinės 
kūrybos laisvė verčia at
leisti "socialistinio realiz
mo” pančius rašytojams, 
d a i 1 ininkams, intelektua
lams. Be abejo, Kremlius 
gerai žino, kad ūkinės ir 
kultūrinės laisvės prošvais
tės sovietinėje priespaudo
je tėra pirmosios kregždės 
politinių laisvių pavasario.

(Nukelta | 2 psl.)
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SKAITYTOJŲ NUOMONES IR PASTABOS

SAVA GARBĖ PIRMIAUSIAI
S.m. Draugo 233 n-rio redak

cinės skilties straipsnio, pava
dinto "Silpnybės {žeidžiančios 
Ameriką" rašėjas P.S. ragina 
mus ginti šio krašto garbę ir ati-

Pavergtųjų Seimas 
sveikina...

(Atkelta iš 1 psl.)
Kremliaus viešpačiam ypač 
nerimų kelia jaunimo nuo
taikos ir nepasitenkinimas 
sovietine padėtimi tiek pa
vergtuose kraštuose, tiek 
pačioje Sovietu Rusijoje. 
Savo ruožtu priespaudos ir 
teroro sovietinis viešpata
vimas pavergtuose kraštuo
se lengvai nepasiduos lais
vės nupučiamas. 'Atvirkš
čiai, po laisvėjimo prošvais
čių kiekvienu metu gali 
siūbtelti tik dar beatodai- 
riškesnės politinės prie
spaudos banga. Kiekvienu 
atveju ji bus trumpaamžė.

Į 1966 žengiame, savo 
laisvės kovai turėdami vi
suotinę laisvojo pasaulio 
moralinę paramų. Mes ti
kime, kad ateinantieji me
tai vėl bus žingsnis į priekį 
sovietų pavergtųjų tautų 
laisvės siekimuose, 1966 
metai tikrai priartins va
landų, kurių Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir Vengrijos žmo
nės vėl galės laisvai lemti 
savo tautų gyvenimų. Sn ta 
nepajudinama viltimi Pa
vergtųjų Seimas nori užtik
rinti ir savo pavergtuosius 
brolius ir seseris, kad iis, 
nesvyruodamas ir nepails
damas. tęs laisvės kovų, 
kels savo halsų už belaisviu 
tautu, teisėtus laisvo apsi
sprendimo reikalavimus.

taisyti laisvės sampratą. Ilgo
je įžangoje, užsibridęs iš tolo, 
net nuo Romos imperijos laikų, 
ir paaiškinęs, kaip jos (Romos) 
viskuo pertekę didikai pačią vals
tybę nusmukdė ir pagaliau su
griovė, pamažu prieina prie da
bartinės padėties Amerikoje. Čia 
kartais taipgi esą galima {žvelgti 
"romėnų likimo kelią", kuris 
esąs slidus, kartais suniekinąs 
pačią laisvę. Tokio suniekinimo 
pavyzdžiu P.S. pasirinko nužudy
tojo prezidento našlės laiškų par
davinėjimą varžytynėse. Rašėjas 
ypač piktinasi, kad už žudiko Os- 
waldo laiškus buvę mokama bran
giau, negu už buvusios preziden
tienės. Rašinio pabaigoje auto
rius skatina skaitytojus visais 
galimais būdais protestuoti prieš 
tokius asmenis, kurie "savo silp
nybėmis {žeidžia Ameriką".

Vargu kas neigtų, kad dabarti
nėje šio krašto visuomenėje ne
stinga panašumo su Romos im
perijos nuosmukio laikų reiški
niais. Akivaizdžiausias ženklas 
bene bus: gyventi, vadovaujantis 
šūkiu, "panem et circenses". Iš 
to savaime vyksta gerų papročių 
sunykimas, dorovės nepaisymąs, 
auklėjimo iškrypimai ir 1.1. Tik 
Kenedienės laiškų nuotykis, man 
rodos, šiuo atveju nėra nei būdin
gas, nei ypatingai pabrėžtinas 
dalykas. Juk ne nuo šiandien mėgs
tame visuomenę maitinti sensaci
jomis ir iš to pasipelnyti, o pati 
visuomenė nėra linkusi nei pro
testuoti, nei kovoti. Mūsų tri
grašis, šiuo reikalu pakištas, ne 
tik neturėtų jokios reikšmės, net 
vargu arbūtųpastebėtas. Jau 1956 
m. Richard Arens, tuo laiku kon
greso Neamerikinei Veiklai Tir
ti Komisijos direktorius,baimi
nosi, kad "amerikinė kultūra 
žlunga, ir ne daugiau, kaip sau
jelė, žmonių tuo susirūpinę".

Antra vertus, buv. prezidentie
nė jau nėra Baltųjų Rūmų gyven
toja, ir jos {žeidimas arba, kaip 
P.S. sako, niekinimas vargu gali 
būti laikytinas Amerikos {žeidi
mu. Ji yra privatus asmuo, kaip 
ir kitų buvusių prezidęntų šeimų 
nariai. Pagaliau, jei prezidento

našlė jaučiasi užgauta, tai ji vi
sais atžvilgiais yra pajėgi {žeidi
mui priešintis. Juk tam yra {sta
tymai, teisininkai, teismai, {vai- ■ 
rios tyrimo komisijos, kongresi
nės "investigacijos" ir t.t. Jei 
pav. kas, gavęs minėto straips
nio rašėjo laiškus, juos (be jo 
žinios ir sutikirbo) imtų viešai 
skelbti ir pardavinėti, manau P.S, 
žinotų { ką kreiptis ir kokiu būdu 
gintis. Ką jau bekalbėti apie tur
tingą ir {takingą Kenedžių giminę.

Viešajai dorovei saugoti čia 
yra įsisteigę atitinkamos įstai
gos, draugijos. Jei mes blogybes 
matome, argi jie to nepastebėtų? 
O apie žudiko Rubinšteino bylą 
puikiai atsimename, kaip atsar
giai ji buvo nagrinėjama ir spren
dimas ruošiamas. Apie velionies 
Kenedžio mirties tikrąsias prie
žastis mes jau vargu visą teisy
bę sužinosime, gal tik mūsų vai
kai kada nors patirs. Bet, ma
tyt, tokia yra politika pasaulyje 
taikai išlaikyti.

Bet ar nejžeidžiama Amerika, 
kai jos pačios mokslo Jstaigųauk- 
lėtiniai eina iš vien su priešu, o 
universiteto profesorius viešai 
pareiškia būsiąs patenkintas, jei 
Viethame laimės raudonieji? Kol 
atsiranda jaunuolių, mieliau su
tinkančių dėtis iškrypėliais, ne
gu eiti karo tarnybon, ar P.S -sui 
neatrodo, kad čia didesnis Ame
rikos {žeidimas ir laisvės pikt- 
naudojimas, negu prekyba buv. 
prezidentienės laiškais?

Rašėjas kursto mus visomis 
galimomis priemonėmis protes
tuoti, rašyti laiškus ir t.t.

Visai kitas dalykas raginti už
versti kongresmanus laiškais dėl 
lietuvių tautos reikalų, nes kon- 
gresmanai ir kiti valdžios atsto
vai nėra {pareigoti rūpintis mūsų 
tautos likimu, ypač kai šio kraš
to viešoji politika nesutampa su 
mūsų siekiais. Tik mūsų be at
vangos spaudžiami, jie kartais 
ir { mūsų pusę atsigrjžta, jei jau 
ne mus užjausdami, tai bent ver
tindami niūsų rinkiminius bal
sus. Bet jeigu mes juos nuolat 
bombarduosime ir bendraisiais 
viešojo gyvenimo reikalais, ku
riais rūpintis jie pačios visuo
menės yra išrinkti ir apmoka
mi, tai tektų jų raštinių tarnau
tojų skaičių gerokai padidinti, 
kad būtų {manoma visą iaiškų ir 
protestų antplūdi bent apyčiupai 
peržvelgti.

Tiesa, P.S. nepasako, kam tuos 
laiškus adresuoti ir kur link tuos 
protestus "prieš vertybių sumai
šymą ir laisvės nuvertinimą" 
kreipti. Gal senatoriui Fulbrigh- 
tui, o gal The New YorkTimes 
bosams? Kai vertybės painioja
mos pačiose viršūnėse, sunku su
sigaudyti, kam tuos laiškus siųs
ti. Deja, maišatis jau aiškiai pa
stebima ir mūsų išeivijos {pavir
šių išplaukusių "kontraversinin- 
kų" galvose. Vieton rašinėjus 
laiškus Amerikos garbei ginti, 
geriau pradėti nuo savęs, savo 
visuomenėj atrenkant gėr{ nuo blo
gio, kol dar ne vėlu, nes ir mes 
patys jau krypstame {tą, anot P.S, 
slidųj{ romėnų kelią.

(sm)

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

PHILADELPHIJOS 
LIETUVIU ŽINIOS

KALĖDŲ EGLUTE

1966 m. sausio mėn. 9 d. 3 
vai 30 min. Šeštadienineės mo
kyklos mokytojai ir tėvų komite
tas ruošia vaikams eglutę. Bus 
pastatytas vaizdelis. Vaizdelio 
pastatymui talkininkauja A. Gai’ 
galas. Eglutės pastatymas vyks
ta Šv. Andriejaus parap. salėje 

SUDARYTA APYGARDA

Lietuvių Bendruomenės našes
nei veiklai išvystyti sudaryta Piet
ryčių Apygarda. Šiuo metu šią 
apygardą sudarys Philadelphijos 
ir Pietinės N.J. apylinkės. Nau
joji valdyba pasiruošusi suorga
nizuoti - {steigti naujų apylinkių. 
Apygardos pirm. St. Mankas, vi
cepirm. J. Stiklorius, ižd. - sekr. 
K. Gudėnas ir nariai J. Janulai
tis ir P. Baublys.

* ALTS-GOS Rytų Apygardos 
valdybą sudaro pirm. A. Jonys, 
sekr. B. Vigelis ir ižd. B. Va
lius.

* VASARIO 16 D. minėjimui 
ruošti sudarytas organizacijųat- 
stovų komitetas. Pirmininkas — 
LB Apylinkės pirm. J. Ardys, 
finansų komisijos -- J. Skla- 
daitis, meno dalies — K. Pliuš
konis, politinės ir spaudos — A. 
Gečys. Šių visų komisijų kordi- 
natorius V. Gruzdys. Minėjimas 
{vyks 1966 m. vasario mėn. 20 
d. Lietuvių Muzikinio Klubo sa
lėje.

RADIJO VALANDĖLES 
PARENGIMAS

Bendruomenės Balso Radijo 
valandėlė išlaikoma iš aukų ir 
skelbimų nuolatiniam gyvavimui 
pritrūksta lėšų. Karts nuo kar
to suruošia parengimą. 1966 m. 
vasario mėn. 5 d. Lietuviu Muzi
kinio Klubo salėje ruošia {domų 
šiupinį. Programojedalyvaus gar
sus akordionistas Ch. Dauba
ras ir artistas V. Žukauskas su 
nauja programa. Kas gi nenorė
tų juos dar kartą pamatyti ir pa
klausyti? Be to, laimėjimams 
skirta paveikslų ir numatytos ki
tos pramogos.

Z. JANKAUSKAS -- 80 METŲ

Žinomam senosios kartos vi
suomenininkui Z. Jankauskui 196G 
1.1 d. sueina 80 metų. Nors am
žiaus našta slegia, tačiau Zig
mas yra tiesus ir aktyviai reiš
kiasi visuomeninėje veikloje, 
ypač A.L. Susivienijime eida
mas finansų sekretoriaus - iždi
ninko pareigas. Z. Jankauskas 
yra A LT S -gos Philadelphijos 
skyriaus garbės narys.

NUMATOMI PARENGIMAI

1966 m. balandžio 16 d. Atei
tininkų parengimas. 1966 m. ba
landžio 23 d. Korp! Neo-Lithu- 
ania šventė. 1966 m. balandžio 
30 d. Philadelphijos LietuviųTau- 
tinio ansamblio pavasario kon
certas. Ansamblio v-bą sudaro: 
pirm. A. Rukšys, vicepirm. K. 
Pliuškonis, sekr. L. Kaulinytė, 
ižd. A. Ramanauskas ir narė V. 
Ramanauskaitė. Ansamblio diri
gentas L. Kaulinis.

P.M.

ATIDARYK BONKĄ UGNYJE DARYTO SKONIO 
SAVO BIČIULIUI

Pavaišink ji stipriu, atmintinu Stroh’s skoniu... 
vieninteliu amerikietišku alum, darytu tiesiogine ug
nim. Tuo būdu jis daromas, kad jūs ir visi jūsų bi
čiuliai galėtų gardžiuotis išimtinu ugnyje darytu 
skoniu. Populiarusis Stroh’s... turi skoni, kuri kiti 
norėtų turėti.

NEUŽMIRŠKIT
LAIKU 
ATNAUJINTI
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

"KODĖL ESATE BAIKŠTŪS jūs, žmonės menko ti
kėjimo?’ (iš Mato Evangelijos, 8-26). — Antrą kartą, 
aou kartus baigiantis metams, šie žodžiai prašyte prašos 
primenami susijaudinusiems dėl pasirodymo šioj padan
gėj to ar kito asmens ”iš anapus” (konkrečiai — iš Vil
niaus) ir ypač dėl keleto mūsiškių susitikimo su jais.

Tikrų ar įsivaizduotų implikacijų tuose susitikimuo
se, žinoma, yra. Ir nuomonių dėl jų yra įvairių: verta — 
neverta, gera — negera, galima — negalima... Svar
biausia — turi ar neturi toki susitikimai reikšmės ko
vos įtampai tarp Lietuvą paglemžusios rusų komunistų 
valdžios ir tos valdžios nelaisvėn nepatekusių bei prieš 
ją kapituliuoti nesutikusių lietuvių?

Griežtai apie tą reikšmę atsakyti ne visai paprasta. 
Jau keletas metų jie dirgina, o štai dar ir dabar Vlikas 
tebegalvoja, ką sakyti, žinoma, autoritetui, iš kurio lau
kiama pavyzdingiausio išmintingumo, vis dar tebegalvo- 
jant, neiškenčia neišdygusi iniciatyva iš šalies, ir ši ne
iškenčia nepabandžiusi savu išmanymu rasti atsakymų. 
Paskiri asmenys — patys vieni, ar būreliuose susimetę 
— ima ir atsako. Vieni neigiamai, o kiti ir teigiamai. 
Atseit, — progai pasitaikius, esą verta, gera, galima ir 
net reikia susitikti. Ir susitinka.

Dangus dėl to, regis, dar niekur neįlūžo, bet susi
jaudinimų, perspėjimų ir smerkimų nestinga. Prieš anas 
Kalėdas ALT perspėjo mus neturėti reikalų su Lietuvos 
okupantų agentais. Prieš šias — A. L. Bendruomenės 
valdyba vėl visus perspėjo, o ”tuos, kurie bendradarbiau
ja su okupanto įstaigomis ar atstovais”, pasmerkė. Ko
kia vada? Turbūt, dėl tų aliarmuojančių gandų apie su
sitikimus su prof. Kubilium.

Budrumas dėl tokio reikalo — gerai. Bet jis vargu 
gali išeiti tikslingas, kai reiškiasi tik gando pažadintas. 
O iš gando apie pasimatymus — ar su prof. Kubilium, 
ar su kitais — nematyt net apyrimčio, ne tik rimto pa
grindo spręsti, kad kas nors iš juose buvusiųjų jau ėmė 
"bendradarbiauti su okupanto įstaigomis ar atstovais”. 
O gal kaip tik priešingai?

šūktelėjo anonimas "Viešpatie, gelbėk — skęsta
me!”, ir valdybos bei tarybos, vietoj padrąsinusios — 
"kodėl esate baikštūs”, pačios aliarmuoja, — ne tik mus, 
o net ir Valstybės Departamentą. Kažin ar tuo nekuriam 
nuomonės apie save, kad esam tik baikštūs ir menko ti
kėjimo?

Kiekvienu atveju, ALB valdyba su tuo "bendradar
biavimo” klausimo neva išsprendimu bus pasiskubinusi. 
Užbėgo už akių net savo tiesioginiams "viršininkams” — 
PLB valdybai, kuri irgi tą klausimą svarsto, bet tarėsi 
turinti sprendimą daryti bendrai su Vliko valdyba susi
tarusi (kad būtų suderinta su "bendra politika”). O kas 
išeis iš to derinimo, jei kiekviena bendruomenės krašto 
valdyba tuo pačiu reikalu ims skelbti nutarimus, ir gal 
dar mažiau ar daugiau skirtingus? Kaip reikalausi vi
suomenės drausmingumo, jei valdvbos-tarybos pačios ro
dys sau priešingą pavyzdį: spręs kiekviena savo nuožiūra?

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminirrjai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00
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ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
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MES - DAUGIAU PRITYRĘ, 
0 MES - NEPAISOME...
Time magazino gruodžio 24 d. 

laidoje tilpo dėmesio verta essay 
apie jaunimą (On not losingone’s 
cool about the yoūng). Tai kartu 
platus, o kartu ir labai konden
suotai patiektas vaizdas visuome
nės ir jos vadų pažiūrų Į jauni
mą {vairiausiais Vakarų kultūros 
ir visuomeninio brendimo laiko
tarpiais. Pagrinde gi lieka nusi
vylimo ir pasididžiavimo Ame
rikos jaunimu palyginimai, iš
reikšti {žymesni ų sociologų, a ukš • 
tųjų mokslo {staigų profesorių.

Žinoma, paskelbtoji Amerikos
jaunimą smerkianti statistika iš 
FBI stalčių, rodanti 73,4% nusi
kaltimų, papildytų žemiau25 me
tų amžiaus žmonių ir tame Time 
straipsnyje praleidžia nepaminė
tą aplinkybę, kad toje statisti
koje bendrieji skaičiai išplaukia 
ne iš tokio jaunimo nusikaltimų, 
kok{ mes j{ normaliai vienoje tau
toje {sivaizduotume, bet iš tos 
priežasties, kuri yra aiškiai re
gima ir be pasakymų. Rasinė ir 
socialinė mišrainė, kurioje ma
žumoje lieka tie, kurie {temptai 
vakarais studijuodami, dienomis 
mokytojauja, dirba socialinės ap
saugos institucijose ir kituf, kad’ 
išsilaikius ir kartu {rodžius, jog 
jaunimas taip pat supranta žmo
giškųjų dorybių prasmę ir savo 
generacijos "sukilimo dvasią" 
stengiasi perkelti j laikinumo, 
tam tikro moratoriumo, gal ir 
brendimo laikotarpio dvasinę ka
tegoriją.

Pabaigoje to straipsnio pabrė
žiama, jog kiekvienas iš tėvų ži
no, kad vaikas daro apie j{ savo 
sprendimus, bet jis privalėtų ži
noti, kad tai yra vaiko sprendi
mai. Dialogas tarp patirties ir 
naivumo, tarp "mes žinome ge
riau" ir "we - don’t - care" 
esąs tam tikra prasme neįma
nomas dėl to, kad tai amžiais 
vykęs dialogas labai įvairiomis 
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Autentiška lietuvių partizanų kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
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juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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(priešingomis) kalbomis. Tame 
dialoge jaunimas sakosi turįs 
paskutinį žodį — bet iki to laiko, 
kol jis pasijunta nebeesąs 
jaunimu.

"Protingumas nėra dievybė, 
kultivuotina jaunime", sako Ro- 
bert Louis Stevenson. "Jaunystė 
yra laikotarpis, kada tvyksint le- 
kiojama iš vieno pasaulio galo Į 
kitą -- dvasia ir kūnu; kada iš
bandomi {vairių tautų papročiai; 
kada girdimi vidurnakčio var
pai; kada stebima patekanti sau
lė mieste ir kaime; kada pasi
keičiama atgimstant; kada plau
kiama aplink metafizini pasauli; 
kada rašomas nenusitupėjęs eilė
raštis; kada visa mylia bėgama 
stebėti gaisro". Tiek Stevenso- 
nas. Ostraipsnis baigiamas {spė
jimu, kad -- vistiek -- svarbu, 
kur yra gaisras ir kas jį užkū
rė.

Ir ką nekalbėtų profesoriai, 
kaip nerašytų {žymūs publicis
tai, kaip jaunimo laikotarpių ne- 
mėsinėtų istorikai, to jaunimo 
dvasioje niekad nestigo protesto 
dėl protesto, nesąmonių dėl ne
sąmonių, išdaigų dėl išdaigos. 
Bet Įstoti ja savo pavyzdžiais ro
do, kad ir tais laikais, kada iki 
pilno brandumo dar nebuvo sie
kiama mokslo diplomų ir nebuvo 
naudojamasi civilizacijos laimė
jimais, princas Edwardas Juo
dasis laimėjo mūš{ prie Crecy 
bodamas 16 metų amžiaus; Orle
ano Mergelė atsikovojo Orlea
ną iš anglį) būdama 17 metų, gi 
ir Ivanas Žiaurusis, to pat am
žiaus, žudė bajorus ir pasiskel
bė caru. Na, tūkstančiai pavyz
džių, neliečiant princų ir carų, 
kad ir mūsų laikotarpyje rodo 
laimėjimų, priskirtinų jaunimui, 
ar jis bus kiek žemiau ar aukš
čiau 25 metų...

Tiesa lieka ta, kad ir jauni
mas galvoja, svarsto, sprendimus

DIRVA

Lotynų Amerikos kraštai rems Lietuvos bylą
M.K. ČIURLIONIS Karalių pasaka

Gruodžio 20 d. Pabaltie- 
čių laisvės delegacija, susi
dedanti iš Ainso Heino (es
tų atstovo), Juozo Miklovo 
ir ispaniškai kalbančių Vik
toro Kondroto (delegacijos 
vadovo) ir Kazimiero žo- 
romskio lankėsi Peru res
publikos misijoje prie 
Jungtinių Tautų. Po to, de
legacija buvo priimta pa
čioje Jungtinių Tautų būs
tinėje Peru delegacijos Ge
neralinės asamblėjos sesi- 

. jpjey.imbasadoriaus Jose V. 
Larrabure.

V. Kondrotui pristačius 
Pabaltijo bylos reikalą ir 
prašymą iškelti Lietuvos. 
Latvijos, Estijos laisvės 
bylą Jungtinėse Tautose 
ambasadorius Jose V. Lar
rabure pareiškė: visi Loty
nų kraštai yra su jumis ir 
šioje Generalinės asamblė
jos sesijoje daugelis vals
tybių jau kalbėjo apie Pa
baltijo kraštus, kaip apie 

daro, tik skirtumas tas, kad ne 
visuomet atsiklausia, kaip visa 
tai buvo daroma "anais laikais".
Greitų, neapgalvotų, iki galo ne- 
išsvarstytų sprendimų nestinga 
ir vyresniojoje kartoje. Svarsty
mas atima laiko, reikalauja gal
vojimo, todėl neretai pasikliau- 

■ ja r na "autoritetinepatirtim"... Ar 
jaunimas nejžiūri ir čia klaidų, 
nenuoseklumų, atsilikimo žymių? 
Ir prasideda dialogas, kuriam to
ną, dažnai apgailėtinu būdu, su
teikia karštesni ir neišbalansuo
ti protavimai.

Kur gi yra tas jaunimas, ku
ris gimsta su tėvų ir prosene
lių protu ir galvosena!

AvuiiiinVa
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Juozas Miklovas,
Žygio j JT koordinatorius

sovietų intervencijos juo
džiausią auką.

P a ž a dėdamas perduoti 
savo vyriausybei dokumen
tus, ambasadorius užtikri
no, kad Peru delegacija 
Jungtinėse Tautose kaip li
jo vyriausybė padės Pabal
tijo tautoms visomis gali
momis priemonėmis.

Jau gruodžio 18 d. Komi
teto Lietuvos Nepriklauso
mybei atstatyti užbaigia-, 
majame ataskaitiniame su
sirinkime buvo pranešta, 
kad Hondūro valstybės at
stovas Jungtinėse Tautose, 
svarstant pačių sovietų 
Įneštą intervencijos klausi
mą (vienapusišką dėl Viet
namo ir Domininkonų res
publikos), iškėlė sovietinės 
intervencijos pa s i r e iš k i m ą 
Europoje ir kaip tokios pa
vyzdį nurodė sovietinę oku
paciją Pabaltijy.

P a b alt iečių delegacijai, 
vizitavusiai Hondūro misiją 
vadovavo Elona Vaišnienė. 
Yale universiteto doktoran
tė.

Generalinės asamblėjos 
sesijoje Lotynų kraštai 
naudos sovietų intervenci
jos Pabaltijy pavyzdį kaip 
pagrindinį argumentą sie
kiant atmesti ar pakeisti 
praplečiant sovietų įnešto 
klausimo apie intervenciją 
formulavimą. Ir gruodžio 
20 d. Politinio komiteto po
sėdyje sovietai tapo atrem
ti. Vienbalsiai buvo priim
ta rezoliucija, smerkianti 
visas intervencijas visose 
šalyse, t. y. įskaitant ir ko
munistinę (sovietinę) in
tervenciją. šioji rezoliucija 
sekančių metų Generalinė
je asamblėjoje gali tapti 
yiena iš parankiausių atra
mų mums keliant Pabalti
jo bylą Jungtinėse Tauto
se. Tas tikėtina tuo labiau, 
kadangi visa eilė šalių jau 
sėkmingai naudojo Politi
niame komitete sovietų in
tervencijos Pabaltijy pa
vyzdi. šis atvejis džiugiai 
nuteikia žygio į Jungtines 
tautas tęsėjus. Kaip jau 
buvo pranešta anksčiau, už 
bekomproniisinius visų tau
tų, jų tarpe ir Pabaltijo, 
laisvo apsisprendimo prin
cipus tvirtai stovi naujo
sios Afrikos valstybės. Lo
tynų Amerikos kraštai 
mums rodo daugiau negu 
pasyvų prielankumą ... Mi
sijų lankymas tęsiamas.

Pabaltiečių laisvės vizi
tų dalis įvyko pįičiame 
Jungtinių Tautų pastate, 

kas leido geriau pajusti 
šios Generalinės asamblėjos 
pulsą. Daugelis mus pri
ėmusių Misijų atstovai pa
sisakė patys stebėję Lap
kričio 13-sios demonstraci
ją. Ir nenuostabu, nes dau
gelio kraštų Misijos Įsikū
rusios rajone, per kurį pra
žygiavo lietuvių tūkstan
čiai. Pav., Peru Misijos lan
gai išeina j aikštę, kur Lap
kričio 13-tą susitelkė de
monstrantai. žygis j .Jung
tines Tautas už Lietuvą 
yra ir turi būti tęsiamas, 
kartu suprantant, kad tai 
yra sudėtingas, didelis, bet 
nugalimas žygis. Sumanaus 
akademinio jaunimo įsijun
gimas į Misijų lankymą pri
duoda vizitams gražaus di
namizmo. Gražiu pavyzdžiu 
čia yra jaunas Venezuelos 
lietuvis studentas Viktoras 
Kondrotas, kuris iš dešim
ties jam pavesti! kraštų jau 
aplankė devynias. Sekan
čiuose žygiuose dėl Lietuvos 
reiks atskirai veikti į kitų 
kraštų vyriausybes. Tai bus 
pasaulio lietuvio priedermė.

TIKRA AŠTUONMETĖ 
MOKYKLA

Aštuonmetės mokyklos vardą 
Lietuvoj labiausiai busnusipelniu - 
si mokykla Jauniūnų apylinkėj, 
ties Vilniaus - Ukmergės plentu, 
nes.jau aštuoneri metai, kaip ji 
statoma ir vis dar nebaigta.

Per pirmuosius šešerius me
tus statyba pasistūmėjo iki stogo 
uždengimo. Po to darbus perėmė 
tarpkolchozinė statybos orga
nizacija ("Mežkolchozstroj") iš 
Vilniaus, vadovaujama Makijevo. 
Aštuntąją vasarą Jauniūnų sov- 
chozas atsiuntė pagalbon aštuo
nis savo darbininkus. Tie, padir
bėję mėnesi ir uždirbę tik po 30 
rublių, tą darbą metė, kadangi 
čia jiems teko ne tiek dirbti, 
kiek stovėti, nes Makijevas nega
lėjo gauti darbams reikalingoce- 
mento, o darbininkijos valstybėj 
už stovėjimą dėl darbdavio kal
tės darbininkui nemoka. (ELTA)

TIK ’Tš RYTŲ ŠVIESA”
Vilniaus universiteto Studentų 

Mokslinės Draugijos ryšiai, — 
leaip tos draugijos tarybos pirmi
ninkas J. Aleksandravičius rašo 
Ozerwony Sztandar (1965/269), — 
siekia tik Rygą, Taliną, Minską, 
Leningradą, Maskvą, Kijevą, Ria 
zanę, Orenburgą, Odesą, Kišinio- 
vą, Rostovą prie Dono, Baku, 
TbliskJ, Erivaiię, Novosibirską...

Ateity draugija sieksianti ryšių 
ir su "socialistinių kraštų" aukš
tosiomis mokyklomis, o tai dar 
daugiau padėsią "ieškantiems ab
soliutinės tiesos moksle". Apie ga
limybę bendrauti suaukštosiomis 
mokyklomis už rusiškos (takos zo - 
nos ribų "absoliutinės tiesos ieš
kotojai" nei neužsimena, (ELTA)
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'MUSU PASTOGES' 
VEDAMASIS
Perėję priespaudas ir dikta

tūras jau septynioliktus metus 
gyvename ir kuriamės demokra
tiniame krašte, kur niekas mūsų 
nepersekioja už savą nuomonę ir 
niekas neprievartauja laikytis 
kokios sakralinės oficialiosios 
nuomonės, kurios praktiškai de
mokratiniame krašte nėra. Vis 
tik per tą laiką neatsikratėm vie^ 
no neigiamo atsivežtinio bruožo, 
kuris gal daugiau yra priespau- 
dų išdava ir kuris demokratinia
me krašte nežinomas, būtent, ne- 
nugalėjom tiesos baimės.

Visi siekiame tiesos ir tiesų 
žmogų laikome garbingu ir kil
niu, bet kažkodėl daug kur pa
tys teisybės vengiame, patys ne
drįstame kitam tiesos { akis sa
kyti ir bijome apie save tiesą iš
girsti. Šitas bruožas ypač ryškus 
mūsų visuomeninėje bei kultūri
nėje veikloje. Nekalbant apie as
menis, net gi pati visuomeninė 
veikla, kuri yra pirmoj eilėj be
asmenė, negąli būti kritikuojama, 
kitaip sakant, kiekvienu atveju 
vengiama atvirai kalbėti, o pasi- 
tekinama tik nutylėjimu, jei kas 
nepavyko arba perdėtu liaupsini
mu, jei šis tas išėjo. Tenka la
bai ir labai abejoti, ar šitoks tie
sos vengimas ir gyvenimas melo 
šešėlyje neša kokių pozityvių re
zultatų. Greičiau tai yra stabdis 
kūrybinei minčiai ir gaivalinges- 
niam polėkiui.

Demokratijos stiprybė ir glūdi 
šitame tiesos atvirume. Būdamas 
atviras tiesai, demokratinis 
žmogus mažiau daro klaidų ir 
greičiau progresuoja visose sri
tyse, ypač ten, kur tiesiog pasi
reiškia žmogiška veikla ir kūry
ba. Demokratijoj kritika laikoma 
pažangos varikliu ir ji net būti
na politiniame gyvenime, kur pa
prastai kritika nepageidaujama. 
Tam net valdžioje, parlamen
tuose laikomos opozicijos, ku
rios savo kritika dažnai vykdo
miesiems organams atveria akis 
ir sulaiko nuo nepramatytų nu
krypimų.

Deja, pas mus kritika laikoma 
baisiu ir užgauliu įrankiu. Bijo
me jos , nes -gal ir nešmokome 
kritikuoti ir nemokame net ir 
teisingos kritikos priimti. Tei
singa pastaba vienu ar kitu at
veju priimama kaip užgaulumas, 
ltaip nesiskaitymas su dirban
čiaisiais, nes tai esą neįverti
nimas {dėto darbo. Štai dėl ko 
viena kita teisinga pastaba be
veik kiekvienu atveju sukelia ne
pasitenkinimo, arba atsikerta
ma grasinimais pasitraukti iš 
bendro fronto, užsidaryti ir dau
giau niekur nesidėti, kad nesu
silaukus kritikos. Tai yra labai 
neigiamas bruožas, kurio pasė
kos dažnai apgailėtinos. Dėl to, 
kas liečia mūsų visuomeninę ar 
kultūrinę veiklą, apstu užkulisi
nių kalbų, bet niekur viešai nei 
spaudoje atviro tiesos žodžio,. 
Ypač liūdna besklaidant mūsų 
spaudą, kuri yra lėkšta, sekli, 
be gyvybės; Tūlas iš spaudos su 
sidarytų nuomonę, tad gyvename 
tobulybėje -- be problemų, be 
svarstymų, be nuomonių skirtu
mų. Liūdniausia dar tas, tad at
viras žodis arba nuomonė viešu
moje tuoj pat apšaukiama riete
nomis, nesantaikos kurstymu, vie
nybės griovimu. Tuo tarpu gyve
nime kritika yra geriausias mo
kytojas, ji yra kaip raudona švie
sa, perspėjanti pavojų, skatinan
ti ir kurianti. Teisybė,demokra
tija yra tolerancijos mokykla, ta
čiau laikydamiesi atsitvėrę ir gy
vendami demokratijoj bet jos ne
praktikuodami, niekad jos ir ne
išmoksime.

(v.k.) 
Mūsų Pastogė

GREIT PRADĖSIME 
SPAUSDINTI RlPORTAŽį

KARAS IŠ
ANAPUS...
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Orientaliniiį religijų misijos Vokietijoje
Europoje daugiausia sutinkami 

krikščionys. Tačiau plačiame pa
saulyje yra daug kitokių religijų, 
kurių bendras pasekėjų skaičius 
netgi viršyja krikščionis. Tyrinė- 
jant žinias apie pavienių religi
jų pasekėjų kiekius, susiduria
me su gana skirtingais duomeni
mis. Didžiojoje Brockhauso en
ciklopedijoje paminėtos svarbiau
sios tų skirtumų priežastys. — 
Tokiose statistikose paduodami 
skaičiai turi tik apytikrę vertę, 
nes daugelyje valstybių trūksta 
oficialių duomenų apie gyvento
jų priklausomybę religijoms. Re
liginių bendruomenių paduodami 
skaičiai dažnai esti abejotini ir 
ne visuomet duodasi tarpusavyje 
palyginti, nes, pvz., JAV vienos 
krikščioniškos bažnyčios paduo
da visų krikštytų, o kitos tik jų 
aktyvių narių skaičius. Pavienės 
orientalinės Azijos religijas dar 
sunkiau tiksliai apskaičiuoti, nes 
ten žmonės dažnai priklauso kar
tu įvairioms religijoms,pvz.,bu
distai esti kartu ir Konfucijaus 
pasekėjai. Todėl konfucininkus, 
taoistus ir Kinijos budistus daž
niausia sutraukiama į vieną Ki
nijos "liaudies religijų" grupę.

Brockhause dar paminėta, kad 
smarkiai pradėjus augti Azi
jos kontinento gyventojų skaičiui 
palyginamasis krikščionių nuo
šimtis mažėja, nors absoliutus 
skaičius nuolat didėja. Pvz., 1900 
m. krikščioniųbuvo550mil. ir jie 
sudarė 34%, o 1955 m. jų buvo 
820 mil., bet jie tesudarė vos 
3Vjov\sų pasaulio gyventojų.

Spaudoje dažnai randame žinių, 
kad krikščionių misionieriai dar
buojasi Azijoje ir Afrikoje. Prak
tikuojantieji katalikai ir evange
likai žino taip pat, kad jų bažny
čiose kasmet renkamos aukosmi-

SUSIVIENIJIMAS
SLA LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metu tarnauja lietuviu visuomenei 

ii- išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI

LIJONUS doleriu savo apdraustiems na

riams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizaci- 

ja — duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa
šalpą, kmi yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 

neieško pelno, o teikia patarnavimus savi

tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 

įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $1 ()().()() iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dą — Endovvment Insurance. kad jaunuolis 

gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 

ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi

gią TERM apdrauda: už $1,000.00 apdiau- 

dos tik $.‘>.0ii mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 

visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja

ma lietuviškų KLUBŲ ii’ draugijų nariams. 

Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mo

kestis $2.00 j metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 

Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 

paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu pai’ašysit :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Mest 30 Street. New York. N. ) . 10001

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE DU JOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

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

1.
2.
3.
4.
5.

lmport. German VSOP Brande 5th

Krupnikas — Honey punch 3tli

Napolęon Imp. French Brande 5th

Cream De Banalia Liųueiir 5tb

Chianti Imp. \Vine FuJl Q.

P. GUDELIS

sijų tikslams ir surenkamos mi
lijoninės sumos. Bet štai vokie
čių evangelikų vyrųapaštalavimo 
mėnesinis leidinys "Botschaft u. 
Dienst" (Pasiuntinybė ir tarnyba) 
pirmąjį šių metų sąsiuvinį pasky
rė orientalinių religijų misijų 
veiklos apžvalgai Europoje, o 
ypač Vokietijoje.

Pasirodo, kad budistų, hindu- 
istų ir islamo religijų misinin
kai yra pasirinkę Vokietiją savo 
veiklos sritimi. Jų darbų vaisiai 
nepasireiškia masiniais "atsi
vertimais", bet visdėlto verčia 
krikščionis susidomėti tuo reiš
kiniu. Pabrėžiama, kad orienta
linių religijų idėjų skleidėjais 
Vokietijoje pradžioje buvo ne tų 
religijų misionieriai, bet XIX 
amž. pačių vokiečių filosofai, 
rašytojai ir net menininkai.

Viduramžiais tikyba buvo pir
maeilis žmonių gyvenimo reika
las. Dėl jos būdavo vedami ka
rai ir kildavo dideli kitatikių per- 
sekiojimai. Bet jau XVII-XVIII 
amž. svarbiausiose Europos vals 
tybėse — Prancūzijoje, Angli
joje ir Vokietijoje -- kilo racio
nalizmo sąjūdis (Aufklaerung, 
Deismus). Plito nauja filosofijos 
srovė, kuri pažinimo pagrindu lai
kė abstraktišką logišką protavi
mą. Pvz., anglų deistai atmetė 
Dievo apvaizdą ir stebuklus, nors 
proto įrodymais rėmė tikėjimą 
vienašmeniu Dievu, kuris, kartą 
sukūręs pasaulį, kaip mašiną, dau
giau į jo reikalus nesikiša ir juo 
nesirūpina.

Prancūzijoje pirmaisiais lais
vamaniais buvo rašytojai Volte
ris ir Rousseau. Vokietijoje filo
sofas ir rašytojas G. Lessing 

(1729-1781) savo "NatanderWei- 
se" išgarbino humanizmą ir ma
terializmą. Tikėjimo klausimais 
jis buvo visiškas indiferentas. 
Yra pagarsėjęs jo išsitarimas: 
"Ob Christ, ob Jud, ob Hotten- 
tott, šie glauben alle an eine 
Gott" (Ar krikščionis, ar žydas, 
ar hotentotas, visi jie tiki vieną 
Dievą).

XIX amž. Darvino paskelbtas 
evoliucijos mokslas buvo visuo
menės klaidingai suprastas, kaip 
Dievo buvimo paneigimas. Tiky
binis indiferentizmas apiminėjo 
vis plhtesnius sluoksnius, nors 
reikia nepamiršti, kad pirmieji 
juo užsikrėtė aukštesnieji luo
mai ir šviesuomenė. Pradėta kal
bėti apie dievų sutemas.

Tačiau ne visi šviesesnieji pro
tai, nors ir abejingi krikščiony
bei, rado materializme visų gy
venimo klausimų išsprendimą. 
Prasidėjo ieškojimas naujų idė
jinių vertybių. Tame bare pasi
žymėjo ištisa eilė vokiečių fi
losofų* ir rašytojų. Jų akys nu
krypo j rytus.

Vokiečių filosofas Artur Scho- 
penhauer (1788-1860) neigė isto
rinę krikšičionybę ir savo moks
le sekė budizmą. Jo mokslas ture 
jo didelės įtakos vok. filosofui
F. Nietsche (1844-1900), drama
turgui ir kompozitoriui (Beyreuto 
teatro įkūrėjui) Richardui Wag- 
neriui (1813-1883) ir kitiems.

Kaimyninėse šalyse, Norvegi
joje, rašytojas, dramaturgas H. 
Ibsenas (1928-1906), Švedijoje ra - 
šytojas August Strinbergas taip 
pat žavėjosi orientu ir populia
rino jo idėjas savo raštuose. Žy
miausias jų raštų vertėjas J vo
kiečių kalbą buvo rašytojasChirs - 
tian Morgensteinas (1870-1914). 
Nietsches įtakoje jis virto budiz
mo ir R. Steinerio antroposofi
jos sekėju.

Vok. rašytojas ir skulptorius 
Gerhart Hauptmannas (1862-1946) 
1912 m. gavęs Nobelio premiją, 
savo raštuose taip pat daug kur 
šalinosi nuo krikščionybės. Jo 
Emannuel Quinttai pasaulioatnau 
jinimo idealas. Pagaliau galima 
paminėti, kad ir populiaraus Vok. 
rašytojo, 1929 m. Nobelio premi
jos laureato Thomas Mann ir pa
cifizmo bei humanizmo garbinto
jo, rašytojo St. Zweig( 1881-1942) 
raštuose pilna krikščionybei sve
timų, orientalinės kilmėš idėjų.

Visų šių filosofų ir rašytojų 
veikalai originaluose ir verti
muose labai noriai vokiečių skai
tomi bei studijuojami, taip sa
kant, iš vidaus plovė krikščio
nybės pamatus visuomenėje. Men- 
kėjant atsidavimui krikščionybės 
idealams, visuomenėje kūrėsi ki
tokios rūšies religiniai filosofinių 
pasaulėžiūrų bendruomenės, ku
rios, kaip pirmaisiais krikščiony - 
bės amžiais gnostikai, kreipė 
krikščionius pagoniško galvojimo 
linkme. 1876 m. įsikūrusi Vokie
tijoje teosofinė draugija populia
rino orientalinių religijų mintis. 
1918 m. išstojęs iš jos vok. R. 
Steiner įsteigė antroposofijos 
draugiją. Antroposofijos (gr. iš
mintis apie žmogų) mokslas turi 
tikslą tam tikrais metodais taip 
išauklėti žmones, kad jie nejus- 
liu, šviesregišku būdu galėtų pa
žinti savąją prigimtį. Vokiečių 
kalbos šalyse veikia be to dar 
taip vadinamas, krikščionių bend
rijos ir naujojo dvasinio sąjū
džio grupės iš viso apie 2000 
grupių su 100.000 pasekėjų.

Siame amžiuje pasiekta nepap
rasta technikos pažanga ir dide
lis pramonės išsivystiinas pa
keitė Vokietijoje senąją labiau 
patriarchaline gyvenimo tvarką. 
Plačių masių pasiekta gerovė 
siekia žmonėms galimumą suras

6. Imp. German Wines 

(May \Vine. I.iebfm.)

7. Imp. German Zellei* 

Schvvaize Katz . . .. 

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

ti išsiblaškymo kelionėse po už
sienius, teatruose, kinuose ir 
prie televizijos aparatų. Sakoma, 
kad nacių laikais ir karo metu 
dar apie 9 nuošimčių visųgyven - 
tojų ieškodavo nusiraminimo ti
kėjime. Dabar išėjo iš mados 
domėtis religijos klausimais ir 
nebesurandama laiko religinei 
praktikai.

Atrodo, kad vokiečių krikščio
niškas entuziazmas yra išsisė
męs. Jų pirmtakai organizuodavo 
kryžiaus karus, įgyvendino re
formaciją, dažnai netaštriai rung. 
tyniavo katalikai su evangelikais. 
Dabar tekalbama apie valgius ir 
išgėrimus, apie naujai įsigytus 
namus, automobilius, moderniš
kus baldus; kalbama apie politiką, 
o dažniausiai apie futbolą, kur 
rungtynės visuomet sutraukia 
tūkstantines žiūrovų minias. 
Sprendžiama, kad bažnyčias te
lanko apie 5 nuoš. gyventojų. At
rodo, kad įdomesni filmai suge
ba sutraukti daugiau lankytojų. 
Vienoje rytų Berlyno evang. pa
rapijoje, turinčioje apie 100.000 
narių, į pamaldas atvyksta daž
nai vos 100 žmonių, daugiausia 
senų moterų, o visų mažiausia jau
nimo.

Mes jau esame su tuo reiškiniu 
apsipratę, bet jis labai krenta į 
akis Vokietiją lankantiems sve
timšaliams, ypač Artimųjų ir To
limųjų Rytų šalių kitatikiams. 
Ten gyvenimas dar derinamas su 
religine praktika. Jie laiko Euro
pą sena ir galinga krikščionybės 
tvirtove, nes iš jos vis dar siun
čiami pas juos misionieriai. Dau
gelis jų yra girdėję iš misionie
rių apie krikščionybę ir matę ją 
priėmusių savo tautiečių elgesį. 
Pabuvoję Europoje, jie vienu bal
su tvirtina, kad tarp krikščionių 
mokslo ir jų gyvenimo yra dide
lis skirtumas. Orientalinių reli
gijų misionieriai plačiai panau
doja tai savo propagandai ir su
tirštindami spalvas, dar labiau 
iškelia kontrastus.

Pasibaisėja tais nesuderi
namumais ir krikščionių tikėji
mą priėmę orientalinių šalių ti
nkintieji apsilankydami Europoje. 
Amsterdame įvykusiame rytų 
šalių krikščionių kongrese rim
tai buvo svarstomas sumany
mas siųsti krikščionių misionie
rius į Europą. Tačiauatrodo,kad 
jie Vokietijon jau vėluojasi, nes 
kaip pradžioje minėjau, Vokietija 
yra virtusi orientalinių religijų 
misionierių veiklos sritimi. Tų 
religijų vadovybės yra sukūru- 
sios savo kraštuose misijų orga
nizacijas ir steiga jų filijas Vo
kietijoje. Tvirčiau yra atsistoję 
Vokietijoje budizmo, hinduizmo 
ir islamo misionieriai.

Spausdindamas studijas apie 
pasaulines religijas, vokiečių vy
rų apaštalavimo organas kviečia 
savo narius arčiau susipažinti 
su minėtomis religijomis, išsi
aiškinti skirtumus tarp jų ir 
krikščionybės ir skleisti tas 
žinias visuomenėje.

Vokietijoje gyvena šimtai tūks • 
tančių minėtų religijų studentų, 
praktikantų ir paprastų darbi
ninkų. Kaip toliau matysime, 
daugelis jų daro žygius mums ap
šviesti. Reikia ir mums pasinau
doti proga supažindinti juos su 
krikščionybės tiesomis.

"Sis viešas susitikimas su pa
saulinėmis religijomis gali pri
vesti prie geresnio krikščiony
bės supratimo, jos sugrynini- 
mo ir pagyvinimo. Suprantama 
negalimas ir neleistinas joks sin
kretizmas, t.y., tų religijų prad
menų bei teigimų dirbtinu būdu 
suderinimas į vieną sistema -- jų 
mišinį. Krikščionybė negali atsi
sakyti nuo principo, kad ji yra 
vienkartinė, neturinti sau lygios 
kitos religijos, nes Dievas pats 
per Kristų pastatė tą reikalavi
mą".

5th — 0.98

5th — 1.29

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Daumantas Cibas, ŽAIŽARAS. 

Pasaka mažiems, teisybė dide
liems. Iliustravo dail. A. Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė. Didelio for
mato. Išleido Lietuvių Dienų lei
dykla, 4364 SunsetBlvd., Los An
geles, Calif. 90029. Kaina $1.50.

Žaižaras — vardas jauno kal
vio, kuris išaugęs nepaprastai 
stiprus, nebesltenkina tėvo kal
ve ir, nusikalęs sau didžiulį pla
katą, išeina į pasaulį. Bekeliau
damas atranda pavergtų žmonių 
šalį, pavergėjus išvaiko, žmones 
išlaisvina. Kai jau šalis gražiai 
tvarkosi ir žmonės laimingai gy
vena, Žaižaras parsiveda į tą 
šalį (pasirodo, ji besanti Lietu
va) savo senuosius tėvus, pasi
stato naują kalvę, ir visi laimin
gai gyvena.

Pasaka parašyta labai gražia, 
gyva, stilinga, pasakytume mo
dernizuota vysk. Valančiaus kal
ba. Dailiai padarytos grafinės 
A. Korsakaitės iliustracijos (ku
rių keletas per visą puslapį). 
Knygelė tinka vaikams nuo dar
želio amžiaus iki pirmų pra
džios mokyklos skyrių. Tė
vams ar auklėtojams ją skai
tyti savo mažiesiems bus tikras 
meninis pasigrožėjimas. Tai ver. 
tinga švenčių dovana mūsų ma
žiesiems.

LIETUVIŲ DIENOS, 1965 m. lap
kričio mėn. Nr. 9, lietuvių-ang
lų kalbomis mėnesinis iliustruo
tas lietuvių kultūros ir visuome
nės gyvenimo žurnalas. Vyr. red. 
Bern. Brazdžionis, leidėjas A. 
Skirius, Atskiro numerio kaina

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

parašyta A. Merkelio, 
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 

komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 

ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla

tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for

mato. 786 psl., kietai.-, viršeliais leidinį, siunčiant 

čeki ai* pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 16313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue 
Cleveland. Ohio 11103

KAINA — 12.50 DOL.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Dep irt meni of Jusi irę 
COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.

MAIHIUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ii- 2139 \V. 69 St.. Chicago. III. 60629. 

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

Telef. \VA 5-186 1
DIDELIS PASIRINKIMAS niedžiągų ir visu kitu Lietuvoje 
l>au’ei'l:iuiamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS ; oiūsų lietusiu bemlruvų. kuri turi teisų siun

tinius -iųšti be tarpininkų, tiesiai iš t'liicagos i Lietuva.
Vedėjai E. ir V. Žl KAl'SKAI

65 c. Adresas: 4364SunsetBlvd„ 
Los Angeles, Calif. 90029.

Turinyje pasikalbėjimai: -- su 
V. Sidzikausku apie tai, kas ak
centuotina Lietuvos laisvinimo 
darbe ir su J. Kapočium apie Li
tuanistinę enciklopediją angliš
kai; dr. J. Puzino 60 metų sukak
tis; lietuviško filmo "Aukso žą
sies", jaunimo kongreso Toron
te ir kiti reportažai; literatūrinė
je dalyje -- A. Kairio premi
juotos dramos ištrauka ir žodis 
apie lietuviško teatro uždavinius; 
P. Visvydo poezijos puslapis; 
prof. J. Žilevičius rašo apie so
listę V. Kojelienę; dailės pusla
piuose -- nuotraukos iš B. Ged
vilienės, G. Grigalavičiūtės ir 
V. Vaitiekūno parodų. Gausiai 
iliustruotas lietuviškų vestuvių 
lėlių grupės, išstatytos Pasauli
nėj parodoj, foto reportažas, ku
rį papildo angliškoje dalyje raši
nys apie liet, vestuvių papročius; 
angliškoje dalyje kaip "Persona
li ty of the Month" pristatomas 
prel. J. Balkonas. Kaip ir kiek
viename numeryje -- platūs kro
nikų ir apžvalgų skyriai.

"AUKSO ŽĄSIS" 
NEW HAVENE, Conn.

♦ NEW HAVENO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS ruošia rašy
tojos - aktorės Birutės Pūke- 
levičifltės spalvoto filmo "Auk
so žąsis" vakarus. Filmo rody
mai Įvyksta šv. Kazimiero Pa
rapijos salėje, 339 Greene St. 
New Haven, Conn. šeštadienį, 
šaulio 15 7 v.v. ir sekmadienį, 
sausio 16 5 v. p.p. Apylinkės 
lietuviai prašomi apsilankyti.
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Čiurlionio Ansamblio 

tradicinis Naujų Metų suti
kimas įvyks Čiurlionio an
samblio namuose. Norintie
ji dalyvauti nedelsiant pra
šomi kreiptis į Danutę Dun- 
durienę telef.: 531-0284 nuo 
8 vai. iki 11 vai. vak.

Svečiai bus vaišinami 
kokteiliais nuo 8 iki 9 vai.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

IEŠKOMA 
ŠEIMININKĖ 

vyresnio amžiaus porai.
Tel. IV 1-6310.

(140-142)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dvieju 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

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS,
MEDŽIO DROŽINIAI,
AUDINIAI, GINTARAS

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakuhs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

/ A
Įnašai į jūsų 

taupymo sąskaitą 
gauti iki SAUSIO 10 

neša nuošimčius
nuo SAUSIO 1

Klausk mūsų
apie naujos sąskaitos atidarymą. Tai pelninga 

ir jūsų sąskaita yra apdrausta.

Cleveland Crust
Didžiausias Ohio Bankas

k Federalines Dcpositų Draudimo Bendroves narys J

SPORTININKŲ ŽINIAI

ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS

Pranešame Sąjungos žiniai, 
kad visuotinis - metinis sąjungos 
suvažiavimas Įvyks 1966 m. sau
sio mėn. 22-23 d.d. Detroite, 
Mich.

Visuotiniame ŠLFASS-gos Su - 
važiavime pilnateisiais nariais 
dalyvauja:

Sporto klubų atstovai -- nuo 
kiekvienų Sąjungoje registruotų 
20 narių po vieną atstovą. Šie 
atstovai yra renkami visuotinio 
klubo susirinkimo. Nepilni 20 
narių skaitomi pilnais.

Sporto klubų pirmininkai ar jų 
vieton įgalioti kiti klubų, valdy

bų nariai (tik po vieną iš klubo).
Centro Valdybos nariai ir kan

didatai.
Sporto Apygardų vadovai ir 2 

apygardų komitetų nariai.
ŠALFASS-gos Revizijos Komi

sijos nariai.
Paskirų sporto šakų komitetų 

ar kitokių Sąjungos pagalbinių or 
ganų vadovai.

Buvusio FASK-to nariai, jei po 
jų kadencijos pabaigos nėra bu
vę ankstyvesnio visuotinio ŠAL
FASS-gos Suvažiavimo.

ŠALFASS-gos Garbės Teismo 
nariai.

Jei egzistuoja oficialus ŠAL 
FASS-gos sporto laikraštis --jo 
redakcinė kolegija ir administra
torius.

Centro Valdybos nuožiūra pa
kviesti asmenys -- nedaugiau 
kip 3.

ŠALFASS-gos Garbės Nariai.

Patariamuoju balsu Suvažiavi
me kviečiami dalyvauti visi spor
to darbuotojai, fizinio lavinimo 
mokytojai, sporto veteranai ir 
lietuvišku sportiniu judėjimu be
sidomintieji asmenys bei organi
zacijų atstovai.

Asmenys, norintieji pataria
muoju balsu dalyvauti Suvažiavi
me, registruojasi ir informaciją 
gauna betarpiškai Centro Valdy
boje.

Klubo rinktas atstovas, turįs 
pilną balsavimo teisę, negalįs 
asmeniškai Suvažiavime dalyvau. 
ti, gali raštiškai Įgalioti ir bal
savimo teisę perduoti kitam to 
klubo rinktam atstovui.

Suvažiavimo darbotvarkę,vie
tą-adresą ir kitas detales skelb
sime vėliau atskiru pranešimu.

Centro Valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų, 1966 
Metų progą, sveikiname visus Są
jungos Sportininkus, Darbuoto
jus, Rėmėjus ir mūsų Visuome
nę, linkėdami asmeniškos laimės 
ir nuoširdžios nuotaikos, Lietu
viškos Sporto Organizacijos dar
bų ir tikslų siekimo kelyje.

Centro Valdyba

LIEČIA 1966 M. SPORTINIŲ 
VARŽYBŲ KALENDORIŲ

Centro Valdyba, remdamasi, 
Konferencijos metu Clevelande,
1965 m. spalio mėn. 30-31 d.d. iš 
keltais pasiūlymais, sporto šakų 
Komitetų pageidavimais ir at
kreipdama dėmesį į laiko ir vie
tos parinkimą galimai daugiau 
visiems priimtiną, skelbia šį,
1966 m. Sportinių Žaidynių Ka
lendorių:

Kovo mėn. 5-6 d.d. ŠAL Spor
tinių Žaidynių -- Stalo Teniso ir 
Plaukimo -- važybos, Detroit, 
Mich.

Kovo mėn. 26-27 d.d., ŠAL 
Sportinių Žaidynių--JauniųKrep 
šinio -- varžybos, Cleveland, 
Ohio.

Balandžio mėn. 2-3 d.d. ŠAL 
Pabaltiečių Sportinių žaidynių — 
Stalo Teniso ir Plaukimo --var
žybos, Toronto, Ont., Canada.

Balandžio mėn. 16-17 d.d. ŠAL 
Sportinių Žaidynių -- Vyrų Krep 
šinio -- varžybos Chicago, III. 
Vyriausias Žaidynių Vykdytojas 
-- Vidurio Vakarų Apygarda.

Gegužės mėn. 14-15 d.d., ŠAL 
Sportinių Žaidynių -- Tinklinio — 
varžybos, Chicago, III.

Liepos mėn. 2-3 d.d. ŠALSpor 
tinių Žaidynių -- Lengvosios At
letikos -- varžybos, Toronto, 

Ont., Canada (Siūloma pravesti 
Pabaltiečių Lengvosios Atletikos 
varžybas kartu).

Liepos mėn. -9-10 d.d. ŠAL Spor
tinių Žaidynių — Šaudymo -- var
žybos, Hamilton, Ont., Canada.

Rugsėjo mėn. 3-4 d.d., ŠAL 
Sportinių Žaidynių -- Futbolo 
(soccer) -- varžybos, Chicago,
III. Vyriausias Žaidynių Vykdy
tojas, Chicagos LFK "Lituani- 
ca".

Rugsėjo mėn. 3-4 d.d., ŠAL 
Sportinių Žaidynių — Lauko Te
niso -- varžybos, Chicago, III.

Lapkričio mėn. 19-20 d.d., 
ŠAL Sportinių Žaidynių -- Sta
lo Teniso "Dešimtuko" -- var
žybos, Chicago, III.

P.S. Centro Valdyba studijuo
ja galimybę, šio sezono metu, pra 
vesti pirmąsias ŠAL Sportinių 
Žaidynių -- Golfo -- varžybas.

Šachmatų, ŠAL Sportinių Žai 
dynių, varžybų data ir vieta bus 
skelbiama vėliau.

ŠACHMATAI

* ADELAIDĖS VYTIS laimėjo 
Pietų Australijos komandines žai 
bo varžybas, surinkusi 53 1/2 
tš., 2 v. latvių Matison 48, 3 v. 
Norwood 38 1/2 tš. Vyties II — 
septintoj v. su 21 1/2 tš.

* POVILAS TAUTVAIŠAS ne
seniai laimėjo antrą vietą Illo- 
wa varžybose su 4 1/2 tš. iš 5 
galimų. Laimėjo Proechel 5-0. 
P. Šalkauskas surinko 3 1/2 ir 
K. Ramas 3 tš. Viso 53 dalyviai.

* Dr. Al. N ASVYTIS, kaip skel
bia gruodžio Chess Review, 
baigė antruoju Clevelando 
Stearns Chess Festivalyje, su
rinkęs 8 1/2-2 1/2 tš.

* BOSTONO TARPKLUBINĖ- 
SE, gruodžio 17 d., Lietuvių I 
sužaidė su lygos pirmūnais — 
Boylston klubu 2-2. Nebaigtoj par 
tijoj Jonas Starinskas žada pel
nyti pustaškį iš eksperto T. Bar- 
ham. Gruodžio 3 d. Lietuviui su
žaidė su M.I.T. taipogi 2 1/2 - 
2 1/2. Lietuvių B įveikė Sffolk 
A 5-0! šioj komandoj žaidžia 
trys jaunuoliai: A. Leonavičius, 
Kęstutis Makaitis ir Saulius Gir
nius, pastiprinti adv. P. Shimo- 
niu ir B. Skarbuliu. Visi laimė
jo.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS _

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

1966

SAUSIO 9 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos eglutė,

SAUSIO 15 D. Lietuvių Salėje 
Klaipėdos Krašto prisijungimo 
prie Lietuvos minėjimas. Z. Ar
lauskaitės - Mikšienės vadov. 
Detroito Dramos Mėgėjų Sambū
rio statoma V, Alanto 4 veiksmų 
komedija "Žmonos portretas". 
Rengia ALT ir LVS RamovėCle- 
velando skyriai.

SAUSIO 22 D. Hamiltono (Ca
nada) jaunimo teatras "Auku
ras" stato K. Binkio 5 veiksmų 
dramą "Atžalynas" Šv. Jurgio 
parap. salėje. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

SAUSIO 29- D. Liet. Budžiams 
remti valdyba ruošia tradicinį 
blynų bąlių Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D, Ateities klubo 
balius.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo su
kakties minėjimas, rengia ALT 
Clevelando skyr.

VASARIO 20 D. Aukuro an
samblio išvvkoms paremti pie
tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

VASARIO 27 D. Prel. M. Kru
pavičiaus 80 m. amžiaus su
kakties minėjimas -- rengia ALT 
Clevelando skyrius.

KOVO 6 D. Kaziuko mugė. Ren. 
gia Neringos Skaučių Tuntas.

KOVO 27 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos rengiami pietūs 
Naujosios parapijos salėje.

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos abiturientų,

DETROIT

MALĖ

DIE MAKERS
58 Hour week. Days or 

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

COMPANY 
24331 Sherwood 
313 — JE 6-6240 

Detroit, Mich.
(139-2)

WANTED AT ONCE
SKILLED

Multiple spindle automatic 
machine sėt up man. Quali- 
fied for working forman 
Job. Prefer grenley experi- 
ence. Days, steady, modern 
plant, excellent opportunity.

313 — TA 5-8805
(141-5)

tėvų ir rėmėjų balius.
BALANDŽIO 17 D. Margučių 

ridinėjimas. Ruošia Vysk. Va
lančiaus mokykla.

BALANDŽIO 23 D. PLB spe
cialus parengimas.

GEGUŽĖS 1 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Rengia Neringos Skau
čių Tuntas.

GEGUŽĖS 7 D. Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Ruošia Vysk. Valan
čiaus mokykla.

BIRŽELIO 5 D. 1966, Šv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

SPALIO 15 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

TORONTO LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE

Maironio vardo šeštadieninės 
mokyklos tėvų komiteto iniciaty
va gruodžio 17 d. Lietuvių Na
muose įvyko tos mokyklos tary
bos, mokytojų ir tėvų komiteto 
bendras pasitarimas aktualiais 
mokymą - auklėjimą liečiančiais 
klausimais.

Komiteto pirmininkas L, Šeš
kus pradėdamas pasitarimą pa
žymėjo, kad tai esąs pirmas mė
ginimas sueiti visoms trims va
dovybėms, turinčioms tuos pa
čius tikslus, ir kartu išsiaiškin
ti ir aptarti jų darbe iškylančius 
Įvairius reikalus. Mokyklos Ta
rybos pirm. T. Placidas OFM, 
metęs bendrą žvilgsnį ir pasi
džiaugęs šia sueiga, pasveikino 
jos dalyvius artėjančių švenčių 
proga. Mokyklos vedėjas J. And
rulis pranešė kokios naujovės yra 
numatomos Įvesti, kad pačią mo
kyklą padarius Įdomesnę ir pa
trauklesnę. Be to buvo keliama 
dalyvavimas organizacijose, 
mokslo priemonių Įsigijimas ir 
eilė kitų klausimų. Klausimus kė
lė ir diskusijose dalyvavo J. An
driulis, J. Jankaitis, H. Chvedu- 
kas, J. Tumosa ir kt. KLB kraš
to valdybos pirmininkas A. Rin
ktinas ir švietimo vadovas E. Mi
liauskas, kalbėdami keliamų klau 
simų plotmėj, patarė jaunimo or- 
ganzacijų klausimą išimti iš dis
kusijų ir nukelti mokytojų konfe
rencijai svarstyti, kuri netrukus 
numatoma sukviesti Toronte. 
Pirmininkas nurodęs eilę prie
monių, kurios galėtų palengvinti 
einamų mokslo dalykų dėstymą, 
skatino jų Įsigijimą. Esą daug 
padėtų istorinio bent vieno fil
mo pasigaminimas, bet dėl lė
šų stokos nebuvę Įmanoma to pa
daryti. Aiškinantis su žinovais, 
esą toks filmas galėtųatseiti apie
1.500 dol. Čia džiugu paminėti, 
kad visuomet jautriai reaguojąs 
į lietuviškų reikalų parėmimą,J. 
Tumosa pažadėjo padengti tokio 
filmo pagaminimo išlaidas.

Tėvų komitetas, sveikindamas 
mokytojus su šventėmis, įteikė 
kiekvienam po asmenišką vokeli 
ir visus susirinkusius skoningai 
pavaišino.

Pb

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

For progressive dies and stain- 
less steel molding dies. Stady 
work. Top rates. Fringe bene
fits.
ZAGAROLI TOO & 

MACHINE 00.
14300 Prairie

Detroit, Mich.
(141-5)

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

Send resume to
SOUTHERN CAN CO. 

Tallapoose, Georgia 30176 
(141-2)

WANTED
I st CLASS 
SKILLED 

M1LLING MACHINE 
OPERATORS

I.D., 0. D. GR1NDERS 
W. & S. TURRET LATRE 

OPERATORS
DRILL PRESS OPERATORS 

also
PARTS VVASHER 

STOCKROOM 
Excellent working conditions. 
Liberal fringe benefits. Good 
opportonities for experienced 
nieu. Minimum experienced con- 
siderd.

FORMSPRAG CO.
23601 Hoover Road

Warren, Mich.
313 — JE 6-9000

An eųual opportunity employer.
(141-6)

WANTED AT ONCE
HYDRO-TEL OPERATORS 

BORING MILL OPERATORS 
BENC’H MEN FOR DIE 

CAST DIES 
RADIAL DRILL OPERATOR 

JOURNEYMEN PREFERRED 
58 hour week. Ali shifts 

PERMANENT MOLD 
DIE CO. 

2275 E 9 Mile Rd. 
Warren. Mich.

313 — 536-9055 
(141-8)

WANTED
JOURNEYMEN 

BORING MILL 
OPERATORS 

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

GRAM AND EXCELI.ENT 
FRINGE BENEFITS.
REX INDUSTRIES 

17100 Francis 
Melvindale. Mich.

(141)

JOURNEYMEN
AVELDERS

TOOL MAKERS

MILL HANDS 

LATHE HANDS 

GRINDER HANDS 

BORING MILL OPER.

MUŠT BE JOURNEYMEN 

KIRST AND SECOND SHIFTS

((INTA( T JI.M MITCHELI,

DOUGLASTOOL 
Div. of Pioneer Eng. <• Mfg. Co. 

2100 E. 9 Mile 
Warren, Mich.

AN EQUAI, OPPORTUNITY 

EMPLOYER
(137-141)



LAIKAS — 
sausio 15 d., 8-tą vai. vak.

(šeštadienis) 
ir

Sausio 16 d., 3 vai. po piet
1966 m.
VIETA — 

Marijos Aukšt. Mokyklos 
salėje,

67 Street ir South California 
Avenue kampas, 

Chicago, III.

LIETUVIU MENO ANSAMBLIS "DAINAVA"
— stato —

GASPARO VELIČKOS

” J UIĮI ,1S ŽIIII “
SU SIMFONINIU ORKESTRU

Dirigentas PETRAS ARMONAS
Muzikinis apipavidalinimas Jono Zdaniaus. Pastatymas Kazio Veselkos. Scenovaizdis 
Jurgio Daugvilos. Choreografija Jaunučio Puodžiūno. Tautiniai šokiai Nijolės Pupienės.

Bilietai po $6, 5, 4, 3, 2 gaunami 
"Marginiuose”, 2511 W. 69th St. 
Tel. PK 8-4585 kasdien 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., pirmad. ir ketvird.
9 vai. ryto iki 8 vai. vak., sekmad.
10 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

■" O11

Toliau gyvenantieji bilietų gali 
įsigyti, pasiuntę paštu čekį ar mo- 
ney order, nurodant dieną ir kai
ną: Dainava, 7016 So. Claremont 
Avenue, Chicago, Illinois 60636.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Korp! Neo-Lithuania Vyriausioji Valdyba nuošir
džiai sveikina visus korporantus Amerikoje, pavergtoje 
Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse išblaškytus, ir visus 
filisterius bei mecenatus su Naujais 1966 Metais linkėda
ma dar didesnės ištvermės ir pasiryžimo Jūsų darbuose.

Ta pačia proga taip pat nuoširdžiai sveikiname Tau
tinio Akademinio Sambūrio Valdybas ir narius, ir drau
giškų Korporacijų Valdybas ir narius, linkėdami kuo 
geriausios sėkmės visuomeninio darbo baruose.

Dirvos Redakcijai ir štabui, ir visiems Korp! rėmė
jams, taip didžiai prisidedantiems prie korporacjos bu- 
jojimo ir klestėjimo, linkime geriausios s eikatos ir lai
mes.

Vivat! Crescat’ Fioreat! Korp! Neo-Lithuania!
Rimas Staniūnas, Elvyra Kavaliūnaitė 

Uosis Juodvalkis ir Algirdas Saulis

• Pabaltiečių centrinių 
organizacijų atstovai Ka
nadoje įteikė bendrą memo
randumą Kanados vyriau
sybės galvai L. Pearsonui 
ir parlamento atstovams, 
protestuojant dėl JTO du
rų užtrenkimo Lapkričio 13 
manifestacijos metus.

Memorandumą lydėjo 
lydraščiai, išaiškinę Mani
festacijos tikslus ir moty
vus, kartu atkreipiant dė
mesį į Baltijos tautų dabar
tinę padėtį'

• Elena, Daiva ir Anta
nas Rukai, Chicagoje, vie
toje užuojautos Aleksui, 
Kaziui ir Broniui Biliū

PADĖKA
A + A

EMILIJA L. LENKEVIČIENĖ.
Mūsų mylima mamytė mirė š. m. spalio mėn. 

29 d. Lietuvoje.
Nuoširdžiai dėkojame didžiai gerbiamam tė

vui Jonui Kubiliui, S. J. ir kitiems kunigams, ku
rie atlaikė gedulingas pamaldas už mamytės sielą.

širdingai dėkojame visiems, kurie užprašė 
šv. Mišias už mamytę.

Dėkojame mūsų mieliems bičiuliams, kole
goms ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą 
asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems neturime galimybės padėkoti.

Nuliūdę: sūnus ir marti.

Jų tėvui Lietuvoje mirus,

ALEKSĄ, BRONIŲ ir KAZĮ SILIŪNUS

nuoširdžiai užjaučia
• a

Stella ir Vytautas Abraičiai

Mieliems KAZIUI, ALEKSUI ir BRONIUI 

S I L I Ū N A M S. jų tėvui

KAZIMIERUI SILIŪNUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena, Jonas ir Jūratė 
J a k š č i a i

nams, jų mylimam tėvui 
mirus, aukoja 10 dol. Dir
vai paremti.

NEW YORK
• ALT S-gos New Yor- 

ko I-jo skyriaus iniciatyva 
gruodžio 17 d., penktadie
nį, Winter Garden gražiai 
atnaujintoje salėje įvyko 
tautinių organizacijų susi
rinkimas - pobūvis, kurio 
metu I-jo skyriaus pirm. 
Jurgis Kiaunė, nepriklau
somybės kovų savanoris 
priminė, kad ši diena su
tampa su 1926 m. gruodžio 
17 dieną Lietuvoje įvyku

siu perversmu, palyginęs ir 
kitus daug anksčiau buvu
sius lietuvių sukilimus, jų 
tikslus ir prasmę. Baigda
mas pabrėžė, jog mūsų ko
va nebaigta, nors šiuo me
tu ji vedama be ginklo ran
koje. Toje kovoje galime ir 
turime dalyvauti visi. Bet 
gi tenka labai apgailestau
ti, kad idėjinėj kovoje už 
Lietuvos laisvę pasigenda
ma tų, kurie didesnį pasi
ruošimą tam turi, kurie 
valstybės lėšomis buvo siųs
ti j užsienius pagilinti ži
nių. Jie geriau už kitus iš
moko svetimų kalbų, jie 
daugiau pažįsta tų kraštų 
politiką, jų gyventojų nuo
taikas ir tinkamiau galėtų 
ten veikti, darbu atlyginti 
skolą tautai, kuri iš jų ti
kėjosi daug daugiau nei iš 
eilinių piliečių. Jų tarpe yra 
visa eilė aukštųjų buvusių 
kariškių, diplomatų ir kitų. 
Bet jie emigracijoje šiltai 
įsikūrė ir dingo lyg nebuvę. 
Gi visą tautišką lietuvišką 
darbą, tiek politinį tiek kul
tūrini, dirba pilkasis luo
mas, kaip ir praeitą kartą 
Lietuvos nepriklausomybę 
atstatė Lietuvos valstiečiai, 
vadovaujant kelioms švie
sioms tautos asmenybėms.

Po oficialios dalies buvo 
parodyta filmas iš New 
Yorko lietuviu gyvenimo.

Dail. J. Juodis bująo išde- 
koraves salę savo kūriniais, 
su kuriais pats supažindino 
svečius.

Be to, kalbėjo Kario re

daktorius Z. Raulinaitis, 
maj. Bobelis, A. Diržys, D. 
Penikas ir kt.

Prie vaišių stalo buvo 
pasikeista tos dienos prisi
minimais ir mestas žvilgs
nis į ateitį. Vakarui vado
vavo A. Jurgėla.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos New Yorke posėdy
je, kuris įvyko gruodžio 6 
dieną, Atletų Klube, buvo 
išrinktas komitetas ruošti 
1966 metų Vasario 16 die
nos minėjimą. Sudarytos 
šios komisijos: informaci
jos,. finansų, meno, svečių 
priėmimo ir scenos.

Šiemet vadovauja social
demokratų atstovas adv. S. 
Bredes. Minėjimas įvyks 
vasario 13 dieną, visiems 
gerai žinomoj Webster 
Hali, New Yorke.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko padalinio sueiga 
įvyko gruodžio 17 d. Jurgė- 
lu namuose, Brooklyne, N. 
Y.

Po oficialios dalies neo- 
lituanų jaunimas pasilinks
mino.

• Tik mūsų visų bendro
mis pajėgomis sukursime 
tokią finansinę tvirtovę, 
kuri lietuvybės bei Lietuvos 
reikalais vaidins vieną iš 
pagrindinių veiksnių. (Iš 
LF valdybos aplinkraščio). 

(Sk.)

ALT S-GOS PIRMININKAS
BOSTONE

ALT S-gos pirm. Inž. J. Jurkūnas ir A. Matjoška .
R. Bričkaus nuotr.

Gruodžio 12 d. Sąjungos, pir
mininkas J. Jurkūnas lankėsi Bos
tone. Aerodrome svečią pasitiko 
vietinio skyriaus valdybos nariai 
su pirm. J. Dačiu. Rašytojas St. 
Santvaras ir inž. Vyt. Izbickas,

Pietų metu su pirm. J. Jur
kūnu plačiai išsikalbėta aktu
aliais organizacijos reikalais 
skyriaus valdybos ratelyje. Vė
liau, 4 v. p.p. Tautinės Sąjungos 
namuose įvyko visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame sąjungos 
pirmininkas padarė platų pra
nešimą Tautinės Sąjungos gyve
nimą liečiančiaįs opiais klausi
mais ir išdėstė planą, liečianti, 
orgznizacijos veikimą dvejų me
tų ribose. Kaip pirmininkas J. 
Jurkūnas savo kalboje pabrėžė 
jo lankymosi tikslas skyriuose 
patirti narių nuomones rūpimais 
klausimais ir visa tai išplėsti są
jungoje.

Plačiausiai jo pranešime buvo 
gvildenamas tautinės spaudos 
klausimas. Pirma, spaudos va
jais ir aukomis sudaryti stiprų ir 
pastovų kapitalą, kuris garan
tuotų laikraščio Dirvos leidimą. 
Antra, sudaryti sąlygas Tautinės 
Sąjungos periodiniam kultūros- 
ideologijos žurnalui leisti, šiems 
reikalams įvykdyti reikalinga ne 
tik pinigai bet ir visų skyriųak- 
tyvi parama visomis priemonė
mis remiant C. Valdybos veiks
mus.

Prie kultūros reikalų, pažymė
jo Sąjungos pirmininkas priklau
so mūsų garbės nariai, kultūros 
skleidėjai ir Į juos iki šio per 
maža buvo kreipiama dėmesio. 
Ragino visus daugiau susidomė
ti tautine spauda ir ją ne tik reni 
ti, bet savo mintimis gerinti ir 
tobulinti, ne spauda yra visas 
mūsų gyvenimo ir veiklos veid
rodis ir variklis.

Toliau pranešime buvo palies
ti: jaunimo klausimas, politiniai 

reikalai, liečią Lietuvos lais
vės bylą ir sąjungos dalyvavi
mas kitose bendrinėse lietuvių 
organizacijose.

Pirmininko pranešimas išsa
mus ir gyvai formuluotas bei per
duotas susirinkimo tarpe sukė
lė susidomėjimą ir diskusijas. 
Dėl pirmininko pranešimo, pa
klausimai ir diskusijos iš šalies 
buvo perkeltos j pirmą aukštą 
prie vaišių stalo, kuri svečiui 
pagerbti gražiai parengė Antanas 
ir Ona Vįlėniškiai, nepailsta
mi parengimų šeimininkai.

Vaišių metų inž. Vyt. Izbic- 
kui pirmininkaujant, rūpimais 
klausimais pasisakė iš eilės vi
si dalyviai. Kalbėtojų temos bu
vo daugumoje lietuviškos spau
dos klausimai ir Dirvos reika
lai.

šiuo klausimu buvo pasakyta 
ir gražių sumanymų ir iškeltos 
pasitaikančios negerovės bei 
nesklandumai.

Sąjungos pirmininkas Į visus 
paklausimus davė atsakymus, o 
sumanymus ir nesklandumus pa
žadėjo iškelti įvykstančiuose C. 
Valdybos posėdžiuose.

Ir taip jaukioje nuotaikoje bu
vo praleista keletą valandų, pa
gerbiant Centro Valdybos pirmi
ninką bostoniečių bendraminčių 
ratelyje.

J.V. Sūdavas

CHICAGO

REVIZIJA ČIURLIONIO 
galerijoje

Circuit Court of Cook County 
teismo teisėjo D. E. Covelli po
tvarkiu š.m. gruodžio 14 d. buvo 
patikrintas buvęs nuo 1958 m. be 
jokios revizijos Meno Kūrinių 
Fondas, Isandėlintas privatus tur
tas ir Čiurlionio galerija.

PADĖKA

Mano mylimam vyrui A.A. Joe Lincevičiui (Lynch) mi
rus gruodžio 4 d. ir palaidotam gruodžio 7 d. Ali Souls Kapi
nėse Clevelande, reiškiu gilią padėką visiems, kurie suteikė 
jam paskutinĮ patarnavimą ir palydėjo J amžiną poilsio vietą.

Nuoširdi padėka kleb. kun. J. Angelaičiui už atlaikytas 
gedulingas pamaldas už velionies vėlę ir už palydėjimą | am
žiną poilsio vietą. Taip pat kun. Goldikovskiui už jo atsilanky
mą gedulingose pamaldose.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už 
jo vėlę. Taip pat dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gė
lių.

Dėkoju grabnešiams ir visiems pareiškusiems man liūde
sio valandoje užuojautą.

Dėkoju laidotuvių direkt, Della Jakubs & Son už nuoširdų 
patarnavimą.

Gili padėka visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
neturiu galimybės asmeniškai padėkoti.

Liūdinti žmona Uršulė Lincevičienė

Brangiam Tėvui

KAZIUI SILIŪNUI
Lietuvoje mirus, sūnus ALEKSĄ. KAZĮ ir RRO-

NIŲ bei jų šeimas giliai užjaučiame

Kleopatra ir Juozas 
L e s e c k a i

Mieliems bičiuliams Alek

sui, Kaziui ir Broniui 

S i 1 i ū n a m s , jų brangiam tė

veliui

KAZIMIERUI SILIŪNUI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už

jaučiame

Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Nina ir Adolfas Butkai
Vladė ir Gediminas Lapenai
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