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TONKINO MĮSLĖS SPRENDIMAS
'SLAPTAS’ ČIA PADĖTIES ĮVERTINIMAS KO
MUNISTUS PASKATINO IŠPROVOKUOTI IN
CIDENTĄ TONKINO ĮLANKOJE, KURIO PA
SĖKOJE JAV KARO LAIVAI PASITRAUKĖ Iš 
TOS ĮLANKOS. — "JĖGOS SU SUSILAIKY
MU’’ PADEMONSTRAVIMAS DAVĖ PROGOS 
KOMUNISTAMS PRADĖTI NAUJUS STUDEN
TŲ IR BUDISTŲ NERAMUMUS PIETINIAME 

VIETNAME, ŠĮ KARTĄ JAU TURINČIUS 
PRIEŠAMERIKONIŠKĄ POBODĮ.

------------ Vytautas Meškauskas -----------
"... Prezidentas Johnsonas at

sakė | kitą komunistų iššūkį, šį 
kartą Tonkino įlankoje. Dar kar
tą pademonstruota jėga su susi
laikymu (with restraint), atmušta 
komunistų agresija ir sustiprin
ta laisvės byla" — giriamasi de
mokratų partijos platformoje. 
Mes tačiau kiek abejojome John
sono Tonkino įlankoje parodyta 
drąsa. Tiesa, buvo pasiųsti 64 
lėktuvai Į Šiaurės Vietnamą, ta
čiau po to JAV laivynas gavo Įsa
kymą pasitraukti išTonkino įlan
kos. Turėjome konstatuoti: "Ini» 
ciatyva ir toliau palieka komu
nistų rankose" (žiflr..Dirvos rug
piūčio 12 d. nr.).

Gal "jėga su susilaikymu" ir 
padarė stipraus įspūdžio Atlan- 
tic City susirinkusiems demo
kratams, tačiau vietnamiečiai to
kią amerikiečių reakciją bei ne- 
pasinaudojimą suteikta proga 
įvertino greičiau baimės negu drą
sos ženklu. Kiekvienu atveju, ži
nios iš Vietnamo skelbia apie stu
dentų ir budistų neramums, kurių 
metu pirmą kartą akmenimis bu
vo apmėtyti ir JAV karių gyvena
mi barakai! ‘Formaliai* tie ne
ramumai nukreipti prieš diktatū
rines teises prezidentu pasi
skelbusiam generolui Khanhui, o 
iš tikro jieturlpriešamerikoniš- 
ką pobūdį. Gi tikra, kad krašte, 
kuriame veikia apie 200.000 ko
munistinių partizanų ir kuris 
niekados neturėjo demokratinio 
valdymosi tradicijų, negalima 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
TARPTAUTINĖ politika prieš keletą metų, nors ir buvo blo

ga, bet buvo aiški. Tuo tarpu šiandien sunkiai sprendžiama. Nau
ji išsivystymai, dažnai atsirandą visai nelauktai, rodo, kad Ry
tuose ir Vakaruose kovojama dėl naujų pasaulėžiūrų.

Dar ne taip seniai buvo du blokai: Vakaruose .buvo Atlanto 
valstybių blokas, o Rytuose komunistiniu valstybių blokas. Pa
saulėžiūros formavosi apie tuos du blokus. Jų atstovais buvo vie
noj pusėj Amerika, kitoj pusėj--Sovietija. Jei Washingtonas priim
davo sprendimą, dažnai gal ir po didelių diskusijų, bet tardamasis j 
su savo sąjungininkais, Maskva savo satelitams palikdavo teisę tik ; 
vykdyti jos nutarimus. Neutraliųjų kraštų Įtaka Į pasaulio politinius ; 
vykius buvo dar nežymi ir niekas Į jųpasifllymus rimtai nežiūrėjo. :

Iškilo konfliktas tarp Pekino ir Maskvos. Komunistinis blokas j 
prarado savo vienybę. Ar ta vienybė bus atstatyta būsimame Į 
kompartijų suvažiavime abejojama, nes Mao idėjų šalininkai 
klausys Pekino, kaip anksčiau klausydavo Maskvos. Pagaliau ir 
pačioj Sovietijoj daug kas pasikeitė. Ne tik rumunai, bet ir kiti 
satelitai ieško didesnės nepriklausomybės. Tai dar nieko bendro ne
turi su politiniu sąjūdžiu "be Maskvos", o yra tik bandymas pra
džioj gauti ekonominę nepriklausomybę, kad ekonominius reikalus 
sutvarkius pagal tautinius interesus, kurie neštų daugiau asmeni
nės naudos, o vėliau ieškoti statuso iš "aklo įsakymų pildytojo" 
pavirsti lygiateisiu sąjungininku. Tačiau būtų klaidinga galvoti, 
kad dėl to ten pranyktų komunistinis režimas.

Vakarų bloke gen. de Gaulle užsispyrusiai eina savo pasi
rinktu keliu ir Vakaruose, kaip ir Rytuose, atsirado skilimų.

Be politinių sunkumų, Sovietija pergyvena dar ir ekonominę 
krizę. Chruščiovas žino, kad išvystyti pramonę galima tik su iš
mokslintais žmonėmis, kurie dažnai turi savo idėjas, nesutinkan
čias su partijos linija. Tad jis turės apsispręsti, ar norės dirbti 
su žmonėmis, kurie turi savo idėjas ir tuo pačiu duoti jiems ge
resnį gyvenimą, ar trauktis atgal ir pasilikti su šalininkais, kurie 
išgąsdinti automatiškai pritaria kiekvienam jo nutarimui.

Jis bandė išspręsti šią problemą parodydamas nedidelį libera
lizmą. Ar jis numatė ,kokie bus to rezultatai, ar ui jam buvo 
staigmena, tik jis vienas gali pasakyti. Bet vienas dalykas aišku, 
kad Maskva nebegali sustabdyti pasikeitimų. Asmeninės idėjos vys
tosi ne tik Rusijoje, bet ir komunistų valdomoj Rytų Europoje.•

VILNIUJA šiuo metu pasakojami du anekdotai.
Pirmasis:
Instruktorius klausinėja komjaunuolį:
--Ar socialistinis blokas auga?
-- Taip! Net labai greitai. Iš vieno bloko jau atsirado du... 
Kitas anekdotas:
1970 metais Johnsonas ir Chruščiovas susitiko kinų koncentra

cijos stovykloje. Buvęs Amerikos prezidentas sako savo celės 
bendrininkui:

-- Ar aš tau, Nikiu, ne.sakiau, kad Vokietijos problema nėra 
gyvybiniai pirmaeilė... , »

šianden reikalauti demokratinės 
santvarkos įvedimo! Savaime 
aišku, kad naujos riaušės buvo 
sukurstytos komunistų ir jos ga
lėjo susilaukti pasisekimo, nes 
amerikiečių prestižas per Ton
kino įlankos incidentą ne tik ne
pakilo, bet krito.

Nauji neramumai sutapo ir su 
ČIA - centrinės žvalgybos tarny
bos -- įvertinimo tarybos (Boa r d 
of National Estimatesof theCent
rai Intelligence Agency) raporto 
paskelbimu. Tas raportas, datuo
tas šių metų vasario mėn. 19 d. 
skelbia, kad Sovietų Sąjunga da
rosi vis daugiau sugyvenama, ta
čiau padėtis Vietname esanti dės 
peratiška. Anot Chicago Tribū
ne, to raporto nuorašai, (nors jis 
ir buvo slaptas,) buvo plačiai 
pasklidę Washingtone, o kai jį 
gavo ir to laikraščio korespon
dentas VVillard Edwards, rapor
tas buvo viešai paskelbtas, kar
tu paneigiant, kad... juo yra re
miama vyriausybės politika.

Savaime aišku, kad raportas 
galėjo būti žinomas ir komunis
tų šnipams ir tokiu būdu galime 
gauti atsakymą Į mįslę, kodėl ko
munistų greitlaiviai puolė JAV 
naikintuvus Tonkino įlankoje. Puo
limas turėjo pademonstruoti 
Amerikos neryžtingumą, kas iš 
dalies ir pasisekė.

Komentuodamas tą raportą, 
New York Times pritaria jo siū
lymui, kad "derybų keliu turi būti 
surastas koks sprendimas, pa

remtas neutralizacija". Iki šiol 
administracija oficialiai tokiam 
pasiūlymui priešinosi dviem su
metimais. Visų pirma "išside
rėta taika" atidarytų kelią komu
nistams į valdžią ir įsigalėjimą, 
jei nebūtų gauta rimtų garantijų. 
Antra, tokias garantijas dėl pie
tinio Vietnamo nepriklausomy
bės galima būtų išsiderėti tik 
po karinės pergalės mūšio lau
ke — kada galima būtų derėtis 
iš stiprių pozicijų.

New York Times vedamajam 
tie sumetimai neatrodo įtikiną. 
Girdi, nepradėjus derėtis negali 
žinoti, ar komunistai nenorės 
duoti reikalingų garantijų, o kai 
bant apie jėgą, tai JAV ją pa
demonstravo Tonkino įlankoje. 
Komunistam dėl jos neturėtų bū 
ti jokios abejonės. Jie turėtų 
suprasti, kad nuoga jėga jie ne
gali nieko pasiekti ir todėl tu
rėtų sutikti su pietryčių Azijos 
neutralizavimo mintimi.

Gal sėdint New Yorke ir skai
tant demokratų platformos įžan
gą "Taika turi būti pirmuoju vi
sų vyriausybių rūpesčiu, kaip ji 
yra visų žmonių malda" -- taip 
ir atrodo, bet Vietname tokios 
mintys iššaukia visai kitokią re
akciją. Jos užmuša bent kokį norą 
kovoti. Jos veda prie besąlyginės 
kapituliacijos.

SENATORIUS GORDON AL
LOTT (R. - Colo.), neseniai įne
šęs naują rezoliuciją.

"Pralaužkime geležinę uždan
gą ir atitaisykime Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai padarytą skriau
dą prieš 24 metus", -- kalbėjo 
senatorius Gordon Allott. Anot 
senatoriaus Allott, Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių byla tu
rinti būti keltina nieko nelaukiant 
Jungtinėse Tautose.

Tai 69-ji rezoliucija, ir ją iš
rūpino A.C. Pocius iš Pueblo, 
Colo., trečios kartos lietuvis. Jis 
neseniai išgavo rezoliuciją ir iš 
savo kongresmano J. E. Che- 
noweth

Dailininkė Elena Kulber, viena iš daugelį kalbų vartojančių pareigūnių Bell Telephone paviljone New 
Yorko mugėje, aiškina Rūtos Ansamblio dainininkėms, kaip pranešti pasauliui apie gražiai pavykusią 
Lietuvių Dieną. Nuotraukoje iš kairės: Elena Kulber, Rūta Kidzytė, Irena Fodorytė, Diana Beržanskytė 
ir Marytė Mėlinytė. . Bell System nuotrauka

SOVIETINIS SPORTAS IR POLITIKA
- NEATJUNGIAMAS VIENETAS

"Sovietinių sportininkų laukia 
uždavinys: olimpinėje žiemos 
olimpiadoje Innsbrucke laimėti 11 
aukso medalių ir Tokio olimpia
doje laimėti 43 aukso medalius" 
— taip 1963 m. lapkričio mėn. 
Maskvoje yra kalbėjęs vyriausias 
sovietų sportininkų vadovas Jurij 
Mašin. Pasirodo, pranašavimas 
buvo teisingas, nes sovietų spor
tininkai Innsbrucke laimėjo 11 
aukso medalių.

Kuo gi pasižymi Sovietijoje 
praktikuojamas sportas? Pagal 
prof. Jakovlevą "sportas ir poli
tika tai vienas ir tas pats", pa
gal sovietinę enciklopediją (1959 
m. 993 skiltis) sportas esąs vie
na pačių svarbiausių sovietų pi
liečio auklėjimo priemonių. Jis 
be kitų privalumų, pilietį paruo
šia darbo procesui ir krašto gy
nybai. O pagal rytų Vokietijos 
sportinio vadovo dr. H. Schuster 
žodžius, sportas tai dalis visą 
pasaulį apimančio konflikto tarp 
rytų ir vakarų...

Taigi, sovietinio sporto negali
ma lyginti su laisvu sportu Va
karuose. Kadangi Sovietijos 
sportas žmones paruošiąs socia
lizmui, jis yra valstybės gausiai 
remiamas. 1962 m. kultūros rei
kalams Sovietų Sąjungoje buvo 
skirta 47,8 bilionai dolerių ir iš 
jų du trečdaliai skiriama spor
tui.

Sovietinis sportas praktikuoja
mas tik įvairių įmonių, kolchozų, 
mokyklų, milicijos ar kariuome
nės sporto organizacijose. Pati

Kiek sveikų vagonų pasieks kompartijų konferenciją?

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

sporto ir fizinės kultūros orga
nizacija yra perėjosi įvairius 
tarpsnius.

Atmintina, kad 1925 m. Sovie
tų Sąjungos komunistų partija bu
vo paskelbusi kovą prieš "buržu
azinį" sportą ir prieš sporte nau
dojamus rekordus. Rekordai ne
buvo pripažinti iki 1933 m. 1959 
m. sovietai įsteigė "Visų sporti
nių organizacijų sąjungą". Ji tie
siogiai priklauso nuo komparti
jos. Jai pavesta rūpintis fizinės 
kultūros auklėjimu ir ryšiais su 
užsienio sporto organizacijomis, 
sporto parengimų ruošimu ir laik • 
raščių bei žurnalų leidimu ir fi
nansiniais sporto organizacijų 
reikalais, pasiruošimais tarp
tautinio pobūdžio pirmenybėms 
ar pasaulio olimpiadoms.

Kaip ir kitose srityse ir spor
te vykdoma planavimo sistema. 
Iš anksto numatyti planai sporte 
nebuvo įvykdomi net ligi 1961 me
tų. Galima s dalykas, nesėkmė so
vietiniame sporte siejosi su Ni- 
kolaj Romanovo vadovavimu. Pa
dėtis pasikeitė, kai 1962 m. ba
landžio mėn. Romanovą pakeitė 
30-metis Mašinas — jis 1963 m. 
pabaigoje pranešė apie tokius pa
siekimus: sportininkų skaičius 
pasiekė 37,6 milijonus (1959 m. 
jų buvo 20,3 mil.). 1965 metais 
tikimasi sportininkų skaičių pa

kelti iki 50 milijonų. 1963 m. pa
baigoje buvo daugiau kaip 188,000 
fizinės kultūros organizacijų ir 
jose dirbo netoli 140,000 mokyto
jų, trenerių, instruktorių. Jie bu
vo ruošiami 18-je fizinės kultūros 
institutų ir 29 universitetų kated
rose ir kitose mokyklose. 1963 m. 
pabaigoje sportą studijavo44,800 
tų mokyklų auklėtini’]. Sovietų 
Sąjungoje į sporto rungtyniavimą 
norima Įtraukti ir daugiau kaip 
30 metų turinčius darbininkus, 
tarnautojus, kolchozininkus ir mo - 
teris.

Iš paskirų sporto šakų vienuo
lika turi po daugiau kaip vieną 
milijoną narių. Pirmoje eilėje 
atsidūrusi lengvoji atletika (4,2 
mil. narių), toliau seka orasvy- 
dis (3,5), pašliūžų sportas (3,2), 
šaudymas'(3,2), šachmatai(2,5) ir 
futbolas (1,8).

Tikrumoje sportas sovietams 
sudaro vieną pačių esminių ir la
biausiai agresyvių "taikingo 
sambūvio" grandžių. Jei pasie
kiami sportiniai laimėjimai, jie 
laikomi "geresnės socialistinės 
santvarkos" įrodymu. Dedamos 
pastangos kuo plačiau dalyvauti 
įvairiose tarptautiniopobfldžioor 
ganizacijose. Sovietų sporto or
ganizacijos dalyvauja 45-se tarp
tautinėse sporto federacijose — 
jose 84 sovietiniai atstovai turi 
vadovaujančias vietas.

1963 m. sovietai palaikė spor
tinius ryšius su 88 pasaulio kraš
tais. Pagal Mašiną, tie sovietiniai 
sportininkai nesutinką rungty
niauti tokiais atvejais, kai vykdo
ma "politinė ar rasinė diskri
minacija". Pvz. 1961 m. sovietai 
nedalyvavo krepšinio rungtynėse 
prieš Formozą, nes prieštara
vo raudonoji Kinija, o 1962 m. so
vietai visai nedalyvavo ledo ru
tulio pirmenybėse Colorado 
Springs, nes... čia užsispyrė ry
tų Vokietija. Tačiau kada sovie
tams atsiranda galimybių laimė
ti medalius, jie jau nebepaiso so
lidarumo jausmų jų satelitams-- 
pavyzdys: 1964 m. įvykusios ledo 
žiuožimo pirmenybės Dortmunde 
ir Grenoblyje.

Patys gabiausi sportininkai so
vietuose ypatingai globojami — 
jiems sudaromos galimybės dau
giau uždirbti ir, žinoma, pakyla 
jų prestižas visuomenėje.

Sovietiniai planuotojai, pasi
remdami jų sporto organizacijos 
sistema, dar 1960 m. Prahoje yra 
nustatę, kad Sovietų Sąjunga 
drauge su kitais satelitiniais kraš - 
tais būsimoje Tokio olimpiado-

. (Nukelta į 2 psl.)
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PREZIDENTAS DE GAULLE, PRANCŪZIJA, 12)

TRETYSIS PASAULIS, LIETUVA IR... VLIKAS
NATO reikšmei ir vaidmeniui 

suprasti reikia suglaustai pri
minti jo kilmę. Nėra reikalo deta
lizuoti pokarinio pasaulio dviems 
blokais susiskirstymo. Jei Jalw 
toje ar kur kitur de Gaulle ir 
būtų pasiūlytas suolelis prisės
ti, pasaulinių įvykių raida nuo to 
nebūtų pakitėjusi. Aplinkybės taip 
susidėjo, kad sąjungininkai ko
munizmo veržlumui niekuo ne
galėjo pasipriešinti, ne vien ir 
ne tiek dėl pasyvumo, kiek dėl 
stokos fizinės jėgos. Visi aima
navimai dėl padarytų klaidų pa
dėties nebepataisys.

JAV, be to, sugaišo daug lai
ko, kol nusikratė susitarimu su 
rusais iliuzijomis. Jų svyruojan
ti ir besiginanti diplomatija ne
turėjo nei aiškaus plano nei kie
tos valios Stalino užmačioms at- 
smogti. Atoveikis prasidėjo reikš
tis tik po 1948 m. įvykusio Pra
hos perversmo. Europa sudrebė
jo. Per įvairias derybas paaiškė
jo, kad Vokietijos -sujungimo 
klausimas negalėjo būti išspręs
tas. Per pasitarimus Londone ir 
VVashingtone prieita išvados, kad 
su Sovietais susitarimas nebega
limas. Tokiose sąlygose gimsta 
1949 m. pradžioje Federalinė Vo
kietija, o už kelių mėnesių Rytų 
Vokietijos Liaudies Respublika 
(vadinama Vok. demokratine R.). 
Rusų slinkimas į pačią Europos 
širdį pavirsta grėsme visai liku
siai Europai. Noroms - nenoroms 
reikia susirūpinti fizinio atsmo- 
gimo priemonėmis.

Vakarų gynybos organizacija 
pradeda kurtis 1947 m. Tais me
tais Dunkirke sutarta Prancūzi
jos - Anglijos sąjunga, prie ku
rios 1948 m. prisideda ir Bene- 
luksas. 1947 m. gimė T r urna no 
doktrina ir Valstybės sekreto
riaus Marshalo planas, kurį So
vietai ir jų satelitai atmeta. Gims
ta ir Atlanto Paktas, 1949m. pa
pildytas karinės pagalbos įstaty
mu signatarams (NATO, prancū
ziškai OTAN).

Tose pačiose sąlygose ir tuo 
pat metu,pradedant nuo garsiojo 
Haagos kongreso, prasideda 
veiksmai Europai apjungti. Tada 
ir gimsta visų europiečių svajo
nės apie trečiosios jėgos įgyven
dinimą. Europos jungimo pradi
ninkų supratimu virš 200 mili
jonų Europos gyventojų, su milži - 
nišku pramonės pajėgumu įgali
na sukurti ekonominį ir politinį 
vienetą, prilygstantį JAV galiai 
ir pranešantį Sovietų galybę. To
kia trečioji jėga pasaulio jėgų 
svarstyklėse be abejo vaidintų 
svarų vaidmenį.

Tada Amerikos pagalba Euro
pa tik to ir siekė ir ji visaip tą 
jungimąsi kurstė ir rėmė. Dau
gelio europiečių įsitikinimu, ji ir

J. LANSKORONSKIS 
Paryžius

Sovietinis
sportas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
je turi laimėti bent pusę visų • 
medalių (aukso, sidabro ir bron
zos). Ligšioliniai pasiekimai at
rodė šitaip: 1952 m. Helsinkio 
olimpiadoje tie "socialistiniai 
kraštai" buvo laimėję 29% visų 
medalių, 1956 m. Melbournoolim
piadoje — 34% ir 1960 m. Romo

dabar nenori nieko kito, kaip stip
rios ir savarankiškos Europos. 
Tada, prieš kokius 15-18 metų, 
pasaulio milžinų akimis žiūrint, 
Europa dar buvo politine tuštu
ma, no man’s land. Sovietų kės
lams ją užgrobti, ar išprovokuo
tais perversmais (Prahos pavyz
džiu), ar manu militari, JAV 
buvo pasiryžusios priešintis ir 
ateity priešinsis, nes pačių JAV 
saugumas priklauso nuo Europos 
saugumo. Anose sąlygose JAV 
karinių jėgų stovyklavimas Eu
ropoje turėjo (ir tebeturi!) tik su
tartinę reikšmę: tai reiškė (ir 
dar tebereiškia), kad rusų ka
riuomenės pirmyn ėjimas būtų 
naujo karo pradžia.
Tada senoji Europa, buvusi pa

saulio valdovė, civilizacijų gim
dytoja ir pranokėja, pasidarė nie
kis -- sovietizacijos kėslų objek
tas... ar amerikoniško tipo ko- 

, lonializmo prievilas... Europa 
gyveno dviejų milžinų šešėly, 
Jos gyvybė ir laisvė atsidūrė 
neryžtingos Amerikos rankose... 
Sugniužusios, silpnos, beginklės 
Europos tautos nesvyruodamos 
pasidavė JAV globai bei, jei ne 
juridiniam, tai bent faktškam, 
savo rūšies jų protektoratui. Du 
kartus priverstos dalyvauti Eu
ropos karuose JAV skatino Eu
ropos tautas, draugiškas ir prie
šiškas, apsijungti, bet kaip jos 
nesugebėjo uždrausti Sovietų Są
jungai pajungti rytų Europą, taip 
ir Vakarų Europoje jos nesiryžo 
energingiau to apsijungimo pri
mesti.

Vis dėlto jos Europą išgelbė
jo. Paskirdamos pagal Marshalo 
planą milžiniškas sumas, jos įga
lino Europos tautas atsistatyti iš 
karo griuvėslių, atkurti suardytą 
ekonominį gyvenimą, kai kur net 
išsigelbėti iš bado pavojaus. JAV 
davė istorijoje nematytą kilnu
mo ir duosnumo pavyzdį. Euro
pa buvo laiminga, galėjusi tuo 
duosnumu\pasinaudoti. Nereikia 
pamiršti ir to fakto, kad Sov. 
S-gos pavojui gresiant, kada nuo 
tos grėsmės apsiginti sudarė At
lanto Sąjungą,toms tautoms įsak
miai prašant koalicijos kariškas 
vadovavimas buvo pavestas JAV 
generolui D. Eisenhoweriui!

Tada niekas negalvojo, kad 
Amerika siekia karinės hegemo
nijos ar dominavimo Europoje. 
Kita vertus, ar ne tiksliau galvo
ti, kad būdama stipriausia, tur
tingiausia ir pramoniniai galin
giausia tauta pasauly, sąmoninga 
žmonijai jos padarytais ar dar 
galimais padaryti patarnavimais, 
ji laiko save atsakinga prieš pa
saulį ir už pasaulio taiką. Ta 
aukščiausia atsakomybė sutei
kianti jai vadovavimo privilegiją. 
Ji tatai duoda suprasti. Tą įsi
tikinimą tačiau, kuriuo ji vado
vaujasi dažnai vykdo iškrypusiai, 
be atodairos, kartais gal ir už
gauliai, tiek kad , nepaisant jos 
geradarysčių,ji darosi nepopu
liari.. Bet vistiek -- JAV "le- 
adershipo" per pirmąjį Atlanto 
pakto dešimtmetį nieks nedrįso 
ginčyti, nors jos ir nesugebėjo 
sąjungos narių vidujinių priešta
ravimų ir politikos nedarnumų pa-

šalinti, o kartais juos dar paašt
rino (pvz. Suezo epizodas).

Po daugelio metų atkutusi Eu
ropa pakitėjo, pasidarė savaran
kiškesne ir ... pretenzingesne. 
Amerikos diplomatija ilgai mai
tinosi iliuzijomis, kad viskas tu
ri vykti pagal jos pageidavimus. 
Jai reikėjo daug laiko įsisąmo
ninti lygybės su kitomis tauto
mis prielaidą, kurias ji ilgai trak 
tavo kaip nuo jos priklausomas 
arba "klientes" romėniška žo
džio prasme. Nenuostabu, kad 
Europoje ne tik de Gaulle, bet ir 
visi Europos vieningumo šalinin
kai šiaušiasi prieš JAV tendenci
ją primesti Europai savo valią, 
versti sąjungininkus elgtis jų at
žvilgiu kaip klusnius satelitus, 
savintis teisę tvarkyti Europą ir 
bendrai pasaulį pagal JAV pagei
davimus, jai nusakyti tikslus. Kon - 
krečių Europos tikslų nepaisymo 
pavyzdžių yra nemažai. Daugeliui 
Europos Valstybių nepatinka pvz. 
ir jų mėginimas reguliuoti Rytų- 
Vakarų santykius tariantis vie
noms pačioms su sovietais...

Nenuostabu todėl, kad tokiose 
sąlygose jau geras laikas kaip 
NATO institucija skyla ir juo to
lyn, juo labiau ji silpnėja, ypač 
nuo 1958 m., kada de Gaulle pra
dėjo vairuoti savo valstybę. 
NATO "ekselencijos" pasilieka 
bejėgės perimti iniciatyvą ir "pa
dėtį" pakeisti. Laisvojo pasaulio 
nesutarimai, priešingomis kryp
timis diplomatinė veikla, viešai 
reiškiamas savitarpinis priešiš
kumas ir siauru nacionalizmu pa
gristas savų interesų savanau
diškas saugojimas kliudo bendro, 
globalinio plano sudarymui ir jo 
vykdymui neleidžia imtis bendros 
iniciatyvos.

Neteisinga ir neprotinga visus 
Vakarų sunkumus bei Atlanto Są
jungos negalavimus permesti 
vienam de Gaulle. Visi europie
čiai pripažįsta, kad NATO reikia 
reformuoti. Per 15 metų nuo su
tarties pasirašymo tarptautinė pa
dėtis begalo pasikeitė. Dabarti
niai organizacijos sunkumai nebe 
tie, kurie buvo ją įsteigiant. Yra 
ir žymių pasikeitimųNATOnarių 
savitarpio santykiuose. Refor
mos reikalingos. De Gaulle ir jo 
gaulistai dabartinę NATO būklę 
kritikuoja smarkiausiai. Bet ku-

ria prasme jis norėtų sutartį keis 
ti, kokias reformas įvesti — nie
kas nežino; jokių oficialių pasiū
lymų jis nėra patiekęs. Yra žino
mas tik vienas faktas, būtent, kad 
valdžią paėmęs de Gaulle 1858 m. 
pasiuntė memorandumą Londonui 
ir Washingtonui siūlydamas de
rinti trijų kraštų politiką tiek 
NATO viduje, tiek jo išorėj — 
NATO nedengiamose srityse. Be 
to, de Gaulle siūlė, kad atominių 
ginklų panaudojimas būtų sąlygo
jamas trijų kraštų sutikimu. Tai 
ir buvo tos trijų kraštų direkto
rijos projektas. Tas projektas 
tačiau, kiek man žinoma, nie
kur nebuvo paskelbtas. Dabar jau 
paaiškėjo, kad į tą pasiūlymą bu
vo atsakyta neigiamai. Niekam ne 
paslaptis kad tokiai "direktori
jai" buvo griežtai priešingi kiti 
penki "Mažosios Europos" na
riai, jai nepritaria ir visi kiti 
Atlanto Sąjungos nariai. Tas nei
giamas atsakymas ir yra pagrin
dine priežastim de Gaulle nei
giamos laikysenos NATO atžvil
giu.

(Bus daugiau)

• Helsinkio Universitete, 
Suomijoje, latviai turi pla
tų letonikos skyrių, kuria
me sukrauta latvių litera
tūros ir periodikos leidiniai, 
siekiant net 16 šimtmetį. 
Mat, dar ir caro laikais ten 
buvo koncentruojami visi 
caro imperijoje pasirodę 
leidiniai.

Latviai turi gausų savo 
leidinių skyrių taip pat ir 
Bostono, JAV, bibliotekoje.
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DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

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

Prieš rinkimus kandidatai į A. L. Bendruomenės Tarybą neat
skleidė, kokiomis idėjomis nešini jie kandidatavo. Negalima jų už 
tai nė kaltinti, nes rinkimų tvarka iš juto ne tik nereikalavo, bet grei
čiau net nepageidavo.

Dabar išrinktieji, pirmą kartą susirinkę, įrodė, kad naujų idėjų 
jie nei neturėjo. To paliudijimas -- pirmosios sesijos rezoliucijos. 
Jose, be senų pageidavimų bei savaime suprantamų dalykų pakarto
jimo, nematyti jokio instruktyvaus ar konstruktyvaus nutarimo.

Pirmose dviejose rezoliucijose ALB Taryba pareiškia "prita
rimą viršininkams", tai yra, pritaria PLB valdybos pastangoms kon
soliduoti veiksnius (pastangos jau kaip ir pabaigtos) ir tos pačios PLB 
valdybos nutarimui šaukti jaunimo kongresą.

Toliau nutariama steigti organą jaunimui bendruomenės veiklon 
įtraukti (kelintą kartą tas jaunimas taip "traukiamas"?). Tuo tarpu 
liko nepastebėtas jaunimo nepaprasto masto žygis Australijoj ir ne
susiprasta nutarti, ką toliau ta linkme daryti.

Paskui -- rūpintis mokytojų paruošimu, steigti daugiau vaikų 
darželių ir lituanistinių mokyklų "ten kur jų nėra", informuoti apie 
lituanistinių studijų galimybes, stengtis, kad daugiau lietuvių studi
juotų humanitarinius, socialinius ir politinius mokslus, organizuo
ti daugiau bendruomenės apylinkių, sueiti į kontaktą su senąja išei
vija, peržiūrėti įstatus ir suprojektuoti jų pakeitimą (kuria pras
me?), dėti pastangų tautinio solidarumo įnašams išrinkti, padėti Lie
tuvių (milijoniniam) fondui, uoliau platinti Pasaulio Lietuvį ir Gim
tąją Kalbą... Ar tikrai visi šie nutarimai priimti 1964-tais, ne 1954- 
tais metais?

Sunku nurodymų rasti ir nutarime remti "prieškomunistinę veik
lą". Bendruomenės prieškomunistinė veikla lyg ir apsiriboja rėmimu 
tų bet kurios partijos kandidatų į kongresą, kurie kovoja dėl komunis
tų pavergtų tautų išlaisvinimo. Tai, turbūt, patarimas bendruomenės 
nariams, nes negi bendruomenės organizacijos padėtis leidžia jai or
ganizuotai įsijungti į rinkiminę kampaniją? Be to, jei antikomunistinė 
veikla yra antikomunistiškesnių kandidatų į kongresą rėmimu, ui ar 
ne dar reikšmingiau būtų antikomunistinės veiklos įrankiu panaudoti 
kandidatą į prezidentus, nusižiūrėjus, katras atrodo antikomunistiš- 
kesnis?...

Pagaliau, ALB Taryba tarėsi turinti kažką nutarti ir dėl Wa- 
shingtono šventovės. Bet nutarė tik... pasiūlyti "atsakingiesiems 
šios sutybos organizatoriams pateikti šiuo klausimu mūsų spaudo
je atitinkamų paaiškinimų". Vadinasi, Taryba savo nuomonės tuo 
klausimu neturėjo, reikalas jai neaiškus, nors "atitinkamų paaiški
nimų" mūsų spaudoje iš, berods, atsakingų organizatorių juk jau bu
vo nemažai. Ar tie paaiškinimai buvo dar "neatitinkami"?

Iš Tarybos sesijos naujų idėjų, toliau siekiančių gairių, neigi 
seniems reikalams tvarkyti apčiuopiamų instrukcijų nėra. Dėkime 
viltį, kad valdybos pirmininkas (irgi nenaujas) sukomplektuos valdy
bą, konkrečiau nutarsiančią, ką ir kaip ALB veiks.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

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

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKIT1 SĄSKAITĄ DABAR

"SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

je — 39,6% visų medalių. Tokia 
"perspektyva" gali įvykti gali ir 
ne, bet sovietai jau Šiandien spor
tą finansiniai remia tikrai dideliu 
mastu ir skelbia, kad sportiniai 
laimėjimai jau reiškia ir politinį 
pasiekimą, nes įrodomas "so
cialistinės sistemos pranašu
mas".

Taigi, kai komunistiniai kraš
tai 1951 m. virto Vakarų pasau
lio partneriais sporto srityje, 
sporto pasaulis jau įgijo visai 
kitokį atspalvį, jei palyginti da
bartinį laikotarpį su prieš 1951 
m. buvusiu. Tarptautinėje are
noje dabar rungtyniauja dvi vi
sai priešingos stovyklos, dviejų 
priešingų ideolegljų ar santvar
kų atstovai. Vakarų sporto veikė 
jų žodžiais, būtų visai beviltiška 
reikalauti, kad rytų bloko spor
tas savo žaidynėse atsisakytų po
litikos veiksnio. Tai būtų panašu 
į tai, jei iš tų sportininkų reika- 
lautumėm, kad jie atsisakytų jų 
ideologijos.

Gal tai nėra džiuginąs reiški
nys, bet ir jis įrodo, kad pasau
lis yra perskirtas į dvi dalis’ir 
sporto srityje.

Indėliai apdrausti iki $10.000 federalinės valdžias įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 191h Courl. Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas. sekretorius 

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

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Stebint amerikiečių gyvenimą, sekant jų spaudą, kad ir snaudžiant 
prie televizijos, vis randi pavyzdžių, iŠ kurių ir lietuvių visuomenei 
vertėtų pasimokyti. Blogi ar geri tie pavyzdžiai, bet jie ne mūsų 
pačių išsigalvoti. Sako, savo namuose pranašu nebūsi. Todėl labai 
dažnai savųjų siūlymai, sumanymai ir naujos idėjos tinka tik sukri- 
tikavimui, kartais net pasmerkimui. Geriausiu atveju — nekreipia
ma Į tai jokio dėmesio.

štai, California Senior Citizen News skiltyse to laikraščio re
daktorė Edith Boutwell pasisako prieš naujo Įstatymo 'kovai su 
skurdu' (Powerty project) pavadinimą. Kodėl to įstatymo nevadinti 
'gyvenimo lygio pagerinimo' planu, rašo ji. Žodis 'skurdas' turi sa
vyje neigiamą skonį, kartu pažemina visuomenę. Vietoj.'skurdo' 
vartojant žodį 'pagerinimas', jau gausi pozityvesnę, daugiau skati
nančią sąvoką. Pagerinimas žada pažangą, kai tuo tarpu kova su skur
du mena galimybes tą kovą tęsti iki begalybės. Kas gi kada skurdą 
panaikino?

Skurdas, kad ir dažnai neišvengiama gyvenimo būtinybė, bet ją
ja retai kas garsinasi, kad ir kova su juo pastangomis. Ūkinių gy
venimo sąlygų kėlimas ir gerinimas yra visų laisvų ir pažangių 
kraštų visuomenių tikslas. Geresnėse ar blogesnėse sąlygose gyve
ną žmonės patys siekia būti 'kuo nors', ne vien tik pašalpų objek
tais. Skurdui priskirtas žmogus skurdžium ir lieka,jo amžiui už
antspauduotu skurdžiaus ženklu.

Amerikos lietuviai krepšininkai su Sydnėjaus lietuvių sporto klubo Kovas nariais.
E. Karpavičiaus nuotrauka

KREPŠININKŲ VIEŠNAGE AUSTRALIJOJE

Žmogus ir skurdan patekęs, jei nenustoja vilties, jei pats ne
pasitenkina skurdžiaus kategoriją Įsigijęs, bet visomis išgalėmis 
stengiasi iš tos kategorijos išsikapstyti, dažnai ir atsitiesia. Jo ge
ri norai ir pastangos susilaukia ir paramos jo atsitiesimui, ne vien 
išmaldai. Tas pats ir visuomeniniame gyvenime. Daugelį sumanymų, 
daugelį mūsų visuomeninių reikalų turime įgyvendinti sudėtiniu dar
bu ir lėšomis. Kai reikalas apčiuopiamas, įgyvendinus duoda teigia
mų vaisių, jis susilaukia talkos ir paramos.

Gerai įsigilinę pastebėsime, kad nuolatinis ’aukalapiavimas’ jau 
eina prie galo, nes tai nešiojasi savyje idėjinio skurdo požymius. 
Kai aukos tam, aukos kitam reikalui pasidaro nuolatiniu pajamų 
šaltiniu, kur nors glūdi nesveiki ūkinės galvosenos pažymiai. Ko
va su tokiu skurdu reiškiasi vis tuštėjančiais nuo parašų aukų la
pais.

Kovos su mūsų organizacijų ūkiniu skurdu metodai dažnai ri
bojasi apeliacijomis Į žmonių patriotizmą. Bet retai kada pažvelgia
ma į veiklos metodus, Į ūkinių organizacijos pagrindų ir principų 
pagerinimą kitais, nei išmaldos prašymo metodais. (j.Č.)

Lietuvių krepšinio rinktinės, sėkmingai rungtyniavusios Australi
joje, treneris ir vadovas V. Grybauskas, Lietuvių Dienoj New Yorke 
apsuptas Amerikos Balso pareigūnų, pasakoja savo įspūdžius apie 
laimėjimus A ustralijoje. Jo žodžiai radijo bangomis buvo perduoti 
Į Lietuvą. Nuotraukoje iš kairės Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
viršininkas dr. K. Jurgėla, V. Grybauskas, Amerikos Balso red, inž. 
P. Labanauskas ir amerikietis technikas iš Amerikos Balso.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Pasišnekėjimų, siekimų pa
ryškinimo ir subendrinimo, kuris 
vyko šiaurės Amerikos krepši
ninkams viešint pas Australijos 
lietuvius, negalima laikyti ofi
cialiais priėmimais. Jie buvo 
draugiški nuo pradžios iki salo. 
To draugiškumo nebūtų padidi
nusi ar sumažinusi vienokia arba 
kitokia sportinių varžybų eiga. 
Australijos lietuviai laukė krep
šininkų, kaip savo brolių, gyve
nančių tais pačiais siekimais ir 
tom pačiom viltim. Ir krepšinin
kai žinojo, kad jie vyksta ne pas 
svetimus, bet pas savus, kurie jų 
laukia ir juos brangina.

Dėl to ir visi susitikimai su 
lietuviais Australijoj ar tai pa
gerbimo vakarienėse, specialiai 
surengtuose baliuose ar susipa
žinimo vakaruose buvo pravesti 
broliškoj nuotaikoj. Kalbose nie
kas nesekė pasakų, nesisvaidėnu • 
dailintais Žodžiais. Ir svečiai ir 
šeimininkai padarė nei daugiau, 
nei mažiau, kaip atskleidė savo 
širdis, parodydami, kad iš jų 
išeina ir į jas sugrįšta tas pats 
lietuviškas kraujas. Tačiau rei
kia pripažinti, kad tas nuošir
dumas, kuris savaime išplaukė 
iš abiejų pusių, buvo daugiau jau
dinantis, negu betkokia gražby
lystė.

Savo pastabose sąmoningai 
vengiu minėti atskirų asmenų, 
prisidėjusių prie šios istorinės 
krepšininkų viešnagės Australi
joj. Esu tikras, kad tai padarys 
kiti, sumegzdami jos istoriją. 
Tačiau negaliu tylomis praeiti 
pro rinktinės vadovą inž. Valdą 
Adamkavičių, nes jis Australijoj 
tapo to draugiškumo ir brolišku
mo simboliu. Kiekvienas jo žo
dis, pasakytas Australijos lietu
viams, buvo jo širdies gabalė
lis, kurĮ kiekvienas čia priėmė 
kaip brangenybę. Jis Australijoj 
atstovavo visą rinktinę. Jis kal
bėjo ir Amerikos lietuvių vardu. 
Apie geresnį ryšininką Australi
jos lietuviai negalėjo nė svajoti. 
Jis, kaip ir jo pirmtakas p. J.J. 
Bachunas, prieš save matė vien 
lietuvį ir lietuvišką reikalą vi
same jo tragiškam didingume. Ir 
vieno ir kito įsitikinimu, nepa
kanka būti lietuviu, reikia kovoti 
dėl kiekvieno lietuviško reikalo. 
O laimi kovose tik stiprieji.

Ir dovanos, kuriomis buvo pa
sikeista viešnagės metu, ilgiems 
laikams primins tą patį reikalą 
kovoti dėl lietuviškumo ir už lie
tuviškus reikalus. Sportuojan
čiam Australijos lietuvių jauni
mui tą kovos dvasią skiepys Ame - Lietuvių Namuose Adelaidėje, 
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Įteikimo momentas sukėlė audras 
ir Sporto Sąjungos paskirta dova- plojimų ir eibes prisiminimų iš 
na. Kokia forma dėl jos varžy- J, Bachuno viešėjimo Australijo-

sis Australijos lietuviai, atrodo, je. Australijos lietuviai būtų lai
bus nuspręsta lietuviškų sporto mingi, jei galėtų vėl su juo pa- 
klubų pasitarime. Tačiau esmė bendrauti.

Inž. Valdas Adamkavičius nuvežęs Australijon Amerikos lietuvių 
sportininkų dovaną, padarytą skulptoriaus Vytauto Raulinaičio.

A. Budrio nuotrauka
ne formoj, o turiny. Varžybos 
dėl tos gražios sidabrinės tau
rės bus draugiškos varžybos tarp 
sportuojančių lietuvių Australi
joje. Jie gi iš savo pusės įteikė 
broliams Amerikoje skydą su 
Australijos lietuvių sporto šven
čių ženkleliais. Kaip žinoma, to
kios Šventės čia vykdomos kas
met tais pačiais kovos už lietuviš • 
kurną tikslais.

Patys krepšininkai, atrodo, 
įvairiausiai buvo apdovanoti kiek
vienoje lietuvių kolonijoje Aus
tralijoje. Jie išsivežė jų ištisas 
kolekcijas.

Asmeninės dovanos už nuopel
nus buvo Įteiktos Įvairiems su 
krepšininkų atvykimo organiza
vimu ir pravedlmu glaudžiai su- 
sirišusiems asmenims. Šiuo at
veju paminėtinas J.J. Bachuno 
apdovanojimas auksiniu ženklu, 
skirtu atžymėti šią istorinę šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinin
kų viešnagę Australijoj. Tai vie- 
nintėlis ligšiol (teiktas auksinis 
ženklas. Kaip žinoma, tų ženklų 
yra trijų rūšių: bronziniai, sidab. 
riniai ir auksiniai. Gaila, J. Ba
chunui nebuvo galima to auksinio 
ženklo prisegti asmeniškai jo 
pamėgtuose Adelaidės Lietuvių 
Namuose, kur yra jo vardo bi
blioteka ir kurio sodely auga jo 
ąžuolas. Rinktinės vadovas inž. 
V. Adamkavičius priėmė jį apdo
vanojamojo vardu tuose pačiuose

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE VALIOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liqucr, Import. from Italy. .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. 5th
3. NAPOLEON Veimouth. Import.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand . .
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

$•» —i »>
83.98

5th
5th
5th

SI.19
S 1.69
S .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France................................ . .

7. L1EBFRAUMILCH Wine ............
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th 83.98 
5th 8 .98 
5t h 8 .98

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

Oficialių priėmimų grupei pri
klauso visi tie priėmimai, kuriais 
australai pagerbė šiaurės Ame
rikos lietuvius krepšininkus. J ei
gų čia negalima kalbėti apieypa- 
tingą nuoširdumą, tai vistiek ne
galima nepabrėžti tos reikšmės, 
kurią australai pridavė viešin
tiems lietuviams krepšininkams. 
Būdingiausios buvo taip vadina
mos "Civic receptions”, kurias 
valstijų sostinėse surengė mies
tų galvos - burmistrai. Oficialio
se kalbose kiekvienas burmist
ras nepašykštėjo gražių žodžių 
ir vertinimų. Atrodė, kad kiek
vienas jų iš anksto buvo susipa
žinęs su rinktine, jos pajėgumu, 
ja atstovaujančių kilme, sieki
mais. Tie priėmimai daugelyje 
vietų buvo panaudoti ir lietuviš
kos propagandos tikslams, (tei
kiant burmistrams literatūros 
apie Lietuvą.

Oficialumo skraistė gaubė ir 
sportinių varžybų pradžią bei 
pabaigą kiekvienoje Australijos 
valstijoje. Vienur jas atidarinėjo 
JAV diplomatai, kitur Karalienės 
Elžbietos atstovai - gubernato
riai, trečiur pačiųaustralųspor- 
to vadovai. Australų dūdų or
kestrams teko išmokti ne tik 
JAV, bet ir Lietuvos himną. Ade
laidėje jis buvo sugrotas be prie - 
kaištų varžybas pradedant ir 
baigiant.

Patiems krepšininkams, viso 
šio sujudimo kaltininkams, tie 
oficialūs priėmimai, atrodo, ga
lėjo ir įkyrėti. Jie, be abejonės, 
juos gerokai ir vargino. Bodami 
jauni, energingi, jie tramdė sa
ve, nuduodami, kad jie domisi, 
kas kalbama ir kodėl kalbama. 
Tačiau jie savo misiją ir šioje 
srityje, kaip kad ir krepšinio 
salėse, atliko be priekaištų. 
Jiems tai buvo gana sunki parei
ga, nes juos traukė rungtynės ir 
... jaunimas, toks pat tremties 
jaunimas, su savitu, seniams ma
žiau suprantamu pasauliu, savi
tais reikaliukais, jaunatviškais 
malonumais. Bet čia jau kita te
ma.

V. RADZEVIČIUS

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Australijoje buvo pasikeista dovanomis. Nuotraukoje V. Adamka- 
viČius, išvykos vadovas, priima išJ. Janavičiaus, ALFAS pirmininko, 
dovaną Amerikos lietuviams sportininkams ir J. Bachunui.

A. Budrio nuotrauka

Kas (ik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizi jos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. VVestern Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect. 8 - 5875 
320~ So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 Vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.
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Ramunė Vilkutaitytė guodžia ištroškusius mažuosius šokėjus Lietuviy Dienos iškilmėse New Yorke. 
B. Kerbelienės nuotrauka

JAUNŲJŲ ŽODŽIAI IR MINTYS VAL™AS
Mokyklos metraščio 'Mūsų metų’ recenzija

Chicagos Aukštesniosios Litu
anistikos mokyklos šių mėty met
raštis yra penktasis šio žanro 
leidinys. Prieš j| jau pasirodė 
"Gintaras", "Sakalų keliai", "Tė 
vynės Pašvaistė", ir "Jaunystės 
žiedai". Minint mūsų didžiojo 
poeto, K. Donelaičio, 250 metų 
gimimo sukaktį, metraštis pava
dintas "Mūsų metai".

"Mūsų metus", kaip ir seniau, 
išleido mokyklos Tėvų Komite
tas, vedamas pirmininko P. Ma
tulionio ir spaudos reikalų vice
pirmininko V. Diminskio. Leidi
nį redagavo Mirga Pakalniškytė, 
vyr. red., Zita Burneikytė, Lai
ma Nainytė, Marija Norušytė, 
Aušrelė Vaičeliūnaitė, Danutė 
Vaičeliūnaitė ir Jūratė Vaičeliū- 
naitė. Redakcijos globėjas ant
ruosius metus mokyklos direk
torius J. Masilionis. {domu, ko
dėl visos gerb. p. Masilionio tal
kininkės tėra iš silpnesnės ly
ties?

Grįžtant prie pačio leidinio...
Metraščio vardas yra gražus 

ir labai tinkamas .šiems metams. 
Tik gaila, kad viršelis beveik toks 
pat kaip praeitų metų "Jaunystės 
žiedų", kuris savo ruožtu seka 
"Tėvynės pašvaistės" pavyzdį. 
Kad metraščiai panašūs savo for. 
ma ir formatu,yra gerai, bet kiek
viena redakcija galėtų parodyti 
bent kiek individualumo ir bent 
nupiešti naują viršelį, antraštę!

Pirmas straipsnis, kuris man 
užkliuvo, yra ir pats pirmasis 
turinyje. Tai Marijos Norušytės 
"Kodėl Jūs mus ignoruojate?". 
Tame rašinyje autorė iškelia ge
rą klausimą, kurį turėtų aty- 
džiai perskaityti visi didžiosios 
spaudos atstovai. Marija, viena iš 
"Mūsų metų" redaktorių, skun
džiasi, kad mūsų laikraščiai labai 
menkai aprašo lietuviško jaunimo 
veiklą, o kur ją aprašo, bijo pa
minėti pasižymėjusių jaunuolių 
pavardes. Aš su autore sutinku, 
šiais metais dar nemačiau "Mū
sų metų" recenzijos "Chicago 
Tribūne" laikraštyje.

Sekant toliau, radau du raši
nėlius, kurie yra tipiški lietuvio 
jaunystės idealizmo ir naivumo 
produktai, būtent Aleksandro Pa 
kalniškio "Amerika ir Lietuva" 
ir Laimos Nainytės "Amerikie
tiškos ir lituanistinės mokyklų 
skirtumai". Pirmajame straips
nyje autorius neišvengia klaidos, 
kurią daugelis mūsų lietuvių, se
nieji ir jaunieji, vis kartoja. Jis 
lygina Lietuvos ir Amerikos poli
tinį galingumą. Taip negalima da
ryti. JAV yra aiškiai didesnis, 
stipresnis ir galingesnis kraštas, 
negu mūsų tėvynė, ir mums jau 
reikėtų galutinai su tuo faktu 
sutikti. Kaip ir kiti, kurie lygi
na tas dvi tautas, ypatingai mū
sų vyresnieji, autorius savo ar
gumentus gina Vytauto Didžiojo 
laikų Lietuva. Aš irgi didžiuo
juos senąja Lietuva, bet mes to
je praeityje juk negyvename, o 
apie ją svajojimas mūsų tėviš
kės dabartinės padėties nepa
taisys. Mums, lietuviams, rei
kėtų pažvelgti į dabartį ir dirb
ti ateičiai, o ne vien pasakoti 

kas buvo prieš 500 metų.
Antrajame straipsnyje lygi

nama mokyklos: lietuviška su 
amerikoniška. Čia vėl pasirodo 
toks pat nerealumas, o gal ir 
faktų nepažinimas. Autorė griež
tai peikia amerikietiškas mokyk
las ir jų metodus, tuo tarpu iš
kelia ir giria lituanistinę mo
kyklą, nepaaiškindama ar ji ra
šo apie savo dvi mokyklas ar 
apie mokyklas bendrai. Man įdo
mu, kokią amerikietišką mokslą' 
vietę toji autorė lanko, nes aš 
su ja negaliu sutikti. Mano lan
komoji amerikoniška mokykla 
yra įdomi ir net įspūdinga.

Praleisdamas gerą skaičių la
pų ir nieko ypatingo juose neras • 
damas, pagaliau priėjau prie tos 
pačios Norušytės kūrinio, "Nau
ja Tvarka". Jame autorė pasa
koja apie savo keistus nuotykius 
vieną šeštadienį lituanistinėje mo
kykloje, Atvykus į pamokas, ji 
ten randa visai naują tvarką. Mo - 
kytojai pasidarę griežti, moki
niai rimti, ramiai mokinasi, aty- 
džiai ruošia pamokas ir tarpu
savyje kalba lietuviškai. Žino
ma, pasakojimo gale autorė pa
bunda iš miego ir saldžių sap
nų...

Taip pat geras kūrinėlis yra 
Jono Reinio "Mano vargai ir 
bėdos". Čia su humoru auto
rius pasakoja apie savo didžiau
sią vargą — rytmetinį atsikėli
mą iš lovos.

Skaitant toliau radau vieną met
raščio minusą, kuris kiekvienais 
metais kartojasi. Tai yra visa 
eilė ta pačia tema rašinių. Vie
na dažniausių yra skautų sto
vyklos. "Mūsų metuose" šia te
ma telpa net dešimts rašinių ir 
vistiek skaitytojui neduodama 
pilnos stovyklos vaizdo. Tokia 
repeticija yra ir nuobodi ir ne
reikalinga.

Kiekvienais metais metraštis 
būna pilnas rašinių užvadinimais: 
"Kodėl aš kalbu lietuviškai","Ko
dėl mes turime kalbėti lietuviš
kai", "Kalbėkime lietuviškai" ir 
1.1. Šita tema yra graži. Ji yra 
įspūdinga. Bet kuris iš tų, kur- 
rie moko "Klabėkim lietuviškai!" 
patys kalba lietuviškai? Kas iš 
tų, kurie šaukia "Mylėkim Lie
tuvą !" tikrai myli savo tėviškę? 
Kas iš tų, kurie skelbia "Kovo
kim už tėvynę!" iš tikrųjų lietu
vybei pasiaukoja ir dirba?

Aš daugelį tokių kalbingų pa
triotų pažįstu. Kai kurie iš jų 
tikrai galvoja talp.kaip jie rašo; 
dalis net ir savo patarimus ki
tiems patys vykdo. Daugiausia iš 
jų mažai tegalvoja apie lietuvy
bės problemą. Kai kuriems ji 
visai nėra problema; patys vos 
gali lietuviškai susikalbėt, jie 
vistik nori pasirodyti savo vy
resniesiems, kokie geri lietuviai 
esą...

Iš viso šito banališkumo vienas 
rašinys iškyla lyg koks skaidrus 
gintaras iš jūros migli;. Rašy
dama "Pajutau, kad esu lietuvai
tė", penktos klasės mokinė Dai
na Baraitė pagauna stebuklingą 
bei inspiracinį tėvynės meilės ir 
pasiilgimo jausmą, kuris turbūt 

mus visus kartais staigiai pa
skandina svajonių gelmėse. Dainą 
toks momentas apsupo skautų 
stovykloje po vėliavos nuleidimo, 
kuriame ji buvo davusi įžodį. Ji 
rašo:

"Saulė nusileido, pasida
rė tamsu ir vėsu. Liepsno
jo laužas. Mane iš svajonių 
į realybę grąžino sutartinis 
stovyklos šūkio kartojimas: 
Lietuva, Lietuva, nenurim
sim, kol tu pavergta!

šiurpas perėjo per visą 
kūną. Ne dėl vakaro vėsu
mo, ne. Krūtinėje užsilieps
nojo kažkokia liepsna. Paju
tau, kad esu lietuvaitė. Pri
siekiau širdyje, kad visomis 
jėgomis dirbsiu, kad mano 
tėvų ir mano žemė būtų lais
va."

Lieka dar du minėtini beletris
tiniai kūriniai. Pirmasis, Gedi
mino Indreikos "Kelionė šepe- 
ton", buvo skaitytas šių metų abi
turientų išleistuvėse. Pasakoji
mas turi tam tikro humoro ir in
trigos, ir parodo autoriaus stip-- 
rų Lietuvos geografijos pažini
mą. Gaila, kad autorius skaity
tojo intrigą nutraukia tuo pertemp
tu "sapno" užbaigimu. Antrasis, 
Jurgio Bradflno "Diena prieš du 
šimtu metų", yra rie tik įdomus 
ir originalus darbelis, bet ir pa
rašytas nepaprastai gera kalba. 
Turinys ištrauktas iš Kristijono 
Donelaičio gyvenimo svarbiau
sios dienos. Metraštis užbaigtas 
kitų miestų lituanistinių mokyklų 
rašinių rinkiniu ir ČALM direk
toriaus Masilionio mokslų metų 
veiklos santrauka.

Bendrai imant, "Mūsų metai" 
yra geras metraštis. Jis tvarkin
gai suredaguotas, turi gan įdomų' 
turinį, sudarytą iš rašinių, eilė
raščių ir daugelio nuotraukų. Re
dakcijos vienintėlis nusikaltimas 
yra jos gera širdis. Turbūt, nei 
vieno gauto rašinio ar rašinėlio 
neatmetė. Metraštyje viso jų at
spausdinta 96. Kad toks didelis 
rašinių skaičius ("Jaunystės žie
duose" buvo dar daugiau!) tai 
pusė bėdos, bet nelaimė yra ta, 
kad labai mažas nuošimtis tų 
rašinių verta spausdinti. Redak
cija gali dalį jų vietos užleisti 
nuotraukoms, o kitą dalį visai 
užmiršti, nes storo metraščio 
nereikia. Rašinio patekimas J 
metraštį turi būt ne automatiškas 
dalykas, bet moksleivio idealas, 
kurį galima pasiekti tik "sėjant 
pasėlio grūdus ir dirvos neaplei- 
džiant", t.y., sunkiu darbu ir ge
ru mokymusi.

Kilo viena mintis, kurią aš se
niai nešioju. Tebūnie ji skaity
tojo ir ypač metraščio redakto
rių, globėjo bei leidėjų supras
ta, kaip sugestija naujai darbo 
sistemai paieškoti, o ne kaip pa 
smerkimas ar kaltinimas.

"Mūsų metų" krikštynų vakarą 
metraščio globėjas Masilionis 
pareiškė nuomonę, kad kiekvie
na redakcija turi teisę savo me
džiagą taisyti. Direktorius jau 
ne pirmą kartą taip aiškino ir 
greičiausia panašiai ir toliau aiš
kins.

KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - -

L. DAMBRIUNO "LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ"

Leonardas Dambriflnas yra ži
nomas pojablonskinės kartos mū
sų kalbos specialistas. Jis yra 
LE kalbos dalykų bendradarbis, 
Gimtosios Kalbos redaktorius, 
kelių kalbinių leidinių autorius.

ši sintaksė, matyt, buvo para
šyta Nepriklausomybės laikais ir 
taikyta mokykloms. Dabar pa
pildytoji jos laida pasirodė Chi
cagoje. šio vadovėlio autorius pra
tarmėje rašo, kad jis šią trečią
ją laidą papildęs vienu nauju sky
reliu apie’tiesioginę ir netiesio
ginę kalbą. Kadangi ši laida yra 
išleista fotografuotiniu būdu, tai 
ir visos rašybinės ir skyrybinės 
naujovės bei klaidos yra likusios 
nepakeistos. Tai mūsų tremties 
sunkių darbo sąlygų vaisius, dėl

Aš sutinku su tuo. Juk gi klai
dų negalima leisti į spaudą! Re
daktorius turi pareigą taisyti 
gramatines ir sintaksines klai
das. Bet, ar jis gali keist auto
riaus mintis? Ar jis turi teisę 
keisti autoriaus stilių? Ar jis 
gali rašinį perrašyti?

Žinoma, kad ne. Bet, mielie
ji skaitytojai, pažvelkite į met
raštį! Ar Jūs iš tikrųjų tikite, 
kad visas mūsų jaunimas taip ge
rai lietuviškai protauja ir rašo? 
Ar nėra nuostabu, kad penktokų 
ir aštuntokų rašiniai yra beveik 
to pačio lygio? Ar nėra keista, 
kad visi tie rašiniai parašyti 
labai panašia kalba, panašiu sti
liumi, lyg jie būtų parašyti vie
no žmogaus?

Man jau daug mokinių skundė
si, kad jų rašiniai buvo visai 
pakeisti. Kai kurie dėl to stip
riau* prieštaravo. Bent dvi mo
kinės, laimėjusios premijas už 
savo kūrinius, iš protesto neat
vyko į metraščio vakarą jas pri
imti, jausdamos, kad premijuo
ti rašiniai ne jų parašyti. Viena 
iš jų man guodėsi, kad ji parašiu
si puikų rašinėlį, o redakcija 
jį taip sujaukusi, kad jį vos at
pažinusi. Net jo tema buvusi 
pakeista!

Toks redagavimas turėtų būt 
sulaikytas. Visi metraščio skai
tytojai, tėvai, artimieji ir patys 
moksleiviai, žino, kad to metraš
čio rašiniai nėra parašyti kokių 
profesionalų rašytojų, o tik pa
prastų lietuvių jaunuolių, besi
mokinančių savo tėvų kalbos ra
šybą. Tai kam čia slėptis, kam 
dengti teisybę. Tegul tie rašiniai 
važiuoja į spaustuvę taip kaip jie 
parašyti. Tegul redakcija tik iš
taiso paprastas rašybos klaidas, 
o jei koks rašinys yra taipblogai 
parašytas, kad jį reikia perrašy
ti, tegul jį visai išmeta. Tik to
kiu metodu metraštyje pasirodys 
tikri jaunimo darbo vaisiai. Tik 
ūda iš tikrųjų galės išaugti jau
nystės žiedai...

Baigdamas, sveikinu "Mūsų 
metų" redaktores už jų gražias 
pastangas ir globėją J. Masilio- 
nį bei Tėvų Komitetą už gerai 
atliktą darbą, išleidžiant šį met
raštį. O sekančių mokslų metų 
redakcijai linkiu --ne laimės, 
nes laimės tokiam darbui ma
žai tereikia, bet pasiryžimo ir 
ištvermės dirbti ir darbą tinka
mai išbaigti. 

Tautiniai šokiai Lietuvių Dienoje New Yorke. B. Kerbelienės nuotrauka

ko sintaksės autorių galima su
prasti ir dėl jo naujovių ar klai
dų nesijaudinti.

Suprantama, kad kiekvienas 
mokslininkas ar vadovėlių auto
rius stengiasi išrasti savo sri
tyje ką nors nauja. Taip ir L. 
Dambriūnas sukūrė mūsų sin
taksėje keletą naujovių: naujų 
sintaksinių terminų, naujų sky
rių apie žodžių subordinaciją ir 
koordinaciją sakinyje, apie išskir
tinius pažyminius, apie saklni- 
nes žodžių grupes etc. Visos šios 
naujovės yra kalbos mokslo pa
žangos rodiklis. Tačiau būtų ge
rai, jei šios naujovės būtų priim
tos visų mūsų sintaksės auto
rių, nes jeigu kiekvienas sintak
sės autorius vis įves naujus ter
minus, naujus aiškinimus, ui 
mokiniai nebesusivaikys, kurios 
sintaksės terminalogijos reikia 
laikytis. Mane L. Dambrlflno sin
taksinės naujovės įtikina, ir jo 
sintaksę mielai Vasario 16 gim
nazijoje naudoju, UČiau ši sintak
sė, kaip vadovėlis, ypač ši jos 
trečioji laida turi daug trūkumų.

Mokyklinės sintaksės pagrin
diniai ypatumai turi būti: gera, 
pavyzdinga kalba, tiksli rašyba 
ir tiksli skyryba. Tiesa,L. Damb
riūnas puikiai moka gimtąją kal
bą, tačiau jis kartais parenka to
kius nepavyzdingus sakinius pra
timams, kad jie jokiu būdu negali 
būti gerame kalbos vadovėlyje 
naudojami. Pvz.: "Atsiskyrėlis 
lokį didžiulį sutiko". Senovinis 
rašytojas ar pasakotojas, kuris 
nieko neišmanė apie mūsų kal
bos sintaksę, galėjo taip parašy
ti, tačiau dabartinis sinuksės au • 
torius negali parinkti tokių ne
žmoniškai sutvarkytų sakinių 
kaip pavyzdžių. Tokiųnepavyzdin- 
gų sakinių L. Dambrlflno sintaksė • 
je yra gana daug, pvz.: Už šį dra
bužėlį tris rublius sumokėti turė
jo. Vaikai, kam vis vėpsot taip? 
Argi mes jau neturime geresnių 
mūsų sakinių santvarkos pavyz
džių?

Taip pat negalima laikyti tei
giamu dalyku sintaksės au
toriaus pavyzdinės medžiagos 
parinkimo. Per pastaruosius 20 
m. mūsų rašytojai tremtyje yra 
sukūrę kalbiniu požiūriu daug 
gerų veikalų, iš kurių sintaksi- 
ninkas galėjo rieškučiomis sem
tis puikios pavyzdinės medžia
gos. Deja, šios mūsų naujausios 
literatūros pavyzdžių šioje sin
taksėje labiausiai pasigendame.

Moksliniu požiūriu būtų buvę 
reikalinga sintaksės autoriui 
duodamus pratiminius pavyz
džius pažymėti, iš kurių rašyto
jų šie pavyzdžiai yra paimti.

Dėl rašybos sintaksės autorius 
pratarmėje teisinasi: "Mokyto
jai, be abejo, mokės savo moki
niams paaiškinti, kad rašymas 
piauti ar pjauti yra rašybos maž
možis ir kad nėra kokia klaida 
rašyti vienaip ar kitaip. Vado
vėlyje liko ir viena kita korek
tūros klaida, pvz. rašymas drau
ge taip pat ir kt., kurias vado
vėlio vartotojai mokės patys pa
sitaisyti."

Deja, tenka pabrėžti, kad tokie 
rašybos dalykai nėra mažmožis, 
o yra pagrindinis dalykas, nes 
jeigu tokie rašybos dalykai yra 
mažmožis, tada mokiniai sakys, 

kad ir nosinių žymėjimas yra 
mažmožis. Kaip mokiniams iš
aiškinsi, kad autorius beveik vi
soje sintaksėje rašo pjauti, jieš- 
koti, o 89-92 puslapyje plovė, 
ieškojau. Tenka aiškinti, kad iš 
dviejų sintaksės vadovėlių nu
fotografavo vieną, ir todėl yra 
dvejopa to paties vadovėlio ra
šyba. Arba, kaip mokiniams iš
aiškinsi, kad taippat, taipat ra
šyba yra korektūros klaida, jei 
sintaksėje šis žodelytis yra ra
šomas dvejopai apie dešimtį kar
tų. Rašybos ar korektūros klai
dų šioje sintaksės laidoje tokia 
knibždynė, kad autoriui vertėtų 
greitai išleisti ketvirtąją, patai
sytą laidą. Rašoma: kūrenant, 
sriuveno, po trys, pagelbiniai, 
Dūnojėlis, paisai, gūdi, būtent, 
tysojo, rūpužės, drėbti ir kt. Tu
ri būti rašoma: kūrenant, sru
veno, po tris, pagalbiniai, pa
galba, kaip parama, pašalpa (iš 
šelpti, remti, gelbėti), Dunojė- 
lis, peisai (žandenos), gūdi, gū
duma, gūdas, gūdis, būtent, tį
sojo, rupūžės, drebėti. Tai tik 
maža dalis išrašytų sintaksės 
rašybos ir korektūros klaidų.

Recenzuodamas J. Žiugždos 
sintaksę, pabrėžiau, kad J. Žiugž
da įterptinius žodžius sakinyje 
išskiria kableliais, o L. Damb
riūnas dėl įterptinių žodžių sky
rybos taip nustato: "kai kurie 
įterptiniai žodžiai, kurie skai
tant išskiriami aiškesnėmis pau
zėmis, išskiriami kableliais. Vi
suomet skiriami kableliais šie 
įterptiniai žodžiai: vadinas, be 
to, žodžiu sakant, trumpai kal
bant, tikrai sakant, nepaisant to, 
antra vertus, viena... antra..., 
priešingai, kitaip, beje, deja..." 
Visi kiti kableliais paprastai ne 
skiriami" (Žr. 55 psl.). Tuo bū
du L. Dambriflnas įveda naują 
įterptinių žodžių skyrybos dės
nį, kuris yra priešingas tradi
cinei mūsų skyrybai. Jis su
daro mokiniams ir nemaža pai
niavos, nes nežinia, kur yra tos 
aiškesnės pauzės, o kur jų nėra, 
kuriuos įterptinius žodžius kab
leliais išskirti, o kurių neišskir
ti; tada geriausia mokiniams 
skelbti šūkį: šalin kableliai!

Negalėdamas trumpoje re
cenzijoje apžvelgti visų šios sin
taksės trūkumų, norėčiau, kad ši 
moksliniu požiūriu nebloga L. 
Dambrlflno sintaksė artimiausio
je ateityje būtų išleista dar kartą, 
bet ne fotografuotiniu, o tijX3gra- 
finiu būdu, visiškai ištaisyta ir 
papildyta naujausia mūsų litera
tūrine, pavyzdine medžiaga.

Leonardas Dambriflnas — Lie
tuvių Kalbos Sintaksė, Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto leidi
nys, Chicaga, 1963 m. 103 psl. 
Kaina 2.50 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIU

LETENIS — 3 (15) nr. Išeina 4 
kartus į metus. Prenumerata — 
4 dol. metams, Vyr. redakto
rius d r. St. Biežis. Ats. redak
torius d r. S. Budrys, 9236 So. 
Longwood Dr. Chicago, Illinois 
60620. Administracija: Dr. A. 
Garflnas, 2737 West 71 St., Chi
cago, III. 60629.

36 psl., gausiai iliustruotas lei - 
dinys yra sveikintinas mūsų 
veiklių gydytojų įnašas. Jame 
telpą straipsniai iš medicinos 
mokslų gražiai papildomi visuo
meninio pobūdžio informacijo
mis, rodančiomis gyvą lietuvių 
gydytojų veiklą ir jų įnašą lietu
vių visuomenei.
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• Nauji ligoninės draudi
mai visiems net virš 65 me
tų. Kreipkitės pas V. Gied
raitį tel. 944-6835 ar Z. 
Obelenį tel. 881-7741.

DIRVA

V. Pliodžinsko nuotraukaČiurlionio ansamblio nariai Lietuvių Dienos parade.

A • *

'clevelande

IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO PARENGIMŲ
_ _  KALENDORIUS _

RUGSĖJO 6 D. Lietuvos Tauti
nės šventės ir K. Donelaičio 
minėjimas šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB I apyl. val
dyba.

RUGSĖJO 6 D. New Yorko vy
rų okteto koncertas N. parapijos 
salėje.

RUGSĖJO 12 - SPALIO 15 Dai
lininko A. Dargio ir skulptoriaus 
A. Mončio meno paroda.

RUGSĖJO 19 ir 20 D. Ame
rikos ir Kanados Skautininkių 
ir vadovių sąskrydis šv. Jur
gio parapijos salėje.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 D. kun. Petro 
Dzegoraičio 25 metų kunigystės 
jubiliejus - bankeus, šv. Jurgio 
parapijos auditorijoje.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautiniųau 
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba,

SPALIO 3 "Užburti valkai”. 
Vaidina Chicagos K. Donelaičio 
mokyklos teatro mėgėjų grupė 
šv. Jurgio parapijos salėje.

T. CLAIR 
AVINGS

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

26000 LAKE SHORE BLVD.

LAPKRIČIO 22 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs šv. 
Jurgio parapijos salėje.

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

GEGUŽĖS 9 D. Motinos Dienos 
minėjimas, ruošia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

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

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

LAPKRIČIO 21 D Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

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

GRUODŽIO 19 - SAUSIO 21. 
Dailininko V. Kasiulio meno pa
roda.

LAPKRIČIO
balius. Ruošia Korp! Plienas.

KOVO 7 D. Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ruošiami pie
tūs, "Aukuro" ansamblio išvy
koms paremti.

21 D. Inžinierių

JAKUBS <& SON

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

New Yorko Vyrų Okteto dalyviai. Iš kairės J dešinę: Alf. Ilgutis, Vyt. Daugirdas, Rorn. Kezys, Juoz. 
Nakutavičius, Kęst. Simanavičius, Vyt. Alksninis, Vyt. Aukštikalnis ir Leon. Ralys nebetilpęs. Taip 
pat nematyti ir vadovo Aleksė Mrozinsko. Oktetas koncertuos Clevelande š.m. rugsėjo mėn. 6 d. Liet. 
Naujosios Parapijos salėje. V. Alksninio nuotrauka

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio pa r. sa
lėje.

SPALIO 17 - LAPKRIČIO 19 
Dailininko V.K. Jonyno meno pa
roda.

SPALIO 17 
Lituanistinės 
mas.

D. šv. Kazimiero 
Mokyklos parengi -

D. Lietuvių Bend-SPALIO 18 
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

SPALIO 24 D. metinis Lithu
anian Village balius - banketas 
su programa Lietuvių salės pa
talpose.

SPALIO 25 D. Kristaus Kara
liaus akademija ir metinė vaka
rienė Nauj. parapijos salėje. Ren. 
gia Moterų Sąjunga.

SPALIO 3L Metinis Korp. Neo- 
Lithuania balius.

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO jB d. Šv. Kazimie
ro Lituanistinės Mokyklos ren
giami pietūs.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D. Vai
dilos Teatro premjera "Užbur
toji dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO
17. Dailininko 
paroda.

21 - GRUODŽIO 
R. Viesulo meno

Kova su pievų ligomis
V. APANIUS

Kaip dauguma augalų, taip ir 
pievų žolės yra lengvai užkre
čiamos įvairiomis ligomis. Daž
niausia šios ligos yra fiziologinio 
pobūdžio, t.y., jų reiškiniai yra 
priežastimi netinkamo trąšų nau
dojimo arba visiška trąšų stoka. 
Tos ligos, apie kurias kalbėsiu, 
yra sukeliamos parazitinio fun- 
gus ir yra užtinkamos plačia u pa
plitusiose pievinėse žolėse, au
ginamose šiaurinėj bei rytinėj 
JAV dalyje. Čia paminėtina Ag- 
rostis tenuis — colonial bent,

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

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

SAUSIO 3 D. Šv. Kazimiero 
mokyklos kalėdinė eglutė.

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

VASARIO 20 D. šv; Kazimie
ro Lit. Mokyklos parengimas.

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

ar Agrostis palustris — creeping 
bent, Poa pretensis — Kentucky 
blue ir Festuca — fescue rū
šys, red, creeping, penna.

Pievų entuziastai, kurie siekia 
užlaikyti gražias pievas, yra pa
tyrę šių ligų daromą žalą. Jos 
visuomet grasina ir yra labai 
lengvai užkrečiamos, tarpinin
kaujant vėjui, perneša mikrosko
pines sporas iš vienos vietos J 
kitą. Vanduo yra taip pat ligų 
nešėjas. Be to, užkrėsti ligas 
galima įrankiais, grėbliais, plau
namomis mašinomis ir pan. Ba
tai yra ligų išnešiotojai.

DAŽNIAU SUTINKAMOS LIGOS:

Fusarium nivale — sniego pe
lėsiai (snow mold). šią ligą suke
lia gausus drėgmės kiekis palan
kioj temperatūroj tarp 40 - 60
F. Žala padaroma sniegui tirps
tant anksti pavasari arba žiemos 
atlydžio metu. Sniegas nėra šios 
ligos priežastimi, bet tirpdamas 
sudaro palankias sąlygas ligai 
plėstis. Pradžioj galima pastebė
ti 1 iki 2 colių diametre dėmes, 
fungui plečiantis dėmės didėja 
melsvai pilkos spalvos, kartais 
ir tamsesnės spalvos. Paprastai 
2 pėdų diametro didumo dėmės.

Šią ligą galima kontroliuoti nau
dojant organinius ar neorganinius 
gyvojo sidabro mišinius. Taip pat 
vartojami organiniai sieros mi
šiniai Scotts Co. Scutl yra geras

j.

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS 
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO

parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin
koje. Monografiją leidžia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba.

šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri- 
siuntus 10 dol. ALT S-gos iždininkui Povilui Ali
šauskui — 107-17 118th St., Richmond Hill, N. Y.; 
Dirvai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103 ir per vietos ALT S-gos skyrių valdybų 
narius.

preparatas naudoti šiai ligai su
laikyti.

Sclerotinia homeocarpa — do
lerio taškai (dollar spot). Liga 
pasireiškia vėsaus ir drėgno oro 
periode, pavasari ir rudeni. Pa
vojinga visoms rūšims pievinių 
žolių, bet ypatingai neatspari šiai 
ligai Agrostis rūšis (bent grass). 
Maži geltoni taškeliai pasirodo 
ant lapelių. Žolės lapeliai išblun
ka, išgelsta ir užkrėsta vieta pa
siekia maždaug 11/2 coliųdiamet • 
ro dydžio. Žolė šiose vietose gali 
išgesti, pranykti iki šaknų.

Preparatas "Tersan" , paga
mintas Du Pont Co. gana gerai 
kontroliuoja šią ligą.

Pellicularia filamentosa — pa
rudavusios dėmės -- brown 
patch. ši liga atsiranda rela- 
tyvinei oro drėgmei pasiekus 
100% ir nakties temperatūrai lai
kantis apie 70 F. Būdinga žymė: 
parudavę žiedai, apvalios formos 
dėmės nuo 2 colių iki 2 pėdų 
diametro. Liga ypatingai pasi
reiškia, jei žolė auga perdaug 
vešliai nuo perdidelio kiekio 
azotinių trąšų. Lapų ir šaknų 
parudavimas dėmėtoj vietoj dar 
nereiškia, kad velėna toje vieto
je yra mirusi. Kai kuriais atve
jais atsigauna ir vėl graži žolė 
žaliuoja.

Naujausias preparatas yra 
chromato mišinys, taip pat gali
ma vartoti gyvojo sidabro bei 
sieros mišinius. Tersan, Lawn 
& Turf fungicides geri prepara
tai.

Agaricus, Marasmius ir kt. 
Fiary Ring — šią ligą padeda su
kelti Jvairių grybų rūšys, kurios 
įsimeta pievose, ir bando savo 
tankiu micelium grybinu užblo
kuoti podirvio vandens judėjimą, 
šios ligos požymiai yra tamsiai 
žalios apvalios juostos ar žiedai. 
Paprastai toj vietoj žolė miršta 
ir tos juostos gali plėstis toliau, 

šiai ligai sukontroliuoti beveik 
nėra priemonių. Kalifornijoj kai- 
kurios bandymo stotys patyrė šio-

Nr. 97-5

kius tokius rezultatus, vartojant 
magnesium produktus, kaip do- 
lomitic llmestone, dolomitines 
kalkes ir Epsom druskas. Kiti 
ekspertai pataria naudoti tinkamą 
patręšimą, kiti dar pataria pra
džioj pasirodžius žiedams kol jie 
maži, tas vietas iškasti ir už
pildyti su nauja žeme.

Algae - Alges taip pat sudaro 
tam tikros žalos pievoms. Pie
voms kenkiančios algės yra tikri 
žali augalai. Alges negalima pri
skirti prie tikrų parazitų, bet 
yra efektingi naudotojai maisto 
medžiagų. Jų skaičiui didėjant 
pievų žolė tikrai nukenčia. Ten 
kur alges auga, reiškia, kad ta 
vieta turi perdaug drėgmės ir rei
kalingas nusausinimas.

Vartojama copper sulfate t.y. 
vario sulfatas, atskiestas vande
nyje. Atsargiai purkšti ar laisty
ti, nepaliečiant žolės.

BENDROS KOVOS PRIEMONES

Kovoje su pievų ligomis neap
sieinama be chemikalų vartoji
mo. Bet su gera praktiška pievų 
priežiūra šių ligų galima pilnai 
išvengti. Jeigu yra tinkamas pie
vos nusausinimas, tręšimas ir 
žolės piovimo ar kirpimo aukš
tis, tai tikrai padės išvengti įvai
rių ligų atsiradimą. Pastebėjus 
turtinas žymes, patartina im
tis sekančių priemonių:

1. Patikrinti užkrėstas vie
tas, ar ten pirmoj eilėj nėra 
vabzdžių kenkėjų kaip, grubs, 
sodwebworms ar kt. insektų.

2. Bandyti nustatyti ligą ar
ba nežinant kreiptis į artimiau
sią Jsuigą, Garden Center, kur 
ekspertai tame reikale padės.

3. Pasirinkti tinkamus vais
tus — chemikalus, naudoti pagal 
duotus gamintojo nurodymus.

4. Pagal galimybes bandyti nu
statyti pagrindinius faktorius, ar 
tai būtų per didelis vandens kie
kis, netinkamas oro bangavimas, 
ar maistinių medžiagų trūkumas.

IEŠKOMI
AUSEVIČIUS, Jonas, kilęs iš 

Želvos vai., Ukmergės ap.
CIALKA, Jonas, glm. Raudon

dvaryje 1924 m. balandžio 11 d.
GREFAS, Antanas (ar Vladas) 

žmona Rožė, Martyno duktė, ir 
vaikai Antanina, Jurgis ir Sta
sys, gyveno Pittsburgh.Pa.

GVALDIENĖ- ŽALYTE, Anta
nina, kil., iš Pakruojo.

KALNIETIS, Juozas, Kazimie
ro sūnus, iš Buteikių km., Ro
kiškio vai., gyveno Buenos Ai
res, Argentinoje.

KARPEVIČIUS (Karpavičius), 
Povilas, Prano sūnus, kilęs iš 
Pandėlio, vai, Rokiškio ap.

KRASAUSKIENĖ (CROCK) - 
GRICIUNAITE, Salomėja, kil. iš 
Savellškių km., Pakruojo vai.

KURKLYTĖ, Marytė, iš Pa
nevėžio.

MICKEVIČIENĖ - MINKŠTIN, 
Teofilė, Baltramiejaus duktė, gi
musi Liepojoje, Latvijoje.

PAUKŠTYS, Pranas,Bronislo
vo sūnus, spėjami gyveno chica- 
goje.

SLAMINSKAS, Juozas, gyveno 
Pittsburgh, Pa.

STEPONAVIČIUS, Kazys,kilęs 
nuo Alytaus, spėjamai gyvena Bos
tone ar netoli.

VASILIAUSKAS, Cezaris, at
vykęs Amerikon po II Pasauli
nio Karo.

VENSKUVIENĖ - KUDIRKAl- 
TĖ, Marija, Jono duktė, iš Kir
šų km., Keturvalakių vai., Vilka
viškio ap.

Ieškomieji arba žinantie
ji apie juos maloniai pra
šomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJA JAV 
LB VADOVYBĖ

Inž. J. Jasaitis, LB Tarybos 
suvažiavime perrinktas Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės pir
mininku, sudarė naują ’kabine- 
netą*.

I ji {eina: M. Rudienė, inž. 
J. Jurkūnas, Z. Dailidka, J. Ig- 
natonis, M. Šimkus, Paštukas.V, 
Radžius ir Kleiva.

• LB Worcesterio apylin
kė rugpiūčio 17 d. paauko
jo Lietuvių Fondui šimtą 
dolerių.

NEOLITHUANŲ
STOVYKLA

Šią vasarą studentų neo- 
lithuanų stovykla įvyksta 
p.p. Garmų vasarvietėje — 
Echo Vallev Lodge & Cot- 
tages, Echo Lake, Penna. 
nuo rugpiūčio 29 d. iki rug
sėjo 7 d.

Visi stovyklautojai suva
žiuoja šeštadienį, rugpiūčio 
29 d., o sekmadienį, rugpjū
čio 30 d. po pamaldų 11 vai. 
ryto iškilmingas stovyklos 
atidarymo posėdis ir kol. 
Stasio Santvaro, korp. gar
bės filisterio, paskaita.

Visi neolithuaniai — fi
listeriai, senjorai ir junjo- 
rai yra kviečiami stovyklo
je dalyvauti. Neolithuanų 
bičiuliai bei svečiai malo
niai kviečiami aplankyti 
stovyklą ir praleisti laiką 
studentiškoje nuotaikoje.

KVIETIMAS

Lietuvių Profesorių Drau
gijos nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti paprastam 
dvimetiniam LPDA drau
gijos visuotiniame suvažia
vime š. m. rugsėjo mėn. 13 
d., sekmadienį, 12 vai. Chi- 

Televizijos komentatorius Donald L. Jackson, kurio programa 
perduodama skemadieniais 9 vai. 45 min. vak. per Los Angeles 
televiziją 13 kanalu, dažnai pamini Lietuvos vardą ir kelia reikalą, 
kad JAV aiškiai pasisakytų Pabaltijo kraštų laisvinimo reikalu. Atei
ty jis yra pažadėjęs vieną iš savo programų ištisai paskirti Lietu
vos bylos reikalui.

cagoje, Jaunimo Centre. 
Dienotvarkė įprastinė. Iš 
vakaro, šeštadienį, rugsėjo 
12 d., 7 vai. 30 min. vakare 
pirmą kartą pagerbsime 
abiejų Tėvynės okupantų 
nužudytus ir kankintus mū
sų kolegas ir studentus par
tizanus uždėjimu vainiko 
prie paminklo kovotojams, 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. Po pagerbimo akto da
lyvausime subūvime-vaka- 
rienėje, kurią ruošia Litua
nistikos Instituto Iždo Ta
ryba. Laukiamas pelnas bus 
skirtas minėto instituto 
darbams spausdinti. Dėl bi
lietų prašome iš anksto 
kreiptis su septyniais dole
riais pas prof. S. Dirmantą: 
6616 S. Washtenaw, Chica
go, III. 60629.

Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje

* PREZIDENTO ANTANOSME- 
TONOS MONOGRAFIJĄ užsi
sakė: Jonas Leonas, Cleveland, 
ir Vladas Varneckas, VVolcott, 
Conn.

PRAPLĖSTAS BALFO SEIMO 
KOMITETAS

Rugpiūčio 19 d. posėdyje buvo 
praplėstas Balfo XII Seimui Reng
ti Komitetas. J jį dabar įeina: 
A. Trečiokas ir L. Virbickas — 
spaudos reikalams; St. Lūšys, A. 
Senikas, kun. L. Jankus; A. Ra- 
dzivanienė — banketo reik.; A. 
Kaunas -- finansų; J. Jankus ir 
J. Zarauskas -- registracijos;
T. Dzikienė -- meno programai; 
J. T rečiokienė — kokteilių šei
mininkė; M. Virbickienė -- vai
šių šeimininkė.

Balfo seimas įvyksta spalio 
17-18 d. New Yorke, banketas spa
lio 17 d. 7 vai. vak. Hotel New 
Yorker. Pamaldos Angelų Kara
lienės bažnyčioje spalio 18 d. 11 
va L

Laukiama per 100 atstovų ir 
kita tiek svečių.

Iš Tautinio Bendruomenės Santykių Komiteto (National Committee for Community Relations), su
daryto JAV prezidento pakvietimu, suvažiavimo Nashingtone rugpiūčio 18 d. Stovi iš kairės: čekas 
kun. dr. Kucerta, slovakas Valušek, JAV Prekybos sekretorius Luther Hodges, ukrainietis adv. 
Lesawyer ir lietuvių atstovas preL J. Balkonas.

PHILADELPHIJOJE RUOŠIAMAS PREZ. 

ANTANO SMETONOS MINĖJIMAS

Minėjimui ruošti yra sudary
tas organizacijų komitetas, va
dovaujant A.L.T. S-gos Philadel- 
phijos skyriui. Džiugu pažymė
ti, kad prie buvusio mūsų vals
tybininko prisiminimo prisideda 
visos organizacijos (jų yra 18): 
Bendruomenės Philadelphijos ir 
Pietinės N.J. apylinkės, Romu- 
vėnai, Neo-Lithuanai, Moterų 
Ats. Klubas, Inžinierių S-ga, Bal- 
fas, Vyčiai, Karo Veteranai, SLA, 
Frontininkai, Ateitininkai, Mu- 
zikalinis Klubas ir kitos. Minė
jimas įvyksta rugsėjo mėn. 26 
d. (šeštadienį) gražiose McCal- 
lister and Sons salėse, 1811-1817 
Spring Garden St.

Pats minėjimas ruošiamas iš 
dviejų dalių: akademijos ir vaka
rienės. Į akademiją, kurios pra
džia 6:30 vai. vak. įėjimas lais
vas. Dalyvaujantieji vakarienė
je užsiregistruoja pas Tautinės 
S-gos valdybos narius ir kitus 
komiteto atstovus. Vakarienė
7.50 dol.

Akademijos metu kalbės Lie
tuvos pasiuntinys Nashingtone J. 
Kajeckas, o apie A. Smetonos 
veikla kalbės tėvas J. Vaišnys, 
JS.J. Meninę dalį išpildys Phila
delphijos Lietuvių Meno ansamb
lis, vadovaujamas L. Kaulinio ir 
solistė I. Stankūnaitė, akompa
nuojant J. Stankūnui. Ištraukas 
iš Smetonos raštų skaitys E. 
čekienė.

Vakarienės metu, kurios pra
džia 9 vai. vak. numatoma sol. 
J. Stankūnaitės meninė progra
ma ir atstovų kalbos. Be to, iš
traukas skaitys dailiojo žodžio 
menininkė J. Veblaitienė. Tiki
masi daug svečių iš New Yorko 
ir kitų apylinkių. Sekančą die
ną, sekmadienį, šv. Andriejaus 
bažnyčioje 10:30 vai. mišios už 
a.a. A. Smetoną, kurių metu pa
mokslą sakys tėvas J. Vaišnys,
S.J.

Visi vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai dalyvau
ti mūsų didelio patrioto a.a. A. 
Smetonos 20 metų mirties minė
jime.

BENDRUOMENĖS BALSO 
GEGUŽINĖ

Visi klausome Bendruomenės 
Balso radijo valandėlę. Visi lau
kiame žinių ir naujienų iš Phi
ladelphijos gyvenimo. Tačiau, 
kad valandėlė finansiškai išsi
laikytų, neužmirškime ir joS/Vi- 
si žinome, kad dėl lėšų stokos 
buvo galvojama iš valandos per
eiti į pusvalandį. Valandėlės pa
dėčiai gelbėti sudarytas specia
lus komitetas iš pirm. J. Stik- 
loriaus, reikalų vedėjo A. Jo
nio, sekr. P. Didelio, ižd. G. 
Dragunevičiaus ir nario S. Mel
niko.

šis komitetas š.m. rugsėjo 
mėn. 13 d. (sekmadienį) Ciapo 
sode 121 Stanley Avė., Bellmawr
N.J. ruošia linksmą gegužinę, 
kurios pradžia 12 vai.

Gros geras orkestras, veiks 
puikus su Šiltais ir šaltais už
kandžiais ir gėrimais bufetas. 
Bus ir kitų pramogų. Radijo va
landėlės vedėjas H. Savickas ir 
jo talkininkai: J. Bubelis, J. Skla- 
daitis, V. Muraška, R. Krušins- 
kienė, M. Kaulinytė, E. šauly
tė, S. Jurokytė ir kiti dirba ir 
aukojasi lietuviškam reikalui. Pa 
aukokime ir mes valandėlę laiko 
ir keletą dolerių, kad tiek ko
mitetui, tiek valandėlės kolekty
vui būtų linksmiau dirbti.

Kelrodys: Pervažiavus Walt

Whitman tiltą, važiuoti Atlantic 
City greitakeliu. Prie Creek Rd. 
sukti į dešinę ir privažiavus 
"Stop" sukti į kairę ir sekti ženk
lus į gegužinę. P.M.

DETROIT

ČIURLIONIEČIŲ KONCERTAS 
IR BALIUS

Čiurlionio ansamblio išpildo
momis dainomis žavisi visi lie
tuviai. Jo koncertai visada sutrau 
kia didžiulį klausytojų skaičių. 
Todėl malonu pranešti Detroito 
ir jo apylinkių lietuviams, kad 
čiurlioniečiai šį rudenį atvyksta 
į Detroitą, šis koncertas bus 
skirtingas nuo visų Detroite bu
vusių ne tik dainomis, bet ir sa
vo pobūdžiu, nes klausytojai sė
dės prie valgiais ir gėrimais ap
krautų stalų, kuriuos bičiuliai su 
bičiuliais galės iš anksto užsi
sakyti.

Koncertą - balių organizuoja 

B. Kerbelienės nuotraukaTautiniai šokiai Lietuvių Dienoje New Yorke.

Momentas iš krepšinio rungtynių New Yorke Lietuvių Dienos išvakarėse. V. Pliodžinsko nuotrauka

spalio 10 d. puikioje graikų - or
todoksų salėje (4801 Oakman 
Blvd.) Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Detroito skyrius.

Vilniaus krašto lietuviai, ken
tėję lenkų persekiojimus ir dabar 
visu nuoširdumu tebekovoją dėl 
Lietuvos laisvės ir Aušros Var
tų, išleido A. Šapokos parašytą 
knygą "Vilnius Lietuvos Gyveni
me". Knyga buvo išsiuntinėta vi
soms Amerikos ir Kanados bib
liotekoms, žymiesiems šių šalių 
politikams ir kultūrininkams ne
mokamai. Tatai pareikalavo daug 
lėšų ir įklampino į 850 dol. sko- 
ląxŠio nepaprasto k©ncerto-ba- 
liaus pelnas bus skiriamas tai 
skolai išlyginti. Tikimasi, kad 
Detroito lietuviai jų nuoširdų 
tautai atsidavimo darbą įvertins, 
atvykdami į šį nepaprastą koncer
tą-balių.

Stalus užsisakyti galima pas 
E. Bulotienę tel. TO 9-4606 as 
pas A. Misiūną tel. TA 5-0303.

DAIL. K. ŽOROMSKIO PARODA

Rugsėjo mėn. 13 d., sekmadie
nį, 3 vai. Tarptautinio Instituto 
salėje (111 Kirby) atidaroma dai
lininko K. Žoromskio kūrinių pa

roda, kurią dailės mėgėjai galės 
lankyti visą savaitę. Jos uždary
mas įvyks rugsėjo mėn. 20 d.

Parodą organizuoja Amerikos 
Lietuvių Gydytojų S-gos Michi- 
gano skyrius ir maloniai kviečia 
Detroito ir apylinkių lietuvius ne
praleisti progos gabaus dailinin
ko kūrybos vaisiais pasigėrėti.

K. Jurgutis

CHICAGO

♦ LB BRIGHTON PARKO Apy
linkės Rudens Balius rengiamas 
spalio 24 d. Balio Pakšto salė
je Chicagoje.

ŠACHMATAI

JAV šachmatų pirmenybėse 
Bostone, po 9 ratų pirmavo did— 
meisteriai P. Benko, N.Y. ir 
Robert Byrne, Indianapolis, su 
8-1 taškų. Jugoslavas Radocič, 
įveikęs didmeisterį Lombardy, 
sekė su 7 1/2 tš. Lietuvių daly
vių šiose pirmenybėse nedaug, 
tačiau visi pasirodo gerai, ypa
tingai Ignas Žalys iš Montre- 
alio. Jis įveikė du meisteriu: 
d r. P. Lapiken, Monitoba ir Eric 
Marchand, Rochester, N. Y ir da
bar atsidūrė vienoje grupėje su 
New Yorko žymūnais: didmeiste- 
riu Bisguier, Sherwin, Valvo, 
Levy ir kt., visi turėdami po 
6 1/2:2 1/2 tš.

Algis Makaitis, įveikęs eks
pertą Rose, turi 5 tš., K. Mer
kis 4 1/2, Algirdas Leonavičius 
3 1/2 tš.

Pirmenybės baigėsi rugp. 29 
d. Dalyvavo 234 šachmatininkai 
iš JAV, Kanados, Europos ir P. 
Amerkos.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Aloyzas Baronas — Sau
lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Juozas Mikuckis — Der
liaus Vainikas — eilėraš
čiai — 3 dol.

Visa eilė kitu anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.
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