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KAMBODUOS TRAGIKOMIŠKAS PAVYZDYS. - BETKAM PRAEIS NORAS 
KOVOTI SU KOMUNIZMU, JEI AMERIKA GLĖBESČIUOSIS SU MASKVA...

V I?

Vytautas Meškauskas
Susijaudinimas dėl tragiškos 

prezidento J. F. Kennedy mir
ties kuriam laikui aptemdė ki
tas blogas žinias, pavyzdžiui, 
iš Pietų Vietnamo. Kaip žinia, 
ten prieš mėnesį buvo nužudy
tas prezidentas Diem ir JAV 
viršūnėse buvo aiškinama, kad 
personaliniai pasikeitimai tame 
krašte galėtų būti labai reika
lingi. Diemas po to buvo nuvers
tas ir nušautas. Daugumai JAV 
korespondentų Saigone pasidarė 
lengviau gyventi, nes visi griež
ti prezidento brolienės Madame 
Nhu patvarkymai viešosios do
rovės srityje, kaip draudimas 
šokti, padavėjom nešioti "pa
dorias" uniformas ir panašiai, 
buvo atšaukti.

Pasipylė žinios, kad ne tik 
Saigone barų lankytojų, bet ir 
Viet-Namo karių moralė labai 
pakilusi, dar kiek laiko ir ... 
komunistai tame krašte bus vi
sai sunaikinti. Bet ... JAV am
basadorius Saigone Henry Cabot 
Lodge, kurį prezidentas J. F. 
Kennedy nugalėjo savo senato
riaus karjeros pradžioje ir ku
rio sūnų per eitų metų rinkimuose 
dėl to paties senatoriaus posto 
nugalėjo jaunesnysis J. F. K. 
brolis Edv/ardas, negalėjo daly
vauti savo politinio varžovo lai
dotuvėse. Jis tegalėjo padaryti 
pranešimą naujam prezidentui J. 
B. Johnsonui ir turėjo tuojau 
pat išskristi atgal, nes padėtis 
Vietname tikrai rimta.

Dabar jau nekalbama apie grei
tą laimėjimą, bet aiškinama, kad 
jei nebūtų perversmo, tai jauda- 
bar Pietų Vietnamo pietinė dalis 
būtų komunistų užimta.

Naujoji vyriausybė panaikino 
ilgą pietų pertrauką -- siesta -- 
kuri trukusi net dvi su puse va
landų. Tai padaryta tam, kad 
žmonės dar prieš sutemstant 
spėtų atlikti savo reikalus įstai
gose, nes sutemus didesnę kraš
to dalį kontroliuoja komunisti
niai partizanai. Jų puolimai taip 
pasmarkėjo, kad jie pajėgė su
naikinti visą eilę vyriausybės 
sutvirtintų postų ir paimti du 
įtvirtintus miestelius. Sakoma, 
kad jie per tuos puolimus paė
mė tokį didelį ginklų ir šaud
menų grobį, kad jo užteks ke
lių komunistų batalionų apgink
lavimui.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
"VERŠIS pats pasirenka skerdėją!" sako sena patarlė. 

Panašiai yra ir su Kambodija, kuri, atsisakydama Amerikos 
pagalbos, pakrypo į komunistinės Kinijos glėbį. Princas Si- 
hanouk Norodom amerikiečiams parodė duris, net nepasaky
damas ačiū už gautus milijonus, kuriuos Amerika jam davė. 
Vien tik praėjusiais metais Amerika jam davė 23 milijonus 
biudžetui subalansuoti ir 10 milijonu armijai išlaikyti.

Dabar princas Sihanouk Norodom daro "malonę" , saky
damas, jei Amerika nori, pagalbą galinti duoti, bet tik ne 
per "Military Advisory Group", nes jis norįs būti neutralus... 
ir iš vakariečių leido tik prancūzų misijai pasilikti, bet irgi 
tol, kol Prancūzija duos pinigų.

Kambodija pasilieka susipykusi su savo kaimynais Tai
landu ir P. Vietnamu. Su pirmuoju dėl senos Prah Vihor mal
dyklos griuvėsių, o su antruoju dėl Camau pelkių, į kurias 
Kambodija reiškia pretenzijas. Komunistai kursto princą 
Sihanouk nesidėti su amerikiečiais, nes jis atgaus teritorijas 
jas tik eidamas išvien su Pekinu...

Toks Kambodijos staigus kurso pasukimas komunistinės 
Kinijos pusėn sudarė pavojingą padėtį ne tik pačiai Kambodi- 
jai, bet ir visai buvusiai Indokinijai. Reikia laukti, kad ameri
kiečių prestižas susilpnės Pietų Vietname ir karas prieš Viet- 
kongą pasidarys nesėkmingas, komunistams turint saugius ap
rūpinimo kelius per Khmers teritoriją.

★
VILNIUJE vienas lietuvis, rodydamas iš Amerikos atvyku

siam turistui mokyklos kieme žaidžiančius vaikus, sako:
— Matote mūsų jaunimą, koks jis laimingas prie komunis

tinio režimo!
-- Ar tikrai? -- paklausė turistas abejodamas.
-- Aišku, -- atsakė vilnietis ir paskui pusbalsiu pridė

jo: -- Vaikai perdaug jauni, kad galėtų palyginti su prieška
riniu gyvenimu... (vg)

Bet geriau negu kariniai lai
mėjimai, dalykų tikrąją raidą 
nušvietė kaimyninės Kambodi
jos valdovo princo Sihanouk el
gesys. Jo santykiai su Diemu 
buvo blogi. Tiksliau sakant: jų 
visai nebuvo. Buvo tikimasi, kad 
Diemą nuvertus bus atstatyti di
plomatiniai ryšiai tarp abiejų 
kaimynų. Tačiau vietoje to Si
hanoukas staiga paprašė nutrauk
ti bet kokią amerikiečių paramą. 
Po Diemo mirties Sihanoukas 
galutinai įsitikino, kad ateitis 
Pietryčių Azijoje priklauso Rau
donajai Kinijai ir amerikiečių 
pagalba jam kenkia kiniečių aky
se, nors toji pagalba jam iki 
šiol padėjo suvesti galus su ga
lais. (Iš viso per paskutinius 
aštuonius metus amerikiečiai 
neutraliai Kambodijai davė per 
366 milionus dolerių.) Aiškinda
mas savo laikyseną žurnalis
tams Sihanoukas teigė, kad jis 
siekiąs atstatyti kraštui gręsian
čių pavojų pusiausvyrą ir ragino 
žurnalistus skubiai gerti šam
paną, nes už kelių mėnesių jis 
neturėsiąs pinigų gėrimams. 
(Pažodžiui Sihanoukas taip išve
dė: "Imperialistų ir jų liokajų 
pavojus yra atsvertas pavojumi 

iš komunistinės Kinijos, mūsų 
draugo Nr. 1, pusės".) Valsty
bės Departamentas į tai reaga
vo visai biurokratiškai. Jo pa-

LAISVOJO ŪKIO IDĖJOS IR
FAKTAI PARODOJE

Daug esame girdėję apie lais
vąjį ūkį. Kiekvienas esame jo 
paliečiamas kiekvieną dieną — 
darbe, krautuvėje, pramogų me
tu, investuojant ir taupant.

Tačiau visuomenės nuotaikose 
pastebimas . taip pat ir didelis 
nepasitikėjimas prekybos ar pra
monės įmonių pelnu, kas tuo pel
nu atsiekiama ir kur jis eina, 
ir kiek teisingai pelnas paskirs
tomas tarp savininkų, darbinin
kų ir mokesčių rinkėjų.

Pastangos tiems klausimams 
išaiškinti rodomos ruošiantis 
Pasaulinei Parodai New Yorke 
1964 metais. Tos pastangos for
muojasi Laisvojo Ūkio pavili- 
jone, kurį globoti apsiėmė Ame- 

reigūnai nurodė, kad pagal tai
sykles noras atsisakyti ūkinės 
paramos turi būti pareikštas 
prieš tris mėnesius, o karinės 
pagalbos -- prieš šešis mėne
sius! Kitaip sakant Sihanoukas 
dar galės tris mėnesius vaišin- 
ti žurnalistus šampanu!

Visa ta tragikomedija Pietry
čių Azijoje, kuri amerikiečiams 
šalia milijonų dolerių, kainuo
ja ir per šimtą savo piliečių 
gyvybių, faktinai yra iššaukta 
Washingtono politikos. Negalima 
patiems glėbesčiuotis su sovie
tais ir kartu reikalauti, kad ki
ti su jais kovotų iki paskutnio 
kraujo lašo. Ir kovotų ne viso
mis savo jėgomis ir pajėgumu, 
bet tik gintųsi tam tikrose po
zicijose, dėl kurių susitars Wa- 
shingtonas su Maskva! Labai daž
nai geriausia gynyba yra puoli
mas, tačiau Diemui buvo už
drausta pulti partizanų bazes 
šiauriniame Vietname ir Laose. 
Tokioje situacijoje jokia valdžia 
negali būti populiari ir..., pa
klusni. Sihanoukas padarė labai 
logišką išvadą iš susidariusios 
būklės. Vienintelė galimybė pra
tęsti bent dalinę nepriklausomy
bę glūdi palankiame Raudonajai 
Kinijai neutralume. Ir dėl tokių 
nuotaikų amerikiečiai negali kal
tinti nieką kitą kaip tik savo po
litikos vairuotojus Washingtone.

rican Economic Foundation or
ganizacija.

Tos fundacijos pirmininkas 
Fred G. Clark pareiškė, kad pa- 
vilijono tikslas būsiąs išryškin
ti priežastis kurios kartais pri
puolamai veda prie Amerikos 
moralinės ir ekonominės degra
dacijos, pasireiškiančios nepasi
tikėjimu mūsų laisvomis institu
cijomis ir ūkio, darbininkijos ir 
valdžios įstaigų vadovybei.

Pavilijono tikslas bus įrodyti 
ir įtikinti, kad viskas, kuo mes 
pasinaudojame iš laisvojo ūkio, 
kuriame reiškiasi sutaupų ir in
vesticijų akumuliacija, paruo
šianti dirvą milijonams darbų, 
visas materialinis gerbūvis, pa- 
sireiškiąs ne tik gausiais gami
niais ir patarnavimais, kuriuos 
perkame ir naudojamės kiekvie
ną dieną, bet ir vyriausybės dar
bai kiekvienoje gyvenimo šakoje, 
pradedant karinio saugumo, bai
giant socialine globa -- viskas 
apmokama, vienu ar kitu būdu, 
iš
F. 
kio

pelno. Cituojant dar kartą 
G. Clark, idėja, slypinti to- 
pavilijono įrengime yra "pa-

— Nestovėkit čia! Man nereikia jūsų apsaugos! Aš noriu būti nepriklausoma
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Pirmasis sniegas...

KAS SLEPIASI UŽ BRAZILUOS PREZIDENTO
PAREIŠKIMŲ? Jurgis Š a t o r i u s

Populiarus Rio dejaneiro žur
nalas Manchette savo 606-me nu
meryje įsidėjo sensacingą pasi
kalbėjimą su krašto prezidentu 

demonstruoti, kad biznis - pro
dukcija ir pasikeitimas prekėmis 
bei patarnavimu — yra kuo ne 
visu ūkinio gerbūvio pagrindu, 
kad produkcija yra pirkimo ga
lios šaltiniu, kad pinigas yra tik 
kvitas, laikomas laikotarpiui, ku
riame ką nors atiduodame, kad 
įsigyti ką nors kitą. Kad mili
jonai darbininkų praranda tą pir
kimo galią, kai kiti darbininkai 
pareikalauja ir gauna įplaukų 
daugiau, nei jie sugeba pa
gaminti."

Taigi, Laisvojo Ūkio paviljo
nas bus pirmuoju tokios rūšies 
pastatu parodoje, bet kada sie
kusiu pristatyti principus veiks
me. To paviljono objektai ir' 
veiksmai bus taip paruošti, kad 
jie būtų suprantami ne vien tik 
amerikonams, bet ir svečiams 
iš užsienio. To paviljono rėmė
jus apjungia ilgas sąrašas iški
lių asmenybių ir vadovaujančių 
biznio, visuomeninių ir religi
nių organizacijų. Paviljono prin
cipai, kurie tūrėtų būti iškel
ti ir išryškinti, buvo priimti ir 
patvirtinti ne tik JAV bet ir 
kitų 36 svetimų valstybių. Pa
viljono garbės komitetą sudaro 
taip pat ne taip jau prastas "klu
bas" -- Hooveris, Trumanas ir 
Eisenhoweris.
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Joao Goulart. Savo pareiškimuo
se, skirtuose visuomenei, prezi
dentas stengėsi atsikratyti atsa
komybės dėl Brazilijoje vyrau
jančios netikrumo būklės, dėl fi
nansiško chaoso ir kitų negero
vių. Prezidento nuomone, ne jis 
vienas valdąs kraštą ir dėl to vi
sos kitos valdymo institucijos ne
ša pilną atsakomybę už tai, kas 
įvyko ir įvyks.

Šie prezidento pareiškimai su
tiko labai platų atgarsį kaip vi
suomenėje taip ir spaudoje. Gal 
būt geriausią atsakymą į prezi
dento pažiūras yra pateikęs Rio 
de Janeiro socialistų dienraštis 
"Diario de Noticias" savo lapkr. 
22 d. vedamajame, kurio įdomes
nes ištraukas čia pateikiu Dirvos 
skaitytojams. Laikraštis rašo: 
"Prezidento pasikalbėjimas su
teiktas Manchette žurnalui šios 
savaitės pradžioje yra labai rim
tas reikalas. Jo rimtumas kyla iš 
to fakto, kad šį pasikalbėjimą yra 
suteikusi, valstybės galva, t.y. 
aukščiausias vykdomasis orga
nas. Jeigu tokį pareiškimą būtų 
padaręs kas nors kitas, kuris 
tokiomis tamsiomis spalvomis 
būtų nupiešęs krašto paveikslą, 
tai čia nebūtų nieko nuostabaus: 
gi netikrumas, kurį kraštas 
išgyvena, yra labai dažnai ko
mentuojamas kaip Kongrese taip 
ir spaudoje.

Savo pasikalbėjime preziden
tas teigė, kad jis norįs sustab
dyti Brazilijos krizę, kad ji nesi
baigtų chaosu ir subversyvine 
veikla. Jis taip pat teigė, kadda-
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bartinė infliacija veda kraštą į 
bankrotą, kurį seks krašto socia
linės santvarkos sugriuvimas."

"Tai yra baisūs žodžiai, ku
riuos ištarė krašto vyriausias 
vadovas, kuris neša visišką at
sakomybę už viską, kas krašte 
dedasi." — rašo laikraštis. 
"Tarp kitų dalykų, prezidentas 
taip pat yra atsakingas už inflia
cijos sutramdymą" --komentuo
ja dienraštis.

"Tačiau prezidento žodžiai 
daug labiau primena opozicijos ly
derio kritiką, nukreiptą prieš 
krašto vyriausybę, bet ne vals
tybės galvos nuomonę. Ir tik opo
zicija drįstų iškelti sunkumusto- 
kioje formoje, kaip kad juos yra 
padaręs prezidentas. Gi opozici
jos tikslas ir yra kritikuoti vy
riausybę!

Labai aišku, kad prezidentas 
Goulart bando atsikratyti asme
niškos atsakomybės, jeigu jis 
pats pradeda valdžios puolimą. 
Jis kalba taip, lyg kad būtų žiū
rovas, be ne vyriausias aktorius. 
Jis pabrėžė, kad "prezidentas ne 
vienas valdo kraštą". Tai yra la
bai keista pastaba, juo labiau, kad 
Jango tuo pat metu kelia į padan
ges buvusio prezidento Getulio 
Vargas diktatūrinį laikotarpį. Sr. 
Goulart sako, "jeigu jis tik vienas 
valdytų Braziliją, tada būtinosios 
krašto reformos, tarp jų žemės 
ūkio, būtų jau senai įgyvendin
tos". Tai yra labai rimtas reika
las ir net menkiausia prielaida 
apie diktatūrą pati kalba už save.

Žinia, kai kurie prezidento žo
džiai yra remtini, bet taip pat yra 
verti kritikos. Aišku, kad nevie
nas prezidentas valdo kraštą. Ta
čiau, pagal prezidentinę sistemą, 
ji yra valdžios galva, orkestro di
rigentas, laivo kapitonas. Gi jis 
negali išvengti atsakomybės pa
sakydamas, kad "prezidentas, ne 
vienas valdo kraštą". 'Tokiais 
išsisukinėjimais nesinaudojo nei 
Adenauer, nei Macmillan. Tik to 
talitariškame režime diktatorius 
turi neribotą galią. Gi demokra
tiška sistema primena laivą su 
visa įgula: jūreiviai turi savo pa
reigas, bet už laivo saugumą at
sako tik vienas kapitonas.

Nėra abejonės, jeigu prez. Gou
lart nori rimtai kovoti su krašto 
sunkumais, tad jis gali tikėtis vi
sų geros valios brazilų paramos. 
Jis negali atsisakyti atsakomybės 
už daugelį krašte susidariusių 
sunkumų.

Goulart taip pat bandė patei
sinti savo toleranciją kiek tai 
liečia profesinių s -gų agitatorius 
ir streikų kiršintojus -- deja tie

(Nukelta į 2 psl.)
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SPORTO DIENOS
APIE PRAEITI, DABARTĮ IR ATEITI

P. Pe

Priežastims nedėkingai susi
klosčius, dailus, vertingas ir 
naudingas žurnalas Sportas 
sustojo ėjęs. Ir dabar susidarė 
bemaž nuosavo "anei rašto, anei 
druko” padėtis. Žinia, keli laik
raščiai turi pastovius sporto sky
relius, o ir kiti nesišiaušia prieš

r u ti s

stalo teniso... iki lengvosios at
letikos ir futbolo.

Be abejo, pagal esamą tvarką 
kiekvienam sporto klubui susi
daro nemažai sunkumo kelionių 
organizavime. Vienintelė metuo
se kelionė kur kas būtų lengviau 
sutvarkoma. Tačiau pasisakius

REIKALAUJA, KAD ŽEMĖLAPIUOSE 
PABALTIJO KRAŠTAI NEBŪTŲ 

ŽYMIMI SOVIETUOS SPALVOMIS

sportines žinias. Tačiau kurin 
laikraštin bežvelgsi, retai beuž
tiksi ką nors išsamesnio ar ak
tualesnio iš sportinio pasaulio. 
Kažkodėl, lyg susitarus, vengia
ma į laikraščius perkelti stambes
nes sportines mintis.

Šių metų vasarą New Yorke vy
kusių Žaidynių rengėjai išleido 
Sportą primenantį vienkarti
nį leidinį - programą. Leidinys 
neatsitiktinai dailus. Jį redagavo 
tas pats K. Čerkeliūnas, kuris 
anuomet tvarkė ir sielojosi Spor
tu. Minimame leidinyje, be kit
ko, yra kelių sporto darbuotojų 
pasisakymai nūdiene mūsų spor
tinės veiklos tema. Deja, pasisa
kymai liko be atgarsio. Laik
raščių skiltyse niekas nebandė 
iškeltas mintis panagrinėti.

Newyorkiečių leidinį prisimi
niau skaitydamas Draugo (1963. 
11.8) sporto skyriuje J. Šoliūno 
straipsnį "Reiškimemetodus". Ir 
aname leidinyje, kaip tik keliose 
vietose užsimenama apie esamos 
tvarkos bei metodų keitimą. Vi
sų pirma reiktų iškelti A. Vakse- 
lio ir A. Bagdžiūno pasisakymus. 
Abu, o ypatingai pirmasis, besi
rūpindami mažėjančių žaidynių 
dalyvių skaičiumi, siūlo grįžti 
i pirmykščią (1955 m.) padėtį. Va
dinasi, rengti vienkartines žai
dynes. Aiškiau sakant, visų spor
to šakų varžybos turėtų būti pra
vedamos kartu. Tokiu atvjeu, dvie
jų dienų laikotarpis turėtų apim
ti visas mūsų kultivuojamas spor
to šakas. Taigi, nuo krepšinio,

už vieną metuose kelionę (visas 
sporto šakas apimančias žaidy
nes), į akis kristų nevykęs vaiz
das, primenantis kažką panašaus

Brazilija...
(Atkelta iš 1 psl.)

jo pareiškimai buvo blankūs ir nie 
ko neįtikino. Niekas nenori dir
bantiesiems uždrausti "dalyvauti 
viešajame gyvenime", kaip kad 
prezidentas išsireiškė. Vienok 
tie, kurie turi sveiką protą leng
vai gali atskirti, kas yra dirban
tysis ir kas agitatorius.

Savo interview gale preziden
tas sakė, kad "jis bandęs iškelti 
reformų būtinumo reikalą, kad 
pakėlus Brazilijos vystymąsi". 
Tačiau kaip prezidentas bekalbė
tų, jo pareiškimai nebuvo objek
tyvūs. Prezidentas nurodė kai ku 
rias ydas, kurios yra labai gerai 
žinomos, deja jis nepasiūlė nei 
vieno recepto, kaip šias negero
ves gydyti. Jis kartojo nudėvėtus 
obalsius apie pagrindinių refor
mų būtinumą ir vis tame pačia
me miglotame stiliuje. Pirmasis 
prezidento uždavinys yra kovoti 
su infliacija, bet prezidentas apie 
tai neužsiminė nė vienu žode
liu," -- baigia savo vedamąjį 
Diario de Noticias.

Tikiu, kad skaitytojai prisi
mena prieš mėnesį laiko ar dau
giau Guanabaros valstijos gub. 
Carlos Lacerdos sukeltą aud'-ą 
savo pareiškimu JAV spaudai. 
Štai, dabar Prezidentas Goulart 
bando atsakyti, pasinaudodamas 
spaudos galybe. Žinia, daug kas 
pritars prezidentui. Tačiau nė-

į važinėjimą vasarą rogutėmis. 
Juk vasaros metu tektų ne tik 
lengvatletams, bet ir krepšinin
kams, tinklininkams bei stalo te
nisininkams varžytis. Anais se
nais laikais, ypatingai pokario 
metais Vokietijoje, tokias iš
daigas išdarinėjome. Deja, šiame 
krašte vargu ar tai būtų įmano
ma ir pateisinama. Antra vertus, 
kažin ar mūsų prieauglisbepasi- 
duotų minėtų sportų šakų kulti
vavimui neįprastu laiku. Juk pa
vyzdžiui krepšinio sezonas be 
išimties visame žemyne prasi
deda rudenį ir baigiasi ankstyvą 
pavasarį. Per vasarą retas krep 
šininkų į kamuolį bepažvelgia. Ir 
nėra reikalo priešingai elgtis. 
Kalbant apie dabartinės tvarkos 
pakeitimus, atrodo, daugiausiai 
galima būtų tik mažą reformėlę 
padaryti, būtent: prie vadinamų 
žiemos varžybų rato vėl prijung 
ti stalo tenisą ir, eventualiai, 
šachmatus, gi prie vasaros ra
to -- lauko tenisą. Plaukimas, iš 
bėdos, prie vieno ar kito ra
to pritaptų. Tai viskas ir nie
ko daugiau, manytume.

Tame pačiame leidinyje Vyt. 
Grybauskas prabyla "Steikime te 
niso klubus". Parašydamas po 
gerų keturių mėnesių dalinio at
garsio sulaukė anksčiau minė
tame J. Šoliūno straipsnyje. Vyt. 
Grybauskas, matydamas nejaukią 
lauko teniso padėtį, priėjo išva
dos, jog vienintelė išeitis beliko 
steigti lauko ir stalo teniso klu
bus. Jis rašo: "Truputis inicia
tyvos, gerų norų ir mūsų teni
sas vėl atsigaus ir galės vadin
tis sportu, o ne vien blankiu žai
dimu". Žodžiu, įsteigus atski
rus klubus, ims visa padėtis ir 
pasitaisys! Kažin, ir dar kartą 
kažin? Taip rašantysis geistų pa
sakyti.

J. Šoliūnui stalo ir lauko teni

Trys Chicagos sporto darbuotojai (iš kairės): Z. Degutis - Neris, 
Z. Ziupsnys - Neris, J. Degutis - Lituanica. Visi trys yra Vi
durinių Vakarų sporto apygardos pareigūnai.

P. Petružio nuotrauka

so nebepakako. Jis pasišovė į dar 
didesnes reformas. Ir būtent: 
klubus perorganizuoti, kiekvie
nam klubui pasirenkant vieną spe 
cifinę sporto šaką. Pasak jį: ko
dėl, sakysime, Neries klubas ne
galėtų būti tik Neries tinklinio 
klubu? Kodėl Aras negalėtų rū
pintis lengvąja atletika, o Litu
anica krepšiniu? Žinoma J. Šo- 
liūnas kalbėdamas apie keitimus 
dėmesy daugiausiai turi Chicagos 
lietuvių sporto klubus. Jų dabar 
yra penki. Be Chicagos J. Soliū- 
nas pamini Torontą. Mat, ten du 
lietuviški sporto klubai. Tad, jo 
galva ir ten reorganizacija būtų 
visiškai vietoje.

Grįžtant truputį praeitin, aiš
kiai prisimena viena 1955 m. Chi
cagoje įvykusi reorganizacija, 
sujungiant Gintaro ir Perkūno 
klubus. Kas gi atsitiko? Iš dviejų 
klubų bemaž neliko nė vieno. Vie
nu metu, po reorganizavimo nau
joji Neris neįstengė į Detroite 
vykusias apygardines pirmeny
bes pasiųsti nei krepšinio, nei 
tinklinio vienetų. Sportinė veikla 
Chicagoje apmirė. Gerai prisi
menu, Neries bankrotu pasipikti
nęs clevelandietis sporto darbuo
tojas R. Babickas DirvojeChica- 
gos lietuvių sportinį veikimą pri
lygino kapinėms.

Chicagoje visa sportinė veikla 
atkuto tuo metu, kai naujai įsis
teigė Aro klubas, atsirado Vaivos 
mergaičių tinklinio vienetas, su
aktyvėjo Baltijos Jūra. Bendron 
rikiuotėn reiktų įjungti ir kiek vė
liau pradėjusį veikti Tauro klubą. 
Kartu, tartum paskatintas, atgijo 
ir Neris.

6-7 paskiriems sporto klubams 
veikiant, visa Chicagos sportinė 
veikla buvo gyva ir produktinga. 
Laikui bėgant veikla pradėjo 
krypti blogesnėn pusėn. Tai ypa-

Chicagos sporto klubo Neries A mergaičių Komanda laimėjusi 
pi ieš Gage Pai ko B komandą. /L. Degučio nuotrauka

tingai buvo jaučiama praėjusiais 
metais. Panašiai yra ir šiemet. 
Vienok tikros priežastys glūdinę 
klubų gausume. Veiklą stabdo 
sporto darbuotojų - vadovų sto
ka. Mat ankstyvesnieji vadovai 
pavargo, o prieauglio, galinčio 
perimti jų pareigas, beveik nė
ra. Ir nėra ne todėl, kad suge
bančių jaunimo tarpe nebūtų, bet 
dėl vengimo jaunimą sudominti 
administracinėmis pareigomis. 
Norėtųsi tvirtinti, jog tai tikras 
faktas ir didelė teisybė. Jokia 
paslaptis, jog su mažomis išimti
mis, Neries ir ASK Lituanicos klu 
buose, viešpatauja "kaip buvo 
pradžioje, taip ir visados" padė
tis. Minint pavardes, reikia pasa
kyti, jog šiuose klubuose veikia 
du Degučiai. Vienas Neryje, kitas 
Lituanicoje. Jiedu naujokai, jei 
taip galima pasakyti, ir klubų 
steigime nuopelnų neturi. Atseit, 
vėlesniu metu į klubus įsijungę. 
Tačiau amžiumi abu nebe jaunik
liai ir klubines naštas velka nebe 
pirmieji metai. Našta sunki. Per
vargę dažnai ketina (ir vis ne
įstengia) palikti pamėgtą veiklą 
nuošayje. Kas užims jų vietą? 
Kur jauni veidai? Tokių nėra. Tad 
pasitraukus Degučiams ir beto 
"išsivietinus" Dirvoniui ir Ziups 
niui, iš abiejų klubų beliktų at
mintyje tik skambūs vardai ir 
per eilę metų pasiektų sporti
nių pergalių grandinė.

Minint Chicagos klubus, nega
lima aplenkti Aro klubo, savo 
veiklos metodais išsiskiriančiu 
iš kitų. Su nežymia išimtimi, Aro 
klubo vadovybė prieauglio ranko
se. Tie, kurie prieš šešis metus 
varžėsi jaunučių - jaunių ar mer
gaičių klasėse, šiandien visi su
augę ir vadovauja pačiam klu
bui arba pavienėm sekcijom. Pri
siauginta vadovų, nes jau nuo pat 
pirmųjų metų jaunimėlis buvo 
traukiamas į vadovaujančius pos
tus ir buvo skatinamas atsakin- 
gesniems uždaviniams. (pp)

LSK NERIES
VEIKLA

Neries sporto klubas pradėjo 
žiemos sezoną treniruotėmis ir 
įsijungdamas į tinklinio ir krep
šinio lygas.

Moterų - mergaičių tinklinio 
komandos Gage parke pradėjo 
tinklinio turnyrą, kurio pirmą 
susitikimą Neries A komanda lai
mėjo prieš Gage parko B koman
dą. Neries B komanda įveikė 
"Audrą" tuo laimėdama sau taš
ką.

Moteris ir mergaites treniruo
ja ilgametis Neries tinklinio tre
neris Zigmas Ziupsnys, jam tal
kina Manfredas Jasevičius. Tre
niruotės vyksta kiekvieną antra
dienį 6-7 vai. vak. Gage parko 
salėje.

Neries jaunių A klasės koman 
da pradėjo žaisti "intermediate"

ALT pirmininkas pasiuntė se
natoriui T.J. Dodd išConn. padė
ką už senatoriaus nuolatinį rū
pestį Lietuvos ir kitais paverg
tais Pabaltijo kraštais. Šen T. J. 
Dodd 1953-1954 metais būdamas 
Atstovų Rūmą nariu dalyvavo Pa
baltijo kraštų užgrobimui tirti 
komitete (pirmininkas Ch, Ker- 
stenas). Jis kiekviena proga Kon
grese yra pasakęs eilę griežtų 
kalbų, nukreiptų prieš Baltijos 
kraštų pavergėjus ir reikalauja 
tiems kraštams laisvės. Pasta
ruoju laiku senatorius T. J. Dodd 
išsiuntinėjo raštus didžiosioms 
bendrovėms, leidžiančioms že
mėlapius ir atlasus mokykloms 
bei plačiam naudojimui -- Na- 
tional Geographic Society, the 
Rand-McNally, New Yorke, the 
Weber- Costello Chicagoje, nu
rodydamas, kad dažnais atvejais 
pavergti Baltijos kraštai yra nu- 
spalvojami tokia pat spalva, kaip 
Sovietų Sąjunga ir tuo pačiu pri
sidedama prie sovietinės propa
gandos neva Lietuva ir kiti Pa
baltijo kraštai yra neatskiriama 
Sovietų Sąjungos dalimi. Jis nu
rodė, kad JAV jų užgrobimo ne
pripažįsta ir atkreipė dėmesį, 
kad tie kraštai turi būti skirtin
gai spalvojami, kaip nepriklau
somos valstybės. Tuo pat klau
simu atkreipė Pentagono dėme
sį dėl kariškų žemėlapių ir taip 
pat atkreipė Sveikatos, Gerovės 
ir Švietimo Departamento dėme
sį.

Ryšium su numatytomis dery
bomis tarp JAV ir Sovietų Są
jungos dėl kultūrinio bendradar
biavimo sutarties atnaujinimo, 
ALT pirmininkas pasiuntė JAV 
prezidentui ir Valstybės Sekre
toriui motyvuotus pareiškimus 
dėl Sovietų Sąjungos išnaudoji
mo tos sutarties savo propagan
dai kiek tas liečia užgrobtos Lie
tuvos. Nors JAV Lietuvos oku
pacijos nepripažįsta, bet Sovie
tų Sąjunga, kad sudarius prieš 
visuomenę įspūdį, jog Lietuva 
yra jos integraline dalimi, siun
tė iš okupuotos Lietuvos eilę, 
lietuvių mokslininkų, sportinin
kų, rašytojų ir t.t. Pagal tą 
sutartį JAV lankėsi iš Lietu
vos prof. Januškevičius, rašy
tojai J. Marcinkevičius ir Mie
želaitis, kolchozo pirmininkas 
Glikas, skulptorius K. Bogdanas, 
komunistinio jaunimo sekreto
rius Česnavičius, kompartijos 
dienraščio Tiesa redaktorius G. 
Zimanas, vandens sportininkai 
su Vilniaus ekipa Z. Jukna, A. 
Bagdonavičius, R. Vaitkevičius, 
V. Briedis, P. Karia, J. Jage- 
lavičius ir kt.

Atvykęs pagal kultūrinio ben
dradarbiavimo sutartį Vilniaus 
universiteto studentas Algiman
tas Lavinskas iš Chicagos uni
versiteto drauge su rusais stu
dentais siuntė sveikinimo tele
gramą prokomunistiniam veikė
jui A. Bimbai, gi prie sovietų 
ambasados Washingtone laiko
mas lietuvis Vytautas Zenkevi
čius II sekretoriaus titulu, ku
rio tikslas palaikyti kontaktą su 
lietuvių kilmės komunistuojančiu 
elementu.

Visi jie grįžę Lietuvon panau
dojami sovietinei propagandai 
prieš Ameriką ir tuo būdu oku
puotos Lietuvos gyventojams su
daromas įspūdis jog JAV ben
drauja su okupanto pareigūnais 
iš Lietuvos ir pakertama viltis 
atgauti Lietuvai laisvę. Iš kitos 
pusės Amerikoje lietuvių kilmės 
amerikiečiams taip pat sudaro
mas neigiamas įspūdis įsilei- 
džiant iš Lietuvos okupantų pa
rinktus žmones.

ALT pirmininkas prašė į tai 
atkreipti dėmesį svarstant nau
jos sutarties atnaujinimo klausi
mą.

ALT pirmininkas pasiuntė 
sveikinimus VLIK jubiliejinei se- 
seijai Nevv Yorke ir Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažiavimo 
dalyviams taip pat New Yorke.

Ryšium su JAV Prezidento J. 
F. Kennedy nužudymu, ALT pir
mininkas buvo pakviestas kalbė
ti WBKB televizijos stoties pa
reikšti lietuvių kilmės amerikie
čių visuomenės pažiūrą ir nuo
mones dėl šio tragiško įvykio.

ALT pirmininkas taip pat tuo
jau pasiuntė užuojautos telegra
mą nužudyto Prezidento našlei 
Poniai J. F. Kennedy bei nau
jam prisiekusiam Prezidentui 
Lyndon B. Johnson drauge palin
kėdamas šiuo rimtu momentu 
siekti pasaulinės taikos ir atsta
tyti pavergtoms tautoms laisvę.

ALT Biuras
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turnyre Gage parke. Jau turėjo 
du susitikimus, kuriuos abu lai
mėjo. Pirmas susitikimas buvo 
lapkričio 14 d. su Lituanicos II 
komanda, gi antrasis susitiki
mas .. lapkričio 21 d. su Aro 
penketuku.

Neries B klasės jauniai buvo 
registruoti lygoje, bet dėl netin
kamo laiko negalės turnyre daly
vauti, nes žaidynės prasideda 
anksti ir mokiniai dar tebebūna 
mokyklose.

Neries klubas šiemet turtin
gas prieaugliu - jaunučiais, kurie 
kiekvieną ketvirtadienį užplūsta 
Gage parko salę treniruotėms 
nuo 6 iki 7 vai. vak.

Visus aukščiau minėtus jaunius 
ir jaunučius treniruoja visiems 
gerai žinomas krepšinio trene
ris Vytautas Grybauskas, jam 
talkina Aleksas Lauraitis.

z.d.

Paruošė A. MIRONAS

1 2 3 4 5

d 7 8 9 10

11 12 13 14 13

16 n įa 19 80

21 22 23 24 25

26 27 26 2.9 30

31 32 33 34 35

Atspėję žodžių reikšmes ir 
įstatę atitinkamas raides į ke
turkampio langelius gausime lie
tuvišką posakį.

5.10.20.30.4 -- Laibas
22.33.9.8.27 — Siurbėlės
29.23.17.18.1 -- Šviesa pradeda 

nykti.
26.35.7.32.6 --Lengvai einan

ti.
2.12.21.16,31.24. -- Visai ne

reikšmingas.
3.14.13.28.15.19.34 --Susijęssu 

karu. ,
11.25. -- Cino cheminis ženk

las.
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ra abejonės, kad Kongresas nie
kada nesutiks perduoti jam savo 
teisių dalį: kad užkirsti kelią 
apsiausties stovio įvedimui, Kon
gresas nutarė posėdžiauti ir per 
Kalėdų atostogas!!!

* ŠEŠIOS NATO VALSTYBĖS 
išbandys JAV pasiūlymą bendrai 
naudojant atominį laivyną. Kad 
sumažinus opoziciją JAV idėjai, 
Belgija, Britanija, V. Vokietija, 
Graikija, Italija ir Turkija nu
tarė paskirti savo karius ame
rikonų laivui, apginkluotam ato
miniais ginklais ir Polaris rake
tomis. Kiekviena valstybė ski
ria dalį karininkų ir kareivių.

JAV aukštieji pareigūnai tiki, 
kad bandymas pasiseks ir suteiks 
dalyviams naudingos patirties.

Britanija prisidėjo prie to ban
dymo nenoromis, o Prancūzija 
visai atsisakė dalyvauti.

SEA31 :sVWiaN3HdS

VIESĖBAMI CHIM0.IE PIRKITE MUJIIJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

01A GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Licjuer, Import. from Italy. . . .
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5t h $1.69
5th .$ .69

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

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

5t h $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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

• L. S. T. Korp! Neo-Lithu- 

ania ir Lietuvių Tautinis 

Akademinis Sambūris Čika

goje ruošia tradicini Naujų

jų Metų sutikimą naujoje, 
erdvioje ir puošnioje Ker
nį ra (’atering. Ine. salėje. 

5609-21 \V. North Avė. Sve

čiai bus vaišinami šaltais ir 
šiltais valgiais, veiks baras, 
šokiams gros Čikagos Neo- 
I.ithuanų 14 asmenų orkes
tras. L. S. T. Korp! Neo-Li- 
1 Įmania ir L. 1’. A. Sambū
rio valdybos kviečia visus 
savo narius su draugais ir 
bičiuliais j ši Naujųjų Metų 
sutikimą atsilankyti.
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Velionis KAZYS LUKŠYS

čius, jis dalį laiko praleido Ame
rikoje, kitą dalį Lietuvoje, ypač 

..organizuodamas ekskursijas į tė
vynę, Lietuvoje pirmasis pradė
jęs gaminti savaitines filmų ap
žvalgas, vėliau rodydamas jas 
Amerikos lietuvių kolonijose. To 
dėl' buvo plačiai išpopuliarėjęs 
tiek Lietuyoje, tiek visose Ame
rikos lietuvių kolonijose.

Turėdamas įgimtus gabumus 
bizniams, Raseiniuose jis buvo 
įsigijęs stambesnių nuosavybių. 
Bolševikams okupuojant Lietuvą, 
K. Lukšys buvo Lietuvoje ir suspė
jo, būdamas Amerikos piliečiu, 
išvykti per Maskvą, Sibirą ir Ja
poniją, iš kur laivu pasiekė Los 
Angeles 1940 metų pabaigoje ir 
čia pastoviai pasiliko ligi mir
ties.

PREZIDENTO PAVADAVIMO
KLAUSIMAS

MIRĖ KAZYS LUKŠYS

1963 m. lapkričio 12 d., sulau
kęs 72 metų amžiaus, Santa Mo
nikoje (Californijoje, prie Los 
Angeles) mirė nekilnojamo tur
to pardavinėjimo firmos broke
ris, motelio ir daugelio namų sa
vininkas, stambus vietinės kolo
nijos lietuvių visuomenės veikė
jas Kazys Lukšys. Liūdesyje pa
liko žmoną, šešis suaugusius vai
kus (du Lietuvoje) ir 7 anūkus. 
Dalyvaujant dideliam Los An
geles ir Santa Monikos draugų ir

pažįstamų būriui, lapkričio 16 d. 
buvo palaidotas Holy Cross kapi
nių mauzolėjuje. Atsisveikinimo 
kalbas laidojimo koplyčioje ir ka
pinėse daugelio organizacijų var
du, kurioms velionis priklausėir 
joms ilgus metus dirbo, pasakė 
J. Motiejūnas, K. Liaudanskas, 
Dr. J. Jurkūnas, Vyšniauskas, 
A. Mažeika, M. Aftukienė ir kt.

K. Lukšys į Ameriką atvyko 
dar prieš Pirmąjį Pasaulinį Ka
rą. Nepriklausomybei atsista-

Po karo augančioje šio miesto 
lietuvių kolonijoje pradėjęs vers
tis nekilnojamo turto pirkimo ir 
pardavimo bizniais, velionis ne
trukus stambiai praturtėjo, bet 
niekad negailėjo savo laiko ir 
energijos aktyviai veikti visoje 
eilėje lietuviškų organizacijų ir 
padėti įsikurti naujiesiems atei
viams, kurių, ypač savo rasei
niškių, jis čia atsikvietė visą 
būrį.

Visada nuoširdžiai dirbo Bal- 
fe, vietiniame Alte ir Bendruo
menės apylinkėje bei apygardo
je ir ne kartą toms draugijoms 
pirmininkavo. Priklausė ir buvo 
pareigingas narys A.L. Tautinei 
Sąjungai, Tėvų Mylėtojų Drau
gijai, SLA, Amerikos liet, pilie
čių klubui, liet, biznierių klubui 
bei kitoms draugijoms. Taip pat 
Real Estate brokerių sąjungai, 
amerikiečių medžiotojų ir meš
keriotojų klubams ir tuzinui įvai
rių kitokių draugijų. Buvo labai 
geros širdies lietuvis, neturėjęs 
priešų, visų mėgiamas ir vi
siems paslaugus pagelbėti. Los 
Angeles lietuviškoji kolonija jo 
ilgai pasiges. (bs)

Mutual Federal Bendrovės 
rekordasMOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD -- CHICAGO 0. ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Lyndon B. Johnson yra pir
masis JAV vice-prezidentas, pe
rėmęs prezidento pareigas 16 
metų senumo įstatymu, kuriuo 
kongreso pirmininkas (Speaker) 
numatytas trečiuoju iš eilės kan
didatu. Jei kongresas 1947 me
tais tokį įstatymo pakeitimą bū
tų nepr.iėmęs, Valstybės Sekre
torius Dean Rusk, vietoj John 
W. McCormack, būtų žingsniu 
priartėjęs prie vieno galingiau
sių postų pasaulyje.

Prezidentinis paveldėjimo ak
tas, priimtas prez. H. Truma- 
no laikais, kandidatu numato 
ketvirtuoju Senato prezidentą, 
bet jau po tempore ženklu. Tuo 
būdu Arizonos senatorius Earl 
Hayden lieka ketvirtuoju kandi
datu į prezidento postą, o Valst. 
Departamento Sekretorius nuke
liamas penktuoju. Paskui seka 
(pagal Kongreso tiksliai nusta
tytą eilę 1955 metais) kiti kabi
neto nariai.

Prieš H. Trumanui pasiūlant 
minėtą aktą, Valst. D-to sekre
torius buvo sekančiu iš eilės 
po vice-prezidento.

Savo siūlytus pakeitimus H. 
Trumanas motyvavo tuo, kad bū
tų demokratiškiau, jei išrinkti 
tautos atstovai turėtų pirmenybę 
reikalui atsitikus užimti prezi
dento postą, o ne prezidento pa
sirinkti kabineto nariai.

Teko dvejis metus kovoti, kol 
įstatymas buvo priimtas. Mat, 
respublikonai ir demokratai ir 
tuo klausimu turėjo įvairių po
litinių sumetimų vienaip ar ki
taip apsispręsti, tuo labiau, kad 
daugelis savo motyvus rėmė ne 
reikalo esme, bet tuo, ar pati
ko to meto kongreso ir Senato 
prezidentai, ar ne.

Respublikonai, iš pat pradžių 
rėmė tą H. Trumano siūlymą, 
nes kongresui vadovavo jų žmo
gus W. Martin. Tačiau siūly
mas buvo priimtas tik į tą pos- 

, tą patekus demokratų lyderiui 
S am Rayburn.

JAV istorijoje matome, kad 
dar 1792 m. buvo priimtas įsta
tymas prezidento posto paveldė
jimo klausimu, panašus į dabar 
veikiantį. Tik 1886 metais, prie 
Grover Cleveland administraci
jos, jis buvo pakeistas, numa
tant, kad prezidentui ir vice
prezidentui nebegalint eiti pa
reigų, tą postą užima vienas 
iš vykdomosios valdžios-vy- 
riausybės. To įstatymo veikimo

metu trys viceprezidentai pate
ko į prezidentus! Kai Th. Roose
veltas pasekė McKinley 1901 m., 
Calvin Coolidge pasekė Warren 
G. Hardingą 1923 m. ir Harry 
S. Trumanas pasekė F. D. Roose- 
veltą 1945 m.

Tuo tarpu tolimesni kandida
tai dar nei karto neturėjo pro
gos tuo įstatymu pasinaudoti.

PAVERGTO PABALTIJO 
ŽENKLIUKAI

Pabaltiečių Draugija Vokieti
joje spalio mėn. išleido seriją 
propagandinių ženklelių "Lais-
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(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)

ROBERT RAID

Atsibundu. Vėl prasideda diena netikrume, vėl laukimo ir ne
vilties valandos. Virš manęs aprūkusios žemos lubos. Vidury kabo 
dvi lempos su skardiniais gaubtais. Jų negalime uždegti -- gali bū
ti šviesa pastebėta. Ir šitame apleistame metalo fabrike niekas ne
turėtų prisilaikyti. Pastatas raudonosios armijos sekvestruotas ir 
išlaukinės durys net užantspauduotos. Mūsų laimė, kad mes šitas 
patalpas užtikome. Pats fabrikas beveik rūsy, tik virSuje du kamba
riai, bet jų tokie maži langai ir taip apdulkėję, kad jokiam žmogui nea
teitų į galvą mintis, jog kas nors gali gyventi. O jeigu kokiam NKVD 
šnipeliui būtų įdomu ir jis ant pilvo atsigulęs bandytų pažvelgti vi
dun, jie nieko įtartino nematytų -- tokie purvini langų stiklai. Dau
giausia, ką jis pamatytų, tai keletą aplūžusių mašinų, daugiau nieko. 
Suprantama, šioji landynė nėra labai patogi, nors tiek, kad ji turi van
denį ir tualetą. Daug pabėgėlių mums šios vietos pavydėtų.

Šalia manęs knarkia Justas. Pasieny, kitame kampe miega Pen- 
tas ir Kuusik. Kitoje pusėje išsitiesęs po varstotu guli senasis Pui- 
dak. Kadaise jis buvo viršila. Prie durų raudonplaukis Susi. Jis 
miega rankoje laikydamas brauningą. Sargybinis miega!

Visai suprantama, kad vyrai tokie nervingi. Savaitėmis išbūti 
šitame rūsy nėra taip labai malonu. Be to, turime dvi moteris. Ir 
tas žadina įtampą. Gerai dar, kad kitoje vietoje pasiunčiau Margitą. 

Kitame, mažesniame kambaryje miega Vilma, Tomas ir Kuli. 
Kiek sunkiau su Kuli. Bet ir su juo susitvarkysiu. Kažin?

Man krūtinėje skauda su kiekvienu atsikvėpimu. Pugovas greičiau 
šia bus įlaužęs keletą šonkaulių. Bet -- skausmai dar pakeliami. Dau
giau rūpesčių kelia galvą: su kiekvienu staigesniu judesiu pradeda 
viskas aplink mane suktis, rūkas užkrinta ant akių ir darosi bloga. 
Greičiausiai kiek sukrėsti smegenys. Ir kaip galėjau atlaikyti tar
dymą ir dar suvaidinti tokią komediją? Turėjo būti nepaprastai stip
ri valia. "Stipriausia žmoguje betgi yra dvasia!" Taigi -- valia'ir 
dvasia lemiamais momentais manęs neapleido. Dabar -- dabar juk

* AGOTA TIŠKUVIENĖ, gyv. 
Ėat St. Louis, paskaičiusi Dirvo
je. jog "Lietuvių kalbos rašybos 
žinynui" išleisti yra reikalingi 
mecenatai, pirmoji "Aušros" lei
dyklai Vokietijoje atsiuntė 10 dol. 
ir paprašė 4 šios vadovėlio eg
zempliorius padovanoti L. Vasa
rio 16 d. gimnazijos mokiniams.

"Aušros" leidykla reiškia me
cenatei viešą padėką.

esu miręs. Argi jie manęs NKVD rūsyje du kartus nesušaudė? Nu
šaut tai nenušovė, bet dabar jau žinau, ką reiškia mirti!

Pasuku galvą į sieną -- šioje pusėje guli Silvija. Ji žiūri į ma
ne rimtu žvilgsniu.

-- Galvojate apie savo motiną ir Elfi, Raidai?
-- Ne, Silvija. Galvoju apie mirtį!
— Jau metai, kaip mirtis drauge su mumis.
-- Taip. Ir dar ilgai neatitols nuo mūsų.
Tylu. Pirmieji saulėtekio spinduliai įsigauna vidun. Vienas po 

kito atsibunda vyrai.
Vėl temsta. Šalia savęs girdžiu lygų Silvijos alsavimą. Ji sudė

jusi rankas po galva, veidas ir rankos kaip šviesios dėmės tam
saus apkloto gale. Mažyčiai, blizgą taškiukai liudija, kad ji atsimer
kus.

— Apie ką galvojate, Silvija?
Ji visai nesujuda.
-- Gal jums ir bus juokinga, pone Raidai --aš kaip tik prisimi

niau lėles. Kadaise turėjau gražią, didelę lėlę su ilgom, auksinėm 
kasom ir mėlynomis akimis. Aš ją turėjau dar būdama vaikas, o ir 
vėliau ją visados sodindavau ant savo lovos. Kaip tik apie ją dabar 
galvoju, ir esu tikra -- jūs iš to nepasišaipysite.

-- Kiekvienas žmogus turi ką nors, prie ko prisirišęs visa 
širdimi, Silvija. Tegu tas būtų ir mažmožis, bet jį turinčiam žmogui 
jis galioja kaip simbolis, kaip, sakyčiau, šventenybė. Niekas neturi 
juoktis iš to, kas kitam šventa arba ką kitas myli.

-- Ar meilė yra šventa, Raidai?
-- Viskas yra šventa, ką mes mylime, Silvija. Kiekvieną daik

tą mūsųširdispašventina,ir netikdaiktą-- kiekvieną jausmą! Viskas 
prjklauso nuo mūsų širdies.

Kiek laiko abu tylime. Tada Silvija sušnabžda:
-- Ar estae ką nors mylėjęs, Robertai?
Akimirkai suįra visa uždanga. Ką gi aš mylėjau?
-- Nežinau, net ką ir atsakyti, Silvija. Gal būt atsakyčiau -- 

tėviškę, laisvę, savo tautą. Bet ar tinkamas atsakymas? Ar tai būtų 
tiesa? Gal dar turėčiau pridėti --savo tėvus, draugus, mergaitę. Už
tenka to?

--Tai ką gi mylėjote, Robertai?
Viską! Gyvenimą tokį, koks jis buvo.
-- O dabar?
Tyliu. Pagaliau atsiliepiu:
— Aš -- aš nežinau.

(Bus daugiau)

vasis Pabaltijys" -- "Laisvoji 
Europa". Jie pritaikyti prie šių 
metų išleistos Europos pašto 
ženklelių serijos (ją išleido Eu
ropos Pavergtųjų Tautų Seimas) 
ir vaizduoja Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, spygliuota viela atskirtas 
nuo Laisvosios Europos. Serija 
išleista dviem spalvom (mėlyna 
ir geltona).

Vieno ženkliuko kaina DM 0,25 
Pabaltiečių Draugijos nariams 
DM 0,15. Užsisakyti galima per 
platintoją: mokyt. Fr. Skėrį, 684 
Lampertheim - Huttenfeld, Li- 
tauisches Gymnasium, Schloss 
Rennhof, arba teisiai per: Bal
ti sche Gesellschaft in Deutsch- 
land e.V. 8000 Mūnchen 15, Les- 
singstr. 5.

VASA RIO 16 GIMNAZIJOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPIŲ 
PASIRODYMAS

Gimnazijos tautinių šokių gru
pės (didieji ir mažieji) dalyvavo 
iš naujo Viernheimo miesto evan
gelikų parapijos jubiliejiniame 
parengime, kur prie 800 žiūrovų 
pasirodė su eile tautinių šokiu. 
Šokiai vokiečių publikos buvo šil
tai priimti.

Mokyt. Fr. Skėrys lietuvių Va
sario 16 Gimnazijos ir Evangelikų 
Jaunimo Ratelio vardu tarė nuo
širdų sveikinimo žodį ir įteikė 
simbolinę dovaną -- lietuvišką 
tautinę juostą Viernheimo pa
rapijos kunigui Muenk. Tą juostą 
išaudė senj. kun. Kelerio duktė 
Elena Kelerytė.

Šokius paruošė ir jiems vado
vavo mokyt. Eliza Tamošaitienė. 
Huttenfeldo evangelikų filija pri
klauso Viernheimo parapijai ir 
todėl jau seniai yra glaudūs ryšiai 
tarpe jos ir gimnazijos vadovybės 
bei Evangelikų Jaunimo Ratelio 
narių.

Vasario 16 Gimnazijos mokinė Elena Kelerytė įteikia kun. Muenk 
išaustą lietuvišką juostą. Dešinėje stovi mokytojas F. Skėrys.

Svarbus pranešimas siuntinių 
į Lietuva siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, perkurtą 
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212 
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th 
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.
Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai 
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą- ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų 
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje 
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. AVA-5-2737 arba 3212 So. 
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
„ŠIAIPSON”C<>mpanijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietiniu ir
. užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

T

JONAS H. AKSYS
6615 S. WIN( HESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL. 

Telefonas 925 - 5179
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto. 

Kainos: Paltai nuo $80 iki , . , Kostiumai nuo $85 iki . . .
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LAIPTAI Į ATVIRUMĄ
Kartą kolumnistas James Reston nusiskundė, kad skirtumas tarp 

to, ką oficialūs pareigūnai pareiškia viešumai ir ką jie kalba priva
čiai, yra kur kas didesnis dabar, nei bent kada po karo. Jų vieši pa
reiškimai esą šabloniškai optimistiški. Tuo tarpu įvykiai ir faktai 
rodą ką kitą. Ir nesą ko stebėtis, kad privačiai išreikštos nuomonės 
reiškia žymiai atviresnį pesimizmą.

Politinės, socialinės ir ekonominės problemos pokario gyvenime 
yra tiek susikomplikavusios, kad žmogaus jėgoms vargu ar beįmano
mos išspręsti. Nuolatinis Sov. S-gos spaudimas, rasiniai klausimai, 
revoliucinė technologijos pažanga, nuomonių skirtumai tarp ali jantų ir 
1.1. O kur dar žmonėse įsivyravusi nuomonė, kad visi be išimties 
žmogaus gyvenime įsivaizduojami sprendimai privalo ateiti iš vyriau
sybės?

Tokios galvosenos pagrindu yra ne kas kita, kaip jokiais mora
lės dėsniais nepagrįstas nusiėmimas atsakomybės, kurią neša kiek
vienas susipratęs krašto pilietis. Nes gi vyriausybė vien tik savo 
įstatymais negali normuoti visų, pavienių piliečių ar šeimų, mora
linių, politinių, socialinių ar ūkinių įsipareigojimų.

Prie ko priveda visiškos atsakomybės ir pareigos jausmo ne
tekimas, pajuto Amerika ir pasaulis. Pajuto skaudžiomis pamoko
mis. Tačiau pasaulis, išgyvenęs sunkiausias suirutes, nelaimes ir 
sukrėtimus, nepražuvo. Lieka tik tikėjimas, kad istorija pasikartos 
ir iš skaudžių pamokų bus ne tik pasimokyta, bet ir įsisąmonintas 
reikalas įtempti visas žmoniškąsias jėgas, kad žmogaus likimas, jo 
gerbūvis neliktų vienos tik vyriausybės rankose ir atsakomybėje.

***

Oficialūs pareiškimai tokiais ir liktų, jei ne spauda savo komen
tarais. Spauda negali tenkintis užfiksavusi tuos pa reiškimus. Ji nagri
nėja ir iškelia visus gyvenimo faktus, susijusius ar nesusijusius su 
vyriausybės darbais -ar pareiškimais. Tokiu atveju galime įsivaiz
duoti, kaip, pvz. atrodytų lietuvių spauda, jei ji tenkintųsi tik mūsų 
visuomeninės veiklos protokolavimu ir vien tik valdybų nuotrauko
mis...

Yra būtina ir tenka atkreipti dėmesys į visuomenės nuotaikų, jos 
reikalavimų, jos. įtakos faktorių, pagrįstai ar kartais ir ne tiek pa
grįstai parodantį oficialaus veidrodžio kitą pusę.

Laikraštis gali būti siauru vienos organzacijos biuleteniu, jei 
jis tam skirtas. Laikraštis gali būti ir visuomenės turtu, vertinamu 
ne pagal tai, kas jį leidžia, bet pagal tai, kaip jis atstovauja visuome
nės pozicijai, kiek jis priduoda reikšmės visuomenės balsui. Nes gi 
vien tik biuleteniais visuomenė ne tik nepasitenkins, bet nusisuks nuo 
tų gyvybinių klausimų, kuriems nagrinėti ir savo nuomonę reikšti bus 
atimta galimybė.

Laikraštis yra medžiaga nuomonei vystyti ir išvadoms daryti. 
Argi veltui sakoma, kad tik laukiniai laikraščių neskaito? Laikraš
čiai yra laiptai į atviresnį faktų pasaulį, kuriame bręsta kultūringos 
ir visuomeniškai subrendusios žmonijos gerbūvis.

Gaila, kad mūsų visuomenėje spaudos reikšmė nėra dar pakan
kamai įsisąmonintą ir jai vis dar sunku nugalėti nuomonę, kad visuo
menės kultūringumas ir socialinis lygis nepriklauso nuo nešiojamos 
minkos kainos ar suvartojamo muilo kiekio. (j.č.)

Po 20-ties valandų nuo šūvio, 
sukrėtusio pasaulį ir gedulu ap
gaubusio šį kraštą, kelios dešim
tys Vliko veikėjų ir svečių -- 
bendradarbių, žiūrovų ir kriti
kų -- . rinkosi New Yorko cen
tre Vliko 20-ties metų sukakties 
minėti.

Sukaktuvėse, kaip ir laidotu
vėse, padailintais žodžiais kal
bama apie dorybes, nuopelnus 
ir pasižymėjimus, nutylint kit
ką, kas galėtų skambėti negi- 
riamai. Aplinką staigiai apgau
busi laidotuvių atmosfera nesu
kėlė disonanso iš anksto numaty
tame susirinkimo turinyje. Nesgi 
džiūgaujančių triumfo garsų čia 
vistiek negalėjo būti, kadangi tai 
buvo tik pluoštas žvilgsnių atgal: 
žvilgsnių į istoriją nebetrumpos 
virtinės pastangų,kurioms .deja, 
nebuvo lemta pasiekti apčiuopia
mų laimėjimų. Tad ir dailieji 
žodžiai tegalėjo būti skirti pa
gerbti tik neprarastosioms do
rybėms: patriotinio įsitikinimo 
atkaklumui, vilties patvarumui, 
nesvyruojančiam atsisakymui ka
pituliuoti.

Kai Vlikas pernai nutarė mi
nėti šią sukaktį, daugelis galvų 
krypavo skeptiškai: kur čia pro
ga jubiliejui? Jeigu nebaigtų ir 
dar nelaimėtų kovų sukaktys iš 
viso jubiliejiškai minėtinos, tai 
tam proga ne dabar.

Dabartinių lietuvių tautos ko
vų prieš smurtą 20-ties metų 
sukaktis jau praėjo, o 25-erių 
metų sueis tik 1965 metų bir
želio 15-tąją... Vliko įsisteigimas 
trečiaisiais tų kovų metais buvo 
gi ne kovų pradžia, o tik svar
bus organizacinis žingsnis, tuo 
metu sukonsolidavęs kovų vaira
vimą, ligi tol vykusį iš dviejų 
ar kelių centrų. Tačiau konsoli
dacija galiojo tik trumpą laiką. 
Konsoliduota vadovybė netrukus 
tapo ne tik brutaliai išardyta, 
bet ir išblokšta iš Lietuvos. Lie
tuvoje kova buvo tęsiama įtemp
tai, bet jau kitais pagrindais 
organizuotų, apie kitas vadovy
bes susibūrusių pajėgų. Po ke
liolikos mėnesių laimingai iš ka
lėjimų bei slėptuvių išnirę (anks
tesnieji) kovos vadovai susitelkė 
po Lietuvoje sukurtu Vliko vardu 
ir aplink jo tikslą, tačiau visai 
kitame kovos fronte, užsieninia
me fronte, keliančiame kitų už-

VINCAS RASTENIS

ARTĖJA SLA RINKIMAI
Mūsų dižiosios organizacijos. 

Susivienijimo Amerikoje demo
kratinis pobūdis ryškiausiai ga
li pasireikšti Pildomosios Ta
rybos rinkimais, kurie yra at
liekami kas antri metai.

Tenka pastebėti, kad kandida
tų išstatymas į Pildomą Tary
bą arba nominacijos yra atlie
kamos visų narių balsavimu. 
Ypač įdomu tai, kad nominaci
jose nariam yra suteikta ne tik 
aktyvioji teisė balsuoti, bet kiek
vienas narys dar taip pat turi 
teisę būti renkamu. Todėl at
liekat nominacijas nėra jokių 
kandidatų sąrašo ir kiekvienas 
balsuotojas pasirenka iš visų 
narių kandidatus, vadinasi, ati
duoda savo balsą už tuos, kurie 
rinkėjo įsitikinimu geriausiai 
tinka vienom ar kitom Pild. Ta
rybos nario pateigom.

Taip atliekant kandidatų pa
rinkimą gaunamas nemažas ir 
gana margas jų sąrašas. Vieni 
gauna tūkstančius balsų, kiti šim
tus ar tik dešimtis. Pati orga
nizacijos konstitucija tą sąrašą 
sumažina, leisdama kiekvienai 
vietai palikti galutiniems rinki- 
mama po tris kandidatus ir jais 
lieka tik tie, kurie daugiausiai 
yra gavę balsų.

Organizacijai nemažiau svar
bu, kad kandidatais būtų nomi
nuoti patyrę žmonės, pažįstą or
ganizaciją ir suprantą kaip rei
kia vesti ir tvarkyti jos reika
lus. Be abejo, kad kandidatai, 
surinkę po kelis šimtus balsų 
daugiau nariams yra žinomi nei 
tie, kurie gauna tik po keletą 
balsų. Šiems jau veik nėra jo

kio galimumo būti nominuotais, 
jei nėra surinkę 3°/o visų rinki
muose dalyvavusių balsų, kaip 
to reikalauja organizacijos kons
titucija. Sakysime, jei nominaci
jose bus balsavę 3000 narių, 
tai kandidatas turi gauti nema
žiau 90 balsų, kad galėtų pa
tekti į galutinus rinkimus.

Tokia rinkimų sistema atidaro 
duris pirmoje eilėje įeiti į or
ganizacijos vadovybę daugiau ži-

nomiems, populiariems narių 
tarpe asmenims, o jais yra tie, 
kurie darbuojasi ir veikia or
ganizacijos ir jos narių gerovei.

SLA kuopose nominacijos pra
sideda gruodžio 1 d. ir tęsis 
visą mėnesį, iki šių metų pa
baigos. Ateinančių metų pradžio
je jau paaiškės, kas yra išrink
ti kandidatais ir už poros mė
nesių, tai yra kovo mėnesį, 
įvyks patys rinkimai.

Pati vadovybė skatina narius 
daugiau domėtis savo organiza- 
jos reikalais ir ragina visus 
gausiau dalyvauti nominacijose. 
Didelės organizacijos gyvenime 
centrinio organo rinkimai yra 
labai svarbus reikalas ir kiekvie
nas sąmoningas ar susipratęs 
narys turi skirti bent kiek laiko 
ir , ruodžio mėnesį atsilankyti 
i savo kuopos susirinkimą, nomi- 
nacinei pareigai atlikti.

K. Žemaitis

ORIGINALIAS
LAISVĖS KOVĖ DAINAS, 

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 
dabar galite įsigyti per Dirvą 

už 5 dolerius
Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo Įteikiamas 

aukojusiems LNK po 10 dol.. galima Įsigyti užsisa
kius per Dirvą ir atsiuntus 5 dolerius.

Ši išimtinė teisė it platinti leidinio likutį įgyta 
Dirvos leidėjams susitarus su Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Valdyba.

Likęs tos knygos kiekis yra nedidelis, tad pasku
bėkite ją įsigyti sau ar padovanoti draugams.

Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir, 
prisiuntę 5 dol., tuojau gausite 

LAISVĖS KOVę DAINAS

Prašau išsiųsti LAISVĖS. KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------

Adresas___________ _____ ___ _____ _____ - - —.

Priedų: Čekis $_____________

davinių, statančiame į kitas ap
linkybes, disponuojančiame ki
tokiu jėgų kontingentu, sudaran
čiame kitokias sąlygas toms jė
goms reikštis bei jomis naudotis.

Visa tai reikalavo atitinkamai 
konsoliduotis iš naujo. Tačiau 
nauja konsolidacija po Vliko iš
kaba nebevyko taip sklandžiai. 
Ilgainiui vietoj konsolidacijos 
ėmė vis labiau įsigalėti dekonso- 
lidacija. Šiandien galėtumėm pa- 
sipriekaištauti, kad esam (prieš 
porą ar daugiau metų?) praleidę 
dar vieną nepaminėtą "sukaktį" 
-- dešimtmečio sukakti nuo to 
meto, kai susirūpinimas konso
lidacija pasidarė vieša Vliko 
svarstymų programinė dalis... 
Ir dabar tas jau "tradiciniu" 
virtęs konsolidacijos klausimas 
buvo pačių gyviausių diskusijų 
objektas, geroką posėdžių laiko 
dalį iškreipęs iš sukaktuvinio 
stiliaus. Bet į tai atidžiau pažvelg
ti bus skirta vėlesnė Šios ap
žvalgos dalis.

* # ❖

Pakiram asmeniui kuklumas 
yra dorybė. Tad, kai asmens gy
venime sueina kokia sukaktis, su
kaktuvininkas paprastai kukliai 
kratosi iškilmių, kartoja "ką jau 
čia, nevertas esmi", nors galų 
gale, dažniausiai be perdaug di
delio prievartavimo, pasiduoda 
ir leidžiasi pagarbinamas. Ki
taip su kolektyvais. Kolektyvui 
kuklumas nėra dorybė. Kolekty
vui negėda girtis ir pačiam sau 
organizuoti pagerbimus. Vlikas - 
ne išimtis: kaip ir kiti kolekty
vai panašiais atvejais daro, Vli
kas savo fizinių asmenų pastan
gomis plačiai išgarsino savo su
kaktį ir didelį kiekį įžymių, tarp
tautinėje ar bent Amerikos po
litikoje įtakingų asmenų, taip pat 
lietuvių visuomenės veikėjų ir 
organizacijų kvietė dalyvauti su
kakties minėjime ar bent raštu 
ką ta .proga pareikšti. Toks yra 
kolektyvinių sukaktuvininkų bū
das suorganizuoti didelį kiekį 
sveikinimų.

Šiuo atveju sveikinimų Vlikas 
turėjo daug, bene daugiau, negu 
pernai, ne sukaktuvinės sesijos 
proga. Visų sveikinimų susirin
kime perskaityti nebuvo įmano
ma, buvo paskaityta tik šiek tiek 
jų atrankos, bet vien jų sąra
šas ir vėl galės būti skelbiamas 

kaip įrodymas Vliko didžio po
puliarumo lietuvių visuomenėje 
ir jo įtakingų ryšių platumo tarp
tautinės politikos vairuotojų 
sluoksniuose.

Tiesa, iš paskaitytų ištraukų 
buvo įspūdžio, kad esama kaž
kiek ir tokių sveikinimų, kuriuo
se girdėti ne tiek pagarbinimų 
pašlovinimų, kiek patarimų, pa
mokymų, kone įspėjimų pasitai
syti. Iš nelietuvių įžymybių svei
kinimų ištraukų ryškėjo, kad pa
reiškimai skiriami apskritai lie
tuviams, kovojantiems dėl savo 
krašto ir tautos laisvės. Todėl 
tam keletui ar gal net kelioli
kai dešimčių taip suorganizuo
tų sveikinimų turbūt nepriklau
so "plebiscitiška" i'eikšmė, ir 
atrodo, kad didelė jų dalis, gal 
ir dauguma, nepriklauso į išim
tinę Vliko kreditų sąskaitą. O 
ryšium su tuo prisiminė ir dar 
viena aplinkybė. Būtent, kiek te
ko pastebėti, tokie vadinamieji 
"konkurenciniai veiksniai", kaip 
LNT ar Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
neorganizuoja sveikinimų savo 
sesijų progomis visos lietuvių 
visuomenės tarptautiniu mastu, 
taigi ir proginės lietuvių ko
munikacijos tarptautinėje plot
mėje neskaldo, individualių kre
ditų savo vardams nesivaiko. Už
tat, bent jau šiuo požiūriu, vie
noj institucijoj nesutilpimas ža
los nedaro. Todėl ypač šiems 
"veiksniams-atskalūnams" turi 
itin reikšmingai skambėti įžymių 
nelietuvių politikų sveikinimai ir 
linkėjimai, nukreipti ne specia
liai į šią dirbtinokai sukonstruo
tą tik Vliko veikimo sukaktį, o 
į visos lietuvių tautos tebevyks- 
tančią kovą ir į jos viltis.

Ta proga pažymėtina, kad šia
me pažiūrų diferenciacijos po
žiūriu margame susirinkime ir 
dar margesniame sveikintojų ar 
linkėtojų sąraše nebuvo nei ma
tyti, nei girdėti LNT ir L.Fronto 
atstovų ar sveikinimų. (Buvo tik 
pora iš jų, kaip žiūrovų ar ki
tas organizacijas ex officio at
stovaujančių). Prieš rašant šią 
apžvalgą, buvo atitinkamose vie
tose pasiteirauta: kokia to šalto

santūrumo priežastis, ypač, kad 
buvo girdėta, jog kvietimai nei jų 
nebuvo aplenkę.

Paaiškinimas iš abiejų "infor
muotų sluoksnių" buvo maždaug 
toks pat. Prisiminkit, sako, ką 
jie (atseit Vlikas) pernai pada
rė su buv. LNT pirmininko at
sakymu į kvietimą. Nenorėjom 
būti nemandagūs, bet nenorime 
ir, kad mandagumas būtų panau
dotas kaip pigios "magijos" ob
jektas.

Pernai LNT pirmininkas, ga
vęs kvietimą dalyvauti Vliko se
sijoje, ar bent pareikšti savo 
minčių raštu, padėkojo už pa
kvietimą, pastebėjo, kad, nebū
damas Vliko narys, nesijausiąs 
posėdžiuose savo vietoj, todėl 
susilaikysiąs nuo dalyvavimo as
meniškai, o į kvietimą pasidalin
ti mintimis bent raštu, pakarto
jo visą eilę kritiškų pastabų, pri
menančių, dėl kokių dalykų jo 
pažiūros skiriasi su Vlike vy
raujančiomis pažiūromis. Sis 
neigiamas ir kritiškas atsaky
mas į kvietimą buvo paskelbtas 
kaip "sveikinimas Vilkui".

LNT grupių pirmininkai ne vien 
dėl tokio "magiško pakeitimo" 
pavojaus susilaikę nuo betkokios 
reakcijos į kvietimą. Vliko pir
mininkas dr. A. Trimakas Drau
ge paskelbtame straipsnyje siū
lė, kad konsolidacija vyktų per
daug gausių smulkių grupių jun
gimosi-blokavimosi būdu. Kaip 
teigiamą pavyzdį net nurodė tam 
tikrų grupių susijungimą L. N. 
Talkoje. Pasitarimuose dėl kon
solidacijos LNT grupės atstovau
jamos ne paskirai, o vieno ar 
dviejų bendrų atstovų. Tačiau 
į Vliko sukakties minėjimą nei 
LNT, nei LNT pirmininkas (kaip 
pernai) nekviestas. Kvietimai 
gauti LNT sudarančių grupių 
pirmininkams paskirai. Jie tą 
suprato taip, kad Vlikas tuo dar 
pabrėžia LNT nepripažįstąs ir ją

ignoruojąs. Toks "politikavimas" 
iš Vliko ar jo sukakties orga
nizatorių pusės LNT grupių pir
mininkams atrodęs esąs "netai
ku ir ne vietoj", ir todėl taip 
pat ignoruotinas, be jokių toles
nių išvadų...

Iš trijų sveikinimų žodžių, 
simptomingiausiai nuskambėjo 
PLB pirmininko (kaip daugelis 
sako, "lietuvių prezidento") J. 
Bačiūno pareiškimas. ( Kiti du 
sveikintojai buvo gen. konsulas 
J. Budrys ir Tarptautinės Mo
terų Klubų Federacijos atstovė 
L. Bieliukienė ).

J. Bačiūnas, anot jo, kaip "nu
nokęs jaunuolis", linkėjo Vlikui 
atsijauninti, įtraukti į savo dar
bą jaunų politikos mokslų dak
tarų. Toliau, pažadėjęs stengtis 
supažindinti Vliką su PLB dar
bais, padarė pareiškimą dėl da
lyko,- kuris tebėra visuomenės 
dėmesio centre. Būtent, jis sa
kė, kad PLB Valdyba ir toliau 
bandys, kiek galės, padėti Vli
kui ir kitiems toje srityje vei
kiantiems pasiekti racionalios, 
su dabartinėmis sąlygomis sude- 
rintos konsolidacijos.

Jei Vliko šulai ir nugirdo, kad 
PLB Valdyba turi prieš akis 
ne tik juos, o ir kitus toje sri
tyje veikiančius, tai nei akies 
mirksniu to neišdavė. Iš Vliko 
pirmininko.užsiminimo apie kon
solidaciją atrodė, kad Vlike ne
sukama galvos apie konsolida
cijos racionalumą ar neraciona
lumą, arba apie jos derinimą su 
dabartinėmis sąlygomis. Iš to 
pranešimo atrodė, kad vieninte
lė racionali konsolidacija Vliko 
akyse tėra -- dar kaikurių gru
pių įjungimas į Vliką taip ir ne 
kitaip, kaip LAS, kurio atstovai 
posėdžiuose atokiai ir tyliai sė
dėjo, nei vienu žodžiu nesutruk- 
dydami Vliko vienybės, kurią jei 
kiek trukdė, tai tik senesnieji 
jo šulai, radę vieni kitiems šio
kių tokių priekaištų. (Paskutinia
me uždarame posėdyje LAS ats
tovas buvo pakviestas papir- 
mininkauti).

(Bus daugiau)

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖ\ESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

4>/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
t LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponi!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

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

Tel. VIctory 2-1226
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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Baigę skiltininkų kursus skautai (iš kairės): K. Civinskas, P. Matulevičius, G. Lazdinis, G. Jaku' 
Lis ir V. Gatautis atžymėti tunto įsakyme. Dešinėje tunt. s. V. Jokūbaitis ir s. P. Karalius.

J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* SLA 14 KUOPOS NARIU SU
SIRINKIMAS. Pranešame vi
siems SLA 14 Kuopos nariams, 
kad gruodžio 3 d. susirinkimas 
skiriamas savo kuopos naujos 
valdybos bei kitų kuopos parei
gūnų rinkimams. Tame pat su
sirinkime bus renkami ir SLA 
Pildomosios Tarybos nariai kan
didatai. Kuopos nariai šiame 
svarbiame susirinkime prašomi 
būtinai dalyvauti. Po susirinki
mo, kuris įvyks Lietuvių Salė

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Clevelando skaučių ir skautų iškilmingoje sueigoje buvo pagerbti 
skautybei nusipelnę asmenys -- R. Premeneckienė ir B. Auginąs. 
Tuntininkas s. V. Jokūbaitis prisega jiems žymenius. Kairėje sto
vi s. P. Karalius. j. Garios nuotrauka

IN T0WN ŪFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 68TH

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

je, bus kuklios vaišės. Pradžia 
7 v.v. Nariai prašomi nevėluoti.

JUSTINO MISČIKO PAGERBTU- 
VIU POBŪVIS. Ilgamečio veikė
jo, įvairių mūsų sambūrių nario 
ir jų nuoširdaus talkininko Jus
tino Misčiko, neseniai sulauku
sio garbingo 75 m. amžiaus pa
gerbimo pobūvis įvyks gruodžio 
mėn. 14 d. šeštadienį, Čiurlio
nio ansamblio namuose, 1809 
Magnolia Drive. Pobūvio pra
džia 7 v.v. Jejimo mokestis $2.00 
vienam asmeniui. Clevelando lie
tuviai, kurių dauguma asmeniš
kai Justiną Misčiką pažįsta ir 
su kuriuo dažnai susitinka bei 
bendrauja, kviečiami dalyvauti 
jam pagerbti rengiamame pobū
vyje. Pobūvio dalyviai prašomi 
iki gruodžio 10 d. įsigyti po
būviui kvietimus arba pranešti 

apie savo dalyvavimą. Kvieti
mai gaunami pas rengėjus ir 
Lietuvių Klube darbo valandomis. 
Pobūvio pelnas skiriamas Lietu
vių Fondui. Pobūvį rengia komi
tetas, kurį sudaro: Alfonsas Mi
kulskis, Zenonas Dučmanas, Vy
tautas Raulinaitis, Albinas Kar- 
sokas ir Vytautas Braziulis.

• Balių-koncertu ir kito
kiu pramogų bei parengimų 
rengėju dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgtą į 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis: 382-1606
503 Richmond Rd. 

Richmond Hts., Ohio

GRUODŽIO 8 D. VLIK minėji
mas šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia ALT.

GRUODŽIO 15 D. D.L.K. Bi
rutės Draugija ruošia pietus Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GRUODŽIO 29 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos kalėdinė 
eglutė.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių salėje. 
Rengia LB Clevelando I apyl. 
valdyba.

SAUSIO 4 D. Slovėnų salėje 
Aid. Stempužienės ir Jono Vaz- 
nelio koncertas. Rengia Ateities 
Klubas.

SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos kalėdinė 
eglutė.

SAUSIO 11 D. 1964 — Korp! 
Neo-Lithuania tradicinis balius.

SAUSIO 18 D. Lietuviams Bu- 
džiams remti valdyba ruošia bly
nų balių-vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje.

SAUSIO 25 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai paremti 
koncertas - balius Nauj. parapi
jos salėje.

VASARIO 1 D. Chicagos "Ant
rojo kaimo" pastatymas Šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia Put- 
namo vienuolyno senelių prie
glaudai remti komitetas.

VASARIO 8 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio metinis koncertas 
- balius Šv. Jurgio parap. salėje.

VASARIO 23 D, D.L.K.Birutės 
Draugija ruošia pietus Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje.

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu- 
sic salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 25 D. Putnamo 
vienuolyno senelių prieglaudai 
remti komiteto labdarybės va
karas. Programoj Juzė Krišto- 
laitytė ir vasarinių rūbų demons
travimas.

Iš LB Clevelando I 
apylink es veiklos

LB I-os Apylinkės Valdyba 
paskutiniame savo posėdyje ap
tarė eilę bėgamųjų darbų ir atei
ties numatytų darbų įvykdymą. 
Nuo daugelio numatytų metinio 
plano darbų tenka atsisakyti dėl 
masiniai ruošiamų parengimų, 
nepaprastai nuvarginančių mū
sų lietuviškąją visuomenę.

Svarstant įvairius LB skubes
nius darbus iligau sustota ties L. 
Dambriūno knygelės "Lietuvybės 
ugdymas šeimoje" išleidimu.

Šios knygelės išleidimu inicia
tyvos ėmėsi PLB Valdyba ir apie 
tai buvo skelbusi spaudoje. I-os 
Apyl. Valdyba pavedė K. Karpiui 
išsiaškinti su Vilties d-jos 
spaustuve dėl knygelės išleidimo 
sąlygų.

I-os Apyl. Valdyba, lituanis
tinei Vysk. M. Valančiaus mokyk
lai paskyrė vienkartinę paramą 
-- 100 dol.

Malonu konstatuoti, kad I-os 
Apyl. Valdyba niekuomet nepade
da į šalį lituanistinės mokyklos 
vadovybės kreipimąsi ir visuo
met, pagal išgales paremia.

I-os Apyl. Valdyba, apsvars
čiusi lituanistinės Vysk. M. Va
lančiaus mokyklos tėvų komiteto 
pasiūlymą -- perimti šios mo
kyklos keturius skyrius visiškon 
Valdybos globon --nuo šio pasiū
lymo atsisakė.

Valdybos nusistatymas yra, 
kad visos mokyklos rėmimas yra 
ir privalo būti pirmutiniu valdy
bos rūpesčiu.

Dalyvavusiems JAV ir Kanados 
Lietuvių 2-je Taut. Šokių Šventė
je šokėjams (clevelandiečiams) 
I-os Apyl. Valdyba gruodžio 21 
d., šeštadienį, Lietuvių salėje 
ruošia padėkos ir pagerbimo po
būvį. Ta pačia proga numatoma 
parodyti įvykusios šokių šven
tės garsinis - spalvotas filmas.

LB Clevelando I-os Apyl. Val
dyba kreipiasi į cleveandiečius 
lietuvius, kurie dar nėra užsimo
kėję solidarumo įnašo už 1963 
metus ir prašo tai atlikti. Ati
tinkami lapeliai jau yra siuntinė
jami. Pinigai su užpildytu lape
liu pasiunčiami ar įteikiami Su
perior Savings banke. Jeigu pasi
taikytų, kad kas negautų lapelio 
-- prašome pinigus įnešti į Supe
rior Savings banką mūsų einamon 
sąskaiton paliekant savo pavardę, 
adresą, kiek įnešta ir už kokius 
metus.

Tokia pat tvarka galima užsi
mokėti ir už 1964 metus.

Solidarumo įnašas priimamas 
ir valdybos narių.

Naujųjų Metų sutikimas, ren
giamas I-os Apyl. Valdybos įvyks 
gruodžio 31 Lietuvių svetainėje 
Valdyba kviečia stalus užsisaky
ti iš anksto (stalas 10 asmenų). 
Kvietimus galima jau r ezervuotis 
telefonu: A. Karsokas 721-5117, K. 
Karalius 371-3290, F. Eidimtas 
881-1921 ir pas kitus valdybos na
rius. Dalyvavimas N.M. sutikimo 
baliuje -- 5 dol. asmeniui, jauni
mui -- $2.50. Informacijos apie
N.M. sutikimo tvarką bus teikia
mos užsakant kvietimus.

Salė bus atidaryta nuo 8 v.v..

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

26000 LAKESHORE BLVD.

Prof. Adomas Varnas v- Maželio nuotrauka

Prof. Adomas Varnas apie lietuviškos
kūrybos kelią

Per Chicagos Sophie Barčus 
radijo programą, lapkričio 18 d. 
prof. Adomas Varnas pasveikino 
ALRK Federacijos Vadovybę ren
giamo Kongreso proga ir nurodė 
istorinio lietuvių tautinio meno 
išeities vietą ir ateities gaires.

"Nėra abejonės, kad šitokia 
laiks nuo laiko ruošiama religi
nio meno paroda yra didžiai pras
minga keleriopais atžvilgiais 
ir lietuvių visuomenė tokios pa
rodos labai pageidauja. Ji yra 
prasminga ne vien dėl to, kad 
duoda progos intelektualiniams 
mūsų visuomenės sluoksniams 
patirti ir kartu pagyventi tuo, kas 
mūsų dailininkų yra sukurta nau
jųjų srovinių ar stilistinių šio 
amžiaus verpetų poveikyje; pa
tirti, kaip vyksta tiems dailinin
kams grumtis su kietomis medžia
ginėmis sąlygomis ir ypač su kū
rybinėmis apystovomis svečioje 
padangėje. Iš antros pusės, ir 
patiems dailininkams parodos 
yra didelis moralinis, o kartais ir 
materialinis paskatas: tariu mo
ralinis, kai ieškoma progos pasi
reikšti naujų kūrybiniu veidu ar 
su naujais lietuviškos kultūros 
pradais ir panašiai."

Prof. A. Varnas pareiškė 
džiaugsmą, kad šalia relig. me
no aktualijų parodoje bus sky
rius "Šventoji Lietuva". Tame 
skyriuje numatoma parodyti ke
letą religinio meno aspektų, su
sijusių su Lietuvos praeitimi. Į 
šį skyrių patenka ir Lietuvos kry
žiai, atseit liet, tautodailės šaka, 
viena reikšmingiausių liaudies kū - 
rybos apraiškų, kurioje slypi, vi
suotinai pripažinti, lietuviškojo 
savitumo bei orginalumo pradai.

• "Apie ją, sako A. Varnas, mes 
permažai kalbame. O, ištikrųjų 
turėtume gyventi nusiteikimais, 
rodančiais, kad apie ją niekuomet 
nebus perdaug kalbėta.M.K.Čiur
lionis savo rašiniuose ir laiškuo
se šaukte šaukė, kad ne tik mūsų 
sąmonės akys, bet ir rankos at
sivertų, kad ne tik pamatytume, 

bet ir gyvai apčiuoptume slypin
čius šioje liaudies kūrybos šakoje 
pirmapradžius meno daigus." 
"Ji turi būti mūsų dailės pama
tas" — šaukė Čiurlionis. "Iš 
jos turi pakilti savotiškas lietu
vių stilius, ji yra mūsų pasidi
džiavimas, nes tas gražumas, ku
rį turi savyje, yra grynas, savo
tiškas ir išimtinai lietuviškas".

Pabaigoje prof. A. Varnas dar 
kartą sveikino religinio meno pa
rodos iniciatorius, kad "jie laikė 
reikalingu įjungti į jos programą 
šalia aukštojo meno eksponuoja
mų aktualijų, taip pat, ir ryš
kesniuosius relig. tautodailės kū 
rinius, kaip tai buvo daroma anais 
atgimimo laikais Lietuvių Dailės 
Draugijos Vilniuje nuo 1907 iki 
1914 metų".

Skaityk ir platink
DIRVĄ

SIUNČIANT PINIGUS 
KALĖDOMS

Venkite paskutinės minu
tės skubėjimo! Giminės ir 
draugai sulauks jūsų pini
gines dovans greitai, jeigu 
siusite jas dabar!

Tas patarnavimas laukia 
jūsų visuose 75 patogiuose 
šio banko skyriuose.

Member Federal Deposit
Insurance Corporation



* V. SIDZIKAUSKAS, LLK pir
mininkas, lapkričio 22 pasiuntė 
užuojautos telegramas nužudyto 
JAV Prezidento našlei Jacqueline 
Kennedy ir naujajam JAV Pre
zidentui Lyndon B. Johnsonui.

ST. LOUIS

IŠSKIRTINAI ATŽYMĖTAS 
STUDENTAS JONAS 

GUMBELEVIČIUS

Northwestern Universitetas — 
Dean of Students H. E. McAdams 
atsiuntė Gumbelevičiams laišką, 
kuriame sakoma, kad jų sūnus Jo
nas buvo išrinktas iždininku Phi 
Eta Sigma šių metų spalio mėn. 
22 d. Laiške sakoma: "Hence, the 
organization is very selective, an 
invitation to affiliate is a deci- 
ded honor, and electionto anoffi- 
ce therein is a highly significant 
achievement."

Studentas Jonas Gumbelevičius 
yra ALTS East St. Louis Apylin
kės skyriaus vicepirmininko che
mijos inžinieriaus J. Gumbelevi- 
čiaus sūnus. R.S.

SVEIKINIMO ATVIRUKAI
Komplektas 12 grafijos repro

dukcijų, išleistų atvirukų for
moje. Grafikos darbai šių lietu
vių dailininkų: R. Viesulo, T. Va
liaus, V. Igno, S. Krasausko, D. 
Tarabildienės, V. Klemkos, A. 
Tarabildos ir A. Makūnaitės. At
virukai vieno sulenkimo, du vi
dujiniai puslapiai skiriami rašy
mui, metrika anglų kalba. Komp
lektas su vokais, įskaitant per
siuntimo išlaidas, kainuoja $1.10 
Išleido Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N.Y.

Vytauto Igno medžio raižinys "Senoj Žemaitijos bažnytėlėj", ku
ris Gabijos leidyklos panaudotas Kalėdinių sveikinimų atvirukų 
iliustracijai.

PADĖKA
Liūdesio valandoje ,mirus mano vyrui

MARTYNUI NASTOPKAI

Clevelando ir už Clevelando ribų gyvenantieji 
lietuviai atjautė ir suprato mane šioje skaus
mo valandoje.

Šia proga noriu pareikšti savo gilių pa
dėkų p. p. K. S. žiedoniams, p. p. L. A. Lek- 
nickams, kun. S. Neimanui už atlaikytas pa
maldas ir tartų raminantį žodį, palydint į 
poilsio vietų.

Tariu nuoširdų ačiū visiems, pareišku- 
siems užuojautų žodžiu, raštu, gėlėmis ir už- 
jautusiems mane vienokiu ar kitokiu būdu.

Pasilieku dėkinga
Saliomeja Nastopkienė

Aukos Dirvai
J. Nesavas, BloomfieldHills2,00
X Y, Scranton....................... 10.00
V. Matulevičius 4Westar.... 10.00
J. Bernot, Elizabeth.............2.00
S. Lileikis, Worcester........4.00
K. Naudžius, Los Angeles... 5.00
W. Matulaitis,Cleveland.... 10.00
A. Gailiušis, Cleveland...... 3.00
J. Venckus, Providence.....  1.00
G. Žukauskas, Chicago....... 2.00
J. Miščikas, Cleveland.....  10.00
J. Jakubonis, Chicago......... 3.00
J. Girevičius, St.Catharines 4.25
V. Nungaudas, Chicago....... 4.00
J. Tranelis, Frobisher Bay 5.00
J.V. Černius, Palos Verdes 2.00
P. Jonkus, Philadelphia.....  3.00
J. Adomonis, So. Boston ... 10.00

BOSTON
X J... . . . . 1

* PABALTIEČIU KONCERTAS 
BOSTONE. Pirmasis šios seri
jos koncertas įvyks gruodžio 6 d. 
8 vai. 30 min. vakare Jordan Hali 
patalpose.

Kaip anksčiau skelbime šio 
koncerto programą turėjo išpil
dyti Iva Patrason, bet susidarius 
aplinkybėms minėta solistė ne
galės dalyvauti, todėl šio kon
certo programa bus išpildyta ži
nomo estų operos solisto HEINZ 
RIIVALD (tenoras).

Heinz Riivald turėjo eilę re
čitalių Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Kanadoje ir įvairiuose 
Amerikos miestuose. Visur su
silaukė šiltą publikos priėmimą 
ir labai gerą muzikos kritikų 
įvertinimą.

Akompaniatorė yra pakviesta 
Asta Riivald, kuri irgi turėjo 
eilę savo piano rečitalių.

Bostono ir apylinkės lietuvius 
prašome nepraleisti tokios retos 
progos.

Omahos lietuvių naujai susiorganizavęs orkestras su vadovu muz. D. Jonušu. Sėdi iš kairės: R. 
Kavaliauskas, A. Agurkytė, V. Misiūnaitė, orkestro vadovas D. Jonušas, A. Mackevičius, D. Mac
kevičiūtė. Stovi: J. Kavaliauskas, B. Mackevičiūtė, J. Jonyka ir J. Sederavičius.

OMAHOJE SKAMBA DAINOS IR RAGŲ GARSAI...
Jautriausiai Omahos lietuvius 

šį rudenį palietęs netikėtumas, 
tai lapkričio 16 d. Indian Hill 
mokyklos salėje įvykęs viešnios 
iš Australijos — G. Vasiliaus
kienės koncertas, kurį čia su
rengė bendruomenės choras. Dėl 
gerokai pavėluoto paskelbimo 
apie šį įvykį jauki Indian Hill 
mokyklos salė nesutraukė dides
nio klausytojų skaičiaus, tačiau 
susirinkusieji muzikos mėgėjai 
susilaukė neužmirštamo atpildo: 
pasirinktasis repertuaras, pa
traukli solistės išvaizda ir lai
kysena scenoje, o labiausiai pats 
balsas klausytoją pasigavo pir
moje dainoje ir vedė iki pačios 
paskutiniosios. Koncerto daly
viai apie abi viešnias iš salės 
išsinešė pačius Šilčiausius at-

Paraginki savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

NAUJI KNYGOS "PALIK AŠARAS 
MAKSVOJE" LAIMĖJIMAI

* Artimiausiu laiku knygų rin
koje pasirodys laida portugalų 
kalboje. Knygą leidžia viena Rio 
dejaneiro leidykla.

* Viena JAV įstaiga turinti 
savo padalinius Azijoje, iš Lip- 
pincott leidyklos nupirko teisę tą 
knygą išversti ir išleisti įvairio
mis Azijos tautų kalbomis.

* Žinoma Doubleday leidykla, 
įtraukusi "Palik ašaras Mask
voje" knygos anglišką laidą į kny
gų klubų sąrašą, iki 1963 m. ba
landžio mėn. per tuos klubus iš
platino 25.000 egzempliorių. 

(Adresas)Sv. Antano Taupymo ir Skolinimo Bendrovė Ciceroje duvo Įsi
jungusi į bendrą visos Amerikos gedulą dėl Prezidento John F. 
Kennedy mirties. Pažymėtina, kad ant šios įstaigos pastato pu
siau stiebo nuleista vėliava anksčiau plevėsavo virš Kapitoliaus 
Nashingtone. Laidojimo dieną įstaiga iki 1 vai. buvo uždaryta.

siliepimus. Omahos lietuvių var
du viešnias sveikino ir supažin
dino B. Šulskis.

Po koncerto šv. Antano para
pijos salėje įvyko susipažinimo 
ir šokių vakaras. Susipažinti no
rinčių skaičius buvo toks dide
lis, kad kantresnieji negavo net 
progos prie viešnių prieiti ir 
skundėsi per dideliu viešnių mo
nopolizavimui... Malonią staig
meną viešnios suteikė pasilinks
minimo pabaigoje -- rankų pas
paudimu visiems, dėkodamos už 
nuoširdų dėmesį ir linkėdamos 
labos nakties.

Jei Omahos ramovėnų sureng
tas Lietuvos kariuomenės minė
jimas taip gerai pavyko, tai ra- 
movėnai tegali būti dėkingi 
abiem viešniom iš Australijos. 
Rengdami minėjimą lapkričio 17 
d. ramovėnai sutraukė didelį 
skaičių žmonių ir leido dar kar
tą išgirsti G. Vasiliauskienę. Ma
žąjį viešnios koncertą keliomis 
dainomis papildė ir Omahosben
druomenės choro vyrų grupė bei 
deklamatorius S. Radžiūnas. Apie 
kariuomenę ir jos nuopelnus Lie
tuvai kalbėjo Omahos Ramovės 
skyr. pirm. J. Smailys.

Lietuviškų pamaldų metu apie 
Lietuvos kariuomenę turiningą 
pamokslą pasakė kun. dek. J. 
Tautkus. Bendruomenės choras 
kartu su soliste G. Vasiliauskie
ne, giedojo šiai šventei pritai
kintas giesmes.

G. Vasiliauskienė ir D. Old- 
ham Omahos lietuvių tarpe pa
liko ilgai neišdildomą įspūdį, 
gražiausius prisiminimus ir pa
čią žydriausią nuotaiką. Be abe
jo, didžiausia padėka dėl to pri
klauso pasaulio lietuvių prezi
dentui ( railiškai išsireiškiant) 
J. Bachunui, Omahos lietuvių 
bendruomenės chorui, bei p.p. 
Emilijai ir Br. Jonušams, ku
rie visokeriopa globa prisidėjo, 
kad šie viešnių pasirodymai Oma- 
hoje liko toli nuo kasdieniškos 
rutinos.

Kaip staigi ir netikėta sensa
cija Omahos lietuvius lapkričio 
6 d. išjudino ir viena savotiškai 
lietuvišką dėmesį patraukusi ži
nia. Dirvos ir kai kurių kitų 
liet, laikraščių skaitytojai tur
būt dar prisimena FBI skelbi
mą ir nuotrauką liečiančius wa- 
terburiškį lietuvį Kseverą Joną 
Ješinską (ar Jašinską). Ješins- 
kas FBI buvo paieškomas kaip 
savo motinos žudikas, o taip 
pat nusikaltęs ir kitiems įstaty
mų paragrafams. Šias eilutes 
rašantis apie Ješinską paskai
tęs sau pagalvojo, kad kur jau 

ne kur, bet Omahoje Ješinskas 
tai jau tikrai neatsiras.

Tačiau lapkričio 6 d. visos 
radijo ir televizijos stotys pra
nešė, kad Ješinskas kurį laiką 
gyvenęs Omahoje ( prisidengęs 
kita lietuviška pavarde), FBI 
agentų suimtas be pasipriešini
mo.

* « *

Vos kelioms dienoms praėjus 
po šio įvykio, Omahos mieste 
buvo linksniuojama ir kita lie
tuviška pavardė, tik šį kartą 
jau ne nusikaltėlio, bet labiau
siai Omahos vidurinių mokyk
lų mokinių tarpe pasižymėjus- 
sio futbolo žaidėjo A. Macke
vičiaus pavardė. "Omaha World 
Herald" laikraštis, remdamasis 
visų miesto futbolo trenerių 
sprendimu, 229 svarų seniorą

A. Mackevičius
paskyrė į All Star komandą ir 
jį aptarė, kaip kiekvienose rung
tynėse vis gerėjantį "terorą fut
bolo aikštėje". A. Mackevičius 
jau gavo siūlymus su stipendi
jomis net į tris universitetus. 
Minėtas jaunuolis yra gana ak
tyvus ir lietuviškame gyvenime. 
Priklauso skautams, vaidintojų 
sambūriui "Šiaurės Pašvaistė", 
o taip pat groja ir naujai susi
tverusiame Omahos lietuvių šo
kių orkestre.

# * *
Omahos medžiotojų ir meške

Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažįs

tamas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi sa- 
tes susipažinti.

Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar, nes

iki š. m. gruodžio 31 d. kaip dovana 
užsakoma Dirva kainuos Jums tik

10 dol. metams.
Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti 

ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

Susipažinti □ 
Priedą čekis Q 

riotojų klubo "Aras" nariai skar
dena ragais ne tik medžioklių 
metu Nebraskos prerijose ir 
smėlio kalvose, bet ir lietuviš
kuose Omahos kvartaluose!... 
Galima sakyti — jie skelbia per
galę. Aiškia ginklų persvara pa- 
veržę jau iš senokai tradicinį 
sporto klubo Lithuanika Naujų 
Metų sutikimų rengimą, tai ruo
šiasi atšvęsti su fanfarais ir su 
dideliu sprogstamosios amunici
jos kiekiu...

Tačiau tamemedžiotojųN. Me
tų sutikime didžiausio dėmesio 
centre jau dabar yra naujai su
sitverusio ir pirmąjį kartą čia 
pasirodančiojo 10 jaunuolių šo
kių orkestro dalyvavimas. Nau
jajam orkestrui vadovauja šiais 
metais į Omahą iš Lenkijos 
atvykęs Domas Jonušas. Didie
ji orkestro inspiratoriai: V. Mac
kevičius, J. Kavaliauskas ir J. 
Agurkis. Orkestro repertuaras 
pradedamas gerųjų Vienos lai
kų valsais, o baigiams šių die
nų modernaisiais tvistais... Tai
gi, kojas išraityti galės ir seni 
ir jauni, o dar labiau vidutiniai. 
Kaip gi groja naujasis šokių or
kestras? Jei būtų leista orkes
trą palyginti su kiek ankščiau 
išleista Romo Butrimo orkestro 
šokių plokštele, tai nemirktelė
jus būtų galima pasakyti, kad 
butrimiečiai nuo mūsiškių šim
tais mylių atsilikę... Tai kaip 
gi negausti "Aro" medžiotojų ra
gams ir neskardenti jų trimi
tams apie dar vieną ir nekas
dienišką įvykį Omahoje?

V-Š-a

PAŽINKIME SAVO 

BROLIUS
Blezdingėlė prie Torrenso

Ir ši knyga skirta nebe vienam 
asmeniui ar kokiai siaurai jų 
grupei, bet visai tolimais atstu
mais išsiskirsčiusiai Australijos 
lietuvių giminei. Bet jos tikslas 
yra tas pats ir bendrai lietuviš
kas: susipažinti su mums toli
mų brolių gyvenimu, jų bėdo
mis ir džiaugsmais, jų sunku
mais ir pasisekimais, o pažinus 
juos geriau suprasti, įvertinti ir 
gal pasimokyti sumanumo, ti
kėjimo, drąsos ir vilties. Taigi, 
Australijos lietuvių gyvenime 
būta visos eilės dramatiškų 
pasikeitimų ir nuotykių. Juos 
mums pažinti verta ir įdomu. 
Iš jų labai ryškiai matyti, ką 
žmogui reiškia ryžtingumas, iš
tvermingumas, drąsa ir tikėji
mas. Visai svetimame krašte, 
neturėdami pradžioje nei pini
gų, nei pažįstamų ar draugų, 
net nei pilniį teisių pasirinkti 
sau gyvenimo vietą ir darbą, 
jie pagaliau per dešimtmetį su
gebėjo įsikurti ganėtinai gerai, 
kai kur pavyzdingai ir puikiai 
— ne tik asmeniškai, bet ir vi
suomeniškai.
Knyga didelio formato 72 pusi, 
su labai daug nuotraukų. Kai
na S2.00. Kita knygelė dr. J. 
Griniaus — Mano Viešnagė 
Amerikoje, kaina 50 centų. Abi 
knygos už $2.00. Kalėdų dova
na Jums arba Jūsų draugams. 
Gaunama — J. J. Bachunas. 
Sodus, Mieli.
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