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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PLATFORMOS IR KOMUNIZMAS
KOMUNIZMO LINKSNIAVIMAS ABEJŲ AME
RIKOS PARTIJŲ PLATFORMOSE UŽROSTINO 
NIKITĄ, BET TA PROGA JIS PUOLĖ NE JAS 
PAČIAS, DAUGIAU AR MAŽIAU PRIVAČIAS 
NUOMONES, BET PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SA
VAITĘ], KAIP OFICIALŲ PREZIDENTO AK
TĄ.— KURI PLATFORMA PALANKESNĖ LIE

TUVIAMS?

------------ Vytautas Meškauskas----------
Komunizmo paminėjimas res

publikonų ir demokratų partijų 
platformose, atrodo, neliko pas
laptim ir pačiam Nikitai Chruš
čiovui. Jis | jas reagavo pra
eitą šešudienį, kalbėdamas 
Banska Bystricoje slovakų su
kilimo prieš nacius 20-ties me
tų sukakties minėjime. Ten jis 
taip nušnekėjo:

"Kai kurie žmonės vis dar ple
pa kvailystes apie kaž kokias 
pavergtas Rytų Europos tautas, 
vis įsivaizduoja, kad naujos vy
riausybės Rytų Europos socia
listinėse šalyse tariamai buvo 
primestos iš užsienio.

Taip, pavyzdžiui, Jungtinėse 
Valstybėse iki šių dienų vaidi
namas farsas t vadinamas Pa
vergtųjų Tautų Savaite. Įsivaiz
duokite kvailumą žmonių, kurie 
iš pirmo žvilgsnio atrodo nor
malūs."

Kad Nikita Chruščiovas nemi
nėjo partijų platformų, o tik Pa
vergtųjų Tautų Savaitę, nesunku 
suprasti. Platformos daugiau ar 
mažiau privatus dalykas, prieš
rinkiminė propaganda, kurią 
greitai užmiršta patys jos kūrė
jai. Tuo tarpu Pavergtųjų Tautų 
Savaitė yra minima prezidento 
atsišaukimu, nors, aišku, jos 
praktinė nauda kol kas dar ne
buvo didelė. Ta proklamacija 
daugiau džiaugėsi išeivijos vei
kėjai negu pačios pavergtosios 
tautos.

Bet grįžkime prie pačių plat
formų. Dr. P. Grigaitis praeito 
ketvirtadienio Naujienose teigė, 
kad "demokratų platforma lietu
viams geresnė". Kodėl, uip ir 
lieka neaišku. Geriau jis būtų 
viešai prisipažinęs, kad Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų minė

ŠIANDIEN IR RYTOJ
BADAS plečiasi pasaulyje! Jungtinių Tautų metraštyje skel

biama, kad kasmet pasaulyje priauga 63 milijonai žmonių. Šian
dien gyventojų prieauglis yra pasiekęs kas yra aukščiau
sias nuošimtis žmonijos istorijoje. Didžiausias žmonių prieaug
lis yra Centrinėje Amerikoje (2,97°), paskui seka Pietų Ameri
ka (2,8%), Azija (2,3%), šiaurės Amerika ir Sovietija (1,7%) ir 
mažiausias prieauglis yra Europoje (0,9%).

Kai kuriuose kraštuose, kur mizerija didelė, gyventojų prie
auglis yra ypatingai didelis. Indijoje, kur 1953 metais buvo 366 
milijonai gyventojų, po dešimties metų priskaitoma 450 mili
jonų. Tas pats su Brazilija, kur gyventojų priaugo iš 55 iki 77 
milijonų. Marokas dabar turi 13 milijonų, kai prieš dešimt me
tų turėjo vos 9 milijonus.

Toks milžiniškas gyventojų prieauglis sukelia baimę, žinant, 
kad jau dabai* žemėje yra 500 milijonų žmonių negaunančių so
čiai pavalgyti. Ta baimė atsiranda kaip tik dėl žmonių nesuge
bėjimo vienas kitam pagelbėti. Prancūzų rašytojas Albert Camus 
yra pasakęs: "Kai tūkstančiai žmonių neturi ko valgyti, tai jau 
viso pasaulio reikalas".

Tikrai, tai viso pasaulio reikalas. Ir tie, kurie tuo nesi
rūpina, prisideda prie žmonijos nelaimės didinimo. Ar tos iš
badėjusios masės beviltyje nepradės maisto ieškoti bet kur pa
saulyje? Tada bus kalti visi tie, kurie galėjo, bet nestojo pagal
bon.

Didėjant prieaugliui ši problema da'r labiau pasunkės. Tech
nika turėtų pašalinti "neišvengiamų karų” teoriją. Jei pirmajame 
pas. kare žuvo 9 milijonai žmonių, antrajame pas. kare krito 
36 milijonai. O kiek žus žmonių trečiajame pas. kare, jei bus pa
naudoti atominiai ginklai? Nužudant žmogų bado problema nebus 
išspręsta. Reikia rasti kitą sprendimą. Reikia, kad visi žemės 
gyventojai pilnai Įsisąmonintų pavojų, kuris juos tyko. Ekono
mistai, sociologai, chemikai, gydytojai ir technikai turi dėti 
visas pastangas, kad žemės gėrybės būtų geriau dalinamos žmo
nėms, kad būtų išnaudojama kiekviena žemės pėda, kuri dabar 
pasilieka neapdirbu, kad būtų išnaudojami jūros turtai. Kaip 
matome, uždavinys milžiniškas.

VILNIUJE prancūzų laikraštininkas klausinėja seno vilniečio: 
-- Ar dideli pasikeitimai (vyko Lietuvoje, kai Chruščiovas pra

dėjo valdyti?
— Labai dideli... — atsakė vilnietis. — Pavyzdžiui, prie 

Stalino žmonės buvo deportuojami | Sibirą, kur turėjo sunkiai 
dirbti ir gaudavo tik truputi pavalgyti... šiandien žmonės vyksta 
| Sibirą savo noru...
- Kodėl?
-- Nes čia prasimaitinimas pasidarė blogesnis...

jimas demokratų platformai rei
kalavo gana daug pastangų. Lat
viai net žodžiu to prašė plat
formos pakomisės. Mūsiškiai pa
sitenkino raštu, nors užkulisiuos 
būdėjo p. Kižytė. Savaime aišku, 
kad demokratai nebūtų Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų valstybių minė
ję, jei to anksčiau jau nebūtų 
padarę respublikonai. Mat, rin
kėjų nuotaikos labai neaiškios. 
Gali sakyti, kad jos labai daž
nai keičiasi ir todėl kiekviena, 
kad ir mažiausia rinkėjų grupė, 
yra svarbi. Už tat ir platformos 
uip suredaguotos, kad galėtų 
daugiau ar mažiau patenkinti ga
limai daugiau rinkėjų sentimen
tus.

Nemanau, kad mūsų laikraš
čių skaitytojai yra tokie naivūs, 
kad patikėtų prieš rinkimus ar 
uutinių švenčių metu sakomiems 
paguodos žodžiams. Jie supranu, 
kad JAV nėra įsipareigojusios 
išvaduoti Lietuvą, učiau tikisi, 
jog Lietuvos nepriklausomybė 
suumpa su JAV interesais, ku
riems visai nereikalinga stipri 
Sovietų Sąjunga. Už Ut ne tiek 
svarbu , kokioje kompanijoje ir 
kokioje eilėje yra paminėta Lie
tuva, kiek bendras nusisutymas 
komunizmo atžvilgiu. Demokra
tų platforma mini, kad reikia 
"skatinti visomis taikingomis 
priemonėmis didėjančią uutų ne
priklausomybę", kurių tarpe pa- 
minėu ir Lietuva, iki jos pa
sieks pilną nepriklausomybę. Čia 
tuoj kyla klausimas, kodėl demo
kratų platformos rašėjai mano, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
"didėja". Tiesa, iš sovietų sate
litų valstybių kartais girdisi pa
vasario balsai, tik dar neaišku, 
ar jie nėra sovietų tyčia imi

tuojami. Chruščiovo valdymo 
priemonės yra daug rafinuotes
nės negu Stalino, tačiau iš esmės 
didelio skirtumo kol kas nėra.
Bet iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pranešimų apie nepriklau
somybės "padidėjimą" nėra ir 
labai gaila, kad dėl tokio formu
lavimo nebuvo kovota (o jei ko
vota, kodėl apie tai nieko nepra
nešta).

(Nukelta j 2 psl.)

♦ PRIEŠ CASTRO REŽIMĄ 
KOVOJANČIU kubiečių grupė 
dviem laivais įsiveržusi { tos 
salos pakrantę ir sunaikinusi tri
jų rusų karių vadovaujamą ra
daro stot| Cabo Cruz vietovėje. 
Tą žinią pranešęs vienos rezis
tencinės grupės vadas Manuel 
Artime neĮsileido | detales, žur
nalistams paklausus, ar sukilė
liai gr|žo | savo bazę, ar pasi
liko Kuboje. Taip pat nežinia, 
ar žygis pareikalavo aukų.

♦ NEW YORKO RESPUBLI
KONAI, po {vairių pokonvencinių 
nesutarimų , pagaliau priėjo 
vieningo nusistatymo sena t. Kea- 
tingą nominavus sekančiam ter
minui | JAV senatą.

Demokratų kandidatu bus Ro- 
bert F. Kennedy, prieš kur| jau 
pradėta priešrinkiminė akcija. 
Jam daromi užmetimai, kad bū
damas Massachussets valstijos 
atstovu demokratų konvencijoje, 
gyvendamas Virginijoje, "Įsibro
vė" 1 New Yorką, reikalaujant, 
kad jis Senate atstovautų New 
Yorko valstijos interesus.

Pagal įstatymus, R. F. Ken
nedy turi teisę būti renkamas, 
jei rinkimų metu jo gyvenamo
ji vieta yra rinkiminėje apylin
kėje.

♦ US NEWS & WORLD RE- 
PORT RAŠO, kad New Yorko 
organizacija, remiama virš 12 
mil. dol. sąmata iš privačių, 
miesto ir federalinių resursų, 
užsibrėžusi tikslą kovoti su jau
nimo nusikaltimais tame did
miestyje, savo vadovybėje, pa
gal FBI pranešimus, turi visą 
eilę komunistų, ar su komunis
tų organizacijomis ryšius pa
laikančių asmenų.

♦ RINKIMINĖJE KOVOJE nu
matoma, kad demokratų kandida
tas | viceprezidentus senat. Hum
phrey atstovaus liberalų sparną 
ir jų (dėjas, kai tuo tarpu prez. 
Johnsonas laikysiąs ryši su kon- 
servatoriais.

♦ 1939 m. RUGSĖJO 1 d. PRA
SIDĖJO 2 PAS. KARAS, Hitle
riui užpuolus Lenkiją. Tik po 
48 vai. Anglija ir Prancūzija 
paskelbė Vokietijai karą, bet 
Lenkijos Išgelbėti nebegalėjo. 
Tuo metu Reicho užsienio reika-

Be žodžių...

Baletas prie krepšio... Momentas iš krepšininkų rungtynių Lietuvių Dienoj New Yorke, tarp 
Amerikos lietuvių rinktinės, grįžusios iš Australijos, ir Rytų Apygardos rinktinės, kurios buvo 
baigtos "australiečių" laimėjimu. Vyt. Maželio nuotrauka

lų ministeris Ribbentropas pa
prašė Sov. Sąjungos užs. reika
lų ministerio Molotovo "tinkamu 
momentu žygiuoti Lenkijon į ru
sų interesų sferą... ir okupuoti 
jai skirtą teritoriją."

♦ RYŠIUM SU BESIPLE
ČIANČIOMIS NEGRU RIAUŠĖ
MIS įvairiuose š. Amerikos 
miestuose, vienas iš negrų in
tegracijų vadų VVilkins pareiš
kė, kad galimas dalykas, jog 
riaušes kursto kas nors iš ša
lies, kad pakenkti negrų inte
gracijos judėjimui, j( tokiu bū
du kompromituojant baltųjų gy
ventojų akyse. Rob. F. Kennedy, 
|sakė FBI akylai stebėti ir sek
ti tų riaušių kilmę ir tikrąsias 
priežastis. Tokią pat Idėją ir tuo 
pat metu paskelbė ir Maskvos 
Tass žinių agentūra, visą kal
tę už negrų riaušes priskiriant

IR KANADA NUGALĖTA - 96:86
š. Amerikos lietuvių 

krepšinio rinktinė šeštadie
nį Toronte užbaigė gastro
les nugalėdama Kanados 
olimpinę rinktinę 96:86 
(33:40). Tai bene pats 
svarbiausias rinktinės lai
mėjimas. Kanadiečiai yra 
eilę kartų gerai pasirodę ir 
olimpiniuose ir Pan-Ameri- 
kos žaidimuose.

Rungtynės buvo labai 
įtemptos. Kanados rinktinė 
po pirmo kelinio veda 40:33.

"ekstremistinėms grupėms, sie
kiančioms sukompromituoti ne
grų kovą už lygybę..."

Likus žaisti 10 minučių(jie 
pirmauja 11 taškų. Bet čia 
mūsiškiai nepaprastai su
siima, žaidžia kaip niekad. 
Likus 36 sekundėms Mo- 
destavičiaus metimu pasek
mė išlyginama — 79:79. 
Taip normalus laikas ir 
baigiasi. Kanados rinktinei 
pageidaujant, žaidžiamas 5 
minučių pratęsimas. Per jį 
mūsų rinktinė visiškai do
minuoja ir sukala 17 taškų.

T r i u k š mingos gausios 
publikos ovacijos (daugu
ma lietuviai) pasveikina 
dar viertą rinktinės laimė
jimą: 29-ji iš 30 susitikimų. 
5 iš jų sužaisti š. Ameriko-
je ir 25 Australijoje.

Laimėjimų grand i n ė j e 
pergalės prieš Australijos 
ir Kanados olimpines rink
tines.

AMERIKIEČIAI PRABILO 
APIE MŪSŲ 

KREPŠININKUS

Clevelando dien r a š t i s 
The Plain Dealer rugsėjo 1 
d. laidoje įsidėjo clevelan- 
diečių rinktinės dalyvių Ed. 
Šilingo, Algio Motiejūno ir 
FASK’o pirm. J. P. Nasvy- 
čio nuotrauką, kartu pain
formuojant savo skaityto
jus apie mūsų krepšinio 
rinktinės triumfalines per
gales Australijoje.

Laikraštis ypatingai pa
brėžė faktą, kad toji lietu
vių rinktinė supliekė ne tik 
Australijos, bet dar ir Ka
nados olimpines krepšinio 
rinktines.
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VIRŠUJE: Tautiniai šokiai Lie
tuvių Dienoje New Yorke.

Vyt. Maželio nuotrauka

KAS VYKSTA KONGE?

PREZIDENTAS DE GAULLE, PRANCŪZIJA,
TRETYSIS PASAULIS, LIETUVA IR... VLIKAS

Ta neigiama laikysena gyveni
me pasireiškia: laipsnišku kuone 
visų Prancūzijos karinių jėgų at
siėmimu iš Sąjungininkų aukščiau
sios karo vadovybės žinios,pa
liekant jos žinioje tik mažas, Vo
kietijoje stovyklaujančias jėgas; 
vis didėjančiu šaltumu Anglijos 
atžvilgiu, kurie de Gaulle viena
šališka iniciatyva ir spaudimu 
gana brutaliai nebuvo {sileisti | 
Europos Ekonominę Bendruome
nę; dažnais, daugiau ar mažiau 
rimtais, bet sąjungininkų darnu
mui kenksmingais JAV taiko
mais priekaištais ir vargu patei
sinamais nepasitikėjimo reiški
mais... lyg vien savo malonumui 
pareiškiamais. Tokia Prancūzi
jos "savarankiškumui" pabrėžti 
išdidi egocentriška taktika vaka
rų solidarumui nepatarnauja. 
Nuolatinis nuo svarbiųjų sąjun
gininkų atsiribojimas, kada Vo-

Platformos ir...
(Atkelta iš 1 psl.)

Abejų partijų komunizmo {ver
tinimas yra skirtingas. Demo
kratai giriasi, kad prezldenui 
Kennedy ir Johnsonas sulaikė 
komunizmo žygiavimą pirmyn. 
Pirmasis Kuboje, antrasis Piet
ryčių Azijoje (sic!), kas, žinoma, 
neatitinka tikrenybei. Na, bet gal 
tai dar atleistina priešrinkiminės 
propagandos metu. Blogiau, kai 
jie teigia, kad tarptautinis komu
nizmas neteko savo vienybės ir 
įsibėgėjimo (international Com- 
munism has lošt its unity and 
momentum). Iš to išplaukia prie
laida, kad padėtis visur gerėja 
ir Sovietų Sąjunga virsta kone 
JAV draugu. O kaip tik tokia 
prielaida yra pavojingiausia Lie
tuvos nepriklausomybės aspira
cijom.

Tuo tarpu respublikonai pa
žiūrėjo realiau. Jie teigia:

"Komunizmas yra mflsųvals- 
tybės priešas kiekviena prasme, 
iki jis galės įrodyti, kad atsisa
kė savo priešiškumo" (commu- 
nism is the enemy of this na- 
tion in every sense until it can 
prove that its enmity has been 
abandoned."). Savaime aišku, kad 
tokia pažiūra yra daug sveikes
nė, negu dar neįrodytas teigi
mas, kad viskas eina kuo geriau
sia linkme.

Geriau negu žodžiai adminis
tracijos galvoseną nušviečia dar
bai. Kai Nikita-Chruščiovas šne
kėjo Banska Bystricoje, garbės 
tribūnoje buvo keturi amerikie
čiai, 1945 metais parašiutais nu
mesti kelti priešnacines riau
šes Slovakijoje. (Viso jų buvo 
20, tačiau 15 buvo vokiečių pa
gauti ir sušaudyti). Jie padėjo 
Nikitai švęsti slovakų, išsilais
vinimą, tarytum dabar iš tikro 
Čekoslovakijoj viešpatautų tikra 
laisvė. Ar jų kyvaizdoje Ni
kita neatrvū s?

J. LANSKORONSKIS 
Paryžius

kietija visais klausimais su jais 
sutaria, Paul Reynaud manymu, 
veda | kitą trijų direktoriją — 
Vokietijos, D. Britanijos ir 
JAV ... ir cituoja anglų istoriko, 
A. Toynbee pasakymą: de Gaulle 
dirba Prūsijos karaliui...

Tikrumoje Europos - Ameri
kos santykių visumą galima su
vesti | klausimą: iki kokio laips
nio šiandieninė Europa gali be 
Amerikos apsieiti, priklausomai 
nuo komunistinės agresijos?

Nuomonės dėl komunistinio pa
vojaus dalinasi, su niuansais, 
maždaug J dvi grupes. Vieni 
mano, kad tas pavojus dingo. Esą 
sovietinė visuomenė atkunta, 
buržuazėja, naudojasi didesne 
laisve ir didesniu gerbūviu ir 
traukiasi prieš karo riziką, o be 
to sovietus paraližuoja rietenos 
su Kinija. Tos nuomonės palai
kytojams NATO nebeturi pirmi
nės svarbos. Pavojaus nebema
tant NATO nustoja savo raison 
d'etre (logiško pagrindo).

Kita politikų grupė mano, kad 
komunistinis pavojus netik nepra
ėjo, bet kad jis yra gresminges- 
nis, negu bet kada. Kiek ilgai da
bartinė politinė atlaida truks? 
Gi Chruščiovas gali bet kada ir 
vėl susiraukti ir bet kuriuo pre
tekstu padiktuoti naują |tampą. Jo 
kalba, pvz., Egipto parlamente 
"dirbtino atoslūgio" priešininkų 
pozicijas tik sustiprina,arba Eu
ropoje Berlynas kaip buvo taip 
ir pasilieka sprogstamos bom
bos parengty naujiems sukrėti
mams paberti, ypač po Mask
vos - Pankovo sutarties pasi
rašymo. Castro režimui įsiga
lėjus Kuboje, Ben Bellos Alži- 
re, Sov. S-gos |takai didėjant 
Egipte, arabų pasauly, Afrikoj 
ir bendrai "trečiajam pasauly", 
komunistinė ekspansija pasiekė 
toli siekiančių laimėjimų.

Rusų - kinų kivirčai vargu eis 
iki visiško santykių palūžimo: ka
pitalistinio karo pavojaus atve
ju abi tautos eis išvieno, — yra 
pareiškę, lyg sušiurę ir Mao 
Tse-tungas ir Chruščiovas. Kai 
kas dargi spėlioja, kad tų dvie
jų komunistinių lyderių plfldi- 
masls yra tik plataus masto mas- kitų N.A.T.O. narių nevilioja, 
kavimasis savo tikriesiems kės
lams paslėpti ir laisvajam pa
sauliui desorlentuoti. Kokia pa
dėtis susidarytų staiga ir neti
kėtai toms dviems pasaulinio ko
munizmo sostinėms susitaikius?

Maskvos - Pekino ašies lūži
mo prielaida grindžiami viso lais
vojo pasaulio (ir Satelitinio!) su
daryti ar projektuojami planai, 
persigrupavimai, naujos orien
tacijos ir jų perspektyvos suby
rėtų kaip kortų nameliai. Sutru
pėtų ir satelitinio pasaulio vil
tys nusikratyti sovietinehegemo - 

nija. Žodžiu, kol Sovietija stipri 
ir kol ji laiko savo rankose dip
lomatinę iniciatyvą, laisvasis pa
saulis neturėtų ieškoti kitos išei
ties, kaip vieton skaldymosi, glau • 
dinti gynybos sąjungos bendra
darbiavimą ir integruotos fizinės 
jėgos stiprinimą. Pasaulio pasi
dalinimas | dvi stovyklas per 
visą pokarini laiką nesusiaurėjo, 
bet stiprėjo ir plėtėsi tiek, kad 
ir tas vadinamas tretysis pasau
lis neišvengia darytis tų stovyklų 
įtakos ir varžytinių objektu. Ki
nijos klausimas tuo tarpu tos pa
dėties dar nepakeitė, bent nepa
keitė Vakarų naudai, o Kinija ne
sivaržo pasisakyti,kad užsimez
gusius su Prancūzija santykius ji 
laiko svarbia parama prieš ame
rikonišką imperializmą.

Vakarų atsakingieji politikai, 
pirmoj eilėj vokiečiai, negalvo
ja, kad komunistinis pavojus iš
nyko. Vokietijos padalinimas ir 
Berlyno žaizda tą pavojų tik pa
tvirtina.

De Gaulle išdidžiai tvirtina 
saviesiems ir pasauliui, kad 
Prancūzija savo savarankiška 
politika atgavo nepriklausomybę 
(kas dėl jos kėsinasi?) ir nusi
kratė ją žeminančiu satelitinės 
valstybės laipsniu... Tuo pačiu 
metu jis skelbia, kad Prancūzi
ja pasilieka ištikima sąjungi
niams įsipareigojimams. Kaiptai 
suderinti su N.A.T.O. agonija? 
Jau priminiau, kad Prancūzija, 
jei neskaityti paminėto de Gaulle 
memorandumo, jokių konkrečių 
pasiūlymų N.A.T.O. sutarčiai re
formuoti nėra patiekusi. Iš de 
Gaulle pareiškimų tačiau galima 
gana lengvai suvokti jo mint|. 
Jis neslepia, kad yra priešingas 
integracijos principui ir jos 
praktikai. Prancūzijos preziden
tas negali pakęsti, kad senos Eu
ropos valstybės turėtų savo sau
gumą patikėti užatlantinei vals
tybei ir savo kariuomenių vado
vavimą amerikoniškam genero
lui. Atitinkamai tam nusistaty
mui jis duoda pirmenybę seno
jo stiliaus sąjungoms, tiksliai 
apibrėžiančioms karinius įsipa
reigojimus ir, geriausiu atveju, 
numatančioms bendrą vadovybę, 
bet su rezervu: išlaikyti dalyvių 
suverenumą ir savo karinių jė
gų vadovavimą. Tokia formule, 
esamomis pavojaus sąlygomis,

Ji reikštų galą dabartinei Sąjun
gai. N.A.T.O. esmė, jos naujo
viškumas, jos atsmogio pajėgu
mas glūdi kaip tik integracijoj. 
Be integracijos nebėra N.A.T.O.. 
Visi kiti N.A.T.O. nariai, ypač 
vokiečiai, nors supranta NATO 
reformos reikalingumą, bet visi 
be išimties pasilieka jos reika
lingumo, pratęsimo, jos stiprini
mo šalininkais. Jie stovi už ka
rinės integracijos išlaikymą ir 
jos kietesni suveržimą. Vienos 
valios vadovaujama, bendromis 
taikos metu pratybomis ir ma
nevrais savitarpio sąveikai už-

grūdinta, integruota sąjunginė 
kariuomenė užtikrina geriausias 
sąlygas vieningam laisvojo pa
saulio gynybos planui įgyvendin
ti... Tikrumoje ir senojo tipo 
sąjunga niekuomet nebus "lygi”, 
nes joks sąjungininkas negali pri
lygti JAV kariškai galybei. Kiek 
sąjungos tikslas yra priešintis 
sovietinei grėsmei — ji auto
matiškai priklausys nuo stip
riausios atominės galybės, su
gebančios atsmogti agresiją ... 
Kol ta grėsmė yra, ypač kol 
Berlyno klausimas nesutvar
kytas, vokiečiai ir kiti europie
čiai jokiu budu nenori atsižadė
ti JAV saugaus "atominio liet
sargio" ir pasitikėti spėjamu 
prancūzišku, kurs ir jų pačių 
optimiškiausiais apskaičiavi
mais, bus "veiksmingas" ne 
anksčiau 1970 m.

<

(Bus daugiau)

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

KIEK ALAUS TAURIŲ STATINĖJE?

496 taurės (nesismuikinant dėl keliu un
cijų). Tai daug alaus. Ir jei tas alus yra 
Stroh’s ... tai daug puikaus pasismaguria- 
vinto... išskirtinis ugnim virto alaus sko- _
nis, apie kurį kiti alūs svajoja. .Jums pa- 
tiks Amerikoj vienintelio ugnim virto 
alaus skonis. Išgerk Stroh’s. america-b only firebrewed beer

Belgams davus buvusiai kolo
nijai Kongo nepriklausomybę, 
viena jos provincija Katanga no
rėjo gauti plačią savivaldą. JAV 
sukurstytos Jungtinės Tautos 
pradėjo karą prieš tą pasišiau- 
šiusią provinciją ir jos valdovą
M. Tshombę. Tas karas pasibai
gė Tshombės pabėgimu | Euro
pą ir kone visos JT organiza
cijos bankrotu. (JAV turėjo JTO 
paskolinti 200 milijonų dolerių, 
kurių nėra vilties atgauti, nes 
Sovietų Sąjunga atsisako mokėti 
Jai priklausančią tos "Kongo pa- 
cifikacijos" išlaidų dal|. Pagal 
statutą, Sov. Sąjunga už tai tu
rėtų netekti balso teisės JTO 
visuotiname susirinkime, tačiau 
abejojama, ar bus išdr|sta tą 
sankciją pritaikyti.)

JTO "okupaciją" baigus, Konge 
liko toks chaosas, kad neliko ki
tos išeities, kaip šauktis vėl tą 
pat| Tshombę, bet š| kartą jam 
pavedus ne vien Katangą, bet 
visą Kongo ir tai su JAV palai
minimu. Tok| pasikeitimą Vals
tybės Sekretorius Dean Rusk taip 
aiškina. Girdi, kai Tshombė no
rėjo Katangą atskelti nuo Kongo, 
JAV pasipriešino. š| kartą 
Tshombė nori visą Kongo su
jungti, už tat JAV jam padeda.

Iš tikro gi, Tshombė savo ži
nioje turi tik nedidelę Kongo da
li. Didesnė dalis yra paskendusi 
chaose, kur| labai sumaniai kurs
to kiniečių komunistai. Jiems pa
sisekė sukurstyti vieną kaimą

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GfiLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUT0M1BILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208'4 W. 95 St. 

CHICAGO. 
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654 

prieš kitą, suorganizuoti dides
nes gaujas, kurios puolė vyriau
sybės {gulas. Prieš užpuolant, 
sukilėliai paprastai pasiūlo vy
riausybės daliniams mesti gink
lus, už tai jie gauna laisvą pasi
traukimą ir net atlyginimą. Kar
tu žadama paskelbti, kad {gula 
pasitraukė "po narsaus ir ilgo 
pasipriešinimo"! Konge tokie da
lykai esą galimi, nes ten nėra 
jokios valstybės ar tautybės są
vokos ir niekas nežino, kodėl 
tokia dalis turi priklausyti Kon
go valstybei ar jos kaimynams.

JAV ir Europai Kongo likimas 
ir nebūtų labai svarbus, jei joje 
nebūtų vario kasyklų, kurios pa
tenkina dideli Europos ir kartu 
laisvojo pasaulio pareikalavimo 
dali. Už tat ir kiniečių komunis
tams labai svarbu Kongo laikyti 
savo žinioje ar bent chaose.

Dėl tos priežasties, kolumnis- 
to Eliot Janeway teigimu, pre
zidentas Johnsonasapvertė aukš
tyn kojom visą Valstybės De
partamento politiką ir asmeniš
kai |sakė padėti Tshombei ats
tatyti tvarką Konge. Tshombė 
gavo iš JAV keliolika lėktuvų, 
būrį partizaninio karo specialis
tų ir net parašiutininkų dalini... 
"lėktuvams apsaugoti". Tai buvo 
tik pradžia.

Savaime aišku, kad Amerikos 
"viešoji nuomonė" nėra palanki 
naujam džiunglių karui. Jai jau 
pakankamai nusibodo karas Viet
name. Už tat Tshombė gavo lei
dimą ir palaiminimą organizuoti 
savo "kariuomenę" iš baltųjų 
profesionalų karių, kurie savo 
laiku sudarė garsiosios Katan
gos žandarmerijos nugarkauli, 
prieš kuri I karą Patraukė viso 
pasaulio Jungtinės Tautos. Wa- 
shingtonas taip pat spaudžia Bel
gijos vyriausybę, kad toji daugiau 
padėtų Tshombei.

Tshombė jau gavo kelis šimtus 
savanorių karių iš Pietų Afrikos, 
Pietų Rhodezijos ir Prancūzijos. 
Jiems mokama po 280 dol. J 
mėnesi, specialistei, kaip lakū
nai, gauna 750 dolerių | mėne
si.

Tik tomis pajėgomis, | kurias 
turėtų įsilieti ir buvę Belgijos 
žandarai, Tshombė tikisi atsta
tyti šiokią tokią tvarką. Anot 
Tshombės: "Po manęs nebus nie
ko!"

(vm)
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Mūsų foto bendradarbis Australijoje E. Karpavičius, per krepšininkų išleistuves Bankstowne 
suruošė foto parodėlę, kurioj buvo pavaizduoti jvairfls momentai iš mūsų krepšininkų laimėjimų 
Australijoje.

KREPŠININKŲ VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE
RYŠIAI SU VIETOS JAUNIMU IR KREPŠININKU LAISVALAIKIS

NEIŠBANDYTI PAJAMŲ 
ŠALTINIAI

Clevelando burmistras Ralph S, Locher rugsėjo mėnesi skel
bia "kaiminystės centrų" mėnesiu (Neighborhood Centers Month). 
Tas pavadinimas mums nieko nepasakytų, jei nepaaiškintume, 
kad ui yra bendruomeninė organizacija, kuri rūpinasi pavienių 
miesto apylinkių gyventojų iniciatyva sukurtomis gėrybėmis, tar
naujančiomis tos ar kitos apylinkės jaunimo pramogoms, arti- 
mesniam bendradarbiavimui, socialiniams reikalams ir pan. Tin- 
kamesniam savų reikalų aprūpinimui,, pavienių "kaiminystės 
centrų" organizacijos sudarė sąjunga, kuri padeda planuoti, suda
ryti sąmaus Ir koordinuoti pavienių centrų veiklą, šalia to, 
toks apsijungimas | sąjungą palengvina gauti reikalingas lėšas iš 
tų organizacijų, kurių tikslas kaip tik ir yra pagelbėti sveikai 
iniciatyvai, išplaukiančiai iš siauresnių bendruomeninių vienetų.

Taigi, tokiame Clevelande Greater Cleveland Neighborhood 
Centers Association, pradėjusi veikti tik 1963 metais ir apiman
ti kol kas tik 15 pavienius "kaiminystės centrus", jau turi 1 mil. 
dolerių metinj biudžetą. 700.000 dol. gauta iš United Appeal 
organizacijos. Gražiai veikiant ir iniciatyvą rodant, gauta sub
sidijų iš {vairių fondacijų 130.000 dol. sumoje.

Reikia pridurti, kad toji bendruomenių sąjunga palaiko tamp
rius ryšius su vietos švietimo ir labdaros organizacijomis, ruo
šia atitinkamus instruktorius jaunimo užsiėmimams ir t. t. Be 
abejo, kad tokiai veiklai plečiantis, reikia ir prityrusių talki
ninkų, kurių atsiranda, atsižvelgiant j tai, kad milijoninė sąma
ta leidžia jiems už darbą atsilyginti.

š{ pavyzdj patiekiu čia tam, kad parodyti, jog lietuviškosios 
bendruomenių apylinkės savo darbo apimtim nėra kažin kokiais 
pamestinukais. Gi ir lietuviškose bendruomenių apylinkėse veikia 
mokyklos, veikia kultūriniai vienetai, gražiai pasirodą ir dažnai 
panaudojami net ir amerikietiškiems reikalams, veikia jaunimo 
sporto klubai. Gal kiek apleista socialinė sritis. Visa tai puiku 
ir pagirtinas mūsų veikėjų pasišventimas, šalia minėjimų ir pa
gerbimu savybėje, išlaikant ir tokias organizacijas, kuriomis ga
lime didžiuotis ir svetimųjų tarpe. Ir tai ne vien Clevelande.

Klausimas ir vėl tas pats: Kiek mūsų organizacijų vadovy
bės deda pastangų, kad užmezgus ryš{. su tomis vietos organiza
cijomis, kurios tik ir laukia progų, kad prisidėjus savo lėšomis 
prie naudingų darbų parėmimo? /spūdis toks, kad mes nenorime 
išmaldos iš svetimųjų. Ar tai naudinga vargingoms mūsų orga
nizacijų kasoms, kitas reikalas. Bet kartais neišvengi minties, 
kad per eilę metų esame praleidę daug progų pasinaudoti tų ame
rikietiškų rinkliavų fondais, J kuriuos patys, asmeniškai ar per 
darbovietes, esame sudėję ne mažą sumą.

Savo laiku Ant. Mikoliūnas buvo iškėlęs minti ir net konkre
tų pasiūlymą, kaip pasinaudoti Fordo fondacija. Niekas, berods, 
tuo sumanymu nei nebandė pasinaudoti? Neteko girdėti, kad lietu
viškos organizacijos savo kultūriniams ir bendruomeniniams dar
bams pagelbėti būtų nukreipę savo žvilgsni { fondus, kuriais pa
sinaudoti būtų naudinga ir J juos surasti keliai būtų kartais net 
išganingi. (j. gj

LAIŠKAI/

NAKTIS IŠ NAKTIES...(2)
B. K. Naujokas nesutinka su 

vis daugiau ir daugiau mano min
čių. Tai yra jo malonumas ir 
demokratiška teisė, kaip ir ma
no teisė turėti savas mintis. 
Nesutiko jis dėl pažiūrų | karą. 
Nesutiko dėl to, kad vedamieji 
straipsniai turėtų pasakyti aiš
kiai, kas kaip, ko galima laukti 
ir kas privalu norėti. Po to 
(Dirvos 95 nr.), jis nesutinka, 
jog iš vedamųjų straipsnių pap
rastai lauktina, kad jie mus ves
tų... Naujokas tvirtina, jog tai 
"visai netikslus teigimas".

Visa tai turbūt dėl to, kad 
artimam Naujoko pažlstamui (vr) 
Dirvoje nepavyko parašyti tin
kamą vedamąjj straipsn} nei for
mos, nei turinio atžvilgiu. Dėl 
to nereikėtų smarkiai nervuotis. 
Dažnam iš mūsų kartais rašte 
nepasiseka taip, kaip norėtųsi.

Gali būti visokių teorijų dėl 
vedamųjų straipsnių pobūdžio ir 
paskirties, ką Naujokas stengia
si dėstyti. Per nelaimę su tomis 
teorijomis, ypač liečiamčiomis 
vokiečių, prancūzų ir amerikie
čių žurnalizmą, jau seniai ir man 
teko susipažinti. Tegu tai skam
bėtų. lyg metafora, bet gero ve
damojo straipsnio paskirtis yra 
"vesti" skaitytoją, aiškiai dėsty
ti redakcijos, leidėjų ar ideolo
ginės bei politinės srovės, ku
riai laikraštis atstovauja, "plat
formą": mintis, nusistatymus, 
siekimus, norus, liniją...

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

Tad mano paprastas teigimas 
buvo užtenkamai tikslus. Tokio 
pobūdžio vedamieji straipsniai 
laikraščiuose kaip tik būtų la
biausiai tinkami lietuviškam 
išeivijos skaitytojui, iš kurių tik 
retas gali skirti dėmesį ir lai
ką gilintis l raitomų teorijų mig
las, o nori tikslaus ir aiškaus 
atsakymo, kas kaip, kas gerai, 
kas negerai ir tt.

O tas skaitytojas, kuris nori 
miglų, asmeniškų samprotavimų, 
stiliaus Jmantravimų, pliauškalų, 
nesibaigiančių polemikų ir šiaip 
visokių išraitymų, verčia kitus 
puslapius ir ieško atitinkamų 
straipsnių, pvz., kaip mano "Aki
mirkos" ar B. K. Naujoko už
rašai...

Kiek esu stebėjęs ir publikoje 
tikrinęs, patyriau, kad daugumas 
mūsų lietuviškų skaitytojų savo 
laikraščiuose mažiausiai skai
to ... vedamuosius straipsnius. 
Kodėl taip yra (būtų gerų patei
sinimų), tai sudarytų kitą temą. 
Bet jos ši kartą negilinsiu, ne
norėdamas didinti nemalonumo 
(j. č.) ir kitų laikraščių edito- 
rialistams. Jų pareigos ir taip 
baisiai sunkios.

B. K. Naujokas mano, kad ve
damųjų straipsnių "vedimas" 
priklauso nuo to, "kiek kuriuos 
skaitytojus tuose straipsniuose 
dėstomos mintys Įtikina ar neį
tikina".

Man labai gaila, -- bet tai 
praktiškai kaip tik labai slidus 
ir neįtikinantis teigimas. Kun. 
J. Garšva Draugo vedamuosiuo
se neftikins ateisto, J. Kardelis 
Neprikl. Lietuvoje nejtikins fa
šisto, A. Kaulėnas L. Lietuvo
je nejtikins nė vieno social-de- 
mokrato ir trūksta davinių, kad 
A. Bimba per Laisvę būtų kada

ii p«ntwmo

Aną dieną kalbėjausi su keliais 
adelaidiškiais krepšininkais ir 
jie visi, atrodo, kupini nepasi
tenkinimo, kad neturėjo laiko ar
timiau su Amerikos lietuviais 
krepšininkais pabendrauti.

— Jie atvažiavo čia, kad pa
bendrautų su sportuojančiu Aus
tralijos lietuvių jaunimu, — pa
reiškė vienas. — Bent taip buvo 
ir tebėra skelbiama. Tačiau 
sportuojantis lietuvis jaunuolis 
tesusidūrė su jais tik krepšinio 
rungtynių metu.

— Mes pamatėme, kaip jie 
žaidžia. Iš vieno kito per pertrau
kas sumesto žodžio patyrėme, 
kiek jie dirbo (treniravosi), kad 
pasiektų tokios aukštos formos, 
-- pridūrė kitas. -- Bet tai ir 
viskas.

Svečiams nebuvo laiko su jau
nimu kitur kur pabuvoti. Visą 
laiką juos globojo žmonės, kurie, 
geriausiu atveju, galėtų būti jų 
tėvais, jeigu ne diedukais...

— Susipažinimo vakarienėje 
kalbėjo seniai. Dalino vienas ki
tam dovanas, vienas kitą gyrė, 
o mes tik iš tolo spoksojome. 
Ir tai ne visi. Kiti likom už 
durų. O baliuje merginos nepa
leido amerikiečių iš savo ran
kų...

Nebuvo dar tokio parengimo, 
kuris visus patenkintų. Visada ir 
visur atsiranda nepasitenkinusių, 
kurie žiūri tik pro savo akinius.

Tačiau vienu atveju adelaidiš- 
kiai lietuviai sportininkai yra tei
sūs: Amerikos lietuviai krepši
ninkai tikrai neturėjo laiko. Kal
bant apie jų laisvalaiki, būtina 
j{ apipinti kabutėmis.

Iš anksto paruošta jų viešėji
mo programa buvo pakankamai 
sunki. Jau vien 22 rungtynės 
per 33 dienas kalba pačios už 
save. Laikui bėgant jų viešėji
mo laikas neprailgėjo, tačiau 
rungtynių skaičius pakilo iki 25.

Pradėję savo viešnagę Sydnė- 
juj, krepšininkai tuojau pat buvo 
permesti l Newcastlę, o iš čia 
irgi paskubom l Canberrą. Po to 
sekė nuobodžiausias ir nemalo
niausias etapas Tasmanijos sa
loj. Trejos rungtynės čia buvo 
sužaistos trijose skirtingose, to
li viena nuo kitos esančiose vie
tose: Devonport, Burnie ir Bo
ba rt e.

Ir Tasmanijoj laimėję visas 
rungtynes, Melbourną jie pasie
kė sušalę, apsislogavę. Melbour-

Jtikinęs J. čiuberkj. Ir atbulai 
(vice versa).

Žinoma, S, Sužiedėlis įtikins 
kun. V. Bagdonavičių, J. Sonda 
P. Grigaiti, M. Vaidila protar
piais J. Kardeli (išskyrus dėl 
Bendruomenės), o V. Rastenis 
gal S. Narkeliflnaitę (bet nieka
da P r. Lapienės ir Bebro Dū
melio)...

Vedamųjų straipsnių nei pa
reiga, nei uždavinys nėra įtikin
ti visą pasauli, nes tai neįmano
ma. Mat, įtikinimas jau vien sa
vo gramatine prasme truputi r^’ 
šasi su tikyba. Užtenka, kad šie 
straipsniai pagristai įtikintų po
litinę ar ideologinę srovę, kurią 
laikraštis yra užsibrėžęs atsto
vauti ir vesti.

B. R.
Los Angeles

V. Radzevičius

ne jų laukė amerikiečio trene
rio paruošti Victorijos krepši
ninkai, kurie naudojo viską, kad 
tik kaip nors laimėtų.

Po Melbourno sekė dar kietes

Po laimėjimų Australijoje krepšininkai pakišo rinktinės tre
neri Grybauską su visais rūbais po dušu, kad atvėstų jo ner
vai įkaitę per rungtynes. e. Karpavičiaus nuotrauka

nis priešas -- Australijos krep
šinio meisteris ir Australijos 
olimpinė rinktinė. Su jom Ame
rikos lietuviai krepšininkai su
sikibo Adelaidėje, Pietų Austra
lijos sostinėje. Nė viena tų stip
riųjų rinktinių neatsilaikė.

Adelaidę nuo Pertho (Vakarų 
Australijos sostinė) skiria 1500 
mylių oro keliu. Tą atstumą jiems 
pavyko nugalėti tik per 7 valan
das -- lėktuvas sutiko stiprų 
priešvėjl.

Sulošę Perthe dvejas rungty
nes, vyrai vėl buvo permesti per 
visą platų Australijos kontinen
tą. Pakanka pažvelgti j žemėla
pi, kad suprastum koks atstumas 
tarp Pertho ir Sydnėjaus.

Reikia atminti, kad svečiams 
teko žaisti dešimtyje atskirų vie
tovių, kurias viena nuo kitos ski
ria ne tik Šimui, bet ir tūks
tančiai mylių. Skirtingos vietos 

Sydnėjuje prieš rungtynes krepšininkų išvykos nariui V. Ba- 
zėnui, tą vakarą sulaukusiam 18 metų amžiaus, Jūratė Reizgytė 
įteikė degančiom žvakėm išpuoštą tortą, o draugai padovanojo 
kelionės rankinuką.

E. Karpavičiaus nuotrauka

su skirtingom klimatinėm sąly
gom, skirtinga aplinka. Paskirtoj 
vietoj išlipus iš lėktuvo, nieka
da nebuvo daug laiko iki pirmų
jų rungtynių. Vos kelios valan
dos. Per jas reikėjo nuplauti ke
lionės dulkes naujoje gyvenvie
tėje, šnektelti su naujais šeimi

ninkais, bent valandėlei ištiesti 
pavargus! kūną ir tuoj vėl kovo
ti. Kovoti kietai, atkakliai, su 
nepalaužiamu ryžtu laimėti, ne
žiūrint kokio pajėgumo priešas 
bebūtų, kokius talkininkus savo 
komandon pasitelktų.

Be kelionių ir rungtynių, krep
šininkų valandas rijo {vairūs pri
ėmimai, sveikinimai, oficialios 
vaišės.

Artimai stebėjau viešinčių 
krepšininkų kovas ir gyvenimo 
valandas Adelaidėje. Čia jie pra
leido pilnas septynias dienas ir 
sulošė šešias rungtynes (iš jų 
trys buvo tikrai sunkios). "Lais
valaikiu" jie buvo pristatyti lie
tuvių bendruomenei, turėjo vie
ną susipažinimo vakarienę, vie
nus pagerbimo pietus, dalyvavo 
viename jų garbei surengtame 
baliuje, buvo priimti pas miesto 

burmistrą, dalyvavo lietuviškose 
pamaldose, televizijos stotyje 
žiūrėjo savo rungtynių filmos 
ir kasdien, nustatytu laiku, turė
jo vykti bendriems pietums.

Rungtynės Adelaidėje kasdien 
prasidėdavo 9.15 vakare. Kol vy
rai, supliekę priešą, pasiekdavo 
savo laikinus namus, jau būdavo 
po vienuoliktos valandos. Žodis 
su šeimininkais ir lengvi nakti
piečiai prastumdavo juos ir pro 
vidurnaktj.

Iki sekančio programos punkto 
— bendrų pietų -- likdavo mažiau 
nei dvylika valandų. Atidavus 
miegui bent aštuonias valandas, 
nesunku suprasti, kiek daug 
"laisvalaikio" iki 12-tą valandą 
prasidedančių bendrų pietų, ku
rie kasdien būdavo duodami ats
kiruose Adelaidės restoranuose 
su naujais "sponsorlais" — lie
tuviškų organizacijų vadovybėm 
ar pavieniais biznieriais.

Tarp pietų ir vakarienės vy
rai kartais suspėdavo pažaisti 
golfą ar aplankyti vieną kitą nau
jai surastą bičiuli. Kartais jie 
susimesdavo krūvelėn pasidalinti 
įspūdžiais, išsiblaškyti.

Pagal iš anksto nustatytą pro
gramą, krepšininkai privalėjo 
grĮžti J savo gyvenvietes apie 
6 vai. popiet, kad čia pavakarie
niautų ir pailsėtų prieš vakare 
vykstančias naujas rungtynes.

Nežiūrint perkrautų dienų ir 
sunkių rungtynių, vyrus gundė 
kvietimai pavakaroti su jaunimu, 
kuris nesiliovė planavęs ar
čiau susidraugauti, artimiau vie
ni kitus pažinti. Tačiau vadovy
bė ir šiuo atveju buvo kieta: 
po rungtynių tiesiai | namus, 
nes rytoj teks dar sunkiau kovo
ti. Nors ir skaudančiom širdim, 
krepšininkai klausė savo vado
vų. Tiesa, keli iš jų, kartą bu
vo sugundyti (Juk ir Ieva Ado
mą kartą sugundė), bet, pusva
landi paviešėję, jie paliko nusi
minusius rengėjus ir patraukė 
namolio, kur šeimininkai laukė 
su šiltu pienučiu...

Draugiškesnė nuotaika ir arti
mesni ryšiai susimezgė tik pa
gerbimo baliuje ir susipažinimo 
vakarienėje, tačiau išskridimo 
valanda jau švilpė palangėse.

Nėra abejonės, kad tiek vie
tos jaunimas, tiek ir svečiai 
norėjo turėti daugiau laiko tar
pusavio ryšiams sudaryti, išsi
šnekėti. Tačiau, kaip daugelyje 
kitų atsitikimų, taip ir čia, ma
lonumas ne visada ėjo ranka 
rankon su pareiga. O viešėję 
krepšininkai stipriai jautė visą 
tą atsakomybę, kuri jiems buvo 
patikėta ir nė vienu atveju neap
vylė. Jie visą laiką išsilaikė 
pavyzdingoj aukštumoj.

KAUNE RESTAUROJAMA 
"KARALIŠKOJI KARClAMA"

Pavergtos Lietuvos architek
tai, senųjų istorinių ir kultūri
nių paminklų restauruotojai, ne
žiūrint visokiausių "globėjų" 
trukdymų bei didelio visokiausių 
priemonių ir medžiagų trūkumų, 
rūpinasi tuos paminklus apsaugo
ti nuo sunaikinimo. Turimais da
viniais iš Kauno, ten dabartiniu 
laiku vykdomi {vairūs architek
tūros paminklų restauravimo bei 
konservavimo darbai. Restau
ruoto Kauno pilies bokšto dabar 
visai kitokia išvaizda, negu buvo 
iki šiol. Patys seniausieji na
mai, vertingi senosios architek
tūros paminklai, kaip pranešama 
iš Kauno, nukrapščius tinką taip 
pat rodą savo senovini grož{. 
Vadinamoji "Perkūno siena" prie 
Vytauto bažnyčios, patyrinėjus 
paaiškėjo, kad buvo tinko suga
dinta. Architektūrinių paminklų 
apsaugos restauracinės dirbtu
vės, kaip pranešama, ruošiasi 
grąžinti tą pačią išvaizdą, kurią 
kadaise turėjo tik pastačius.

Tiriant Kauno senienas paaiš
kėję, kad Vilniaus gatvėje prieš 
kelius šimtmečius buvusi "Kara
liškoji Karčiama" — restoranas 
tų laikų didikams, su kažkokio
mis ypatingomis teisėmis ir pri
vilegijomis, karalių suteiktomis.

Iš patiektų davinių neaišku, ku
riame būtent Vilniaus gatvės na
me galėjo būti vadinamoji "Ka
rališkoji Karčiama". Atrodo, kad 
tai galėtų būti kauniškiams ge
rai pažįstamas "Napoleono Na
mas", kuriame buvojęs Prancū
zijos imperatorius Napoleonas. 
Nepriklausomybės metais tame 
name berods buvo patogiai įsi
kūręs Brooklyno "kriaučius" ir 
apsukrus verslininkas Kuosaitis, 
ten turėjęs didelę drabužių siu
vyklą bei įvairios aprangos me
džiagų sandėli.
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■ AKIMIRKOS —————————— 

Užšalo ne tik Kybartai
Ar mes galėjome ką geresnio 

sugalvoti 1945-48 metais "trem
tyje", ar'dar po trijų metų, ar ir 
vėl dar keliais metais vėliau?

Galėjome, turėjome ir priva
lėjome, - tik mes niekaip neno
rėjome pažiūrėti tikrovei Į akis. 
Lietuviško ir tarptautinio gyve
nimo tikrovei.

Pavyzdžiui. Mes galėjome ne 
tik nesispiaudyti dėl "Kybartų 
aktų" ir Lietuvos Diplomatijos 
šefo institucijos užsienyje, bet 
tatai visomis jėgomis palaikyti 
ir stiprinti, šis valstybinio tęs
tinumo veiksnys būtų galėjęs tu
rėti žymiai daugiau moralinio 
svorio tarptautinėje plotmėje ir 
daugiau patarnauti Lietuvos bylos 
bei lietuvių tautos laisvės inte
resams.

Iš antros pusės, mūsų "kons
tituciniai likučiai" - išlikusios ir 
dar galėjusios veikti Lietuvos 
pasiuntinybės - galėjo parodyti 
žymiai daugiau veiklumo, įsisą
moninti naujus uždavinius, tau
toje gimusią rezistencinę dva
sią ir jos naują psichologiją, ryš
kiau ir jtaigojančiai veikti Lie
tuvos valstybinių ir tautinių pro
blemų sprendimus visuomenėje.

Mūsų visuomeninis išeivijos 
ir "tremties potencialas" turėjo 
mesti iš galvos vaikiškas užma
čias užsienyje atlikinėti Lietuvos 
"konstitucinius perversmus",mo
nopolinius tautos valios "atstova
vimus", prezidentų, seimų ir vy
riausybių "funkcijas", steigiant 
net savo atskiras "užsienių 
reikalų tarnybas", visa tai at- 
remiant dešimties ar daugiau po
litinių partijų bei sezoninių 
sambūrių pagrindu, - labai silp
nučiais, ne kartą fiktyviais ir, 
užsienio gyvenimo sąlygomis, be 
jokio senso dydžiais (net D. P. pa
bėgėlių stovyklose ar vėliau ta
pus kitų valstybių piliečiais).

Reikėjo tuoj suvokti ideologi
nio rungtyniavimo ir partinio poli
tikavimo beprasmiškumą, liautis 
su demagogiškais tauškalais apie 
tikrąsias demokratijas, diktatū

ras, fašizmus ir totalizmus,

kiekvienam kiekvieną linčuojant 
ir tuo galutinai sutrempiant bet 
kok| mūsų politinės emigracijos 
prestižą ir vertę savųjų bei sve
timųjų aplinkoje.

Veikiant solidariai su "konsti
tuciniais likučiais", reikėjo grei
tai surasti formą organui, skir
tam pavergtai Lietuvai padėti ir 
jos išlaisvinimo bylai ginti ilga
me akiratyje, pirmų pirmiausia 
su galimai mažesniais nuosto
liais, išlyginant begėdiškai igno
ruotą gaivališką ir kruviną Lie
tuvos partizaninių sąjūdžių tra
gediją, tuo pat metu rimtai iš
studijuoti, sudaryti ir palankiai 
vykdyti, su lankstumu naujoms 
sąlygoms ir tekančio laiko rei
kalavimams, lietuvių tautos re
zistencijos doktriną...►

Tai tik keli atvejai ir kelios 
mintys. Jų būtų dešimtys. Ir jos 
jokia naujiena po to, kai šaukš
tai po pietų ir kai mes visi gali
me rodytis labai gudrūs.

Prieš eilę metų tos mintys buvo 
sakytos ir rašytos. Mokančiam 
skaityti, jų atbalsių pilna net ma
no abiejose knygose, kiek jos be
būtų silpnos, ir kiek be reikalo 
būčiau gaišęs laiką aniems raši
niams surinkti ir perredaguoti, 
ar eikvojęs lėšas jiems išleisti.

Bet štai A. Kučys sako, kad 
anuose mano straipsniuose "nie
kur to nepastebėjęs", pasigedęs 
"konkrečių pasiūlymų Lietuvos 
vadavimo akcijos ir organiza
cijos problemose", jis "neradęs 
jokio svarstymo, kas reikėtų da
ryti" ir neradęs "jokios minties, 
kuri nurodytų, kas yra darytina". 
Žodžiu, neradęs jokių receptų Vil
kui, ir aš, priešingai kalbėdamas, 
tik pūtęsis tuščiais pasigyrimais.

Sorry. Jei Kučys tai būtų iš 
tikrųjų skaitęs ir vistiek nieko 
neradęs, tai aš nieko čia nega
liu padaryti. Ir net daug nesiste
biu: ne jis vienas tebėra ant 
akių užsidėjęs tokj juodą sietą, 
kad stačiai nieko nebegali pa-
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BRONYS RAILA _

matyti, ir todėl būtų visiškai 
tuščia šiai visuomenės daliai ką 
nors daugiau tuo klausimu kal
bėti.

Bet yra iš esmės klaida ma
nyti, kad publicistas būtinai pri
valo surašyti kiekvienam, taigi 
ir Vlikui, receptus. Trys lašai 
iš ryto, keturi perpiet, vienas va
kare, karštas kompresas ant nu
garos, tarpkojis praplauti šiltu 
vandeniu ir pabarstyti pudra, ta
da nuryti vieną raudoną ir vie
ną baltą piliulę...

Receptų rašymas nėra publi
cisto, visuomeninių problemų 
kritiko ar aplamai laikraštinin
ko uždavinys. Nėra jo uždavinys 
pateikinėti konstitucijų, statutų 
ar taisyklių suparagrafuotus pro
jektus. Jam pirmiausia rūpi 
bendresnė analizė, pagrindinių 
dėsnių ieškojimas, ištyrimas,mė
ginimas juos formuluoti. Savo ra
šiniuose aš daugybę kartų, de
šimtimis puslapių esu kalbėjęs 
ta kryptimi, iš įvairių plotmių 
ir kampų mėginęs piešti, kokia 
buvo mūsų pokario panorama, 
kaip organizavosi užsienyje "Lie
tuvos laisvinimo darbas", kokia 
buvo jo (taigi, ir Vliko) prakti
ka bendruose dėsniuose ir smulk • 
menose, kokia buvo dvasia, psi
chologija, kokios idėjos rungėsi 
už ką "galvas guldėme", už ką 
turėjome, ar neturėjome guldy
ti...

Jeigu mes sutarsime dėl pa
grindinių dėsnių, jeigu išsiug- 
dysime atitinkamą dvasią ir įsi
gyvensime | tam užnugariui dar
nią psichologiją, trumpai sakant, 
išbręsime tam tikroje politinėje 
kultūroje, tai statutų projektų 
parašymas pasidarys gana leng
vas ir jų priėmimas konferenci
jose ne perdaug ilgas.

►
Taigi, reikalas čia eina ne dėl 

senojo Vliko, jokiu atveju ne dėl 
mūsų pokarinio Vliko nelaimių.

Kodėl aš turėčiau siūlyti pro
jektus, kaip Vliką reformuoti, 

kaip ji vieną pagerinti, kaip j| 
dar išgelbėti? Už ką? Ar už tai, 
kiek jis žalos pridarė bendroje 
lietuviškų reikalų plotmėje, kiek 
prijuodino savo "smerkimais" ir 
šunybėmis BDPS, vėliau LRS, dar 
vėliau laisvės kovotojus ir tauti
ninkus? Taip nemanau Ir nesi
jaučiu už tai Vlikui skolingas. Ir 
ne|žiūriu jokios tautinės parei
gos išskirtinai palaikyti organą, 
kuris po karo savo struktūra,dės* 
niais, užmojais, savo morale ir 
veikimo metodais išskirtinai 
daugiau nešė žalos, negu nau
dos. Tegu pirmiau gelbstisi, re- 
formuojasi ir persiplanuoja jis 
pats, jeig dar nori ir gali. Te
gu pirmiau jis atitaiso bent dalį 
žalos ir nuoskaudų, kurių jis pri
darė.

Kaip pirmiau buvo, taip šian
dien užsienyje yra net dar daugiau 
įvairių Lietuvos laisvinimo ir 
Lietuvos bylos gynimo veiksnių^ 
kurie kiekvienas savo kukliu pa
jėgumu ir išmone mėgina atlikti 
užsibrėžtus, kaip paprastai kil- . 
nius uždavinius. Vlikas senai ne
bėra jokia centrinė figūra,aplink 
kurią būtų prasmės tūpčioti su 
specialiais reveransais. Jo už
simojimas toliau ir ko dau
giau "apjungti po viena kepu
re" senųjų Lietuvos politinių par . 
tijų pavadinimus, dar jų net nau
jų išgalvojant, yra greičiau pa
mišėliškas vis naujų fikcijų ir 
iliuzijų medžiojimas. Toks už
mojis man atrodo visai bereikš
mis ir neįdomus. Ir tikiu, ne man 
vienam.

►
Kitaip buvo pradžioje, kai buvo 

svajota prasidėsiant išlaisvinimo 
karui "jeigu ne šį pavasari, tai 
sekantj ruden|". Visa dar buvo 
arčiau prie praeities. Naujovė 
tik "laikina". Reikėjo ruoštis grįž
ti Lietuvą valdyti. Kai kam net 
atrodė naudingas užsiėmimas 
ruošti Nemuno uosto perstatymo 
planą prie Kauno. Ir visos didžio
sios partijos buvo Vlike. Reikėjo 
skaitytis su svariu organu.

Ir buvo skaitomasi. BDPS bu
vo pirmasis, dar 1946 - 1947 m. 
pasiūlęs per Vliką rimtą Lietu
vos laisvinimo įrankių reorgani
zaciją. Be vaisių. Sekančiais me
tais pakartotinai ieškota kompro
misų, nerealių ir bemaž neišmin
tingų, - nieko nedavusių, tik dar 

pabloginusių tolesnę raidą. Dar 
vėliau kone kasmet maždaug ligi 
1956 m. vis buvo įvairių konkrečių 
siūlymų tiesioginio išsiaiškini
mo, susitarimo ar, geriausia, vi
suotinės lietuvių konferencijos 
būdu įsteigti bendrą ir autorite
tingą lietuvių rezistencijos cent
rą užsienyje. Tie planai ir recep 
tai dūli Diplomatijos Šefo S. Lo
zoraičio, LRS pirmininko S. Kuz
minsko, vicepirmininko S. Žy
manto, LNT pirmininko V. Raste
nio ir gal dar kituose archyvuo
se. Ar juos vėl kasti iš dulkių, 
mėginti atšildyti visa, kas buvo 
užšaldyta ir sušalo? Ar tai, kas 
buvo realu ir tinkama anuomet, 
dar turėtų vertę ir realias gali
mybes šiandien? Ne, tikriausiai 
ne viskas, nes daug kas arba iš
nyko, atgyveno, arba sąlygos pa
sikeitė. Užšalo ne tik Kybartai, 
užšalo Pfullingenas, Brooklynas 
ir visi kiti vietovardžiai...

Kaip anksčiau, taip ir dabar 
esminė problema tebėra ne Vli
ko lopymas, ne baldų perstatinė- 
jimas dulkino kambario viduje, ne 
laukan išmestų baldų Įsinešimas 
vidun ir dar didesnis užgriozdini- 
mas, bet radikali mūsų tautinės 

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ {VAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios ištaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

rezistencijos pastangų reorgani
zacija šiandien jau vėl kitos lie
tuviškos ir tarptautinės tikrovės 
rėmuose.

Nesu dabar nusistatęs rašyti 
tokio organo statuto. Pirmiau tam 
reikėtų parašyti dar vieną storą 
knygą ir, svarbiausia, prakalti 
dar storesnį galutinai užkalkėju
si ir jau beveik sterilizuotą mū
sų politinės mąstysenos luobą.

Tokia galimybe labai silp
nai tetikiu. Mano, kaip racio
nalisto, tikėjimas visada grin
džiamas patyrimu ir galvojimu. 
Gi mes lietuviai užsienyje dabar 
turime tik daug patyrimų, daug 
senovės, bet baigiame nustoti 
lietuviško galvojimo ir dabar
ties. Išeiviams ir emigrantams 
tai beveik normalus reiškinys, 
ir apie tai ne mano vieno buvo kal
bėta ir rašyta jau beveik prieš 
dvidešimtmeti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

VIESfiMNI CIIlCUiOlE PIRKITE VII.IO.IE MODERMO.lt
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI
1. STREGA — Liqucr, Import. from Italy . . 5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

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

*■—S ). 4 3
S 3.9 S

SI.19
S 1.69
S .69

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
6. ST REMY BRAND. Import

from France.................................................... 5th S3.9S
7. L1EBFRAUMILCH Wine............................. 5th S .9S
8 BORDEAUX Wine .Red oi Whitc. . Sth S .98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

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

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

SIUNTINIUS J LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

MODERMO.lt
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Siekime vienybės jaunimo labui
J. Bubelis --------

Mūsų politinėms grupėms ro
dant norą grįžti į konsolidaci
jos kelią, atsiranda galimybės 
bendruomeniniai atsikvėpti, aug
ti ir stiprėti. Politinių grupių 
tarpusavė kova buvo nemaža kliū
timi sekmingesniam Lietuvos 
laisvinimo bylos kėlimui ir jos 
perkėlimui į Jungtinių Tautų fo
rumą, bei kius institucijas.

Politinių veiksnių sutarimas 
turės įtakos ir į didesnį jauno
sios kartos įjungimą lietuvių 
bendruomenėn. Jaunimas iki šiol 
prikaišiojo lietuviškiems veiks
niams dėl vedamos vieningai 
bendruomenei žalingos politikos. 
O kad jaunieji vis dar atokiau 
stovi nuo bendruomeninės veik
los ir lietuvybės išlaikymo rū
pesčių, rodo jų permažas litu
anistiniu mokslu ir lietuvių ra
šytojų veikalais, kūryba domė
jimasis.

Dideliu vargu Kultūros Fon
das leidžia mūsų žymių rašyto
jų veikalus, o pažvelgę į mūsų 
studijuojančio jaunimo knygų 
spintas, ar jų tarpe užtiksim 
lietuvišką knygą? Žinoma, yra 
išimčių, učiau labai nedaug. 
Anglų kalba knygos jiems pri
einamesnės ir suprantamesnės, 
o lietuvių -- sunkiai beįkanda- 
mos. Kai lituanistinio auklėji
mo reikalas šeimoje apleidžia
mas ir kai subrendęs jaunuolis 
numoja ranka į mūsų bendruo
meninę bei kultūrinę veiklą, toks 
jau tenka nurašyti iš savųjų tar
po. Ir kur gi ne. Jam ir lietu
vių kalbos žodynas menkas pa-

sidaro, jau nekalbant apie savo 
tautai privėsusius sentimentus.

Tokia į jaunimo tarpą besi
braunanti dvasia, savaime aiš
ku, rautina lauk. Bet kokiomis 
priemonėmis? Kaip? į tai ne
lengva atsakyti.

Pirmon eilėn, susirūpinkime 
savo prieaugliu namie, leidžiant 
į mokyklas, kad jis išaugtų lie
tuviškas. Lituanistinė mokykla 
turėtų veikti prie kiekvienos 
skaitlingesnės lietuvių bendruo
menės apylinkės.

Atsiminkime, kad kur ima 
reikštis uutinės gyvybės išlai
kymo bėdos, ten atrandame ne 
vien tik šeimų kaltę, bet ir mū
sų bendruomeninį išsiblaškymą.

Apylinkėse siaurėjant veiklos 
apraiškoms ar jos nariams aps
nūdus, ko gero begalima tikėtis? 
Todėl spieskimės į lietuvių bend
ruomenę ir kitus į ją traukime. 
Fizinė egzistencija, nors ir kaip 
ją laikytume svarbia, vis dėlto 
yra antrinė. Išeivija yra sukū
rusi savo buvimo įteisinimą, su
sidedantį iš bendruomenės sie
kiamų tikslų. Tie tikslai atsiekia
mi per uutinės atgaivos bazes - 
savas bendruomenes. Į tokias 
bazes nesunku būtų įvesdinti ir 
jaunąją kartą, jei mažiau tarpu
savy erzelio keltume, ginant sa
vąsias politines spalvas, o dau
giau prisilaikant tautinės vieny
bės ryšio, rodant gražų pavyz
dį.

Mūsų politinėms partijoms 
vienybę atsiekus, reikia tikėtis 
tautiniai bendruomeninio pasis-

pirmininkas, kalba {susirinkusią 
minią.

Vyt. Maželio nuotrauka

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO
parašytąs veikalas neužilgo pasirodys knygų rin

koje. Monografiją leidžia
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba.

šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri
siimtus 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.

Kas lik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

tiepimo bei gyvesnės kultūrinės 
ir lietuvybei išlaikyti veiklos. 
Ypač didelį dėmesį teks atkreip
ti J jaunąją kartą, kuri neturi 
likti už bendruomenės ribų. 
Ruoškime sau pakaitalą, vyres
niesiems iš "klumpių" krentant.

Sykį šių eilučių autoriui vienas 
studentas,pakalbintas įsijungti į 
bendruomeninę veiklą, atrėžė ši
taip: "mes, jaunieji, palauksime, 
kol senieji savo atsivežtas gies
mes išgiedos, tada jau mes sto
sime į jų vietas ir duosime 
kitą toną". Tačiau kokį toną, taip 
ir nepasakė.

Matant, kuriais keliais dides
nė mūsų priaugančio jaunimo pa
suko klaidžioti, susirūpinkime 
juo. Traukime jį į bendruomeni
nį darbą anksčiau, negu jis nus
tatys, kada turės ateiti... šunau
jos birbynės tonu.

Yra ir gražių prošvaisčių. Yra 
sąmoningo akademinio jaunimo, 
naujos gadynės aušrininkų, kurie 
budins lietuvybei apmirusius ir 
įkvėps dvasią susiprasti.

Kažin, ar daug kas iš mūsų 
vyresniųjų brolių politiniuose 
veiksniuose apgailestaus, kokį jie 
per savo partijos ganymą ir gin
čais su kitomis grupėmis per ei
lę metų tautinės vienybės pavyz
dį yra parodę?

Turėjome ne vieną bandymą 
konsoliduotis grupiniai ir politi
niai, tačiau būtų gražu, jei šis 
paskutinis daromas žygis įneštų 
į mūsų tarpą brolišką santaiką 
ir tikrą vienybę.

šiame G.K. numeryje paskir
ti net 5 psl. laikraštinės kalbos 
trūkumams iškelti.

šalia kitų straipsnių ir nau
dingų ‘klausimų ir atsakymų*, teL 
pa ir St. Barzduko recenzija, ra
dusi visą eilę trukumų M. Kati
liškio knygoje šventadienis už 
mieto.

TECHNIKOS ŽODIS. 3 nr (87). 
Pasirodęs mūsų inžinierių ir ar
chitektų s-gos žurnalas savo tu

riniu kreipiąs dėmesį į naujau
sius technikos laimėjimus, ne
stokoja žinių apie pavienius lie
tuvius, technikos srityje iškilu
sius darbu ir mokslu. Leisdami 
savo periodinį leidinį, lietuviai 
inžinieriai parodo ir savo visuo
meniškumą bei prisirišimą orga
nizuotam lietuvių visuomeniniam 
gyvenimui, čia rasi ne tik sausų 
ir tik specialistams ‘įkandamų’ 
straipsnių, bet įdomių informa-

cijų ir žinių, reikalingų ir nau
dingų visiems technikos pažan
ga ir lietuvių inžinierių vaid
meniu besidomintiems.

Žurnalą redaguoja V. Pavil- 
čius. Metinė prenum. 5 dol. 
Adm. adresas: A. Pargauskas, 
5823 So. Whipple St., Chicago, 
III. 60629.

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

Tel. PRospecf 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtai!, nuo 
9 vai ryto iki !) vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marųnette Parko krautuvė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI Rūta Lee-Kilmonytė pravedusi Lietuvių Dienos programą.

GIMTOJI KALBA - 1964 m. 2 
nr. Redaktorius L. Dambrlūnas, 
4314 40th St., Brentwood, Md. 
Administracija -- 5348 So. Tal- 
man Avė., Chicago 32, III. Pre
numeratos kaina metams — 2 
dol. Leidžia Kultūros Fondas.

Paminint G.K. pasirodymą, Dir
voje jau ne kartą buvo užsiminta 
kad botų gerai,jei to žurnalo re
dakcija atkreiptų didesnį dėmesį 
mūsų laikraštinės kalbos trūku
mams. šį kartą ir nepagailėta 
pipirų Dirvai ir Draugui. Kiti 
gal dėl to užsirūstinti), bet Dir
vos redakcijai smagu, kad skai
tytojai ir švarios, taisyklingos 
lietuvių kalbos mylėtojai nori 
matyti tuos du laikraščius lei
džiamus taisyklingesne kalba.

Vienos spalvingiausių programų iki šiol matytų Pasaulinėje Mūgėje (N. Y. Times) "kaltininkai" 
-- šokių vadovai su Jadvyga Matulaitiene priešakyje.PLANINGAS TAUPYMAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupumui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant risas pašto 
pers itin t i mo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4* 2'.i išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7 7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Sv UIIITOf

INSURED
10 (f)oo« ząSZ

Vyt. Maželio nuotraukosNew Yorko lituanistinės mokyklos mokiniai Lietuvių Dienos parade.
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Vytautas ir Kotrina Marijonai Bostone, išleisdami savo jau
niausią dukrą Gražiną | Putnamo vienuolyną, suteikia tėvišką pa
laiminimą. e. Kerbelienės nuotrauka

LB CHICAGOS APYGARDOS 
VALDYBOS NEGALAVIMAI

Naujųjų ateivių pastan
gomis Chicagoje pradėtas 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimas davė daug po
zityvių darbų. Buvo įsteig
ta apygarda, centrinės in
stitucijos: Kultūros Fon
das, švietimo Taryba ir kt., 
kuriose nuo pirmų dienų 
dirbo ir dirba žymesnieji 
mūsų darbuotojai.

LB Chicagos apyg. val
dyba yra viena iš svarbiau
sių variklių lietuviškame 
gyvenime. Jau 12 metų ben
dradarbiaudama su vieti
nėmis organizacijomis yra 
užsirekomendavusi dideliais 
darbais. Jos pastangomis 
kuriamos lituanistinės mo
kyklos, moksleivių tautiniai 
ansambliai, visuomet pini
giniai LB valdybos remia
mi. Rengiami reikšminges
ni mūsų tautos ir valstybės 
įvykių minėjimai, įžymiųjų 
veikėjų sukakčių minėjimai 
ir akademijos, koncertai, 
teatro spektakliai, kultūros 
kongresai, spaudos ir kito
kios parodos, dainų ir šokių 
šventės, lietuviškų paviljo
nų įrengimas Tarptautinėse 
parodose, prisidėjimas prie 
Pavergtų Tautų savaitės 
darbu ir šimtai smulkesnių, 
einančių paskui vienas kitų 
ar lygiagrečiai.

Visuomenė su pagarba ir 
džiaugsmu stebėjo solidarų 
ir kultūringų LB Chicagos 
apygardos valdybos veiki
mų.

Bet... ir gražiame vei
kime kartais atsiranda ne
sklandumų ...

1962 m. sausio mėnesį 
LB Chicagos apygardos 
apylinkių atstovų suvažia
vime išrinkta apvgardos 
valdyba, pradžioje K. Dran
gos, vėliau P. Vėbros pir
mininkaujama, su nemažes
niu atsidėjimu dirbo bend
ruomeniška darbų. Patrio
tiškai nusiteikusi visuome
nė reiškė savo pritarimą ir 
pasitenkimų. Tačiau, 1963- 
iais metais, ruošiant Tauti
nių šokių šventę, dauguma 
tos valdybos narių pradėjo 
jausti, kad vienas iš jų, or
ganizuodamas šventę, pra
dėjo rodyti iniciatyvą nesu
derinamą su kolektyvo vei
kla. Rodos, turėtume tik 
sveikinti, kad Bendruome
nėje atsiranda žmonių, ku
rie savo darbais gražiai už
sirekomenduoja ir įgyja vi
suomenėje simpatijų. Gaila, 
kad minėtas valdybos na
rys, atlikdamas pavestą 
darbą, pamiršo bendruome

nišką solidarumą, būtiną 
priemonę didesnius darbus 
vykdant. Bet dauguma apy
gardos valdybos narių ne
kreipė į tai dėmesio.

Prieš 1964 m. vasario 2 
d. apygardos apylinkių at
stovų metinį suvažiavimų, 
išėjo viešumon organizuota 
grupė (ne kokios nors vie
nos partijos),kuri iš anksto 
norėjo įtaigoti suvažiavimo 
atstovus balsuoti už jų su
rašė siūlomus kandidatus. 
Sąraše buvo ir pats organi
zuotos grupės vadas. Sąra
šas buvo dalinamas atsto
vams. Po juo buvo pasirašę 
net trijų LB apylinkių pir
mininkai, kaip vėliau pa
aiškėjo, neturėję tų valdy
bų įgaliojimų. Aišku, tokios 
grupės organizavimas ir 
trijų pirmininkų po sąrašu 
padėti parašai, buvo skau
dus ir neteisingas bendruo
meniško solidarumo pažei
dimas. Tada atstovai sku
biai pradėjo siūlyti valdy- 
bon daugiau kandidatų. Re
zultate: iš grupinio sąrašo 
išrinkti 5 asmenys, o iš su
važiavimo išstatytų kandi
datų — 4.

Naujai išrinktoje apyg. 
valdyboje tuojau išryškėjo 
nesolidarumas. Pagal gru
pinį sąrašą išrinktieji pa
juto savo daugumą ir, ma
tyt, nutarė su kitais išrink
taisiais nesiskaityti. Pradė
jo viešai skelbti apie silpną 
buvusių valdybų veiklą ir 
pasiryžimą nuveikti dau
giau. Spaudoje pasirodė ei
lė straipsnių, apie veiklos 
planus: valdyba ruoš aukš
tesnio lygio kultūrinius pa
rengimus, organizuos meni
ninkų susitikimus su liet, 
visuomene, rengs jaunimo 
pavasario šventę (akademi
nio), tą akademinį jaunimą 
įrėmuos i LB eiles, organi
zuos pavasario sporto šven
tę, vasarą ekskursiją į Eu
ropą su lietuviais meninin
kais, bendruomenės mėne
si ir t.t.

Nuo skelbtų valdybos pla
nų praėjo apie pusmetis, o 
tie planai taip ir liko... 
planais. Jie negalėjo būtį 
įvykdyti, nes iš grupinio sų 
rašo išrinktieji buvo ir yra 
dar nauji Bendruomenės 
veikloje, o didžiuodamiesi 
savo "laimėjimu", užmiršo 
solidarumą, be kurio darbai 
atlikti neįmanoma. Patys 
darbu nevykdydami, užkir
to kelią ir kitiems išrink
tiesiems. seniai žinomiems

DETROIT

• Algis Zaparackas. Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
CV pirm, ir Lietuviškų Me- 
liodijų radijo valandos pra
nešėjas patieks, savo įspū
džius iš Lietuvių Dienos 
New Yorke, šį šeštadienį, 
rugsėjo 5-tą, 8:45 iki 9:45 
vai. vak. iš radijo stotieą 
WJLB banga 1400 k.

Detroito laikraščių strei
kui nesibaigiant, Lietuviš
kų Meliodijų radijo valan
dą prailgino savo progra
mos žinių skyrių, duoda pa
saulinių ir vietinių įvykių 
žinias, ypatingai tas, ku
rios liečia lietuvių reikalus.

Daugelis lietuvių gyvena 
toliau nuo Detroito, dabar 
negirdi L. M. programos dėl 
to, kad dienos me+u WJLB 
signalas siekia 1000 lem
pų, o naktį siekia tiktai 250 
lempų. Programos vedėjas 
Ralph Valatka stengiasi 
vėl gauti dienos meto laikų. 
Kurie dabar negirdi pro
gramos, prašomi parašyti 
tuo reikalu laiškus radijo 
stoties vadovybei sekančiu 
adresu: Mr. Thomas J. 
Warner, General Manager, 
Radio Station WJLB, 3109 
David Broderick Tower, 
Detroit 26, Michigan.

• Ralph Valatka su šei
ma išvyksta kelioms die
noms atostogų šią savaitę, 
ir sugrįš penktadienio va
karą. Programos reikalais 
skambinkite telefonu šešta
dienį — BRoadvvay 3-2224 
— iki 6 vai. vak.

MOKSLO METU PRADŽIA
L. B. Detroito Lituanistinė 

Šeštadieninė Mokykla su šiais 
mokslo metais žengia J penkio-

liktuosius lietuvybės išlaikymo 
darbo metus. Taigi šeštadieni 
rugsėjo mėn. 12 dieną pradeda
mi 1964/65 mokslo metai. Visi 
aštuonių skyrių mokiniai renkasi 
į šv. Antano parapijos mokyklą 
iš ryto 9 vai. 45 min. Mokiniai 
organizuotai dalyvaus pamaldose 
šv. Antano bažnyčioje, kurios 
prasidės lygiai 10 valandą. Pa
maldų metu giedos mokiniai, o 
giesmes vargonais palydės vie
tos vargon. Albertas Mateika, 
šv. mišias atnašaus ir pritaiky
tą pamokslą pasakys mokyklos 
kapelionas kun. Kazimieras Si
maitis. Mokinių tėvai ir Detroito 
visuomenė yra kviečiami daly
vauti mokinių pamaldose.

Tuoj po pamaldų bus daroma 
visos Lituanistinės Mokyklos 
nuotrauka, kuri bus panaudojama 
spaudai, mokyklos kronikai, Li
tuanistinių mokyklų istorinei me
džiagai ir mokyklų metraščiui. 
Todėl tėvai prašomi visus savo 
vaikus pristatyti į mokyklą lai
ku, kad visi visur galėtų pasi
rodyti ir dalyvauti.

Po trumpos pertraukos klasė
se bus informacijos mokyklos 
darbo ir tvarkos reikalais. Taip 
pat bus ir dainavimo pamoka. 
Suprantama, kad pirmąjį šešta
dieni jokių sąsiuvinių bei knygų

Detroito lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojais pamo
kos metu. j. Gaižučio nuotrauka

mokiniams su savim pasiimti 
nereikia. Tuo pačiu laiku kitose 
klasėse vyks naujų mokinių re
gistracija ir mokesčio už moks
lą išrinkimas. Tėvų komitetas 
prašo mokinių tėvus atlikti tą 
pareigą pirmąjį šeštadieni. Mo
kestis už mokslą nėra pakeistas, 
taigi viskas įprastine tvarka. Pa
geidaujama, kad tėvai iš karto 
užsimokėtų uš visus metus, ta
čiau tėvų palengvinimui galima 
užsimokėti ir pusmečiais.

Tėvams primenama, kad visi 
pirmojo skyriaus mokiniai, ku
rie iki šiolei mokyklos nėra lan

kę, iš anksto registruojasi pas 
mokyklos vedėją telefonu 
CR 8-2436 arba pas Bendruome
nės pirm. V. Paužą "Neringo
je". Taip pat tokia pačia tvarka 
turi užsiregistruoti ir tie būsi- 
mieji mokiniai, kurie, kad ir vi
sai nėra lankę mokyklos, nori 
jstoti | aukštesni skyrių. Tokie 
mokiniai bus perkelti | atitinka
mus skyrius pagal jų lituanistines 
žinias. Nespėję užsiregistruoti 
iš anksto, visa ui galės atlikti 
pirmąjį šėšudien| rugsėjo 12 d. 
nurodyta tvarka.

Mokyklos Vedėjas

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY CO. BASEMENT STORESĮ

MAY'S s BASEMENTS
...Tai mūšy įdomiausias palty

IŠPARDAVIMAS!ir puikios
LB veikėjams, kuriems 
dažniausiai, apie pirminin
ko naujus ar senus planus 
ir mintis nieko nebuvo ir 
nėra informuojama. Jeigu 
ir būdavo painformuojama, 
tai po to, kai jau reikalas 
nutartas...

Tiesa, valdybos surengta 
buv. valdybos švietimo ve
dėjo J. Vedegio užplanuota 
vaikų pavasario šventė ir 
vėžių balius, kurio visas 
pelnas, remiantis LB apyg. 
informacija, turėjo būti pa
skirtas vykstantiems į Lie
tuvių Dienų New Yorke vie
netams. Bet ir čia apyg. val
dyba neparodė supratimo, 
nepaskirdama pašalpų kai 
kurioms grupėms, reprezen
tuojančioms lietuvius ne tik 
savųjų, bet ir svetimųjų 
tarpe ir kurių eilėse maty
sime apie 75 G akademinio 
jaunimo.

Tikrai gaila, kad valdy
bos pirmininkas, būdamas 
energingas ir darbštus, pa
neigia bendruomeniška so
lidarumų. Pavyzdžiu galime 
nurodyti buv. Taut. šokių 
šventės reikalą. Apyg. val
dybai buvo paskirta 1000 
dol., kad organizuotų šokių 
mokytojus ir instruktorių 
kursus. Pirmininkas, ne
pranešęs ir nepatiekęs po
sėdžiui, pats vienas ėmėsi 
organizuoti kursus, pra
džioje paskyręs tam darbui 
vicepirmininkų, bet, kai pa
stebėjo organizacinius trū
kumus, pasiėmė pats. Pir
mininkas turėjo žinoti, kad 
kursams organizuoti pini
gai skirti ne jam, o apyg. 
valdybai, turinčiai teisę ir 
pareigą parinkti lektorius, 
numatyti sąmatą, nustaty
ti kursų programą ir t.t.

V i s uomenė pageidauja, 
kad per 11 metų buvęs pa
vyzdingas apygardos val
dybos veikimas nesumažė
tų. Valdybos nariams rei
kėtų mesti kokius grupi
nius nusistatymus ir vado
vaujantis bendruomenišku 
solidarumu bei persitvarky
ti taip, kad veikla būtų at
statyta. Š. š.

APYKAKLĖS:

IR ŠIOS PUIKIOS MEDŽIAGOS:

Vilnonės 
Vilnonės 
Vilnonės 
Vilnonės 
Vilnonės 
Vilnonės

pastelinės minkos 
sidabriniai mėlynos

ūkio minkos 
blondinės minkos

Natūralios 
Natūralios 
minkos 
Natūralios 
Natūralios

Petti-Points 
susiliejusių spalvų 
skulptūrinės 
diagonalai 
dryžuotos 
pliušinės

NATŪRALIOS MINKOS KAILIO 
IŠLAIDŽIOS

VISOS PASKUTINIAUSIŲ STILIŲ 
IR NAUJAUSIŲ SPALVŲ 
FASONUOSE!

DYDŽIAI:
Juniorėms 5 iki 15
Panelėms 8 iki 18
Mažoms panelėms 6 iki 1G

IR KITI PUIKŪS KAILIAI
UŽ ŽEMĄ KAINĄ!

SPECIALI GRUPĖ! TIK 150!
KAILIAIS APSIŪTŲ PALTŲ PAVYZDŽIAI
Daugelis šios rūiies gamintojų pavyzdžių. Liuksusinės vilnos, ak
centuotos geriausiais natūralios minkos, natūralios Norvegijos si
dabrinės lapės, nuspalvintų voverų kailiais. Ateikite ankrėiau ge
resniam pasirinkimui!

$59
ĮMOKĖJUS $5 me3 palaikysime jūsų pasirinktą paltą

BASEMENT WOMEN’S COAT DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, 
DOWNTOWN & ALL 4 ERANCHFS
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IR APYLINKĖSE
• Lithuanian Village ben

drovės' susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 28 d. Lietuvių sa
lėje. Susirinkimą atidarė 
b-vės pirm. Z. Dučmanas, 
kuris ir toliau vadovavo 
sklandžiai praėjusiai akci
ninkų sueigai.

Savo pranešime Z. Duč
manas, palietęs bendrą ben
drovės stovį, kuris esąs ge
roje padėtyje, pabaigoje 
pranešimo pabrėžė, kad už
simojus įvykdyti visa tai, 
kas organizuotai Clevelando 
lietuvių visuomenei būtina
— savi namai, vieta pobū
viams, jaunimui susieiti ir 
jaukiai praleisti liuoslaikį 
jaukioj lietuviškoj pastogėj
— dar reikalinga, kad žmo
nės uoliau įsijungtų į b-vės 
narių eiles perkant akcijas.

Kad b-vės stovis yra ge
rame kelyje, parodo ir tai, 
kad veikimo pirmaisiais 
metais akcininkams jau bu
vo išmokėta 5 nuoš. divi
dendo, o už praeitų metų 
kadenciją — 4 nuoš. Nuo
šimtis sumažėjęs dėl to. kad 
pastate teko atlikti stam
besni remonto darbai.

Finansini bendrovės stovį 
skaitlinėmis patiekė finan
sų sekretorius J. Apanavi
čius. Iš apyskaitos paaiškė
jo, kad b-vės pajamos per 
praeitus metus siekė 18,- 
487.02 dol. Pastato vertė 
f »'o amortizacijos) — 83,- 
250.00 dol. Paskolos už na
mą yra likę 46,021.29 dol.

Skolai už namą mažėjant, 
tuo pačiu kyla ir b-vės ak
cijų vertė. Gaila, kad apy
skaitoje nebuvo toji vertė 
parodyta.

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė St. Mačys, 
pareikšdamas, kad knygos 
vedamos tvarkingai ir kad 
visos išlaidos buvo padary
tos su b-vės valdybos žinia.

Po eilės paklausimų, ku
rių metu paaiškėjo Lietu
vių Klubo valdybos Įtaka 
Lithuanian Village b-vės 
valdyme, pagelbėjus sudėti 
pradinį kapitalą ir kad iš 
Clevelando skaitlingų lietu
viškųjų organizacijų tik 
dvi yra įstojusios nariais į 
b-vę bei kt. klausimų, buvo 
pereita prie 4 valdybos na
rių perrinkimo.

Rinkiminės kom i s i j o s 
vardu J. Malskis pranešė, 
kad iš 9 kandidatų daugiau
sia balsų gavę įeina į b-vės 
valdybą, būtent: J. Apana
vičius, J. Virbalis, St. Ma
čys ir Br. Bernotas.

Po susirinkimo b-vės val
dyba atvykusiems nariams 
buvo suruošusi vaišes.

• The Cleveland Trust Co. 
naujam dangoraižio — 
Ericview Plaza — to banko 
skyriui vadovauti paskyrė
O. A. Malder. bu v. kituose 
skyriuose vedėju. Kartu jis 
pakeliamas i banko vicepre
zidento postą.

• šokėjos Rūta ir Milda 
Jokubaitytės sekantį sek
madienį, rugsėjo 6 d., yra 
pakviestos dalyvauti Vokie
čių centrinėje farmoje {vyk
stančiame Vengrų skautų 
sąskrydyje, kurio metu jos 
išpildys meninę programą.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda l5-25r<- nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office M E 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 I.orain Avė., 
Cleveland. Ohio

Senatorius Barry Goldwater

Prieš dvidešimt metų palikome tėvynę Lietuvą švie
sių grįžimo vilčių gaivinami, šiandien tos viltys yra nu- 
grimzdusios probolševikiškos politikos verpetuose, kurią 
Jungtinės Amerikos Valstybės vedė paskutiniu trisde
šimties metų bėgyje. Išdavimai aukštose valdžios vietose 
ir sąmoningas šnipų bei išdavikų nuslėpimas, žinomų pro- 
komunistų skyrimas į įtakingas vietas, pro-komunistiško 
Aukščiausio Teismo sudarymas, prokomunistinė propa
ganda spaudoje, radijoje ir televizijoje bei oficiali vy
riausybes kova prieš ko-egzistencijos su bolševikais kri
tika privedė kraštą prie vidinės suirutės ir absoliutaus 
bankroto užsienio santykiuose. Lenino pranašystė, kad 
”su Amerika nereikės kariauti — ji pati nudribs į mūsų 
glėbį kaip prinokęs vaisius”, šiandien nebeatrodo fantas
tinga.

Išvesti Ameriką iš dabartinės vidaus ir užsienio kri
zės tegali aukštų principų žmogus su charakteriu, pasi
ryžimu ir energija, žmogus, kuris nebijotų išvalyti vals
tybės aparato nuo bolševikų agentų ir jų naivių sėbrų, 
nebijotų bolševikams pasakyti ”ne” ir būtų pasiryžęs su
triuškinti sovietų vergų imperiją ir grąžinti laisvę jos 
nekaltoms aukoms, šitokiu žmogumi yra senatorius Bar
ry Goldvvateris, nuo kurio išrinkimo Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentu priklauso šios šalies ir viso pasau
lio likimas.

Kadangi Lietuva negali būti laisva tol, kol nepaklup- 
dytas milžinas ant molinių kojų — Sovietų Sąjungą — 
visų mūsų pareiga yra pašvęsti savo jėgas Amerikos pre
zidentu išrinkti tokį žmogų, kuris yra pasiryžęs tą užda
vinį atlikti, šito akivaizdo’e mes kviečiame visus lietuvius 
stoti į Senatoriaus Goldvvaterio rėmėjų eiles ir aktyviai 
prisidėti prie jo išrinkimo Amerikos prezidentu.

Ohio Lietuvių Komitetas Goldvvaterio 
Kandidatūrai paremti.

Dr. Vladas Ramanauskas — Pirmininkas 
Julius Smetona — Sekretorius

Nariai: Milita Apanienė, Jaunutis Nasvytis, 
Vladas Plečkaitis, Algis Pautienis,
Juozas Premeneckas, Margarita Premeneckienė, 
Vytautas Staškevičius, Gen. Kazys Tallat-Kelpša

• Sėkmingas lietuviu pa
sirodymas buvo pademons
truotas ir County Fair. Ak- 
rone. Ten vietos lietuvių 
pastangomis įrengtas lietu
viškas paviljonas jau kelin
ti metai iš eilės laimi pirmą 
premiją kitų tautybių tar
pe.

Tautinio meno progra
mos varžybose Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės Mo
kyklos šokėjų grupė laimė
jo antrą vietą.

ATSILANKYKIT I 
PARODĄ

Didžioji Clevelando Pro
greso Paroda baigsis antra
dienį, rugsėjo 7 d. Kas ne
galėjo pirmomis dienomis 
ten nuvykti, turi dar kelias 
dienas laiko.

Paroda atidaro ir vaka
rais. Įėjimas nemokamai. 
Prie įėjimo pasiimkit kiek
vienas po oficiali lapelį 
”DOOR PRIZE STUB”, {ra
šykit savo aiškų vardą ir 
adresą. Tai laimėjimams 
bilietai, kuriais galite lai
mėti automobilį. Trauki
mas bus paskutinę dieną. 
Įmesk it išpildytą lapelį į 
dėžutę esančią viduje.

Ta milžiniška naujai 
Įrengta konvencijoms salė 
užpildyta naujausiais tech
nikos laimėjimų pavyz
džiais. D.L.K. Birutės Drau
gijos rūpesčiu, veikia lietu
viškas skyrius su pritaik. 
meno išdirbiniais, kepsniais 
ir 1.1.

Lietuvių skyrius randasi
t. v. ’ Nationalities section”. 
Pasiekiamas einant beveik 
per visus kitus parodoje 
skyrius ir Įrengimus. Sura
sit paslaugias birutietes be- 
sitriūsiant aiškiai matomo
je vietoje. Didelis Rūkšte- 
lės piešinys, lietuvaitės prie 
kryžiaus (skolintas iš Čiur
lionio namų) patraukia pra
eivių akį.

Šalia tautybių skyriaus 
yra didžiulė salė publikai 
susėsti, kur kas vakaras bū
na Įvairios programos, tau
tiniai šokiai ir 1.1.

Lietuvių programoje pa
kaitomis pasirodo Čiurlionio 
Ansamblis, Vysk. Valan
čiaus Lit. Mokyklos šokėjų 
grupė, šokėjos Rūta ir Mil
da Jokubaitytės. dain. N. 
Braziulienė ir pianistė G. 
Karsokienė. Prog r a m o s 

pranešėja Mrs. Ambrose.
Stebint keliems tūkstan

čiams parodos lankytojų, 
sekmadienį, rugpiūčio 30 d. 
tautybių programų iškilmė
se, Į kurias atsilankė ir Cle
velando miesto burmistras 
Ralph J. Locher su ponia, 
publikos didelių simpatijų 
susilaukė lietuvių progra
mą išpildžiusios sesutės Jo
kubaitytės ir solistė Nora 
Braziulienė, pianinu lydint
G. Karsokienei.

Gerą pasisekimą turėjo 
ir parodos lietuvių paviljo
nas.

• Petras ir Anelė Pociai 
iš St. Petersburg, Florida, 
šiomis dienomis lankėsi Cle
velande. Veiklūs vietos lie
tuviškųjų organizacijų vei
kėjai Clevelande aplankė 
pažįstamus ir susipažino su 
lietuvių kolonijos gyveni
mu.

P. Pocius yra Floridos 
Lietuviai laikraščio leidė
jas. To laikraščio redakto
riaus Edv. Karnėno lydi
mas, jis atsilankė Vilties 
spaustuvėje, kur tas laik
raštis spausdinamas.

• Kaip palikti namus šei
mai ,be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 881-7741.

BROLIAI JASIUKONIAI 
CLEVELANDE

Broliai Leonas ir Romanas 
Jasiukoniai, gyveną Los Ange
les, praėjusios savaitės gale ap
lankė Clevelandą. Pasinaudoda
mi atostogomis, jie keliavo pas 
savo vyresnį brolį, Povilą Ja- 
siukonį, žinomą lietuviškos fil- 
mos kūrėją, gyvenantį New Ha- 
vene, praleisti atostogų bei pa
sitarti lietuviškų filmų gaminimo 
reikalais. Kaip žinoma, Povilas 
Jasiukonis gamina Lietuviškų 
Vestuvių filmą.

Svečiai iš Los Angeles, ke
liaudami automobiliu iš Vakarų 
į Rytus, lanko didesnes lietuviš
kas bendruomenes. Jie svečia
vosi Chicagoje, o penktadienį 
pasiekę Clevelandą, buvo susto
ję pas Vytautą ir Norą Brazlu- 
lius. Svečiai domėjosi Clevelan
do lietuvių kultūriniu gyvenimu 
bei jųjų veikla.

KULTŪRINIAME DARŽE
LYJE IŠKILMIŲ NEBUS

šiuo pranešama, kad Lie
tuvių Kultūriniame Darže
lyje, sekmadienį, rugsėjo 6,

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 19O»

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

ČIURLIONIO ANSAMBLIS PRADEDA 

SUKAKTUVINį 25-jų METŲ SEZONĄ

Mūsų tautinį dainos, muzikos 
ir šokio meną iškėlusiam, iš
populiarinusiam ir plačiai po pa
saulį išgarsinusiam Čiurlionio 
Ansambliui, atlaikiusiam karo 
audras, tremties vargus ir emi
gracijos vėjus, priklauso mūsų 
visuomenės didžiausias dėkingu
mas ir pagarba. Ansamblyje, be 
abejo, matome daugelį naujų vei
dų. Bet jų tikslas, jų pasišventi
mas yra tas pats, kaip ir tų, 
kurie nepailso ne tik išbuvę An
samblyje tuos 25 metus, bet jam 
sėkmingai vadovavę. Tai atžymė- 
tina Ansamblio meno vadovo ir 
dirigento Alfonso Mikulskio ir 
kanklininkių vadovės Onos Mi
kulskienės sukaktis.

Čiurlionio Ansamblis nėra vien 
tik eilinis choras, bet didelį dar
bo barą atlikusi kultūrinė institu
cija, už tėvynės ribų atsidūrusi 
lietuviškojo meno reprezentacinė 
pažiba. Tą puikiai žino ir supran
ta visa lietuviškoji visuomenė, 
ką parodė ir gausūs bei nuošir
dūs plojimai Lietuvių Dienos pa
rado metuNewYorke,čiurlionie- 
čiams pasirodžius eisenoje.

Savo jaukių namų pastogėje 
rugpiūčio 29 d. čiurlioniečiai bu
vo susirinkę tradiciniam pobū
viui praeito sezono darbams at
žymėti ir kartu pažvelgti į neto
limą ateitį, kuri turės praeiti 
sukaktuvinėje nuotaikoje.

Ansamblio valdybos pirminin
kas Vladas Plečkaitis, žvelgda
mas į praeitų metų sezoną, pra
nešė, kad šalia Ansamblio išvy
kų į kitus miestus ir dalyvavimo 
Lietuvių Dienoje New Yorke, at
likta visa eilė pasirodymų įvai
rių švenčių, minėjimų ir kt. pro
gomis.

Be to, Ansamblio plokštelių 
Mes Padainuosim pirmoji laida

iškilmių nebus, kaip buvo 
Dirvoje praeitą savaitę pa
skelbta. Tautos šventės mi
nėjimas, kaip metinė PL ir 
JAV Bendruomenės diena, 
bus atlikta šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje iškilmingo
mis pamaldomis, organiza
cijoms dalyvaujant su savo 
vėliavomis. Tos šventės 
proga bus pagerbti žuvusie
ji kovoje už Lietuvos lais
vę. Pamaldų pradžia 10:30 
vai.

Darželyje iškilmės atidė
tos, kad tinkamiau pasiruo
šus programos dalyviams ir 
tų iškilmių nufilmavimui.

o i

(viso 3000 plokšt.) išparduota. 
Baigiama ruošti ilgo grojimo 
plokštelė iš pirmojo čiurlionie- 
čių plokštelių albumo.

Čiurlloničių darbą geriausiai 
pavaizduoja patiekti duomenys 
apie repeticijas. Jų būta 80. Jas 
lankė vidutiniškai po 60 choris
tų. Skaitant, kad repeticija tę
siasi apie 2 vai., susidaro viso 
10.000 valandų. Be abejo, kad 
dažnu atveju Ansamblio išvykoj 
yra surištos su asmeninėmis iš
laidomis, keblumais su darbovie
tėmis ir pan. Galime suprasti, 
kad Ansamblio nariai turi pa
kelti ne mažą materialinę naštą. 
Bet jie visa tai nugali savo entu
ziazmu, meile lietuviškam reika
lui.

Pobūvio proga buvo pagerbti 
ir atitinkamai atžymėti uolūs an
sambliečiai ir Ansamblyje veikę 
ilgesnį laikotarpį. Buvo pareikšta 
gili padėka meno vadovui Alf. 
Mikulskiui, nepraleidusiam nei 
vienos repeticijos L Navickaitei, 
A. Neimanienei, R. Zorskienei ir 
kt. Ansamblio naujieji kandidatai: 
Rita Katalinaitė, Romas Misiū
nas, Algis Motiejūnas ir Rai
mundas Sadauskas buvo priimti 
tikraisiais nariais.

Sidabriniu Ansamblio ženkle
liu buvo apdovanoti: AudronėGe- 
lažytė. Gražina Plečkaitienė, In
grida Stasaitė ir Vladas Plečkai
tis, gi auksiniu ženkleliu buvo 
pagerbtas 10 metų Ansamblyje 
dalyvavęs Romas Apanavičius.

Įžengdamas J 25-ųjų savo dar
bo metų sezoną. Ansamblis yra 
numatęs visą eilę koncertų ir 
pasirodymų, kad tą sukaktuvinį 
sezoną kuo plačiau atžymėjus.

LB I Apylinkės p-kas F. Ei- 
dimtas įteikė čekį spec. komi
teto vardu, kuris gražiai pasi
darbavo, kad įgalinus Ansamb
liui vykti J Lietuvių Dieną. An
sambliui gražių sveikinimų ir 
linkėjimų pabėrė Vaidilos teatro 
vadovas P. Maželis, Tėvynės 
Garsų Radijo vedėjas J. Stem- 
pužis, Vyt. Braziulis, J. Dau
gėla. Čiurlioniečiams už gražų 
darbą, pasiaukojimą ir savo mi
sijos supratimą jautriai ir nuo
širdžiai dėkojo A. Mikulskis.

Visada geroje nuotaikoje, ku
pini lietuviškam darbui energi
jos, čiurlioniečiai žengia į naują, 
viltingą ir vertą visuomenės dė
mesio darbo sezoną.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

LIETUVIŲ RAJONE
2 šeimų namas, arti šv. 

Jurgio, po 6 ir 4 kamb. Ga- 
ziniai pečiai, didelis skly
pas.

MAINLAINE REALTY
1191 E. 79 St.

HE 1-8181
(98-99)

J. P. MULL-MULIOLIS ■ 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
6 k. 1 š., gerame stovyje, 

variniai vandens vamzdžiai, 
geras rūsys, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas, {mo
kėjimas tik $600.00.

2 šeimų, 4-4, 11,000 dol.

2 šeimų, 4-3, 7,700 dol.

2 š. 5-1 ir 6 k. 1 š. ant 1 
sklypo arti šv. Vito. Gra
žus kiemas. $14,900.

Investavimui
2L» š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
Kaina $12,500. {mokėjimas 
$1.000. Bankui $121 mėn.

Euclid — Green
6 kamb., 3 mieg. butas 

žemai, moderni virtuvė ir 
vonia. 3 kamb. butas vir
šuj. $16,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1 6666



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Darbo Dienos šventės 
proga, pirmadienį, rugsėjo 
7 d., Dirva nepasirodys. Se
kantis po šventės Dirvos 
numeris išeis rugsėjo 9 d. 
Po to, Dirva vėl rodysis 3 
kartus j savaitę.

• Santaros-Šviesos Fede
racijos suvažiavimas įvyks
ta rugsėjo mėn. 8-13 d.d. 
Tabor Farmoje, Sodus, Mi- 
chigan. Kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šiemet su
važiavimui ruošiama inte
lektualiai iššaukianti, pro
fesiniai įvairi, žmogiškai 
įdomi kultūrinė, visuomeni
nė ir meninė programa.

Suvažiavime skaitys pa
skaitas, darys pranešimus 
ir dalyvaus sympoziumuose 
rež. Jurgis Blekaitis. dr. 
Kęstutis Keblvs, rašyt. 
Czeslaw Milcsz, dr. Henri
kas Nagvs, dr. Kostas Os
trauskas, ist. Vincas Trum
pa, žurn. Henrikas žemelis, 
Kęstutis žygas, inž. Pranas 
Zunde, inž. Valdas Adam- 
kavičius. Algimantas Gu- 
reckas, dr. Vytautas Kavo
lis ir dr. Jonas Valaitis.

Literatūros vakare, kuris 
bus dedikuotas netikėtai 
mirusiam rašytojui Juliui 
Kaupui, savo naujausią kū
rybą skaitys rašytojai Vi
talija Bogutaitė, Liūne Su
tema, Jurgis Blekaitis, Ma
rius Katiliškis, Kęstutis 
Kėblys, Algimantas Mac
kus, Czeslaw Milosz, Henri
kas Nagys ir Kostas Os
trauskas.

Visi norintieji suvažiavi
me dalyvauti turi tuojau 
registruotis suvažia v i m o 
rengimo komisijoje praneš
dami tikslią atvykimo datą, 
o ne Federacijos nariai pra
šomi gauti iš rengimo ko
misijos ir asmeninius kvie
timus. Komisijos adresas: 
Valdas Adamkavičius, Ta
bor Farm, Sodus, Mich.

Amerikos Lietuvių Tautines Są

jungos Elizabeth skyriaus pirmininkui

JUOZUI JUŠKAI

mirus, nuliūdime likusią našlę, dukte

ris ir sūnų giliai užjaučia

A. L. Tautinės Sąjungos 
Valdyba

Korp! Neo-Lithuania liūdi netekusi savo na
rio Filisterio

A. A
J. JUŠKOS,

kuris mirė Elizabeth, N. J.
Jo liūdinčiai šeimai bei artimiesiems Korp! 

Neo-Lithuania vardu reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Buv. Kauno miesto policijos vadui
A. A.

VLADUI JANKAUSKUI
mirus, jo žmoną VINCENTĄ ir dukras su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Augustas ir Elena Ramanauskai

PRANAS SALADŽIUS 
ROCHESTERYJE SURIN
KO DAR 18 PREZ. ANT.
SMETONOS MONOGRA

FIJOS PRENUMERA
TORIŲ!

Pulk. Pranas Saladžius, 
uolusis tautinių darbų rė
mėjas, šiomis dienomis pri
siuntė jau trečią iš eilės 
prez. Ant. Smetonos prenu
meratorių sąrašą, šį kartą 
sąraše yra 18 asmenų: J. 
Musteikis, V. Staškevičius,
K. Jankus, J. VaiČys, R. 
Gaidytė, J. Jonušas, B. Apa
navičius, Pr. Puidokas, H. 
žemelis, J. Karosas, Pr. Na
gys, Aid. Kavaliauskas, V. 
Bartašius, K. Lapinskas, V. 
Sodys, B. Vidmantas, J. 
Skiurila ir Br. Januškevi
čius.

Visi tai rochesteriečiai, 
išskyrus tris, kurie yra Pr. 
Saladžiaus giminės ir jiems 
monografiją uolusis rinkė
jas siunčia kaip dovaną.

Pr. Saladžiaus darbas yra 
vertas didelio dėmesio. Tai 
pavyzdys, kaip prie gerų 
norų ir geros valios galima 
atlikti naudingi darbai.

Turimomis žiniomis, ne 
mažą prenumeratorių sąra
šą turi sudaręs ir ALT 
S-gos East Chicagos sky
riaus pirmininkas Romual
das Nemickas.

Knyga jau randasi vieno
je Chicagos knygryšyklų, 
kur baigiamas to stambaus 
veikalo išorinis apipavidali
nimas. Neužilgo ji bus pra
dėta išsiuntinėti prenume
ratoriams.

• Milda Grigarienė su sū
num Ronaldu - Bronium iš 
S a c ramento, Kalifornijos, 
aplankiusi Pasaulinę mugę 
New Yorke ir seserį New 
Jersey, lanko savo tėvelius 
Kavalus Montrealyje, Ka
nadoj.

• Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba nuošir
džiai dėkoja kolegoms-ėms, 
atsiliepusiems į Vyr. Val
dybos prašymą paremti 
Korp! Klestėjimo ir Sto
vyklos Fondą.

Aukas pastaruoju laiku 
prisiuntė dar šie kolegos-ės: 
Alf. Simonaitis, St. Šiaučiū
nas, K. Germanas, V. B. 
Rimgailienė, Dr. J. Gedimi
nas, D. & V. Siliūnai, J. 
Dragašius, St. Mankus, T. 
Blinstrubas, P. Steikūnas, 
J. Jurkūnas, J. Jurevičius, 
R. šiaudikis, Eug. Noakas, 
J. Gaižutis, Dr. J. Bartkus, 
And. Mackevičius, S. M., 
Stp. Mackevičius, K. šepu- 
ta, V. Abraitis, Br. Elsber- 
gas, Dr. L. Kriaučeliūnas, 
Dr. A. Didžiulienė, A. Kal
vaitis, Dr. J. Pavilionis ir 
šeima, M. Naujokas, J. 
Graužinis, Ig. Andrašiūnas 
ir J. Taruška.

Korp! Vyr. Valdyba pra
šo ir kitus kolegas-es, ku
rie dar nesuspėjo ar pri
miršo savo korporantišką 
pareigą atlikti, padaryti tai 
artimiausiu laiku.

Aukas siųsti: M. A. Šim
kus, 4259 So. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60632.

REALI PAGARBA 
MIRUSIAJAM

Lietuviai dažnai paseka 
kitataučius. Ypač jie uoliai 
pamėgdžioja amerikiečius, 
vokiečius, gal mano, kad 
anie gudresni. Vienas iš la
biausiai mėgiamų dalykų 
pamėgdžioti yra gėlės ir 
vainikai ant mirusiojo ka
po. Nė nepagalvojama, kad 
duobkasiai visas tas grožy
bes nušluoja į šiukšlyną, 
kai tik baigiasi laidotuvių 
eisena.

Mirusius reikia pagerbti, 
už juos melstis, tačiau lai
dotuvių proga mūsų tėvai 
ir protėviai prisimindavo 
vargšus, apdalindavo juos 
maistu, pinigais, o ant kars
to padėdavo savo augintas 
gėles.

Yonkerso ir apylinkių lie
tuviai panašiai pasielgė, kai 
mirė daugeliui gerai žino
mas Henrikas Bezumavi- 
čius. Vietoje gėlių ant jo 
karsto mirusiojo giminės ir 
artimieji paaukojo varg
šams šelpti per Balfą 105 
dolerius. Aukotojai: $25.00 
VI. ir Vt. Staškai, po $10.00 
— J. L. Bražinskai, Al. Ba
nys, H. Januškevičius, Ir. 
Dymšienė su M. Ogden šei
ma, H. L. Mikuckiai ir J. J. 
Bražinskai. Po $5,00 — Ir. 
Laurinavičienė, J. S. Sa
vickai, S. Kozakevičius ir 
E. Bartosh.

Amžiną atilsį mirusiam 
ir nuoširdus ačiū už aukas 
ir gražų pavyzdį aukoto
jams. BALFAS

• Lietuvos Atstovas J. 
Rajeckas laišku pasveikino 
buv. JAV prezidentą, Her- 
bert Hoover’į, jo 90 metų 
amžiau sukakties proga, 
1964. VIII. 10 d.

Savo laiške J. Rajeckas 
pasidžiaugė, kad sukaktu
vininkas yra buvęs laisvo
sios Lietuvos suklestėjimo 
liudininku.

Buv. prezidentas Herbert 
Hoover’is laišku padėkojo 
Lietuvos atstovui už gražų 
sveikinimą ir savo padėką 
baigė žodžiais — "Aš tikiu 
ir meldžiuos už Jūsų krašto 
laisvę” ("I hope and pray 
for the freedom of your 
country”).

LOS ANGELES

SANTA MONIKOS 
LIETUVIŲ ŽINIAI

Naujai įsisteigusi Santa 
Monikos Lituanistinė Mo
kykla pradeda veikti šių 
metų rugsėjo 12 dieną, šeš
tadienį. Visi mokyklinio 
amžiaus vaikai tą dieną ren
kasi 8 vai. ryto — pamal
doms šventos Monikos baž
nyčioje, kuri yra prie 7 -tos 
ir California gatvių ir 9

Norma Razvadauskaitė Ir Vincas Šnipas Bostone sukūrę lietuviš
ką šeimą.

BOSTON

IR VĖL NAUJA LIETU
VIŠKA ŠEIMA BOSTONE

Rugpiūčio 15 d. šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny
čioje, So. Bostone, žiedais 
pasikeitė Norma Razva
dauskaitė iš So. Bostono su 
Vincu Šnipu iš Hartford, 
Conn.

vai. į Lincoln Junior High 
School, 16-tos ir California 
gatvių kampe, registracijai.

Mokyklos Vadovybė
• Los Angeles Jūrų skau

tai rugpiūčio 29 — rugsėjo 
7 d.d. Catalina saloje sto
vyklaudami, užsiims ne 
vien jūrų sportu, bet moky
sis lietuvių kalbos ir savo 
programą paįvairins muzi
ka. Lituanistinę dalį ves 
mokyt. Birutė Čiurlionienė. 
"Baltijos Vėjai” — muz. 
Giedrės Gudauskienės va
dovaujamo Ansamblio "vy
rai”, visi jūrų skautai — 
"bebrų” skilties, jei dar 
liks jėgų po buriavimo, pa
sirodys savo instrumen
tais .. . žinoma, skambės ir 
lietuviškos dainos. Los An
geles Jūrų Skautų įsteigė
jas ir nuolatinis talkininkas 
bei globėjas yra Stepas Ma- 
karevičius. L. A. Jūrų Skau
tų dabartinis vadas — Al
gis Raulinaitis. Jaunesnieji 
vadai: V. Dūda, R. Dūda, 
šakys, Jusionis, Mažeikaitė.

• Mokyt. Ona Razutienė, 
energingiausia ir nuošir
džiausia Los Angeles dar
buotoja su jaunimu, buvo 
išvykusi su Jaunimo An
sambliu — tautinių šokių 
šokėjais j Lietuvių Dieną 
New Yorke. Tolimoje kelio
nėje globoti jaunimą jai pa
dėjo V. Kazlauskienė.

Los Angeles instrumentalistų ansamblis "Baltijos Vėjai” va
dovaujami Giedrės Gudauskienės. Nuotraukoje: Raimundas Čiur
lionis, Gediminas Gudauskas, Saulius Gudauskas ir Arimantas 
Arbas. L. Kančauskonuotrauka

Norma yra a. a. Prano 
Razvadausko. buvusio Vy
čių pirmininko ir daugelio 
organizacijų Bostone veikė
jo, ir Genės Razvadauskie- 
nės dukra.

Normai augant lietuviš
kumas šeimoje šiltai palai
komas, todėl Norma užau
go su puikia lietuvių kalba, 
pamėgo tautišką šokį, lie
tuvišką dainą ir lietuviško
se organizacijose susiranda 
sau vyrą Vincą. Norma — 
čia gimusi 3-čios kartos lie
tuvaitė, Vincas — gimęs 
Lietuvoje.

Lietuviškumas nesutruk
dė Vincui baigti Conn. vals
tybės universitetą, atlikti 
karinę prievolę, lietuvišku
mas nesutrukdė ir Normai 
baigti Mass. valstybės uni
versitetą magistro laips
niui. Abu būsimi mokyto
jai. Sutuoktuvių apeigas 
atliko kun. Janiūnas.

Liet. Piliečių D-jos di
džio ii salė buvo perpildyta 
apie 350 žmonių. Vyriau
sias "maršalka” Antanas 
Matjoška. Kalbėjo muz. J. 
Kačinskas (Norma yra pa
rapijos choro narė), Dr. V. 
Ramanauskas iš Clevelando 
(Razvadauskai yra Rama
nauskų sponseriai) ir P. 
žičkus mamos Genės ir ar
timųjų vardu.

Gražios pamergės, pui
kūs pabroliai, lietuviškos 
dainos dabino vestuvių po
kyli-

Jaunieji, be kitų gausin
gi! dovanų, gavo Dirvos 
prenumeratą 1 metams. Pa
žymėtina, kad šios vestuvės 
buvo 15-os iš eilės lietuviš
kos vestuvės Bostone šią 
vasarą.

CHICAGO

• K. Donelaičio Lituanis
tikos mokykla Chicagoje 
naujuosius mokslo metus 
pradeda vaikų registracija 

rugsėjo mėn. 12 d., 10 vai. 
ryte Marąuette Fieldhouse 
patalpose prie Marąuette 
Rd. ir Kedzie Avė. Regis
tracija tęsis iki 1:30 vai. 
po pietų. Ten pat galima 
bus įsigyti vadovėlius ir są
siuvinius.

Reguliarios pamokos pra
sidės rugsėjo mėn. 17 d., 9 
vai. McKey valdiškose pa
talpose. Adresas: 69 ir 
Fairfield gatvių kampas.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis pas mokyt. B. 
Vindašienę — WA 5-5612, 
pas mokyt, I. Bukaveckie- 
nę — PR 6-3320 ir pas 
mokyt. S. šukelienę — GR 
6-0241.

BALTIMORE
• Sekmadienį, rugsėjo 6 

d., 11 vai. 30 min., šv. Petro 
bažnyčioje už a. a. Jono 
Lietuvninko sielą bus at
laikytos mišios. Po pamal
dų visi dalyviai, velionio ar
timieji, draugai ir pažįsta
mi vyksta į Naujosios Ka
tedros kapines, kur ant 
Lietuvninko kapo bus uždė
tas vainikas, šia proga, pri
simindami velioni, po žodį 
tars Baltimorės liet, orga
nizacijų atstovai. Apeiga ir 
visa paranga rūpinasi Taut. 
S-gos Baltimorės skyriaus 
valdyba.

Visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti.

PITTSBURGH

• Algirdas Grigaliūnas 
rugpiūčio mėn. baigė Pitts- 
burgbo universitete pramo
nės inžineriją (Industrial 
Enginering). Studijas tęs 
toliau tame pat universite
te.

A. Grigaliūnas kaip pasi
žymėjęs futbolo žaidėjas, 
gavo stipendiją.

TORONTO
APTARIAMI ŠVIETIMO 

REIKALAI

Toronto lietuvių šeštadie
ninės mokyklos tarybos po
sėdyje rugpiūčio 25 d. bu
vo aptarta eilė mokyklą lie
čiančių klausimų.’

Mokslą numatyta pradė
ti rugsėjo 12 d., 9 vai. tose 
pačiose patalpose. Daromi 
žygiai gauti daugiau klasių, 
nes šiais mokslo metais lan
kančių mokyklą mokinių 
skaičius, reikia manyt, 
sieks apie 6^0. Nustatytos 
tėvų susirinkimo ir Kalėdų 
eglutės datos. Tėvų susirin
kimas numatomas kviesti 
rugsėjo 20 d., 12 vai. 30 
min. Prisikėlimo parapijos 
salėje, o eglutė — gruodžio 
20 d. taipgi ten pat.

Posėdyje buvo ypatingas 
dėmesys atkreiptas j moki
nių choro organizavimą, 
mokymą lietuviškų dainų 
ir tautinių šokių, šiam tiks
lui numatyta kviesti tų da
lių žinovai specialistai.

Moksleiviams, baigusiems 
šeštadieninę lietuvių mo
kykla ir norintiems tobu
lintis lituanistikoje, numa
tomas atnaujinti lituanisti
nis seminaras.

Posėdyje dalyvavo Tary
bos pirmininkas, šv. Jono 
Kr. parapijos klebonas P. 
Ažubalis, Prisikėlimo para
pijos atstovas T. Paulius 
OFM, mokyklos vedėjas J. 
Andrulis, tėvų komiteto 
pirm. L. šeškus ir KLB at
stovas P. Bastys. pb
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