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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NATO PERTVARKYMAS
BRITŲ PREMJERAS WILSONAS WASHINGTO- 
NE STENGĖSI SULAIKYTI WASHINGTONO- 
BONNOS AŠIES SUSIFORMAVIMĄ, PRIE KU
RIOS VESTŲ ATOMINIO LAIVYNO SUDARY
MAS VIEN Iš AMERIKIEČIŲ IR VOKIEČIŲ. — 
BRITAI SIŪLOSI JAME DALYVAUTI SU TAM 
TIKROMIS SĄLYGOMIS. VIENA AIŠKU, KAD 
NATO REIKALINGA SKUBIŲ REFORMŲ, KAD 

PATENKINUS SUSTIPRĖJUSIŲ EUROPOS 
VALSTYBIŲ SAUGUMO TROŠKIMĄ.

-------- Vytautas Meškauskas --------
Nors rašant šias eilutes D. 

Britanijos prejero H. Wilsono 
viešnagės VVashingtone rezulta
tai dar nebuvo žinomi, tačiau pa
grindinė jo pasitarimo su prezi
dentu Johnsonu tema turėjo būti 
Siaurinio Atlanto Apsigynimo Or
ganizacijos — NATO ateitis. Kad 
supratus visą susidariusią būklę 
ir britų naujus pasiūlymus jai per
tvarkyti, reikia atsiminti kai ku
riuos faktus.

• KOMUNISTINE R. VOKIE
TIJOS vyriausybė surado būdą, 
kaip uždarbiauti Berlyno sienos 
pagalba. Vienas būdų, tai reika
lavimas įvažiuojantiems į R. Ber
lyną ar R. Vokietiją įsigyti bent 
5 markes oficialiu kursu. O tų 
įsigytų markių nebegalima išsi
vežti. Tuo bodu numatoma surink
ti arti 16 mil. dol. vertės "kie
tos" valiutos. Kitas būdas, tai rei
kalavimas išvykstantiems J Va
karus seneliams pirkti geležin
kelio bilietą į abi puses. Vak. Vo
kietijoje tokie bilietai negalioja, 
bet norintieji išvykti to nepaiso. 

Be to, ir Vak. Vokietijos gelžke- 
liečiai pro pirštus žiuri į visą 
tą biznį, kad tik pagelbėjus tau
tiečiams.

Į tai reagavo Bonnos vyriau
sybė, nutraukdama pasitarimus 
su R. Vokietijos atstovais dėl 200 
mil. dol. kreditų.

• NAUJASIS JTO ASAMBLĖ
JOS prezidentas, Ghanos atsto
vas Ouaison-Sackey, buvo pa
reiškęs, kad amerikiečių - bel
gų žygis Konge, gelbstint baltuo
sius įkaitus nuo išžudymo, laiky
tinas afrontu afrikiečiams. Jis ir 
anksčiau ne kartą yra parodęs 
neapykantą Vakarų politikos žy
giams. Prezidentu jis buvo išrink
tas vienbalsiai.
• RESPUBLIKONŲ PARTIJOS 

pirmininkas Dean Burch pa reiškė 
kovosiąs už savo postą, nežiū
rint į didelį spaudimą, kad jis 
atsistatydintų ir jo vietą užimtų 
žmogus, priimtinas visoms res
publikonų atšakoms. Rimčiausiu 
kandidatu į Burch vietą laikomas 
Ohio respublikonų vadas Ray 
Bliss.
• JUGOSLAVUOS KOMUNISTŲ 

PARTUOS suvažiavime Tito pa
reiškė, kad pastangos susitaiky
ti su kiniečiais esąs bereikalin
gas laiko gaišinimas. Jis taippat 
padarė reveransą Kremliui pa
reikšdamas, kad Chruščiovas 
tikrai buvo padaręs klaidų. Ta
čiau kalbos pabaigoje jis rado 
Nikitą paguodžiančių žodžių, pa
stebint, kad destalinizacija, tai
kos išlaikymas ir santykių su Ju
goslavija išlyginimas lieka jojo 
nuopelnais.
• KOMUNISTŲ OFICIOZAS 

PRAVDA savo vedamajame ra
šo, kad būsiančios praplėstos 
vietinių - respublikinių organų 
teisės, kad galėtų savarankiš
kiau spręsti "visus lokalinius 
reikalus". Spėjama, kad vedamo
jo mintys buvo atsakymu į latvių 
laikraščio Sovietskaja Latvija 
straipsnį, kuriame buvo nusi
skųsta, kad vietiniai partijos or
ganai, svarstydami įvairius res
publikos klausimus, vengia spren - 
dimų, ir tik paskęsta bendrybė
se, bijant atsakomybės ir kriti
kos.

NATO, aplamai imant, yra ga
na palaida organizacija, kurią krū
voje išlaikė galimo sovietų puo
limo baimė. Tai buvo ir yra tos 
organizacijos cementas. Tam pa
vojui mažėjant — ar bent taip įsi
vaizduojant — tas cementas pra
dėjo byrėti. Tiesa, Paryžiaus apy
linkėse dar reziduoja vyr. NATO 
karo vadas amerikiečių genero
las Lemnitzer su savo štabu, ta
čiau ne visosNATOpriklausan- 
čios valstybės jo žiniai pavedė 
tiek ir taip apginkluotų savo ka
riuomenės dalių, kaip jis norėtų.

Nepaisant tokio aukšto titulo 
gen.Lemnitzeriui duoti įgaliojimai, 
ypač taikos metu, nėra labai di
deli. Faktinai aukščiausias NATO 
planavimo organas yra Standing 
Group. Ją sudaro po vieną ame
rikiečių, britų ir prancūzų gene
rolą. Tačiau stipriausią po ame
rikiečių kariuomenę visame Va
karų pasaulyje turi Vakarų Vo
kietija, todėl savaime aišku, kad 
jos atstovo neįsileidinjąs į tokį 
-- taikos metu svarbiausią — 
NATO organą nėra logiškas. Tie
sa, Vakarų Vokietijos vyriausy
bė vis neužmiršdama, kad vo
kiečiai pralošė praeitą karą, kol 
kas formaliai ir nereikalavo, kfed 
ji botų sulyginta su kitais "di
džiaisiais" -- iki šiol ji pasiten
kino tos grupės planavimo pada
linio direktoriaus postu. Nuo šių 
metų liepos 1 d. tuo direktorium 
yra vokiečių generolas Ferber. 
Jei Standing Gruop dalyviai vi
sais klausimais sutartų, gal jos 
ir nereikėtų dar kurį laiką keis
ti. Tačiau tarp amerikiečių ir 
prancūzų atstovų yra toks dide
lis nuomonių skirtumas, kad prak
tiškai tos grupės darbas iki šiol 
buvo paraližuotas. Jei Standing 
Group negali pasiekti sprendimo 
kuriame nors klausime, tas reika
las perduodamas NATO tarybai, 
kurią sudaro atitinkami atskirų 
kraštų ministeriai ir kuri vėl tu
ri savo karinę komisiją, suside
dančią iš visų narių generalinių 
štabų viršininkų, tiems iki šių 
metų vasario 29 d. vadovavo vo
kiečių generolas Heusinger, o da
bar belgų generolas du Cumont. 
Tokioje būklėje, kada kariai ne
gali susitarti, sprendimo gali
mybių turi ieškoti diplomatai su 
NATO generaliniu sekretorium 
priešakyje.

NATO generalinis sekretorius 
-- juo dabar yra italas Brochi, 
o prieš tai tris metus buvo olan
das Stikker -- neturi jokio ofi
cialaus kontakto su kariais. At
seit, jis gali patirti, kas jam kar

Išbandysim dabar naują būgną’ ...

tais gali būti labai reikalinga ir 
net būtina, privačiai ar net iš 
laikraščių, bet ne "tarnybos ke
liu'*. Tokiu būdu, Standing Group 
negalint susitarti, generalinis 
sekretorius gali padėti tik ne ofi
cialiai.

Šiuo metu svarbiausias klausi
mas, dėl kurio reikėtų susitarti, 
yra kokios strategijos . laikytis 
eventualaus sovietų puolimo at
veju. Tuo reikalu yra principinis 
strateginis susitarimas, tačiau 
jis yra sudarytas iš tokių bendro 
pobodžio frazių, kad nesusidaro 
visai tikslus vaizdas. Tas susi
tarimas konstatuoja, jog puolimo 
atveju bus atsakyta visomis pa
jėgomis, tačiau dėl laiko, kada 
visomis jėgomis turi būti smog
ta atgal nėra vienos pažiūros. 
Amerikoje vyrauja nuomonė, kad 
visų pirma reikia stengtis sovie
tų puolimą atremti konvenciona- 
linėmis jėgomis, stengiantis kaip 
galima ilgiau nepereiti į totalinį 
atominį karą. Prancūzai tuo tar
pu yra už "totalinį atsakymą" 
tuojau pat, už tat jie apleido sa
vo konvencionalinės kariuomenės 
apginklavimą, visomis jėgomis 
stengdamiesi įsigyti savo tautinę 
atominę jėgą. Jie skaitosi su ga
limybe, kad JAV savo miestų su
griovimo grėsmės akivaizdoje 
gali pabūgti panaudoti visą savo 
jėgą arba susitarti su sovietais 
kitų NATO narių sąskaiton. Toji 
baimė, žinoma, būtų mažesnė, jei 
NATO būtų tampriai suausta or
ganizacija. Toks suaudimas gali
mas politiškai, ūkiškai ir kariš
kai. Abiem pirmais atvejais ui 
padaryti nebuvo galima, tokiu bū
du lieka tik trečias atvejis -- glau
desnis karinis bendradarbiavi
mas. <„

t-
Neturinčias savo atominės jė

gos Europos valstybes kiek nura
mintų tokios jėgos, esančios 
NATO kariuomenės vado tiesio
ginėje žinioje. Tiesa, NATO 
urybos konferencijoje 1962 m. 
Atėnuose buvo suurta, kad so
vietams panaudojus atominius 
ginklus, jais turi atsakyti ir 
NATO, tačiau vis dar lieka neaiš
ku, kur ir kaip. Graikijos ir Tur
kijos užpuolimo atveju, tokius 
ginklus reiktų panaudoti ir so
vietams jų nepanaudojus, nes abie
jų kraštų kariuomenės yra per 
silpnos, kad atlaikyti konvencio
nalinės sovietų kariuomenės puo
limą. Tuo tarpu Vakarų Europoje 
amerikiečių, vokiečių ir britų 
dalys galėtų ir ilgesnį laiką iš
silaikyti be "atominės pagal
bos"... Už tat ir buvęs NATO 
vyr. vadas amerikiečių genero
las Norstad ir dabartinis — Lem- 
nitzer reikalauja savo žiniai vi
dutinio tolumo (iki 4.000 km. - 
2.500 mylių) raketų(kuriomisbū
tų galima reikalui esant NATO 
vardu apšaudyti sovietų taikinius, 
įskaitant ir pačią Maskvą. Bet 
nei JAV nori tokias ra
ketes duoti atskiriems kraš
tams, nei atskiri kraštai nori 
pas save laikyti, kad nesudarius 
lengvai surandamų taikinių ne
tikėtam sovietų puolimui. Iš to 
logiškai išplaukė NATO atomi-

nio laivyno idėja. Raketom su ato 
miniais užtaisais apginkluotus, 
visą laiką kur nors plaukiančius 
laivus batų labai sunku surasti.

Tačiau tokiam laivynui be jo
kių sąlygų pritarė tik kol kas 
vis dar nuolaidūs vokiečiai. Ir 
jei tokį laivyną sudarytų tik ame 
rikiečiai ir vokiečiai, susidary
tų Washingtono - Bonnos ašis, 
kuri ilgainiui galėtų dominuoti 
visą NATO ar... privesti prie tos 
organizacijos iširimo. Jau rašė
me, kad tas laivynas pasidarė 
labai svarbus politinis koziris 
prezidento Johnsono rankose. Ir 
iš tikro, britų premjeras atsku
bėjo į Washingtoną su pasiūly
mais tą laivyną pakeisti kiek ki
tokio pobūdžio NATO atomine jė
ga, su britų bombonešių ir laivy
no dalyvavimu. Tokioje jėgoje 
britai galėtų jau turėti didesnį 
balsą. Amerikiečiams irgi rū
pėtų savo pusėje turėti Londoną, 
nes apie tokią, nors kiek laužy
tą ,Washingtono - Londono -Bon
nos ašį turėtų suktis ir kitos 
NATO valstybės, nes eventuali 
Maskvos-Paryžiaus ašis šiuo me
tu dar neatrodo galėsianti būti 
reali. Taip atrodė NATO būklė 
premjerui Wilsonui skrendant į 
Washingtoną.

Pavergtųjų Europos Tautų seimo pirmininkas V. Sidzikauskas, kuris kartu yra ir VLIKo pirmininkas, 
gruodžio 1 d. seimo posėdyje įteikė JAV senatoriui J. Javits (kairėje) Pavergtųjų-Seimo Laisvės Kovos 
medalį ir diplomą.

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS,
JO PASKIRTIS IR TRUKDYMAI

Vytautas Alseika
Vokietija

Europinis radijo klausytojas, 
kas vakarą įjungęs radijo apa
ratą, pastebi ir drauge nustem
ba: kiek daug propagandos vyks
ta, kaip atkakliai puolamas prie
šas radijo bangomis, kaip įžū
liai sovietinio bloko kraštai įvai
riais trukdymais bando nustelb
ti laisvojo pasaulio balsą. Taip, 
Europoje tai jaučiama labiau ne
gu kituose kontinentuose. Vak. 
Vokietijoje veikia keli galingi 
radijo siųstuvai ir jų tarpe pats 
svarbiausias Laisvosios Europos 
Radijas su jo centrine būstine 
Muenchene. Kitas siųstuvas 
Muenchene — "Liberation". 
Abiejuose dirba beveik išimti
nai (išskyrus pačius vadovus) 
įvairių sovietų pavergtų kraštų 
emigrantai-išeiviai. Nuolat ple
čiamas Koelne vokiečių vado
vaujamas trumpųjų bangų siųstu
vas "Deutsche Welle", be to už
sieniui skiriamas ir "Deutsch- 
landsender".

Visi siųstuvai perduoda pra
nešimus įvairiomis Sovietijos bei 
jos satelitų,bet... tik ne pabal
tiečių kalbomis. Ligšioliniai žy
giai tuo reikalu nebuvo sėkmin
gi.

Tuo tarpu radijo karas vyksta 
visu spartumu. Jei sovietai kal
ba apie vadinamą taikingą sam
būvį, tai jie ta pačia proga pa
brėžia, kad jokio sambūvio nega
lį būti ideologinėje srityje. Dėl 
to netenka stebėtis, kad sovietų 
vedamas radijo bangomis karas 
nuolat stiprėja. Jam atsispirti, 
kaip patyrimas parodė, bene 
efektingiausiai veikia minėtas 
Radio Free Europe siųstuvas 
Muenchene.

Sovietai, užsieniui skirtų radi
jo pranešimų skaičių nuo 1950m. 
yra padvigubinę. Jei 1950 m. tos 
politinės propagandos skaičius 
per savaitę siekia 536 vai., tai 
1962 m. jis jau pakilo iki 1213 
valandų. Tame laikotarpyjesate- 

litiniai kraštai radijo pranešimi/ 
skaičių net patrigubino: buvo 412 
valandų, o 1962 m. pasiekta jau 
1149 valandos. Komunistinė Kini
ja per tą 12 metų laikotarpį 
savo propagandos krūvį padidi
no net vienuolika kartų. U. S. 
information Agency ( jos žinio
je yra "Amerikos Balsas") 1963 
m. paskelbtame pranešime pažy
mėjo, kad komunistinis blokas 
sumušęs visus rekordus, nes per 
savaitę jie išspinduliuoja tos, 
prieš Vakarus nukreiptos, propa
gandos net 3846 valandas. Paly
ginus su 1961 m. tai reiškia 11?> 
padidėjimą.

Visiems turėtų atrodyti aišku, 
kad ir JAV turėtų pasekti komu
nistų pavyzdžiu ir visomis prie
monėmis padidinti radijo bango
mis vedamos propagandos kiekį 
bei kokybę. "Amerikos Balsas" 
(Voice of America) savo pro
gramas įvairiomis kalbomis 
skiria bent 40 ar daugiau pasau
lio kraštų. Šie pranešimai dau
giau atspindi oficialiąją JAV vy
riausybės nuomonę, "Balsui" 
daugiau rūpi pavaizduoti ameri
kinio gyvenimo privalumus. Pa
galiau, kalbėdamas į keliasde
šimt kraštų, "A. Balsas", su
prantama, kiekvienam kraštui te
gali skirti kasdien nedaugiau kaip 
2 valandas. Taigi, "A. Balso" 
paskirtis, tikslai visai kitokie, 
kaip kitų, daugiau privatinio po
būdžio siųstuvų.

RFE arba Laisvosios Europos 
Radijas nelaikytinas jokiu "A. 
Balso" varžovu. Jo tikslai kiti. 
Svarbiausia, kad RFE siųstuvas, 
veikdamas privatiniais pagrin
dais, žymiai laisvesnis. Iš Muen- 
cheno veikiančio siųstuvo dabar 
kalbama penkiomis kalbomis: į 
Čekoslovakiją, Bulgariją, Lenki
ją, Rumuniją ir Vengriją. Pro
gramos veikia per ištisą dieną, 

(Nukelta į 2 psl.)
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DELSIMO POLITIKA
PRITYRĘS IR APSUKRUS VIDAUS POLITI
KOJE PREZIDENTAS DELSIA DARYTI SKU
BIUS SPRENDIMUS UŽSIENIO POLITIKOS 
SCENOJE. — JEI VIDAUS POLITIKOJE DEL
SIMAS GALI KEITI J NAUDĄ. UŽSIENIO PO
LITIKOJE, KURIOJE NESILAIKOMA JOKIU 
TAISYKLIŲ, INICIATYVA GALĖTŲ DAR 
DAUG KĄ IŠGELBĖTI, JUOBA, KAD PREZI
DENTO OPONENTAI IRGI YRA NAUJOKAI.

Velionis Sam Rayburn, ilga
laikis atstovų rūmų pirmininkas, 
kurio vardu ką tik buvo pakrikš
tytas naujas JAV atominis - po
vandeninis laivas, syk( davė sa
vo politiniam mokiniui, dabarti
niam prezidentui L.B. Johnso- 
nui, tokĮ patarimą. Girdi, jei tau

reikia padaryti labai svarbų ir 
skubų sprendimą, visų pirma pa
sakyk: "Just a minutei"

Atrodo, kad prezidentas ir lai
kosi to patarimo savo užsienio 
politikoje, kuriojeuip skubiai rei
kalingi svarbos sprendimai. Tie
sa, kaip pastebi, Josef Alsop.to-

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

”SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios ištaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Grihauskas, sekretorius ) 

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

ji politika nėra jo sugalvou. Jis 
ją perėmė iš J.F. Kennedy, ku
ris norėjo būti pats savo Vals
tybės Sekretorium. Už Ut JFK 
t tą postą ir paskyrė Dean Rusk, 
iki to laiko mažai girdėtą as
menybę. Jonsonas, ar jis nori 
ar ne, turi toliau naudotis JFK 
pasidaryu mašinerija.

Pasaulyje, kur( Johnsonaspats 
nėra sukūręs, bet paveldėjęs, 
Vietnamo krizė yra pati nelai
mingiausia dalis. Tačiau to ne
paisant, prezidenus vis tiek turi 
padaryti kok( nors sprendimą.

"Jei — rašo toliau Alsopas — 
bus nutaru pasiduoti Pietryčių 
Azijoje, ui tik bus reakcijos gran
dinės pradžia. Galų gale mums 
neliks nieko, dėl ko mes kovo
jome ir ką laimėjome H Pas. ir 
Korėjos karuose. Kai nuostoliai 
didės ir bus suprasti namuose, 
proporcingai augs ir kartėlis. 
Kaip prezidenus Trumanas Ki
nijos atveju, prezidenus John- 
sonas stovi prieš panašią situ
aciją, kurioje griebtis bet kurios 
akcijos būtų bloga politika da
bar, učiau delsimas pasirodys 
dar blogesnė politika ateityje".

Iš kitos pusės — kaip pastebi 
neseniai aplankęs Vakarų Euro
pos sostines ir Maskvą kitas ko- 
lumnisus James Reston:

"... nepaisant visų urpvalsty- 
binių interesų nesutikimų, vie
nas dalykas yra labai panašus 
Washingtone, Londone, Paryžiu
je ir Maskvoje: net ir geriausiai 
informuoti pareigūnai visose ke- 
turioje sostinėse net nebando nu
duoti, kad jie žino, kaip jų vadai 
išspręs nūdienes svarbiausias 
urpuutines problemas".

Kiuip sakant, naujieji Mask
vos valdovai ir naujasis britų 
premjeras Wilsonas nėra daug 
geresnėje padėtyje, kaip prezi
denus Johnsonas! Už tat, man 
atrodo, prezidentas galėtų im
tis um tikros iniciatyvos tokio
je padėtyje, kurioje, pasak Res- 
toną:

"Visi pareigūnai, atrodo, su
tinka, kad dabar pergyvename kri
tišką momentą pasaulio reikaluo
se".

Restonas tačiau (spėja pre
zidentą nesiskubinti, nes jei jis 
veiks per drąsiai ir per sku
biai, jis gali prieš save suvie
nyti savo sąjungininkus ir prie-, 
šus. Teoretiškai, žinoma, taip 
galėtų atsitikti, učiau turint gal-

voje visų urpuutinės politinės 
scenos veikėjų pasimetimą, JAV 
prezidento vienoki ar kitoki spren 
dimai gali priversti ir juos la
bai greitai apsispręsti. Sąjungi
ninkai bus pastatyti prieš skubų 
pasirinkimą ir nėra jokios abe
jonės už kurią pusę jie noromis 
ar nenoromis pasisakytų. Tik 
neveiklumas gali privesti prie 
koalicijos prieš JAV susidarymo, 
o ne akcija.

Prie ko veda delsimas, geriau
siai parodo paskutinių dienų (vy
kiai. Kai tik prezidentas pareiš
kė, kad Pietryčių Azijoje ne- 
lauktina jokių dramatinių per
mainų, tuojau Brežnevas pasi
skubino pareikšti, kad Sovietų Są
junga. jei reikės, ateis pagal’ 
bon Siaurės Vietnamu!. Jei pre
zidenus učiau būtų jau anksčiau 
pvz. šių metu pavasari, griebe- 
sis baudžiamos akcijos prieš tą 
komunistinj režimą, ji jau būtų 
atnešusi pasisekimo, o Maskva 
ir Pekinas suverstų kaltę už ui 
patiems šiaurės vietnamiečiams.

"Just a minute" yra gera poli
tika JAV kongrese, kur laikoma
si um tikrų Uisyklių ir niekas 
negrąso tau perplauti gerklę, u rp 
uutinėse džiunglėse, kur nesilai
koma jokių kovos Uisyklių, ge
riausia politika yra šauti pirmam. 
ir be perspėjimo.

_______ (vm)

Laisvosios 
Europos 
radijas...

(Atkelu iš 1 psl.) 
galima sakyti ištisą parą -- jos 
pradedamos 5 vai. ryto ir bai
giamos vėlai naktį. Tuo būdu sie
kiama, kad siųstuvo programos 
galėtų minėtų kraštų gyventojams 
visiškai pakeisti komunistinių 
siųstuvų programas.

RFE programos šiuo metu sa
vo platumu, (vairumu, išradin
gumu bei poveikiu kraštams, kur 
jos spinduliuojamos, yra pralen
kusios kitų kraštų programas, 
štai, programų lenkų kalba pa
vyzdys! iš RFE teikiamos jos 
sbdaro 867° programų, kurias 
lenkų k. perduoda be RFE, dar 
"A. Balsas" ir britų B.B.C. Vi
si trys siųstuvai per savaitę 
perduoda 160, 30 lenkų kalba 
valandų, iš jų RFE -- 129, BBC 
-i 17,30 ir "A. Balsas" -- 14 
vai. per savaitę. Taigi, iš Muen- 
cheno ( Lenkiją kalbama kas
dien net daugiau kaip 18 valan
dų. Panaši padėtis ir su kitais 
kraštais.

Žinoma, komunistai deda vi
sas pastangas, kad tų siųstuvų 
programos būtų trukdomos arba 
nebūtų (manoma jų klausytis. 
Trukdymai vyksta naudojantis 
3etinio pobūdžio antenomis. Iki

63 m. vasaros sovietai truk
dytuvus naudodavo prieš visas 
Vakarų radijo stotis. 1963 m. 
rugpiflčio mėn. buvo sustabdytas 
"A. Balso" ir B.B.C. programų 
trukdymas. Rumunų ir vengrų 
per RFE perduodamos progra
mos jau nebetrukdomos --tai 
vykdoma Sovietų Sąjungoje, o če
kų programos trukdomos dar ir 
vietinių trukdytuvų pagalba.

Taigi, trukdymo srityje jau pa
stebime skirtumus --vienikraš
tai trukdo, kiti -- atsisako truk
dyti, kiti Ui vykdo dalinai. Pa
galiau, ui brangi priemonė —

Parodoje prie realistinio paveikslo...

būta apskaičiavimų, kad truk
dymai kaštuoja ligi 200 milijo
nų dol. per metus. Tai suma, su 
kuria tenka skaitytis ir komunis- 
ums. Tačiau trukdymai nesiliau
ja -- ypatingai jie intensyvūs Če
koslovakijoje, tačiau ten daugiau 
paliečiami didesnieji miestai — 
provincijoje klausomumas žy
miai geresnis. Lenkijoje padėtis 
žymiai geresnė -- trukdymų ne

paisant, RFE programos klauso
mos bent apie 10 milijonų gyvento
jų. Jei Laisvosios Europos Ra
dijas dabar jau vienintelė trukdo
ma stotis Vakaruose, tai ją kaip 
tik išskiria. Pagąliau, trukdymas 
gyventojų akyse dar smukdo komu • 
nistinės sistemos režimą, ud tuo 
pačiu ypu trukdymas net ir kenks
mingas... O koks poveikis gyven
tojams, apie Ui -- kitą kartą.

GREETINGS and BEST W1SHES 
TRIO MACHINE & 

MANUFACTURING CO.
35700 Vine St. WI 2-3520

WILLOUGHBY, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

GREETINGS and BEST WISHES

M. WINOGRAD & COMPANV
MAURICE \VINOGRAD, Mgr.

2020 EUCLID AVĖ CHerry 1-3637

GREETINGS and BEST WISHES

FERBERT FENCE CO.
4900 Lexington Avė. HE 1-3225

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

juos galite atsiųsti paštu, nes 
mes apmokant visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4* įišmoka
mas du kart per 
metus.

PASIŪLYK BIČIULIUI LIEPSNOJE DARYTO SKONI
Vaišink jį škariiu, pasitenkinimo pilnu Stroh’s sko
niu ... vieninteliu alum, Amerikoje daromu tiesio
ginėje liepsnoje. Jis daromas tuo būdu, kad jūs ir 
visi jūsų bičiuliai galėtų gėrėtis vieninteliu liepsnoj 
darytu skoniu. Populiarus Stroh’s ... turi skonį, ku
rį kiti alūs norėtų turėti.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

taupymui nereikia važinėti,

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

/jZ" unnoi'

INSURED



1964 m. gruodžio 9 d. DIRVA Nr.138 - 3

T^TT^T 7 JĮ THE LITHUANIAN 
JLxX JCv V AA NATIONAL NEVVSPAPER

6607 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO. 44103 
TELEPHONE: 431*6344

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Monday, Wednesday and Frlday except ln case 

of Holtdays by Amerlcan Llthuanian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (NOn-profit).

Subscrlption per year $11.00. Single copy 10 cents.
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.

Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Išeina: pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: 
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas 

Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikinas, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

KURIUO KELIU ŽENGS NAUJAS VLIKAS? turi pereiti { pastovų infocma- 
vimą ir asmenini kontaktą.

šia prasme, man rodos, žen-

BENT SUSIPAZINKIM SU 
KAIMYNŲ DARBO METODAIS
Visuomeninis darbas išeivijoje, žvelgiant { įvairiausias tautybių 

grupes, yra labai {vairus. Tai yra logiška. Nevienodas jų pajėgumas, 
nevienodi tikslai, ne tie patys ir metodai. Visa tai dažnai priklauso ir 
nuo to, kokiose gyvenimo aplinkybėse buvo ugdytas tos ar kitos tauti
nės grupės visuomeninis ir tautinis susipratimas, pažiūros {gyveni
mo reikalavimus ir kiek sugebėta išlaikyti organizacinė ir visuome
ninė drausmė ir susiklausymas. Daug kur rasime panašumų, daug kur 
tautinė charakteristika išsiskiria ne tik plaukų ir akių spalva, bet ir 
darbo metodais.

Jei politiniame išeivijos sektoriuje rasime ne tik bendrų siekių, 
bet ir bendrų, jungtinių organizacijų, bendruomeninio gyvenimo lau
ke matome ne tik ryšio, bet ir paprasčiausios informacijos ir men
kiausio susidomėjimo stoką. O nėra abejonės, kad daugelyje sričių 
yra atsiekta dėmesio vertų laimėjimų. Nepasakyčiau, kad lietuviai 
būtų labai atsilikę ir kad susipažinimas su kitų tautybių bendruome
nių veikimo būdais ir metodais būtų skenduolio griebimasis už šiau
do. O vistik, vienur kitur pažvelgus, randi paskatinančių pavyz
džių, kurie kartu parodo, kur ir mes dar privalėtume atkreipti dides
ni savo dėmesį

Visos tautybių grupės turi vieną bendrą bruožą, Ui jųjų pastan
gos išlaikyti savo uutinės kultūros bruožus, iškelti savo kultūrinius 
laimėjimus, patraukti jais priaugančią kartą ir parodyti jai, kad tau
tinė kultūra yra veru dėmesio ne tik sentimento sumetimais, bet yra 
savaime saviu kultūrinė vertybė, turtinanti asmenybę ir visą bend
ruomenę. Yra bendrų žymių kreipiant dėmesį t savųjų socialinius 
reikalus, solidarią paramą ūkiniai silpnesniems. Ir uip visose sri
tyse matysime pasungas, vedančias l tą pati tikslą, tik gal karuis 
geriau ar blogiau parinkuis, geriau ar blogiau nusisekusiais būdais.

Imkim tik vieną pavyzd}, kaip, mes ir kaip latviai sie
kia sutelkti didesni kapiulą, kad pastoviai ir didesnėmis sumo
mis būtų galima operuoti ugdant ir remiant būtiniausius kultūrinius 
reikalus.

Nekalbant apie mūsų Kultūros Fondo tuščią piniginę, turime kur 
kas turtingesni Lietuvių Fondą. Šio fondo sudarymo metodas — pa
vienių asmenų ir organizacijų {našas. Tai auka deramam tikslui su 
tuo moraliniu atpildu, apie kur} aiškiai byloja L. Fondo tikslai. Tuo 
būdu renkamo kapitalo jau laimėta apie 150 tflkst. dolerių. Kiek to
loka dar nuo siekiamo milijono, bet — jau žingsnis pirmyn.

Šiomis dienomis Clevelande buvo susirinkę latvių išeivių įsteig
tų kredito draugijų atstovai. Palikus nuošaliai latvių Kultūros Fondo 
ir kitų fondų išteklius ir jų surinkimo būdus, jų reguliariai teikiamų 
premijų dydžius ir paramą kultūriniams reikalams, pažvelkime tik { 
tų kredito draugijų atstovų užsimojimus.

Tose latvių kredito draugijose narių {našų bendra suma yra pa
siekusi 2 miL dolerių. Tai tik iš 4 Kanadoje, 7 JAV ir 2 Australijo
je veikiančių draugijų. Organizacinėje stadijoje randasi visa eilė 
įvairiuose miestuose. Latvių kredito draugijos yra sudarę savo sąjun
gą ne tik saviems organizaciniams reikalams aptarti, bet kad būtų 
suderinus ir planingai vykdomas tos kredito draugijų pelno dalies pa
skirstymas, kuris atitenka kultūrinių reikalų paramai. Tai tik vienas 
nuošimtis pelno. Taigi, siekiama, kad pelnas nebūtų "pulverizuoja- 
fnas", bet kad jis sudarytų tok} iždą, iš kurio būtų galima tikrai re
ali parama reikalingam tikslui.

Tam yra steigiamas laisvės fondas. Steigėjų nuomone, jei tik 
25.000 Kanados ir JAV latvių po 2000 dol. savo santaupų įneštų } 
savas kredito draugijas, susidarytų 50 mil. bendro kapiulo, kurio 
vienas nuošimtis pelno, skiriamo tam fondui, sudarytų l metus 
1/2 mit dolerių. Tai jau suma, kurią veru ir malonu turėti. Jos, 
žinoma, dar nėra. Bet reikia atsiminti, kad kredito draugijon {neš
tos suuupos nėra auka, bet įnešusiam dar duoda nuošimčius. Salia 
to, kad įnešęs narys automatiškai yra apdrausus 2000 dol., reikia 
atsiminti, kad tų {našų pagalba teikiamos paskolos netik jos reikalin
giems pavieniams asmenims, bet ir organizacijoms, pvz., nekilno
jamą turtą įsigyjant ar turimą pagerinant ir 1.1.

Skaitytojai jau ūme viename palyginime ras ir moralinių ir bū
do skirtingumų. Daugelis sakys, uip, seniai žinom, kad latviai "prak
tiški" žmonės. Jie ir nesibijo to vargo steigiant kredito draugijas, čia 
gi, pasiuntei 100 doL ček{ir -- reikalas atliktas. Be to, ir latviai dar 
tik planuoja, dar tik kalba, ot, kad visi suneštų po 2000 dol., ūda 
būtų toks ar kitoks rezultatas. Taip tai uip, bet latviai planuoja ir 
žvelgia ateitin, bazuodamiesi jau turimu 2 mil. dol. kapitalu. O jame 
nėra nė cento aukos. Viskas yra narių nuosavybė.

Idealistiškumas ir praktiškumas, pasirodo, nėra priešingybės. 
Suderintos teikia ir idealių ir praktiškų vaisių. (j.č.)

š. m. lapkričio 28-29 d., New 
Yorke posėdžiavo Vliko seimas. 
Penkiolika organizacijų, dabar 
įeinančios l Vliką, buvo atsiun- 
tusios po 3 atstovus, kurie tu
rėjo priimti naują Vliko statu
tą, Išklausyti pranešimus apie 
atliktus darbus, finansinę padė
ti, nustatyti veiklos planus ir 
laisvai išdiskutuoti kitus klau
simus, susijusius su Vliko dar
bais.

Tai buvo {domus įvykis mūsų 
visuomeniniame gyvenime ir įdo
mus išgyvenimas vadinamo sei
mo dalyviams, kurie atvykę iš 
įvairių lietuvių kolonijų kartu 
atsivežė gal skirtingas nuotai
kas, supratimus ir pažiūras Vli
ko atžvilgiu. Ar tą viską galima 
bus suderinti? Juo labiau, kad 
vos tik peržengus New Yorko 
miesto sienas ir susitikus su 
centro žmonėmis — tuoj prasi
dėjo šnibždėjimas, informavimą- 
sis, instrukcijų davimas, gali
mos aritmetikos nustatymas ir 
asmenų linksniavimas numaty
tiems postams, čia buvo mums 
pasakyta, kad { Vliko pirminin
ko vietą kandidatuoja keli asme
nys ir svarbiausia, kad jie labai 
nori būti Vliko pirmininkais. Ne
kreipiant dėmesio j kitus moty
vus, reiktų tuo sausu faktu pa
sidžiaugti, nes tai, turbūt, vie- 
nintėlė vieta, kur teko pirmą 
kartą išgirsti tok} neįprastą no
rą, priešingai — visi kiti nega
li priprašyti žmonių vadovauti 
kokiai nors organizacijai. Lai
mingi tie New Yorko lietuviai

HENRIKAS ŽEMELIS

LAIŠKAI/

patikslinimas

Prašau neatsisakyti atspausdin
ti patikslinimą dėl pasirodžiusio 
Dirvoje gruodžio -2 d. straipsnio 
apie Kariuomenės šventės minė
jimą Chicagoje, kur} pasirašė Z, 
J.

Straipsnyje Z.J. tarp kitko 
rašo: "Jūrų skautų Lituanikos 
tunto atstovas, sktn. Maksvy
tis savo sveikinimo žodyje pa
sakė: "Jūros skauui yra lietu
vių Savanorių, šaulių ir karių 
atžalynas. Jūros skauui gyve
na ir auga tėvynei Lietuvai";

Kariuomenės šventėje dalyva

vau jūrų'šaulių uniformoje su 
dar trimis uniformuotais jūrų 
šauliais, kurie visi su savo vė
liava atstovavo Gen. T. Daukan
to Chicagos Jūrų šaulių Kuo
pą. Aukščiau pacituotų žodžių sa 
vo trumpoje kalboje, ramovėnus 
ir birutininkes sveikinant Gen. 
T. Daukanto Jūrų šaulių Kuopos 
vadu, nevartojau. Chicagoje nė
ra ir niekuomet nebuvo Lituani- 
cos jūrų skautų tunto. Tiesa, čia 
veikia plačiai žinomas, veiklus ir 
prieš daugel} metų įsisteigęs Li- 
tuanicos berniukų skautų tuntas, 
bet aš niekuomet nebuvau ir dabar 
nesu to Tunto narys, todėl nega
lėčiau jokiu būdu š{ skautų viene
tą bet kur atstovauti. Toliau, ma
no skautiškas laipsnis yra vyr. 
valtininkas ir nuo jaunystės die
nų priklausau jūrų skautijai, o 
dabartiniu metu Jūrų Skautų Bal
tijos Jūros Tuntui Chicagoje, bet

ne skautininkas, kaip Z.J. mane 
visuomenei pristato. Kas geriau 
pažjsta skautus, turėtų žinoti, jog 
skautininko laipsnis yra vienas 
iš aukščiausių, kurių iš viso ga
lima pasiekti skautų organiza
cijoje ir ji kiekvienam lengva šir
dimi pridėti nederėtų. Ypatingai 
šiuo atveju, kuomet pati Z.J. ak
tyviai dirba skaučių sąjūdyje.

Kariuomenės šventės proga 
neatstovavau jokios jaunimo or
ganizacijos. Mūsų šaulių kuopoje 
nariai yra daugiausiai vyresnio 
amžiaus asmenys, o jūrų skautų 
tunte, kuriam priklausau, jokių 
pareigų neinu ir niekam nevado
vauju.

Kadangi jūrų skautų vadovo ir 
atstovo, kuris tartų sveikinimo 
žodžius iš viso š} kartą nebuvo, 
todėl "jūrų skautų vėliavnešiai 
savo išvaizda ir ryžtu" negalėjo 
"tvirtinti savo vadovo žodžius".

Mykolas Maksvytis 
Chicago

ir jų visuomeninės organizaci
jos!

Toks atstovų margumynas, be 
abejo, turėjo savaip tą viską 
išgyventi ir savaip suprasti, kaip 
tuos patiektus dienotvarkės punk
tus įgyvendinti.

Tie, kurie Vliko darbuose da
lyvauja seniai ir kuriems tam tik
ra vieša ir užkulisinė procedū
ra pasidariusi savaime supran
tamu reiškiniu, galbūt, toj se
sijoj nejuto nei ypatingo entu
ziazmo, nei kažkokio reikšmingo 
persilaužymo — jiems tai buvo 
eilinis posėdis su senais parla
mentariniais triukais, kartais 
skiriant daugiau laiko biurokra
tijai ir tariamų atskirų grupių 
interesų ginymui, negu konkre
čiam darbui.

Buvo, be abejo, ir tokių, ku
rie karštai ir karingai laikėsi 
principų, raidės ir įvairių pro
cedūrinių kabliukų, idant nebūtų 
pažeistas, jų akimis žiūrint, Vli
ko autoritetas ar klaidingai in
terpretuotas nuolat skelbiamas 
vyriausiškumas, tautos valios 
reiškimas ir kitokie skambūs šū
kiai.

Pagaliau buvo ir tokių dalyvių, 
kurie visą laiką j Vliko struktū
rą ir t darbus žiūrėjo praktiš
komis akimis ir tą .pirmą apsi
jungusio Vliko sesiją laikė reikš
mingu įvykiu. Jiems žymiai leng
viau sekėsi nugalėti formalumus 
ir padėti kitiems išbristi iš pro
cedūrinės painiavos.

Negalima būtų tvirtinti, kad 
Vliko praeitis, užsitęsę metų me
tais ginčai, vieni kitų apkaltini
mai ir kitokie vieniems reikš
mingi, kitiems -- ne, nesutari
mai — nebūtų likę susirinkusių 
atstovų atmintyje, bet, iš kitos 
pusės, toji praeitis skatino prie
šingas nuotaikas ir daugumos no
rą pradėti viską iš naujo. Tai 
galima buvo jausti iš atskirų ats
tovų kalbų ir visur, kur tik buvo 
nuklystama { aklytgatvj --pa
siektas vadinamas Birželio 22 
susitarimas, padėdavo pasiekti 
priimtiną sprendimą.

Taip pat, atrodo, nebūtų tiks
lu jau šiandien pradėti kritikuo
ti pati susitarimą, Vliko sąsta
tą, statutą, užkliūti už paragra
fo raidės ar asmenų, prisimin
ti praeit}, nes, kaip daugelio bu
vo pažymėta, tas visas susita
rimas yra kompromiso ir geros 
valios rezultatas. Jis negalėjo 
visiems patikti ir visus paten
kinti. Turime leisti naujam Vil
kui ir jo rinktiems organams 
pasireikšti, leisti išryškinti savo 
programas, darbo metodus ir 
svarbiausia, kokia bendradarbia

vimo dvasia vyraus naujai apsi
jungusioje organizacijoje? Kiek 
bus grįžtama prie realios padė
ties vertinimo ir kokie nauji 
planai ir idėjos pasirodys viso
je laisvinimo akcijoje;

Betgi galima numatyti, jog nau
jame Vlike pasireikš dvi srovės 
(ne politine ir partine prasme), 
būtent, -- vieni, kurie neskirs 
daug reikšmės pasiektam apsi- 
jungimui ir stengsis visur išlai
kyti status quo, kiti -- kurie ma
tys tame susitarime reikšmingą 
persilaužimą ir norės kuo pla
čiausiai atidaryti vartus J nuo
širdų bendradarbiavimą, jaunų 
jėgų Jtraukimą, idant pagrindi
nis Vliko tikslas visuomet eitų 
pirmuoju dienotvarkės punktu.

Tačiau pirmuoju žingsniu, ma
no supratimu, turi būti atstaty
tas visuomenės pasitikėjimas, 
kuris metai iš metų žymiai su
mažėjo ir kuris reikalingas la
bai planingos ir nuoširdžios ak
cijos šiuo metu kartojamus gra
žius žodžius paversti konkrečiais 
veiksmais. Neužtenka trafareti
nių atsišaukimų spaudai -- Vliko 
ryšiai su visuomene ir spauda

giant pirmąjį žingsni ir buvo 
suklupta. Mūsų liet, spauda bu
vo ignoruota, nebuvo pakviesta, 
o tik formaliu laiškeliu buvo 
pranešta, kad {vyksta toks įvy
kis pridedant darbų dienotvar
kę. Tai didelis nesusipratimas 
iš rengėjų pusės. Mes turime 
atsisakyti pasenusių pažiūrų ir 
vadovautis tokiais dėsniais, ku
rie kultūringame pasauly jau la
bai seniai naudojami. Reikėjo ne 
tik pakviesti, bet spaudai duoti 
detalų pranešimą apie apsijungu
sio Vliko struktūrą, darbus ir 
numatomus ateities planus,atsa
kyti J visus klausimus ir pareikš
tas abejones, pabrėžiant, kad Vli
ko kontaktai su visuomene ir 
spauda liks nuolatine tradicija 
ateityje.

Tik tuo keliu einant Vlikas 
gali atstatyti pasitikėjimą, pa
šalinti paslaptis ir sumažinti kri
tiką, nes tada spauda iš pirmų 
šaltinių žinos faktinę padėti ir 
savo puslapiuose skirs mažiau 
vietos gandams, o daugiau fak
tais pagristom nuomonėm, tegul 
ir priešingom, bet visuomet 
naudingom laisvoj spaudoj.

Žiema po Brooklyno tiltu. R. Kisieliaus nuotrauka

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
Kapitalinis ALEKSANDRO MERKELIO veika

las, išleistas Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
jau yra išsiuntinėtas iš anksto užsiprenumeravu
siems.

Po 1964 m. gruodžio 1 d. monografijos platini
mas vyksta per knygų platintojus ALT S-gos sky
rius ir per ALT S-gos monografijos platinimo talki- 
kininką p. K. POCIŲ.

Monografijos prenumeratos (po 10 dol.) NEBE- 
PRIIMAMOS. Norintieji monografiją užsisakyti 
paštu sau ar dovanai, kreipiasi j

p. K. POCIŲ — 3908 FIR ST., 
EAST CHICAGO, INDIANA, 

pridedant su užsakymu 12.50 dol. čekį ar piniginę 
perlaidą.

Tai greičiausias ir patogiausias kelias monogra
fijai įsigyti ar padovanoti.

Tuo pačiu (p. K. Pociaus) adresu kreipiasi visi 
knygų platintojai užsisakant monografiją.
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CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons 

ENdicott 1-0770
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t AM AR'S RESTAURANT
FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

1515 Euclid Avė. 861-2228
1106 Euclid Avė. PR 1-8898
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MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

WATCH RF.PAIRING ALI. TYPES RF.I.IGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYF.R BOOKS CRUC1FIXES.

768 East 185th St. KE 1-0225
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Kai rudens varnos krankia
BRONYS RAILA —.

Senovės graikų dramaturgas 
Sofoklis "Antigonos" tragedijoje 
berods pirmasis atvaizdavo kon
fliktą ir skirtumus tarp forma
laus Jstatyminio ir intymaus mo
ralinio teisingumo, - ir taip, kad 
žiūrovas savo pergyvenimuose 
pirmumą atiduotų moraliniam 
teisingumui,

Truputl persukus kitaip, tą pa
ti klausimą būtų galima nuolat at
naujinti: katras nusikaltimas yra 
didesnis - ar tasai, kuris nusi
žengia formalaus Įstatymo rai
dei, ar tasai, kuris išniekina mū
sų išjaučiamus ir viduje suvokia
mus moralės Įstatymus, rašytus 
ar nerašytus?

Pastarasis klausimas priklau
so sričiai, kur angažuojama žmo
gaus pasaulėžiūra, politiniai Įsi
tikinimai, etinės sąvokos, menai 
ir, be abejo, poezija. Vakarų Eu
ropos ir ypač Amerikos libera- 
listinės sampratos požiūriu jau 
seniai nebelaikoma nusikaltimu, 
jei kas, pvz., išpažįsta ir skelbia 
marksistinę pasaulėžiūrą, net ir 
jos kraštutinę formą - komuniz
mą. Nusikaltimo pobūdis atsiran
da, kada jėgos ir prievartos būdu 
mėginama sugriauti ligtol nusi
stovėjusią, vadinamą legąlią 
visuomenės santvarką ir valsty
bės rėmus.

Mes kai kurie anuomet Euro
pos rytuose dėl tokios sampratos 
esame turėję abejonių. Reikėjo 
tačiau gerą porą dešimtmečių pa
laukti, kol tos abejonės pasitvir
tino.

SIUNTINIUS f LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP. r 

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

Dalies liberalų murmėjimui ir 
net pasipiktinimui mes teigėme, 
kad komunizmas nėra vien tam tik
ra socialinė ideologija, bet bent 
mūsų geografiniame sektoriuje 
aiški prieštautinė ir priešvalsty
binė doktrina, kurios mūsų lais
vas ir sveikas kraštas negali to
leruoti. Todėl, pvz., visuose Bal
tijos kraštuose komunistų parti
ja buvo draudžiama ir komunis - 
tinis politinis bei ideologinis vei
kimas daugiau ar mažiau varžo
mas.

1940 metais atėjo ryškiausias 
{rodymas, kad toks Įsitikinimas 
buvo pilnai pagristas: visi mūsų 
komunistai (žydai, burliokai ir 
lietuviai) iš karto pasireiškė, 
kaip aiškus prieštautinis ir 
priešvalstybinis elementas. 
Jiems mūsų nepriklausoma tau
tinė valstybė neturėjo jokios ver
tės. (Gal tik dalelė lietuvių komu
nistų svyravo ar turėjo iliuzijų, 
bet kiti, ypač žydai ,su džiaugsmu 
sutiko ir troško, kad mūsų tautinė 
valstybė ko greičiau būtų su
griauta ir {jungta j svetimą - So
vietų Rusijos imperiją.

Jeigu čia būta nusikaltimo, tai 
sofokliškai sakant, jis tuo pačiu 
metu buvo abejopas, pats didžiau
sias - ir formalinis ir moralinis. 
Savo valstybės nepriklausomybės 
ir tautos laisvės išdavimas čia 
ėjo ranka rankon, iš karto, visuo
tinai.
•

Aš jau minėjau ir keliais 

brūkšniais mėginau pavaizduoti, 
kad Salomėjos Nėries "Poema 
apie Staliną" buvo, pirmiausia, 
savo tautos ir jos laisvės idealo 
moralinio išdavimo eleksyras. 
Labai nesistebėčiau, jeigu kai ku
rie vakariečiai liberalai ar nau
jausieji mūsų "trečiafrontinin- 
kai" Amerikoje tokio galvojimo 
nesuprastų.ir sakytų: o kas čia 
tokio? čia juk buvo tik vienos ide
ologijos -išraiška, o ideologijų 
mes neturėtume persekioti. Pa
galiau, yra buvę poetų, kurie ka
daise sveikino prancūzų revoliu
ciją, nebūdami prancūzais, ar net 
palankiai atsiliepdavo apie Napo
leoną, kuris jiems atrodė Euro
pos laisvintojas, nors buvo taip 
pat nemenkas tironas ir garbė
troška diktatorius...

Deja, Salomėjos byloje buvo iš- 
tvinkęs nevien tik komunistinės 
ideologijos išpažinimas, savo 
tautos laisvės neigimas ir tirono 
garbinimas poetinėmis priemo
nėmis. Tuo pat metu su lygiu ais
tringumu ji skubėjo prie morali
nio išdavystės elemento prijungti 
ir formalini, kuris yra vieno
das visiems kraštams, visoms 
santvarkoms, net ir komunistinei 
Rusijai. Tarnavimas kitam suve
renui, siekimas išduoti {jo ran
kas savo valstybę, užsimojimas 
savo valstybę suskaldyti, padėji
mas svetimam suverenui už
grobti tavo šal{, karo ar ir net 
taikos metu perėjimas {jo pusę, 
arba špionažas jo naudai, prancū
zų juridinėje terminologijoje sa
votiškai yra vadinamas "la haute 
trahison". Tad ne šiaip menkas 
ir eilinis, bet pats didžiausias ir 
aukščiausias nusikaltimas - vals
tybės išdavimas, kuris, jei būna 
laiku išaiškintas, baudžiamas daž
niausia mirtimi.

Sovietinio okupanto mašinerija 
1940 metais š{ išdavimo ir užgro
bimo procesą Baltijos kraštuose 
mėgino pravesti "meniškai", 
"demokratiškai", net "legąliš- 
kai".

Skubomis buvo sudarytas "liau
dies seimas" ir net jo "rinkimai". 
Šis okupanto sutelktas sambūris 
turėjo tautos vardu nubalsuoti, 
kad jis Lietuvoje {veda sovietinę 
santvarką ir nutaria Lietuvą pri
jungti prie Sovietų Rusijos, kaip 
atskirą respubliką federacijoje. 
Vis dar galėtume aiškinti, kad 
toks nutarimas Įvyko su svetimos 
jėgos prievarta, nors ir verkšlen
dami iš liūdesio, kad neatsirado 
nė vieno "liaudies seimo" atsto
vo, kuris būtų balsavęs prieš ir 
garsiai pasisakęs prieš savo 
valstybės nužudymą, o tuo pačiu 
greičiausia pats paaukojęs savo 
gyvybę už laisvę...

Tūkstančiai ją vėliau aukojo ir 
nebijojo paaukoti, kai buvo per 
vėlu. Bet socializmo ir "tautos 
išlaisvinimo" idėjų vardu su
šauktas seimas, deja, tokio hero
jaus neturėjo nevieno. Komunistų 
sustumdyta grupelė, kuriai buvo 
pavesta it papūgoms atveblenti 
socializmo ir proletariato kla
sės "valią”, nedavė nė vieno did
vyrio. Net žodinio protesto, net 
mažut mažutėliausios aukelės...

Maža to. Raudonajam okupan
tui dar neužteko ir tokio "nutari
mo". Jis geidė iki dugno išra- 
gauti visus mūsų tautos išniekini
mo ir tos komedijos malonumus. 
Jo scenarijume buvo numatyta, 
kad neužtenka Lietuvą aneksuoti 
kariškai ir enkavedistiškai, bet 
užbaigai dar turi būti nusiųsta | 

Maskvą speciali delegacija, kuri 
nužemintai prašytų Rusiją, 
idant š| malonėtų mus priimti { 
savo globą I Į tokią delegaciją įė
jo ir Salomėja Nėris su visomis 
raudonomis rožėmis prie švar
kelio atlapo ir deklamacijomis, 
"važiuos i Maskvą Stalino sau
lės parvežti"...

Kaip vėliau iš liudininkų pa
sakojimų girdėjau, šioms cere
monijoms ji ruošėsi labai rūpės - 
tingai. Draugės patarė, kad ji 
kiek pagerintų savo ligtol neper- 
puošnų garderobą ir skubiai pasi
siūdintų iš dar Kaune gaunamos 
geros buržuazinės medžiagos 
bent tris naujas sukneles, idant 
Maskvoje pasirodytų puošniau ir 
pademonstruotų, kad lietuviai nė
ra gi kokia ugabų tauta, o mūsų 
moterys visada elegantiškai pa
sirėdžiusios ir puikiai gintarais 
pasidabinusios. Tokia "logika" 
buvo sarkastiškai keista metu, 
kai čia pat buvo skelbiamas bai
sus buržuazinės Lietuvos masių 
skurdas ir praturtėjimo galimy
bės tik tada, jeigu Kremlius "su
tiks" mus priimti | savo globą... 
Man rodos, kad būtų labiau tikę 
1 Maskvą išleisti kaip tik tikrus 
ugabus - ir kūno, ir dvasios, ir 
drabužių.

Taip išpuošta "liaudies atsto
vė" kartu su kitais pašlemėkais 
ten išvyko ir sovietiniame parla
mente. deklamuodama eilėraš
čius, {tikinėjo, kaip lietuvių tau
ta nori ko greičiau užbaigti savo 
valstybės nepriklausomybę, ir 
prašė, kad jos tėvynė galėtų virs
ti Rusijos provincija. Nieko ne
begalėjo būti formalesnio, ryškes
nio, nei kitaip išaiškinamo, nei 
pateisinamo, kaip šis tobulai ir 
ligi dugno tirštimų atliktas vals
tybės išdavimo aktas.

Dėl palyginimo prisiminkime, 
kad tuo metu ir Hitleris buvo pra
dėjęs kurti naują germaniškos 
Europos imperiją. Čekoslovaki
jos prezidentas Benešąs nepasi
davė ir išbėgo {užsienius(kaipir 
mūsiškis nuo bolševikų) tęsti 
kovą už laisvę. Benešo vietinin
kas Hacha nusilenkė smurtui, bet 
niekada neprašė ir joks čekų po
etas neprašė, kad Čekija būtųpri- 
jungta prie Reicho. Net norvegų 
Kvislingas, kurio pavardė ūpo 
kolaboracijos ir išdavikiškumo si
nonimu, niekada neprašė Hit
lerio, kad Norvegija būtų prijung
ta prie Vokietijos. Didysis nor
vegų rašytojas Knuta s Hamsunas, 
kuris iš seno nekentė anglosak
sų ir jų kultūros, simpatiškai at
siliepė apie hitlerinės "naujosios 
Europos" idėją, už ką laisvųjų 
norvegų buvo apkaltintas mo
raline išdavyste. Bet ir jis neva-

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. LU 5-6291 

Chicago 

žiavo l Berlyną "parsivežti Hit
lerio saulės" ir niekada neprašė 
panaikinti Norvegijos nepriklau
somybės. Prancūzų okupacinio 
laikotarpio prezidentas maršalas 
Petainas (visada "abiem kojom" 
stovėjęs katalikybėje!) ir jo mi
nistras pirmininkas Lavalis, 
dantis sukandę, bandė kaip nors 
išvairuoti kare perblokštą ir oku« 
puotą Prancūziją, bet nė vienas 
iš jų nedirbo Prancūzijos vals
tybei nužudyti ir vokiečių nacių 
neprašė, kad ji būtų paversta va
karine Reicho provincija.

Visi jie ir daugelis kitų pana
šių po karo buvo pasmerkti, spiau- 
domi, mirties bausmėmis nuteis
ti, kai kurie sušaudyti, kaip vals
tybės išdavikai. Ir pagaliau, kiek 
pati sovietinė Rusija sušaudė 
savo tikrų ar tariamų valstybės 
išdavikų, jaučio odoje stigtų vie
tos surašytL Ironijos dėlei ne
bent paminėkime, kad už sovie
tinės valstybės išdavimą ar bent 
tuo kaltinimu po Stalino mirties 
buvo sušaudyti Lietuvos okupa
cijos pravedėjas Dekanozovas ir 
enkavedizacijos vyriausias še
fas Berija...

Po daugelio metų paaiškėjo, 
kad savo terpe mes turėjome ki
tokį "valstybės vyrą" ir per vi
są dešimtmeti Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininką, kuriam Salės atveju jo
kio valstybės išdavimo akto nė
ra {vykę ir kuris to klausimo nė 
vienu žodžiu nebeprisimena, gal 
tik dėl to, kad šio akto viena iš 
triukšmingiausių laikštingalų sa
vo tragiško ir pasibaisėtino, bet 
nuosekliai bolševikiškai išlaikyto 
gyvenimo pačioje pabaigoje, pa
gal jo "tikras žinias", neva pri
ėmusi Švenčiausią Sakramentą ir 
vėl "abiem kojom" atsistojusi 
Bažnyčios ir lietuvių tautos tar
pe!

Kai per ilgus metus {vairiuose 
rašiniuose man teko vesti nema
ža ginčų, diskusijų ir polemikų 
dėl buvusio Vliko pirmininko lais
vinimo linijos ir politinės laiky
senos, tai dali 5ių graudžių bei 
linksmų paveikslų sudėjau { savo 
porą knygų išgyventam pokario 
laikotarpiui intymiau pavaizduo
ti. Po to betgi girdėjau ne vieną 
priekaištą net iš draugų tarpo, 
kad be reikalo skyriau, tiek laiko 
ir darbo tokioms mizerijoms, 
kurios mažai reikšmingos ir nu
tekančių metų netrukus bus nu
pūstos, kaip dulkės { dyku
mą. Galbūt, - ėmiau kartais ir 
pats ( taip tikėti. Galbūt, tai 
menkniekiai. | kuriuos nevertė
jo kreipti dėmesio...

Bet dabar paskaitęs M. Kru
pavičiaus atsiminimus ir dės
tymus apie S. Nėrj, dar daugiau 
atkritau { savo "užsispyrimą". 
Vertėjo! Ir reikėjo žymiai dau
giau mums visiems ir jaudintis, 
ir galvoti, ir rašyti, ir imtis aš
tresnių priemonių sustabdyti ža
lai, kuri Lietuvos reikalui tiek 
ilgai buvo daryta ir atrajoji
mais tebekartojama laisvajame 
pasaulyje. Nes jeigu dešimtme
ti Vlikui pirmininkavęs politi
kas taip nepajėgė suprasti net 
ryškiausios bolševikų lakštinga
los ir taip skandalingai dar šian
dien mėgina dar pačiu klaidin
giausiu būdu aiškinti jos veiks
mus, mūsų buvusio kultūros gy
venimo aplinką ir okupuotos tė
vynės dalykų raidą, tai juk ne
buvo nė mažiausio pagrindo vil
čiai, kad jis būtų galėjęs tiks

GREETINGS and BEST WISHES
FORSBERG ENAMELING 

COMPANY
4101 HOUGH Avė. EX 1-921

liai, realiai ir blaiviai vertinti 
idėjini ir politini laisvųjų lie
tuvių kompleksą, jau nekalbant 
apie daug sunkesnę kovą už pa
vergtos tautos laisvę. Man už 
tat šiandien visai nenuostabu, 
kad per tokio dirigavimo de
šimtmeti Vilkas turėjo būti nuba- 
gatelizuotas, sutrivialintas, par
tiniuose antagonizmėliuose nusu
sintas, ir nugyvendintas ligi tur
būt nebepagydomo laipsnio, drau
ge niekais iššvaisčius stambias 
lėšas, gerų tautiečių tauriau
sius norus ir lūkesčius. Kokios 
gi Lietuvos išlaisvinimo koncep
cijos, kokios lietuvių rezisten
cijos doktrinos mes galėjome su
laukti iš tokių ideologų?...

Tiems, kurie dar tebetiki seno
viškai, galėčiau tik pavydėti jų 
krištolinio optimizmo. Man gi ro
dos, kad jeigu užsienyje mes pra
dedame vis labiau neskirti ir ne- 
beatskirti moralinio ir valstybi
nio savo tautos išdavimo aktų, už- 
triname ribą savo svaičiojimais 
ir prasimanymais tarp to, kas yra 
tiesa ir melas, tautinė ištikimy
bė ir niekšybė, pasiaukojimas ir 
išdavimas, gąrbėir gėda,-tai jau 
yra blogai su mumis.

Tarsi visa tai, prieš ką ligi šiol 
kai kurie rungėmės, buvo tik sena 
istorija su Sizifo akmeniu...

Ir todėl, užbaigdamas savo so
pulių simfoniją apie vieną taip be 
galo liūdnos atminties poetę, aš 
norėčiau jums paminėti kitą, iš 
čia pat, iš Šventos Monikos Pa- 
cifiko pajūrio, mūsų draugę 
Alę Rūtą, kuri gal per skubotai 
ką tik išleido juodraštinių eilė
raščių rinkini "Gyvenimo lašai". 
Tarp tų lašų suradau tik dvi man 
patikusias eilutes. Bet už tat pa
tikusias ligi pat sielos gelmių, 
nes pasakiusias iš tikrųjų tai, 
ką ir aš dabar jaučiu: - Ruduo, 
nebylus ir liūdnas mano drau
ge... Geria naktis mano ašaras!...

O kai taip susikrimsti pasitai
ko, ir rudens varnos ima krankti 
belapių medžių šakose, tai sun
ku susilaikyti nepasinėrus l dar 
tolimesnes glūdumas. Mes, 
europiečių kilmės žmonės, tur
tingoje Kinijos literatūroje, ša
lia Konfucijaus, bene labiausiai 
suprantame ir protarpiais liūde
sio valandomis prisimename di
džiausią kinų poetą Li Po, miru
si 762 metais, Tangų dinastijos 
laikais. Jis vedė linksmą ir bo
hemišką gyvenimą karaliaus rū
muose, o vėliaubuvo ištremtas ir 
labai susidraugavo su vyno tau
re.

Legenda pasakoja, kad po vie
nos tokios puotos jis išplaukė 
laiveliu { ežerą. Pilnatis mėnuo 
švietė ir lyg veidrodyje atsispin
dėjo vandens gelmėje. Li Po, 
pagautas džiaugsmo ir meilės vi
sam pasauliui, pajuto tok| neap
sakomą mėnulio groži, kad sie
kė j{ apkabinti ir priglausti prie 
savo širdies. Globdamas atsispin
dinti sidabro ratilą, jis išlinkoiš 
laivelio ir, aišku, prigėrė.

Bet tai buvo poetes, kuris prieš 
daug šimtmečių guosdamasis ra
šė:

Pasaulis yra, kaip smuklė, 
Praeinantys metai, kaip dul

kės.
Mes skundžiamės mastydami 

apie praeitj, -
Daug daugiau dejuotume, pa

galvoję apie ateiti.
Los Angeles, 1964.X.10.
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ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
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LIETUVIU MOKYTOJU KONFERENCIJA
Rajoninė lietuvių mokytojų 

konferencija, Įvykusi lapkričio 
mėn. 28-29 dienomis Chicagoje, 
Jaunimo Centre, praėjo darnio
je ir darbingoje nuotaikoje. Ji 
buvo gausi dalyviais (84), už
siregistravusiais iš Toronto, 
Clevelando, Detroito, Chicagos 
ir kitur.

A LB švietimo tarybos pirmi
ninkas J. Ignatonis, atidaryda
mas konferenciją, savo iššauta
me žodyje nubrėžė konferenci
jos tikslus bei uždavinius, pas
veikino susirinkusius mokytojus 
ir pakvietė konferencijai vado
vauti čikagietį mokytoją J. Ka
valiūną, clevelandiet| - J. Stem- 
pužį ir detroitietį St. Sližį. J 
sekretoriatą -- čikagietę mok. 
S. Jonynienę ir iš Grand Ra- 
pid mok. Pr. Torūtą.

Žodžiu konferenciją sveikino 
Lietuvos generalinis konsulas d r. 
P. Daužvardis, PLB švietimo 
reikalų vadovas A. Mikulskis, 
LF valdybos pirmininkas T. 
Blinstrubas, LB Chicagoapygar
dos valdybos pirmininkas inž. 
Br. Nainys ir raštu -- Eglutės 
redakcija ir administracija.

Per abi dienas buvo skaitytos 
šešios paskaitos - pranešimai 
mokymo bei auklėjimo klausi
mais.

A. Rinktinas, dirbantis Toron
to valdinėje mokykloje, plačiai 
kalbėjo apie šiaurės Amerikos 
mokyklose naudojamą darbo me
todą, pademonstruodamas tai 
konferencijos dalyviams. Tai in
dividualus mokymas klasės at
mosferoje, kuris paremtas inte
lektualinio pajėgumo (IQ) mata
vimo daviniais. Pasak RinkOno, 
lietuviškoji mokykla negali at
silikti nuo amerikoniškosios. Ji 
turi stovėti aukščiau, nes tik 
tokia mokykla gali mums garan
tuoti tautini ir kultūrinį išsilai
kymą.

Mok. Jonas Kavaliūnas, dės
tąs Chicagos miesto mokykloje, 
pademonstruodamas pavyz
džiais, plačiai kalbėjo apie bū
dus ir metodus mokant lietuvių 
kalbos vaikus, nemokančius jos.

Mūsų _ jaunas mokslininkas 
prof. dr. A. Klimas aiškino apie 
lietuvių ir anglų kalbų fonologi
nius skirtumus ir kaip vaikus 
šiame krašte išmokyti taisyklin
gai tarti lietuvių kalbos žodžius 
bei garsus.

Seni pedagogai Varnai ir Vaičiūnienė mokytojų konferencijoje 
klausosi pranešimų. A. Gulbinsko nuotrauka

JAU DABAR LAIKAS T\TDI T \
UŽSAKYTI JL/lIv V Ą

1965 METAMS KAIP PRASMINGĄ

KALĖDŲ DOVANĄ
savo giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Užsakantieji Dirvą vieneriems metams kaip Kalėdų do
vaną moka tik 10 dolerių.
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Antroji konferencijos diena bu
vo pradėta pamaldomis Jėzuitų 
bažnyčioje, kurias atlaikė ir die
nai pritaikintą turiningą pamoks
lą pasakė Tėvas Borevičius. Pa
gerbti mirusieji mokytojai ir žu
vusieji už Lietuvos laisvę, pa
dedant prie paminklo gėlių vai
niką.

Grįžus į posėdžių salę, Peda
goginio lituanistikos instituto di
rektorius D. Velička vaizdžiais 
žodžiais nusakė Instituto dirba

Mokytojai padeda gėlių vainiką prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo Chicagoje. Gėles-neša mokytojos Jonynienė ir Pete- 
raitienė.

mą darbą. Pedagoginis institutas 
yra lituanistikos institutas plačia 
to žodžio prasme ir jis ruošia 
ne vien tik mokytojus, bet ir 
mūsų lietuviškam gyvenimui kul
tūrininkus, žurnalistus, visuo
menininkus ir tt., kurie turės 
pavaduoti iš rikiuotės pasitrau
kiančius senuosius lietuvių vei
kėjus. Lituanistikos instituto ži
nios pravarčios kiekvienam lie
tuviui, šiame krašte aukštuosius 
mokslus baigusiam. Kam nepato
gu institutą lankyti, gali pasinau
doti neakivaizdiniu dėstymu. 
Trūksta lėšų mokslo priemonėms 
ir mokslo šaltiniams įsigyti. Di
džiausias rėmėjas prel. M. Kru
pavičius, sistematingai remiąs 
savo aukomis.

Mok. J. Plačas, iš savo mo
kyklos gyvenimo paimtais pavyz
džiais, aiškino apie vaiko min
ties ir žodžių turtinimą.

Mok. Pr. Razminas kėlė rei

kalą daugiau susirūpinti lietuvių 
kalba. Mūsų jaunimo gimtoji kal
ba yra pusgyvė. Reikia įvesti mo
kyklose daugiau lietuvių kalbos 
pamokų, kad ir kitų mažiau reikš
mingų dalykų sąskaitoti. Skaity
mas šeimoje yra vienas iš pa
grindinių priemonių lituanistinei 
pažangai. Tėvai neturėtų už vai
kus atlikti jų namų darbus, o tik 
padėti ir talkininkauti.

Po kiekvienos paskaitos sekė 
gyvas nuomonių pasikeitimas

A. Gulbinsko nuotrauka 

nustatyto laiko ribose.
ši gausi konferencija, kuri pra

ėjo ne tik darbingoje, bet ir gra
žaus susiklausimo nuotaikoje, 
pabaigoje priėmė ir keletą nu
tarimų.

Nutarta mokyklose laikytis Jo
no Jablonskio rašybos, nes tik 
dalis tautos tremtyje, neturi tei
sės rašybos keisti. Mokyklose 
vartoti tik lietuviškus rašmenis, 
neskaitant vaikui klaidos už pa
vartotus angliškus rašmenis, tik 
vis priminti lietuviškų rašmenų 
vartojimo reikalingumą. Sudaryti 
komisiją metodologiniams klau
simams tirti ir mokslo priemo
nėms paruošti. Laikytis nusta
tytos mokyklose programos.

Mokytojai-muzikai J. Kreivė
nas ir j. feertulis paruošė ir 
Chicagos apygardos valdyba iš
leido mokykloms dainavimo me
džiagos pirmą sąsiūvinį. Nori tą 
darbą tęsti, paruošiant medžia
gą įvairioms progoms, kaip Mo
tinos dienos, tautinių švenčių mi
nėjimams ir kt. Tai būtų lyg 
lietuvių jaunimo meninės savi
veiklos programa. Darbas bus 
tęsiamas, jei bus pageidaujama,- 
pareiškė mokytojas J. Kreivėnas.

Sumanymuose iškelta daug dė
mesio vertų pageidavimų. Pagei
dauta, kad skaitytų paskaitų teks
tai būtų multiplikuoti ir išsiunti
nėti mokykloms. Palaikyti su tė
vais ir šeimomis artimus ryšius, 
nes mokykla yra tik prailgintos 
tėvų rankos. Išleisti mokyklų va
dovą ir mokiniams kalbos vadovą. 
Daugiau dėmesio kreipti į prieš
mokyklinį auklėjimą, organizuo
jant vaikų darželius arba prieš
mokyklines klases, švenčių pro
gomis, ypatingai per Kalėdas,

Mokytojų konferencijos, įvykusios Chicagoje lapkričio 28-29 d., dalyviai. A. Gulbinsko nuotrauka

jaunimą apdovanoti ne saldumy
nais ar kitais menkaverčiais 
daiktais, o lietuviškomis knygo
mis. Būti mokytojams solida
riems, nežeminti, o palaikyti ir 
kelti mūsų turimų švietimų ins
titucijų autoritetą. Pageidauta, 
kad ir sekančiais metais tuo pa
čiu laiku būtų kviečiama moky
tojų konferencija, įtraukiant į 
programą šalia paskaitų ir pa
vyzdinių parodomųjų pamokų. 
Pritarta jaunimo meninės me
džiagos leidimui.

Baigaintis konferencijai padė
kos žodį tarė švietimo tarybos 
pirmininkas J. Ignatonis, kuris 
buvo taikomas mokytojams ir vi
siems tiems, kurie rūpinasi ir 
sielojasi mūsų jaunimo švietimu 
bei auklėjimu.

Kaip konferencija buvo pradė
ta, taip ji ir baigta tautos him
nu.

Suvažiavimas prityrusių pir
mininkų buvo pravėsus preci
zišku tikslumu, taip, kaip buvo 
nurodyu konferencijos progra
moje.

Norisi dar pažymėti, kad kon
ferencijos dalyviai visą laiką jau

PAREMKIME REIKŠMINGĄ DARBĄ

Jau 22 meui Chicagos Moks
lo Pramonės muziejuje, Jack- 
son parke prie Michigan ežero, 
skaitlingų tautybių eglučių tarpe 
ir lietuviška eglutė didingai pasi
rodo. Kiekviena dalyvaujanti tau
tybė puošia savo eglutę tradici
niais tautiniais motyvais, pavaiz
duojant savo tautos senus kalė
dinius papročius. Juzės Dauž- 
vardienės, Lietuvos generali
nio konsulo Chicagoje žmonos, 
sumanumo ir nepaprasto darbš
tumo dėka ir lietuvių eglutė, pa
puošta savotiškai išsiskirančiais 
ir intriguojančiais tautiškais pa- 
dabinimais, išdidžiai pasirodo. 
Kadangi lietuviškos eglutės or
namentai išsiskiria iš kitųtauty- 
bių, tūkstančiai lankytojų atkrei
pia ypatingą dėmesį ir muziejaus 
vadovybės nepaprastą įvertini

"šaltanosis" jau pasipuošė kalėdiniais rūbais...
R. Kisieliaus nuotrauka

tė malonią LB Chicagos apygar
dos globą. Jie buvo vaišinami, 
patys valdybos nariai J. Bobi- 
nienė, St. Šiaučiūnas, inž. K. 
Dočkus su ponia ir kiti svečiams 
paurnavo. Valdybos pirmininkas 
inž. B. Nainys sekė konferenci
jos eigą, o pabaigoje mokyklų 
vedėjus apdovanojo piniginiais 
čekiais ir nemokamai išdalino 
apygardos valdybos išleistą dai
nų rinkinėlį.

Mokytojai konferencijoje vien
balsiai nutarė laikyti šio krašto 
žemesniąją lituanistikos mokyklą 
8 metų, aukštesniąją 4 metų.

Sudaryti komisiją mokyklų 
programoms peržiūrėti.

Susidariusias konferencijos 
išlaidas padengė ALB Centro 
Valdyba.

Gražus konferencijos dalyvių 
būrelis pirmosios konferencijos 
dienos vakare apsilankė Cicero 
Aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos tradiciniame vakare, kur 
jie visi nuoširdžiai buvo priimti, 
pavaišinti ir turėjo progos pasi
gėrėti gražia menine programa.

Zenonas Ašoklis

mą, skiriant atžymėjimus. O tai, 
savo ruožtu, y?a reikšminga S lie
tuvių gero vardo kėlimas. Už tai 
esame dėkingi J. Daužvardienei 
už jos rūpestį ir atsidavimą dirb
ti savo tautos garbei. Taip pat 
daug padėkos tenka Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubui už finansavi
mą tos eglutės paruošimo išlai
dų per visus tuos metus. Tai at
palaiduoja aukų rinkimą iš visuo
menės.

Muziejaus vadovybė kiekvienai 
dalyvaujančiai su savo eglute tau
tybei skiria dieną, kurioje pasi- 
reiškiama pasirodymais, pro
gramomis. šiemet lietuvių diena 
bus gruodžio 18, kada įvyks dvi 
lietuviškos programos: viena 2 
vai. p.p. kada Marijos aukštes
niosios mokyklos mokinės atliks 
savo paruoštą programą muzie

jaus teatre, o kita —8 v.v. Šią 
programą praves Ateities atžaly
nas, ui mažų vaikų grupė, kurią 
daugumoje sudaro žinomų Atei
ties šokėjų vaikai, trečios kar
tos lietuviukai, šiai programai 
muzikas Fausus Strolia paruo
šė specialiai dvi naujas dainas. 
Taigi, popietinė ir vakarinė pro
grama bus tikrai įdomi ir kiek
vienam veru išgirsti, nes ui 
išimtinai mūsų jaunimo atlie
kamos. Be to, nuo 5 iki 8 vai. vak. 
muziejaus restorane atsilankiu
sieji galės skaniai pavalgyti lie
tuviškų valgių.

Gruodžio 18 dieną visi ragina
mi ir prašomi gausiai dalyvauti 
programose su šeimomis. Nepa
likite nė savo vaikų namie, nes 
jiems įvairiaspalvės žibančios 
eglutės ir programos bus tik
rai įdomu pamatyti ir ilgai liks 
jų atmintyje. Įėjimas į muziejų 
ir programas nemokamas ir ne
reikia jokio kvietimo. Savo gau
siu atsilankymu paremsime J. 
Daužvardienės šį uip reikš
mingą darbą ir parodysime sa - 
vo gyvą susidomėjimą lietuvių 
diena garsiajame Chicagos Moks
lo ir Pramonės muziejuje, Jack- 
son parke, 57 gatvė ir ežeras.

SLA Šeštos apskrities var
du Ona Biežienė, pirmininkė.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Į LAISVę -- Lietuvių Fronto 
Bičiulių leidžiamas žurnalas, pa
sirodė savo spalio mėn. (35) nr.

Žurnalo vedamasis (Ar Utopi
ja pavirs realybe) skirtas mūsų 
politinių veiksnių vienybės pro
blemoms apsvarstyti. Nors 
straipsnis parašytas 1957 m. Jis 
nėra nustojęs savo aktualumo, gi
liau žvelgiant į vienybės esmę ir 
jos moralinius reikalavimus. Ta
me straipsnyje, tarp kitą ko, sa
koma: "Politinei vienybei trem
tyje išlaikyti ar laimėti reika
lingas pirmiausia moralinis nu
siteikimas — demokratinis vie
nybės supratimas ir demokrati
nis jos vykdymas, t.y. aiškini
mosi, susipratimo ir pagaliau 
kompromiso dvasia. Tokia dvasia 
reikalauja vienas kito nusistaty
mą suprasti ir respektuoti".

L. Prapuolenis ilgesniame 
straipsnyje grįžta į 1941 m. įvy
kius ir savo prisiminimuose iš
kelia to meto prisitaikymo 
politikos apraiškas, pa
vardėmis ir faktais iškeliant mo
mentus, kada vokiečiams prisi
taikyti siekę mūsų kariai bandė 
nuversti laikinąją Lietuvos vy
riausybę.

V. Vaitiekūnas nagrinėja so
vietinės indoktrlnacijos bruožus, 
o Mečys Musteikis patiekia 
kruopščiai paruoštą 1963 m. 
Okup. Lietuvos kultūrinio gyveni
mo apžvalgą.

Stambesnių visuomeninių įvy
kių apžvalga (LB Tarybos rinki
mai, mugė New Yorke ir kt.) at
skirų autorių paruošta įžvalgiai, 
nenuobodžiai.

KARYS — lapkričio (9) nr. iš
ėjo pasipuošęs prez. Ant. Sme
tonos ir jį lydinčių karių virše- 
line nuotrauka ir J. Miškinio 
vedamuoju, skirtu A. Smetonos 
90 m. sukakčiai prisiminti.

Turinyje eilė įdomių karinės 
istorijos prisiminimų ir apybrai
žų. Platus L. šaulių S-gos sky
rius.
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Vaizdas iš dail. A. Tamošaitienės parodos Brooklyne.
R. Kisieliaus nuotrauka

GREETINGS and BEST W1SHES
EMERSON RADIO OF OHIO

EMERSON RAIBOS, STERIO
AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 
ARROW EXTERMINATING 

CITY PEŠT CONTROL CO.
5455 Broadview Rd. SH 1-3995

BOSTON
DU KONCERTAI GAIDŲ 
LEIDIMO FONDUI

Prof. Kazio Viktoro Banaičio 
smuiko sonata jau yra išleista, ir 
ją kiekvienas, kas nori gali gau
ti pas platintojus.

šiuo metu pradėti darbai su 
Juliaus Gaidelio sonatos spaus
dinimu. Tai visa atsiekiama dėka 
malonių klausytojų, atsilankan
čių tam tikslui VasyliOnų ruošia
muose koncertuose. Tie mieli ir 
brangūs klausytojai, mūsų muzi
kinės kūrybos {amžintojai, nuo
širdžiai kviečiami gausiai atsi
lankyti sekmadienĮ, gruodžio 13- 
dieną tam tikslui rengiamuose 
koncertuose.

Vienas bus dienos metu 3 vai. 
Cambridge, Mass. Lietuvių Pa
rapijos salėje. Antras koncertas 
Įvyks vakare 7:30 So. Bostone, 
Tautiniuose Namuose, 484 E. 4th 
St. Bilietų kainos suaugusiems 
$2.00, vaikams bei moksleiviams 
50 centų. Abiejų koncertų bus ta 
pati programa. Ją atliks smuiki
ninkai Izidorius Vasyliūnas ir Mo
nika Kenstavičiūtė, violončelis- 
tė Joana Kenstavičiūtė ir pianis
tas Vytenis Vasyliūnas. Pro
grama užtruks tik vieną valandą. 
Visų maloniai laukiama parem
ti ši kuklų darbą didžiam užmojui, 
o mūsų muzikinės kūrybos pėdsa
kai bus randami ir po tflkstan- 
ties metų.

DETROIT

PRISIMINSIME PREZ. A. 
SMETONĄ

Tauta, negerbianti savo vadų, 
yra pasmerkta žūti. Jei nebūtų 
Apvaizda davusi S. Daukanto, 
vysk. M. Valančiaus, dr. V. Ku
dirkos, dr. J. Basanavičiaus, 
Vaižganto, Maironio ir daugelio 
kitų dvasios milžiųų, kovojusių 
dėl Lietuvos laisvės ir skiepi
jusių lietuvių tautai laisvės troš
kulio, niekada nebūtumėme iš
vydę laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.

Nepaprastai dideli vaidmenį

KRAUTUVĖS ATDAROS NUO PIRMADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO 9:30 VAL. RYTO IKI 9:30 VAL. VAK. 
SKYRIAI — 9:30 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAK.

EAGLE STAMPS — 
TAI PINIGAI VISOSE 
5 MAY KRAUTUVĖSE

DIRVA 1964 m. gruodžio 9 d.

mūsų tautos kovoje dėl laisvės 
atliko pirmasis ir paskutinysis 
Lietuvos prezidentas a.a. Anta
nas Smetona, nuo kurio tragiškos 
mirties šiemet sukako 20 metų. 
Jo didiems darbams prisiminti ir 
įvertinti š.m. gruodžio mėn. 12 d., 
Šeštadieni, 7:30 vai. Lietuvių Na
muose yra rengiamas minėjimas, 
kuriame kalbės rašyt. S. Santva
ras ir V. Alantas. Bus ir meni
nė dalis. Visi lietuviai prašomi 
šiame minėjime dalyvauti. įėji
mas laisvas.

ĮDOMI FOTO KŪRINIŲ PARODA

Gruodžio 13 d., sekmadieni, 
12 vai. Lietuvių Namuose atida
roma tėvo Algimanto Kezio, S.J. 
foto kūrinių paroda J kurią kvie
čiami visi lietuviai atvykti. Sek
madieniais ir šeštadieniais paro
da bus atidaryta nuo 12 iki 7 vai. 
o kitomis dienomis — nuo 6:30 
iki 9 va L v. Atidarymo dieną 3 
vai kalbės tėvas A. Kezys. Lan
kytojai bus pavaišinti pyragai
čiais ir kavute. Parodą organizuo
ja ir globoja Detroito ateitininkai. 
Į parodą {ėjimas nemokamas.

K. Jurgutis.

J & S AUTO SERVICE
Mūsų tautiečio Jono Švarco automobilių taisymo įmonėje, 

1254 Addison Rd.
rasite visas priemones įvairiausiems automobilių pataisymams, 
dažymui ir t.t. Automobilių nelaimėse nukentėjusiems veikia 
neapmokama tarnyba pagalbai, veikianti 24 valandas. Nelai
mingo atsitikimo atvejais skambinkite telefonu HE 1-6352.

Įmonėje dažomi visų firmų automobiliai. Teiraukitės dėl 
kainų ir įsitikinsite jų pigumu.

J&S AUTO SERVICE
1254 ADDISON RD. HE 1-6352

MAY’S DOWNTOWN
ON THE HE1GHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGĄTE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS
Mieli tautiečiai!

Dėkite savo sutaupąs j — SCHUYLER SAV
INGS and LOAN ASSOCIATION of Ke irny, New 
Jersey. Tai vienintelė lietuvių taupymo ir skoli
nimo draugija New Jersey ir New Yorko valstijose

VEIKIA NUO 1924 METU.
Lengvomis sąlygomis duodamos paskolos 

(morgičiai) namams įsigyti ar taisyti. Įvairios 
taupymo sąskaitos. Už sutaupąs dividendai išmo
kami kas 3 mėnesiai. Indeliai apdrausti ligi $10,000 
federalinės valdžios įstaigos.

Mandagus ir greitas patarnavimas anglu ir 
lietuvių kalbomis, ši draugija lietuvių finansinius 

, reikalus tvarko jau 40 metų. Per tą laiką draugi
jos kapitalas išaugo ligi $5,000,000.00, o rezervai 
ligi $200,000.00.

Darbo valandos: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 iki 3 vai. po pietų, penktadieniais 
nuo 9 vai. iki 7 vai. vak.

BANKO NAMAI:

24 Davis Avė., Kearney, N. J.
Telef.: WY l-OOOl, WY 1-7260

Julius Paknis, Prezidentas

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

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. Western Avė., Marąuette Parke 

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

PRIEŠ-ŠVENTIN1S IŠPARDAVIMAS! 
ŽINOMOS GAMYKLOS PERTEKLIUS! 

JUMBO RANKŠLUOSČIAI
YPATINGŲ DYDŽIŲ! 
24x46 iki 27-50 inčų!

1.98 iki 3.98, jei be trūkumų!

• Lygių spalvų!

• Dryžuoti!
• Gėlėti!

Mes negalime minėti gamyklos vardo, 
bet jūs atpažinsite kokybę . . .

Sandėliuokite jau dabar švelnius, didžiulius med
vilnės terry rankšluosčius už tokią ypatingai žemą 
kainą! Rasite įvairiausių spalvų, lygius ir dryžuo
tus, daugelį su pritaikytais veidui rankšluostu- 
kais, visus žinomosios gamyklos!

PRIIMAMI UŽSAKYMAI PAŠTU IR TELEFONU... SKAMBINKIT CH 1-3070

BASEMENT DOMEST1CS DEPARTMENT, THE MAY CO.. DOWNTOWN, HEIGHTS, PARMA, SOUTHGĄTE

KITI DYDŽIAI:
PRITAIKYTI RANKšLUOSTUKAI ................ 3 už $2
PRITAIKYTI VEIDUI RANKšLUOSTUKAI 3 už $1
ĮVAIRŪS MAŽI RANKšLUOSTUKAI ............ 3 už $1
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L-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Kalėdiniai sveikinimai 

atvirutėmis yra įsigalėjusi 
ir Įsisenėjusi tradicija, tu
rinti asmeniško ryšio ir ar
timesnės pažinties paženk
linimo prasmę. Ypatingai gi 
Amerikoje toji tradicija da
vė pagrindo didžiulei atvi
ručių pramonei išaugti ir 
išbujoti. Lietuviškųjų atvi
ručių įnašas toje pramonėje 
sudaro labai menką dalely
tę. Bet ir lietuvių tarpe tas 
paprotys yra Įsigalėjęs ir 
niekas nesikėsina jo pakeis
ti.

Tačiau yra šimtai atvejų, 
kada toks švenčių paprotys 
praktiškai beveik neįmano
mas įgyvendinti. Tai liečia 
platesnį ryšį turinčių asme
nų, institucijų ar prekybos 
įmonių santykius su plačią
ja klijentūra. Visiems tiems 
asmenims patartina pasi
naudoti mūsų laikraščių pa
tarnavimu ir švenčių svei
kinimus talpinti laikrašty
je.

Ta proga ir Dirva mielai 
sutinka tarpininkauti ir jau 
iš anksto prašo suintere
suotus savo skaitytojus pa
sinaudoti proga ir laiku pri
siųsti švenčių sveikinimų 
tekstus.

2 skilčių ir 2 inčų dydžio 
skelbimo kaina — 5 doL, 2 
sk., 3 inčų — 7.50 dol. ir 2 
sk. 4 inčų — 10 dol.

čekius ar pašto perleidas 
prašome siųsti su užsaky
mu.

P a s i n a udokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpininkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie
tuviškos spaudos išlaikymo.

• The Plain Dealer gruo
džio 6 d. vedamajame, ku
riame kalbama apie Cleve
lando kultūrinio gyvenimo 
augimą, Gallery Internatm- 
nal (savininkai lietuviai) 
yra pažymėta lygiagrečiai 
su trihiis pirmaujančiomis 
meno galerijomis Clevelan
de.

• Naujųjų 1965 Metų suą 
kimas, kurį rengia LB įvyks 
gruodžio 31 d. (ketvirtadie
nį), Slovėnų Auditorijoje.

Jau eilė metų Clevelando 
LB Apylinkės rengia šį tra
dicinį naujųjų metų sutiki
mą,

Šiais metais numatoma 
geriau pasiruošti N. M. su
tikimui, nes erdvioje salėje 
numatomas didesnis tautie
čių skaičius.

Vaišėms vadovaus cleve- 
landiečiams gerai žinoma 
kulinarė Vasiliauskienė-šu- 
kienė. Pasilinksm i n i m u i 
gros mūsų jaunimo kapela, 
kuri jau eilėje parengimų 
gražiai pasirodė.

N. M. sutikimo balius 
vyks uždaro — privataus 
pobūdžio tvarkoje. Daly
vauti galės tik iš anksto įsi
giję kvietimus.

Valdyba prašo svečių ir 
rengėjų patogumui iš anks
to Įsigyti dalyvavimo korte
les iki gruodžio 28 dienos 
imtinai.

Vaišės prie atskirų sta
lų — 10 asm. Dalyvavimas 
6 dol. asmeniui, jaunimui 3 
dol. asm.

Kvietimų galima įsigyti

Režisūra
A. DIKINIS

Scenovaizdis
A. VALEŠKA 

Drabužiai
B. JAMEIKIENĖ 

Tekstas
K. VESELKA

Stato
CHICAGOS SCENOS 
DARBUOTOJŲ S-GA

Scena iš K. Donelaičio "Pavasario linksmybių", kuri bus suvaidinta Chicagos Scenos Darbuotojų Są
jungos šį šeštadienį Clevelande, Sv. Jurgio parapijos salėje 8 vai. vak. K. Donelaičio "Metų" spektakli 
rengia LB I apylinkės valdyba. Nuotraukoje aktoriai Birutė Briedienė, Kazys Veselka, Stasys Bernata
vičius, Vytautas Juodka, Leonas Barauskas ir Alė Keželienė. A. Kezio, S.J. nuotrauka

Donelaičio 'Metai' Clevelando scenoje
Aldona Augustinavičienė

Lauras (Kazys Veselka) ir Seimas (Leonas Barauskas) K. Done
laičio "Metų" inscenizacijoje. A. Kezio, S. J, nuotrauka

PROF. M. PAP PASKAITA
Mūsų visuomenėje dažnai gir

dėti nuomonių, kad niekas jai taip 
nenusibosta, kaip nuolatiniai mi
nėjimai... Bet šita mintis nebūtų 
tiksli ir tai dėl to, kad svarbu 
kokį įvykį ir kokią asmenybę mes 
minim ir kaip patį minėjimą su
organizuojant.

Kartais tų nepaprastų įvykių 
ir asmenybių minėjimai, kaip 
šviesos meteorai, nušviečia mū
sų kultūrinę padangę. O tam at
gimusiam kultūriniam judėjime 
atgyja rašytojai, menininkai, kū
rėjai ir įvykiai, jų jėga ir gyvy
bė tampa mums nauju įkvėpimu.

šitai būtų galima pasakyti ir 
apie skaitlingus Donelaičio mi
nėjimus, įvykusius visose kolo-

Barės K. Donelaičio "Metų" inscenizacijoje: Birutė Briedienė
ir Alė Kėželienė. A. Kezio, S. J. nuotrauka

nijose. Ir tas gyvas visuotinas 
Donelaičio sugrįžimas kaip tik
tai davė įkvėpimo Chicagos kul-

pas valdybos narius ir už
sakant telefonu: A. Puško- 
riūtė tel. 851-9149, Z. Ta
rutis YE 2-9687. F. Eidim- 
tas 881-1921. Jaunimas sta
lus užsisako pas R. Zorską 
teJ. IJL 1-5258.

Salė bus atidaryta nuo 8 
v. v. Vaišių pradžia 9 v. v.

LB Clevelando I-os
Apyl. V-ba 

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
SPEKTAKLIS ĮVYKS CLEVELANDE 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE, 
GRUODŽIO 12 D., ŠEŠTADIENI, 8 V. V. 

Rengia LB I-os APYL. VALDYBA.

tūrininkams inscenizuoti Done
laičio "Metus".

Režisierius Dikinis yra pa
reiškęs, kad Donelaičio "Metai" 
jį visada žavėję. Tačiau juos pa
rodyti scenoje buvęs sunkus ir 
komplikuotas darbas. Esą, reikė
jo rasti spektakliui atitinkamą 
formą, pirmiausia reikėjo atsi
sakyti detalaus charakterių nagri 

nėjimo, kadangi pats Donelaitis 
juos piešęs bendrais bruožais 
ir jie daugiau kalbėję autoriaus 
lūpomis, šitam visam papildyti 
ir duoti sceninį pilnumą, Dikinis 
bandęs išgauti kompoziciniais 
grupavimais, muzikos ir šviesų 
efektais.

Kazys Veselka paruošė kūrinį 

inscenizacijai ir bandydamas iš
gauti logiką ir vientisumą, jis pa
skirstė tekstą šiems "Metų" per
sonažams: Pričkui, Laurui, Ens- 
kiui, Slunkiui, Seimui, Krizui, 
dviem baudžiauninkėm ir pačiam 
autoriui Kristijonui Donelaičiui. 
Autorius likęs daugiau individu
alus stebėtojas, būdamas kontak
te momentais su žiūrovais ar su 
savo būrais.

Ir nors spektaklio sceninį api
pavidalinimą darė dailininkas Va- 
leška jį stilizuodamas, o Bronė 
Jameikienė parengdama ypatin
gai stilizuotus kostiumų eskizus, 
spektaklis visai neprarado Done

laičio "Metų" realumo. Čia cituo
ju spektakliu. susižavėjusį Leoną 
Galinį: "Donelaičio *Metų‘ įvaiz- 
dinimas buvo toks netikėtai paki
lus ir realus, kad net ir didžiau
sią skeptiką nuteikė džiaugsmu, 
ka liudija po spektaklio keletos 
minučių plojimai. Čia Donelai
čio 'Metai’ suskambėjo naujai ir 
gaiviai".

Entuziastingi spaudos ir pavie
nių asmenų atsiliepimai mus įti
kina, kadClevelando Bendruome
nė ypatingai gerai padarė, kvies
dama Donelaičio "Metų" įvaiz- 
dinimą parodyti Clevelando sce
noje. Juk iš tikrųjų u prasme 
Chicagos teatralai įrodė, kad Do
nelaitis gali "suskambėti naujai". 
Iš tikrųjų ir visuomenė į kul
tūrinį judėjimą yra žaviai pa
traukiama, kaip tiktai per tą nau
jumą ir originalumą, ryškinant 
senąsias ir naująsias kultūrines 
vertybes. Kultūrinė vertybe sa
vo esme visada lieka ta pati kul
tūrinė vertybė, tik nauji laikai 
privalo ją naujai atrasti, tuo bū
du jungdama kultūrinį moderniz
mą su klasikinėmis ir savo verte 
nekintančiomis kultūrinėmisver - 
tybėmis.

Dėl to sveikintinas Chicagos 
kultūrininkų pasiryžimas, ir 
naujas priėjimas prie Donelaičio 
kūrybos, statant jo "Metus".

Stebint tokius įvykius noriu tik 
tai vieno, kad galima i daugiau lie
tuvių bent pasyviais stebėtojais 
dalyvautų mūsų paskirų talentų 
kūryboj, čia norėtųsi ypatingai 
kreiptis į jaunimą, kad jis pagal
votų kokį dvasinį lietuviškumo pa
pildymą jiems duos naujai paro
dytas Donelaitis. IŠ tiesų, juk mū
sų jaunoji karta išaugo labai stip
riai jaučianti lietuvišką kultūrą ir 
visą jos esmę ir jos gilumą. Dėl 
to karta i s sunku suprasti, kaip u s 
giliai lietuviškai jaučiąs jauni
mas gali praleisti tuos didesniuo
sius kultūrinius įvykius jų nepa
matęs.

Juk po 250 metų Donelaitis kal
bės į mus iš naujo gruodžio 12 die 
ną Clevelande; jis kalbės tais 
pačiais giliais ir jautriais žo
džiais, prabildamas ne tiktai į 
mūsų lietuvišką puikybę, bet ir 
į visą mūsų moralinės asmenybės 
didybę.

Argi nenorėsime būti viso to 
liudininkais?

♦ lietuvių žurnalistų s- 
GOS Clevelando skyriaus metinis 
susirinkimas nukeliamas į sausio 
2 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. pas 
N% ir V. Braziulius, 1852 Know- 
leš Avė. Atskirų kartotinų kvie
timų nebus.

VAIDINA:
A. Dikinis.
A. Kėželienė
B. Briedienė
V. Juodka
K. Veselka
L. Barauskas
S. Bernatavičius 
J. Raudonis
S. Grėbliūnas

Buv. Goldwateriui remti lie
tuvių komitetas, kad ir tebeieš
kodamas savo politinės ir anti
komunistinės veiklos formų, 
sveikintinas už jo pastangas su
pažindinti Clevelando lietuvių vi
suomenę su vienu iš geriausiai 
informuotų ir gerai susipažinu
sių su Kremliaus politikos vado
vų taktika ir jų veikimo meto
dais -- ui JohnCarroll Univer
siteto prof. Michael Pap.

Jo trumpas, kondensuotas, įdo
miais fakuis parėmus praneši
mas (gruodžio 4 d.) lietęs ne tik 
pasurųjų pasikeitimų Kremliuje 
esminius bruožus, bet ir bendrą 
kovos su komunistine užsienio 
politikos srityje taktika ir tos 
uktikos negalavimus, išryškina 
padėtį, kurioje regimi pavojai 
glūdi ne tiek toje komunistinėje 
taktikoje, kiek jos nesupratime 
iš Vakarų valstybių pusės, o ypa
tingai iš JAV diplomatinės ir po
litinės tarnybos nesusivokimo ir 
nesiorienuvimo rusų politinių 
manevrų rafinuotuose ėjimuose.

Ligišiolinė informacijos stoka, 
’ignoracija ir viltys į "besikeičian
čią" rusų politiką rodo, kiek dar 
•reikia pastangų, kad JAV visuo- 
menė suprastų tuos pavojus, ku
rie ateina iš Rytų, ateina apgal
votu, planingu ir rafinuotu būdu, 
pasinaudojant JAV diplomatinės 
tarnybos nepasiruošimu ir spra
gomis.

Tiesiog anekdotiškai, jei ne tra
giškai, skamba kad ir toks fak
tas: vienai rusų delegacijai lan
kantis JAV, tūlas amerikietis pa
klausė, kaip suderinamas jų džiū
gavimas nepaprastu pramonės ir 
žemės ūkio produkcijos kilimu, 
kada tuo pat metu perkami kvie
čiai užsienyje. Rusas, nė kiek 
nedvejodamas, atsakė: Matot, 
kaip jūs esat paveikti savosios 
propagandos. Kviečius mes per
kame tam, kad išgelbėti JAV ūki
ninkus nuo ekonominių sunkumų, 
jų kviečių rinkai beveik išnykus. 
O ką į tai amerikietis (neeilinis, 
o aukštas pareigūnas)? Girdi, ot, 
apie tai ir nepagalvojau...

Visa eilė pavyzdžių rodo, kad 
Sov. S-ga svetimuose kraštuose 
naudojasi JAV pinigais statomo
mis ligoninėmis,bibliotekomis ir 
kt. (ypatingai Afrikoje) įrengi
mais prisidėdami savo persona
lu ir propaganda.

Kremliuje gi, prof. M. Papnuo
mone Saugumo viršininko Nele
pino Įvedimas į partijos CK rodo, 
kad visų vykstančių pasikeitimų 
ir manevrų užnugaryje stovi Sus- 
lovas. Tai reiškia ne ką kitą, tik 
grįžimą į griežtesnę partijos dik

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

tatūrą - į Stalino laikų režimą. 
Užsienio politikoje metodai lie
ka tie patys, -- ką galima lai
mėti be karo veiksmų: derybo
mis, Vakarų nuolaidomis, šanta
žu, o kai reikia, grąsinimais, — 
reikia išnaudoti, kad ir taikaus 
bendradarbiavimo vardu. Tikslas 
gi lieka tas pats.

Prof. M. Pap pranešimas pali
ko apie 40 klausytojų grupėje gi
lų įspūdį. Ypatingai tikslūs buvo 
jo atsakymai ir komenta ra i atsa
kant į paklausimus. Jis pareiškė 
džiaugsmą, kad JAV akademinio 
jaunimo tarpe augąs susidomė
jimas tąja politine kova ir čia 
tinkama informacija randa savo 
sėklai palankią dirvą.

Susirinkimą Čiurlionio An
samblio namuose trumpu žodžiu 
atidarė k-to pirm. dr. V. Rama
nauskas, gi prelegentą pristatė 
a d v.'Julius Smetona.

• Kaip palikti namus šei
mai be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda mū

rinį namą EUCLIDE. 3 mie
gamieji. $16,300.

Friday Avė.
Tel. IV 6-4161

(138-140)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą geru vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna. Hecker, Addison ir
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklos. Ne
brangūs. galima pirkti su 
mažu /mokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

E. 156 — St. Clair
2 vienos šeimos namai, 

8-4 ant didelio sklypo. 2 ga
ražai. Gerame stovyje.

$16,500.
Investavimui

G šeimų mūrinis — $14,900.
Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Solistė Aid. Stempužie- 
nė Vokietijoje pasiliks il
giau, negu buvo numačiusi. 
f*o gražių koncertų Kaisers- 
lauterne ir Schwezingene so
listė buvo pakviesta į Va
sario 16 gimnaziją. Gruo
džio 18 d. ji dainuos gimna
zijos kalėdiniame koncerte 
ir repetuos su gimnazijos 
choru komp. Dariaus La
pinsko'kantatą, kurią Vasa
rio 16 gimnazija išleis at
skira plokštele. Rekordavi- 
mas bus atliktas Darmstad- 
te su orkestro palydėjimu. 
Diriguos pats kompozito
rius. D. Lapinskas šią kan
tatą parašė iš senoviškų lie
tuvių liaudies giesmių.

Gruodžio 11d. Aid. Stem- 
pužienė koncertuos Reutlin- 
gene, o po Kalėdų įvyks jos 
koncertas Muenchene.

• Lietuvių Jaunimo Or
ganizacijų Federacija, su 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
ir Vliko pritarimu ir para
ma, New Yorke ruošia po
litinio lavinimo seminarą 
jaunimui. Seminare bus na
grinėjamos konkretūs, su 
Lietuvos laisvinimo akcija 
ir jos metodika susiję klau
simai įvairiose srityse: dip
lomatija, santykiai su kai
mynais egzilais, realinė po
litika, rezistencinis budru
mas, propaigandos priėjimai 
ir efektyvumas, Afro-Azi- 
jos klausimais, ir kt. Eilė 
vyresniosios kartos žmonių 
sutiko būti prelegentais, 
kad perteikus jaunesniajai 
kartai savo patirtį.

• Pirmasis seminaras įvyks 
šių metų gruodžio 9 d., te
ma: Lietuvių išeivijos lais
vės kovos struktūra. Prele
gentas J. Audėnas; Sekan
čius seminarus praves: Vli
ko pirmininkas V. Sidzi
kauskas, K. Bielinis, V. 
Rastenis, V. Valaitis, dr. V. 
Vygantas.

Seminarai vyks trečiadie
nio vakarais, po dvi valan
das septynių savaičių bėgy
je Lietuvos Laisvės Komi
teto patalpose.

TORONTO
• Prezidento A. Smeto

nos 20-jų mirties metinių 
sukakčiai ruošti Komiteto 
paruošos darbai eina į pa
baigą. Minėjimas įvyks 
gruodžio 13 d., 3 vai. 30 
min. Bloor Collegiate Insti
tute (Į vakarus nuo Duffe- 
rin gt.). Programoje rašy
tojo St. Santvaro paskaita, 
ištraukos iš velionies raštų 
ir meninėj dalyj Toronto 
lietuvių Varpo choro dai
nos. Minėjime organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis.

Toronto ir apylinkės lie
tuviai kviečiami minėjime- 
akademijoj visi be išimties 
atsilankyti ir savo atsilan
kymu pagerbti velionio pre
zidento garbingą atmintį.

HARTFORDO 
RAMOVĖNŲ 

VEIKLA
Šiais metais L.V.S. Ramovė 

naujosios skyriaus valdybos dėka 
buvo surengtas jaukus Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėjimas. 
Lapkričio 22 d. ramovėnai, jų 
šeimos, skautai-ės su vėliavo
mis, taipogi gražus skaičius tau
tiečių šventę pradėjo Sv. Mišio- 
mis, kurias atnašavo ir pamoks
lą pasakė klebonas kun. J. Matu
tis. T rumpu, gerai parengtu, taik
liu ir jautriu pamokslu jis pasa
kė daugiau nei daugelis iš mūsų 
valandinėmis kalbomis. Paminė
tina, kad kun. J. Matutis čia gi
męs, augęs, išsimokslinęs ,ir 
Lietuvą matęs tik trejetą vasa
rų, tiek daug apie ją žino ir gra
žia lietuvių kalba moka tai per
duoti. Mišių metu Įspūdingai gie
dojo mišrus choras, vadovauja
mas muz. J. Petkaičio.

Po pamaldų ramovėnai su žmo
nomis ir svečiais rinkosi | Lie
tuvių Klubo svetainę pusryčių, 
kuriuos skoningai ir puošniai pa
rengė ponios M. Strazdienė, M. 
Baltrukonienė ir K. Nenortienė. 
Maistą pusryčiams padovanojo 
lietuviškos valgyklos savininkai 
P. ir E. Polekauskai. Skyriaus 
pirmininkui tarus atidaromąjį 
žodi ir pagerbus žuvusius už Lie - 
tuvos laisvę, kalbėjo savanoris 
kūrėjas J. Dragunevičius. Tai 
buvo drąsūs žodžiai iš kario šir
dies. Norėtųsi tokių pareiškimų 
išgirsti ir kituose minėjimuose. 
Be kalbėtojo šventėje dalyvavo 
dar trys savanoriai kūrėjai: P. 
Baltrukonis, M. Palubinskas ir 
Pr. špakauskas. Laisvės kovų in
validams paremti surinkta 
$ 42.00.

Sudainuota keletas kariškų ir 
liaudies dainelių,pasidalinta Įspū
džiais iš nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės laikų, 1941 metų 
sukilimo ir savisaugos batalijonų 
kovų.

Toliau šventės minėjimas buvo 
tęsiamas per A. Dragunevičiaus 
vedamą "Tėvynės Garsai" radijo 
valandą. Vedėjas, suprasdamas 
kariuomenės reikšmę Lietuvai, 
jos šventės minėjimui skyrė net 
pusę valandos. Girdėjome bažny
čioje giedotas giesmes, šauniai 
skambančias karių dainas ir J. 
Benešiūno paskaitėlę, kuri naujo
mis mintimis ir originalumu sky
rėsi nuo seniau šios dienos mi
nėjimuose girdėtų paskaitų.

Dabartinė skyriaus valdyba: V. 
Nenortas, Z. Strazdas, J. Osu- 
chas ir A. Mockus daug Įdėjo 
darbo surengdami minėjimą.

V.

• Palengvinkite pašto pri
statymą ir išsiuntimą nau
dojant ZIP Code. Jį naudo
kite ne tik prie gavėjo ad
reso, bet ir prie savojo — 
siuntėjo adreso. Tai užtik
rins ir pagreitins Kalėdų 
proga padaugėjusių pašto 
siuntų pristatymą.

Adresuodami Dirvai laiš
ką. naudokite Dirvos ZIP 
Code — 44103. Prie savo 
adreso pridėkite savąjį.

A. t A.

ELENAI BRAŽĖNAITEI

mirus, broliui VILIUI ir jo šeimai gilią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Stamfordo Lietuvių Bendruomenė

Vyr. sktn. STEPUI KAIRIUI

ir jo šeimai liūdesio valandoje, mirus jo tėvui Lie

tuvoje, reiškia gilią užuojautą

Vincas Kizlaitis

CHICAGO

• L. S. T. Korp! Neo-Li- 
thuania ir L. T. A. Sambū
ris Chicagoje NAUJŲJŲ 
1965-jų MĖTŲ sutikimą 
rengia 1964 gruodžio mėn. 
31 dieną, FERRARA CA- 
TERING salėje, 5609-21 
West-North Avė. (ten pat, 
kur praeitais metais). Dvi 
parkinimui aikštės antroj 
pusėj gatves.

Vakarienė bus patiekia
ma 9-10 vai. 30 min. Gros 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras. Korporantai dalyvau
ja su spalvomis.

Vietos užsakomos iki 
gruodžio mėn. 28 d. imtinai 
pas M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 4-7450.

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

• Shakespearo vakaras, 
minint jo 400 metų gimimo 
sukaktį ir Alfonso Nykos 
Niliūno "Hamleto” vertimo 
išleidimą, įvyks gruodžio 12 
d. (šeštadienį), Chicagoje, 
Čiurlionio Galerijoje ne 7 
valandą, kaip skelbta spau
doje, bet 8 vai. vakaro. 
Shakespearo vakaro pradžia 
atidedama vieną valandą 
vėliau dėl prof. Ereto pa
skaitos, kuri yra ruošiama 
7 vai. vak. Jaunimo Centre.

Shakespearo vakaro pro
gramoje dr. Rirvydas Šilba
joris skaitys paskaitą "žo
džio jėga Shakespearo kū
ryboje”, o aktoriai Nijolė 
Martinaitytė ir Jonas Kėle- 
čius perduos ištraukas iš 
Shakespearo veikalų. Vaka
rą ruošia Santara-Šviesa.

S. DAUKANTO sukakties mi
nėjimas sekmadienj, gruodžio 13 
d. Jaunimo Centre Įvyks 3 vaL 
P.P. o ne 8 vai, kaip anksčiau bu
vo skelbta.

CHICAGIEčIŲ DĖMESIUI
1964 m. gruodžio mėn. 12, 

13 d.d. įvyksta svetainės 
"GINTARAS”, 2548 W. 69 
St., tel. 476-6251, GRAN
DIOZINIS ATIDARYMAS. 
Svečiai bus vaišinami už
kandžiais. šeštadienį gros 
orkestras.

Savininkas
A. G. Lietuvninkas

IŠ CHICAGOS JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS VEIKLOS

Neseniai Chicagos jūrų šauliai 
pabaigė savo antrąjĮ plaukiojimo 
sezoną ir perėjo Į žiemos veiklą. 
Praėjusi vasara jūrų šauliams 
buvo ypatingai pilna patyrimų, 
nes nuo pat plaukiojimo sezono 
pradžios, jūrų šauliai išėjo su 
nuosava didžiule jachta. Visai ki
tas jausmas, kuomet plaukiojimo 
dalyviai turi tokius patogumus, 
kuriuos teikia didelė motorinė 
jachta, k.a. laivo virtuvė, lo
vos, prausykla, erdvus dėnis, sa- 
lionėlis, tvirtas ir galingas mo
toras.

Daug pastangų Įdėjo jūrų šau
liai, kol Įsigijo savo nuosavą lai
vą, o dar daugiau darbo ir rūpes
čių {dėjo, kol nupirktą jachtą ap
tvarkė ir paruošė plaukiojimui. 
Tačiau visos kliūtys buvo nuga
lėtos ir laivas, laiku nuleistas 
1 vandeni, buvo pargabentas Į cent
rini Chicagos uostą, kur buvo 
jūrų šauliams paskirta taip sun
kiai gaunama uosto boja.

Per visą plaukiojimo sezoną 
jūrų šauliai atliko keletą ilges
nio pobodžio kelionių, keletą vi
dutinio nuotolio ir visą eilę vie
tinio pobūdžio vandens išvykų, 
šiuo laivu plaukiojo gausus bū
rys vandens mėgėjų ir dalis jų 
Įsijungė ar pažadėjo ateityje pa
remti jūrų šaulių veiklą.

Neseniai Įvykusiame Saulių Są
jungos atstovų suvažiavime, ku
rio metu buvo išrinkta nauja š. 
S. Centro valdyba, du jūrų šau
liai pateko 1 jos sąstatą, būtent: 
knygos "Pajūriais Pamariais" au 
torius — Alfonsas Nevardauskas, 
o kitas — G. Valentinas, iki tol 
buvęs Gen. T. Daukanto Jūrų šau 
lių Kuopos valdybos narys.

Naujoji š. S. C. v-ba parodė 
ypatingą dėmesį jūrų šaulių są
jūdžiui, Įsteigdama prie C. v-bos 
atskirą Jūrų šaulių Skyrių, ku
rio vedėju paskyrė C. v-bos na- 
rĮ — jūrų šaulj Gvidą Valentiną.

Baltimorėje lapkričio 14 ir 21 d. buvo paminėta Lietuvių Svetainės Bendrovės 50 metų sukaktis. Ban
keto metu salė buvo pilna bendrovės steigėjų, akcininkų ir rėmėjų. Nuotraukoje kalba ilgametis Lietu
vių Svetainės pirmininkas Jonas Kairys. Prie garbės stalo iš kairės sėdi: dabartinis svetainės pirmi
ninkas Balys Brasauskas su žmona Janina, Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas su ponia, ir Julija 
Rastenienė.

Jo tikslas ir uždavinys yra plės
ti ir koordinuoti jūrų šaulių veik
lą, steigti naujus j.š. vienetus 
bei propaguoti jūrinę idėją, pri
minti mūsų pajūrĮ ir skatinti 
naujus j.š. vienetus bei propa
guoti jūrinę idėją.

Laivo išlaikymo išlaidoms pa
dengti ir dalinant skolos apmokė
jimui už pati laivą, chicagiečiai 
jūrų šauliai ruošia net du paren
gimus. Per Kalėdas ruošia Pir
mos Kalėdų Dienos šokius Lie
tuvių Auditorijoje, kur gros iš 16 
asmenų susidedąs Neolituanųor
kestras. Kitas pobūvis rengiamas 
per N. Metus -- tai savas N. Me
tų sutikimo balius, kuris irgi 
Įvyks toje pat vietoje. Maloniai 
kviečiame chicagiečius aplankyti 
jūrų šaulių parengimus, tuo pri
sidedant prie laivo išlaikymo. Iš 
savo pusės jūrų šauliai pasižada 
savo rėmėjus vasarą pavėžinti 
laivu.

Dabartiniu metu Gen. T. Dau
kanto Jūrų šaulių Kuopai va
dovauja čia gimęs veiklus Ame
rikos lietuvis Vincas Samoška, 
lietuviams žinomas iš savo veik
los su Lietuvos Vyčiais.

Atrodo, jog neužilgo chicagie
čiai jūrų šauliai susilauks kai
mynų, nes naujai paskirtas Jūrų 
šaulių Skyriaus vedėjas steigia 
naują jūrų šaulių vienetą kaimy
ninėje Cicero lietuvių kolonijoje. 
Iki šiol ciceriečiai vandens mė
gėjai dalyvavo Chicagos j.š. kuo - 
poje, bet jų skaičiui augant, stei
gia savo vienetą. Chicagos jūrų 
šauliai visaip remia šias kaimy
nų pastangas ir pažada visokerio^ 
pą paramą. Jei viskas taip eis, 
kaip numatyta, tai š.m. gruodžio 
mėn. 13 d., sekmadienio popie
tėje, Cicero Parapijos salėje 
Chicagos jūrų šaulių atstovai da
lyvaus Cicero Jūrų šaulių Būrio 
Įsteigime ir su džiaugsmu bus 
jūrų šaulių veiklos plėtimosi liu
dininkai. Jei kas iš ciceriečių 
vandens mėgėjų skaitytų šiais 
eilutes, maloniai prašomi šią 
žinią paskleisti ir savo draugų 
bei pažįstamų tarpe, nes kiek
vienas, kas dalyvaus šio naujo 
jūrų šaulių vieneto Įsteigime, nuo 
tos dienos tampa pilnu jūrų šau
liu ir be to dar — steigėju.

O visų vandens mėgėjų, kurie 
negyvena Chicagoje, bet kurie 
vasaros metu atvyktų Į Chica- 
gą kokiais nors reikalais, labai 
prašome susisiekti su Chicagos 
ar Cicero jūrų šauliais dėl susi
tarimo apžiūrėti jūrų šaulių jach
tą ir su ja pasivėžinti, gal ir 
kokioje ilgesnėje kelionėje daly
vauti. Gero Vėjo!

Mykolas Maksvytis

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIO "DAINAVA”

tik ką išleista religinio turinio plokštele
”GARBĖ TAU, VIEŠPATIE” 

(kalėdinės bei velykinės giesmės ir kiti 
religiniai kūriniai su solistais).

Taipogi anksčiau išleista lietuviškų dainų plokštelė

”T£VYNEI AUKOJAM”
Abi plokštelės (stereo ir monaural) gaunamos pas 

J. Karvelį. 2715 W. 71st St., Chicago, Illinois 60629, 
Tel. 471-1424 ir pas platintojus.

GERIAUSIA DOVANA KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

Baltimorės Lietuvių Svetainės jubiliejiniame bankete kalba Balti- 
morės pašto viršininkas William F. Laukaitis, daugeli metų buvęs 
svetainės pirmininku.

Prie garbės stalo bankete sėdi iš kairės: Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Kajeckas su ponia, Julija ir Nadas Rasteniai, Tomas 
ir Margarita Grajauskai, česnai ir Kairiai.

Dalis banketo svečių stiprinasi... Iš kairės: Z. GapSys, K. Kaz
lauskas, K. Matuliauskas, K. Stuikys, K. Dūlys ir P. Karalienė.
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