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RINKIMUS PRISIMENANT
TIK DABAR GALUTINAI ĮTEISINTI LAPKRIČIO 
3 D. RINKIMŲ REZULTATAI VERČIA DAR KAR
TĄ JUOS IR RINKIKŲ NUOTAIKAS ĮVERTIN
TI. — RESPUBLIKONŲ LAUKIA SUNKUS UŽ
DAVINYS KAIP PRITRAUKTI NAUJUS ŠALININ
KUS IR KARTU NENUSTOTI TŲ ENTUZIASTŲ, 
KURIE KOVOJO UŽ GOLDWATERJ PRAKTIŠKAI 

BEVILTIŠKOJE PADĖTYJE.

-----------  Vytautas Meškauskas -------

Tik šią savaitę lapkričio mėn. 
3 d. rinkimų rezultatai buvo galu
tinai įteisinti. 486 elektoriai ati
davė-savo balsus už prezidentą 
Johnsoną, 52 už GoldwaterL Tas 
santykis, tačiau neatitinka balsa
vusių nuotaikom. Iš viso balsavo 
70.621.479 JAV piliečiai. Jų 
43.126.218 arba 61flo pasisakė už 
Johnsoną, 27.174.898 arba 38,5% 
už GoldvaterJ, (0,5% balsų gavo 
įvairūs kiti kandidatai). Tokiubū- 
du tas santykis būtų maždaug 3 
prieš 2, Palyginti labai geras, 
turint galvoje visas aplinkybes.

Iš viso to, kas buvo prieš rin
kimus, per rinkimus ir po jų pa
sakyta ir parašyta, atrodo, kad 
joks respublikonų kandidatas ne
turėjo. rimtų galimybių rinkimus 
laimėti. Kaip minėjom tuoj pat po 
rinkimų, prezidentas Johnsonas 
turėjo nenugalimus talkininkus: 
taiką ir gerbūvi. Tiesa, toji 'tai
ka* ateičiai ne daug ką gero ža-

šalpą farmeriams. Tos baimės 
buvo visai nepamatuotos, bet jas 
sukėlė patys Goldwaterio varžo
vai respublikonų partijoje ir už 
tat jos, taip sakant, 'prilipo*.

Pagaliau Johnsonas, kaip pre
zidentas, turėjo tiesiogę ar ne- 
tiesiogę viso valdžios aparato pa
galbą, o respublikonai nuo Roose- 
velto laikų liko mažumos partija.

Prieš tokius veiksnius galėtų 
laimėti tik gal toks populiarus kan
didatas kaip Eisenhoweris, kuris, 
tarp kitko, irgi lošė taikos kor
ta, žadėdamas baigti Korėjos ka
rą. Tas jam padėjo laimėti rinki
mus, tačiau vargiai ar išėjo J nau
dą pačiom Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm. Tiesa, tas karas jau 
buvo visai 'sustingęs*, tačiau lai
mėjimas Korėjoje būtų taip pa
keitęs viso pasaulio istorijos rai
dą, kad šiandien neturėtume tų 
rūpesčių, kuriuos turime. Tikrai 
nebūtų Vietnamo konflikto ir Rau-

da. Ir gerbūvis nėra vien admi
nistracijos nuopelnas, o daugiau 
iki šiol laisvai urpusioskapiulis- 
tinės ūkinės sistemos laimėji
mas. Tačiau rinkėjas žiūri išei
damas iš šios dienos savo inte
resų. "Po mūsų, nors ir tvanas" 
— sakė ne tik Prancūzijos kara
lius, bet, sąmoningai ar nesąmo
ningai, kartoja ir kiekvienas pi
lietis.

Prie tų dviejų ulkininkų -- ui- 
kos ir gerbūvio -- prisidėjo dar ir 
trečias: baimė! Baimė, kad res
publikonų kandidaus Goldwateris 
gali sukelti karą, baimė, kad jis 
gal panaikins Sočiai Security, 
baimė, kad gal jis nutrauks pa-

donosios Kinijos grėsmės. Taila 
bai ryškiai pavaizduoja, kaip daž
nai išrinkimo interesai priešu- 
rauja krašto interesams.

Kaip ten bebūtų, respublikonai 
neturėjo antro Eisenhowerio. Te
buvo dvi plačiai žinomos politi
nės asmenybės: Rockefelleris ir 
Nixonas. Pirmasis buvo diskva- 
lifikuous iš rimto kandidato l 
prezidentus dėl savo divorso. 
Priežastis nelabai rimu, turint 
galvoje, kad, pavyzdžiui, 1962 
metais, JAV buvo per 1,5 mili
jono jungtuvių ir 409.000 sky
rybų. Taigi, santykis yra 4 prieš 
II Atseit skyrybos yra visai įsi- 
pilietinęs reiškinys JAV sociali-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
PIETŲ VIETNAMUI jau skambina laidotuvių varpais... Atrodo, 

kad kritiškoji valanda nebetoli. Po paskutiniųjų budistų ir studentų 
riaušių krašte jvesus karo stovis ir Washingtone Baltųjų Rūmų 
vienas patarėjas išsireiškė: "Mes nebegalime toliau atidėlioti chi
rurginę operaciją. Pietų Vietnamas ilgiau neišsilaikys, jei mes 
jam duosime tik aspiriną..."

Patys vietnamiečiai nepatenkinti sako: "Mes girdim daug kal
bant apie uiką ir nežinome ką ji reiškia. Mums kalba apie kovą prieš 
komunizmą, bet mes nepajėgiame sudaryti vieningo fronto. Net 
mūsų vyriausybė neturi užsibrėžto tikslo toje kovoje. Mes lopome 
laivo šone skylę, kai kiume šone atsidaro nauja skylė... Mes buvo
me nusisutę prieš Diem dėl to, kad jis buvo "diktatorius" ir da
bar kritikuojame tuos, kurie neparodo užtenkamai stiprios rankos. 
Mes pravardžiuojame amerikiečius "imperialistais" ir kaltiname 
juos, kad nepakankamai įsijungę | karą. Mūsų armija prieš ko
munistus tūpčioja vietoj, o amerikiečiai patarėjai daugiau dėmesio 
kreipia l tarptautinę opiniją, negu žiūri mūsų reikalų. Mūsų gene
rolai didžiuojasi perversmais, bet ne pergalėmis prieš komunis
tus. Mūsų kareivių moralė bloga. Kai jie, valstiečių sūnūs, pri
versti kovoti džiunglėse, turtuolių vaikai sėdi Paryžiuje ar Saigone 
ir manifestuoja..."

Amerikos žvalgyba painformavo prezidentą Johnsoną, kad ar
timoj ateity Pietų Vietname galės susiformuoti nauja vyriausybė, ku
ri bandys užmegsti derybas su vietkongu (komunistais partizanais).

Gen. Wheeler ir jo štabo karininkai mano, kad karą reikėtų iš
plėsti J šiaurės Vietnamą. Tam pritaria ir Pentagono ekspertai, pra
vardžiuojami "vanagais". Jie įsitikinę, kad karas per 4 mėnesius 
būtų laimėtas. "Gyvatė, netekusi galvos, negalėtų ilgiau raitytis", 
sako jie.

Bet kita Pentagono ekspertų grupė, vadinama "taikos karve
liais", sako, kad ui nieko nepadės. Anot jų, komunistai iš Šiaurės 
Vietnamo gauna tik penkis nuošimčius pagalbos. Per paskutinius 
pusantrų metų Vietkongas iš amerikiečių pagrobė 18,000 ginklų, urp 
kurių daug kulkosvaidžių ir minosvaidžių. Iš šiaurės Vietnamo Viet
kongas gauna tik instruktorius, bet labai mažai ginklų...

Prezidenus Johnsonas pastatyus prieš "vanagų" ir "karvelių" 
paurimus, nesiryžu imtis sprendimo. Pagaliau, pasirinkimas labai 
ribous. Jis nenori masinio bombardavimo ir nenori derybų.

# •
KAUNE audimo fabrike per darbininkų mitingą vienas aukštas 

partijos pareigūnas, kalbėjęs daug apie patriotizmą, savo kalbą bai
gė šiais žodžiais:

— Aš tikiu, kad jūs visi esate geri patrioui!
— Aišku, -- atsakė darbininkai. — Mes esame beveik visi pat

rioui.
— Kaip Ui beveik visi? — nustebo pareigūnas.
-- Visi, išskyrus mūsų direktorių!
— Ar jis nėra patrious?
— Ne, jis komunisus!... (vg)

niame gyvenime. ONbconas nete
ko galimybių būti nominuotas 
kandidatu prakišęs Californijos 
gubernatoriaus rinkimus.

Tiesa, 1960 metų rinkimuose 
Nixonas gavo kuone 7 milijonus 
balsų daugiau už GoldwaterJ, ta
čiau tada situacija buvo visai ki
tokia. Jo oponentas, jaunas J.F. 
Kennedy praktiškai buvo labai 
mažai žinomas, Nixonas, kaip 
viceprezidentas, turėjo jau dau
giau patyrusio politiko aureolę. 
1964 metų aplinkybėse Nixonas 
vargiai ar daugiau surinktų balsų 
negu Goldwateris.

Greičiausiai mažiau, nes Gold- 
wateris turėjo daug karštų Šali
ninkų, kuriems atrodė, kad da
bartinė JAV užsienio ir vidaus 
politikos raida kraštui nieko ge
ro nežada. Tuo tarpu kaiNixonas 
turėjo tik 35,000 šalininkų, kurie 
piniginiai parėmė jo kampaniją, 
Kennedy 22.000, Goldwaterio ša
lininkų skačius siekia šimtus 
tūkstančių, kurie sudėjo per 
13 milijonų dolerių. Tiesa, tos 
aukos paskirai buvo mažos, bet 
kai kada ir masė nusveria. Iš 
kitos pusės, toks tų šalininkų en
tuziazmas irgi prisidėjo prie tam 
tikros baimės sukėlimo. Girdi, 
ui ekstremisui, kuriųlukonpa
tekęs Goldwateris, pats irgi u- 
riamas ekstremisus, galėtų 
kraštą kažin kur nuvesti. Žodžiu, 
stebėtis galima tik dėlto, kad Gold* 
wateris, turint galvoje visas ap
linkybes, surinko visdėlto tiek 
daug balsų.

Bet rinkimai praėjo ir reikia 
Žiūrėti J ateitį Jei krašto neiš
tiks kokia kaustrofa, Johnso
nas turi gerų vilčių būti išrink
us antram terminui. Žinoma, 
politiniam gyvenime yra labai 
daug neapskaičiuojamų galimy" 
bių. (Jei, pvz. rasiniai neramu
mai būtų įvykę ne šių metų va
sarą, bet vėliau, prieš pat rin
kimus, Goldwateris būtų gavęs 
daugiau balsų, nes daugelis rin
kikų galutinai apsisprendė tik 
paskutinę savaitę.)

Kam gi tenka respublikonų par~ 
tijos vadovavimo ir paruošimo ki
tiems rinkimams našu? Dėl to 
dabar kilo nemažas nuomonių 
skirtumas. Respublikonai turi 
savo atstovus kongrese ir sena
te, jie turi 17 gubernatorių ir pa
galiau nacionalini komitetą iš 
132 narių. To komiteto, kuri su- 
daro Goldwaterio šalininkai, svar
biausias uždavinys buvo praėju
sioji rinkimų kampanija, nes, 
kaip žinia, abi didžiosios parti
jos neturi savo pastovios, ideo
loginės programos, o ją sudaro 
tik rinkimams, išeidamos iš die
nos reikalavimų ir besikeičian
čių rinkikų nuotaikų.

Goldwaterio priešai respubli
konų partijoje dabar reikalauja, 
kad pasitrauktų to komiteto pir
mininkas, Goldwaterio paskirus 
Tusconos advokaus Dean Burch, 
37 metų. Tuo būdu,bent simboli
niai, būtų pašalinu kliūtis res
publikonų vienybei ir partija 
grįžtų l 'nuosaikumo' ar tiksliau 
— ideologiško bespalviškumo ke
lią. šiaip ar Uip partijai svarbu 
laimėti rinkimus. Kuriuo keliu ar

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Taryba (direktoriai) ir LNF valdybos nariai neseniai buvo susi
rinkę ir aptarė LNF ateities gaires, pabrėždami visą eilę dar neužbaigtų Fondo remiamų politinių bei 
kultūrinių darbų, kurių įgyvendinimas numatomas artimiausioj ateityje.

Nuotraukoje iš kairės: Liudas Tamošaitis, Vincas Rastenis, Brutenis Veitas, LNF pirm. Emilija 
Čekienė, Antanas Senikas, Bronius Bieliukas, Juozas Maurukas, Vaclovas Alksninis, LNT pirm. dr. 
Bronius Nemickas, Jonas Valiukėnas. Nuotraukoje trūksta Jurgio Kiaunės.

L. Tamošaičio nuotrauka

kokiais motyvais — teisingais ar 
neteisingais — mažiau reikš
minga. Reikią laikytis tokios po
litikos, kurie turėtų visuotino prit
urimo (consensus).

Pats Goldwaterispareiškė, kad 
jei jis kandidatuotų j kok} politini

postą, ui tik J senatoriaus ir kad 
vadovavimas partijai Urp rinki
mų atitenka respublikonų atsto
vams kongrese ir senate. Tokiu 
būdu jis kiek sumažino spaudimą 
l Burchą. Iš kitos pusės, Burcho 
pašalinimas būtų didelis smūgis

MIRĖ STEPONAS KAIRYS

Inž. Steponas Kairys, Lietuvos Nepriklausomybės AktoSignauras, 
mirė gruodžio 16 d.

Didžiojo Lietuvos patrioto mirti atžymėjo ir amerikiečių laikraš
čiai, mirusių įžymiųjų pasaulio vyrų skiltyje.

— Aš Uu sakiau, kad jis dar per jaunas, kad galima būtų paaiškinti kas yra komunizmas!...

tiems respublionams, kurie uip 
nuoširdžiai dirbo Goldwateriui. 
Jei juos atstumsi, kas liks pas 
respublikonus? Pora ambicingų 
politikų be jokios organizaci
jos? Dėl viso to respublikonų 
uutinis komiteus, sausio pabai
goje susirenkąs posėdžio Chica- 
goje, turės nemažą galvosūki, 
kaip palikti sveiką av{ kartu paso
tinus vilką.

• GYNYBOS SEKRETORIUS Mc 
NAMARA NATO konferencijos 
metu Paryžiuje iškėlė viešumon 
faktą, kad strateginės vietovės 
Europoje yra apsaugotos atomi
niais sprogdinimo užuisais. Tai 
liečia daugiausia Vak. Vokietijos 
teritoriją, nes Prancūzija atsisa
kė leisti laikyti atominius gink
lus jos teritorijoje, kol amerikie
čiai vieni laiko tų ginklų panaudo
jimo sprendimą.

Ta proga McNamara pareiškė, 
kad tokiai atominei apsaugai 
esant, nebūtų tikslinga bet kuriat 
valstybei investuoti dideles su
mas J tolimesni atominj ginkla
vimąsi. Atominių ginklų arsena
las jau ir be tų sprogdinimo už- 
uisų esąs tiek žymus, kad NATO 
strateginiai reikalavimai tuo klau
simu reikia laikyti išspręstais. 
Vokiečiai dar siūlė užminuoti 
atominėmis minomis Rytų Vokie - 
tijos pasieni.
• SOVIETŲ S-GA sutiko mo

kėti dali skolos JTO "gelbėjimo 
fondo" sąskaiton, kuriai ji sko
linga 52 miL dol. Skola bus mo
kama (bent dalinai) su sąlyga, jei 
ui bus priimtina JTOgen. sek
retoriui Tant ir jei niekas kius 
nereikš daugiau pretenzijų.

Kaip žinia, JAV delegacija grą- 
sino, kad skolų nesumokėjus.bus 
atimta balsavimo teisė.
• SOV. S-GA UŽDARĖ Kongo 

ambasadą Maskvoje, kartu pra
dedant sumbią politinę kovą Af
rikoje, konkuruojant su Pekino 
režimo augančia įtaka. Maskva 
siekia išnaudoti afrikiečių ambi
ciją savo naudai panaudojant bel
gų parašiutininkų akciją, kaip ki
šimąsi l afrikiečių reikalus. Af
rikos valstybių vyriausybes, ku
rios dar eina su Vakarais ir ne
nori pasiduoti komunistų jukai, 
Kremliaus valdovai siekia pri- 
sutyti, kaip "kolonialinių vals
tybių marionetes".
• HUBERT H. HUMPHREY, bū- 

simasis JAV viceprezidenus, 
paskirtas vyr. koordinatorium 
įvairioms integracijos progra
moms įgyvendinti. Tąja problema 
rūpinasi tiek įvairių grupių .or
ganizacijų ir vyriausybės paskir
tų komisijų, kad vietoj ko nors 
atsiekus, dažnai jos pačios urp 
savęs susikeru.
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uUewy Ctetmag NUDZIUVUSI SAKA

S T. C LAI R 
AVINGS

ASSOCIATION

GREETINGS and BEST WISHES

KITCHEN MAID MEATS
OLD COUNTRY STYLE SMOKEI) 

SAUSAGE, HAM AND B\CON 

KITCHEN
WO 1-8061
3301 W. 63

W E S T
10900 Lorain 

252-5393
In Sears UOth & Lorain

17301 Lorain 
WI 1-7496

WEST SIDE MARKET 
MAin 1-1983
EUCLID

D O W N T O W N 
402 Euclid 
MA 1-2560

MIDDLEBURG HTS. 
6913 Southland Dr. 

842-5520
P A R M A 

5441 Ridge 
TU 4-3490

22312 Lake Shore
732-8330

7461 Ridgewood 
TU 4-5100

PLAIN and FANCY Shop
Severence Center

GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEVV 19G5 OLDSMOBILE 

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

GREETINGS and BEST WISHES

BILUS SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 36th YEAR
Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES

AVALON GULF SERVICE 
STATION

18127 Euclid Avenue 531-9767

TOVVING AND GENERAL REPAIRS

Povilas

-- Sakai esi laimingas. Abe
joju. Jeigu žmogus gyventų tik 
pilvui, apdangalui ir pastogei, 
tai kuo jis skirtųsi nuo karvės, 
arklio, šuns ar panašiai? Gru
bus palyginimas, bet tikras. Juo 
labiau tu, Jonai, kuris negalė
jai sutilpti savo kiaute net ir 
tada, kai kvėpavai gimtosios že
mės oru, kai buvai vertinamas 
kaip žmogus ir kaip turjs savas 
idėjas, savus principus. Jeigu 
ūda tau truko "oro", tai ką 
bekalbėti dabar?

— Matai, didėjanti prabėgu
sių dienų ir metų eilė, kurios 
jau ir galo nesimato, daro savo. 
Mano šeima jau suaugusi. Tos 
visos mano atžalos stipriai sto
vi ant kojų. Jie visi ir mokslus 
baigė jau šioje Atlanto pusėje. 
SenesnĮ medj sunkiau persodinti 
ir jis sunkiau prigija, bet jau
nus -- jeigu tik žemė ir klima
tas palankus, jie tuojaus veš
liai įsiskleidžia. Taip yra ir su 
mano atžalomis. Tėvynė, tėvų 
sodybos, vingiuotas kelias ir pa
kluonių pievos jiems yra tik gra
ži pasaka, kurios jie mielai 
klausosi ir net su sentimento 
priemaiša. Gi tėvai gyvena ne 
sau, o vaikams. Taip yra per 
amžius. Jeigu nebūtų taip, že
mė būtų tuščia ir neapgyventa. 
Taigi, matydamas savo vešlias 
atžalas, jaučiuosi ramus ir pa
tenkintas, juo labiau, kad anoj 
pusėj nieko nepalikau.

— Nebepažįstu, Jonai, tavęs. 
Jeigu taip kalbėtų mūsų kaimy
nas Andrius ar Anupras, aš su
prasčiau. Andrius buvo kumetys, 
o Anupras dirbo miesto savival
dybėj prie viešųjų darbų. Ne
priteklius buvo jų kasdieninis 
svečias. Gi šiandien jie yra ly
gūs tau, man ir daugybei kitų. 
Nei iš apsirengimo, nei iš auto
mobilio nepasakysi, kuriam luo
mui priklauso jie ir kuriam mes. 
O pakalbėk su jais. Jie sako, 
visko turim, tik trūksta gryno 
lietuviško oro, be kurio baigiam 
užtrokšti.

To oro kartais trūksta ir man. 
Tačiau aš esu praktiškas žmo
gus. O be to, tą orą, kurio mums 
sakai trūksta, užteršėm męs pa
tys. Prenumeravau lietuvišką 
spaudą ir ją skaitėm visi. Ant 
to lietuviško gryno oro, tos ne
senos mūsų praeities, tuose lai
kraščiuose buvo pripilta tiek pur
vo. Mano vaikai sakydavo man: 
Tu giri ir sielojiesi Lietuva, 
o štai kokia ta tavo Lietuva 
buvo. Pradžioje teisinau, o vė
liau... Sustojau skaitęs laikraš
čius, nustojau rūpintis tais rei
kalais ir pradėjau laisviau kvė
puoti. Tai vot, kodėl esu lai
mingas.

-- Atsiprašau, bet tai gyvu
liška laimė. Pilvas pilnas, nu
gara šiltai pridengta, o priedų 
dar šiltas guolis, tai viskas kuo 
gyvena gyvuliai. Argi tau to pa
kanka?

-- Kaip jau sakiau, gyvenam 
ne sau, o vaikams. Mano vaikai 
gyvena gerai. Tai ko daugiau be
trūksta? Aš visados buvau prak
tiškas. Principai, kuriuos tu mi
ni, man buvo tik laiptai palipė- 
jimui aukščiau j geresni gyve
nimą. Bandžiau būti praktiškas 
tada, esu toks ir dabar. Kartais 
ir man užeina toks slogutis, ku
ri tu vadini "oru". Bet tai yra

Ž ičku s
tik sentimentalumas. Praktiškai 
aš jau prisitaikiau naujam gyve
nimui ir naujoms aplinkybėms. 
Turiu savo namą, gražų auto
mobili, spalvuotą televiziją ir 
dar sutaupų banke. Namas jau 
irgi išmokėtas. Dar pora metų 
prie to paties bėgančio diržo, 
ir tada -- pensija ir ramus poil
sis.

Žinai, pradžioje ir aš bandžiau 
sirgti ta tavo lietuvybės liga. 
Stovyklose, iš neturėjimo ko 
veikti, dauguma praleisdavom 
laiką sirgdami ta nerealia liga. 
Nesimatė prošvaisčių, kad ga
lėsime kur nors geriau įsikurti. 
Todėl, būdamas praktiškas, ir 
ten bandžiau prisitaikyti prie tos 
idėjos. Kas atsitiktų, jeigu būtų 
įvykęs koks netikėtas grįžimas? 
Visi sakytų, tu nesirūpinai lietu
vybe. O tada visos durys būtų 
uždaros l bet kokius "laiptus". 
Atvažiavęs J Ameriką, kol dar 
neturėjau tvirto pagrindo, irgi 
taikiausi. Dabar to taikimosi už
tenka. Aš stoviu stipriai. Čia yra 
mano nauja tėvynė, visas mano 
gyvenimo pagrindas. O kad lie
tuviai manęs nevadintų atskalū
nu, Vasario 16-sios proga visa
dos duodu dešimkę Lietuvos va
davimo reikalams. Ar tai ne pa
triotizmas?

Laikraščių, knygų, kaip jau 
sakiau, senai nebeskaitau. Juk 
aš turiu spalvuotą televiziją. Apie 
grįžimą? Juokinga. Jeigu ir bū
tų galima, tegu grĮžta kas tik 
nori, bet tik ne aš.

-- Jonai, bet tai visai gyvu
liška. Andrius ir Anupras toli 
pralenkė tave. Jie bemoksliai, 
Lietuvoje skurdžiai gyveno, o 
pasikalbėk su jais. Jie sako, jei
gu tik būtų galima, jie gr|žtų 
1 tėvynę vidury tamsios nakties, 
nors ten ir vėl reikėtų justi ne
priteklius. Ten gimę ir augę 
jų tėvai ir protėviai. Lietuvos 
žemė jiems esanti šventa, nes 
jų giminės krauju palaistyta.

— Tas manęs neliečia. Gali 
daryti, kas kaip išmano.

— Dabar, Jonai, tik aš supran
tu, kodėl senieji mūsų ateiviai 
kūrė savo organizacijas, klubus 
in visokias draugijas ir pavadin
davo didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių vardais. Jie buvo bemoksliai, 
bet jie juto tėvų ir protėvių gim
tos ir krauju palaistytos žemės 
kvapą. Todėl jų net trečios kar
tos vaikai dar moka lietuviškai 
ir dirba Lietuvai. Ir kol bus taip 
galvojančių kaip Andrius ir Anu
pras, ar kaip tie senieji ateiviai, 
kurie neužmiršo savo tėvų ir pro
tėvių, tol lietuvybė neišnyks. Tol 
eis lietuviški laikraščiai,bus lei
džiamos lietuviškos knygos, bus 
lietuviškos organizacijos. O tu, 
Jonai, esi nudžiuvusi Lietuvos 
medžio šaka, nes tu išsižadėjai 
savo tėvų ir protėvių, tu išsi
žadėjai savo kamieno.

Be žodžių...

asmenišku prezidento Johnsono 
pavedimu, Rusk svarstęs su Gro- 
myku klausimą apie galimybę su
daryti politiškai ekonominę su
tarti su Raud. Kinija ir Siaurės 
Vietnamu vis blogėjančiam karui 
su sukilėliais P. Vietname grei
čiau baigti.

Rusk paaiškinęs, kad prezid. 
Johnsonas sutinkąs atsisakyti nuo 
karo išplėtimo, jei būtų atsiektas 
"priimtinas sprendimas", pagal 
kur{ Vietkongas baigtų savo suki
limą ir JAV-bės ištrauktų savo 
kariuomenės dalinius iš tos karo 
ir nesantaikos sudraskytos ša
lies.

Rusk nurodęs, kad JAV yra 
pasiruošusios paraginti dabar
tinius P. Vietnamo vadus priim
ti Vietkongo narius l savo vyriau 
sybę su sąlyga, kad jie rems "vie 
ningą" administraciją.

Gromyko pasakęs, jos jis tu
ris perduoti prez. Johnsono pa
siūlymą naujiesiems sovietų val
dovams. Rusk prašęs, kad Krem
liaus vyriausybė panaudotų savo 
santykius su Pekinu ir Hanoi ir 
paadvokatautų kovoms baigti.

Prezidentes tokią misiją pa
vedęs Rusk po to, kai buvo gau
tas iš ambasadoriaus Maxwell 
Taylor nelinksmas pranešimas 
apie padėti P. Vietname. Taylor 
perspėjęs, kad Vietkongas ren
giasi apgulti Saigoną ir pabrėžęs 
kad dabartinė "civilinė valdžia" 
teturinti vos50D7<>savoegzistenci-

jos galimybės, jei budistai ir stu
dentei nebus sutramdyti.

Iš valdiškų šaltinių patirte kad 
prezidentas tvirtinąs, jog visos 
svarbiausios problemos su ko
munistais galinčios būti išspręs
tos ekonominės diplomatijos ke
liu. Prezidentes kartojąs, kad 
komunizmas galis būti prijaukin
tas arba pakeistas pripildant kiek 
vienam pilvą tiek anoj pusėj gele
žinės, tiek bambukinės uždangų, 
— tvirtino aukštas pareigūnas. 
"Jis (atseit prezidentas) manąs, 
kad ekonominės programos iš
spręs visas problemas". (Allen- 
Scott pranešimas Chicago Ame
rican gruodžio 6 d.).

ATSIUSTA 
PAMINĖTI

SKAUTŲ AIDAS -- Gruodžio 
mėn. (12) nr. jau pasirodė, at
nešdamas lietuviškai skautijai 
Kalėdų švenčių sveikinimus ir 
šventiškas nuotaikas keliančius 
straipsnius bei vaizdelius. Anta
no Saulaičio redaguojamas skautų 
leidinys prisivijo savo data kurį 
laiką atsilikusius numerius. Pri
siviję ne tik data, bet ir gausiu 
jaunimui pritaikytu turiniu.

Skautų Aido prenumerata me
tams 3 dol.

GREETINGS and BESI WISHES

BEAL AUTO SERVICE
10540 Reserve Court

REAR OF .
CHESTER AVENUE
POLICE STATION 421-0877

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

APIE KĄ JIE 
KALBĖJOSI?

JAV Valstybės departamento 
sekretoriaus Dean Rusk ir So
vietų užsienių reik, ministerio 
Gromyko slapti pasikalbėjimai 
lietę daug rimtesnius reikalus 
negu Sovietų skolos Jungt. Tau
toms nesumokėjimą. Veikdamas

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos Įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; 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.

PLANINGAS TAUPYMAS

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

ANY KIND ANYWHERE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STA1NLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus'me- 
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4'i'y, 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 elosed.

y*"””
6$-/ roui imni'y

INSURED]

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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VIS TIE SPAUDOS KLAUSIMAI...
Lietuviškosios spaudos klausimai, kuriais dažnokai tenka pasi

sakyti, nėra jau tokie keblūs, kaip kad dažnam atrodo. Be abejo, rei
kia jais aiškintis, reikia uis klausimais kalbėti, kad kuo daugiau žmo
nių suprastų organizacinius ir administracinius skirtumus urp ko
mercinės amerikiečių ir daugiau idealistinės mūsų spaudos.

Pirmučiausia, visi turėtų įsidėmėti, kad informacinė lietuvių 
spaudos sritis yra priklausoma nuo tų spaudos bendradarbiųkurie sa
vanoriškai informuoja tą ar kitą laikrašti apie vietos lietuvių veiklą, 
apie vietos organizacijų darbus ir siekius.

Žinoma, ir tie savanoriški spaudos bendradarbiai, mieli ir 
laukiami redakcijų talkininkai, turėtų įsidėmėti, kad laikraščio skai
tytojui įdomu ne tik tai, kas kurios nors organizacijos ruošiamasi nu
veikti, bet kaip buvo veiku ir kas padaryu. Priešingu atveju spau
da užverčiama medžiaga, kurią kiuip nebeįmanoma traktuoti, kaip 
paprasuis parengimų skelbimais.

Geru pavyzdžiu tarnauja ką tik įsisteigęs Philadelphijoje Infor
macijos Klubas. Be didelių pretenzijų į profesionalus žurnalistus, to 
klubo nariai aiškiai pasiskirstė, kas kuriame laikraštyje bendradar
biaus ir informuos skaitytojus apie vietos lietuvių veiklą. Toks 
klubas, be abejo, atliks savo uždavinį, atsižvelgiant į aplinkybes, ne
pretenduojant į sąjungą su centrinėmisvaldybomisir kitais organiza
ciniais atribuUis, kurie pačiam tikslui nedaug kuo patarnauja, gal tik 
padidina jau esamų organizacijų skaičių.

Visais Šiais klausimais ne viena Dirva pasisako, štai, Adelaidės 
Lietuvių Žinios rašo: "Visos organizacijos norėtų, kad apie jų veiklą 
būtų tiksliai ir išsamiai informuojama per spaudą; taip pat ir skai
tytojai norėtų rasti žinių apie mūsų visuomeninę, kultūrinę, sportinę 
ir kitokią veiklą. Spaudos uždavinys tokią informaciją skaitytojams 
patiekti, tačiau, kad spauda galėtų savo uždavinį sėkmingai atlikti, ji 
pati turi informacijas gauti". Toliau laikraštis nurodo į tą aplinkybę, 
kad lietuviškoji spauda neturi sąlygų visur pasiųsti savo apmokamus 
korespondentus." Kyla būtinas reikalas pačioms organizacijoms spau
dą informuoti", sako toliau A.L.Ž., kartu nusiskųsdamas, kad "spau
dos informacijos srityje esame nepaprastai nerangūs".

Na, taip tvirtinti mes negalėtume. Informacijų stoka perdaug 
nusiskųsti negalime. Tik kai kuriose vietovėse reikėtų paieškoti dau
giau organizuotumo bendradarbių tarpe, kad neatsitiktų taip, kad po 
įvykio vienas mano, gal anas parašys, o tas anas galvoja — rašei 
anksčiau, tai ir dabar parašysi. Ir taipbegalvojant gauni arba dvi vie
nodas korespondencijas arba jokios.

Tai vis laikraštinio darbo detalės, kurios visumoje dar tektų 
tinkamiau išspręsti, tinkamiau suorganizuoti. Prie to darbo, prie ge
resnės informacijos suorganizavimo, žymia dalimi galėtų prisidėti 
tos organizacijos, kurios suinteresuotos, kad spauda apie jų darbus 
informuotų platesnę visuomenę. Tik nelaimė vėl ta , kad tokiais at
vejais organizacijos pradeda galvoti -- apie savo --atskiro laikraš
čio išleidimą...

Gruodžio 12 d. Drauge tilpęs vedamasis ‘'Lietuviška spauda vi
suomenės tarnyboje" (Pr. Gr.) turėtų būti perskaitytas visų organi
zacijų vadovybių artimiausiame posėdyje. Tai atviras žodis spaudos 
ir visuomenės ryšiams apibūdinti. Sutiks kas, ar nesutiks su visomis 
ūme straipsnyje iškeltomis mintimis, bet įsidėmėtina, " kad spauda 
savo uždavinius tinkamai atliktų, yra būtinas atviras bendradarbia
vimas spaudos žmonių ir kartu visuomenės atstovų, ypač organizuo
tų vienetų vadovų. Kitaip spaudoje nepasireikš pilnas lietuvių visuo
menės gyvenimas, bet tik paskiro asmens mestas žvilgsnis".

"Kad spaudos žmonės savęs negali laikyti neklaidingais, taip 
negali ta skraiste dengtis ir bet kurie vadovaujantieji veiksniai ar tų 
veiksnių viršūnės. Bet yra ir skirtumų. Spaudos atstovai surenka 
daugiau nuomonių, geriau jas perkošia, matydami ne tik savo, bet ir 
kitų laimėjimus ir klaidas, gi tuo tarpu visuomenės vadovai dažniau
siai tegirdi tik savo artimųjų nuomones ir dažnai tik jomis patiki. Gi 
mūsų tautiniai, visuomeniniai ir kultūriniai reikalai nūn reikalauja kuo 
plačiausio užnugario ir didžiausios paramos, nes jiems įvykdyti rei
kalinga stipri parama." (j.č.)

LAIŠKAI/

NEPRALEIMĖJOME...

H. Žemelis Margutyje nagrinė
ja prezidento rinkimų išdavas ir 
daro tokias išvadas: "Man vis ro
dos, kad mes politikoje pasiren
kame silpnąją pusę, ar silpnes
nius kandidatus, partijas, vyriau
sybes, neišmokstame pažiūrėti į 
pasaulio politinę raidą iš perspek
tyvos.. mes vėl pasimetame, vėl 
ieškome kaltininkų... Mes balsa
vome uŽNixoną --pralaimėjome, 
dabar tur bfltapieJJO^obalsavome 
už Goldwaterį — vėl triukšmingai 
pralaimėjome"

Neaišku ką H. žemelis vadi
na pralaimėjimu. Jei mūsų dau
gumos pasirinktas kandidatas ir 
pralaimėjo, ui tas nereiškia, jog 
ir balsavusieji už jį pralaimėjo. 
Balsuotojai pasirinko Goldwaterį 
ne dėl jo išvaizdos ar dėl jo kil
mės, jie visi pasirinko jo skelbia
mas idėjas. Jis reikalavo imtis 
griežtos linijos su komunistais, 
kurie turi savo ir kitas uutas pa
vergę, jis reikalavo grąžinti tiky
bą į mokyklas, jis reikalavo su

stabdyti neribotą prasiskolinimą 
urptautiniams bankininkams, jis 
reikalavo griežtesnių priemonių 
prieš kriminalinį elementą, kada 
JAV pilietis jau nebesaugus prie 
savo namų, jis reikalavo suvar
žyti pornografinių filmų, knygų, 
žurnalų beatodairinį platinimą su 
Vyriausiojo Teismo Palaimini
mu.

Manote, kad balsuotojai, pasi
rinkę šias idėjas, yra pralaimė
ję? Ne. Kiekvienas, kuris balsa
vo už šias idėjas, laimėjo būsi
moms kartoms. 26 milijonai bal
suotojų parodė, kad ir čia, prie 
ružavų politinių tendencijų, prie 
pataikavimo komunizmui, prie 
tylos dėl tautų pavergimo, yra mi • 
lijonai galvojančių žmonių, ku
rie nenuėjo su slidžios politikos 
skleidėjais.

H. Žemelis išsigando Krem
liaus gąsdinimo ir nuolatinio kar
tojimo dėl galimo sunaikinimo. 
Siūlomi receptai nugalėti komu
nizmą yra paprasčiausia apgaulė 
nesuprantantiems komunizmo po
litikos. Mes turime puikių pavyz
džių iš Korėjos, ir Laoso, iš Viet
namo, iŠ Kongo, kur žmonės žūs
ta be jokių atominių bombų ir kur 
pataikavimas raudoniesiems 
vyksta nustatyta tvarka. JAV pri
rengia kraštus taip, kad jiems nie
ko kito nelieka daryti, kaip pasi-
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ŽVILGSNIS | RIO DE JANEIRO 
LIETUVIŲ GYVENIMĄ

J. ŠATORIUS, spec. korespondentas Brazilijoje

šiandien tebėra kiek veikles
nės "Katalikių Moterų", "Atei
tininkų" na ir "Dainavos", bu
vusio stiproko lietuvių choro, or. 
ganizacijos. "Katalikėms mote
rims pirmininkauja p. Siaurusai- 
tienė, "Ateitininkams" Edmundas 
Dubauskas, jis taip pat padeda 
retkarčiais ir radijo valandai, gi 
labai retai tepasireiškiančiai 
"Dainavai", dainininkų klubui va
dovauja Ignas Dubauskas, senes
nysis," — pasakoja Anelė Dubaus • 
kienė, šio didmiesčio lietuvių 
gyvenimo žinovė. A. Dubauskienė 
teigia, kad iš šiandien neveiklios 
lietuvių Rio kolonijos visi, kurių 
gyslose tebeteka lietuvių tėvų 
kraujas, labai greitai pasijustų 
esą garbingos lietuvių tautos sū
numis - dukromis, jeigu tik koks 
stambesnis įvykis, liečiąs Lietu
vos išlaisvinimą, sukrėstų šių 
prisnūdusių lietuvių sąžinę.

Visi puikiai prisimename, kad 
pasauliui pradėjus Žengti moder- 

duoti .komunizmui. Goldwatėris 
buvo pasisakęs, kad vyriausybė 
turi nuspręsti, ar tas ar kitas 
kraštas turi būti išvaduotas ar 
neatiduotas komunizmui ir po to 
tik pavesti karinei vadovybei tą 
reikalą iki garbingo galo išspręs
ti. Jei reikės, karinė vadovy
bė panaudos tas priemones, ku
rios bus reikalingos pergalei, ne 
beprasmėms karių žudynėms, 
kaip dabar daroma Vietname.

H. Žemelis rašo: "šioje rinki
minėje propagandoje iškilo labai 
plačiai komentuojamas’ ekstre
mistų vardas, ir mes, atrodo, be
sąlyginiai pasisakėm ir už eks
tremistų organizacijas, asmenis 
ir veiksmus..." Nejaugi Žemelis 
nesuprato, kieno tas vardas buvo 
nukaltas? Juk tai komunistų iš- 
mislas. Jie kitus vadina tokiais 
kad jų niekas nevadintų ekstre
mistais. Tas terminas buvo libe
ralų išplatintas spaudoje. Juk 
vardas mums nesvarbus, jei mes 
einame už anksčiau nurodytus 
idealus. Ir Kristus mirė už aukš» 
čiausiąjį idealą. Atrodė, kad jis 
jau pralaimėjo, dėl tų idėjų žu
vo daug žmonių, bet jo idėjos nu
galėjo.

Labai gaila, kad mūsų spau
doje, šiuo atveju Margutyje, ide
alai suniekinami ir siūloma pa
sirinkti apgaulingą pranašą, ku
rio darbai nesuderinami su krikš
čioniškais idealais, bet paremti 
aukso veršiu.

Balsuotojai, kurie balsavome 
už Golduaterio skelbtus idealus, 
nėra pralaimėję kovos. Pralaimė
jome vieną mūšį, bet laimėjome 
milijonus žmonių, kurie gyvena 
ne dėl šios dienos pasismagini
mų. Mes gyvename dėl idealų, 
kuriems nesigailima aukščiau
sios duoklės. Žmonės, kariai 
žūsta kovose dėl kitų laisvės, dėl 
krikščioniškų idealų, bet ne dėl 
aukso veršio.

H. Žemelis savo straipsnį už
baigia taip:

"Paskutinieji rinkimai davė 
geriausią atsakymą"... Reikia 
suprasti, kad neverta balsuoti už 
Idealus, bet slinkti su tamsia ame
rikiečių minia, vairuojama ver
gi jon taikos vardu.

Kas pasirinko idealus, jų ir lai
kysis. Paskutinieji rinkimai 
reikšmingi ir pamokantys, kaip 
reikia kovą sustiprinti dėl žmo
nijos laisvės.

A.M.
Detroit 

nizmo keliu ir po I-jo pasaulinio 
karo sklindant naujoms socializ
mo idėjoms, kurios ypač palietė 
visą žmoniją po II-jo pasaulinio 
karo, vis daugiau atsirasdavo 
žmonių, kurie negalėdavo susi
rasti sau vietos savo gimtuose 
namuose. Gi Lietuva buvo nepap
rastai žiauriai paliesta n-jo pa
saulinio karo pasėkoje, kai į mū
sų Tėvynę koją įkėlė siaubingas 
komunizmas. Virš šimto tūkstan
čių lietuvių privalėjo apleisti sa
vo namus ir gelbėtis Vakaruose, 
ieškodami ten naujų pastogių,kur 
galėtų nebijoti ištrėmimo į Si
birą. Šių politiškų pabėgėlių dale
lė laikinai buvo apsistojusi Bra
zilijoje, vieni Sao Paulo mieste, 
gi kiti Rio de Janeiro. Naujųjų 
ateivių Rio dejaneiro.kuriebuvo 
atgaivinę lietuvišką veikimą, šiuo 
metu faktiškai nebeliko,o ir liku
sieji yra apkloti laiko dulkių. Tad 
telieka pažvelgti į praeitį, pasi
žiūrėti, ką ši lietuvių sauja pra
eityje yra nuveikusi.

Nežymi lietuvių emigracija L. 
Amerikoje, ir kiek svaresnė Ar
gentinoje, pradėjo pasireikšti šio 
amžiaus pradžioje. Tačiau tik 
1925-29 metais organizuota lie
tuvių išeivija įkėlė koją ir pasto
viai apsigyveno Brazilijoje. Pir
mos emigrantų grupės su šeimo
mis turėjo progą vykti J Sao Pau
lo valstiją, kuri tada gana sava
rankiškai tvarkėsi, lyg kokia ne
priklausoma valstybė. Tos teri
torijos "faziendarijos" apmokė
davo pas juos dirbti vykstančių 
asmenų kelionės išlaidas ir dar
bininkai, kas uis laikais buvo 
retenybė, buvo vežami su šei
momis. Gi gerų darbininkų bai
siai trūko kavos plantacijose.

Po ilgų klaidžiojimų, nusivyli-' 
mų, vargų,išeivių dalis įsikūrė 
Sao Paulo mieste ir būtent Vila 
Zelina, Vila Anastaclo,bei Mooca 
Taip pat ir šiandien šiuose mies
to kvaruluose vyrauja lietuviai) 
kaip kadChicagoje Marąuett Par
ke. Tačiau apie Sao Paulo lietu
vių koloniją, kuri yra viena pajė • 
glausiu visoje Lotynų Amerikoje 
nėra reikalo rašyti: apie ją gali
ma dažnai rasti visoje JAV lietu
vių perijodikoje.

Šiandien tenorėčiau prisiminti 
Rio de Janeiro lietuvius, kurių 
veikla tepasireiškia tik ypatin

Prezidento Antano Smetonos sutikimas 1941 m. Rio de Janeiro uoste. Iš kairės: M. Frikas, S. Smeto
nienė, Kamenecas, A. Smetona, Castelo Branco ir užs. reikalų ministerijos protokolo šefas.

gais atvejais, kai tikrai reikia pa - 
sirodyti esant lietuviais. Toki pa
sireiškimai teko stebėti balan
džio* 21 d., kai buvo Švenčiama 
pergalės diena prieš komuniz
mą ir lietuvių į šį minėjimą bu
vo susirinkę iš tolimiausių apy
linkių. Lygiai spontaniškas pa
sireiškimas teko matyti birželio 
14 d., kai buvo paminėus sovieti
nės žiaurybės — nekaltų žmonių 
moterų ir kūdikių trėmimas (Si
birą. Galima sakyti ( rekordiški 
žmonių skaičiai atsilankė į šiuos 
minėjimus. Taigi lietuvių esama, 
tik jie apsnūdę, nemato reikalo 
gyviau pasireikšti.

Kada pirmieji lietuviai į šį 
miestą-gražuolį atvyko ir jame 
nutarė pastoviai įsikurti, sunku 
surasti tikslesnių duomenų. Tik 
senesnės kartos asmenų lūpose 
dar galima rasti šiokių tokių at
siminimų ir iš tokių asmenų 
čia gyvena anksčiau gerai žino
mas operos dainininkas T. Ma
žeika. Jis Rio de Janeiro opero
je buvo neblogai įsikūręs, bet 
leido laiko dulkėms apkloti lie
tuviškumą, kuriuo jis šiame 
mieste būtų galėjęs pasididžiuo
ti.

Apie organizuotą lietuvių veik
lą šiame mieste geriausia by
loja "Vilnies" S-gos protokolai, 
kurie pradėti rašyti 1934 m. Pir
majame surašytame dokumente 
taip sakoma: 1934 m. JV. 18 d. 
20 vaL Aires Pinto g-vėje įvy
ko lietuvių s-gos Brazilijoje 
"Vilnis" valdybos posėdis, da
lyvaujant valdybai pilname sąs
tate. Buvo nutarta: įstatus iš
versti į portugalų kalbą. Dėl 
tolimesnio veikimo v-bai paves
ta suruošti vakarą 1934.V.12. Už 
pakvietimus, kad sukelti daugiau 
lėšų s-gos nariai privalo mokė
ti tiek kiek ir svečiai, sakoma 
protokole. Šio pobūvio metu bus 
padarytas pranešimas apie s-gos 
reikšmę išeivių tarpe ir bus 
renkamos aukos dėl s-gos sek- 
mingesnio veikimo. V-bos po
sėdžiai bus šaukiami kiekvie
ną antradienį 20 vai. Šis posė
dis baigėsi 23 vai. Pasirašė 
p-kas J. Ramanauskas ir kiti 
v-bos nariai. »

Taigi nuo šio pirmojo proto
kolo surašymo praėjo 30 metų. 
Tokių protokolų surašyta (52) 
penkiasdešimt du ir jų paskuti
nysis turi 1937 m. IX.29 d. da
tą. šiame posėdyje dalyvavę trys 
v-bos nariai J. Siaurusaitis, J. 
Ramanauskas ir J. Rinkevičius 
atsistojimu pagerbė nesenai mi
rusį v-bos narį Petrą Jonušį.

Klausiu: ar su šiuo paskutiniu 
protokolu būtų pasibaigusi lie-

VIRŠUJE: Rio de Janeiro lie
tuvių grupė po pamaldų 1947 me
tais prie bažnyčios durų.

tuviškoji "Vilnies" veikla Rio 
de Janeiro mieste? Jokiu būdu, 
ne! Taip bent man teigia šį rei
kalą žinantieji. "S-gos protoko
lų nerašyta, nes buvę sekreto
riai ne tiek buvę nestropūs, kiek 
buvę apsikrovę savo asmeniš
kais darbais" — pasakoja A. 
Dubauskienė. Nereikia užmirš
ti, kad 1939.IX.1 kilo n-sis pa
saulinis karas, kurio pasėkoje 
bet koks svetimšalių organiza
cijų ar s-gų veikimas valdžios 
potvarkiais buvo sulaikytas vi
sam karo metui.

Antrajam pasauliniam karui 
įžengus į trečiuosius metus, 1941 
m. pabaigoje į Braziliją, vykda
mas į JAV iš Portugalijos buvo 
laikinai apsistojęs Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona. Pa
sitraukdamas į vakarus ir išven
gęs mirties bolševizmo pragare, 
jis keliolika savaičių gyveno Rio 
de Janeiro, kol buvo sutvarkyti 
jo J JAV išvykimo dokumentai. 
A. Smetonos atvykimas į Rio, 
ir jam, kaip Lietuvos valstybės 
galvai parodyta pagarba iš Bra
zilijos vyriausybės pusės, žymiai 
sujudino lietuvišką savigarbą 
vietinių lietuvių tarpe, sujungda
ma šio miesto lietuvius į vieną 
vienetą. Visi suprato, kad A. 
Smetona, išsigelbėdamas iš tik
ros mirties nasrų, su savimi 
išsinešė Lietuvos laisvės kovos 
vėliavą tiems, kuriems yra bran
gi senoji tėvynė-motina. čia 
esantiems jis įdiegė naujų vilčių, 
pažadino tikėjimą į nepriklauso
mos Lietuvos ateitį.

Žinia, II-jam pasauliniam ka
rui ir Sąjungininkų pergalei lie
tuvių sudėtos viltys, taip gar
siai propaguojamos per BBC ir 
kitas radio stotis, nepateisino 
lietuvių tautos vilčių. Karui pa
sibaigus į Braziliją atvyko gau
sus tremtinių - intelektualų bū
rys, kurie uždegė naujus lietuviš
kos veiklos židinius šiame mies
te. Nėra jokios abejonės, kad 
surašyti viską, ką lietuviai at
liko per tuos 18 metų, reiktų 
gero kronininko ar istoriko 
plunksnos, čia galima prisimin
ti, kad 1955 m. vykstant šiame 
mieste Eucharistiniam Kongre
sui, lietuviai labai puikiai pasi
rodė su savo paroda, tautine 
grupe ir 1.1.

Nuo to laiko jau beveik dešimt
metis nubėgo. 1965 m. Rio švęs 
savo 400 metų įsteigimo sukak- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Petras Vėbra ~ Vytis

Naujųjų ateivių penkiolikmetis
K. S. Karp iu s

VERTINGAS PAPUOŠIMAS
Kiekvienos šeimos noras tu

rėti gražų butą, j£papuošti, ap
statyti moderniškais baldais ir 
t.t. Jau daugelis turime patogius 
butus ir su brangiais baldais. 
Bet dar mažas skaičius tepuošia 
savo butus mūsų dailininkų pa
veikslais. Vieni gal ir nesupras
dami dailės meno, ar išviso jo 
nemėgstą jų neįsigyja, o daugu
ma, kad ir norėdami įsigyti, bet 
dėl daugelio aplinkybių turi tą 
reikalą tolimesniam laikui ati
dėti. O gal ūme reikale ir mūsų 
dailininkai šiek tiek kalti... Jie 
moka tapyti, paišyti, raižyti ir 
skulptūras daryti, bet gal neuž- 
tektinai turi noro savo kūrinį į 
pasaulį išleisti. Bet čia jau kita 
tema.

Sį kartą noriu pasisakyti vienu 
mūsų beveik visų užmirštu,bet 
gana svarbiu, tai mūsų Vyties — 
mūsų valstybės herbo, reikalu.

Mūsų valstybės ženklas pir
moje eilėje turėtų puošti mūsų bu
tus. Dar Vokietijoje gyvendami 
jų turėjome (viena leidykla buvo 
išleidusi spausdintą) ir puošėme 
savo kampelį barakuose ar ka
reivinėse. Tai buvo mums lyg 
relikvija.

Šiandien Vytį butuose jau re
tokai užtinkame. Atrodo, lyg jau 
nereikalinga būtų.

Skulpt. P. Vėbra, dirbdamas 
visuomeninėje veikloje, neturė
jo laiko atsidėti skulptūros dar
bams. Bet ir tai yra sukūręs ke
liolika darbų, kurie yra verti dė
mesio. Pasiliuosavęs iš Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apygar
dos pirmininko pareigų, kuriose 
išbuvo apiedu metus, dabar randa 

daugiau laiko kūrybai. Iš pasku
tiniųjų jo darbų yra Vytis ir Korp! 
Neo-Lithuania Herbas.

Vytis nestilizuota, padaryta la
bai meniškai, nemažo formato 
(14" x 16" J iš šonų papuošta 
atatinkamais ornamentais, kurie 
priduoda gražų užbaigimo vaizdą.

Si skulpt. P. Vėbros Vytis tik
rai galės puošti kiekvieno lietu
vio butą. Be to, gali būti puiki 
kaip dovana savo vaikams bei pa
žįstamiems.

Skulpt. P. Vėbra norėjo Vytį iš
leisti gerokai prieš Kalėdų šven
tes, kad būtų daugiau laiko norin
tiems ją išsiųsti kaip Kalėdų do
vaną, bet dėl susidariusių tech
ninių kliūčių, išleista tik dabar. 
Korp! Neo-Lithuania Herbas pa
sirodys ateinančių metų pradžio
je. Be to, artimoje ateityje ren
giama išleisti "Kristaus Kančią" 
kuri, manau, turės nemažą pasi
sekimą. , .(s.o.)

Žvilgsnis į Rio 
de Janeiro...

(Atkelta iš 3 psL) 
t|-iŠkilmes; miestas bus užpil
dytas šimtatūkstantinės marga
spalvės turistų minios. Bus or
ganizuojamos įvairiausios paro
dos, pasirodymai. Kažin, ar ne
būtų tikslinga šią šventę išnau
doti lietuvių kovos už savo tė
vynę išpopuliarinimui svetim
šalių tarpe?! JAV lietuvių tal
kininkaujami Rio broliai galėtų 
suorganizuoti genocido parodą, 
kuri sėkmingai keliavo po JAV 
miestus. V. Šimkus, žinomas sta
tybininkas Chicagoje, jau senokai 
klabina Petro Babicko duris,pra
šydamas paramos ir patarimo 
genocido parodą perkelti į Bra
ziliją. Ligi iškilmių meto Rio 
de Janeiro mieste dar liko ke
liolika mėnesių. Tad pakankamai 
laiko šį sumanymą įgyvendinti 
ir sujudinti lietuvius naujai veik
lai.

Petras Vėbra — Kristaus Kančia

Naujieji mūsų ateiviai gali 
minėti 15 metų atvykimo ir gy
venimo šioje svetingoje šalyje 
sukaktį.

Tiems mūsų ateiviams, kurie 
nežino, kokia sunki kova vyko už 
tremtinių įsileidimą, noriu pri
minti i ką vienas kitas senatorius 
ar kongresmanas galvojo ir kal
bėjo tuo klausimu.

Dirva 1948 metų birželio 18 d. 
tuo klausimu šitaip rašė:

"Tremtinių arba DP į JAV įlei
dimo bilius jau tapo priimtas ir 
Senato ir Atstovų Rūmų. Senatas 
priėmė Wiley bilių, kuri apima 
įleidimą 200,000 išvietintų žmo
nių per du metu, bet tų kurie bu
vo atsidūrę vakarų Europoje pirm 
gruodžio 22, 1945 metų. Atstovų 
Rūmuose priimtas kongresmano 
Fellows bilius, nustatąs įleidimą 
visų kurie atsirado vakaruose iki 
balandžio 21, 1947 metų.

"šiuos du bilius Senatas ir At
stovų Rūmai imasi suvienodinti 
ir tikima prieš liepos 1 d. bus 
Kongreso užtvirtintas bendras 
įstatymas.

"Reikia pareikšti, kad tuos abu 
bilius Kongreso įstaigose rėmė 
ir pravedė dauguma balsų res
publikonai. Demokratai Kongreso 
nariai -- dar tie užsilikę iš Roo- 
sevelto laikų — labai nedorai ir 
nesąžiningai nekaltus pabėgėlius 
tremtinius išniekino.

"Demokratas Kongreso atsto
vas Gossett (iš Texas) pareiškė, 
kad daugelis... norinčių įvažiuoti 
į šią šalį yra ‘valkatos, krimi
nalistai, griovikai, revoliucionie • 
riai, siaurapročiai ir žmogiški 
sutižėliai*. Jo manymu, jie čia 
atvažiavę ‘įleis į šios šalies 
kraujo srovę nuodų.*

"Atstovas Cox, Demokratas iš 
Georgia, pasakė: ‘Įleisti čia trem
tiniai kaip tranai grauš mūsų kons
titucinę valdžios formą*.

"Atstovas Walter, demokratas 
iš Pennsylvania: ‘ši šalis nepri
valo įsileisti tokių kurie nesu
tinka su savo šalies valdžiomis, 
ir tiki kad jie gali rasti prieglau
dą Amerikoje".

Dirva taipgi perspausdino tuo 
pačiu klausimu pareiškimą Det
roito dienraščio:

"štai kaip Detroit Free Press 
baigia savo pasipiktinimą Statė 
Departmentu ir konsulais: ‘Pre
zidentas Truman labai kritiškai 
žiūrėjo į DP įstatymą pagamin
tą Respublikonų Kongreso. Mes 
sutinkame, kad tas skubomis pra - 
vestas įstatymas yra prastas pa
daras.. Bet Statė Departmentas 
yra dalis Trumano administra
cijos. O gi jo Statė Departmen
tas ir kliudo tą DP įstatymą pra
vesti pasekmingai. Iki šiolei mes 
nematėme jokio pareiškimo, kad 
Trumanas instruktuotų savo Sta
tė Departmentą atlikti savo pa
reigą išpildyti JAV duotus pri
žadus žmonėms, kuriems mes gi
riamės turį didelę užuojautą jų 
nelaimėje. Mes norėtume dau
giau įrodymų, negu tik žodžių, 
kad Trumanas užjaučia tiems ne
laimingiems’ — sakė tas Det
roito dienraštis".

Karui baigiantis su Vokietija 
1945 metais, ir Roosevelto su
tartimis su Stalinu leidus so
vietams užgrobti kaimynines ša
lis, padorių amerikiečių tarpe 
kilo didžiausias susirūpinimas 
užgrobtų kraštų žmonių likimu 
tremtyje, nes to kaltė priklausė 
demokratų aklai politikai.

Kadangi Kongresas renkamas 
kas dveji metai— 1946 metų lapk. 
5 d. į Kongresą išrinkta 246 Res
publikonai (Kongreso kontrolia
vimui reikia 218 balsų). Tada lai
mėjo ir dauguma respublikonų 
senatorių.

Respublikonai, kandidatuodami 
į Kongresą, žadėjo, jeigu bus iš
rinkti, atidaryti duris tremti
niams į JAV — ir savo prižadą 
griebėsi vykdyti, turėdami apie 
pusantrų metų laiko, iki 1948 me
tų vidurvasario, nes tais metais 
rudenį vėl buvo prezidento rinki
mai. Trumanas laimėjo gauda
mas ir daugumą demokratų kon
grese. Jei to įstatymo pravedi- 
mas nebotų pavykęs tą vasarą 
prieš rinkimus, demokratai, ku
rie klausė Kremliaus melagingų 
kalbų apie tremtinius, būtų tą 
projektą išmetę.

Turiu priminti, kad demokratų 
tarpe buvo ir ūda, kaip yra dabar, 
gerų, nuoširdžių, išmintingų žmo
nių, kurie Kongrese rėmė tremti
nių įstatymą, kaip ir dabar remia 
pavergtų tautų išlaisvinimo pas
tangas.

Reikia priminti, kad ir mūsų 
tuometiniai komunistėliai savo 
spaudoje ir žodžiu lyg tarakonai 
visomis pakampėmis zujo ir skel
bė tuos pačius komunistų agentų 
melus, kad tremtiniai yra "kri
minalistai, nusikaltėliai. Ko jie 
būtų bėgę iš Lietuvos jeigu ne
kalti? Jie turi būti grąžinami at
gal, ne į Ameriką kviečiami".

Kitiems mums liko dvigubai 
sunkesnis darbas savo laikraš
čiuose ir žodžiu viešose sueigo
se įtikinėti ir bolševikų mela
gingumą ir reikalingumą trem
tinius gelbėti, kai praėjo tas įs
tatymas, kviesti juos. Jie, sakė
me, yra gabūs, išmokslinti jauni 
žmonės, nebus niekam našta, kaip 
bolševikai bandė įtikinti. Pasitu
rintiems seniems lietuviams ug
dė baimę, kad parsikvietus gimi- • 
nę, kitaip nepasiimsi, turėsi už
statyti visą savo turtą, ir t.t....

Netikrumas to įstatymo, kaip 
atsimename, kėlė nerimą, rū
pestį ir baimę tremtinių tarpe, 
kad gali būti grąžinami Sovie
tams.

Žinojom ir mes, ir jūs trem
tyje, ir amėikiečių spauda, kaip 
kitų tautų pabėgėliai buvo gaudo
mi, vežami atgal, kaip jie net 
žudėsi norėdami išlikti nuo su
grąžinimo. Daugelis mūsiškių, 
netekę kantrybės važiavo į Ka
nadą, Australiją, Angliją, P. Ame
riką. '

Mes tada turėjome Balfą, rū
bams ir maistui rinkti ir siųsti. 
Kaip tik tas įstatymas buvo pra
vestas, Balfo vadovybė visoje 
mūsų spaudoje skelbė: "Trem
tiniams atkviesti didelis paleng
vinimas. Skubėkite! Kongreso 
pravestam DP įstatymui vykdyti 
prezidento paskirta komisija rug
sėjo 13 d. prisaikdinta ir oficia
liai pradėjo eiti pareigas".

Kaip ten buvo, kaip nebuvo — 
šiuo rašiniu tik noriu priminti 
mūsų naujiesiems ateiviams, kad 
dabar sukanka 15 metų nuo atvy
kimo, nes 1949 metais prasidėjo 
pats didžiausias važiavimas.

GREETINGS and
BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Estableshed 55 yrs.

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

VlAim OUCIM PIRKITE MIIJO.IE MODERNUME
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ............ 5th
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon. . 5th
3. GLENMORE VODKA .............................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.............. 5th

5.75
4.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liųueur and Brandy.........5’th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine ............  5th

4.75 
.98 
.98

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

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ JVAI- 
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 įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

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

Tinkami rūbai duoda 
gerą savijautą
DĖMESIO

nuo 10 iki 4

BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukia 
kasdien, 

o sekmadieniais

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

SIUNTINIUS Į 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
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HENRIKUI KERSNAUSKUI ATMINTI
1957 m. rugsėjo mėn. 11 d. 

Kaune, eidamas vos 48-sius me
tus, tragižkai savo gyvenimą bai
gė žinomas Lietuvoje sportinin
kas Henrikas Kersnauskas.

Kas Lietuvoje domėjosi futbo
lu ar lengvąja atletika, tam tik
riausiai gerai buvo Žinomas Hen
riko Kersnausko vardas.

Velionis Henrikas Kersnaus
kas.

H. Kersnauskas buvo mielas, 
malonus, nuoširdus bičiulis, vi
suomet gerai nusiteikęs, gyvas, 
judrus. Dar būdamas labai jau
nas, Molėtų pradžios mokykloje, 
jis jau pradėjo sportuoti,

Kiek vėliau, provincijoje pra
dėjus populiarėti futbolo sportui, 
jis tuoj įsijungė į vietinę futbolo 
komandą, savo vikrumu ir grei
tumu greit išsiskyrė iš kitų tar
po ir buvo laikomas Molėtų fut
bolo "žvaigžde". Gi persikėlęs 
mokytis J Ukmergės gimnaziją

Schaefer yra alus, kuri privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečiqs Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimq 
šaltq- stiklq po stiklo ragaujant.

Jie ištikruju turi pirmojo alaus 
malonumq, jis liks ragaujant visq 
turimq alų.

Taigi, kodėl neišbandyt: 
Schaefer?

Sekantį kartq, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonku 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienq. Schaefer Breweries, New York and 

Albany, N. Y., Baltimore, Md.

G. LAPENAS

ir ten, bematant, iškilo į pirma 
eilių futbolistų eiles.

1932 m. pradėjus organizuoti
M.S.K futbolo komandą (Maisto 
Sporto Klubą), prikalbėjau ir H. 
Kersnauską įstoti nariu.

H. Kersnauskas daug kuo prisi
dėjo, kad naujai įsteigta M.S.K. 
futbolo komanda, vos trijų metų 
bėgyje ne tiktai įkopė į Aukštą
ją Lygą, bet ir išsikovojo Lietu
vos futbolo meisterio vardą. Tuo 
pačiu, ir H. Kersnauskas iškilo į 
pirmaeilių žaidėjų eiles ir tapo 
nuolatiniu Lietuvos futbolo rink
tinės žaidėju. Futbolo entuzias
tų tarpe H. Kersnauskas buvo la
bai populiarus ir, dėl savo grei
to bėgimo, buvo pramintas "ma- 
šinka".

Vienas didžiausių H. Kersnaus. 
ko "švystelėjimų" buvo įmuštas 
įvartis Lietuvos-Suomijos tarp

Iš praeities archyvo... H. Kersnauskas, F. Tepferis, Vabalas, E. 
Vilkaitis, A. Lingjs ir G. Lapenas.

valstybinėse rungtynėse, nulė
męs mums pergalę ir atnešęs 
pelnytą pasididžiavimą. Mat, šuo 
mių valstybinė futbolo rinktinė 
tuo metu buvo žymiai stipres
nė už latvių ir estų, kurių mes 
vis kažkaip neįstengdavome nu
galėti. Gi nugalėjus suomius ir 
mūsų Prestižas buvo atstatytas.

H. Kersnauskas eilę kartų yra 
dalyvavęs ir Lietuvos lengvosios 
atletikos pirmenybėse. Būdamas 
visa širdimi atsidavęs futbolo 
sportui, lengvosios atletikos pir
menybėse daugumoje dalyvauda
vo visiškai nepasiruošęs, nesitre- 
niravęs. Nežiūrint to, trumpų 
distancijų bėgime jis visuomet 
išeidavo laimėtoju. Jei jis būtų 
pasišventęs tik šiai sporto šakai, 
esu tikras, būtų atsiekęs labai 
gerų rezultatų.

H. Kersnauskas vedė, palygin
ti, dar būdamas labai jaunas. Su
silaukė dviejų dukrelių, kurių vy-

Maironio lituanistinės ‘mokyklos Brooklyne, N.Y., parengiamosios klasės mokiniai džiaugiasi savo 
pirmaisiais meno kūriniais. R. Kisieliaus nuotrauka

GRAŽUS PAVYZDYS
Augant Lietuvių Fondo kapi

talui ir narių skaičiui (šiandien 
perlipome į septintąją Šimtinę), 
didėja ir susidomėjimas Fondu ir 
jo užsibrėžta idėja. Gražu, kad 
Lietuvių Fondo kilnų tikslą pra
deda suprasti visi: daktarai, ku
nigai, inžinieriai, paprasti fab
rikų darbininkai, išsilavinę ir 
bemoksliai, seni ir jauni. Vieną 

resnioji — gyd. Nijolė, berods, 
tebedirba Kauno klinikose. Abi 
savo dukras labai mylėjo, jomis 
didžiavosi.

Karo audrai antrą kartą priar
tėjus, H. Kersnauskas bandė pa
sitraukti J vakarus, bet buvo pir
mųjų rusų tankų dalinių sulaiky
tas. Sugrįžęs tuoj vėl įsijungė į 
sportinį gyvenimą, bet neužilgo 
sušlubavo sveikata. Dėl pablogė
jusios sveikatos negalėdamas 
pats aktyviai dalyvauti, pradėjo 
teisėjauti futbolo rungtynėms, tre
niruoti sportuojantį jaunimą, 
ypač "Inkaro" futbolo komandą.

Vertinant bendrą H. Kersnaus- 
ko sportinę veiklą, be abejo, pir
moje eilėje tektų pripažinti dide
lį jo patyrimo indėlį, nuoširdžiai 
perduotą auklėjant ir treniruojant 
Lietuvos jaunimą.

Prieš mane guli iš įvairių 
okup. Lietuvos laikraščių surink
tos iškarpos, pasirodžiusios spau
doje H. Kersnauskui mirus. Tai 
penkios miniatūrinio dydžio už
uojautos likusiems šeimos na
riams ir du trumpučiai nekrolo
gai, kurių vienas pasirašytas 
mums žinomo futbolistoSr Paber
žio, gi kitas — grupės draugų 
vardu, žinoma, neminint nė vie
no jų pavardės...

Jei okup. Lietuvos spaudoje 
apie H. Kersnauską, kaip buvusį 
Korp! Lietuva korporantąi ir iš 
nepriklausomybės laikų užsili- 
kusį sporto veteraną buvo bijo
masi plačiau išsitarti, jo laidotu • 
vėse dalyvavo didžiulis būrys 
sportininkų ir sporto entuziastų, 
kurie savo dalyvavimu pagerbė 
jo atmintį ir palydėjo J paskuti
nę poilsio vietą.

H. Kersnausko paskutinės gy
venimo dienos buvo begalo sun
kios. Nesulaikomai progresuojan
ti vėžio liga ir skausmai pakirto 
jo dvasinį atsparumą ir jis nuta
rė pats gyvybės siūlą nutrauk
ti.

Paskutinis jo laiškas, rašy
tas seseriai gyvenančiai Kana
doje dvi dienas prieš mirtį, dvel
kia vidujiniu skausmu, nusimi
nimu, neviltimi.

"Mano svajonė Jus gyvus pa
matyti neišsipildė, šiuo metu aš 
sergu paskutinį savo ligos etapą. 
Man yra labai labai sunku. Ma
no nervai begalo įtempti. Aš 
juk žinau, kad neužilgo turėsiu 
išeiti ten, iš kur daugiau nieka
dos nebegrįžtama. O aš juk tu
riu pilną sąmonę. Man yra dar 
tuo sunkiau, kad aš išsisapna- 
vau savo mirties datą. Manęs 
laukia tik mirtis! Sudiev mano 
brangioji Sesute, sudiev ir Ta
vo miela šeima. Perduok ma
no paskutinį atsisveikinimą tiems, 
kuriuos aš anksčiau pažinojau. 
Bučiuoju visus ir atsisveikinu!"

Ilsėkis, Henrikai, ramiai mie
loje brangios Tėviškės žemėje, 
o mes, buvę Tavo draugai, il
gai nešiosime Tavo šviesų atmi* 
nimą giliai savo širdyse.

pavyzdį norime parodyti skaity
tojui.

Kas žino Jurgį Baranauską iš 
Sunderland, Mass? O vis dėlto, 
jis vertas paminėti gal dar dau
giau, negu kitas, nes jis, kaip 
laiške Fondo valdybai rašo, esąs 
paprastu žmogumi:

"Labai esu patenkintas, kad ga
lėjau ištesėti pasižadėjimo žodį. 
(Lietuvių Fondui paskirti 1000 dol, 
J.V.) Tamstos rašėte, kad pri- 
siųsčiau daugiau žinių apie sa
ve. Gerbiamieji, esu bemokslis, 
tad ar kam bus įdomus bemokslio 
žmogaus aprašymas. Aukojau LF 
ne dėl išsireklamavimo, bet dėl 
atlyginimo sulyg savo išgale Lie
tuvai"... Toliau mielas aukotojas 
klausia: "... pildau pajamų mokes
čius, ar galima Lietuvių Fondo 
auką įskaityti į išlaidas?".

Čia Baranauskui ir visiems esa
miems ir būsimiems Lietuvių 
Fondo nariams galime drąsiai 
tvirtinti, kad LF ir LF aukoto
jai gali nusirašyti sumas, įteik
tas Lietuvių Fondui, remiantis 
iš oficialių įstaigų rašytu Fondui 
raštu, š.m. gruodžio 7 dierų

Kiek daugiau informacijų apie 
J. Baranauską suteikė Andr. W. 
Dėdinas iš Greenfield, Mass. Jo 
laiškas Fondo valdybai skamba: 
"Jurgis Baranauskas, Lietuvių

Sveikiname savo artimuosius Clevelande 
ir visur kitur

ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUIŲ 1965 METŲ

Ona ir Kazys S. Karpius
Cleveland-Euclid, Ohio

Margučio redaktorius poetas Algimantas Mackus skaito savo kū
rybą Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose įvykusiame litera
tūros vakare gruodžio 5 d. L. Kančausko nuotrauka

Fondo fundatorius, paaukojęs 
1000 dol., gimęs ir augęs myli
moje tėvynėje Lietuvoje, nuo Šiau
lių. Matęs daug vargo savo jau
nose dienose. Visuomet kovojo už 
lietuvybės palaikymą, yra daug 
aukojęs visokioms lietuviškoms 
įstaigoms, remia lietuvišką 
spaudą... Buvo kepėjas, randa 
sau užeigą pas Jurgelį. Jurgelis 
trokšta, kad tik būtų laisva Lie
tuva. Visi aukokime dėl lietu
vybės. Tai mūsų pareiga."

Taip, tai mūsų pareiga. Ypač 
dabar, prieš Kristaus gimimo 
šventę, artinantis naujiems me
tams, perkame dovanas savo ar
timiesiems. O Lietuvių Fondas, 
ar ne artimas mums? Ar jis nė
ra mūsų pačių Fondas, į kurį de
dame pinigus, už kurių palūkanas 
remiame ir stipriname lietuviš
kąjį švietimo ir kultūros darbą? 
Atsakymas tėra vienas: taip. Tad 
pagalvokime, ar nevertėtų tokią 
kalėdinę dovaną paskirti ir Lie
tuvių Fondui. Ji bus daug vertin
gesnė už visokius blizgučius ar 
kitokius mažmožius, kuriems ne
jučiomis tiek žaliukų dažnai iš
mėtome. LF laukia Jūsų, mielas 
lietuvi, Kalėdų proga su Jūsų 
pačių nusistatyta pinigų suma. 
Šimtas dolerių įgalina tapti pil
nateisiu Fondo nariu ir duoda 
balsą visuotiniame (metiniame) 
Fondo narių suvažiavime.

J. Vaičiūnas
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Dail. J. Bagdono abstraktinis kūrinys.

BAGDONO PARODA BROOKLYNE
Neseniai iš Washingtono | 

Brooklyną atsikėlęs daiL J. Bag
donas, gruodžio 5-6 d. Brooklyno 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje suruošė pirmąją viešą savo 
kūrinių parodą. J. Bagdonas užsi
rekomendavo kaip didelių gabumų 
nepaprasto darbštume, origina-

4
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems bičiuliams ir geros valios lietu
viams!

Ta proga širdingai dėkoju visiems 
mane prisiminusiems, paguodusiems ir 
aplankusiems ligos metu.

Florijonas Saukevičius

ŠV. KALĖDŲ PROGA 
visus savo klijentus sveikina

BALTIC DELICATESSEN 
savininkas Stasys Astraukas kartu lin
kėdamas laimingų ir našių NAUJŲJŲ 
1965 METŲ.

ŠV. KALĖDŲ PROGA 
visus savo klijentus sveikina 
JUOZAS KAMAITIS, 

batų parduotuvės (1013 Superior 
Avė.) savininkas, kartu linkėdamas 
LAIMINGŲ 1965 METŲ.

Gruodžio 11 d. Čiurlionio Ansamblio namuose Clevelande buvo suruošta Vysk. Valančiaus Lit. mokyk
los tautinių šokių grupės ir jos vadovių pagerbimo vakarienė. Nuotraukoje Vysk. Valančiaus lit. mokyk
los tėvų komiteto pirmininkas V. Staškevičius sveikina šokėjus ir vadoves. V. Pliodžinsko nuotrauka

lauš savimtumo tapybos meno kū
rėjas. Jo paveikslai pripildėabid- 
vi sales.

Parodą atidarė Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke Vy* 
tautas Stašinskas ir pirmasis 
nupirko vieną paveikslą. Po jo 
kalbėjo dailininko jaunų dienų

D

draugas konsulas Anioeus Si
mutis. Per dvi dienas parodą ap
lankė keli Šimui žmonių ir nu
pirko kelioliką paveikslų. Berods 
ui buvo didžiausias liet, dai
lininkų parodose nupirktų paveiks
lų skaičius, peš lietuviai newjor- 
kiečial šiaip jau nepasižymi pa
veikslų pirkimu parodose. Nors 
dail. Bagdonas čia yra naujakū- 
rys, apsigyvenęs tik prieš pus
meti, bet jau mūsų meno mėgėjų 
sferose gerai žinomas. Kai kurie 
lietuviai brooklyniečiai jau turi 
įsigiję po kelis jo darbus.

J. Bagdono kūryba pasižymi 
kai kuriais būdingais savumais, 
kurie j| išskiria iš kitų mūsų 
pirmaeilių dailininkų. Bene ryš
kiausias jo upybos bruožas, ui 
dinamiškas gaivališkumas. Jo 
paveiksluose jauti dinamiką: vis
kas Ursi juda, skrenda, blaškosi 
sūkuriais, griūva, sprogsu, de
ga liepsnomis.

Antroji jo kūrybos žymė, ui 
didelis stilistinis įvairumas. Pa
rodoj išsutyti paveikslai buvo ga - 
Įima suskirstyti l kelias skirtin
gas savo pobūdžiu grupes.

Anksčiau, dešimtmeti gyven
damas Kolumbijoj, jis daugiau
sia buvo pasišventęs skulptūrai 
ir keramikai, bet praktikavo ir 
upybą. Lietuvoj jis buvo laimė
jęs Lietuvos dailininkų draugijos 
skirtą premiją. Džiugu, kad jis 
vėl gr{žo prie tapybos, kurioj 
glūdi jo tikrasis ulenus.

Pagaliau, tenka padėkoti L. 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdybai už suruošimą pa - 
rodos ir prisutymą šio žymaus 
meno kūrėjo mūsų visuomenei.

J. Dumčius

NAUJA PLOKŠTELĖ

mėgiamiausios lietuviš
kos MELIODUOS (Favorite Li
thuanian Melodies). Reąuest Re
cords, Ine. išleido naują lietu
viškų melodijų plokštelę. Čia su
telkta melodijos tokių populiarių 
dainų, kaip Per tamsią naktelę, 
Unčių tupi trys pulkeliai, Sutems 
tamsi naktužėlė ir kt., vieną pusę 
baigiant Lietuviais esame mes 
gimę. Antroje pusėje, šalia kitų 
melodijų, randame Iš rytų šale
lės, Kur tas šaltinėlis. Kur bėga 
Šešupė, Ko Liūdi putinėli ir visa 
eilė kitų, baigiant Lietuvos him
no garsais.

Blogiausia su amerikiečių lei
džiamomis plokštelėmis ui, kad 
viršeliai išleidžiami neišven
giant korektūros ir kalbinių klai
dų. Ir ši plokštelė byloja apie 
"Labiausiai mėgstamų Lietuviš
kų Meliodiju".

Toliau seka —
Lietuvių Tautinis Orkestras 
Dirigentas: Išleido Brazis.

Taip ir neaišku, ar Brazis di
rigentas, ar jis plokštelę išleido. 
Greičiausia, tai bus dirigentas. 
Išleido gi Reąuest Records, Ine. 
(66 Mechanic St., New Rochelle,
N.Y.).

* ANELEI VALAITYTEI, ky
lančiai dainos žvaigždei Vokie
tijoje, paremti atsiranda pavie
nių balsų, bet reikia dar žmonių 
su iniciatyva, kurie apsiimtų tą 
paramą organizuotai pravesti. 
Taip, pvz. J. Vaineikis rašo iš 
Chicagos "jei susidarytų globė
jų ratelis, aš prisidėčiau pasto
viu mokesčiu per 2 metus". Te
ko girdėti|A. Valaitytei paremti

1964 m. gruodžio 18 d.

Sydnėjaus lietuvių šešudieninė mokykla ^baigdama 1964 mokilo metus, lapkričio 29 d. Lidkombe para
pijos salėje surengė mokinių pasirodymą. Nuotraukoje tėvų komiteto pirm. B. Barkus (kairėje) dėkoja 
mokytojoms J. Vinevičiūtei, D. Grosaitei ir A. Prižginuitei-Spykers (dešinėje). Vidury sėdi programą 
išpildę mokiniai. E. Karpavičiaus nuotrauka

būrelis jau yra organizacinėje 
stadijoje.

Reikia tikėtis, kad neužilgo di
desnėse lietuvių kolonijose susi
darys būreliai šiam lietuviško 
solidarumo pavyzdžiui įgyven
dinti.

PADĖKA
Lietuvių Gydytojų Fra- 

ternitas Lituanica korpora
cijai su šeimomis ir gydyt, 
ir odontologijos Korp! Pa- 
tria narėms už surengtą 
Chicagoj 1964 m. lapkričio 
29 d. a. a. velionies, mano 
vyro Vlado Nagiaus-Nage- 
vičiaus 10-ties metų mir
ties sukaktį, nuoširdžiai ir 
su giliu susijaudinimu dė
koju rengėjams ir daly
viams. Sunkiai išgyvenu, 
kad negalėjau asmeniškai 
dalyvauti.

Linkiu broliams fraterni- 
tiečiams ir patrijietėms, 
kad jųjų korporacijų mei
lės ugnelė rūsentų ir jau
nesnėje kartoje, kuri pri
valo tęsti vyresniųjų sukur
tus nuostatus, tradicijas ir 
perduoti kartų kartoms.

Dėkinga
V. Nagevičienė

kaip 
padvigubinti 
pinigus
saugiau 
investavus

Jūs neturite imtis 
' jokios rizikos. Jūsų pi

nigai auga greičiau nei 
galvojate, juos padė

jus — saugiai — Cleveland 
Trust ir leidžiant jiems pa
tiems ugdyti jūsų pajamas. 
Trunka 17’^ metų, kad pa
dvigubinus $10C0 pagal dabar
tinio meto procentus.

žinoma, yra investavimų, 
žadančių riebesnių ir greites
nių pelnų. Kad būti saugiu ir 
tikru pelnui, jūsų sutaupos 
reikalingos apsaugos, kurią

tik bankas kaip Cleveland 
Trust gali suteikti.

Sveika politika, finansinis 
saugumas ir inteligentiška va
dovybė daugiau nei 722,000 
taupytojų padarė The Cleve
land Trust Company didžiau
siu banku. Ir 76 patogiai iš
dėstyti skyriai, kad jums pa
tarnauti.

Apsimoka saugiau taupyti 
Cleveland Trust Banke. Ir kai 
reikalingi pinigai, klauskite 
mūsų. Tai jūsų sąskaitos pi
nigai.

KAI REIKALINGI PINIGAI... KREIPKITĖS I

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

Federal Deposit Insurance 
Corporation narys.

Mergaičių penketukas, gražiai padainavęs Sydnėjaus lietuvių šeš
tadieninės mokyklos pasirodyme. Iš kairės: R. Karpavičiūtė, V. Lau
kaitytė, R. Laukaitytė, L. Karpavičiūtė ir L. Barkutė.

E. Karpavičiaus nuotrauka

ALĖS RŪTOS

KELIAS Į KAIRĘ
šiomis dienomis iau pasirodys knygų rinkoje.
Autorė šiuo kūriniu vra laimėjusi Dirvos skelbtojo 

konkurso 1000 dol. premiją, kurios mecenatu buvo J. 
Čėsna, iš Omahos.

Knygą išleido Vilties leidykla. Kaina — 3 dol.
Knygų platintojai ir pavieniai skaitytojai prašomi 

užsisakyti knygą, rašant Dirvos adresu.

Klauskite Musų
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
BALFO METINIS AUKŲ 

VAJUS
Jau yra gauta Balfui aukų 

$1500.
Balfo aukų vajaus komi

tetas nuoširdžiai dėkoja šv. 
Jurgio parapijos klebonui 
kun. B. Ivanauskui už leidi
mą bažnyčioje rinkti aukas. 
Patikrinę bažnyčioje gau
tus vokus, radome aukų virš 
$700.

Prieš tris savaites komi
tetas išsiuntė virš 200 vokų 
tiems lietuviams, kurie sa
vo aukos bažnyčioje nebuvo 
atidavę, ir kurie gyvena už 
Clevelando ribų. Deja, iki 
šiam laikui tik kelios dešim
tys aukotojų tėra atsiuntę 
savo aukas. Todėl komite
tas nuoširdžiai prašo visus 
nieko nelaukiant prisiųsti 
savo aukas. Jei kas nors 
šiais metais dėl kurių nors 
priežasčių negalėtų duoti 
Balfui aukos, prašytume 
tuojau prisiųsti šį savo at
sisakymą. Negaudami au
kos ir ją duoti atsisakymo, 
mes esam verčiami manyti, 
kad mūsų siųsti aukų vokai 
kur nors yra dingą, ir todėl 
vėl turėsime siųsti pakar
totinus du pašto ženklais 
apmokėtus vokus. Tas su
daro dvigubai daugiau iš
laidų, kurios yra padengia
mos iš tų pačių Balfo aukų. 
Komitetas gauna Balfui 
aukų ir iš tokių susipratu
sių lietuvių, kurie, nelauk
dami aukų rinkėjų, ar iš 
pašto ir negavę aukų vokų, 
patys mus sutikę savo auką 
atiduoda.

Užbaigę šį aukų vajų, au
kotojų sąrašą skelbsime 
spaudoje, o komiteto ižd. J. 
Balbatas išduos visiems au
kotojams p a k v i t avimus. 
Aukų vajų užbaigsime, ka
da aukų rinkėjai baigs lan
kyti visus lietuvius.

Balfo vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems. ‘ kurie 
jau yra atidavę savo aukas.

Su pagarba ir artimo 
meile

Balfo Aukų Vajaus 
Komitetas.

DRAMOS REČITALIS
Aktoriai Nijolė Martinai

tytė ir Jonas Kelečius duos 
dramos rečitalį 1965 m. 
sausio mėn. 9 dieną šv. Jur
gio parapijos salėje.

Pro gramoje: Tennessee 
\Villiams "Kalbu kaip lie
tus", Alvarez Quintero 
"Saulėtas rytas", Kosto Os
trausko "Gyveno kartą se
nelis ir senelė”.

Tai bus pirmasis šių ak
torių pasirodymas Cleve-

Praeitą šeštadien|, LB I apylinkės valdybos dėka, clevelandiečiai turėjo retą malonumą pamatyti tik
rai vertingą vaidinimą, iš Chicagos atgabentą "Donelaičio Metui". Vaidino Chicagos Scenos Darbuotojų 
Sąjungos aktoriai. Nuotraukoje iš kairės dalis aktorių: J. Raudonis, Birutė Briedienė, Alė Kėželienė ir 
Vytautas Juodka. V. Pliodžinsko nuotrauka

Aktoriai Nijolė Martinaitytė ir Jonas Kelečius duos dramos rečitali 
1965 m. sausio mėn. 9 dieną Šv. Jurgio parapijos salėje. Programoje: 
Tennesee Williams "Kalbu kaip lietus", Alvarez Quintero "Saulėtas 
rytas", Kosto Ostrausko "Gyveno kartą senelis ir senelė". Tai bus 
pirmasis šių aktorių pasirodymas Clevelande. Jų spektakliai yra su
silaukę geriausių įvertinimų. Alg. Kezio, S. J. nuotrauka

landė. Jų spektakliai lietu
vių kolonijose yra susilaukę 
geriausių įvertinimų.

• Čiurlionio Ansamblio 
tradicinis metinis balius 
Carter viešbutyje, 1965 m. 
vasario 27 d. dėl susidėju
sių aplinkybių neįvyks.

šis tradicinis metinis 
čiurlioniečių balius įvyks 
1965 m. spalio 15 d.

♦ JUOZAS BACHUNAS, PLB 
pirmininkas praeitą savaitgali 
lankėsi Clevelande, kur pirmi
ninkavo PLB valdybos posėdžiui.

Pradžioje apie posėdžių eigą ir 
svarbesnius nutarimus būdavo 
informuojami ir spaudos atsto
vai. Atrodo, kad toji tradicija ne
davė lauktų rezultatų ir jos teko 
atsisakyti. Reikia tikėtis, kad 
valdyba painformuos spaudą bent 
oficialiu komunikatu.

Kiek teko girdėti, PLB vicepir
mininkas inž. Alg. Nasvytis at
stovaus PLB-nę Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese.

ALGIRDAS BIELSKUS — 
PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS PIRMININKAS

Clevelande susirinkę Pabal
tiečių Sporto Federacijos atsto
vai sekančiai 2 metų kadencijai 
išsirinko naują vadovybę, kurią 
sudaro --

Alg. Bielskus -- pirm., V. Jo
kūbaitis, vicepirm. iš lietuvių, 
A. Raudoja -- estų ir V. Bau- 
manis -- latvių. Z. Reineke iš
rinktas sekretorium--iždininku.

Susirinkę pabaltiečių sporto 
organizacijų atstovai išklausė A. 
Bielskaus pranešimą, kuriame, 
nurodęs eilę pastebėtų organi
zacinių trukumų, jis kartu iškė
lė ir jaunimo parodytą entuziaz

mą bei puikius rezultatus sporti
nėse varžybose.

Diskusijose iškilo susirūpini
mas, kaip išvengti ligi šiol pasi

reiškusius trūkumus ir kaip labiau 
patraukti visuomenę domėtis mū
sų jaunimo sportiniais pasirody
mais.

Buvo išreikštas pageidavimas, 
kad kiekvienos tautybės sporti
ninkų komanda dalyvautų varžy
bose vienodose uniformose.

Federacijos kasoje rastas pi
nigų trūkumas ryšium su likusiu 
nemažu kiekiu nupirktų medalių, 
kurie liko neišdalinti. Nutarta 
tuos medalius išskirstyti per se
kančias varžybas.

Buvo nustatytas sekančių metų 
sezono Pabaltiečių sportinių var
žybų kalendorius.. Lietuviams 
atiteko jau gegužės mėn. sureng
ti krepšinio turnyrą. Pageidauta, 
kad jis {vyktų Chicagoje. Leng
voji atletika organizuoti tenka es
tams.

• Gallery International, 
13218 Superior Avė. šven
čių laikotarpyje nuo gruo
džio 20 d. iki 1965 m. sau
sio 9 d. turės išstačius] dai
lininkų Alfonso Dargio, 
Vytauto K. Jonyno, Anta
no Mončio, Romo Viesulo ir 
Frans Wildenhain meno 
kūrinius bei R. Pearson si
dabrinius papuošalus. Ga
lerijoje taip pat yra didelis 
paveikslams rėmų pasirin
kimas. Galerija, atidaryta 
antrad., trečiad., ketvirtad. 
ir penktad. nuo 6 iki 9 v. v., 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 7 v. v., bus 
uždaryta Kalėdų ir Naujų
jų Metų dieną.

• Lietuviu žurnalistų Są
jungos Clevelando skyriaus 

metinis susiririnkimas šau
kiamas sausio 2 d. (šešta
dienį), 7 vai. vak. pas N. ir 
V. Braziulius, 1852 Knovvles 
Avė., East Clevelande.

MIRĖ RALPH PERK TĖVAS
Tautybių grupėms daug pa

sidarbavusio ir nuoširdaus jų 
draugo County Auditoi' Ralph 
Perk šeimą ištiko antrasis iš 
eilės didelis smūgis — mirė jo 
tėvas Joseph C. Perk, tik prieš 
tris savaites palaidojus moti
ną. Pats Ralph Perk dar ran
dasi Cleveland Clinic ligoni
nėje po inkstų operacijos.

R. Perko šeima gyvai reiš
kėsi Clevelando čekų organi
zacijose.

Simpatingą ir uolų tautybių 
grupių rėmėją p. Ralph Perk 
ir jo šeimą gilių išgyvenimų ir 
skausmo valandoje giliai už
jaučiu Dirvos redakcija.

ĮDOMIOS DISKUSIJOS tema — 
ar pageidautina lankytis okup. 
Lietuvoje — vyko gruodžio 13 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje. Pa- 
grind. kalbėtoju buvo adv. J. 
Smetona. Diskusijas ruošė ALT 
Clevelando Skyrius.

■ Po diskusijų buvo priimta bend
ra tuo klausimu rezoliucija, kuri 
bus paskelbta spaudoje.

DĖMESIO, ŽIEMOS SPORTO 
MĖGĖJAI!

Gruodžio 20 d. 6 vai. 30 m. 
Čiurlionio namuose Akademikų 
skautų ruošiamame vakarėlyje 
garsus olimpinis slidinėtojas ir 
slidinėjimo instruktorius Nor- 
bert Fischer išaiškins ir vaiz
džiai pademonstruos slidinėjimo 
techniką. Bus rodomas spalvotas 
slidinėjimo filmas, o vėliau vai
šės ir pasilinksminimas studen
tiškoje atmosferoje.

VISUOMENĖS ŽINIAI
D.L.K. Birutės Draugijos 

Clevelando skyrius numato 
pavaišinti įvairių valgių 
pietumis lietuvių visuome
nę, o taip pat prašo pasi
kviesti ir amerikiečių drau
gų sausio 24 d. ir vasario 28 
d.1965 m.

Pietų pelnas sausio 24 d. 
bus skiriamas Čiurlionio an
samblio sidabrinio jubilie
jaus, leidinio fondui.

Vasario 28 d. pelnas bus 
aukojamas šv. Jurgio para
pijos bažnyčios reikalams.

Draugijos Pirmininkė

DIDELIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS 

vyksta Lietuvių Prekybos 
Namuose, 6905 Superior 
Avenue (Dirvos buveinėje). 

Likviduojant prekyvietę, 
visokios prekės — impor
tuoti kristalai, medžiagos, 
rankdarbiai, odos išdirbi
niai, drožiniai ir kt. Kalėdų 
dovanoms labai tinkamos 
prekės parduodamos atpi
gintomis dainomis.

čia gaunamos ir lietuviš
kos plokštelės.

Išpardavimas vyks iki 
gruodžio 31 d.

BALTIC DELICATESSEN 
krautuvė Kūčių dieną ir 
ketvirtadieni prieš N. Me
tus bus atidaryta ligi G vai. 
vakaro.

Kalėdų pirmą dieną ir 
per N. Metus krautuvė bus 
uždaryta.

PARDUODAMAS NAMAS
Puikus vienos šeimos, 8 

kambarių namas.
Grasmere gt.. į pietus nuo 

Euclid Avė., prie St. Philo- 
mena parapijos.

8 erdvūs kamb. Kilimu 
išklotas svečių kambarys su 
židiniu. Valgomasis su ka
binetais indams. Nauja, mo
derniška virtuvė. Moder
niška vonia. Naujas gazo 
pečius. Naujas garažas.

Našlė privalo parduoti! 
Apžiūrėkite ir duokite siū
lymą.

ANNE BENICH
REALTOR
LO 1- 2293

VISI SKUBA Į 
LIETUVIŲ KLUBĄ 

SUTIKTI 
NAUJŲJŲ—1965—METŲ

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas gruodžio mėn. 
31 d., Lietuvių salėje, ren
gia Naujųjų — 1965 — Me
tų grandiozinį sutikimą.

Bus paruošti įvairūs val
giai, kuriuos kiekvienas pa
gal savo skonį galės užsi
sakyti. Taip pat veiks gau
sus įvairių gėrimų bufetas.

Galima užsisakyti stalus 
po 10 asmenų su maistu ar 
be maisto. Su maistu užsi
sakantieji moka po 3 dol. 
už asmenį.

Gros nuotaikingas orkes
tras. Palikime rūpesčius, 
vargus praeičiai, dalyvau
kime šiame subuvime, kur 
galėsime linksmai praleisti 
laiką.

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

Klubo nario įėjimas — 
nario kortelė. Svečiai moka 
po vieną dolerį. Norintieji 
gauti smulkesnių informa
cijų skambina EX 1-1143. 

Klubo Valdyba

IŠ VISOS ŠIRDIES

SVEIKINU VISUS VEIKĖJUS LIETUVOS IŠ
LAISVINIMUI, SAVO BIČIULIUS IR GEROS VA
LIOS LIETUVIUS SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAU
JAIS 1945 METAIS.

TEGUL DIEVAS SUTEIKIA VISIEMS ILGĄ 
IR NAŠU GYVENIMĄ IR DŽIAUGSMĄ!

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VAI.OIAI. 

Atdaras septynias dienas į savaitę.
Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 

Lietuviai mielai laukiami svečiai.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI IVO9

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 
EN 1 -1763

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

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

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office M E 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė., 

Cleveland, Ohio

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

A LEKAS BANYS

o

936 East 185th St.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui gauta 107 
dol. 17 et per dr. P. Pama
taitį, iš Los Angeles, Calif.

• 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 
inionių 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 švehčių 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.

LNF pirm. E. čekienė posėdžio pertraukos metu kalbasi su LNF 
sekretoriumi B. Veitu. L. Tamošaičio nuotrauka

JAU DABAR LAIKAS TilDIf AUŽSAKYTI D1K 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.

Pageidaujantieji užsakyti DIRVĄ Kalėdų dovanai, užpildo žemiau talpina
mą atkarpą ir su čekiu ar pašto perlaida prisiunčia DIRVAI, 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

Vardas, pavardė ...............................................................................................................

Adresas .................. ............... ....................... ............--i........................................ ..........

Priedų: čekis 10 dol.
Užsakančiojo parašas..............  1..............

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, FĖRRARA CA- 
TERING salėje, 5609-21 
VVest-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 
p is M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 4-7450.

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

M
NEUŽMIRŠTINAS VAKARAS 
CHICAGOJE.

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Namų iniciatyva buvo suruoštas 
Kalėdų vakaras, kuriame progra
mą išpildė "Ateities" atžalyno 
dalyviai, kurie yra trečios ir net 
ketvirtos kartos Amerikos lietu
vių vaikučiai. Visos Kalėdinės 
giesmės buvo atliktos lietuviškai, 
diriguojant E. Zapolienei, čia gi
musiai lietuvaitei; Puikiai pašok
ti lietuvių tautiniai šokiai, nuo
pelnas susipratusiosjrgi Ameri
koj gimusios lietuvaitės F. Gro- 
mantienės, kuri įdėjo daug šir
dies ir darbo paruošiant tą virš 
40 vaikučių grupę. Didžiausiu at
sidėjimu ir pakilia nuotaika sekė
me kiekvieną jų judėsĮ ir ištartą 
lietuviškai žod| ir su džiaugsmu 
širdyje visi plojome, kad mūsų 
kartų kartos, kad ir Amerikoj gi-

AUKOS DIRVAI
P. Dabrila, Cleveland ..... 5.00 
"Naručio" laivas, Boston 10.00
P. Pajaujis, Detroit .....  1.00
J. Venckus, Providence .... 1.00
K. šimulis, Lemont.....9.00
A. Jonaitis, Cleveland...... 4.00
Dr. V. Melnykas, Riverside 10.00
K. Palubinskas, Cleveland .. 5.00
Br. Tiškus, E. St.Louis..... 3.00
Pr. Beinoras, Chicago....... 3.00
"Nemuno" Tuntas Boston... 10.00
T. Jurcys, Chicago............. 4.00
P. Kazakas, Cleveland........ 2.00
D. Augienė, Chicago............4.00
St. Jurgaitis, Cleveland.......2.00
A. Butkūnas, St. Charles ... 4.00
A. Juodka, Chicago..............1.00
A. Bričkus, Boston ..............2.00
V. Numgaudas, Chicago........4.00
V. Minkūnas, Cleveland ..... 2.00
V. Gudaitis, Toronto............L00
A. Veisas, Philadelphia...... 2.00
A. Vitkus, Harrison.............2.00
V. Urbaitis, Cleveland........ 4.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland...... 5.00
Korp! Fraternit. Lith. N.Y.. 10.00
A. Musteikis, Detroit...........4.00
J. Kalnietis, Baltimore........ 3.00

•A. Gilvydis, Detroit.............3.00
V. šarka, Detroit................ 4.00
A. Mikulskis,Cleveland....... 2.00
X.Y„ Cleveland.................10.00
B. Gediminas, Los Angeles 10.00
Dr. P. Sutkus, So.Holland.. 10.00
Dr. V. Dubinskas,Chicago... 5.00
A. Steponavičius, Dleveland 4.00
A. Gantautas, Bridgeport... 2.00
F. Jaras, Highland.............. 5.00
A. Vaišnys, Waterbury....... 3.00
I. Vasyliūnas,Somerville.... 2.00
J. Vodopalas, Kensington...3.00
VI. Mieželis,Chicago..........2.00
Br. Kovas,Norwood............. 2.00
K. Kraučiūnas, Chicago......2.00
P. Jonkus, Philadelphia...... 2.00

musios, išliko dar tautiniai gy
vos. Didis yra darbas Gromantie 
nės ir Zapolienės, kurios su dide
liu atsidėjmu ir pasiaukojimu 
dirba tikrai brangų ir neįkainoja
mą lietuvybės išlaikymo darbą.

Toks paruoštas lietuviškas Ka
lėdų vakaras, su programa. į r lie
tuviškais ornamentais eglute, pa
liko kiekvienam ten buvusiam žiū1 
rovui didelį džiaugsmą, o jų iš- 
pildytojams - vaikučiams neiš
dildomą brangios tėvynės Kalėdų 
vaizdą, tėvynės, kurios savo gy
venime jie nėra matę.

Baigiantis programai visi sce
nos dalyviai - vaikučiai sušuko 
"Linksmų Kalėdų*!, tad tebūnie 
šios šventės ir jums, brangus 
lietuviškas jaunime, geriausios 
ir linksmiausios.

Algirdas Budreckas

* SIMONO DAUKANTO mirties 
šimtmečiui atžymėti Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas Chicagos 
Jaunimo Centro prieangyje pa
statė specialią atminimo vitriną. 
Vitrinoje iškabinti Daukanto gy- 
genimo ir jo kūrybinio palikimo 
atvaizdai. Jų tarpe yra tokių, ku
rių daugeliui ligi Šiol dar nėra 
tekę matyti. Mokykloms, jaunimo 
organizacijoms, besirūpinan
čioms lietuviškuoju švietimu bei 
tautiniu auklėjimu, ši Daukanto 
atminimo vitrina yra viena iš 
vaizdingiausių priemonių supa
žindinimui su ana kultūrine lie-

New Yorko Lietuvių Dantų Gydytojų D-jos narės. Pirmoj eilėj iš kairės: P. Leveckienė, M. Vilčins- 
kienė, E. Baltrušaitienė. Antroj eilėj: B. Paprockienė, R. Saldaitienė, J. Snieškienė, J. Vytuvienė, med. 
gyd. J. Trojanienė (dienos prelegentė), S. Dimienė, S. Kiaunienė, M. Kregždienė. Trečioj eilėj stovi: 
S. Bobelienė, S. Kentienė, S. Kungienė, F. Ignaitienė, A. švalbonienė ir P. Radzivanienė. Nuotraukoje 
trūksta: S. Birutienės, S. Daukšienės, A. Didžiulienės, V. Košienės, J. Maurukienės, J. Skripkienės, 
J. Šukienės. Valdyba, kurią sudaro pirm. J. Vytuvienė, sekr. L. Baltrušaitienė, ižd. F. Ignaitienė ne
seniai suruošė dail. A. Tamošaitienės meno kūrinių parodą, kuri turėjo didelį pasisekimą.

tuvių tautos asmenybe. Vitriną 
galima apžiūrėti keikvieną dieną 
bet kuriuo laiku ir be jokio atly
ginimo. Vitrinos mecenatas — 
Lietuvių Istorijos draugija, ku
riai vadovauja pirm. kun. dr. K. 
A. Matulaitis, MIC. J. Dainaus- 
kas, St. Dirmantas, J. Rugis, A. 
Rūgytė ir A. Vadopalas,

DETROIT

MOKYKLOS DIDYSIS 
PARENGIMAS

Tradicinė Kalėdų eglutė, kuri 
įvyks sekmadienį, gruodžio 20 d. 
3 vaL P.P. Lietuvių Namuose, bus 
vienas iš didžiųjų mokyklos pa
rengimų ir programos atžvilgiu 
ir atsilankiusių skaičiumi. Pro
gramoje dalyvauja visa mokykla 
šimtu procentų, nes visi yra pa
ruošti pasirodymui išpildant Ka
lėdų vaizdelį scenoje ir Kalėdų 
Senelio sutikimą salėje. Ir prieš
mokyklinio amžiaus užregist
ruoti vaikai organizuotai daly
vaus kartu su mokiniais Kalėdų 
Senelio sutikime ir dovanų pa
skirstyme. Tėvai ir visuomenė 
prašomi irgi atsilankyti, nes pro
gramos bus ko pasižiūrėti ir su
augusiems ir jaunimui ir vaikams 
ir mažiesiems. Dabartinė Lie
tuvos vaikų būklė prieš Kalėdas 
yra įdomi visiems. Taigi, čia 
stilizuotos pasakos forma bus vis* 
kas pavaizduota, įjungiant veikė- 

i jais miško žvėrelius, drugelius, 
snaiges, Kalėdų Senelį, berniu
kus ir mergaites.

Mokiniai suvaidins Balės Vai- 
vorytės "Skaidrytę". Tai dviejų 
Veiksmų kalėdinis vaizdelis, ku
ris pagyvintas stilizuotais dru
gelių, zuikučių ir snaigių šokiais, 
žaidimu miške ir pritaikytomis 
dainomis ir giesmėmis. Mokyk
los choras atliks vieną iš svar
besnių rolių, nes visi šokiai bus 
palydėti dainomis ir muzika. Pa
grindinę Skaidrytės rolę atliks 
Dalia Gaižutytė. Į vaidinimą su 
veikėjais, šokėjais ir daininin
kais yra sutelkti 95 mokiniai,ku
rie visi lygiai yra svarbūs ir rei
kalingi sekmingesniam vaizdelio 
pastatymui. Aktorius Justinas 
Pusdešris daug darbo ir širdies 
įdėjo, kad šis mokyklos pasirody
mas būtų patrauklus suaugusiems 
ir mažiesiems. Jo stilizuotos de
koracijos ir veikalo pakreipimas 
pasakos forma žiūrovams duos 
daugiau lengvumo ir gilesnės vaiz
duotės. Daugpasidarbavoirmoky 
tojai, kurie sukūrė dainas, gies
mes, stilizavo šokius. Veikalui 
pabaigos giesmė sukomponuota 
pasinaudojant Marijos Sims ei
lėraščiu "Kalėdų varpai" iš poe
zijos rinkinio "Ant kryžkelių se
nų".

Po vaidinimo scenoje bus Ka
lėdų Senelio sutikimas, kur mūsų 
mažieji pasirodys su dainomis, 
rateliais ir žaidimais, čia daly
vauja pirmieji keturi skyriai ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Tėvams įsidėmėtina, kad šeš
tadienį gruodžio 19 d. visų skyrių 
mokiniai renkasi J Lietuvių Na
mus generalinei repeticijai. Tai
gi visi iš ryto tuo pačiu laiku 
kaip į mokyklą, tik be knygų, nes 

pamokų nebus. Pirmo ir antro 
skyriaus mokiniai bus paleisti 
namo lygiai vienuoliktą valandą. 
Gi visi kiti mokiniai palieka to
liau tęsti repeticiją, kuri užsi
tęs iki 1 vai. 15 min. p.p. Reikalui 
esant, repeticija galės būti pra
tęsta pagal režisieriaus nuožiū
rą, tik neilgiau kaip iki 1 vaL 
30 min. p.p.

šis mokyklos parengimas yra 
vienas iš didžiųjų, nes visi jame 
dalyvauja: visi mokytojai, moki
niai, tėvai ir visuomenė. Tėvų ko
mitetas yra parengimo šeiminin
kas, įdėjęs daug darbo ir triūso, 
kad tik galimai viskas geriaupa- 
vyktų. Parengimo tikslas ir jo už
davinys, aišku, visiems supran - 
tarnas, todėl visi ir prašomi 
mūsų mokyklinio jaunimo gerus 
norus ir pastangas paremti paro
dydami jiems atatinkamą dėme
sį gausiu atsilankymu. Mokyklos 
vadovybė ir Tėvų komitetas visus 
nuoširdžiai kviečia. Iki pasima
tymo sekmadienį Lietuvių Na
muose.

Mokyklos Vedėjas

BENDRUOMENES ŽINIOS

LB Valdyba dėl susidariusių 
nepalankių apystovų buvo privers
ta atsisakyti kai kurių parengi

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 į

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.

mų, kurie iki šiolei Bendruome
nės yra buvę kaip tradiciniai. 
Neieškodama kaltininkų ir ne
norėdama daryti užmetimų, visus 
dar kartą prašo išpildyti kad ir 
menkus bet svarbius visų įsipa
reigojimus, kurie palengvins val
dybai bent mažą dalelę uždavinių 
atlikti. Daug kas esate gavę laiš
kus solidarumo mokesčio reika
lais, učiau labai maža dalis laiš
kų atsakyu. Visi, gavę panašius 
laiškus, prašomi iki Naujų Metų 
į juos atsakyti.

LB Valdyba prašo visuomenę 
paremti lituanistines mokyklas 
jų Kalėdinių Eglučių parengimo 
progomis. Apie tuos parengimus 
spaudoje jau yra plačiai rašyu.

švietimo Vadovas

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.
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