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Sudaryta Amerikos Lietuvių 
delegacija pas JAV Prezidentų

Mūsų bendradarbis iš Chi
cagos pranešė, kad ten po
sėdžiavusios Lietuvių Ben
druomenės ir ALT valdybos 
sutarė, jog delegacija pas 
JAV prezidentą J. F. Ken
nedy bus sudaryta iš 18 as
menų. Iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės vyks 4 val
dybos ir 2 tarybos prezidiu
mo nariai, 6 ALT vadovy
bės nariai ir 6 centrinių or
ganizacijų atstovai.

'Į’oji 18 asmenų delegaci
ja atstovaus ne kurias pa-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
DAINA BE GALO

Staiga Kinijos problema 
Washingtoną pradėjo dominti 
labiau už kitas. Kennedy eks
pertai sujaudinti faktais, kad 
badas Kinijoje negalės būti pa
šalintas pačių kinų pastan
gomis. ■

Badas Kinijoje nėra blogo 
derliaus pasekmė. Yra 700 
milijonų kinų ir kas metai 
jų skaičius didėja 1,87<>. Tai 
reiškia, kad kitais metais ki
nai turės dvylika ir pusę mi
lijonų naujų burnų išmaitinti, 
o per dvejus metus padidės 
25 milijonais.

Tuo tarpu žemės vienam 
kinui tenka tik keturi dešimo- 
daliai akro ir jis dirba ma
žiausiai produktyvinę žemę 
pasaulyje. Nėra nė mažiausio 
sprindžio dirbamos žemės, 
kurios jis neišnaudotų. Bet 
kiekvienais metais, augant 
gyventojų skaičiui, maitina
mos žemės plotas mažėja.

Pekino vyriausybės higieni
nė programa paskutiniais me
tais sumažino mirimų skai
čių, tuo tarpu gimimai nesu
mažėjo.

Jei derlius Kinijoje nedi
delis, tai tik dėl to, kad kinai 
dirba žemę, kuri kituose kraš
tuose vadintųsi nedirbama. 
Geroje žemėje kinų ūkininkai 
Prilygsta japonams, kurie 
skaitomi geriausiais auginto
jais pasaulyje.

•
Visa problema, kaip kas

met padidinti keturiais milijo
nais toną derlių, kad galima 
būtų išmaitinti tas dvylikos ir 
Pusę milijonų naujų burnų. 
Tam reikia, pagal rusų ir ki
nų apskaičiavimus, milijono ir 
ketverties tonų trąšų. O fabri
kai, kurie galėtų pagaminti 
milijoną ir ketvirti tonų trą
šų, kainuos šimtą milijonų do
lerių. Reikės trijų metų pa
statyti tiems fabrikams ir tuo 
pačiu laiku gyventojų skaičius 
Padidės trisdešimt aštuoniais 
milijonais. Tai reiškia, kad 
Kinija turės būti pasiruošu
si gaminti ne milijoną ir ket
virtį tonų trąšų, bet keturis 
milijonus ir fabrikai jau kai
nuos 1 bilijoną du šimtus pen
kiasdešimt milijonų dolerių. O 
kai fabrikai bus užbaigti, jie 
bus pralenkti naujai padidėju-, 
siu gyventojų skaičiumi. Tai 
reiškia, kad reikės statyti 
naujus fabrikus ir pusantro 
bilijono dolerių...

Per tam tikrą laiką trąšų 
naudojimas pasidarys nebe- 
produktingas, nes yra ribos 
ir žemė negalės duoti vis la
biau ir labiau didėjantį der
lių. 

(Nukelta į 2 psL)

skiras organizacijas, bet vi
sus JAV lietuvius ir ji va
dinsis Amerikos lietuvių de
legacija. Kaip tokia ir ga
lės pilnai kalbėti visų JAV 
lietuvių vardu, siekiančių 
lietuvių tautai laisvės ir 
Lietuvai nepriklausomybės.

Amerikos lietuvių delega
ciją JAV prezidentas J. F. 
Kennedy priims vasario 16 
d., 12 vai. Dėl priėmimo iš 
Baltųjų Rūmų patvirtini
mas jau gautas,

TRUMPAI IŠ VISUR
• Suomijoj Įvykę rinki

mai didelių staigmenų ne
davė, bet daviniai lyg ir ro
do komunistinės įtakos ma
žėjimą. Komunistų partija, 
parlamente turėjusi 50 at
stovų, skaitėsi didžiausia

CHRUSClOVAS LAPĖS GUDRUMU 
GERINASI ADENAUERIUI 

(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)
Nė viename istorijos lai

kotarpyje valstybių šefai 
tiek nelankė vieni kitų, kiek 
dabar lanko. Senoji "klasiš
koji” diplomatija liko toli. 
Anais laikais įvairūs diplo
matiniai klausimai ir pro
blemos buvo nagrinėjamos 
gerai uždarytose raštinėse, 
toli nuo bet kokio triukšmo, 
minios ir paprastų mirtin
gųjų įtakos.

Dabar valstybės šefai va
žinėja lydimi savo bendra- 
darbiii iš vieno pasaulio ga
lo į kitą. Tarp dviejų iškil
mingų pietų ar pusryčių, 
”p asiro dymų” minioms, 
vyksta pasitarimai.

Kiekvienas apsilankymas 
yra ir savo rūšies asmeniš
ko prestižo klausimas. Iš 
masių reagavimo, iš katu
čių smarkumo, iš nuotraukų 
laikraščiuose, bandoma spė- 
ti ir simpatijas valstybei 
bei jos politikai...

Po konferencijų skelbia
mi komunikatai — pilni ge
riausiu vilčių ateičiai ir 
skelbią, žinoma, visišką 
minčių bendrumą tarpe 
dviejų valstybių. Tačiau, 

-- Šiandien kalbėsite su manim! Mano šeimininkas neturi laiko’

AA

partija. Iš šių rinkimų ji 
išeina praraduosi 3 atsto
vus, tat liks su 47. Tuo tar
pu agrarų partija, turėjusi 
47 atstovus, paaugo iki 54 
atstovų. Bet iš kitos pusės 
reikia atsiminti, kad agrarų 
partija yra davusi ir prezi
dentą Kekkonen, kuris Mas
kvai dabar yra priimtiniau
sias Suomijos prezidentas.

• Karas Alžire gali pasi
baigti kiekvienu momentu. 
Tokios žinios skelbiamos iš 
Alžiro sukilėlio štabo, jos 
ryškios ir iš paskutinės De 
Gaulle kalbos. Manoma, kad 
taikos pasiekus, Alžiras liks 
draugiškuose santykiu o s e 
su Prancūzija, be kurios 
pagalbos, kaip savarankiai 
valstybei, būtų nemažai 
sunkumų.

kartu pažadama savo kraš
to piliečiams tęsti tą pačią 
politiką,, nes tai vienintelė 
tiksli ir teisinga išvada — 
padėtis lieka dažniausiai ne
pasikeitus. Viename iš pa
skutiniu savo pranešimi] 
prezidentas Kennedy pasa
kė, kad JAV yra pasiruo
šus ir toliau tartis su SSSR, 
bet, reikalui esant, Ameri
ka yra irgi pasiruošus grėb- 
tis ginklo.

Kas liečia Vakarus — su
sitikimai ir pasimatymai 
vyksta tarp tVashingtono, 
Londono ir Bonnos. Pran
cūzija tėra tik informuoja
ma.

Kancleris Adenaueris, il
gai laikęs savo koziriu susi
artinimą su Prancūzija, pa
skutiniu laiku jį pakeitė 
JAV. Mat, prezidentas Ken
nedy dar sykį pakartojo, 
kad Berlynas, be jokių abe
jojimų, nebus atiduotas. Be 
to jis viešai ir smulkiai nu
pasakojo JAV karišką pa
jėgumą. Tačiau, patvirtini
mui, kas buvo aukščiau pa
sakyta, Kennedy pranešė, 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos Kariuomenės Kūrėją -- Savanorių Sąjungos Toronto skyriaus dalis narių metiniame susi
rinkime sausio 28 d. Sėdi iš kairės: J. Kamenka, V. Kazlauskas, K. Aperavičius, S. Asevičius, prof. A. 
Zubrys, S. Banelis. Stovi: A. Stauskas, V. Streitas, S. Paciūnas, A. Jakimavičius, K. Kregždė, A. Poškus, 
P. Strazdas, J. Šipelis ir L. Vaštokas. Dabkaus nuotrauka

LIETUVOS KORĖJAI • SAVANORIAI TORONTE
Tarp virš 40 Toronte veikian

čių įvairių organizacijų, 1954 
m. vasarą Toronte ir apylinkėje 
gyveną kūrėjai - savanoriai at
kūrė Neprikl. Lietuvoje veikian
čios k. --savanorių organizaci
jos skyrių, kurio vyriausias tiks- 
las-moraliai ir materialiai remti 
nepriklausomybės bendrų kovų 
vargan patekusius dalyvius ir tų 
kovų invalidus, o ypač dėl ne
sveikatos pasilikusius Vokieti
joje ir negalinčius emigruoti.

Tam tikslui įvykdyti, skyriaus 
nariai yra apsidėję nario mo
kesčiu, ruošia parengimus ir 
kariuomenės šventes proga prie 
bažnyčių daro pinigines rinklia
vas, kurias, klebonams skatinant, 
parapijiečių yra gausiai remia
mos.

Kol dar visi skyriaus nariai 
buvo fiziniai pajėgūs, beveik visa 
šalpa buvo nukreipta Vokietijoje 
pasilikusiems laisvės kovų inva
lidams ir sanatorijose esantiems 
kūrėjams -- savanoriams, kurių
i.š viso su invalidais yra šel
piama 14 asmenų, Kalėdų ir Ve
lykų švenčių progomis keletą me
tų jiems buvo siunčiama po 100 
dol.

Atsiradus skyriuje nedarbingų 
ir ligonių, kuriems taip pat rei
kalinga materialinė pagalba, į 
Vokietiją besiunčiama tik 100 dol. 
Kalėdų šventėms.

Skyrius, kuriam pradžioje ke
letą metų teko vadovauti St. Ba- 
neliui, vėliau prof. A. Zubriui, 
maj, K. Aperavičiui ir dabar 
maj. St. Asevičiui, tyrėjo są
rašuose 32 narius, iš kurių du 
išvyko kitur apsigyventi, vie
nas išbrauktas ir mirė: L. Čup- 
linskas, P. Jagminas, E. Kas
peravičius, A. Pabedinskas, V. 
Puodžiūnas ir B. Šaltmira. Da
bartiniu metu sunkiai serga J. 
Tamulaitis. Du nariai, sulaukę 
nustatytą amžių gauna pensijas.

Sausio 28 d. L. Namuose į- 
vyko skyriaus narių metinis su
sirinkimas, į kurį atsilankė 15 
narių. Susirinkimą atidarė pirm.
K. Aperavičius, paprašydamas 
atsistojimu pagerbti praeitais 
metais mirusius skyriaus narius 
Vilių Puodžiūną ir Balį Šaltmi- 
rą. Susirinkimui pirmininkauti 

pakviestas St. Banelis ir sekre
toriumi J. Šipelis.

Praeitų metų veiklos apžvalgą 
padarė pirm. K. Aperavičius ir. 
apie kasos stovį V. Kazlauskas. 
Valdyba, kiek aplinkybės leido, 
dirbo su atsidėjimu. Ji ėmėsi 
iniciatyvos ir suruošė kariuome
nės atkūrimo šventės minėjimą, 
prie abiejų parapijų įvykdė rink
liavą, kuri davė virš trijų Šim
tų dolerių, organizuotai dalyvavo 
16 d. Vasario šventės minėjimo 
iškilmingose pamaldose bažny
čioje ir šventės išvakarėse su
rengė pobūvį, iš kurio gauta apie 
100 dol. pelno. Susirinkimas, iš
klausęs Revizijos Komisijos J. 
Šipelio padarytą pranešimą, iš 
kurio matyti, kad viskas rasta 
tvarkoje ir nekilus klausimams 

Atnaujinkim ryžtą Lietuvos 
laisvinimo darbe

štai ir vėl švenčiame mūsų istorine Vasario 
16-ją, 44-ją LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENĄ. Lietuvių tautos priespaudos metų skai
čius žymiai auga, o likimas nerodo jokių švieses
nių pragiedrulių. Nerodo jų ir tarptautiniai pasau
lio politikos Įvykiai be paliovos veikiami komuniz
mo nepaprasto veržimosi įsigalėti visose gyvenimo 
srityse, visose tautose, visuose kraštuose.

Jei komunizmo grėsme šiandien jau susirūpi
nęs visas laisvasis vakarų pasaulis, tai mums ge
rai pažįstant iems jo melą, be humaniškumo ribų 
naudojamą brutalumo jėgą, visa tarptautines pa
dėties įvykių raida kelia dar didesnį nerimą.

ši 44-ji Lietuvos nepriklausomybės Akto pa
skelbimo šventė dvasiniai tebėra visų lietuvių vie
nodai švenčiama, tiek Sibiro tremtinių tarpe, tiek 
pavergtoj tėvynėj ar laisvojo pasaulio žemynuose.

Lietuvos laisvės siekimo idėja ir Vasario 16-ji 
diena kiekvieno krašto lietuvius skirtingai įparei
goja. Mums, laisvuose demokratiniuose kraštuose 
gyvenantiems tenka didžioji tų tautinių pareigi] 
dalis ir atsakomybė, nes būdami laisvėje turime 
daug ir įvairių galimybių dalyvauti kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymą, tą kovą tęsti, 
nors dar užtruktų ir ilgą laiką.

Didėjant okupanto persekiojimams pavergtoj 
tėvynėj, turi didėti ir mūsų pastangos prieš jį. To
dėl Vasario 16-tos dienos proga atnaujinkim ryžtą 
remti kiekvieną Lietuvos laisvinime teigiamai be
sireiškiančią iniciatyvą stiprinant tautinę vienybę 
savųjų tarpe ir Lietuvos bylą keliant tarptautinėj 
plotmėj.

Vasario lG-ji įpareigoja pasiryžti aktyviau 
tęsti Lietuvos laisvinimo kovą ir mūsų jaunimą, 
be kurio neapsiėjo jokia laisvės kova istorijoj, ku
ris visose idėjų kovose yra pirmaujantis.

ši šventė primena tautinę pareigą kiekvienam 
lietuviui atnaujinti savo ryžtą jungtis į laisvinimo 
akciją ir atkakliu darbu, pastangomis ar lėšomis 
atiduoti savo įnašą.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondas finansa
vo Lietuvos Nepriklausomybės Talkos leidžiamą 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Dainų leidinį tikslu pa
gerbti ir įamžinti už Lietuvos laisvę kovojusių ir 
žuvusių mūsų nežinomų didvyrių atminimą. Lei
dinys, deja, dėl techniškų kliūčių nesuspės dar 
mūsų iškilmingos šventės išvakarėse pasiekti skai
tytojų.

44-sios Lietuvos nepriklausomybės rimtyje ir 
susikaupime sveikiname visus lietuvius, tautos 
ateities kūrėją — mūsų patriotišką jaunimą,LNF 
rėmėjus ir dėkojame už kiekvieną auką, nes ji 
suteikia galimybių vienu ar kitu būdu dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo akcijoj ir padeda įgyvendinti 
tai akcijai vesti LNT užsibrėžtus planus.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo 
Valdyba

dėl pranešimų, išreiškė valdy
bai padėką. Taip pat išreikšta 
padėka ir abiejų parapijų klebo
nams UŽ leidimą daryti priebaž- 
nyčių rinkliavas ir skatinimą 
parapijiečius rinkliavas parem
ti.

Valdyba ir revizijos komisija 
buvo renkama iš visų dalyvavu
sių susirinkime narių, nestatant 
kandidatų atskirai. Slaptu balsa
vimu, pagal daugumą balsų,} Val
dybą buvo išrinkti St. Banelis, 
St. Asevičius ir K. Kregždė, 
o Į revizijos komisiją J. Šipe
lis, V. Streitas ir K. Aperavi
čius. Valdyba pasiskirstė pa
reigas: St. Asevičius -- pirm.,
K. Kregždė iždininkas ir St. Ba
nelis sekretorius.

(Nukelta į 4 psl.)
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JEI HITLERIS BŪTŲ LAIMĖJĘS KARĄ... (25)

Vokietija reikalauja erdvės
1937 m. lapkričio 5 J Wil- 

helmstras$e apsilankė šeši as
menys, kad išgirdus iš paties 
Hitlerio lūpų paaiškinimų. Tai 
buvo: karo ministeris ir gink
luotų pajėgų vyriausias virši
ninkas maršalas von Blomberg, 
armijos viršininkas gen. von 
Fritsch, laivyno vadas admirolas 
Raeder, aviacijos viršininkas 
gen. Goering, užsienių reikalų 
ministeris von Neurath ir Hitle
rio adjutantas kariniams reika
lams pulk. Hossbach. Šis jaunas 
pulkininkas užsirašė kiekvieną 
Hitlerio žodį ir po penkių dienų 
suredagavo labai slaptą rapor
tą, kuris turėjo lemiamos reikš
mės Vokietijos istorijai.

Posėdis prasidėjo 4 vai. 15 
min. vakare ir tęsėsi iki pusės 
devintos. Beveik visą laiką tik 
vienas Hitleris kalbėjo. Iš karto 
jis pastebėjo, kad tai, ką pa
sakys, yra išdava ilgo mąstymo 
ir gauto patyrimo valdant Vo
kietiją ketverius metus.

Vokietijos politikos tikslas, 
sakė Hitleris, yra užtikrinti vo
kiečiams saugumą, išlikimą ir 
vystimąsi. Tai gyvybinės erdvės 
(Lebensraum) klausimas. Vokie
čiai, pabrėžė jis, turi teisę J 
daug didesnę gyvybinę erdvę už 
kitas tautas.

Kur rasti tą erdvę? Ne toli
mose Afrikos kolonijose ar Azi
joje, bet Europos centre, Reicho 
kaimynuose.

"Du kraštai, kurie savo širdy
je nešioja mums neapykantą, už
kerta kelią Vokietijai, tai Angli
ja ir Prancūzija. Tiedu kraštai 
yra priešingi bet kokiam Vokie
tijos sustiprėjimui. Todėl, prob
lema, kuri statoma Vokietijai, 
galės būti išspręsta tik jėga, o 
tai nėra be rizikos. Lieka tik 
atsakyti į klausimą: kada ir kur?”

"Atidėjimas ilgesniam laikui 
plano vykdymą pasendintų mo
dernų apginklavimą, tęsė Hitle
ris. "Specialios armijos" paslap
tis negalės būti visą amžių iš
laikyta. Pagaliau, pasaulis jau 
ir taip laukia puolimo iš Vokie
tijos pusės ir kas metai didina 
savo jėgas. Ir kada likusis pa
saulis didina savo ginklavimąsi, 
mes turime imtis nutarimo pulti. 
Reikalas spiria, kad tokį sprendi
mą mes turime padaryti prieš 
1943 - 1945 metus.

"Mūsų pirmasis tikslas yra 
vienu laiku sumušti Austriją ir 
Čekoslovakiją, kad panaikinus 
pavojų būti užpultiems iš šonų, 
pradėjus karą prieš Vakarus. Jei 
čekai bus nugalėti ir bus nubrėž
ta bendra Vokietijos - Čekoslo
vakijos siena, galėsime būti tik
ri, kad Lenkija laikysis neut
raliai prancūzų -- vokiečių kon
flikto atvejuje."

Ką darys tokiu atveju Pran
cūzija, Anglija, Italija ir Ru
sija? Hitleris į šį klausimą at
sakė paliesdamas eilę smulk
menų. Jis sakė esąs įsitikinęs, 
kad Anglija ir Prancūzija jau iš 
anksto išbraukė Čekoslovakiją iš 
Europos žemėlapio. Ir Hitleris 
išdėstė keletą patogumų, kurie 
susidarys Čekoslovakiją ir

Austriją prijungus prie Vokieti
jos. Tada bus įsteigtos geres
nės strateginės sienos ir išlais
vintos karinės jėgos "kitiems 
tikslams".

ru smūgiu. Ne tiek dėl nemora- 
liško Fuererio nutarimo, kiek dėl 
praktiškų priežasčių: Vokietija 
dar nebuvo pasiruošusi pradėti 
didelj karą.

F

pasaulinį karą. Tam aš nenorė
jau pritarti. Aš priminiau karo 
pavojų ir tai ką sakė generolai. 
Jam tebesilaikant savo argu
mentų, pasakiau, kad tokiu atve
ju turės pasieškoti kito užsienių 
reikalų ministerio..."

Neurath visai nenujautė, kad 
Hitleris ruošėsi kaip tik tai pa
daryti. Po dviejų savaičių, minė
damas penkių metų valdžioje bu
vimo sukaktį, jis nutarė at
naujinti ne tik užsienių reikalų 
ministeriją, bet ir armijos va
dovybę, abi aristokratų rezisten
cijos tvirtoves.

Armijos vadovybėje normalūs 
ir nenormalūs seksualiniai san
tykiai padėjo Hitleriui suduoti 
smūgį šiai kariškių aristokrati
jai.

"Moteris, pati to nežinodama, 
gali turėti įtakos į krašto isto
riją ir į pasaulio likimą!" - 
rašė gen. Jodl savo dienorašty 
1938 m. sausio 26 d.

Ta moteris buvo Erna Gruhn, 
maršalo Blombergo sekretorė, 
į kurią jis įsimylėjo 1937 m. 
pabaigoje. Jo pirmoji žmona buvo 
mirusi 1932 m. ir jis nutarė ap
sivesti.

Blomberg žinojo kad jo ve
dybos su paprasta mergina, ki
lusia iš liaudies, bus blogai pri
imtos kariškių aristokratijoje, 
todėl jis kreipėsi užtarimo pas 
Goeringą. Tas nesipriešino vedy
boms. Ar jis pats nebuvo apsi
vedęs antrą kartą su persisky
rusią artiste? Ne tiktai Goerin- 
gas pritarė tam projektui, bet 
pasakė pasiruošęs padėti ir jei 
bus reikalo, prašyti Hitlerio pa
galbos.

CHRUŠČIOVAS LAPĖS GUDRUMU...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad pasitarimai tarp JAV 
ambasadoriaus Thompsono 
ir Gromyko tęsiami toliau.

Anglais Adenaueris yra 
kiek nusivylęs, ypač po pa
skutinio savo pasimatymo 
su Macmillanu, kai šis pa
reikalavo didesnės materia
linės paramos iš Bonnos vy
riausybės anglų kariuome
nės išlaikymui Vokietijoje.

Bet štai, Chruščiovas 
smarkiai ”sukoziravo” — 
paskutiniu Kremliaus me
morandumu, kuris buvo 
įteiktas Vakarų Vokietijos 
ambasadoriui Kroli, apie tą 
memorandumą Bonna ėmė 
viešai kalbėti tik praslinkus 
dviem savaitėm nuo jo 
įteikimo dienos. Chruščio
vas, kuris sukurstė taip 
smarkų puolimą prieš Aden- 
auerį, ir tuo pačiu Vak. Vo
kietiją, staiga pakeitė žai
dimą. Jis siūlė senam kanc-

SS vadas Himmleris, ištikimai tarnavęs Hitleriui, niekad neban
dė atsitraukti... Nuotraukoje Himmleris ir Hitleris.

Jis nemanė, kad Rusija 
įsikištų, bijodama būt užpulta 
Japonijos. Italija nedarys jokių 
pastabų Čekoslovakijos užėmi
mui, bet nežinia, kaip ji pasi
elgs dėl Austrijos aneksijos.

Tą vakarą buvo mesti žaidimo 
kauliukai.

Armijos ir užsienio politi
kos vadai iš Hitlerio lūpų norėjo 
išgirsti tikslią datą toms agre
sijoms. Hitleris pasakė, kad jie 
turi būti pasiruošę 1938 me
tams, arba vėliausiai 1943 -1945.

Šis atidengimas jiems buvo tik-

Tad Blomberg, FritschirNeu- 
rath išdrįso pakelti balsą ir gin
čytis su Hitleriu dėl jo nutarimų.

Bet Hitleris nemėgo, kad jam 
priešintųsi, dar mažiau, kad taip 
darytų generolai ar jo užsienių 
reikalų ministeris. Nieko nesa
kydamas jis išvyko J savo vilą 
Berchtesgadene, ilgam apmąsty
mui ir tik sausio viduryje Neu- 
rathui pavyko gauti pasimatymą.

"Aš bandžiau jam įrodyti, vė
liau Neurath aiškinosi Nurem- 
berge, kad jo politika stumia į

Bet Blomberg dar turėjo var
žovą. Goeringui tai nebuvo prob
lema ir jis nė kiek nesivaržy
tų uždaryti tą jauną žmogų į 
koncentracijos stovyklą, bet ga
lutinai pasiūlė, nepatogų var
žovą pasiųsti su misija į Pietų 
Ameriką. Tai ir buvo padaryta.

Vedybos įvyko 1938 m. sau
sio 12 d. Hitleriui ir Goeringui 
būnant pirmaisiais liudininkais. 
Bet vos tik "jaunieji" išvyko į 
povestuvinę kelionę Italijon, kilo 
audra. Pradžioj tik gandai skli
do. Generolai gaudavo telefo
ninius linkėjimus iš "laisvųjų 
moterų", kad armija vieną jų 
įsileido į savo tarpą. Policijos 
centre Berlyne vienas inspek
torius, tikrindamas gandus, at
rado "Erna Gruhn” bylą. Pasi
baisėjęs, jis parodė ją savo vir-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psl.)

Išvadoj, Kinija pasiliks nuo
latinėje bado būklėje, jei ne
gaus didelės paramos iš ša
lies.

Bet Rusija neturi tiek iš
teklių, kad galėtų reikiamai 
remti Kiniją. Jos ekonominė 
ir techninė pagalba Kinijoj yra 
naudojama pramonės vysty
mui. Tačiau kinai turi valgyti. 
Tad Washingtonas daro išva
dą, kad Kinija bus priversta 
importuoti javus ir paskubinti 
trąšų fabrikų statybą. Kitaip, 
Kinijoj prasidės pavojingas 
sujudimas.

Ką komunistinis režimas 
galės daryti su išbadėjusia 
tauta? Ar kinai, kaip Gengis 
Khano laikais, neužpuls kai
mynus, lyg skėriai, viską nai
kindami? Didžiausias pavojus 
gresia pačiai Rusijai. Ar jie 
atsilaikys prieš kinų masę 

i ir ar neprašys vakariečių pa
galbos prieš "geltonąjį pa
vojų"?

Bet parduoti javus Ki
nijai arba skolinti pinigus, taip 

' pat reiškia Mao režimo tvir
tinimą.
—

šininkui grafui von Helldorfui. 
Byloje buvo įrodyta, kad Vokie
tijos ginkluotų pajėgų vyriausio
jo vado maršalo von Blomber
go jaunoji žmona policijos buvo 
užregistruota prostitute ir byloje 
buvo jos prisipažinimas, kad po
zavusi pornografinėms nuotrau
koms.

Helldorfo pareiga buvo bylą 
perduoti savo viršininkui Himm- 
leriui. Nežiūrint, kad jis buvo 
nacis, anksčiau priklausė kari
ninkų luomai ir tebesilaikė jų 
tradicijų. Žinodamas, kad 
Himmleris ieško ginčų su armi
jos vadovybe, šią bylą panaudotų 
šantažui, tad jis nunešė genero
lui Keiteliui. Helldortas galvojo, 
kad Keitei, būdamas Blombergo 
artimas draugas, sutvarkys rei
kalą šeimyniškai karininkų tar
pe. Bet Keitei nenorėjo žaisti 
savo karjera ir turėti sunkumų 
su SS. Vietoj atidavęs gen. von 
Fritschui, jis patarė Helldorfui 
bylą parodyti Goeringui.

Niekas kitas neapsidžiaugėga- 
vęs bylą Į savo rankas,kaipGoė- 
ringas, nes buvo aišku, kad Blom- 
bergas turi apleisti armiją ir 
pat Goeringas užims jo vietą. Jis 
nunešė bylą Hitleriui, kuris su
sipažinęs iš pykčio įsiuto. Vadi
nasi, jo maršalas jį apstatė. Ir 
jis, Hitleris, buvo tų vestuvių 
liudininku!

Po pietų Goeringas nuvyko pas 
Blombergą supažindinti su byla. 
Maršalas sujaudintas pasiūlė 
paneigti, bet Goeringas paaiški
no, kad to neužteks ir armija 
reikalausianti jo- atsistatydini
mo. Po dviejų dienų Blomber- 
gas, 60 metų amžiaus, kaip ci
vilis išvyko į Kapri tęsti me
daus mėnesį...

Karininkija jį persekiojo ir 
Italijoje. Jam buvo pasiūlyta, kad 
išgelbėjus karininkų garbę, jis 
turįs nusišauti. Bet maršalas 
mylėjo gyvenimą ir savo jauną 
žmoną. Jis atsisakė nusižudyti.

Blombergo vardas buvo iš
brauktas iš armijos sąrašų. Ka
da kilo karas, jis pasisiūlė tar
nauti, bet nebuvo priimtas. Ir 
jis pasiliko ištikimas savo žmo
nai, kuri buvo jo kritimo kalti
ninkė. Blombergas mirė 1946 m. 
kovo 13 d. Ntirembergo kalėji
me, kur laukė tarptautinio teis
mo.

Kitame numeryje: FRITSCHUI 
NĖRA VIETOS VOKIETIJOJE...

leriui nutraukti ryšius su 
Vakarais, duodamas su
prasti, kad Vokietija ir So
vietų Sąjunga yra galin
giausios Europos valstybės 
ir judviejų draugiškas su
gyvenimas būtų pasaulio 
taikos garantija.

Rusija visada laikė Vo
kietiją savo didžiausiu ir 
pavojingiausiu priešu. Ir 
nuo šio šimtmečio pradžios 
kiekvieną kartą, kai pasau
lyje jautėsi politinis įtempi
mas, tie du kraštai, lyg ver
čiami kokios tai jėgos, im
davo galvoti ir studijuoti 
judviejų taikaus sugyveni
mo galimybes, pav., 1922 
m. Rapalo vokiečių-sovietų 
sutartis, vėliau 1939 m. Ri- 
bbentropo-Molotovo paktas, 
kuris numatė pasaulio pa
dalinimą tarpe dviejų "di
džiųjų”.

Nežiūrint baisaus kraujo 
praliejimo ir tų dviejų kraš
tų nualinimo per karą, taip 
pat nekreipiant dėmesio į 
nuolatinę ideologinę kovą, 
bet bendravimo perspekty
va tarp sovietų ir vokiečių 
neišnyko. Ta idėja dažnai 
neduoda ramiai miegoti lai
svojo pasaulio valstybių vy
rams. Chruščiovas tai žino 
ir jis nekartą juos "gąsdi
na” pakartosiąs 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. įvykius.

Kokios bus pasekmės la
piško Chruščiovo žygio 
Adenauerio adresu? Aden
aueris pradžioje griežtai ir 
tvirtai paskelbė neįmąs dė
mesin šito Maskvos pasiūly
mo, bet vien jau to memo
randumo faktas patarnauja 
jo asmeniškam prestižui — 
senas kancleris, lyg toji 
gražuolė, kuriai peršasi du 
jaunikiai, dairosi į tą, kuris 
turtingesnis, kuris gražes
nis?! Jis, be jokio abejoji
mo, atsimena, kad yra dar 
nemažai Vokietijos piliečių, 
kurie nėra visai pamiršę 
"puikios” praeities ir kurie 
yra maloniai sujaudinti so
vietų komplimentu: Euro
poje tėra tik dvi galingos 
valstybės;. Sov. Sąjunga ir 
Vokietija.

Bet paskutinės žinios sa
ko, kad Vakarų Vokietija 
nevengia ir ateity nevengs 
savo reikalus su Maskva 
tvarkyti tiesiai, be tarpinin
kų. Ypatingai, kad Vakarų 
Vokietija dar nėra tvirtai 
įtikinta, kas jos reikalus 
gali taip atstovauti, kad ne
padarytų tik sau naudingus 
susitarimus.

Patys vokiečių politikai 
rimtai siekia, kad jie patys 
savo reikalus tvarkytų, nes 
tada žinos, kad jų sąskaita 
nebus jokios nuolaidos pa
darytos. Bet toks savaran
kiškumas, savaime supran
tama, pirmiausia nepatinka 
anglams. O toliau ir ki
tiems, kurie į Vokietiją, kad 
ir labai jos pajėgumo rei
kalingi, bet žiūri kiek krei
vomis akimis.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Žmonės dažnai mums pasako, kad Stroh’s yra vie
nintelis alus, kuri jie gali atpažinti po pirmo 
gurkšnio. Priežastis: joks kitas Amerikos alus ne
turi Stroh’s skonio, nes joks kitas Amerikos alus 
nėra gaminamas, kaip Stroh’s ... ugnim verdamas 
prie 2000 laips. Prašykite Stroh’s ... Amerikos 
vienintelio ugnim verdamo alaus!

VISUR POPULIARIOMIS KAINOMIS

jums

geresnis!
THE STROH BREWERY C0., DETROIT 26, MICH.



1962 m. vasario 7 d. DIRVA Nr. 16 — 3

DIRVA
- THE FIELD -

Established in 1915 
6907 Superior Avenue

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. exce.pt 
in case of Holidays • Pūb- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

Prenumerata metams: $10.00 Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadie
niais, išskyrus šventes.

Redaguoja: Balys Gaidžiūnas ir Vytautas Gedgaudas
Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekiene, R. 

Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Rimti vyrai taip nesielgia
Jau senokai buvo kalbama, kad JAV prezidentas J. 

F. Kennedy galįs priimti lietuvių delegaciją. Tokiam pri
ėmimui dirvą pradėjusi ruošti Lietuvių Bendruomenė per 
atskirus savo veikėjus, gyvenančius arčiau Washingtono.

Aišku, jau vien tas faktas, kad JAV prezidentas gali 
priimti lietuvių delegaciją, kiekvienam lietuviui buvo ma
lonus. Ir todėl nieko nestebino, jei buvo išgirsta ir suges
tija, kad j tokią delegaciją, be Lietuvių Bendruomenės 
atstovų, įeitų ir ALT atstovai. Kitaip sakant, kad toji 
delegacija atstovautų visus lietuvius.

Buvo žinomos ir Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
pastangos su ALT vadovybe susitarti ir visus priėmimo 
reikalus išsiaiškinti. Ir buvo stebimasi,to paties nepakei
čiamo sekretoriaus pastangomis,tokią teisę Lietuvių Ben
druomenei nepripažinti, iš vykimo išrūpinimo ją išjungti. 
Esą, tokia teisė priklausanti tik ALTo vadovybei. Ir tada 
ALT vardu taip pat buvo padaryta pastangų, kad priimtų 
jo delegaciją.

Taip besiaiškinant įžengėm ir į vasario mėnesio pra
džią. O kada gi gali būti geriausia proga vykti pas JAV 
prezidentą, jei ne Vasario 16-tą. Ir štai, atėjo pranešimai, 
kad lietuvių priėmimas jau sutvarkytas, sudaroma dele
gacija ir jis įvyks vasario 16 dienos, 12 vai. Delegacijoj 
būsią 20 atstovų. Delegacijai priėmimą išrūpinęs Dr. P. 
Vileišis.

Tokius pranešimus, pirmuose puslapiuose, atspaude 
Draugas ir Darbininkas. Kiti laikraščiai, jų tarpe ir Dirva, 
kadangi nebuvo gavusi oficialaus pranešimo, atspaude 
vėliau ir mažiau pabrėžiančiose vietose.

Visiškai su kitokiu pranešimu pasirodė "Naujienos”, 
vasario 2 d. atspausdamos vedamąjį, kuriame nesunku 
atpažinti ALT sekretoriaus, nuolat kalbančio apie nieki
nimus, rašymo būdą. Tame vedamajam.be kitų reikalų, 
jau kovojama ir su delegacijos sąstatu ir rašoma:

"Beveik visi jie republikonai. Jeigu jie nori pareikšti 
pagarbą demokratui prezidentui, nieko blogo tame ne
būtų. Bet p. Vileišio tikslas yra ne tas: jisai stengiasi 
užbėgti už akių Amerikos Lietuvių Tarybai, kurią jisai 
jau seniai, kur tik gaudamas progą, niekina.

"Mums pasiteiravus Washingtone, buvo gautas atsa
kymas, kad audiencijos klausimas dar nesąs galutinai iš
spręstas. Bet tuo tarpu daroma maišatis — ir tai labai 
nepatogiu laiku: prieš Vasario 16 minėjimą”.

Tokio stiliaus Naujienų vedamasis tikrai nustebino. 
Atseit, jei šioje priėmimo istorijoje kas nepatiko ALT 
sekretoriui, tai jam reikia "Naujienose” parašyti tokį ve
damąjį, kuris tikrai maišatį organizuotų. Negi to veda
mojo rašytojas nenumanė ir nenumano, kad tokios žemos 
rūšies lietuvių tampymasis, kas turi delegaciją sudaryti, 
kas eiti, o kas neiti, nepasieks tų ausis, kurie anksčiau 
apie lietuvius geresnės nuomonės buvo ir tokiai delega
cijai padėjo kelius praskinti.

Tokiems reikalams tvarkyti, susiderinti ir sutarimo 
pasiekti, laikraščio puslapiai vargiai kada gali padėti. 
Todėl jei ir Dr. P. Vileišis čia bus peranksti pasigarsinęs, 
kada dar viskas nebuvo užbaigta, taip pat nebus gerai 
savo pareigą atlikęs. Bet tuo labiau nebus gerai pasielgęs 
ir tokio vedamojo rašytojas, užuot to suderinimo siekęs 
kitais susitarimo keliais, jei jau būtinai pats nori toje 
delegacijoje dalyvauti, o eina per laikraštį visuomenės 
nuomonę organizuoti, kada vistiek ta visuomenė tų rei
kalų neišspręs.

Pradžioje čia buvome užsiminę, kad toks prezidento 
mostas lietuviams, juos priimti pasikalbėjimui, ir dar Ne
priklausomybės šventėje, yra tikrai malonus, žinoma, at
simenant realią tarptautinę būklę, gal nereikia laukti, kad 
kažin kokio ypatingo pareiškimo sulauktume. Bet lietu
vių tautos ir laisvės pareiškimą padaryti pačiąm prezi
dentui, taip pat nėra dažna proga ir jį reikia prideramai 
vertinti. Tat kiekvienam doram lietuviui ir labai skaudu, 
kad ir tai nepajėgta visu rimtumu, objektyvu ir taurumu 
atlikti. Būtinai prireikė peštynių, kad tu tai darai, o ne 
aš ten esu ar galiu būti.

šis įvykis labai primena tas pačias ardymo pastan
gas, kada Tautinės Sąjungos iniciatyva būdavo Washing- 
tone rengiami kongresai. Vis tos pačios jėgos niršdavo, 
kad tik jie ten gali būti, nors patys nei sugebėdavo, nei 
pajėgdavo tai padaryti.

Išvada šiuo atveju gali būti tik viena: rimti vyrai 
tokiais atvejais tikrai taip nesielgia! B. G.

tokių. ..
Teko patirti, kad amerikiečiai 

skaitytojai labai gerai atsiliepia 
apie Armonienės gyvenimo is

torijos knygą "Leave Your Tears 
in Moscow". Armonienė ir Nas
vytis yra gavę daug laiškų iš 
lietuvių bei amerikiečių. Daug 
amerikiečių teigia, kad šita Lie
tuvos eilinio piliečio trage
dijos knyga, atidariusi jiems 
akis apie komunizmą.

Nežiūrint, kad knyga turi pa
sisekimą skaitytojų tarpe, bet 
ji nepasidarė"best-selleriu", 
yra beveik nežinoma plačiajai a- 
merikiečių visuomenei. Knygą 
palankiai nesutiko didieji Ame
rikos magazinai. Beveik nė vie
nas jos nerecenzavo.

Labai nenoriai ją platina kny-

0 SKAMBINK PER AMŽIUS VAIKAMS LIETUVOS...
Sumanymas padovanoti Lietu

vai “Laisvės Varpą" kilo tuoj 
pat, kai Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma valstybė. Kaip ir 
daugelis tų laikų didesnių su
manymų,taip mintis kilo Chicago
je, kuri prieš Pirmąjį Pasauli
ni Karą, karo laiku ir vėliau, 
buvo, galėtum pasakyti, Ameri
kos lietuvių veiklos centras. Ne
abejotina, kad "Laisvės Varpo" 
sumanymas turėjo tiesiogini ryši 
su žinomuoju Amerikos "Liberty 
Bell" (Philadelphijoj).

Amerikos lietuviai, galvodami 
apie tinkamą dovaną Lietuvai, 
"užšoko" ant minties padovanoti 
jai kalbamojo "Liberty Bell" 
atlieją.

Amerikos lietuviai, radę lai
svę savo antrojoj Tėvynėj, pa
norėjo tos laisvės simboli pa
aukoti savo seną jai Tėvynei.

Adv. Jonas Bagdžiūnas Borden, 
kurio iniciatyva buvo atlietas 
Laisvės Varpas ir padovanotas 
Lietuvai, dabar, pasitraukęs J 
pensiją, gyvena netoli Chicagos. 
Šiais metais jam sueina 80 me
tų amžiaus sukaktis.

LAISVĖS VARPO tikrasis 
autorius buvo adv. Jonas Bag
džiūnas - Borden. Jis, pasikvie
tęs talkon keletą kitų Amerikos 
lietuvių, suorganizavo lėšų ir 
padarė viską, kad LAISVĖS VAR
PAS būtų Lietuvon nugabentas ir 
skambintų Kaune, Karo Muzie
jaus bokšte. Varpas turi ministro 
Br. Balučio sukurtą {rašą:

O skambink per amžius
Vaikams Lietuvos:
Tas nevertas laisvės,
Kas negina jos.
Kompozitorius A. Vanagaitis 

panaudojo šj ketureili dainai 
"Laisvės Varpas".

Kai Laisvės Varpas buvo at
gabentas Lietuvon, Trimitas — 
Lietuvos Šaulių Sąjungos laik
raštis -- atsidėkodamas Ameri
kos lietuviams už jų tokią bran
gią ir širdingą dovaną, atspaus
dino J. Turčiniškio eilėraštj.

gynai. Virš 90% Amerikos kny
gynų jos nepardavinėja ir labai 
nenoriai perka viešosios biblio
tekos. Teko patirti, kad vos apie 
100 bibliotekų Amerikoje tėra 
ją nusipirkę.

Nenoromis peršasi mintis, kad 
knygą tam tikri sluogsniai ne
sutiko palankiai todėl, kad ji 
duoda priešingą vaizdą gyvenimo 
Sovietijoje, kaip tie sluogsniai 
norėtų tą gyvenimą vaizduoti a- 
merikiečiams. Sakoma, kad A- 
merikoje yra apie 30,000 viešų
jų bibliotekų ir dar kitą tiek 
sudaro mokyklų, institucijų ir 
kolegijų bibliotekos. Galima apy
tikriai spėti, kad tarp 5,000 -- 
7,000 bibliotekų yra prieinamos 
lietuviams.

Ponia Kubertavičiūtė-Mauru- 
kienė, gyvenanti Elyria, Ohiopa- 
darė žygius 10 apylinkės biblio
tekų ir jos visos Armonienės kny
gą nusipirko.

Lietuvių visuomenė, sekdama 
p. Maurukienės pavyzdžiu, tik 
telefonu paskambindami ir pa- 
klausdami ar bibliotekoje tokia 
knyga yra. labai greitai galėtų 
bibliotekas įtikinti, kad reikia 
knygą turėti. Dar lengviau savo 
bibliotekas gali paveikti High 
school ir kolegijų studentai.

Jei keli tūkstančiai bibliotekų 
"Palik ašaras Maskvoje" įsigytų, 
būtų didelis Įnašas Lietuvos pro
pagandos reikalui. Su mažomis, 
bet skaitlingomis visų tautiečių 
pastangomis, mes daug galime pa
daryti, kad šios knygos pasiro
dymas nepraeitų tinkamai neiš
naudotas.

B. K.,
Cleveland

Laisvės Varpas Amerikos lietuvių 1922 m. padovanotas Lietuvai.

Varpo 
kuriems 
Jonas

Laisvės 
zatoriai, 
vo. adv. 
nas -- Borden, iš Amerikos 
lietuvių gautomis aukomis šelpė 
ir pačią Lietuvą jos pirmomis 
kūrimosi dienomis. Laisvės Var
po Komiteto pirmininkas adv. J. 
Bagdžiūnas pakartotinai siuntė 
pinigus Lietuvos Taikos Dele
gacijai Paryžiun. 1919 metais 
Lietuvos Taikos Delegacija Pa
ryžiuje gavo iš L. Varpo Komi
teto dvi dideles aukas: pirmąją 
--$6,000 -- spalio mėnesi, o 
antrąją -- $2,536,65 — gruodžio 
mėnesį. Kaip tas Lietuvos šel
pimas buvo vykdomas, matyti iš

organi- 
vadova- 

Bagdžiū-

dangaus karalystę", negu bile 
kok} bizn{ atlikti. Ypač mums, 
amerikonams, pripratusiems 
prie greito darbo, navatna tas 
išrodo.

Pargrįžus Voldemarui Pary
žiun, pinigai pagalios gauta, ir 
mes siunčiam Jums dideli ačiū 
už tai. Gauta jie kaip sykis laiku, 

. kada jie buvo kuoreikalingiausi.
Savo laiške Jūs klausiate pa

tarimo, kaip geriausia padarius 
ar siųsti tuojaus Laisvės Varpo 
pinigus, kaip tik jie susirenka, 
ar palaukti ir siųsti juos sykiu 
su Laisvės Varpu. Kabeliu, kur{ 
aš siunčiau Jums šiandien, dele
gacija prašo, kad siųstumėt tuo-

LAISVĖS VARPUI

Skambėk, Varpe Laisvės, plačiai, iškilmingai, 
Perkūno griaustiniams pritardamas gausk... 
Kaip laidas liuosybės, skambėk pranašingai 
Ir širdžia širdžių mūs troškimams prijausk!

Pas mus atkeliavęs iš Laisvės gimtinės
Per pilnas pavojų Atlanto jūras, 
Skardžiai užgiedok giesmę savo tėvynės — 
Žalieji miškai Lietuvos ją supras. —

Pasauliui paskelbk mūs tautos tvirtą valią — 
Kovoti už laisvę iš paskutinos:
Už neprigulmybę įtems visą galią
Ir neišsigąs jinai kraujo kainos...

Skambėk, Varpe Laisvės!... tegul visi girdi — 
Tavęs mielai klauso visa Lietuva, 
Drąsos ir narsumo įkvėpk į jos širdį, — 
Skambėk, kolei tęsis už laisvę kova!

Laukais ir miškais tavo garsas teritas, 
Tegema iš jo stebuklinga jėga.
Pritars tau visur garsus karo trimitas,
Drąsiau su tavim skambės kanklių styga.

Klausyk valios tų, kurie tave lydėjo — 
Nepriklausomybės sargyboj budėk;
Į širdį tau jie savo širdis įdėjo,
Už tai tu jų broliams dėkingiems skambėki

Kuomet kova baigsis už laisvę laimingai, 
Tu puolusias mūšiuos aukas apraudok, 
Jų atmintį gerbdamas gausk gedulingai, 
Kol plaks širdis tavo, liūdėk ir vaitok !...

J. Turčiniškis

ministro Br. Balučio laiško, ra
šyto adv. J. Bagdžiūnui. Laiškas 
aiškiai parodo, kaip Amerikos 
lietuviai talkininkavo Lietuvai ir 
kiek toji talka buvo svarbi Lietu
vos žmonėms. Laiško turinys 
toks:
"Malonus Tamsta:

Jūsų laišką iš spalio 30 d. 
gavau vakar. Šiandien, pasikal
bėjęs su Delegacijos nariais, iš
siunčiu Jums kabei}. Pirmiau
siai dėlei Jūsų pasiųstų "Lais
vės Varpo" pinigų. Jūsų kabe
lis, datuotas spalio 4 d., ir pra
nešantis, kad Prof. Valdemaro 
vardu siunčiama 50,000 frankų 
gauta spalio 7 d. Tų pinigų Lie
tuvos Taikos Delegacija Paryžiu
je negalėjo gauti, nes prof. Volde
maras, kurio vardu buvo siųsti, 
buvo išvažiavęs Kaunan ir grjžo 
tik pabaigoj spalio mėnesio. Pas 
Prancūzus yra taip daug Įvairių 
formališkumų ir tiek trukdymų 
daroma ant kožno žingsnio, kad 
lengviau, anot patarlės "įeiti J

jaus, kaip tik susirenka ir -kad 
pasiųstumėt tuojaus visą sumą, 
kurią turite dabar surinkę. Pra
šome dėlei sekančių priežas
čių:

1. Delegacija turi padengti ne 
tik savo, kaip Delegacijos, išlai-

das, bet -turi padengti taipgi ir 
daugybę Lietuvos Valdžios išlai
dų užrubežyje, o jos siekia pu
sėtinų sumų. Išlaidos surištos 
su užpirkimu Lietuvos valdžiai 
nuo S. V. Likvidacinės Komisijos 
čia Prancūzijoj; išlaidos su jų 
sutraukimu gelžkeliais iš {vai
rių sandėlių Prancūzijoje {vieną 
uostą (La Pallice); išlaidos su 
laivų samdymu ir krovimu { va
gonus, iš vagonų ir { laivus 
(du laivu jau Lietuvoj -- vienas 
Liepojuje, kitas Klaipėdoje, tre
čias baigiamas krauti, ketvirtas 
dar pasilieka); išlaidos su užlai- 

apie 150 mūsų kareivių La
Pallice uoste (prekių vagonuose 
ir sandėliuose sergėjimui ir kro
vimui); išlaidos, surištos su iš
gavimu lokomotivų ir pargabeni
mu jų iš Prancūzijos Lietuvon; 
algos ir užlaikymas mūsų maši
nistų, pargabentų iš Lietuvos, lo
komotivų ir vagonų paėmimui; 
išlaidos, surištos su Brigados 
organizavimu, gabenimu štabo 
oficierių, reikalingų Lietuvos ar
mijai, -- tai tik keletas stam
besnių išlaidų, kurias mūsų De
legacija turi padengti, neskaitant 
jau avansų, kuriuos priseina iš
davinėti kitoms Lietuvos Valsty
bės pasiuntinybėms užrubežyje. 
Iš to galite suprasti, kad Lietu
vos Delegacijai Paryžiuje tankiai 
priseina riestai su finansais.

2) Lietuvoj, kaip žinome, iki 
šiolei (kol savo lietuviškų pini
gų neišleista), kursuoja vokiš
ka (taip vadinama Ober -Ost) 
markė ir Lietuvos Valdžia, ži
noma, gauna iš žmonių tik tokius 
pinigus (neskaitant rublių, kurie 
šiuo laiku verti ne daug daugiau, 
negu popiera, ant kurios jie 
spausdinti). Darydama savo iš
laidas užrubežyje, valdžia yra 
priversta šias markes mainyti { 
svetimų kraštų pinigus, o kadangi 
vokiška markė dabar yra baisiai 
nupuolusi (suvirš 4 markės už 1 
franką, ir tarp 36 - 40 markių 
už 1 doleri), tai Jūs, kaipo ban
kininkas, įerai suprantate, ko
kią baisiai sunkią naštą turi mū
sų valdžia su užrubežinėmis iš
laidomis. -- Šimtas tūkstančių 
markių Lietuvoje yra dideli pi
nigai, bet kuomet jas išmainysi 
l frankus, sterlingų svarus ardo- 
lerius, gausi tik žiupsni, kuriuom 
užrubežyje nedaug ką padengti 
gali.

Štai kodėl šiandien, prie to
kios žemos valiutos, būtų did- 
žiausis prasižengimas traukti iš 
Lietuvos jos pinigus užrubežin 
--nuo to juk skriauda Lietuvos 
valstybei ir jos žmonėms. Iš ki
tos vėl pusės, sakysim, Ameri
kos doleris pasiekė beveik aukš
čiausio laipsnio (šiandien, saky
sim, už vieną doleri duoda 7,70 
frankų, kuomet 4-5 mėnesiai 
tam atgal davė tik apie tą jo va
liutą ir kad tokiu būdu tas dole
ris privalėtų būti pasiųstas čia, 
kad išnaudoti aukštą jo valiutą 
ir kad tokiu būdu padarius Lie
tuvos Valdžiai didžiausi patarna
vimą, apsaugojant ją nuo didelių 
nuostolių, kuriuos ji priversta 
yra turėti mainydama markes l 
svetimtautišką valiutą padengi
mui skubių išlaidų, be kurių ji 
negali tinkamai savo reikalų va
ryti.

Jūs, p. Bagdžiūnas, kaipo ban- 
kierius, geriau tuos dalykus su
prantate už daugelj kitų, ir kaipo 
geras tėvynainis, privalėtut aiš
kinti visiems, kad jie skubintų 
savo Valdžiai pagalbon, siųsdami 
kiekvieną centą tuojau,nelaukda
mi. Tuomi bus padarytas did
žiausias pasitarnavimas Lietu
vos Valdžiai, kuri randasi sun
kiausiame finansiniame padėji
me.

Delegacija Paryžiuje iki šiolei 
yra svarbiausia Lietuvos Val
džios, taip sakant, agentūra, per 
kurią Valdžia padengia savo iš- 

(Nukelta {4 psL)

B. K. Balutis, kurio sukurti žodžiai buvo iškalti varpe, dabar 
Lietuvos {galiotas ministeris Anglijoje.

exce.pt
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TORONTO LIETUVIU ŽINIOS 16 tūkstančių sena už na
mus skola apsunkina toli
mesni plėtimąsi.

(Atkelta iš 1 psl.)
Sumanymuose buvo iškeltas 

klausimas Įsigyti tautinę vėlia
vą, kurią mirus skyriaus nariui, 
būtų apdengiamas jo karstas ir 
laidojant kapinėse ta vėliava,pa
geidaujant, kaipo atmintis, būtų 
atiduota pasiekusiems artimiau
si ems giminėms. Taip pat nu
tarta Vasario 16 d. šventėje or
ganizuotai su vėliava iškil
mingose pamaldose dalyvauti Šv. 
Jono parapijos Bažnyčioje, o ka
riuomenės atkūrimo šventes mi
nėjimo pamaldose taip pat su vė
liava organizuotai dalyvauti 
Prisikėlimo parapijos Bažnyčio
je.

Iškeltas klausimas atgaivinti 
Toronte buvusią ir savu laiku 
aktyviai veikusią karių sąjungą, 
kuri, kontakte veikdama su kū
rėjų — savanorių skyriumi, ga
lėtų suburti didesnes pajėgas ne 
tik kariuomenės šventes ruo
šiant, bet ir bendrai gaivinant 
karišką dvasią priaugančioje 
kartoje.

K. Aperavičius, kuris orga
nizaciniame gyvenime visuomet 
atstovauja karius ir yra bene 
vienintelis atstovas iš buvusios 
karių sąjungos valdybos, paža
dėjo artimiausioje ateityje karių 
sąjungą atgaivinti.

Visų susirinkime dalyvavusių 
buvo padaryta nuotrauka ir gy
vai porą valandų užsitęsęs susi
rinkimas buvo baigtas su linkė
jimais naujajai valdybai dirbti 
tautos gerovei ir savitarpinės 
broliškai pagalbai.

Bs.

Pradėjo antrą dešimtmetį
Toronto Lietuvių Namai 

įžengė j savo gyvavimo ant
rą dešimtmetį. Prieš 10 me
tų su tūkstančiu dolerių 
rankpinigių užpirkti 45 
tūkstančių vertės gerokai

apleisti namai. Namų val
dybai sudarė nelengvą rū
pestį sutelkti reikiamą su
mą įnešti sudarant nuosa
vybes dokumentus. Dėka 
tuometinio Namų Fondo 
Valdybos pirm. J. Strazdo, 
Al. Kiršonio, Kl. Dalindos, 
J. Karkos, O. Indrelienės ir 
daugelio kitų energingai 
veiklai, ir ši kliūtis buvo • Dabar, atrodo, tos kliūtys 
nugalėta. Visuomenė supra
to L. Namų reikšmę lietu
vių visuomeniniame gyve
nime ir savo įnašais pradė
tą darbą parėmė.

Įgytus namus ne tik rei
kėjo gerinti, juos pritaikant 
visuomeninea veiklai, bet ir 
p r a p 1 atinant, pristatant 
priestato antrąjį aukštą, 
kuris, su pagrindiniu namų 
remontu atsėjo virš 12 tūk
stančių dol.

Skolos vertė spaustis ir 
visuomenės veiklai veltui 
duodamas patalpas, kurios, 
vidutiniškai, nuomos kaina 
įkainojamos apie 2500-3000 
dol. metams, apriboti, nors 
ir jaučiamas visuomeninei 
veiklai žala. Per dešimtį 
metų, tęsiamas Namų Fon
do vajus davė apie 26 tūks
tančius dol. įnašų.

Atsiradus kitiems para
pijiniams statybiniams pro
jektams, tolimesniam L. 
Namų Fondui įnašų verba
vimas žymiai pasunkėjo, ir, 
kaip buvo projektuojama 
įsigyti didesnius L. Namus, 
vargiai ai* bepasiseks suver- 
buoti didesnės apimties pa
statui reikiamos sumos, tuo 
labiau, kad dar esama virš

Tiesa, L. Namai pagal 
gautą čarterį yra kvalifi
kuojami kaip ne pelno orga
nizacija ir negali būti daro
mas iš jų bent koks pelnas. 
Dėl tos priežasties praeitais 
metais iš valdžios organų 
pusės buvo daromos L. Na
mams nuostolingos kliūtys.

prašalintos, bet tai nėra pil
nos garantijos, kad jos ne
pasikartos.

Reikia pripažinti, kad ne
lengvomis pastangomis įgy
tų lietuviškų visuomeniškų 
židiniu — L. Namais ir pa
tys dalininkai permažai sie
lojasi dėl jų ekzistencijos 
bei ateities veiklos. Iš esa
mų virš 500 dalininkų, j me
tinius visuotinius susirinki
mus atsilanko vos nepilnas 
šimtas. O, kai reikia suda
ryti valdomuosius organus, 
neatsiranda norinčių kandi
datuoti. Dėl tos priežasties, 
dažniausiai, tenka ir prieš 
jų norus, senuosius ap
drausti tolimesniam darbui.

Toks negeistinas mūsų 
visuomenėje reiškinys yra 
jau senokai pasireiškęs ne 
vienoje mūsų visuomeninė
je ir kultūrinėje veikloje. 
Dažnai skaitome spaudoje, 
kad tokios ar kitokios orga
nizacijos metiniame susi
rinkime, neatsiradus kandi
datų, palikta ta pati valdy
ba.

šių trūkumų nejaučia, at
rodo, mūsų ekonominės or
ganizacijos, kurios pajėgia 
mokėti už posėdžius. Su

V. Račkausko nuotrauka
Vincas Baziliauskas dantų techniko Įmonėje, kurią jis turi atidaręs 

Chicagoje.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Vincas Baziliauskas kuriasi 
Chicagoje

Retas Detroito lietuvis 
nežino svetingos, naujųjų 
ateivių nuo Kybartų — Ba- 
ziliauskų šeimos ir jų puoš
nios raudono mūro reziden
cijos Sorrento gatvėje. Va
sarą namas skęsta rūtų, ro
žių, bijūnų, jurginų jūroje. 
Jų namuose svečias mielai 
laukiamas ir vaišinamas pa
čios Baziliauskienės - Oren
taitės paruoštais lietuviš
kais valgiais, čia pilna lie
tuviškų laikraščių, knygų. 
Skamba lietuviška daina. 
Pats Baziliauskas dažnai 
pavaduoja vargoninką lie
tuviškose pamaldose, čia

turtėjimu kartu pradedam 
dvasiniai ubagėti... Bs.

1962 m. vasario 7 d.

LAISVĖS VARPAS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

laidas užrubežyje ir taipgi gau
na pinigus, aukas iš išeivių. 
(Prezidentas Smetona savo ka
bely) Į Amerikiečius, kuris jau 
buvo jūsų laikraščiuose paskelb
tas, taip pat prašė jus siųsti pi
nigus per mūsų Delegaciją).

Mūsų Delegacija savo dabar
tiniame sąstate rengiasi baigti 
darbą, pradedant nuo gruodžio ld. 
Užbaigus likvidavimą, pasiliks 
čia tam tikras atstovas su štabu 
tolimesniam reikalų vedimu. 
Todėl, kol nebus duota kito pa- 
davadijimo, siunčiami iš Ame
rikos pinigai, privalo būt siun
čiami ne atskiro asmens vardu, 
bet vardu Lietuvos Delegacijos, 
tokiu antrašu: DelegationdeLi- 
tuanie, 55 Avenue Marceau, Pa
ris. Meldžiu tai paskelbti laik
raščiuose ir kitų žiniai.

Mes su dideliu žingeidumu se
kėme čia jūsų pasidarbavimus 
laike Laisvės Varpo išleistuvių, 
Liuosybės Savaitės ir t.t. Mums 
didžiai buvo smagu matyti jūsų 
energiškus pasidarbavimus Tė
vynės labui ir daug kredito pri
klauso jums ir visiems Chica- 
giečiams, kurie su tokiu ener- 
giškumu darbavosi. Mes tik pra
šome, idant Jūs ir ant toliau ne- 
nuleistut rankų panašiam šven
tam darbe, nes Tėvynė, ant ne
laimės, dar ne visai yra išėjusi 
ant ramaus vieškelio, bet priešų 
apsėsta dar vis kovoja už savo 
laisvę. Ji ją iškovos -- apie tai 
nei Lietuvoj, nei čia niekas ne
abejoja -- neabejokitir Jūs Ame
rikoje. Bet atsiminkit, kad grei
ta ir didžiausia pagalba yra rei
kalinga, ir visi ją turime Tėvy
nei teikti, kas kuom gali --ir 
politikoj, ir kardu priešus at- 
mušt ir pinigais, ir propaganda. 
Jeigu galima taip išsireikšti, 
esame jau prilipę arti kalno vir
šūnės -- Lietuvos nepriklauso
mybės iškovojimo — tad, kiek 
kovoje ir aukavę, nenuleiskim 
rankų, nesudribkim ant kelio, 
viršūnės nepasiekę.

Žinau, pailsusiems yra sunku. 
Paskutiniai žingsniai visuomet 
sunkiausi, bet juos Lietuvių tau
ta padaryti turi, kad nepražūtų 
viskas, kas su tokiu pasišventi
mu iki šiolei iškovota. Lietuviai 
Lietuvoje ir yra pasiryžę tatai 
padaryti ir padarys. Aš neabejo
ju, kad ir Amerikiečiai, sudaran
tieji čielą mūsų tautos ketvirta- 
dalj, tatai taipgi padarys ir am
žiną savo tautos padėka tuomi 
užsitarnaus.

Su tikra pagarba,
B. K. Balutis.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIDWEST 
2515 West 69 St.

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT .................. 5th<4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5-39
3. WHITE HORSE 

SCOTCH WHISKY
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN VVHISKY

8 metų senumo.............
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ....................
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA .... 
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT....................
IMPORT. PRANO. LIKERIAI 5th. 2.98 
KIJAFA vynas..........................5th. 1.75
BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVŲ

Marąuette Parke

5th.4.98

5th. 3.98

5th. 5.29

5th. 3.59
8.

5th. 3.98
9.

10.
11.
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

Įsteigta Chicagoje 190-5 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojoms išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

n 
Of YOb*

INSURED
T
-Z-

------- ’c,
lio.ooo/kįt^

Birutės Petrulytės ir 
Česlovo Januškevičiaus 

sutuoktuvės
Sausio 27 d. Prisikėlimo 

Bažnyčioje buvo sutuokti 
Birutė Petrulytė su inž. 
Česlovu Januškev i č i u m i-. 
Vestuvių vaišės įvyko tos 
pat parapijos salėje, kur 
dalyvavo arti 400 svečių.

Birutė Petrulytė, kaip ir 
daugelis tremtinių, su tė
vais pokariniais metais yra 
atvykus į Kanadą ir čia, 
kaip aktyvi skautė, tuoj įsi
jungė j visuomeninę veiklą, 
ypač skautų ir studentų or
ganizacijose, kartu už akių 
baigdama Montrealyje uni
versiteto humanitar i n i u s 
mokslus, o 1950 m'. Toronto 
universitete įgyjo psicholo
gijos magistro laipsni. Dve
jus metus būdama Chica
gos universitete asistente, 
kur paruošė psichologijos 
mokslų dizertaciją doktora
tui gauti.

Inž. č. Januškevičius, 
m o n t r e alietis, jaunosios 
kartos veikėjas, su tėvais 
pokariniais metais atvykęs 
i Kanadą ir čia mokslus bai
gęs.

Jauniesiems, sukurusiems 
lietuvišką židinį, linkime 
saulėto gyvenimo ir su to
kiu pat pasiryžimu sėkmin
gos darbuotes lietuviškuose 
baruose. Bs.

visur jaučiama miela lietu
viška jaukumą.

Retas Detroito lietuvis 
nežino energingojo Stasio 
Geldausko vedusio Bazi- 
liauskų gražiąją Danutę ir 
auginančio du vaikučius. 
Jis, statydamas namus, 
dirbdamas dirbtuvėje dar 
randa laiko visuomeninei 
veiklai ir vaidinti lietuviš
kuose vaidinimuose bei da
lyvauti teatro išvykose.

Retas Detroito lietuvis 
nežino jauniausio Baziliaus- 
kų sūnaus Vinco-Viliaus, 
aktyvaus visuomeninko ir 
Kovo komandos futbolisto.

Vincas gimė Kybartuose 
1926 metais. Vokietijos pa
bėgėlių stovyklose mokėsi 
dantų technikos. Ameriko
je, pašauktas į dėdės Šamo 
tarnybą dirbo kaip dantų 
technikas. Grįžęs iš kariuo
menės neilgai jis pasilieka 
pas tėvelius. Veda lietuvai
tę iš Chicagos ir persikelia 
pats gyventi į tą laisvųjų 
lietuvių sostinę, čia jis, 
užuot kitiems tarnavęs ir 
beviltiškai fabrike kortelę 
"punčiavęs”, atidaro savo 
dantų techniko įmonę 63- 
čioj gatvėj,

Jau pačios pirmosios sa
vaites parodė, kad jis pasi
rinko teisingą kelią įsikurti 
daugelio galimybių, bet ir 
žiaurios konku r e n c i j o s 
mieste. Nors tedaro porce- 
lano karūnėles bei tiltelius, 
bet jau dabar vos spėja ap
sidirbti. Tat teks greitai 
įmonę plėsti ir samdytis pa
galbos.

Kiek žinoma Vincas Ba
ziliauskas yra pirmas lietu
vis dantų technikas Įkūręs 
savo įmonę Chicagoje.

VAR
Vasario 16 minėjimas 

moterims
Vasario 16-sios minėji-

mas moterims įvyks vasa
rio 11 d„ 4 v. v. Jaunimo 
Centre — Čiurlionio Galeri
jos patalpoje.

Minėjimą trumpu žodžiu 
atidarys ALT pirmininkas 
kun. A. Stašys. Invokacija 
— tėvas dr. J. Kubilius S.J. 
Paskaita — Lietuvių jauni
mo tautiškumo problema 
Amerikoj — Dr. Aid. Bal- 
čytė-Gravrokienė.

Meninėje programos da
lyje — lietuvių kompozito
rių kūriniai. Atliks sol. Ro
ma Mastienė, prie fortepio- 
no komp. V. Jakubėnas. 
Maironio patriotinės poezi
jos deklamavimas — Indrė 
Paliokaitė. Minėjimą fil
muos J. Lieponienė.

Chicagos ir apylinkių mo
terys kvečiame skaitlingai 
dalyvauti. Moterys prašo
mos pasipuošti tautiškais 
rūbais, šį minėjimą rengia 
vyresniosios giedrininkės.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_  KALENDORIUS .
VASARIO 10 D. Lietuvos Ne

priklausomybės Talkos ruošia
mas Vasario 16 d. minėjimas B. 
Pakšto salėje 7:30 vai. vakare.

VASARIO 10 D. BrightonParko 
Moterų Klubo šokių vakaras Ven- 
geliausko salėje.

VASARIO 11 D. Illinois ir In
dianos Vyčių "Lietuvos prisimi
nimai" Sherman viešbutyje.

VASARIO 17 D. Clevelando 
Dramos Studijos statomos Balio 
Sruogos "Uošvės" vaidinimas 
Jaunimo Centre. Rengia LFKLi- 
tuanica.

VASARIO 17 D. Varpininkų Fi
listerių Draugijos koncertas-ba
lius B. Pakšto salėje.

VASARIO 18 D. Amerikos Lie
tuvių Tarybos rengiamas Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Marijos Aukšt. mo
kyklos salėje 2 va. p.p.

VASARIO 24 - 25 D. Vid. Va
karų sporto apygardos prieauglio 
klasių tinklinio ir stalo teniso 
pirmenybės.

VASARIO 25 D. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Brighton Parko 
apylinkės ruošiamas Vasario 16 
d. minėjimas parapijos salėje.

VASARIO 25 D. Šv. Kazimiero 
vienuolyno rėmėjų 50 m. sukak
ties minėjimas Marijos gimnazi
jos salėje.

KOVO 3 - 4 D. Vid. Vakarų 
sporto apygardos vyrų tinklinio, 
moterų tinklinio ir krepšinio, 
moterų ir vyrų stalo teniso pir
menybės,

KOVO 3 d. Brighton Parko Mo
terų Draugijos Užgavėnių balius.

KOVO 4 D. Chicagos skautų 
Kaziuko mugė Jaunimo Centre.

KOVO 6 D. Lietuvos Vyčių sen
draugių kuopos Užgavėnių blynų 
vakaras Vyčių salėje.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS! 

|Ki/ MOKAME UŽ BONU 
W4to TAUPMENAS 
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOIAMS

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the L’nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8. ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Prea.

I ■

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 2-1397
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šiauriečių kariuomenė Petersburg miesto apgulimo metu 1865 m. pradžioje. Tą miestą paėmus, tuoj 
krito ir pietiečių sostinė Richmond, kas reiškė karo pabaigą.

H1IHIHI8 KARO 100 METU SUKAKTIS (3) K. S. KARPIUS

PIETIEČIAI ŽIAURIOJE OKUPACIJOJE
Karui pasibaigus, pietiečiai 

liko visai par-blokŠti. Ketvirtda- 
lis jų vyrų, dėvėjusių unifor
mas, buvo žuvę arba mirę nuo 
žaizdų ir ligų. Tūkstančiai kitų 
liko sužaloti, raiši. Greta to, 
abi pusės primetė viena kitai 
žiaurų elgesį, net kankinimus, 
nelaisvėn paimtų karių.

Dar labiau sužalotas buvo pats 
kraštas: miestai išdeginti, dirb
tuvės, kokias tada turėjo, iš
griautos, geležinkeliai suardyti. 
Turtingi, gerai išvystyti dva
rai Virginijoje, abiejose Caro- 
linose ir gretimose valstijose, 
šiauriečių armijų buvo paversti 
tyrais. Namai, pastatai tik griu
vėsių ir degėsių krūvos.

Išlaisvinimas apie 3,5000,000 
negrų iš pagrindų sugriovė tuo
metini ekonominj gyvenimą. Bu
vę vergai, nemoką kitokio dar
bo kaip tik vatos laukuose dirb
ti, liko našta patiems baltie
siems.

Nugalėtojai šiauriečiai atėmė 
pietiečiams pilietines teises. At
siuntę civilinius valdininkus pra
dėjo vykdyti, prakilniu žodžiu 
vadinamą, "atstatymą". Baltieji 
beteisiai atsidūrė išlaisvintų, 
šiauriečių armijų globojamų neg
rų sūkuryje, paversti pastumdė
liais.

Negrai kareiviai iš šiaurės, 
su panieka stumdė gatvėse pra
einančius baltuosius, neleido 
jiems šaligatviu eiti, turėjo pa
sitraukti negrui iš kelio.

Kai dabar,kada JAV kariavo 
su svetimomis valstybėmis, nu
galėtus vokiečius, japonus, italus 
amerikiečiai tuoj stengėsi vėl 
pastatyti ant kojų. Su savais 
anuo laiku elgėsi taip žiauriai, 
kaip dabar bolševikai okupuo
tuose kraštuose elgiasi.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVA 
DIRVA

6907 Superior Avė.,
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $10.00 □
UŽ 6 mėnesius — $6.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas;

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Nors šiauriečiai didžiavosi ka
ro laimėjimu, sutraukę vergijos 
retėžius, bet mažai jie negrais 
rūpinosi. Negrų laisvės svajo-

Gen. Granto nuotrauka, dary
ta 1864 m.

nės virto ilgų metų, net gent- 
karčių, nusivylimu. Seną, neg
rams pažįstamą vergijos siste
mą suardžius, jie liko išvietin- 
ti, be maisto ir be namų žmo
nės. Šiauriečiai jiems sukalė iš 
lentų patalpas, sutvėrė koncen
tracijos stovyklas, ir davė Šio
kio tokio maisto. Nors jie galė
jo persikelti Šiaurėn, bet čia jų 
niekas nelaukė, ir jie negalėjo 
pastoviai įsikibti.

Nugalėtojų uždėta Žiauri oku
pacija, konfiskavus žemes, įstai

DIRVA

gas, ir dar apkrovus sunkiais 
mokesčiais tęsėti iki 1877 m., 
taigi 12 metų.

NEGRŲ TEISIŲ SUVARŽYMAS

Po Lincolno nužudymo, jo antrą 
terminą baigė viceprezidentas 
Johnson. Po jo prezidentavęs, 
taip pat du terminus, generolas 
Grant tęsė nugalėtojų politiką. 
Tik 1877 metais prezidentu 
Hayes, taip pat respublikonas, 
{sakė baigti okupaciją. Atšaukė 
kariuomenę ir civilinius valdi
ninkus.

Atgavę pilietines teises, pie
tiečiai pradėjo atsikvėpti. Jau 
galėjo balsuoti prezidentą ren
kant, ir pradėjo rinkti l kong
resą savo atstovus ir senato
rius Washingtone savo reikalus 
ginti.

Prieš pilietini karą nebuvo 
stumdymosi ir neapykantos tarp 
baltųjų Šeimininkų ir jų darbi
ninkų negrų. Ne visi pietiečiai 
turėjo negrus vergus darbams 
dirbti. Dauguma buvo Šiaip sap 
smulkūs žemdirbiai - ūkinin
kai. Negrų darbą naudojusių di
delių ūkių - dvarų savininkų bu
vo tik 1 nuošimtis, kurie laikė 
po 20 ar mažiau vergų, kur su 
jais turėjo prieglaudą ir jų šei
mos.

Kaip atsitiko, kad išlaisvinti 
negrai prarado savo teises šiau
rės baltųjų krauju brangiai iš
kovotas?

Negrų suvaržymas pradėta 
apie 1890 metus, kai tik bal
tieji pradėjo susitvarkyti savo 
valstijose, išrinkę savo guberna
torius ir seimelius.

Esant sugriautam ūkiniam gy
venimui, negrai daugiausia su
simetė {baltųjų atstatomus mies
tus ir miestelius. Neužmiršdami 
negrų sauvaliavimo su jais ilgu 
okupacijos laikotarpiu, baltieji 
pradėjo bijoti blogų pasekmių:- 
kad gali prasidėti maišytos vedy
bos. Tai privertė įvesti aiškius 
griežtus {statymus, suvaržančius 
negrų judėjimą ir santykius su 
baltaisiais.

Buvo nustatyta, kuriose miestų 
dalyse juodieji gali apsigyventi, 
J kokias krautuves, valgyklas 
lankytis. Tramvajuose sėdėti tik 
užpakalinėse sėdynėse. Trauki
niuose jiems buvo paskiri vago
nai. Nustatyta kokiuose parkuose 
vaikščioti. Teatruose sėdėti tik 
viršutinėse galerijose. Baltųjų 
dalyse negrai tarnai galėjo eiti 
tik viduriu gatvės, pasitraukti 
nuo šaligatvio, kur baltas turėjo 
praeiti. Visur įrengtos atskiros 
išvietės negrams ir baltiesiems 
Ir tt. ir tt.

Tat tokioje nelygybėje atsirado 
negrai jau išlaisvinti nuo versti
no darbo ir priklausomybės po
nui. Darbams pasitaikant ūkiuose 
ir miestuose, jie pradėjo gauti 
darbus už algas, bet tik pasku- 
tiniausius juodus darbus, be tei
sės pramokti ar užimti amatinin
ko darbą, nors tuo .galėjo verstis 
savųjų tarpe.

(vesta griežti {statymai neg
rams už užpuolimus baltų mote
rų, nekalbant jau draudimo apsi
vesti. Kadangi tik po I pasauli
nio karo, palengva buvo panai
kintas taip vadinamas "lynčiavi- 
mo” {statymas, tūkstančiai neg
rų neteko gyvasčių už užpuoli
mus baltų mergaičių ir moterų. 
Jei kur policija pirmiau toki I” 
tartą negrą uždarydavo kalėji
me, nakties metu kalėjimas vi

sada būdavo išlaužtas, negras iš
vestas ir pakartas.

Ta pati bausmė buvo, jei pasi
taikydavo susekti negrą, vedusi 
baltą moter{. Vienas didelis 
skandalas buvo kai pragarsėjęs 
kumštininkas negras Jack John
son apsivedė baltą merginą. Jie 
skubiai turėjo išbėgti 1 Meksiką. 
Tik taip jis išliko nuo sugavimo 
bet niekad negalėjo sugrįžti { 
JAV.

VARŽYTINES UŽ NEGRUS IRJŲ 
BALSUS

Pietų baltieji, negalėdami 
dovanoti respublikonų partijai 
už negrų išlaisvinimą, pasirin
ko remti demokratų partiją. Tuo 
vardu partija sustiprėjo ir 1885 
metais pirmutinis demokratas, 
Grover Cleveland, buvo išrink
tas prezidentu.

Pasikeitė ir tų partijų rolės. 
Dabar demokratų partija skaitosi 
negrų globėja ne tik pietuose, 
bet ir šiaurėje. Ir už tą rolę 
pastarais laikais abi šios parti
jos varžosi. Varžytis yra už ką, 
nes šiaurėje negrai turi pilną 
balsavimo teisę.

1953 - 54 metais, jau Eisen- 
hoveriui prezidentaujant, iš 
Washingtono išėjo labai karingi 
užsimojimai prispausti pi etų bal
tuosius. Ir Eisenhower buvo net 
pasiuntęs kariuomenę { Little 
Rock, Arkansas, priversti miesto 
valdybą {leisti kelis negriukus 
} baltųjų gimnaziją.

Eisenhovierio paskirtas Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas 
Earl Warren teisme pravedė 
nuosprendi prieš valstijų baltų
jų {statymus, kad nelsileidimas 
negrų j baltųjų mokyklas reiškia 
varžymą piliečių laisvės ir yra 
nusižengimas prieš krašto kon
stituciją. Triukšmaujant ir pa
kurstam negrus įsiveržti 1 tą vie
ną numatytą mokyklą, buvo pa
stanga atlikti visuotini vaidinimą 
negrams pradžiuginti ir sukelti 
sau simpatijas gauti negrų balsus 
šiaurės didmiesčiuose 1954 me
tais įvykstančiuose kongreso at
stovų rinkimuose. Už toki teismo 
nuosprendf pietų negrų naudai, 
šiauriečiai juodukai turėjo paro
dyti respublikonams entuzias
tišką dėkingumą balsavimų die
ną.

NEGRŲ RESPUBLIKOS 
IDĖJA

Lincolno ir kitų idealistų, prieš 
100 metų dėtos pastangos negrus 
padaryti laisvais žmonėmis, nuė
jo niekais. Likus jiems apgailė
tinoje padėtyje, nuo tada, iki šiai 
dienai, jais naudojasi politi
kieriai - spekuliantai. Ir greta jų 
--socialistai -- komunistai.

Žydai socialistai revoliucio
nieriai, radę čia negrus vergiš
koje padėtyje, kada Rusijoje ir 
kitur baudžiauninkai ja'u buvo iš
laisvinti Lincolno laikais, New 
Yorke įsteigė negrų pažangos 
sąjungą (Association for the 
Advancement of Colored People 
--NAACP), ėmėsi darbo sukur
styti negrus kokiai nors revo
liucijai.

Visą laiką NAACP vadai yra 
žydai, išvien dirbą su jiems pa
sijungusiais negrais. Keleto rau
donųjų frontų organizacijų narys 
Spingarn, žydų tautybės, yra 
NAACP pirmininku.

Negrų skaičiui daugėjant (prieš 
30 metų buvo apie 10 milijonų, 
dabar apie 15 milijonų),komunis
tai NAACP veikėjai ir jų diri- 
guotojai iš Kremliaus, pradėjo 
kurstyti pietų negrus revoliuci
jai už savo respublikos {steigimą. 
Jiems pavyzdžiu rodė negrų res
publiką Haiti, netoli Kubos, .ir 
Liberiją Afrikoje.

Po I pasaulinio karo prasidė
jus negrų migracijai J šiaurės 
miestus, kur jie gavo, kad ir 
sunkiausius darbus arba pašal
pas ir išlaikymą, komunistų 
numatyta negrų revoliucinė jėga 
pietuose savaime atkrito.

Šiaurės didieji pramonės cent
rai užtvino negrais, kurių dabar 
siekia šimtais tūkstančių, o ma
žesniuose miestuose dešimtimis 
tūkstančių. Čia juos vėl apspito 
"globėjai" --NAACPagitatoriai, 
varyti savo kurstymo darbą to
liau, kitokiose sąlygose.

Ne visi negrai palinkę { komu
nizmą, daugelis jų veikėjų per
mato raudonąjį pavojų, dirba res
publikonų ir demokratų partijose. 
Tačiau NAACP vadai, dirbdami 
su sovietų agentais, savo {taką 
negrų tarpe plečia.

Paminėtinas Įvykis, kaip šiau
rėje komunistai pradėjo vykdyti 
baltųjų susidraugavimą su neg
rais. Išdirbta programa, komu
nistų būreliai pradėjo rengti
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- Kur ta musė?...

salėse šokių vakarus, pasikvie
čiant t juos negrus. Pačiame 
Clevelande, prieš 30 metų lie
tuvių bolševikėlių surengtose va
karuškose, lietuvės komunistės 
susikabinusios su negrais šok
davo.

NEGRAI PASIDARĖ 
NUSVERIANTI 

jėga

Užpildę šiaurėje didmiesčius, 
čia turėdami pilną balsavimo tei
sę, negrai sudarė nusveriančią 
jėgą rinkimuose. Kuri partija 
suskubo juos prisivilioti, duoti 
negrų vadams valdiškus darbus, 
ta pasidarė vyraujanti partija. 
Clevelande, pav., kaip viename 
didmiesčiųf demokratų partija 
susijungus su negrais, miestą ir 
apskriti valdo jau 30 metų, ir 
vargu ar kada respublikonai pa
jėgs ką kitą išrinkti. Tuo tarpu 
visoje Ohio valstijoje, už did
miesčių ribų respublikonai, pa
kaitomis su demokratais, išren
ka ir gubernatorius ir senato
rius. Per visą Ohio, pereitais 
prezidento rinkimais, baltųjų tiek 
daug balsavo už Nixoną, kad visko 
prižadėtų negrų balsai Kennedy 
čia pralairūėjo.

Kennedy Žino, kaip rinkimai 
ėjo. Jam tikrai būtų neužtekę, 
baltųjų balsų ir Nixon būtų 
buvęs prezidentu išrinktas, jei
gu ne daugeliu atvejų negrų bal
sai.

Štai, kaip {vyko Ulinois valsti
joje. Tik 4,500 balsų dauguma 
Chicagoje, kur negrų gyvena Šim
tai tūkstančių, nulėmė Ulinois 
valstijos elektorių valsus Į Ken
nedy pusę.

Panaši istorija buvo ir kituose 
didmiesčiuose, kur negrai val- 
savo už demokratų kandidatą. 
Bet dabar Kennedy turi dėti vi
sas pastangas negrams atsily
ginti. Ir tokias pastangas deda!

—Kai užaugsiu didelis, aš būsiu kaip ir mano senelis, Lietu
vos lakūnu ir išvysiu priešus... Sako Antanukas B. Čibiras, gyvenąs 
Australijoje, užsidėjęs lakūno J. Pyragiaus kepurę.

ELEMENTORIUS "Ė”
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė Ži

nomas pedagogas Ignas Ma- 
lėnas pačiu naujausiu me
todu. Išmokti skaityti rei
kia tik pusės laiko, negu ki
tais metodais. Tik duok ele
mentorių, ir paskaityk pir
mąjį skiemenį. Toliau vai
kai patys skaitys.

Vaikus galima pradėti 
mokyti skaityti jau 4 me
tų, kai tik susidomi skaity
mu.

Elementorius ruoštas 25 
metus. Gausiai iliustruotas 
dail. V. Simankevičiaus 
spalvotais piešiniais. Yra 
112 psl. Išleido Ateitis 
Brooklyne, N. R. Spaudė 
saleziečių spaustuvė Itali
joj. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma adresu; Ateitis, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y„ ir pas platinto
jus. Įsigykite tuojau. Savo 
vaikučiams padarysite di
delį džiaugsmų. (Pr.)

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO- 
"ALMA MATER"

Br. Leščiaus nuotrauka
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Mūšy SODYBA VINCAS APANIUS

Žydinčios gėlės ir dekoratyviniai
augalai namuose

Mūsų Sodybos skyriuje 
duosime žinių, arba geriau 
tariant, priminsime mūsų 
mieliems skaitytojams kiek
vieną mėnesį ką reikės at
likti sode, pievoj, gėlių ir 
krūmų lysvėse, kaip pasirū
pinti kambarinėm gėlėm. 
Tą skyrių vadinsime:

ir vegetatyviniu bū-

sėklų galima išsiau- 
primulas, begonijas,

Dauginimas. Nemažas au
galų skaičius, kurie gerai 
auga ir išsilaiko namuose, 
paprastai yra dauginami iš 
sėklų 
du.

Iš 
ginti
cyclamenus, cinerarijas ir 
įvairius kaktusus. Sėklas 
sėti geriausia į lėkščius va
zonus, naudoti durpes, pu
siau sumaišytas su smėliu. 
Smulkias sėklas pvz., pri- 
mulų, begonijų, glocinijų, 
nereikia pridengti, tik svar
bu, pasėjus gerai palieti su 
smulkiu sieteliu. Cinerarijų, 
cyclamenų ir kt. stambes
nes sėklas reikia lengvai 
pridengti tuo pačiu žemės 
mišiniu. Temperatūrą rei
kia palaikyti 55-60. laips. F.

Vegetatyviniu būdu au
galai yra dauginami šakelių 
bei lapų ūgiais. Taip pat 
šaknų ii’ svogūnų, šakelių 
ūgiais reikia dauginti, hor
tenzijas, palergonijas, chry- 
santemas, poinsetijas, azalė- 
jas, kolensus, fuksijas, vi
joklius (ivies hedera helio).

Visa eilė tropikinių auga
lų taip pat yra dauginami 
ūgiais, ūgiai privalo būti 
parinkti nuo sveikų ir su
brendusių, sunokusių auga
lo dalių, ūgio didumas pri
klauso nuo augalo dydžio. 
Kaip taisyklė, ūgis turi bū
ti su 2-3 porom lapų.

D a u ginimui naudojama 
švarus stambokas smėlis 
arba galima naudoti ir spe
cialiai pagamintas medžia
gas — Perlite, Vermiculiti. 
Pirmoji yra geresnė.

■Greitesniam šaknų suda
rymui ūgius galais įbesti į 
hormonų miltelius — Roo- 
tone. Po to ūgius susodinti 
į vazoną ar dėžutę. Patarti
na pradžioj pridengti su 
plastikiniu permatoma me
džiaga.

Lapų ūgiais dauginamos 
begonijos, gloxinijos, saint- 
įiaulijos (african violets). 
Gal ir žibučių vardas tiktų 
šioms gražioms gėlytėms. 
Lapų ūgiai taip pat turi bū
ti sveiki pilnai subrendę. 
Lapų kotelis paliekamas 
nuo 1-2 colių ilgumo pagal 
lapo dydį. Taip pat naudoti 
hormonu miltelius tos pa
čios medžiagos sodinimui, 
kaip ir šakelių ūgiams. So
dinti nuo 1-1 h-, colio gilumo. 
Temperatūra 60-70 laips. F.

Svogūnais yra daugina
mos be išimties visos svo
gūninės gėlės — narcizai, 
tulpės, hiacintai, amariliai, 
įvairios lelijos.

Iš šaknų galima dauginti 
kai kurias begonijas. Viena 
iš tokių yra begonia feastii 
(beefsteak begonia), kuri 
turi storas gumbuotas šak
nis. Tos šaknys paprastai 
s u p iaustomos gabaliukais, 
apie 2 colius didumo. Api
berti Rootone milteliais ir 
susodinti į vazoną naudo
jant durpes pusiau su smė; 
liu. Svarbu palaikyti vieno
dą drėgmę.

Tad norintiems turėti di
desnę ir įdomesnę gėlių bei 
augalų kolekciją, reikia pa
bandyti ir prisidauginti vis 
gražesnių gėlių.

žemė ir jos paruošimas. 
Nevisi augalai ir gėlės vie
nodai auga toj pačioj žemėj. 
Pvz., hortensijos, chrysan- 
temos, žydintis klevas, ja
ponų rožė (hibiscus), pal
mės, fikusai, tai vis sume
dėję augalai, todėl jų nor
maliam augimui reikalinga 
sunkesnė, rišlesnė žemė. Ki
taip tariant, žemė sunkes
nės struktūros, bet su pa
kankamu kiekiu organinių 
medžiagų.

Kita grupė augalų ir gė
lių, kaip primulės, cyclame- 
nai, begonijos, cinerarijos

Dracaena godseffiana -- de
koratyvinis augalas, žali blizgan
tys lapai su geltonais taškais.

ir lengvos daržo žemės arba 
komposto.

I grupei geriausias žemės 
mišinys: 2 dalys sunkaus 
juodžemio, 2 dalys durpių, 
1 dalis perpuvusių lapų, 2 

: dalys stambaus smėlio, % 
dalies perpuvusio sauso kar
vių mėšlo. Patartina gerai 
sumaišyti.

II grupei: 2 dalys juodže
mio, komposto, 2 dalys lapų 
žemės, V2 dalies perpuvusio 
karvių mėšlo, 1 trijų colių 
vazonėlis kaulamilčių 1 ki
birui žemės mišinio, 2 dalys 
smėlio.

DABAR PATS LAIKAS.

liūs. Palikti tik tris pumpu
rus.

Nepamirškime ir globoki
me paukštelius. Jie mus ir 
vėl pralinksmins pavasariui 
sušilus.

Kambarines gėles reikia 
peržiūrėti, patikrinti, gal 
kai kurias reikia persodinti. 
Jei matosi išlindę šaknys

apačioj vazono, tai tikrai 
jau laikas. Persodinant nau
doti didesnį vazoną. Jei bu
vo 4”, tai imti 5”.

Laikas svogūnais sodinti 
gloxinias, calijas (lelijos), 
caladium (margais lapais) 
gana egzoktiškai atrodo. 
Gražu kambaryje ir darže
lyje.

ir visa eilė tropinių lapuotų 
augalų, reikalauja puresnės, 
lengvesnės žemės, suside
dančios iš perpuvusių lapų

Visiškai skirtinga žemė 
reikalinga kaktusams, dy
kumų augalams. Kaip ma
tysim iš sudėties, ji nepri
valo turėti perdaug organi
nių medžiagų.

2 dalys smėlio, 2 dalys 
juodžemio, nesunkaus, 1 da
lis smulkiai sutrintų plytų 
ar vazonų, ĮĄ dalies lapų že
mės, 1 trijų colių vazonėlis, 
lešiuotų kalkių vienam ki
birui žemės mišinio, gerai 
sumaišius.

Genėti ir apipiaustyti 
vaismedžius, vaiskrūmius ir 
vynuoges. Sausos, nulūžę, 
išsikeroję medžio viduje ša
kos, turi būti pašalintos. 
Taip pat išpiaustyti vilk- 
ūgius. žaizdos, didesnės 
kaip 2 cm., privalo būti už
teptos su vašku. Gan atsar
giai genėti obelaites, vyš
nias ir slyvas, kad nepašali
nus perdaug vaisinių šake
lių. Metų prieauglį reikia 
trumpinti nuo pusės iki 
trečdalio prikerpant. žino
ma, priklauso ir nuo augi
mo.

Vynuogėms reikia nukirp
ti ilgus praeitų metų aug-

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

CtMtfaClitff

ATSIMINKIT!.. TAI

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA, AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS
MAY’S STORE HOURS THURSDAY:

DOVVNTOVVN 9:30 TO 9
MAY’S ON THE HEIGHTS, PARMATOWN,

AND SOUTHGATE 9:30 TO 9:30

YRA BŪDAS 
ŽEMĄ KAINĄ!

DAUG GAUTI UŽ ŠIA

• DOWNTOWN
• ONTHEHE1GHTS
• PARMATOVVN
• SOUTHGATE

May’s didysis milijono dolerių išpar
davimas duoda progos nusipirkti ko 
jums reikia, jūsų šeimai ir jūsų na
mams geros rūšies ir už labai žemą 
kainą. Kostiumai, paltai paruošti ne
šiojimui, Įvairūs reikmenys, baldai, 
kilimai, baltiniai, pąpuočalai, laikro
džiai ir... visa kita, ko tik jums rei
kia.

I
k*

MAY’S 4 KRAUTUVĖS — ĮSKAITANT RŪSĮ.
• MILŽINIŠKAS SUTAUPYMAS • DIDELIS PASIRINKIMAS

• NAUJAUSIOS MADOS PREKĖS.

MAY’S

• D0WNT0WN... PUBLIC SQUARE
• ON THE HEIGHTS... CEDAR CENTER
• PARMATOVVN ... RIDGE AND

RIDGEVVOOD DRIVE
• SOUTHGATE... VVARRENSVILLE

AND LIBBY ROADS

'• • •
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Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio Ansamblis su dirigentu Alfonsu Mikulskiu.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO

JungtiniŲ Amerikos Valstybiy 
senatorius Stephan M. Young.

PAMALDOS:
10 vai. šv. Mišios Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos lietuvių parapijos 

bažnyčioje. Pamaldų metu giedos Čiurlionio Ansamblis, dirig. muz. A 1 - 
fonso Mikulskio.

10:30 vai. šv. Mišios šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje. Pamaldų me
tu giedos bažnytinis choras vad. muz. Prano Ambrazo.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 4 vai. po pietų Panelės šv. Nesiliaujančios Pagal
bos lietuvių parapijos naujoje salėje — 18022 Neff Road.
Pagrindines kalbas pasakys Liettuvos Atstovas Amerikoje — Washing- 
tone — ministeris JUOZAS RAJECKAS ir Jungtiniu Amerikos Valsty
bių senatorius STEPHAN M. YOUNG.
Meninę dalį išpildys ČIURLIONIO ANSAMBLIS, vadovaujamas Al
fonso Mikulskio.
Organizacijos su vėliavomis dalyvauja pamaldose ir iškilmingam minė
jime.
VISI DALYVAUKIME PAMALDOSE IR IŠKILMINGAM MINĖJIME!

Rengia Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyrius.

J
CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

MINISTRAS RAJECKAS 
PER RADIJĄ, TELEVI
ZIJĄ IR VASARIO 16 

MINĖJIME
Penktadienį vakare (10) 

Lietuvos atstovas Washing- 
tone, Juozas Rajeckas, da
lyvaus WD0K radijo sto
ties programoje "Project 
1260” (bangos ilgis 1260), 
kurios direktoriumi yra ži
nomas komentatorius Fred 
Griffith. Platų reportažą 
apie ministrą J. Rajecką ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą tą pačią dieną pa
tieks radijo stotis (WGAR 
(bangos ilgis — 1300). Be 
to, ministras Rajeckas da
lyvaus Dorothy Fuldheim 
telev i z i j o s program oje 
(WEWS, Channel 5), kuri 
bus pertransliuota normaliu 
laiku 6:30 po pietų, sekan
čią savaitę, t. y. po oficia
laus vasario 16-osios minė
jimo. (Tiksli diena bus pra
nešta vėliau). Per lietuvių 
radiją min. J. Rajecko pasi
kalbėjimas bus perduotas 
penktadienį, vasario 9 d., 8 
vai. vak.
Penktadienį, vakare, vasa

rio 9 d., Sheraton-Cleveland 
viešbutyje Clevelando Ame
rikos Lietuvių Taryba ren
gia ministrui Rajeckui pa

44 METU 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

rengiamas 
vasario 11 d.

sekmadienį

gerbti priėmimą, į kurį pa
kviesti lietuvių ir amerikie
čių visuomenės atstovai.

Min. J. Rajeckas šešta
dienį, vasario 10 d., 3:30 
vai. po pietų padės vainiką 
prie pirmojo ir paskutiniojo 
Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos kapo mauzolie
juje. Galintieji atvykti Į 
mauzoliejų prašomi nevė
luoti.

Pagrindinę kalbą min. J. 
Rajeckas pasakys Vasario 
16 minėjime, sekmadieni, 
vasario 11 d., 4 vai. Naujo
sios parapijos salėje.

• Sktn. Vladas Vijeikis, 
Liet. Sk. S-gos JAV Vidu
rio Rajono vadas, vasario 
17-18 d. savaitgaliui iš Chi
cagos atvyksta į Clevelan- 
dą.

šeštadienį, vasario 17 d. 
svečias dalyvaus pas sktn.
G. ir N. Juškėnus šaukia
moje Clevelando skautinin-

GERIAUSIA DOVANA 
YRA. R. SPALIO ~ 

"ALMA MATER"

DIRVA

Lietuvos atstovas JAV — 
Washingtone ministeris Juozas 
Rajeckas.

kių-kų ir abiejų tuntų sk. 
tėvų komitetų sueigoje, šiai 
sueigai ruošiami keli disku
siniai pašnekesiai.

Sekmadienį, vasario 18 
d., tuoj po sumos, šv. Jurgio 
parapijos salėje, bus bend
ra Neringos ir Pilėnų tuntų 
sueiga. Joje bus pravestas 
vilkiukų ir skautų įžodis. 
Taip pat bus parodytas iš 
Chicagos atvežtas skautiš
kas filmas. Skaučių ir skau
tų tėvai bei bičiuliai kvie
čiami atsilankyti šioje su
eigoje.

• Clevelando Vyrų Okteto 
koncertan, kurį rengė Spor
to Rlubo žaibo Tėvų-Rėmė- 
jų komitetas Slovenian Au
ditorium, buvo susirinkę 
per 300 svečių.

Programa buvo nuotai
kinga, dainininkai susilau
kė daug plojimų, o po kon
certo ir gėlių.

žinoma, svečių galėjo 
daugiau atsilankyti ir tuo 
stipriau paremti organizuo
tų sportininkų veiklą.

Ronecerto metu A. Biels- 
kus pristatė geriausius apy
gardos sportininkus. Pri
stačius krepšinio komandą 
visi pasigedo tinklininkių, 
laimėjusių svarbias pirme
nybes Baltimorėje, o taip 
pat ir stalo tenisininkų, gra
žiai pasirodžiusių Ohio pir
menybėse. Juk visi tie lai
mėjimai buvo atsiekti tik 
prieš savaitę.

Clevelando Vyrų Okteto 
meninis pajėgumas paste
bimai auga. Tikimės, kad jį 
įvertins tos srities specia

listai. Labai pasitaisęs tari
mas, kuris anksčiau kiek 
šlubavo ir būdavo sunkoka 
kai kuriuos žodžius supras
ti. Bet oktetui dar reikia re
žisūros. Visi, išskyrus V. 
Raulinaitį (kol jis neperšar- 
žuoja), perdaug visose dai
nuojamose dainose sustin
gę. O tokio lengvo žanro 
dainose sustingimas ir šal
tumas tikrai nepadeda per
duoti dainuojamos dainos 
nuotaikas.

Kad tokio žanro dainas 
publika mėgsta, geriausiai 
galima spręsti iš gausių 
plojimų. Taigi oktetas savo 
buvimą pilnai pateisina ir 
gali sėkmingai koncertuoti 
Įvairiose lietuviu kolonijose.

• Jonas Kazlauskas pa
jamų mokesčius (Income 
Tax) pildo Dirvos patalpose 
kiekvieną šeštadienį nuo 9 
vai. iki 1 vai. po pietų arba 
pagal susitarimą telefonu 
RE 1-7222,

SENATORIUS BARRY M. 
GOLDWATER pereitą ketvirta
dienį kalbėjo Clevelande, didžioje 
miesto auditorijos salėje, kurio 
pasiklausyti buvo susirinkę virš 
8000 žmonių. Jis yra žinomas 
kaip nekompromisinės kovos 
priešas prieš komunizmą skelbė
jas.

Pasak jo, kiekviena vidaus ar 
užsienio politikos klausjmą rei
kia spręsti taip, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių pozicija ko
munizmo atžvilgiu stiprėtų, o 
ne silpnėtų. Anot Goldwaterio, 
viskas priklauso nuo komunizmo

PAIEŠKOMI
Bartkus, Domininkas, Alekso 

sūnus, ir šeima
Biederman, Gustavas ir žmo

na Stefanija, gimę Lietuvoje, bei 
jų vaikai Malvina, Olga, Rudol
fas ir Stefanija. Gyveno Brook
lyn, N. Y.

Jackauskienė, Ieva, jos duktė 
Slaninienė - Jackauskaitė, Mag
dė, ir dukters vyras Slanina, 
Aleksas

Janušauskienė, Elena, iš Van- 
teinių km., Radviliškio vai., Šiau
lių apsk.

Linkevičius, Antanas, žmona 
Elena, sūnus Jonas, duktė Lyda, 
gyvenę Šiauliuose

Litvinas, Jonas ir Pranas, iš 
Pašušvio vai., gyveno Reading 
Pa.'

Maciejūnienė-Šocikaitė, Ona, 
kilusi iš Vilniaus apskričio, gy
veno Baltimore, Md.

Martišauskas, Antanas, Vinco 
sūnus

Monkevičius, Pranas, Antano 
ir Magdalenos sūnus, gimęs 
Amerikoje.

Novogrodskis --Novogrudskas 
Antanas ir Jonas, bei Jono sū
nus Jonas, kilę iš Raseinių apsk.

Plauška, Antanas, gimęs Ame
rikoje 1900 m. spalio 3 d., gyve
nęs Klaipėdos Krašte.

Remeika, Petras 1947 m. bu
vęs Vokietijoje

Slaninienė - Jackauskaitė, 
Magdė, vyras Slanina, Aleksas, 
ir motina Jackauskiertė, Ieva

Urbonavičiūtė, Jadvyga ar Jo
nė, gydytoja, gyveno Pietų Ame
rikoje -- Argentinoje ar Brazi
lijoje -- su seserimi.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.
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Clevelandiečiui Jonui Grigaliūnui filatelijos parodoj Chicagoje 
įteikiama premija už geriausį pašto ženklų rinkinį, kuris buvo iš
statytas parodoje.

sunaikinimo, užtat į tą tikslą tu
ri būti sukoncentruotos visos mū
sų pastangos. Gali būti atsitiki
mų, kad tos pastangos turės būti 
nukreiptos į rėmimą ne demok
ratiškų santvarkų, kaip pavyz
džiui, Franco Ispanijos, kuri yra 
patikimiausia sąjungininkė prieš 
komunizmą. Panašiai ir dėl įvai
rių Pietų Amerikos valstybių: 
reikia remti visus tuos, kuris 
nekompromisiniai stos kovon su 
komunizmu, nors jų sistemos 
gali tuo tarpu neatitikti Ameri
kos demokratijos sąvokos.

Atsiminkime — sako Gold- 
wateris, kad komunizmo tikslas 
yra sugriauti laisvę ir demokra
tiją ir kad Maskvos motyvas 
remia neva "laisvės" judėjimus 
Afrikoje, Azijoje ir Pietų Ame
rikoje, yra susilpninti Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Vakarų 
Europos įtaką ir tuo būdu su
duoti smūgį prieš - komunis
tinėms pajėgoms. Gali atrodyti 
paradoksalu, bet yra faktas, kad 
naiviai prisidėdami prietų"lais
vės judėjimų”, mes silpniname 

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: L1 1-4611

SAVINGS 
EARN UPĖN EVERY SATURDAY UNTIl 2:30

4&/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TKAVELERS CHEQUES

> 'IX TOWX OI-FKE — 6712 SLTEKIOR AT EAST G8 ST.

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 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

prieškomunistines jėgas ir tal
kininkaujame Maskvai.

Senatorius Goldwater yra dide
lis priešas paramos Titui, Go- 
mulkai ir kitiems komunizmo 
pašlemėkams. Galimas daiktas 
kad remdami tokius individus, 
mes netiesioginiai padedame 
Maskvai kalti ginklus mūsų 
kareiviams Žudyti.

Senatorius pareiškė kritišku 
minčių ir dėl įvairių socialinės 
globos įstatymų: Socialinė globa 
yra reikalingas dalykas, bet ji 
turi būti sutvarkyta taip, kad ji 
būtų teikiama tiems, kurie yra 
jos iš tikrųjų reikalingi. Bili
joninių sumų skir imas visokioms 
"globoms" ir milžiniško admi
nistracinio aparato kūrimas toms 
globoms administruoti, nekalbant 
apie tos globos piktnaudojimą, 
užmuša individualinę iniciatyvą 
ir pastangas siekti asmeninės 
finansinės nepriklausomybės.

Senatoriaus kalba susirinkusių 
buvo išklausyta dideliu susido
mėjimu.

Julius Smetona

3



DIRVĄ
Nr. 16 1962 m. vasario 7 d.

VINCAS JUODVALKIS GAVO C.P.A. DIPLOMĄ Vitalis Žukauskas Patersone

KAS IR KUR?
• Vasario 16-sios proga Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Talkos Chicagos Komitetas 
rengia LNT-LNF bičiulių 
suėjimų, įvyksiantį 1962 m. 
vasario 10 d., 19:30 vai., 
Pakšto salėje, 2801 W. 38 
St. Maloniai kviečiame vi
sus parengime dalyvauti.

Lietuvos valstybinei šven
tei minėti skirta proga žo
dį tars Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Abraitis ir 
įvyks trumpa meninė pro
grama. Programoje daly
vauja Eglė Vilutienė ir Ke- 
lečius. Po to seks bičiuliškas 
pobūvis. Staliukus galima 
rezervuotis telefonu: PR
6-8948 ar CL 4-1938. Įėji
mas ir vakarienė — $3.50.
• Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje (LŠST) korės- 
pondencinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja 73 at
stovai iš JAV ir Kanados, 
jau beveik įpusėjo. Išrinkti 
trys nauji Š-gos garbės na
riai : Sofija Putvytė-Man- 
tautienė, gen. Kazys Mus
teikis ir prof. Jonas šimo- 
liūnas. Tokiu būdu šaulių 
Sąjunga turės 5 garbės na
rius. Aleksandras Mantau- 
tas ir Rapolas Skipitis buvo 
išrinkti ankstyvesnio suva
žiavimo.

Dauguma suvaži avimo 
dalyvių pasisakė, kad cent
ro valdyba būtų renkama iš 
Chicagos. šiuo metu vykdo
mas kandidatų į S-gos cent
ro valdybą, revizijos komi
siją ir garbės teismą staty
mas, kuris baigiasi vasario 
mėn. 17 d.
• Vilniuje vyksta nauja di
delė byla už užsienio valiu
tos spekuliaciją. Joje, kaip 
komunistinė spauda rašo, 
reikalas eina apie 13 mili
jonų rublių. Kaltinamųjų 
suole visi žydų tautybės as
menys.
• Sol. Juzė Augaitytė, iš 
Philadelphijos, sausio 27-28 
d. lankėsi' New Yorke. Ta 
proga dalyvavo Korp! Neo 
Lithuania šventėj.

J. Augaitytė yra Lietuvių 
Moterų Atstovybės klubo 
pirmininkė Philadelphijoj ir 
plačių užsimojimų visuome
nininke Philadelphijoj. Turi

NEWARK
Tautinės Sąjungos skyriaus 

susirinkimas
Pranešame, kad A. L. T. 

S-gos 5-tas skyrius šaukia 
pakartotiną metinį visų na
rių susirinkimą. Susirinki
mas įvyks bet kokiam susi
rinkusių narių skaičiui, va
sario 9-tą dieną, 7:30 vai. 
vakaro. Trečiokų Įstaigos 
patalpoje — 311 \Valnut 
Street, Ne\vark 5, Neu Jcr- 
sey.

Prašome visų dalyvauti, 
nes bus renkama skyriaus 
vadovybė, pranešimai apie 
skyriaus veiklą, pranešimai 
iš centro vadovybės ir kiti 
reikalai. V. K. 

V. S. DR. VYTAUTUI ČEPUI,

jo tėveliui MOTIEJUI ČEPUI Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą

Bostono Jūrų Skautu 
Nemuno Uosto Direkcija

savo mokinių dainavimo 
studiją.
• Jokūbas Stukas, Lietuvos 
Atsiminimų Radijo vedėjas 
New Yorke, trims savai
tėms atostogų išvyko į Flo
ridą.

Radijo programai šiuo 
metu vadovauja Liudas Stu
kas, Jonas Valaitis ir Al
girdas Kačanauskas.
• Paieškomas Alfonsas Sta
sys. Anksčiau gyveno ar 
tebegyvenąs Brooklyne, N. 
Y. Paieško giminės iš Lie
tuvos. Atsiliepti ar žinan
tieji apie jį prašomi pra
nešti šiuo adresu: S. Ra- 
činskas, 1030 Dillewood Rd., 
Cleveland 19, Ohio.
• M. Venis, iš So. Boston, 
Dirvai paremti atsiuntė 
$10.00 auką.
• A. Matjoška, iš Dorches- 
terf, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• J. Vilutis, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

PATVIRTINTI LIETUVIŲ 
FONDO ĮSTATAI

LB Tarybos 1961 rugsėjo 2 -3 
sesijos nutarimu, buvo sudaryta 
komisija Lietuvių Fondo įsta
tams perredaguoti pagal Tarybos 
priimtus principus. Komisija jai 
pavestą darbą atliko ir įstatų pro
jektą persiuntė atitinkamiems LB 
organams. Dėl galutinės įstatų 
redakcijos buvo susitarta įstatų 
komisijos ir LB. organų atstovų 
pasitarime 1962 sausio 6 Chica- 
goj. LB Tarybos Prezidiumas į- 
statų projektą pateikė LB Tary
bai korespondenciniu būdu bal
suoti 1962 sausio 16 d.

LB Tarybos Prezidiumas 1962 
vasario 3 dienos posėdy konsta
tavo tokius LB Tarybos balsavi
mo duomenis:

1. buvo išsiųsta 41 balsavimo 
kortelė, nustatytu terminu (ne 
vėliau kaip iki sausio 27 dienos 
pašto antspaudo data) buvo grą
žintos 37 kortelės, negrąžintos 
4;

2. iš grąŽintųjųbalsavimokor
telių buvo 32 už projektą, 1 prieš 
projektą, 3 susilaikė, 1 nieko 
nepažymėjo.

Tuo būdu Lietuvių Fondo įsta
tai LB Tarybos balsavimu yra 
patvirtinti ir pateikiami JAV ati
tinkamoms įstaigoms inkorpo
ruoti.

įstatai yra parengtidviem(lie- 
tuvių ir anglų) kalbomis su ati
tinkamais priedais, iš viso 10 
mašinėle rašytų puslapių. Lietu
vių Fondo tikslas juose nusaky
tas šiaip: fondas veikia lietuvių 
švietimui, mokslui, kultūrai 
remti, skatinti bei ugdyti ir 
lietuvių globai U. S. kicentai 
Revenue Code paragrafo 501 (c) 
(3) prasme (pagal šį paragrafą 
nuo mokesčių mokėjimo atleid
žiama korporacijos ir bendruo
meniniai fondai, organizuoti ir 
veikią išimtinai religiniais, lab
daringais, moksliniais, litera
tūriniais ar auklėjimo tikslais, 
jeigu jokia fondų pajamų dalis 
neina akcininkų ir kitų individų 
naudai arba esminė jų veikimo 
dalis nėra'propagandos skleidi
mas ir 1.1.).

Pagrindinis fondo kapitalas (jei 
pats aukotojas, duodąs nemažiau 
kaip tris tūkstančius dol., nenu
mato kitaip) yra neliečiamas, 
apyvartines sumas sudarys šio

Praeitą savaitę clevelandietis Vincas Juodvalkis gavo Certified 
Public Accountant diplomą. Tai ryžtingo darbo vaisius. Visoj 
Amerikoj yra vos keli lietuviai, pasiekę šį aukštą profesinį buhalterio 
--revizoriaus laipsnį.

Naujasis C. P. A. diplomantas yra kilęs iš Zarasų, kur lankė 
gimnaziją. Kaip ir daugelį lietuvių, karo audra jį atbloškė į Ameriką. 
Bet vos spėjus čia įsikurti, buvo pašauktas į JAV kariuomenę ir 
išsiųstas į Korėjos frontą. Grįžęs iš kariuomenės, Vincas Juodvalkis, 
vietoj įsijungęs į fizinį darbą dirbančiųjų eilės, su dideliu užsi
spyrimu pradėjo mokytis, vakarais lankydamas IVestern Reserve 
universitetą, kurį 1958 metais baigia ir pradeda dirbti buhalteriu 
Brubaker, Helfrich and Taylor C. P. A. firmoje, su tvirtu sprendi
mu pačiam tapti Certified Public Accountant.

Po sunkaus mokymosi, darbo pastangos buvo apvainikuotos C. P. A. 
diplomu.

Vincas Juodvalkis yra sukūręs lietuvišką šeimą ir su žmona Al
dona augina sūnų Saulių, aktyviai dalyvaudami Clevelando lietuvių 
visuomeniniame gyvenime.

NAUJA VALDŽIA ALT SĄJUNGOS 
BOSTONO SKYRIUJE

Vasario 3 d. ALT S-gos 
Bostono sk. valdyba, vad. 
dipl. inž. J. D a č i o, su
šaukė metinį nariu susirin
kimą. Gal todėl, kad reikėjo 
pasvarstyti visa eilė rim
tesnių klausimų, kokių su
rinko gana gausus būrys. 
Susirinkimą aplankė spe
cialiai iš New Yorko atvy
kęs ALT S-gos centro val
dybos vicepirmininkas Dr. 
Br. N e m i c k a s.

Susirinkimo pirm, išrink-

kapitalo duodamos pajamos bei 
procentai. Fondo nariu su bal
savimo teise tampa kiekvienas, 
pagrindiniam kapitalui paaukojęs 
ne mažiau kaip šimtą dol.

Fondo organai yra a) metinis 
narių susirinkimas, b)susirinki
mo renkama taryba bei kontro
lės komisija, c) tarybos renkami 
arba sudaromi garbės komitetas, 
valdyba, pelno skirstymo komi
sija, investavimo komisija, in
formacijos komisija ir kt.

įstatais pripažįstama bei pa
gerbiama kiekviena individuali 
pastanga: fondo nariu gali tapti 
kiekvienas lietuvis (narys gauna 
po vieną balsą nuo kiekvieno 
paaukoto, testamentu palikto ar 
paskolinto šimto dol.), Bet pri
pažįstama bei pagerbiama taip 
pat ir kolektyvinė bendruomeni
nė pastanga, nes aukos gali būti 
įnešamos draugijų ir pačios 
Bendruomenės ar per Bendruo
menę. Šiuo atveju Bendruomenė 
fonde įsigyja tiek balsų, kiek jos 
ar per ją įnešama aukų.

Yra numatyta fondo Įstatų kei
timo (svarus balsas Čia taip pat 
duodamas Bendruomenei), fondo 
likvidavimas ir kit būtini proce
dūriniai klausimai.

Žodžiu, fondas tampa kūnu. 
Reikia sutikti su mūsų spaudoj 
keliama mintimi, kad šio fondo 
augimas praktiškai parodys 
lietuvių visuomenės patriotizmą 
bei susipratimą. Linkėtume, kad 
to mums nestigtų.

Prez. inf. 

tas Just. V a i č a i t i s , 
sekr. L e n d r a i t i s. 
Kiek ilgesnių šnekų sukėlė 
praėjusio visuotinio sky
riaus narių susirinkimo 
protokolas, bet netrukus 
buvo surasti sprendimai ir 
nuomonių skirtumai išly
ginti. Reikia pripažinti, 
Just. Vaičaitis susirinkimui 
vadovavo sklandžiai, paro
dydamas, kad šiame darbe 
jis turi pasigėrėjimą suke
liantį patyrimą.

Pasinaudodamas atvyki
mo proga, Dr. Br. Nemickas 
padarė trumpą, bet reikš
mingą pranešimą apie ALT 

;S-gos centro valdybos ak
tualiuosius rūpesčius: Ant. 
Smetonos monografijos iš
leidimą (ją baigia rašyti 
mūsų prityręs monografas 
A. Merkelis), naują lietuvių 

\sąskrydį Į Vashingtoną, D. 
(’., ir liet, jaunimo proble
mas. Be to, jis atsakė į visą 
eilę skyriaus nariu paklau
simų.

Iš sk. pirm. inž. J. Dačio 
pranešimo paaiškėjo, kad 
jo vad. valdyba praėjusiais 
metais dirbo Su atsidėjimu 
ir rūpestingumu. Jos Įga
lioti sk. nariai uoliai dirbo 
visose bendrinėse Bostono 
liet, organizacijose, pati sk. 
valdyba surengė jaunimo 
pavasario šventę, rėmė Su- 
batvakariams rengti komi
sijos darbus, pravedė namų 
pasienių drenažus, pašali
nusius rūsio drėgmę, sutel
kė tiek lėšų, kad baigė mo
kėti namų skolą sk. garbės 
pirm. Jonui K a s m a u s - 
k u i, sumokėdama jam 
750 dol. Iš to paties inž. Da
čio pranešimo sužinojom, 
kad sk. garbės pirm. J. 
Kasmauskas namams pirk
ti ir Įrengti yra paaukojęs 
daugiau negu 5000 dol. Sky
riaus nariai už tai jam pa
dėkojo karštais ir nuošir-

PATERSON, N. J. Patersono 
Pabaltijo Moterų Lietuvių Atsto
vybės Klubas yra gana veiklus. 
Susirinkimai vyksta kas mėne
sį Klubo narių butuose, kur šei
mininkė susirinkimo dalyves 
gražiai pavaišina. Prie vaišių 
stalo būna aptariami ir veiki
mo planai, bei visokie reikalai, 
o tų reikalų daugybė.

Kasmet Moterų klubas suren
gia vieną kitą pobūvį, paskaitą, 
didesnę vakarienę ir t.t. Čia rei
kėtų paminėti Dr. L. Plecha
vičiaus paskaitą sveikatos klau
simais, kurios turėjo progos 
ir platesnioji visuomenė. Bet 
daugiausia jos rūpinasi lietuviš
kuoju jaunimu ir lietuvėm mote
rim. Jos šelpia vasario 16 gim
naziją Vokietijoje, vargo mokyk
lėles, Motinos dienos proga jos 
nusiunčia siuntinių vargstan
čioms motinom Sibire. Jos kas
met duoda auką Lietuvos išlais
vinimo reikalams Vasario 16 d. 
proga, jos prisimena ir Lietu
vių Atstovybės nares Vokieti
joje.

1962 m. Pabaltijo Moterų Lie
tuvių Atstovybės Klubo' valdy
ba sudaro: pirm. Iz. Keraitienė, 
sekr. Br. Kožukauskienė, iždi
ninkė M. Paulienė ir valdybos 
narė -- A. Valatkienė. Revizi
jos komisijon išrinkta --M, Šau
lienė ir O. Baltutienė.

Dabar Patersone yra statoma 
nauja lietuvių bažnyčia, kuriai

tižiais plojimais. Paminėtą 
skolos likutį baigus mokėti, 
tie dailūs namai perėjo ALT 
S-gos Bostono sk. visiškon 
nuosavybėn. Skyriaus na
riai ir tuo nuoširdžiai pasi
džiaugė, dėkodami inž. Da
čio vad. valdybai, už rūpes
tį ir gražias pastangas. Tie
sa, skyrius už namus dar 
yra skolingas centro valdy
bai ir atskiriems sk. na
riams, bet tos paskolos nė
ra didelės, neterminuotos ir 
beprocentinės. Vienas sk. 
narys — Ant. A n d r i u- 
1 i o n i s — čia pat, susirin
kime, savo šimtinę paauko
jo namui fondui. Ir jam pri
klauso nuoširdi padėka.

Susirinkime atskirus pra
nešimus padarė BALFo 
Bostono sk. pirm. Ant. 
Andriulionis, sk. 
atstovai Bostono ALT-boj 
inž. E. Cibas ir Just. 
Vaičaitis, atstovas 
Bendruomenės Bostono val
dyboj L e n d r a i t i s , 
Subatvakarių k-jos pirm, 
inž. Cibas ir Revizijos 
komisijos aktą, užgiriantį 
valdybos darbus, paskaitė 
Ign. V i 1 ė n i š k i s .

Inž. J. Dačio valdybai ne
sutikus antrus metus dirb
ti, naujon sk. valdybon 
vienbalsiai išrinkta L. Če
pienė, VI. Mickų- 
n a s , Ant. Matjoš
ka, T . J a n u k ė n a s , 
Ant. V i I ė n i š k i s ir 
R a č k a u s k a s . Reika
lui atsiradus, valdyba turi 
teisę pasirinkti dar porą na
rių. Tokiu būdu ALT S-gos 
Bostono sk. turi naują val
džią. kurios nariai pareigo
mis dar nepasiskirstė. Pa
žindami žmones, iš anksto 
galim tarti, kad naujoji sk. 
valdyba bus rūpestinga ir 
veikli. Tegu jos darbus len
gvina palankūs šių krantų 
vėjai!

Tame pačiame susirinki
me išrinkta ir nauja Revi
zijos komisija.

Susirinkimui pasibaigus, 
sk. nariai turėjo bendrą va
kariene, gražiai ir rūpestin
gai parengtą O. V i lė
ni š k i e n ė s ir A. V a - 
k a u z i e n ė s . Pobūviui 
vadovavo Just. Vaičaitis, 
čia dar žodį tarė sk. garbės 
pirm. J. Kasmauskas, Dr. 
Br. Nemickas, inž. J. Dačys, 
inž. J. Cibas, Dr. Vyt. Če
pus ir kt. Geroj nuotaikoj 
sk. nariai maloniai pasišne
kėjo iki pusiaunakčio. Tu
rėdamas geras sąlygas uo
liai dirbti, reikia tikėti, 
ALT S-gos Bostono sk. su
ras kelius augti, stiprėti ir 
būti susiklausymo pavyz
džiu. K. L.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
kuris vasario 10 Patersono lie
tuvių parengime išpildys progra
mą.

užbaigti dar reikia daug lėšų. 
Lietuvių Moterų Atstovybės klu
bo valdyba ir šiam reikale nori 
padėti. Visiems aišku, kad lie
tuviškoji parapija yra svarbi lie
tuvybės išlaikymui išeivijoje.

Tam tikslui jos rengia labai 
gražų pobūvį -- vakarienę, kuri 
įvyks 1962 m. vasario 10 d. gra
žiausioje Patersone Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje -- 62
Lafayette str., Paterson, N. J. 
Programa išpildys dramos akto
rius Vitalis Žukauskas. Bus gra
žu ir įdomu.

Po programos bus šokiai gro
jant geram orkestrui. Pelnas ski
riamas naujosios lietuvių baž
nyčios statybos fondui. Vakarie
nei bus duodami karšti valgiai. 
Vakarienės pradžia punktualiai 
6 vai. vak., o šokiai prasidės 
9 vai. vak,

Pabaltijo Moterų Lietuvių At
stovybės Klubas prašo visus pa- 
tersoniečius tą vakarą paremti 
jų gražų darbą, t. y. naujosios 
lietuvių bažnyčios statybą, ska
niai pasivaišinti, pamatyti ir iš
girsti aktorių Vitali Žukauską, 
nuotaikingai praleisti laiką. Jos 
laukia svečių ir iš kitų miestų.

KITOS ŽINIOS
Juta ir Tada Tallat - Kelpšai 

su dukrele studente Vita iš
vyko žiemos atostogų. Žada lan
kyti Chicagą, Montrealįir kt. Ta
das ir jo duktė Vita yra dideli 
slidžių sporto mėgėjai, todėl 
porai dienų sustos kalnuose pa
slidinėti.

♦
Vaclovas Slepakovas, nuolati

nis lietuviškų parengimų talki
ninkas sunkiai susirgo. Jam Dr.
L. Plechavičius padarė operaci
ją šv. Juozapo ligoninėj, Yon- 
kers, N. Y. Operacija pa vyko ge
rai, ligonis sveiksta.

♦
Sausio 18 d. mirė Juozas Vai

čaitis, 76 m. Jis buvo vienas iš 
pirmųjų Patersono lietuvių.Tau
rus lietuvis ir geras parapietis. 
Jis pirmas naujai statomai lie
tuvių bažnyčiai įteikė 500 dol. 
auką. Buvo kilęs iš Kudirkos 
Naumiesčio. Išaugino gražią šei
mą — 2 sūnus ir 4 dukteris. 
Visi sukūrė lietuviškas šeimas. 
Kiek galėjo, vaikus stengėsi iš
mokslinti. Sūnus Jonas baigė 
muzikos konservatoriją Belgijoj, 
o duktė Eleonora Sakavičienėgc- 
rai skambina piano ir groja var
gonais. Paliko 20 vaikaičių ir 
G provaikaičius.

♦
Nijolė Slepakovaitė sausio 30 

d. baigė Patersono aukštesnią
ją mokyklą (Paterson Eastside 
liigh School). Ji priklausė vieti
nei ateitininkų kuopelei ir tauti
nių šokių grupei. SLA gegužinėje 
ji buvo išrinkta gražiausia lietu
vaite. Tokius pat rinkimus ji 
laimėjo mokykloje ir savo kla
sėje. Ji gavo sekretorės darbą 
vienoje didelėje baldų krautuvė
je, Patersone, kur pradėjo dirb
ti vasario J d.

•
Kiekvieną penktadienį Lietu

vių Piliečių Klubo salėje vyksta 
šokiai, kur lietuviškas jaunimas 
turi progos pasilinksminti. Šo
kiai prasideda 8 vai. 30 min. 
Šokiams groja orkestras. Salės 
adresas 62 Lafayette St., (kam
pas Summer Str.)

Ona Upiutė

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.


	1962-02-07-Darvia 0001
	1962-02-07-Darvia 0002
	1962-02-07-Darvia 0003
	1962-02-07-Darvia 0004
	1962-02-07-Darvia 0005
	1962-02-07-Darvia 0006
	1962-02-07-Darvia 0007
	1962-02-07-Darvia 0008

