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SOVIETAI GINKLUOJA KUŠA ATOMINĖM RAKETOM
žią savaitę, jau antrą 

kartą, V. Zorinas, Sovietų 
Sąjungos atstovas Jungti-

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
"Washingtonas bijo ne tiek 

mūsų revoliucijos, kiek to 
sprogimo, kuris gresia visoj 
Pietų Amerikoje", aną’ dieną 
šaukė Castro dviem milijo
nams kubiečių, susirinku
siems l revoliucijos aikštę 
ir, pasak užsienio stebėtojų, 
jo koliojimai prieš JAV su
silaukė milžiniškų ovacijų.

Tai jvyko po to, kai Ameri
ka nutarė pastatyti tašką san
tykiams su Kuba, nutraukdama 
visus prekybinius ryšius.

Kennedy, matyt, prarado bet 
kokią vilti sugrąžinti Kubą t 
laisvųjų tautų tarpą. Bet ar 
ši priemonė duos kokių rezul
tatų, kai Kanada atsisako pa
sekti JAV pėdomis, toliau tęs
dama prekybą su Castru, o 
Pietų Amerikos valstybės 
nėra jau taip vienbalsiškai 
nusistačiusios prieš Kubą.

•

Neįsivaizduojama kokiu bū
du Kuba staiga galėtų pati 
viena išsilaisvinti iš komu
nistinio sūkurio, l kurj ją J- 
kėlė bloga Washingtono poli
tika.

Castro, išmestas iš Ameri
kos sąjungos, bus priverstas 
pasidaryti visišku Maskvos 
satelitu.

Sovietai tuo džiaugiasi fr 
yra Įsitikinę, kad laikas dirba 
jų naudai Pietų Amerikoje. 
Pasak Pravdos komentato
riaus, JAV ateity susilauks 
P. Amerikoje eiles nepasi
sekimų.

Kuba dėl savo geografinės 
padėties Maskvai yra nepatogi 
sąjungininkė. Jai bus sunku 
tiesioginiai palaikyti lokalinio 
konflikto atvejuj. Ir Maskvoj 
nenorima, kad Castro įsikarš
čiavęs pergreitai savo revo
liucijoje pereitų Į absoliutini 
komunizmą, prarasdamas 
tautini charakteri, kuris vi
lioja Pietų Amerikos liaudĮ.

•

Po Punta dėl Estą konferen
cijos sovietai pamatė, kad 
nors Kuba jiems sudarys sun
kią naštą ji verta to, nes per 
ją gali skverbtis l kitas 
Pietų Amerikos valstybes, kur 
Castro turi nemažai pasekė
ją-

Maskva jau perorganizavo 
savo užsienių reikalų ministe
riją, atidarydama specialų 
skyrių Pietų Amerikos valsty
bėms ir to skyriaus virši
ninku paskyrė Kulajenkovą, 
buvusi ambasadorių Meksi
koje, gerai pažįstanti vietines 
problemas.

Be to, Maskva nutarė pa
dvigubinti Castrui ginkluotą 
paramą.

Iki šio laiko Castro iš so
vietų gavo 100 Migų (spraus- 
minių kovos naikintuvų). Da
bar jam pažadėta keletą bom
bonešių ir trumpy distancijų 
raketų.

Iš Čekoslovakijos jis gavo 
virš 200,000 šautuvų ir auto
matų. Tai jam davė galimybę 
senus vakariečių kilmės 
ginklus išdalinti savo agen
tams Pietų Amerikoje. Castro 
yra gavęs ir 200 lengvųjų ir 
sunkiųjų tankų, 100 patrankų, 
1000 priešlėktuvinių pabūklų, 
500 minosvaidžių ir 4000 ka
rinių automobilių. Pažadėta 
ir keletas karo laivų.

Kas mėnesi iš komunistinių 
kraštų J Kubą atplaukia apie 
30 laivų, kurie saloje iš 
krauna ginklus. Ir taip kas
dien Kuba darosi Amerikai 
pavojingesnė. 

nėse tautose, puolė JAV, 
kad šios, dar šį mėnesį ren
giančios į Kubą naują inva
ziją. Iš JAV buvo katego
riškai paneigta, kad tai 
nauji Sovietų Sąjungos, o 
tuo pačiu ir dabartinio Ku
bos režimo, prasimanymai.

Bent iki šiol niekur ne
buvo pastebėta žinių, kad ir 
patys Kubos sukilėliai, ku
rie dabar dirba daug soli
džiau, ruoštųsi naujai inva
zijai. Tat kuo remiantis da
romas toks kaltinimas?

Yra manančių, ir net pra- 
nešinėjamos tikslios vietos, 
kad šiuo metu Kuboje bai
giama įrengti raketų šaudy
mo lizdai. Kubai bus duota 
net atominių raketų, kad 
JAV nė nebandytų jos už
kabinti. Tas raketas kontro
liuos iš Maskvos atsiųsti 
specialistai ir be Maskvos 
nutarimo jos nebūsiančios 
panaudotos.

Jei tos žinios nėra perdė
tos, tai JAV rimtai turi su
sirūpinti. O Maskva ir Ku
ba, norėdamos, kad raketų 
lizdai būtų baigti įrengti ir 
šūkauja, kad tuoj įvyksian
ti nauja invazija iš JAV, 
kad tik savo darbus pri
dengtų-

• Vakarų Vokietijoje įvy
kusi kasyklų nelaimė jau 
nusinešė 263 gyvybes. Ka
da bus pasiektos visos ne
laimės vietos 500 pėdų gi

VALTERIS BANAITIS PIRMIAUSIA 
LANKYSIS LOS ANGELES

Vasario 28 d. Į Los Angeles 
atskris Valteris Banaitis, Lais
vosios Europos radijo Muenche- 
ne informacijos skyriaus virši
ninko padėjėjas ir kovo 3 d. 
losangeliečiams padarys prane
šimą apie padėtj ir nuotaikas Lie
tuvoje. Valteris Banaitis savo 
tarnybos darbe susitinka su pa
bėgėliais, repatriantais bei šiaip 
paskutiniu laiku Lietuvoje gy
venusiais žmonėmis, tad apie 
Lietuvos žmonių gyvenimą ir jų 
nuotaikas yra labai gerai infor
muotas.

Valteris Banaitis aplankys ir 
kitas Amerikos lietuvių koloni
jas, tačiau pats pirmasis jo pra
nešimas bus Los Angeles mies
te.

V. Banaičio kelionę po Ame
rikos lietuvių kolonijas suorga
nizuoti ėmėsi Juozas Bačiūnas, 
žymusis kultūrininkas, visuome
nininkas ir garsių vasarviečių 
savininkas. Pats organizatorius 
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Nikita mato vis dvi Vokietijas...

lumoje, greičiausia, aukų 
skaičius dar padidės.

• JAV atominiai bandy
mai artimiausiu laiku bus 
vykdomi centriniam Pacifi- 
ke, Christmas saloje. Vieta 
buvo sutarta žymiai anks
čiau su Didžios Britanijos 
min. pirm. Mcmillanu.

• Kardinolas Spellmanas 
pirmą kartą viešai, katali
kų mokytojų konferencijo
je, darė priekaištus prez. 
Kennedžiui dėl mokyklų pa
ramos programos. Esą, ka
talikų pastabos dėl parapi
jinių mokyklų buvo perduo
tos, bet jos neradusios pri
tarimo.

• Rytų Vokietijoje pa
stebėtas gan ryškus jų ka
riuomenės telkimas Berlyno 
rajone. Kadangi šiuo metu 
nebuvo įvykę didesnių ne
susipratimų, tai toks judė
jimas kelia naują mįslę.

• JAV turistai 1961 me
tais, kada buvo prašoma už
sieny nemėtyti pinigus, su
mušė naują rekordą Grai
kijoje. len lankėsi net 
93,875 asmenys.

• JAV astronauto Glenn 
skridimas vėl atidėtas ir 
numatytas vasario 14 d., 
trečiadienį, jei bus palan
kus oras ir visi įrengimai 
veiks tiksliai. Toks atidėlio
jimas užsieniuose nelabai 
palankiai vertinamas.

J. Bačiūnas taip pat atvyks { 
Los Angeles ir jis čia laukia
mas vasario 24 d.

Amerikos Liet. Bendruome
nės centro pareigūnai kreipėsi 
J Los Angeles Liet. Bendruo
menės apylinkę, kad toji pasirū
pintų V. Banaičio pranešimą pu
blikai suorganizuoti. Susidurta su 
didelėmis kliūtimis. Kovo 4 d. 
Šv. Kazimiero parapijos metinė 
šventė, kuriai jau iš anksto bus 
pasiruošta ir parapijos salės kle
bonas J. Kučingis niekam negali 
duoti, nes kovo 3 d. vakare ji 
bus užimta parapijos šventės 
programos repeticijoms ir tt. 
Bendruomeninių namų salė -- 
permaža, negali būti nė kalbos, 
kad ji tiktų šiam reikalui. Yra 
didesnė Tautinių namų salė, ta
čiau joje rengti V. Banaičio pa
skaitą bendruomenės apylinkė at
sisakė.

(Nukelta l 5 psl.)

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, gyvenantis Los Angeles, 
Calif., kuriam šiais metais sueina 80 metų amžiaus, praeitą savaitę, dėl širdies smūgio .turėjo atsi
gulti ligoninėn. Dabar, parvežtas namo, savo artimųjų priežiūroje stiprėja. Dirvos foto korespondentas 
L. Kančauskas aplankė sergant} prof. M. Biržišką, kuris net ir sirgdamas domisi lietuviškais {vykiais, 
atidžiai sekdamas spaudą.

SANTYKIAI TARP BONNOS IR MASKVOS GALI
KARTAIS SMARKIAI NUSTEBINTI

(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)
Kaip ir buvo numatyta, 

Chruščiovo koziris Berlyno 
klausime — memorandu
mas, įteiktas Vak. Vokieti
jos ambasadoriui Maskvoje, 
dr. Kroli, gruodžio 27 d. su 
pasiūlymu pradėti tiesiogi
nes derybas tarp Maskvos 
ir Bonnos, nenuėjo niekais.

Oficiali, valdiškoji nuo
monė, kad neesą jokio rei
kalo net atsakyti į tą me
morandumą, nes tai tik 
naujos Maskvos pinklės, pa
sikeitė. Užsienio reikalų ko
misija tuo reikalu užklausė 
Gerhard Schroeder, Vak. 
Vokietijos užs. reikalų mi- 
nisterį. Atsakymas buvo, 
kad Užs. reikalų ministeri
ja atsakys Kremliui. Jis dar 
pažymėjo, jog Vak. Vokie
tijos tikslas esąs tik "paro
dyti kelią" sąjungininkams.

Paskutinis stiprus gripas 
neleido Konradui Adenaue
riui atsilankyti Berlyne, 
kaip tai anksčiau buvo nu
matyta. šitas kanclerio ne
galavimas nebuvo "diplo
matinis", bet nemaža vie
šosios opinijos skiltis. Ir kai 
kurie Ausvvertigės Amt 
specialistai nė kiek nenusi
minė dėl programos pakei
timo. Jie numatė, gerai pa
žinodami 
statymą, 
būdamas

Adenauerio nusi- 
kad kancleris, 

Berlyne, neiškęs

ii

smarkių ir gal net katego
riškų žodžių "gėdos mūro" 
statytojų adresu. Tas Aden
auerio "smarkumas”, jų 
nuomone, būtų dabar netai
ku, Vakarų Vokietija turi 
taikytis rezervuotai ir ne
pilti alyvos jau ir ant taip 
"ugningų” santykių tarp 
Vakarų ir Rytų.

Nuo memorandumo įtei
kimo iki dabar, dr. Kroli 
bendradarbiavimo ir tiesio
ginių derybų tarp Maskvos 
ir Bonnos idėja prigijo ir 
ėmė leisti šaknis. Rytų ir 
Vakarų Vokietijos sujungi
mo galimybė yra sovietų 
diplomatų rankose. Jei SS 
SR tikrai to pageidaus, jo
kia Vak. Vokietijos vyriau
sybė nesugebės ir nenorės 
atsisakyti nuo pasitarimų 
bei "derėjimosi” dėl kainos, 
kurią reiktų už tai sumokė
ti. Gundymo procesas prasi
dėjo. Kalbos, šnekos, pata
rimai ir pasitarimai, vysto
si vis platesniuose Vokieti
jos piliečių sluoksniuose.

Reikia pasakyti, kad jau 
daugel mėnesių, net ir keli 
metai, kai Federalinė Res
publika tėra administruoja
ma, globojama, bet ne val
doma. Kanclerio Adenaue
rio energija ir autoritetas, 
kurie buvo taip greito ir 
vispusiško Vokietijos atsi- 
statimo pagrindiniai veiks
niai, nyksta ir blanksta 
(jam jau sukako 86 me
tai!),

Tuo tarpu Vokietijos pa
dėtis pasikeitė. Po taip grei
to ”atsistojimo ant kojų” 
vokiečiai tematė ir tesi
džiaugė savo materialiniu 
gerbūviu, būdami dėkingi 
sąjungininkams ir savo vy
riausybei, jie nekreipė dė
mesio ir nekritikavo jos 
silpnųjų pusių. Deja, laikai 
pasikeitė.

Berlyno krizėje sąjungi
ninkai suvaidino labai ne
dėkingą rolę, papūtė nusi- 
vilimo vėjai. Kita vertus, 
pirmą kartą nuo pokarinio 
"atgimimo”, ekonominė pa
dėtis ima teikti nerimąsčio. 
Visi tie įvykiai, žinoma, ir 
dar senyvas kanclerio am
žius, pribloškė jo vyriausy
bę, kuri lyg tai pasinėrė 
apatijoje ir laukime — ”kas 
iš to visko išeis”, šitame 
atvejuje žodis ir iniciatyva 
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priklauso tam, kas jas pa
siims.

Pereitą savaitę liberalų 
partijos šefas, Erich Monde, 
patarė pradėti diplomatinės 
derybas su Kremlium. Jos 
būtų pavestos ambasadoriui 
Kroli, aišku, pritariant An
glijai, Prancūzijai ir JAV. 
Jos vyktų lygiagrečiai su 
pasitarimais Thompson — 
Gromyko. Reikalas liestų 
tik "darbo pasidalinimą”.

Antras, didelės partijos 
lyderis, Wehner, socialde
mokratas, irgi pritaria min
čiai, jog reikia atsakyti į 
rusų memorandumą, o vė
liau ... bus matyti ką rei
kia daryti. Krašto apsaugos 
ministeris F. J. Strauss sa
vo kalboje, prieš 10 dienų, 
irgi patarė atsakyti, paaiš
kindamas, jog SSSR nema
to kliūčių būsimoms dery
boms, net jei Vak. Vokieti
ja lieka NATO nariu.

Vokiečių oficialus žurna
listas Maskvoje, Igor Wit- 
sines, savo straipsnyje pa
brėžia, kad pirmą kartą nuo 
karo pabaigos rusai deda 
tiek pastangų, kad pradėtų 
tiesiogines derybas su Bon- 
na. Jis pažymi, kad savo ge
ros valios įrodymui, Maskva

(Nukelta l 2 psl.)

Kilęs iš Lietuvos 
valstybės galva

"Neu Zuericher Zeitung” 
bendradarbis, kuris šiuo 
metu tanko įvairias Afrikos 
valstybes, rašo, kad Centri
nės Afrikos Federacijos 
(Pietų ir šiaurės Rodezijos) 
vyriausybės galva, Sir Roy 
Welensky, esąs Lietuvos 
kilmės. Jo motina esanti ki
lusi iš Pietų Afrikos, o tė
vas esąs Lietuvos žydas.

K o r espondentas skelbia 
tokią smulkmeną: ”Dr. 
Banda, Njasa krašto juodu
kų vadas, nuolat pabrėžia, 
kad Welenskio tėvas esąs- 
lietuvis, bet čia pat pastebi 
tokiu tonu, kuris puikiai 
tiktu Goebelso mokiniui: 
"Tačiau ne tik lietuvis, bet 
ir Lietuvos žydas!"

Laikraštis ryšium su tuo 
rašo: "šitokius savotiškus 
žiedus išaugino nūdien per
dėtoji rasinė sąmonė Afri
koje ..
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Gen. Wilhelm Keitei, karjeristo tipas, pataikavęs Hitleriui iki paskutinės dienos, buvo paskirtas 
vietoj nušalintų Blombergo ir Fritscho naujai suorganizuoto štabo viršininku.

JEI HITLERIS BŪTU LAIMĖJĘS KARĄ... a

Fritschui Vokietijoj nėra vietos
Nusikračius von BJombergu, 

atėjo eilė ir armijos viršininkui 
gen. Werneriui von Fritsch. Tai 
buvo didelės vertės karininkas, 
kuris batų buvęs geriausiu įpė
diniu j Blombergo vietą. Bet, 
kaip minėjome, Goeringas pats 
taikėsi į tą vietą. O Hitleris 
nežiūrėjo gera akimi J F ritschą, 
nes dar nebuvo užmiršęs, kad jis 
išdrįso pasipriešinti lapkričio 5 
d. diskusijose. Pagaliau gen. 
Fritsch niekad neslėpė savo nu
sistatymo prieš nacius ir ypač 
prieš SS. Tai buvo žinoma Hit
leriui, tad ir nutarė pašalinti 
jį iš armijos vadovybės.

Proga pasitaikė, kai SS vir
šininkas sufabrikavo tokį dalyką, 
kokie daromi tik gangsterių.

Kai sausio 25 d. Goeringas 
parodė Hitleriui Blombergo jau

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

M O K A M E 

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

nos žmonos bylą, jis taip pat 
supažindino su Fritschą kompro
mituojančiu dokumentu, kurį jam 
patiekė SD viršininkas Heydrich. 
Jame buvo Įrodoma, kad gene
rolas von Fritsch kaltas dėl ho
moseksualinių santykių ir, kad 
visas dalykas neiškiltų viešumon, 
buvusiam kriminalistui jis moka 
pinigus. Gestapo pranešimas tuo 
reikalu buvo įtikinančiai sureda
guotas.

Vokiečių armijos viršininkas 
gen. von Fritsch buvo iškviestas 
pas Hitlerį tos pačios dienos 
vėlai vakare. Jis turėjo pakęsti 
įžeidimus, kurie jam, kaip kari
ninkui ir aristokratų kilmės žmo
gui, buvo sunkiai pakeliami. 
Pasimatyme taip pat dalyvavo 
Himmleris ir Goeringas. Fritsch 
davė karininko garbės žodį, kad 
kaltinimai esą be pagrindų.

Tuo metu Himmleris, kuris 
trejus metus laukė tos valandos, 
per mažasias duris įvedė žmogų, 
velkantį koją, kuris atrodė de
generuotas, koks niekad nebuvo 
įkėlęs kojos i kanclerio rūmus. 
Jis vadinosi Hans Schmidt ir tu
rėjo tamsią kriminalistinę pra
eitį, didesnę gyvenimo laiką pra
leidęs kalėjimuose.

Svarbiausias jo nusikaltimas 
būdavo šantažuoti homoseksuali
nes aukas. Jis pareiškė asmeniš
kai pažįstas gen. von Fritsch, 
kurį užtikęs atliekant homosek

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1995 metu pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams 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.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised bv the l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, 1LLI.NOIS 
l’hone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

sualinius veiksmus vienoj tam
sioj gatvėje prie Potsdamo ge
ležinkelio stoties Berlyne su tū
lu Jo Bavariečiu. Per eilę metų, 
patvirtino Schmidt, šis vienas 
iš trijų galingiausių Vokietijoj 
asmenų, jam mokėjo pinigus už 
tylėjimą.

Gen. von Fritsch jautėsi per
daug įžeistas, kad atsakytų šiam 
kriminalistui. Tiesiog neįsivaiz
duojama, kad Vokietijos vadas, 
Hindenburgo ir Hohenzollernų į- 
pėdinis, kviestų kriminalistą į 
rūmus tokiam tikslui. Von F rits - 
cho tyla tik davė progos Hitleriui 
tikėti, kad generolas kaltas, tad 
jis pareikalavo vietoj atsistaty
dinimo. Fritsch atsisakė, rei
kalaudamas sušaukti kariškių 
garbės teismą. Bet Hitleris ne
turėjo nė mažiausio noro, kad šį 
reikalą į rankas paimtų tvarkyti 
kariškiai. Jam pasitaikė pro
ga, kokios gal niekad nebus, su- 
traiškinti generolų opoziciją, ne
norinčių jam nusilenkti ir pripa
žinti jo geniališkumą. Jis įsakė 
gen. Fritschui pasitraukti iš pa
reigų ir paimti atostogų...

Generolams pasitaikė paskuti
nė galimybė suduoti smūgį Hit
leriui. Armijos pravesta anketa, 
bendradarbiaujant su teisingumo 
ministerija, nustatė, kad gen. 
von Fritsch nekaltas ir buvo au
ka Gestapo sufabrikuoto, kalti
nimo. Buvo atrasta, kad krimina
listas Schmidt tikrai užtiko tam
sioje gatvelėje vokiečių karinin
ką, atliekant nepadorų veiksmą ir 
per eilę metų šantažavo. Bet jis 
vadinosi Frisch, o ne Fritsch. 
Tai buvo kavalerijos atsargos ka
rininkas, armijos sąrašuose įra
šytas Rittmeister von Frisch, 
dabar ligonis.

Gestapo tai irgi žinojo, bet 
areštavusi Schmidtą, grasino nu
žudyti jei neatpažins, kad anas 
kariškis buvo armijos viršinin
kas gen. von Fritsch. Sergan
tis eskadrono viršininkas irgi 
buvo areštuotas slaptosios poli
cijos, kad negalėtų liudyti. Bet 
armija ištraukė Schmidtą ir aną 
kavalerijos karininką Frischą iš 
Gestapo rankų ir padėjo į saugią 
vietą, kad galėtų liudyti kariuo
menės teisme.

Senieji generolai džiaugėsi, 
kad jų viršininkas ne tik kad 
bus reabilituotas ir sugrąžintas 
Į pareigas, bet ffimmlerio ir 
Heydricho machinacijos bus ati
dengtos visuomenei. Jei Hitleris
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SANTYKIAI TARP BONNOS IR MASKVOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

atidėtų "sine die” taikos 
pasirašymą su Ryty Vokie
tija.

Dalis didžiųjų pramoni
ninkų tą sovietų pasiūlymą

bandys jų nusikaltimą pridengti, 
armija paims visą reikalą į savo 
rankas.

1938 m. sausio paskutiniąją 
savaitę Berlyne viešpatavo Į- 
tempta nuotaika, primenanti 1934 
metus. Buvo sakoma, kad Hitleris 
nušalino du aukštus kariškius 
dėl nežinomų priežasčių, kad ar
mija ruošiasi apsupti Reichs
tagą, kuris susirinks sausio 
30 d. išklausyti Hitlerio kalbos 
nacių valdžios penkmečio sukak
ties proga, suims visus nacių 
vyriausybės narius. Tie gandai 
dar labiau pradėjo sklisti, kai 
buvo pranešta, kad Reichstago 
posėdis atidėtas nenustatytai da
tai. Reiškia, diktatorius buvo 
sunkumuose. Pagaliau jis atsi
kirto į armijos vadų tvirtą dan
tį... Taip bent vokiečiai galvojo 
ir jie klydo.

1938 m. vasario 4 d. vokiečiai 
ir visas pasaulis po vidurnakčio 
išgirdo pranešimą, kad Hitle
ris asmeniškai imasi vadovauti 
Vokietijos karinėms jėgoms...

Jau būdamas valstybės galva, 
Hitleris, aišku, buvo ir vyriau
siuoju armijos vadu, bet šiuo 
kartu jis panaikino krašto apsau
gos ministeriją, kuriai pakeisti 
įsteigė Vyriausiąją vadovybę 
ginkluotų pajėgų (Oberkomman- • 
do der Wehrmacht) kuri šiame 
kare labiausiai buvo žinoma ini
cialais OKW. Jai buvo subordi
nuotos trys tarnybos: armija, a- 
viacija ir laivynas. Hitleris dabar 
buvo vyriausias vadas ir savo 
žinioje turėjo štabą, kurio virši
ninku paskyrė didžiausį pataikū
ną Keitelį, sugebėjusį išsilaikyti 
iki galo.

Kad nuraminus visuomenę, 
Hitleris pranešė, kad Blomber- 
gas ir Fritsch atsistatydino 
dėl silpnos sveikatos. Tokiu bū
du buvo . nusikratyta Fritschu, 
prieš tai negu jis atsistos teis
me ir bus išteisintas. Procedū
ra generolams nepatiko, bet jie 
nieko nebegalėjo pakeisti, nes jie 
buvo supančioti tuo pačiu įsaky
mu. Šešiolika jų, įskaitant ge
nerolus von Rundstedt, vonLeeb, 
von Witzleben, von Kluge ir 
von Kleist, buvo nušalinti iš pa
reigų ir 44 kiti generolai buvo 
perkelti į kitas vietas.

Didysis valymas neapsiribojo 
vien generolais. Hitleris nusi
kratė taip pat von Neurathu, jį 
pakeisdamas Ribbentropu.

Kad nukreipus visuomenės dė
mesį, kuriuos kariškių krizė ga
lėjo neriminti, Hitlers įstei
gė skyrių Slaptoji Kabineto Tar
nyba (Geheimer Kabinettsrat), 
kurios tikslas buvo paruošti gai
res užsienio politikai. Neurath 
buvo paskirtas tos tarybos pir
mininku. Ir kaip Goeringas Nu- 
remberge liudijo, ši taryba 
niekad nebuvo susirinkusi posėd
žiui, bet žmonės galvojo, kad 
ji veikia.

Vasario 5 d. Voelkischer Beo- 
bachter pasirodė su milžiniška 
antrašte: "Visiškas valdžios
koncentravimas Į Fuererio ran
kas". Vienintelį kartą nacių laik
raštis neperdėjo.

F ritsch, nežiūrint, kad buvo 
gangsteriško sąmokslo auka, su
tiko su atleidimu nesipriešinda
mas. Tarp kariškių buvo kalba
ma apie pučą, bet pasitenkinta 
tik kalbom. Panieka, kuria Hit
leris skyrė prūsiškiems gene
rolams iki galo, pasirodė buvo 
pateisinama.

Per penkerius metus iki 1938 
m. vasario 4 d. vokiečių armija 
turėjo medžiagines priemones 
nuversti nacių vyriausybę. Kada 
1937 lapkričio 5 d. ji iš Hitlerio 
lūpų sužinojo, kuria linkme yra 
vedama, kodėl nepasipriešino 
Hitleriui? I, tai. atsako pats 
Fritsch 1938 m. gruodžio 18 d.

"Šitas žmogus (Hitleris) yra 
Vokietijos likimas. Jei jis da
bar eina į pražūtį, paskui save 
tempia ir mus. Mes nieko nega
lime padaryti tam sukliudyti".

Von Fritsch žuvo prie apsuptos 
Varšuvos 1939 m. rugsėjo 22 d. 
Savo laiške vienai draugei jis 
rašė: "man nebėra vietos Hitle
rio Vokietijoje nei taikos, nei 
karo metu..."

Kitame numeryje: KETURIŲ 
SAVAIČIŲ AGONIJA. 

skaito puikia proga įvykdy
ti istorinei Vokietijos misi
jai, net jei tas pakenktų jos 
santykiams su Vakarais. 
P r a m o nininkų remiamas 
laikraštis "Deutsche Zei- 
tung”, Koelne, labai jau 
gražiai aiškina ir įrodinėja 
tą Kremliaus "šypseną”, 
rašydamas, kad nepapras
tas lėtumas ir nuolatiniai 
nusivylimai Berlyno pro
blemos sprendime, verčia 
rusų diplomatiją pakeisti 
ligšiolinę politikos liniją. 
Maskva žadanti net spręsti 
visus Vokietiją liečiančius 
klausimus tik su Bonna ir 
Pankov.

Viename iš paskutinių 
numerių labai įtakingo vo
kiečių protestantų laikraš
čio, "Christ und Welt”, Dr. 
K. Mehnert rašo, kad jau 
praėję šeši metai nuo Aden
auerio apsilankymo Mask
voje ir būtų laikas pakvies
ti Chruščiovą į Bonną. Vo
kiečiai esą pilnai pajėgūs 
vesti Berlyno klausimu de
rybas. Ypač, kai tos dery

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

GEORGE 

McCARTHY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

WJW
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bos yra pasiūlytos vienos iš 
dviejų galingiausių pasau
lio valstybių, kuri yra už
ėmusi pusę krašto teritori
jos, su 20 milijonų tautie
čių. Dr. Mehnert pažymi: 
"Norint išlaisvinti ar pa
lengvinti belaisvių (suprask 
— rytų vokiečių) padėtį, 
reikia tartis su jų viešpa
čiais, ar tai mums patinka, 
ar ne”. Toliau yra ir labai 
nemalonus sakinys, taiko
mas sąjungininkams: ”Mes 
žinome, kad jie daugiau 
galvoja apie save, negu apie 
mūsų laimę”.,.

Tokiems ir panašiems 
spaudos komentarams labai 
didelis Vokietijos visuome
nės sluoksnis yra palankus. 
Intelektualai, mokslininkai, 
mokytojai, valdininkai sa
ko, jog negalima atstumti 
'"ištiestos rankos”, reikia 
mėginti ištirti teigiamas 
derybų puses.

Santykiai tarp Bonnos ir 
Maskvos žengia į naują fa
zę. Ji gali mus kartais ir 
smarkiai nustebinti.
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Lapės pasakos ir norai - tik 
lapei naudingi...

Komunistinėj spaudoj paskutiniu metu labai daug 
lapiško džiaugsmo, kad Washingtone jau kelintą kartą 
lankosi Chruščiovo žentas Adžubėjus, Izvestijų vyriau
sias redaktorius. O šį kartą ir su savo žmona Rada. 
Džiaugsmą rodo pranešinėdami, kaip valgė pietus pas 
prezidentą J. F. Kennedį, kaip svečiavosi prezidento se
kretoriaus Salingerio namuose, kaip visi lankėsi teatre, 
kaip pakvietė Salingerj atvykti į Maskvą.

žodžiu, kaip ten buvo gerai, kad tokie svečiavimaisi 
niekad nepasibaigtų, kad amerikiečiai vėl pradėtų my
lėti visus rusus komunistus, kaip mylėjo buvęs preziden
tas F. D. Rooseveltas, kurio atmintį jie taip gerbia, o 
Chruščiovas net ir didelį bei brangų vainiką prie jo kapo 
atsiunčia ...

Visi šie svečiavimaisi nėra be tikslo. Viena, kad šiuo 
metu yra daug tokių degančių problemų, kurias tvarkyti 
gal ir tikrai sunku, kada jas negali pačiupinėti iš gerai 
painformuotų šaltinių. O antra, jei per tuos pačius kana
lus gali patikimai, be viešumos triukšmo, perduoti ir savo 
reikalavimus, nuo kurių nebus nutolta, tai tokie susiti
kimai gali būti abiem pusėm ir naudingi. Bet Adžubėjus 
toje kelionėje po Meksiką ir kitus kraštus pikčiausiai puo
la Ameriką.

šiuo atveju iš tų susitikimų galima tik tiek nustebti, 
kiek juos lapišku čiulbėjimu praskiedžia komunistiniai 
laikraščiai ir būtinai perša, kad vėl ateitų prezidento F. 
D. Roosevelto laikai. O tų laikų "gražiausias” paveikslas, 
tai Antrojo pasaulinio karo užbaigimas, pastatant Sovietų 
Sąjungos imperijai naujus plėtimosi pamatus. Būtų isto
rinė gėda, kad tokiais pat motyvais, kada nors kokie so
vietų pareigūnai, ir dabartiniam prezidentui J. F. Ken- 
nedžiui, tokius vainikus siuntinėtų ...

Reikia manyti, kaip kai kurie laikraštininkai rašė, 
kad didžiausias Adžubėjaus ir Salingerio lakstymas (pa
starasis buvo nuvažiavęs ir į Paryžių tartis su sovietuos 
informacijos viršininku Karlamovu), daugiausia liečia tik 
du klausimus. Vienas iš jų esąs kultūrinių mainų naujos 
sutarties pasirašymas ar senos atnaujinimas, o antras — 
televizijos debatų tarp prezidento J. F. Kennedžio ir dik
tatoriaus Chruščiovo suorganizavimas.

Kam naudinga kultūrinių mainų sutartis, čia nenori
me šiuo atveju j klausimą plačiau atsakyti, nes tuo rei
kalu esam paprašę gerai informuotą ir įvykius sekantį 
asmenį pasisakyti. Bet turim kai kurių davinių, kurie 
sako, kad tokia nauda esanti maždaug 3:1 sovietų nau
dai. O jei taip, tai savaime suprantama, kad jos labiau 
sovietai ir siekia.

Tarp tokių kultūrinių mainų yra ir dviejų laikraščių 
leidimas. Sovietai anglų kalba leidžia informacinį leidinį 
Amerikoje ir jį čia platina. Amerika tokios pat apimties 
laikraštį, rusų kalba, leidžia Maskvoje ir platina sovietijoj.

Dėl tokių laikraščių leidimo taip pat yra nemažai 
klaustukų. Jei sovietų leidžiamą laikraštį Amerikoj visad

Taigi, jau ateina laikas 
vėl pradėti krapštyti pini
gines.

Juk kaigi kitaip, reikės 
aukoti!

Mat, Lietuvių Fondas pa
galiau jau paruošė įstatus...

Galima buvo aukoti ir be 
įstatų, bet su įstatais, be 
abejojimo, geriau, aiškiau 
ir tikriau, todėl, spėju, dau
gelis jų vis laukėme. Belau
kiant, ne vienam gal ir no
ras aukoti praėjo. Kitas už
simiršo, — tokius dalykus 
labai lengva pamiršti. Tre
čias vėl kitaip susigalvojo 
ar nusigalvojo.

Tais žodžiais visai neno
riu pasijuokti iš milijoninio 
lietuvių fondo idėjos, suma
nymo ir visos jo svarbos. 
Ne man čia ir juoktis. Jei
gu juoksis ir keršys, tai tik 
pats gyvenimas. Taip gali 
atsitikti, taip dažnai atsi
tinka. Sena lietuvių liaudies 
patarlė žinojo, ką sakė: ilgą 
iešmą bedrožiant, šuo keps
nį nuneša.

Milijoninio lietuvių fondo 
sudarymo idėja, kaip atro
do, priklauso pavieniam as
meniui, gydytojui P. Raz
mai. Jis, pasitelkęs kelis 
bendraminčius entuziastus, 
pradėjo rašyti ir, kas svar
biau, pinigus rinkti. Visas 
tos idėjos originalumas ir 
naujumas — tai vienas mi
lijonas, kurį reikia surink
ti, padėti į bankus ar kaip 
pelningiau investuoti, iš 
gautų nuošimčių ir pelno 
remti lietuviškus reikalus, o 
patį milijoną saugoti ir vė
liau panaudoti atsikursian- 
čios Lietuvos atstatymui.

šiaip, panašių fondų idė
jų, kaip žinoma, buvo skelb
ta ir anksčiau. Dar Vokie
tijoje buvo daug kalbama 
apie kultūros fondą. Vėliau

JUOZAS J. BACHUNAS

jis mirė. Liet. Bendruome
nės iniciatyva Amerikoje 
vėliau atgimė, tačiau kaž
kaip sausokai, labai toli ne 
tik ligi milijono, bet ir pu
sės. Kūrėsi, mirė, badmi- 
riavo Amerikoje įvairūs ki
ti fondai. Vliko Tautos Fon
das tebegyvuoja, yra ir Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Fondas, o kiek religinių ir 
pasaulėžiūrinių fondų.

P. Razmos milijoninis 
fondas turėjo daugiau už
imponuoti. Skaičius nema
žas. Ir reikia džiaugtis, kad 
jis tikrai visuomenę plačiau 
užimponavo.

Atsirado susidomėj i m o, 
diskusijų, ir, kaip pas mus 
įprasta, tuoj kilo priešingų, 
konkurencinių sumanymų, 
ginčų ir rungtyniavimo. 
Liet. Bendruomenė taip pat 
panoro turėti didelį fondą. 
Gal ir ne milijoną, bet kaž
ką "didelį". Prasidėjo dis
kusijos, derybos, kritika, 
peikimai, aiškinimai, koks 
fondas būtų geresnis, sau
gesnis, daugiau visuomenės 
mylimas ir pasitikėjimo 
vertas, kas jį turėtų valdy
ti, pelną skirstyti ir t.t.

Lokys girioje buvo dar 
nenušautas, net gerai ir į 
kulnį nesužeistas, o tuoj ki
lo ginčai ir kalbos, kaip rei
kės jo kailį pasidalyti. Taip 
truko apie metus, jei ne il
giau. Man atrodo, nereikia 
nei aiškinti, kad tokie fondų 
steigimo būdai, dvasia ir vi
suomenėje susidaranti ati
tinkama nuotaika, nebuvo 
fondų realaus sudarymo 
idėjai geri, palankūs, pa
trauklūs ar daug žadantįs.

Mano mintį gražiai galė
tų paremti šis trumpas 
Amerikos Lietuvių Bend-
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gali gauti, tai sovietijoj jis tegaunamas Maskvoje, o kar
tais dar Leningrade ar kuriam kitam dideliam mieste. 
Kitur, ypač Maskvos pavergtuose kraštuose, to laikraščio 
gyventojai nemato. Vargu ar ir patys aukštieji tokio su
sitarimo pareigūnai čia galėtų atsakyti, kaip "atsitinka”, 
kad jis tik Maskvoj, Leningrade, o gal dar ir trečiam ku
riam mieste prapuola. Tokių laikraščių leidimo nauda, tų 
pačių žinovų nuomone, vertinama 15:1 sovietų naudai.

žinant, kiek Amerikoje ir sovietijoje yra išplatinusi 
televizija, kaip ji laisva čia Amerikoje ir kaip kontroliuo
jama sovietijoj, nesunku numanyti, kokia ir kam nauda 
būtų iš tokių debatų suorganizavimo per televiziją. Tas 
santykis, greičiausia, jau būtų didesnis, negu 100:1 sovie
tų naudai. Juk amerikiečiai visi pultų Chruščiovą pama
tyti ir išgirsti, o sovietuose, be kelių didžiųjų miestų gy
ventojų, vargu net ar žinotų, kad toks pasirodymas buvo...

Komunistinėj spaudoj, ginant kultūrinį bendradar
biavimą, randame pasisakymą teisinant P. Salingerio ke
lionę j Paryžių ir draugystę su Adžubėjum. Esą, jis sako, 
kad "kritikai, kurie pasisako prieš jo kelionę, jie nežino 
ką kalba. Jo vykimas nieko bendro neturi su problemomis, 
dėl kurių JAV ir Sovietų Sąjunga ginčijasi. Kultūrinis 
bendradarbiavimas yra atskiras reikalas nuo politikos”.

Jei tos P. Salingerio mintys nėra nė kiek iškraipytos, 
tai tik tiek galima pasakyti, kad labai gaila,, jog P. Salin- 
geris pateko Į prezidento spaudos sekretorius, o ne j Šo- 
vietii Sąjungos tautų kultūrai pažinti draugijos narius.

čia prisiminta tik pora lapišku gudravojimų. Ir jiems 
taip gudravoti naudinga, nes savo tikslo, kad ir palengva, 
bet pastoviai siekia. O amerikiečiai, kaip taisyklė, vis 
daro bandymus, nudega pirštus ir vėl pradeda iš naujo. 
O nudegti nesunku, jei nelabai orientuojiesi kokios iš to 
bus galutinės pasėkos. B. G.

ruomenės biuletenio (Nr. 
34, 1961 m. lapkričio mėn.) 
pranešimas, kaip dviejų 
fondų ir dviejų idėjų sude
rinimo reikalas buvo svars
tomas ALB trečiosios tary
bos suvažiavimo pirmojoje 
sesijoje:

"Išklausius referatus ir 
dalyviams pareiškus savo 
nuomones, Tarybos sesijoje 
išryškėjo reikalas derinti 
pasireiškusias dvi Lietuvių 
Fondo organizavimo link
mes, todėl buvo nutarta su
daryti komisiją derinimo 
principu 
ti”(!)...

Vėliau 
principų 
paruoštas, priimtas, dabar 
jau spaudoje paskelbtas ir 
laukiama, kol bus patvirtin
tas. (Praėjusiam Dirvos 
numeryje jau paskelbėme 
p a t v i r tinimo pranešimą. 
Red.). Taigi, jau kaip ir 
viskas yra, tik dar nėra to 
milijono, nė'šimto tūkstan
čių.

Iešmas taip ilgai buvo 
drožtas, kad dabar visuo
menėje jaučiama jau ma
žiau nuotaikos aukoti. Be 
abejojimo, būtų geriau, kad 
aš apsirikčiau su savo to
kiais samprotavimais.

Jeigu daug neapsirikčiau, 
tai man atrodė ir tebeatro
do, jog tegu ir ne su mili
jonu, tegu ir ne tokiomis 
komplikuotomis "derinimo 
komisijų" pastangomis, 
varžybomis ir tobulais sta
tutais, gal daugiau būtų pa
siekta, jeigu tik tų prakeik
tų dolerių daugiau susida
rytų. Jeigu susidarytų lie
tuvių vienas tūkstantis, ku
ris pasižadėtų kas mėnesį 
paaukoti tik po vieną dole
rį lietuvių kultūros reika
lams, metų pabaigoje turė
tume dvylika tūkstančių 
grynais, o ir su tiek šį tą 
jau galima pradėti daryti, 
ir tada organizuoti kitą 
tūkstantį aukotojų. Tokia 
draugija galėtų vadintis 
Kudirkos ar Maironio drau
gija, kurių gimimo šimtme
čius švenčiame.

Bet neabejoju, kad toks 
paprastas mano sumany
mas bus atmestas. Jis men-

SVEIKINU IR DŽIAUGIUOS

projektui paruoš-

toks "derinimo 
projektas’’ buvo

Skaitant Dirvos Nr. 12 veda
mąjį, susimąsčiau, kodėl atsi
randa žmonių, nenorinčių laik
raščiuose matyti jaunimo ar 
vaikų nuotraukų greta vyresnio; 
sios kartos veikėjų (ir net ne- 
veikėjų, prie buteliais apkrauto 
stalo).

Naujosios kartos ateivio būgš
tavimas, kad Dirva dėdama daug 
vaikų nuotraukų, save skurdina, 
nueidama Į pradžios mokyklos 
vadovėlio lygį, be jokio pagrin
do.

Esu senesnio amžiaus, todėl 
pirmąsias raides pradėjau pa
žinti iš maldaknygės, iš kurios 
motina, sukdama ratelįmauemo
kė. Maldaknygė elementoriumi 
nepasidarė, ir išliko kuo buvusi, 
o aš išmokau skaityti.

Manau, kad ir Dirva liks kuo 
yra, nežiūrint, kad vaikai ste
bėdami savo ar savo draugų nuot
raukas ir skaitydami po jomis 
užrašus, vieną kitą žodį išmoks 
ir lietuvišku raštu pradės dau
giau įdomautis.

Mes, kurie lietuviško rašto 
išmokome iš maldaknygės arba 
ir Nepriklausomos Lietuvos mo
kykloj, laikui bėgant savo vie
tas užleisime jaunimui. Todėl, 
turėtume tik džiaugtis, maty
dami jaunus veidus, kad ir su- 
augusiams skirtame laikraštyje. 
Galvokime ir apie tai, kad mū
sų (senųjų) nuotraukos vis ma
žės, o jaunimo galime nebeturė
ti, nes dabar juos atstūmę, gali
me ir nebesusigrąžinti.

Aš sveikinu Dirvą ir džiau
giuosi, kad suranda būdų į savo 
skaitytojų eiles, pritraukti dau
giau jaunimo.

JONAS JAŠKAUSKAS,
Dayton

kas, nekomplikuotas, nerei
kalaująs painių statutų. Ir 
sumos mažos. Bet praktika 
rodo, kad kol surenki didelę 
sumą, reikia pradėti nuo 
mažos. O kartais aukotojai 
dar nori žinoti, kam kon
krečiai tos sumos bus nau
dojamos.

Neišnaudota galimybė paremti
Vasario 16 Gimnaziją

MARūUtTTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6♦

CICERO ILLIMOIS
1410 S. 50 An., i«i TO 3-2100 0

čia noriu iškelti gal nedi
delės apimties, bet gan 
reikšmingą faktą, kaip Va
sario 16 Gimnazijai remti 
būrelių kai kurie nariai ga
lėtume tą mokslo įstaigą 
paremti dvigubai, tik iki 
šiol, dėl nežinojimo, tuo ne
pasinaudojome.

Visiems žinoma Fordo 
Fundacija, kuri remia įvai
rias švietimo įstaigas mili
jonais dolerių. Mums vargu 
ar įmanoma rasti į tą fun
daciją bent mažą plyšelį. 
Jeigu negalime gauti tiesio
giniai iš tos fundacijos, tai 
pasinaudoti vadi namais 
"Ford Educational Aid Pro- 
gram” gali visi Fordo įmo
nėse dirbantieji, jeigu jie 
aukoja kuriai nors švietimo 
įstaigai, o tuo pačiu ir mū
sų Vasario 16 Gimnazijai.

Pagal minėtą programą, 
jeigu Fordo įmonėje dirban
tysis aukoja kuriai nors 
švietimo įstaigai (universi
tetui, kolegijai arba aukš
tesniajai mokyklai) kurią 
nors sumą, lygiai tiek pat 
tai įstaigai aukoja ir For
das iš savo iždo, net iki 
5C00 dolerių per metus. Bet 
dirbančiojo auka turi būti 
nemažesnė kaip 10 dolerių.

Tat visi gimnazijai remti 
būrelių nariai, aukojantieji 
po 1 dol. per mėnesį, sekan
čiais metais turi teisę pa
reikšti savo darbovietėje ir 
gauti lygiai tokią pat sumą 
tai gimnazijai iš Fordo iždo.

Ir Clevelande, ir ypač De
troite, manau, nemažai lie
tuvių dirba Fordo įmonėse 
ir yra Vasario 16 Gimnazi
jai remti būrelių nariais. O 
jeigu kas dar nėra, tai ma
tydamas galimybę paremti 
gimnaziją dvigubai, gal tik
rai įsijungs į jau veikian
čius būrelius, o gal ir nau
jus suorganizuos.

Visi būrelių nariai, auko
jusieji gimnazijai 1961 turi 
teisę pareikšti savo įmonei 
iki 1962 m. gruodžio mėn. 
31 d.

Clevelando Fordo įmonė
se dirbančiuosius kviečiu 
įsijungti j kurį nors vei
kiantį būrelį arba pranešti 
man adresu: Ant. Mikoliū
nas, 1011 E. 76 St., Cleve
land 3, Ohio, tel. UT 1-6841.

AMERIKIETIŠKA DVIKOVA 
buvo madoje Amerikoje kolonia- 
liniais laikais. Šios dvikovos bū
dą sugalvojo 1700 metais James 
Jackson, Georgia valstijos gu
bernatorius.

Amerikos dvikovoje du priešai 
turėjo susitikti jau sutemus. 
Kiekvienas iš jų pasiimdavo med
žioklinį peilį ir dvivamzdį šautu
vą. Tamsoje prasidėdavo vienas 
kito medžiojimas. Tada nebuvo 
vietos pasigailėjimui, ir saulei 
patekėjus tik vienas iš jų lik
davo gyvas.

Europiečiai tokią dvikovą 
laikydavo barbariška, nes jų dvi
kovos būdas pasižymėjo elegan
tiškumu.
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NEGRŲ VERGIJOS ISTORIJA
ja (šiaurėje) priimta be vergų.

Bet kartu su tuo kongresas vėl 
padarė tarimą nepripažinti 
vergijos likusioje Louisianos 
teritorijos dalyje. Na, o tai kaip 
tik vėl palietė pietų kraštą. Pie
tiečiai argumentavo, ar kong-

Tas pats klausimas suplaišė 
ir pradėjusią veikti demokratų 
organizaciją. Pietiečiai demok
ratai statė prezidentu savo kan
didatą, šiauriečiai savo. Kai 
dar Whig partijos likučiai pasi
vadinę Konstitucinės partijos

vardu ir pastatė trečią kandidatą, 
tų visų susiskaldymas užtikrino 
naujai respublikonų partijai Lin- 
colno išrinkimą prezidentu 1860 
metais. Ir nuo čia jau prasidėjo 
tie Įvykiai kuriuos jau aprašiau 
pirmesniuose straipsniuose.

Gausybę nesąmonių apie negrų 
padėt} prirašė tuometiniai jų už
tarėjai, spauda ir agitatoriai, 
ir tie, kurie vergiją pateisino.

Vieni vaizdavo juos pasitenki
nusiais, linksmais, dainuojan
čiais, be rūpesčių, ištikimais 
savo ponui, neturinčiais jokio 
laisvės geismo.

Kiti piešė juos kankiniais, iš
naudojamais, darbo užvaizdų pla-

JAV pietinės valstijos, nuo 1776 
metų nepriklausomos valstybės 
dalys, naudojo negrus vergus že
mės ūkio darbams, auginant ta
baką, ryžius, cukrines nendres, 
vatą ir kt., nes tiems darbams 
atlikti reikėjo tik paprasto ju
dėjimo, veik jokio galvojimo. Jie 
taip pat buvo naudojami tar
nais prie gyvulių ir namų apy
vokos darbuose.

Vatos auginimas plantacijose reikalavo daug darbininkų. Negrai 
vergai buvo pigiausia darbo jėga, tad savaime plito vergija.

masis buvo paliktas po senovei. 
Vergija buvo pripažinta legalia 
pietuose. Pati valstybės konsti
tucija buvo priimta kompromi
so pagrindu, nes pradžioje ne
priklausomo gyvenimo vergijos 
klausime pasireiškė klausimai 
tarp pietiečių ir šiaurės. Iki 
1808 metų pietinių valstijų ūkių 
savininkai galėjo Įsivežti sau 
vergus ir savo tarpe jais prekia
vo ir mainikavo.

Vergų išlaisvinimo klausimas 
buvo svarstomas ir pietuose. 
Pirmutinis prezidentas Jurgis 
Washingtonas (pradėjęs prezi
dentauti išrinktasNewYorkel789 
metais), Thomas Jefferson ir 
kiti žymūs pietiečiai naujos val
stybės vadai, su išlaisvinimo 
principu sutiko.

Tačiau naujai iškilęs reiškinys 
šiaurėje, negrų išlaisvinimo 
klausimą nubraukė. Pramoninė 
revoliucija, plintanti Naujoje 
Anglijoje, sukūrė nepasotinamą 
vatos pareikalavimą. Prieš pat 
1800 metus pietiečiai griebėsi 
vatos auginimo. Vata pasidarė jų 
pelningiausias šaltinis, taip 
lengvai su paprasta vergų pagal
ba atsiekiamas.

resas turi teisę reguliuoti ver
gijos klausimą teritorijose, ku
rios prašosi priimamos Į valsti
jas.

Šiaurėje karingam priešini
muisi vergijai augant, pradėjo 
steigtis kovai su vergija organi
zacijos. Jos leido laikraščius, 
kurie ugningai šaukė šluoti ver
giją nuo šio krašto veido.

Kova plito skersai -- išilgai 
tuometinĮ kraštą: nuo Bostono iki 
Illinois. Vergijos šalininkai irgi 
ėmėsi darbo -- slaptai užpuldi
nėti jiems priešingų organiza
cijų vadus, agitatorius, laikraš
čių leidėjus ir daužyti jų spaus
tuves. 1837 metais, Alton, Illi- 
nois, užpuolus vergiją smerkian
čio laikraščio spaustuvę, ją su
ardė, redaktorių nužudė.

Iš šiaurės vykstančius agita
torius pietiečiai gaudė ir vydavo, 
atgal arba uždarydavo kalėji
mam Paštas atsisakė išnešioti 
iš šiaurės siunčiamą ir prieš 
vergiją agituojančią literatūrą.

Kai 1846 metais kilo karas su 
Meksika, šiauriečiai labiausia 
priešinosi karui, tvirtindami, kad 
jei JAV laimės daugiau žemių, 
tai tik sudarys pietuose daugiau
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RICHMAN BROS.

10 STORES IN GREATER

CLEVELAND

kamais kas rytą ir vakarą: 
žiaurių išnaudotojų darbe nukan
kinamais iki mirties. Skelbė, kad 
negrų padėtis daug skurdesnė, 
negu baudžiauninkų carų Rusi
joje.

Rimtesnieji aiškino, kad tokių 
kraštutinumų galėjo būti, tačiau, 
jie tikipo, kad daugumos negrų 
padėtis buvo viduryje tarp tų 
kraštutinumų. Jie buvo pridera
mai maitinami, nes tik sveiki ir 
stiprūs galėjo atlikti reikiamus 
darbus.

Negrų vergiją {vedė anglai savo 
kolonijoje Virginijoje 1619 me
tais. Ta valstija paskiau, jau 
240 metų vėliau, kai buvo dalis 
13-kos valstijų, sudariusių nau
ją valstybę, atsikračiusią Ang
lijos valdžios, už vergijos tęsi
mą atkakliausiai kariavę.

Paaiškėjus negrų darbo nau
dingumui jų pirkėjams, ir gerą 
pelną jais prekiaujantiems • jų 
atvežimas didėjo. Anglus pase
kė ir savo kolonijas naujame 
pasaulyje steigianti Ispanija — 
Vakarų Indijose, Meksikoje, 
Centralinėje ir Pietinėje Ame
rikoje.

Šiaurėje, Naujoje Anglijoje, 
kur ūkis buvo vedamas daugiau 
europietiška sistema ir kito
kiame klimate, kur vystėsi pra
monė, primityvių negrų darbas 
buvo nepraktiškas. Ten juos dau
giausia naudojo tarnais apie na
mus ir namuose.

Pradėjus naująjį Pasauli pa
siekti Prancūzijos revoliucijos 
laisvės, lygybės ir brolybės šū
kiams, naujai atvykstančių euro
piečių atvežamiems, jie buvo 
pradėta taikyti ir negrams.

Šiaurėje daugėjančių baltų eu
ropiečių laisvas darbas Ūkiuose 
ir pramonėje pasirodė naudin
gesnis, našesnis. Šiauriečiai 
rimtai pradėjo persiimti vergi
jos panaikinimo idėją.

Vos tik JAV respublika pra
dėjo susitvarkyti, 1787 metais, 
dar neturint išrinkto prezidento, 
vadovaujančių vyrų sutarimu 
paskelbė deklaraciją, draudžian
čią vergiją šiaurvakarinėje te
ritorijoje, kuri dar tik laukė 
dalintis l .valstijas ir įsijungti 
l respubliką.

Pietinėms valstijoms tačiau 
vergų darbas ir negrų savini-

Tipiškos negrų vergų namelio vaizdas.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj

PADĖKOS DIENOJ

EUCLID SAVING 
ASSOCIATION
22818 LAKE SHORE BLVD.

29800 LAKE SHORE BLVD.

7953 RIDGEW00D DEIVE, PARMA

r MORE FOR YODR SAVINGS ’
at the 71 convenient banks of

t BANK FOR ALL THE PtOP

Cleveland
Crust Company

NO U I PAT O*»

0/ ON SAVINGS DEPOSITS
/ REMAINING 12 MONTHS.
Į f\ On deposits remaining less than 12 months, 

| I the former 3% will be increased to 3'A%.

When Money is a Mušt, Your Closest Friend is

Cleveland Crust
Ohio’s Largest Bank and Trust Company

U
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SURPLUS VALUE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENE RA L INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Nuo 1791 metų vatos priaugi
nimas, buvęs po 2 milijonu sva
rų per metus, ištobulinus su
rinkimą, iki 1826 metų pašoko 
iki 330 milijonų svarų per me
tus.

Toks pasakiškas vatos pa
reikalavimas ir jos auginimas 
padarė vergų darbą labai nau
dingu. Negrų vergija Įsiaudė Į 
pietiečių civilizaciją. Buvo nu
stumtas Į užpakali tabako, ry
žių ir cukrinių nendrių augini
mas.

Ūkių namai pradėti pakeisti 
brangiais, didingais rūmais. 
Augo nauja pietų ponija - aris
tokratija. "Vata mūsų karalius!" 
--didžiavosi ir džiaugėsi turtė
ją pietiečiai. Nereikėjo jiems 
rūpintis steigimu pramonės, nes 
viską gavo iš šiaurės gatavai 
pagamintą už savo ūkio produk
tą -- vatą. Tais laikais, santy
kiams pietų su šiaure esant silp
niems dėl tolumo ir susisieki
mo sunkumų, vienų nuo kitų gy
venimas ir papročiai labai, labai 
skyrėsi.

IŠLAISVINIMO KOVŲ PRADŽIA

Tačiau vergijos panaikinimo 
šūkius kėlusieji nenurimo. I- 
karštis pasireiškė ir kongrese 
VVashingtone.

Kongrese šiauriečių atstovi] 
buvo daugiau, kada 1820 metais 
Missouri (1803 metais iš Na
poleono nupirktos Louisianos te
ritorijos dalis) padavė prašymą 
priimti Į respubliką valstijos tei
sėmis.

Varžytinės kilo kai pietiečiai 
skverbėsi Į Missouri su savo 
Įtaka palaikyti vergiją, plečiant 
vatos auginimą. Šiauriečiai lai
kėsi ankstesnio nutarimo, ne
priimti jokios teritorijos t val
stijų skaičių kuri versis ver
gija.

Tąsynė buvo veik lygiomis, nes 
1819 metais ir pietinių ir šiauri
nių valstijų skaičius buvo po 11. 
Jos senate turėjo po du sena
torius kiekviena ir abi pusės 
atlaikė savo frontą. Tik kong
rese šiauriečiai vyravo, nes 
šiaurėje gyventojų buvo daugiau 
ir kongreso atstovai buvo ren
kami (kaip ir dabar) proporcin
gai nuo gyventojų skaičiaus.

Senate užsikirtus kelią nepri
imti kongreso sprendimo, Mis
souri buvo priimta kompromiso 
keliu su vergas, o Maine valsti-

vergams laikyti plotų,
Kongresui susirinkus 1849 m. 

gruodžio mėnesi, atstovų tarpe 
vyravo kalbos ir grasinimai, 
kad pietiečiai išstos iš valsty
bės, jeigu šiauriečiai nesulaikys 
savo atkaklios agitacijos prieš 
vergiją.

1850 metais, priimant Kali
forniją, padėtis savaime buvo 
lengva, nes ten iš karto buvo 
apsispręsta, uždrausti vergų 
darbą.

Iki 1854 metų plačiame šiau
rės krašte veikė kelįos vergų 
išlaisvinimą remiančios orga
nizacijos, padrąsintos Europoje 
plintančių Markso ir Engelso 
šūkių apie kovą su darbininkų 
išnaudotojais ir Rusijojebei Ang
lijoje kovų už panaikinimą baud
žiavos.

Naujoje Anglijoje, vergijos 
priešininkai organizavo ginkluo
tus būrius vykti Į tolimą Kansas 
teritoriją, tų laikų sunkiomis ke
liavimo sąlygomis, steigti ten 
valdžią, nepripažįstančią vergi
jos. Pietiečiai ir ten veržėsi 
su Savo Įtaka. Abi pusės pasižy
mėjo žudynėmis, deginimu savo 
priešininkų namus, naikinimu 
laukuose derliaus. Federalė 
valdžia turėjo pasiųsti kariuo
menę atstatyti tvarkai.

Buvo tokių fanatiškų keistuo
lių: Tūlas John Brown, sava
noris kovotojas dėl negrų išlais
vinimo, dalyvavęs kruvinose ko
vose Kansas teritorijoje, su 
būriu savo pasekėjų raitelių už
grobė llarper's Ferry, Virgi
nijoje, federalės kariuomenės 
ginklų arsenalą, kad panaudotų 
ginklus kovai negrus išlais
vinti. Valdžia tą Brown sugavo, 
apkaltino išdavikiškumu ir 
žmogžudystėmis Kansas kraš
te, ir pakorė.

Pietiečiai tą jo žygi primetė 
šiauriečiams, kaltino respubli
konus kurstymu negrų sukilimo, 
šiaurės fanatikai, brangindami 
ji už tikslą, kuriam jis buvo pa
siaukojęs, apšaukė j| garbingu 
kankiniu ir pastatė prie jo kapo 
paminklą. Poetai jĮ iškilmingai 
apdainavo.

Iš Įvairių organizacijų, kovo
jusių už vergijos panaikinimą, 
ilgainiui susikūrė ir respubliko
nų partija su vergiją smerkian
čiais šūkiais. Sena Whig parti
ja, nepasisakius aiškiai kur ji 
stovi vergijos atžvilgiu, susmu
ko.
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COMPANY
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CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

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

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770_ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ I
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Los Angeles lietuvių žinios
Banaitis pirmiausia lankysis Los Angeles

(Atkelta iš 1 psl.)

Vasario 2 d. Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius { Tautinius 
namus pakvietė kai kurių orga
nizacijų atstovus ir keletą as
menų, sudaryti komitetą Valterio 
Banaičio pranešimui suorgani
zuoti. Į, pasitarimą buvo kviesta 
ir Liet. Bendruomenės L. A. 
apyl. pirm. J. Motiejūnas, bet 
jis nedalyvavo. Susirinkusieji pa
tarė V. Banaičio pranešimą 
rengti Tautiniuose namuose. 
Namų vadovybė pažadėjo parū
pinti daugiau kėdžių, kad salė
je būtų sėdimų vietų nemažiau 
kaip 250.

Pasitarime dalyvavo K. Liau- 
danskas -- L. B. Los Angeles 
apygardos pirmininkas; J. Jo- 
delė — Amerikos Liet. Tarybos 
Los Angeles skyriaus pirminin
kas; V. Andrašūnienė -- DLK 
Birutės Draugijos pirmininkė, P. 
Skirmantas -- Veteranų Sąjun
gos Ramovės atstovas, A. Gla- 
žė -- Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos pirm., J. Gliaudą

--Kultūros Klubo pirm., M. Vyš
niauskas -- Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos pirm. K. Januta — 
Susivienijimo Liet. Amerikoje75 
kuopos atstovas, Bronys Raila 
ir S. Žymantas. Tautinei S-gai 
atstovavo pirm. A. Mažeika, Tau
tinių namų atstovas buvo V. 
Aleksandrūnas. Iš šiųasmenųbei 
organizacijų atstovų ir sudarytas 
komitetas, kuris atliks darbus, 
kad losangeliečiai galėtų išgirsti 
V. Banaičio pranešimą.

M. BIRŽIŠKA GRĮ^O IŠ 
LIGONINES

TORONTO

Dvylika dienų, dėl širdies ne
galavimų, ligoninėj praleidęs 
prof. M. Biržiška grįžo iš ligo
ninės poilsiui Į namus.

M. Kraftas, lietuvių tarpe po
puliaraus orkestro vedėjas, ke
letą dienų praleido ligoninėje.

Gasparas Velička, autorius ir 
režisorius, nuo gruodžio pabai
gos serga. Du kartus buvo pa
guldytas ligoninėn, gydosi namie, 
bet yra visai tuo tarpu nedarbin
gas. Negali nei skaityti nei ra
šyti, nes turi didelius galvos 
skausmus, nors ligos centras 
kakle.

KLB vietos apylinkės ren
giamas Vasario 16-sios mi
nėjimas įvyks International 
Institute patalpose, 709 Col- 
lege St., vasario 18 d., 3 vai. 
p. p. Pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas dr. A. Tri
makas. Meninę programą 
išpildys Varpo choras ir 
tautinių šokių grupė.

Minėjimo metu bus ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Kiekvie
nas minėjimo dalyvis gaus 
vokelį ir du lapukus, ant 
kurių bus parašyta "Auko
ju Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui” ir "Aukoju 
Tautos Fondui”. Tuo auko
tojui yra suteikiama laisva 
valia pasirinkti fondą ir 
apačioj lapuko, po nurodyta 
suma pasirašius, vokelį su 
auka beliks tik atiduoti rin
kėjams. Tai labai paprasta 
procedūra. Tačiau reikia ne
pamiršti, kad fondai tuo 
pačiu yra įpareigojami pro
porcingai, pagal surinktas 
aukas, padengti susidariu
sias su minėjimo rengimu 
išlaidas.

*
Lietuvių namų dalininkų 

metinis susirinkimas įvyks 
kovo 11 d., 3 vai. p. p. savo
se patalpose. Yra numatyta 
darbų tvarkoje įvairūs pra
nešimai, o taip pat valdy
bos ir revizijos komisijos 
rinkimai.

VIEŠNIOS SKAUTŲ TĖVŲ 
VAKARE

Vasario 3 d. parapijos salėje 
losangeliečių skautų tėvai suren
gė vakarą skautų veiklai remti. 
Programai vadovavo tėvų komi
teto pirm. Antanas Mažeika.

Išraiškos šokio jauna meninin
kė Vida Kižytė scenoje pašoko 
porą šokių. Solistė Birutė Reivy- 
daitė ir Rimas Dabšys padaina
vo keletą dainų. Programos metu 
buvo iškviesta kalbėti Kunigunda 
Kodatienė skautų seserijos vei
kėja, gyvenanti Detroite, bet šiuo 
metu viešinti Kalifornijoje. Taip 
pat publikai buvo staigmena chi- 
cagietė solistė Roma Mastienė, 
kuri dabar su savo vyru lanko 
Kaliforniją ir dalyvavo skautų tė
vų surengtame vakre. Solistė 
Roma Mastienė buvo pristatyta 
publikai ir paprašyta ji padainavo 
vieną B. Budriūno komponuotą 
dainą ir vieną operos ariją. A- 
kompanavo Alice Dotts.

Šis skautų naudai suruoštas 
parengimas nedaug publikos te- 
sutraukė. Iš Chicagos atvykusi 
P. Pulkauninkienė, kuri anksčiau 
daug metų yra Los Angelės kolo
nijoj veikusi ir buvusi birutiečių 
draugijos pirmininkė, buvo va
karo viešnia.

LOSANGELIEČIAI VAIDINTOJAI 
VĖL IŠĖJO į SCEN^

Los Angeles Lietuvių Dramos 
Sambūrio nariai 1960 metais su
vaidino, Juozui Kaributui re
žisuojant, P. Vaičiūno "Naujuo-

Vaizdai iš Toronto {vykusio vasario 3 d. spaudos baliaus. Viršuje: 
dovanų paskirstymas, kurių traukime dalyvavo Kanados tautinių 
grupių festivalyje išrinkta Miss Freedom R. Žymantaitė. Apačioje: 
būrelis svečių vaišinasi. Iš kairės J. Beržinskas, I. Pranevičienė, 
I. Beržinskienė, S. Beržinskienė ir J. Beržinskas.

M. Pranevičiaus nuotrauka

Litą Žilevičiūtė, Los Angeles Dramos Sambūrio vaidintoja.

sius žmones" ir Gasparo Velič
kos parašytą ir jo paties reži
suotą pjesę "Minija vėl išsilie
jo". Per 1961 metus Los Ange
les publikai nesuvaidintas nė vie
nas veikalas. J. Kaributo vado
vaujama sambūrio narių grupė 
pernai paruošė J. Naumiestiškio 
"Vieną birželi" ir suvaidino iš
vykoje San Francisco mieste. 
Šįmet, atrodo, vaidinimų derlius 
bus didesnis, nors vienas reži
sorius, Gasparas Velička, sun
kios ligos varginamas, laiki
nai yra išjungtas iš betkokio 
darbo.

Juozas Raibys Stefanijos vaid
menyje komedijoj "Teta iš Ame
rikos", kuri buvo suvaidinta Los 
Angeles lietuvių parapijos salė
je.

L. Kančausko nuotrauka

Sausio 28 d. losangeliečiai vai
dintojai vėl išėjo { sceną, para
pijos salėje. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 75 kuopos meti
niame parengime. J. Kaributo 
režisuojami, suvaidino 3 veiksmų 
komediją "Teta iš Amerikos". 
Vaidinimų pasiilgusi publika pri
pildė pilną parapijos salę ir šis 
parengimas publikos gausumu 
laikytinas labai gerai pavykusiu.

"Teta iš Amerikos" nelietuvio 
autoriaus kūrinys. Autorius čia 
nė nežinomas. Programoje iš
spausdinta, jog komediją sulietu
vino Juozas Audronis. Dramos 
sambūrio vaidintojai su šia ko
medija scenon išėjo tik kaipprog- 
ramos atlikėjai, talkininkai kitai 
organizacijai (SLA kuopai), { ku
rios parengimus susirenka {vai
raus išsilavinimo, {vairių pa
žiūriu žmonės. Iš šio požiūrio 
vertinant, galima šakyti, kad ko
medija, kurioje jokios klasikinės 
temos nėra, kurioje nesprendžia-

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 

Simankevičiaus 
piešiniais. Yra 
Išleido Ateitis 
N. R. Spaudė

dail. V. 
spalvotais 
112 psl.
Brooklvne, 
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.)

*2

r*'
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Los Angeles lietuvių skautų baliuje prie vieno stalo susitikę rėmėjai. Iš kairės: Jokubauskas, Sta- 
dalnikas, Mastienė, V. Kazlauskas, Kodabienė, Simonienė, Fledžinskas, Šimonis, Stadalnikienė, Fled- 
žinskienė, Jokubauskienė ir Mastis. L. Kančausko nuotrauka

mos jokios problemos, o siekia
ma tik linksminti ir juokinti pub
liką, šiam parengimui labai tiko.

Vaidybos meno žinovai, be abe
jo, suras netikslumų ir klaidų 
režisoriaus ar vaidintojų veiks
muose, tačiau šio informacinio 
rašinėlio tikslas nėra gilintis 
ir atskiras detales vertinti. 
Bendras {spūdis -- geras ir vei
kalo parodymas scenoje buvo 
naudingas tiek publikai pasižiū
rėti, tiek vaidintojams tobulinan
tis vaidyboje.

Jonė Peterienė vaidino tetą. 
Vladas Gilys advokatą. Emilis 
Skistimas advokato tarną Joną, 
o Danutė Vebeliūnaitė Jono žmo
ną. Juozas Raiby s -- Petrą Lu
košių, artistą, ir moterj --ta
riamą advokato žmoną. Litą Ži
levičiūtė buvo tetos augintinė, 
Ema Dovydaitienė vaidino Liuci
ją Puzinaitę -- šokėją.

Sufleriavo Danutė Mitkienė.
Po vaidinimo buvo šokiai, ba

ras ir užkandžiai. Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 75 kuo
pa, tęsdama organizacijos tradi
ciją remti lietuvių kultūrinius 
darbus, iš parengimo pelno šimtą 
dolerių {teikė dramos sambūrio 
valdybai (ne vaidintojams!) toli
mesnei sabūrio veiklai remti.

Vasario 1G dienos minėjime 
dramos sambūrio nariai losange- 
liečiams suvaidins "Vienąbirže- 
1{", o kovo mėnesi numatyta su
vaidinti J. Gliaudos parašytas 
veikalas apie Čiurlionį. Reži
suoja J. Kaributas. Geros sėk
mės!

ŽINAI?
ABRAKAM LINCOLN dar 

nesugebėjo išlaisvinti visų ver
gų. Jis 1863 metais išlaisvino 
tik vergus konfederacijos valsti
jose. Bet vergija pasiliko legali

Marylande, West Virginijoje 
ir kitose valstijose kurios pri
klausė sąjungai. Tik 1865 metais 
gruodžio 18 d. tryliktasis Kons
titucijos papildymas padarė ver
giją neteisėtą visose valstijose.

*

SVARBIAUSIAIS konstitucijos 
papildymais laikomi pirmas, 
penktas ir keturioliktas. Pirmas 
numato, kad visiems gyventojams 
turi būti suteikta tikybos, kalbos 
ir spaudos laisvė ir teisė rinktis 
ir skųstis. Penktas ir keturiolik
tas draudžia federalinei ir valsti
jų valdžioms atimti iš gyventojų 
gyvybę, laisvę ir turtąbeteismo 
sprendimo. Be to penktas papil
dymas leidžia piliečiams neatsa
kyti { klausimą, jei atsakymas 
galėtų būti jiems nenaudingas, 
kompromituojantis.

♦

JAPONIJOS vyšnių medžiai 
pirmą kartą buvo pasodinti 
Washingtone 1907 metais. Tie
sa, tik 80 vienetų Prezidento 
William Howard Tafto žmona {- 
sakė jas atvežti iš Japonijos ir 
liepė pasodinti išilgai Potomac 
upės. Vėliau, 1911 metais dar 
3.000 medžių buvo gauta iš Ja
ponijos. Jos buvo taip susodintos 
grupėmis, kad pagal japonų kal
bą {eitų 'Velcome".

*

PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ dolerių 
perkama galia buvo nuo 8 iki 
20 kartų brangesnė, kaip dabar 
Ir žinoma priklausė ką norėjai 
pirkti. 1869 m. mėsos svaras kai
navo 7 centai, sviesto -- 16 cen
tų, miltų -- 3 centai. Gerai 
apsirėdžiusi moteris pirkdavo 
savo pirštines už 35 centus. 
Už elegantiškus batukus reikėjo 
nokėti 55 centus.

N.B.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 CHESTER AVĖ. PR 1-6000

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MAISTO ir LIKERIŲ 

KRAUTUVŲ
Marųuette Parke

RE 7-1731

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

5th. 4.98

5th. 3-98

5th. 5.29

5th. 3.59

5th. 3.98

MIDKESI
2515 West 69 St.

Telef.
3AV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
ASBACH URALT ....................5th. 4.79
MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5.39 
WHITE HORSE
SCOTCH WHISKY
MARTINI or
MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98 
CANADIAN WHISKY
8 metų senumo..............
DUJARDIN GERMAN 
BRANDY ......................
LONDON DRY GIN
80 proof KVORTA ....
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT......................
IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98 
KIJAFA vynas..............................5th. 1.75
B0RDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98 

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

didelis pasirinkimas!
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Chicagiečiai juda, kruta

Nuosavi namai yra visų Detroito lietuvių

Rašančiajam prisimena prieš 
kelis metus Dirvos puslapiuose 
atspaustas vienų sportinių pir
menybių aprašymas. Tame ap
rašyme, be kitko, išsamiau buvo, 
paliesti ir Chicagos lietuviai 
sportininkai. Paliesti buvo nei
giama prasme. Sunku šiandien 
viską žodis Į žodį beprisiminti. 
Bet kiek prisimenu, Chięaga buvo 
beveik pavadinta lietuviškojo 
sporto kapinynu. Mat, tose pir
menybėse chicagiečiai buvo 
menkai atstovaujami, ir jų užim
ta vieta buvo pernelyg kukli, jo
kios pagarbos neverta.

Taip, tais metais Chicagoje 
sportinis lygis buvo kritęs. Čia 
veikė tik Neris ir šiek tiek reiš
kėsi futbolininkai. Veikimui truko 
didesnio užsidegimo, jautėsi pa
krikimas. Tačiau metai bėgo ir 
veikimo vaizdas keitėsi.

Žvilgterėkime, kokia gi dabar
tinė Chicagos sportininkų padė
tis. Dabar čia veikia šeši klu
bai, savyje sutelkę kelis šimtus 
narių. Veikimas neapmiręs ir 
žiemos metu.,

Štai Aro krepšininkai rung- 
tyųiauja AAU ir Marąuette parko 
"senior" lygose, Cicero "ju- 
nior" lygoje, o mergaitės tink- 
lininkės varžosi AAU ir Gage 
parko lygoje.

ASK Lituanica savuosius krep
šininkus yra registravusi Mar- 
ųuette ir Gage parkų "senior” 
ir Gage parko "intermediat” ly
gose. Jų mergaitės tinklininkės 
dalyvauja Gage parko tinklinio 
pirmenybėse. LFK Lituanicos 
futbolininkai kas sekmadieni 
rungtyniauja salėje, kurių rung
tynės sutraukia daugiau 2500 žiū
rovų.

O kur dar Neries klubas? 
Neries krepšininkai šiemet reiš
kiasi Gage parko "senior" ir 
"intermediat" lygose. Neries 
tinklininkės skina laurus Gage 
parko tinklinio lygoje ir AAU 
rengiamuose turnyruose.

Kiek mažiau kruta Jūros spor
tininkai. Jų vienintėlė krepšinio 
komanda varžosi Foster parko 
"senior" lygoje Tačiau ne
snaudžia jų plaukikai, kurie žie
mos metu treniruojasi bei daly
vauja varžybose. Jie visi jūrų 
skautai. Jūros skautams pri
klauso ir pats klubas.

Mažiau girdėti Tauro klube. 
Nesenai jie rengė linksmavaka- 
r{. Tikriausiai pasilinksminę 
kibos { darbą ir vėl futbolu re
prezentuos lietuvių vardą.

Kaip matote, chicagiečiai 
sportininkai juda, kruta ir šian
dien jų veikimą lyginti su kapi
nynų, būtų jau nebetiksiu. Šešių 
klubų veikla plati, šakota. Veik
los derinimui yra Įsteigtas klu
bų atstovų komitetas. Jo pag
rindinė užduotis rūpintis bend
raisiais reikalais. Netolimoje 
ateityje komiteto laukia dideli 

Akimirka iš Aras-Lewis College krepšinio rungtynių Marąuette 
parko lygoje. KamuolĮ meta A. Nausėda.

J. Grigaičio nuotrauka

darbai. Chicagoje teks pravesti 
dvejas apygardines pirmenybes 
ir kiek vėliau XII-jų Š. Ameri
kos lietuvių krepšinio varžybas. 
Šiems užsimojimams Įgyvendinti 
komitetas tikisi kitų organiza
cijų ir plačios lietuviškosios vi
suomenės talkos.

ptr. p.

Trumpai
Po penkių rungtynių salės fut

bolo pirmenybėse, Chicagos Li
tuanica turi keturis taškus ir 
iš aštuonių komandų užima 5-tą 
vietą. Paskutinėse rungtynėse 
mūsiškiai 2:1 nusileido pirmau
jančiai Eagles komandai. Litua
nica lvart{ pasiekė paskutinėse 
rungtynių minutėje. Teks susi
tikti su Green Whites ir Slovaks. 
Š{ sekmadienĮ Lituanica - -Green 
Whites rungtynės bus 4.25 
vai. p.p.

♦

Vidurinių Vakarų sporto apy
gardos prieauglio klasių krepši
nio, tinklinio ir stalo teniso pir
menybės Įvyks vasario 24 - 25 
d. Chicagoje. Ta proga, vasario. 
24 d., šeštadienj, Jaunimo Cent
re rengiamas sportuojančio jau
nimo pasilinksminimas. Ta pat 
dieną ir LFK Lituanica rengia 
žiemos sezono uždarymo pobū
vi-

Vidurinių Vakarų sporto apy
gardos komiteto būstinė perkelta 
į Chicagą. Komiteto sudėtis: Z. 
Žiupsnys — pirmininkas, J. De
gutis -- sekretorius, Z. Degu
tis -- iždininkas. Adresas: Z. 
Žiupsnys, 5926 S. Artesian, 
Chicago 29, III. Telef. PR 6- 
6412.

♦

V. V. sporto apygardos vado
vybė informuoja, kad bus griež
tai laikomasi veikiančių nuosta
tų ir perspėja visus klubus ir 
pavienius sportininkus, kad Chi
cagoje {vyksiančiose pirmenybė
se numatę dalyvauti sportininkai 
turi nustatytu laiku užsiregist
ruoti. Jokie pavėlavimai nebus 
toleruojami.

Iš Omahos, Nebr. praneša
ma, kad tenykščio Lituanicos klu
bo stalo teniso žaidikai gausiai 
numato dalyvauti Chicagoje Įvyk
siančiose apygardinėsestalo teni
so pirmenybėse. Tolimos Oma
hos lietuviai sportininkai Chica
goje laukiąmi ir linkima jiems 
sėkmės.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

Nėra abejonės, jog kiekvienas 
sutiks, kad Detroito lietuvių ko
lonijai savi namai yra visų gy
vybinis reikalas. Be savų namų 
visas mūsų kultūrinis ir visuo
meninis veikimas vyksta pogrin
dy -- skiepuose, o dauguma pa
rengimų — ietimis sukruvintų 
bulių paveikslais išdabintoje sa
lėje. Mūsų, jaunimas (ateitinin-
kai, skautai, sportininkai, stu
dentai, mergaičių choras, šokė
jų grupė, mėgėjųteatrai ir k.) ne
turi kur susirinkti, pažaisti, pa
sportuoti, padainuoti, parepetuo
ti...

Daug projektų ir bandymų da
ryta, o daugiausia kalbų dėl nuo
savų namų prikalbėta, tačiau 
namai, kaip Krilovo pasakėčios 
vežimas, gulbės, vėžio ir lyd
žio traukiamas, vietoje stovėjo. 
Pagaliau namų pirkimo iniciaty
vos ėmėsi Dariaus ir Girėno 
klubo vyrai. Jie surado visapu
siškai mūsų kultūriniams rei
kalams tinkamą namą, išsiderė
jo prieinamą kainą ir pradėjo 
pinigų rinkimo vajų. Visuome
nė jų pastangoms pritarė, per 
trumpą laiką namų fondui su
mesdama 18000 dol. Jau atrodė, 
kad Detroito lietuviai turės nuo
savus namus. Bet štai netikėtas 
smūgis: negaunamas barui lei- 
kyti leidimas. O be baro ne
įmanoma išlaikyti namų. Ir vėl 
namų pirkimo viltys pakibo ore. 
Nutilo ir Dariaus - Girėno Klu
bo vyrai. Tik žmonių kalbos ir 
{vairūs nepagristi gandai pra
dėjo kursuoti iš lūpų l lūpas 

Bet Dariaus ir Girėno Klubo 
vyrai rankų neneuleido. Jie ty
liai dairėsi ir ieškojo kelių, kaip 
šia kliūti nugalėti. Ir štai jiems 
pasisekė surasti labai energingą 
ir Įtakingą lenkų tautybės advo
katą Norvert J. Podgorsk{, ku
ris apsiėmė išgauti barui leidi
mą ir sutvarkyti visus namų pir
kimo reikalus. Advokatas Pod- 
gorskis greit ėmėsi žygių, pats 
vykdamas su Dariaus - Girėno 
Klubo delegacija likerių kontro
lės komisijon ir žodini sutikimą 
barui laikyti jau gavo.

Kadangi pagal naujus Michi- 
gano valst. {statymus, ta pati or
ganizacija negali būti namų ir 
baro savininku, tai š. m. sausio 
mėn. 7 d. Dariaus ir Girėno Klu
bo valdyba perkamų namų pa
talpose sušaukė pinigus skolinu
sių susirinkimą ir pasiūlė na
mams pirkti ir jiems valdyti 
{steigti naują organizaciją. Tokia 
organizacija, pavadinta Detroito 
Lietuvių Namų Draugija, tą pa
čią dieną įsteigta ir vadovauja
mieji organai (Direktorių Tary
ba ir Revizijos Komisija) išrink
ti.

Paskolinusieji D. L. N. Drau
gijai 100 dol. skaitysis draugijos 
nariai ir pilnateisiai namų val
dytojai, o Dariaus ir Girėno Klu
bas bus baro patalpos nuominin
kas, kuris pagal sutarti mokės 
draugijai nuomą ir baro pelną 
aukos namų reikalams. Dabar 
Detroito Lietuvių Namų Drau
gijos Taryba rūpinasi skubiujsi- 
korporavimu ir namų pirkimo 
paskolos akcija, o Dariaus ir 
Girėno Klubas -- baro leidimo 
reikalais. Surinktieji namams 
pirkti pinigai (18000 dol) pereina 
Detroito Lietuvių Namų Draugi
jos sąskaiton.

Pradedant ką nors daryti, at
siranda ir trukdytojai: vieni sa
ko, kad tie namai toli nuo šv. 
Antano parap. bažnyčios, kiti 
--kad toli nuo Dievo Apvaizdos 
bažnyčios, o dar kiti, kad tai 
prastas rajonas. Jei visų pasakų 
klausysime, tai namų niekada ne- 
nupirksime.

Realiai galvojant, perkamų na
mų patalpose mūsų reikalams 
yra pilnai pakankamos ir labai 
patogioje (keturi namai nuo Mi- 
chigan Avė.) susisiekimo vietoje. 
Geriau turėti nuosavus namus ir 
prastesniame rajone, negu jokių 
geriausiame. Namas turi 500 vie
tų parengimams salę, tokio pat 
dydžio sporto salę, dvi mažesnes 
sales, didelę virtuvę, sargui bu
tą ir barui patalpą, kuris nuo 
salių bus visiškai Izoliuotas. 
Ir visa tai tik už 46000 dol. 
Juk tokia kaina mokama už pap
rasto baro leidimą. O dabar Įsi
gyjame nuosavą pastogę, kur su
klestės mūsų kultūrinis veiki
mas, ir barą, iš kurio ši pastogė 
išsilaikys.

Ar negirdėjome ir negirdime 
priekaištų dėl Dainavos sto
vyklos? Tačiau turime pripažinti, 
kad toji stovykla yra, tartum, 
Sacharos dykumos oazė, kur ne 
tik Detroito bet ir kitų kolonijų

bendras reikalas
ištroškęs lietuvių jaunimas savo 
sielas gaivina. Dejuojame, kad 
mūsų jaunimas nutausta, o ne
ieškome priemonių tai nelaimei 
sustabdyti. Lietuvių Namai ir bus 
viena iš svarbiausių priemonių 

savai kalbai ir kultūrai išlaikyti 
bei puoselėti, o tai turėtų rūpėti 
kiekvienam lietuviui.

35 asmenys turi Detroito Lie
tuvių Namų Tarybos Įgaliojimus 
priimti namams pirkti paskolas 
ir išduoti laikinus pakvitavimus, 
pagal skolintojų susirinkimo nu
tarimą, bus. išduoti reguliarūs 
kvitai, paskolų raštai ar akcijos 
(Šerai). Pinigų paskolų rinkėjai 
patys jau po 100 ir daugiau dole
rių namams pirkti yra paskolinę 
ir, nesigailėdami poilsio valandų, 
beldžiasi { savo tautiečių širdis, 
prašydami paskolinti šimtinę, dėl 
kurios nė vienas neturtingesnis 
neliks. Būtų idealu, jei tuos na
mus nupirktume už grynus pini
gus ir nereikėtų buvusiems savi
ninkams mokėti procentų.

Visos organizacijos, išskiriant 
tarnaujančias mūsų bendram 
priešui, namų patalpomis repeti
cijoms, susirinkimams, sporto 
treniruotėms, posėdžiams nau
dosis nemokamai.

Tad 1 talką patys sau, nes per
kamieji namai bus visų lietuvių 
namai!

Norintieji suteikti namams 
paskolą ir žymiai palengvinti 
mums darbą, prašome skambinti 
Detroito Lietuvių Namų D-jos 
Tarybos pirmininkui K. Jurgu- 
čiui WE 4 - 5224 ar finansų 
sekretoriui A. Petrauskui TA 6- 
5360. Jie tuoj atsiųš {galiotą 
asmenį paskolą paimti.

Tvirtai tikime, kad lietuviškoji 
visuomenė nuosavų namų įsigiji
mo reikšmę ir reikalą pilnai su
pras ir mūsų pastangas visu nuo
širdumu parems.

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos Taryba

Tautinės Sąjungos skyriaus 
metinis susirinkimas

Vasario 17 d., J. Gaižučių 
namuose — 519 W. Grix- 
dale, šaukiamas Tautinės 
S-gos Detroito skyriaus na
rių susirinkimas. Susirinki
mo pradžia 6:30 vai. vak.

Po susirinkimo, kartu su 
Tautinės Santarvės nariais 
ir jų šeimomis, bendra va
karienė, kurios metu bus 
paminėta Vasario 16 šven
tė.

Laukiama svečių iš New 
Yorko ir kitur.

W. Banaitis lankys Detroitą
Kovo 17 d., drauge su J. 

M. Bachunais ir V. Adom- 
kevičium, Detroitą lankys 
W. Banaitis.

W. Banaitis žada padary
ti įdomų pranešimą apie pa
dėtį dabartinėje Lietuvoje.

Detroito visuomenė ne
kantriai laukia visų šių 
brangių svečių.

Smulkesnės informacijos 
bus vėliau paskelbtos. J. G.

Korp. Neo Lithuania 
metinė šventė

Korp. Neo Lithuania De
troito skyriaus metinė šven-

tė bus švenčiama gegužės 
19 d. šventės programą iš
pildys Neo Lithuania Cleve
lando skyrius su savo or
kestru. Taip pat laukiama 
svečių iš Chicagos, Toronto 
ir kitų vietovių.

Minėjimo vieta ir laikas 
bus praneštas vėliau.

SLA deimantinio 
jubiliejaus minėjimas

SLA 352 kuopa imasi ini
ciatyvos suruošti SLA 75 
m. deimantinės sukakties 
paminėjimą. Tuo reikalu 
buvo sukviestas SLA 352 
kp. valdybos bei aktyvesnių 
veikėjų pasitarimas.

Iškilmingas paminėjimas 
nutartas suruošti kovo 24 
d. Ta proga bus banketas 
daugeliui žinomoj Mt. Cle- 
mens salėje.

Filosofijos vaidmuo
šia tema bus skaitoma pa

skaita Tarptautiniame In
stitute, vasario 11 d., 4 vai. 
p. p. Rengėjas — Lietuvių 
Kultūros Klubas. Paskaitą 
skaitys prof. dr. Justinas 
Pikūnas. Tema įdomi ir ver
ta išklausyti, juo labiau, ka
dangi paskaitoje bus palies
ti ir mūsų iškilieji filosofai.

Tarpt. Instit. yra 111 E. 
Kirby, prie pat Detroito 
Meno muziejaus. Kviečiami 
visi lietuviai. Įėjimas lais
vas.

E. CHICAGO

VASARIO 16 MINĖJIMAS

ALTO skyrius ruošia Vasario 
16 minėjimą, kuris {vyksta va
sario 18 d. 10:30 vai. ryto Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos iškil
mingos pamaldos už kritusius ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

6 vai. vakare lietuvių parapi
jos salėje iškilmingas aktas, pa
skaita ir meninė programa, ku
rią išpildys vietos meno mėgė
jų pajėgos ir pradžios mokyklos 
mokiniai.

Maloniai kviečiame visus apy
linkes lietuvius gausiai dalyvauti 
Vasario 16 minėjime.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas rengia Užgavėnių bly-

nų balių su labai Įdomia humo
ristine programa ir kitomis įvai
renybėmis.

Įyyksta vasario 25 d. 6 vai. 
vakare Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos salėje, Harbor, India
na.

Veiks turtingas lietuviškų val
gių bufetas ir kiti patogumai. 
Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti 1 rengiamą blynų balių, 
kur turėsite progos pasivaišinti 
skaniais lietuviškais valgiais, 
prie geros muzikos smagiai pra-
leisite laiką.

Tėvų komitetas pageidauja sta
lus - vietas užsisakyti iš anksto, 
kad žinotų kokiam dalyvių skai
čiui paruošti užkandžius.

Į. Užgavėnių blynų balių sta
lus - vietas prašome užsisakyti 
pas tėvų komiteto pirmininką Ka
zimierą Pocių arba kitus komi
teto narius.

Įžanga tik 1.50 dol.
Pakenė.

Y

BALFUI AUKOJO

1961 metais Balfui aukojo Jo
nas Klimas - $75.00; kun. P. 
Celiešius ir K. Čiurinskas — 
po $20.0; Jon. Mikeliūnas -- 
$12.00; P. Nenortai, A. Špokas, 
J. Zauka — po $10.00; S. P. 
Karveliai -- $7.50; J. Petkūnas 
--$7.00; Dr. J. Paukštelis -- 
$6.00; B. Ginčinauskas --$5.50; 
B. Andrijauskas, kun. I. C. Vi- 
churas, P. Bingelis, A. Rim
kus, V. Mažeiva, D. M. Mikeliū- 
nai, Pacevičienė, A. Smilgius. 
Kr. Kazragytė, St. Laureckas, 
V. Vailionis, K. Pocius, Z. H. 
Moliejai, Birutė Cerven, St. Kir
šinąs, A. Urbaitis, Z. Stankevi
čius — po $5.00; A. Ruibys, 
T. MeČkauskas, V. Nulevičius 
--po $4.00; Makiejai, A. čiakas, 
Juodakis, Aukštuoliai -- $3.00;
L. Rumšą, J. Guščius, A. Mar
kevičius, M. Vilutienė, Černiu- 
vienė, Barmienė, Lauraitienė, 
Liškūnienė, Vaitkevičius, Alb. 
Vinick, B. Holiuša, Z. Girdžiū- 
nienė, S. Vaišvila, C. Žaroms- 
kis, V. Petrauskas, S. Stulpinas,
O. Juodakienė, P. Mičiulis, Iz. 
Valančius, Kaltūnai, Gudauskas, 
Jon. Steikūnas --po $2.00; Jur- 
gutienė, Pukinskas, K. Valeika,
L. Kasperas, Danutė A., E. Vil
kas, M. Adomaitis, L. Juškiw,
D. Domarkienė, Kung.I. Urbonas, 
Kung. Kazėnėas, Marcišauskas, 
Jusevičius, A. Skudra, A. Mo- 
liejus -- po $1.00.

Nuoširdus ačiū!
BALFo 95 skyr. valdyba.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meaiiv Laie Dr.

Cleveland 24
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

• Ohio gubernatorius De 
Šalie, kaip mums laikraštį 
baigiant tvarkyti pranešė 
adv. J. Smetona, atvyks į 
Vasario 16 minėjimą ir pa
sveikins lietuvius. Tai dar 
vienas aukštas svečias. Rei
kia tik, kad pačių lietuvių 
minėjime būtų gausu ir pa
darytume prideramą įspūdį.

• ALT Clevelando sky
riaus valdyba maloniai 
kviečia visus Clevelando ir 
apylinkių lietuvius atlikti 
savo tautinę pareigą, labai 
skaitlingai dalyvaujant Va
sario 16-tos minėjime. Bū
tų tikrai gražu, kad visi 
rastume laiko ir galimybių 
bent vieną dieną metuose 
susirinkti ir kartu pagyven
ti mūsų tėvynės ilgesio 
jausmu, kartu paliūdėti 
skaudžiu mūsų tautos liki
mu, atnaujinti pasiryžimą 
kovai už mūsų krašto lais
vę.

Ta pačia proga Čiurlionio 
ansamblis skambiųjų mūsų 
liaudies dainų garsais nuves 
mus j tą mylimą šalį ir pri
mins mums gražiąsias lais
vės dienas.

Po minėjimo ir koncerto 
neskubėkite grįžti į namus, 
bet pasilikite valandėlei, 
kad visi kartu galėtume pa
valgyti bendrą vakarienę, 
laisvai pasidalinti mintimis 
bei įspūdžiais, pabendrauti 
su mūsų kviestaisiais sve
čiais.

Tad turime viltį matyti 
minėjimo metu pilną didžią
ją salę ir vakarienės metu 
dar pilnesnę mažąją salę 
Naujojoj lietuvių parapijoj.

Valdyba
• Tautinės Sąjungos Cle

velando skyriaus rengiama 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo diena perkelta į 
sekmadienį, vasario 18 d. 
Pradžia 4 vai. po pietų, 
Nasvyčių r e z i d e ncijoje, 
10823 Magnolia Dr. ALTS 
skyriaus valdyba susitarė 
šį minėjimą rengti bendrai 
su Korp. Neo Lithuania. 
Bus paruošta įdomi progra
mą. o po programos vaišės.

Rengėjai kviečia savo ar
timuosius, kad ir ne narius, 
dalyvauti šioje tradicinėje 
Clevelando tautininkų šven
tėje.

• Dr. P. Stungys pasku
tinėj valstybinių egzaminų 
sesijoj, vykusioj Columbus, 
išlaikė nustatytus egzami
nus ir gavo praktikos tei
ses. Dr. P. Stungys medici
nos mokslus yra baigęs Lie
tuvoje, Vytauto Didžiojo 
universitete.

• L. A. Lenkaitis, vyres
niosios lietuvių ateivių kar
tos jau čia gimęs sūnus, 
Strongvilles mokyklų su- 
perintendantas, nuo gegu
žės 1 d. persikelia į Youngs- 
towną, kur bus to didelio 
miesto mokyklų superinten
dento pavaduotoju. Jo me
tinė alga $13,500 ir priedai.

• Neringos tunto sueiga 
įvyko vasario 5 d., 3 vai. po 
pietų čiurlioniečių namuo
se. Naujoji vadovybė sten
gėsi arčiau susipažinti su

f EAST ( J.F.VEI. \ND— ET (1,11) AT SVPER1OR AVĖ.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TKAVELERS CHEQUES

visomis skautėmis, drauge 
atlikti eilę darbų ir aptarti 
tolimesnius skautiškos veik
los uždavinius. Sueiga buvo 
skaitlinga ir praėjo pakilio
je darbingoje nuotaikoje.

Tuntininkė ps. A. Bala- 
š&itienė paskelbė pavyzdin
gos skautės konkursą, ku
ris tęsis visus 1962 metus. 
Konkurso tikslas yra pa
kelti skautavimo lygį ir pa
skatinti seses nuoširdžiam 
ir aktyviam darbui.

Židiniečių seniūnė Giedrė 
Kijauskienė jaunesniąs i a s 
skautes užėmė skautiškais 
žaidimais, dainomis ir ri
kiuotės mokymu. Speciali 
egzaminų komisija, sudary
ta iš tuntininkės A. Bala- 
šaitienės, valtininkės L. 
Brizgienės ir seniūnės G. 
Kijauskienės egzami n a v o 
draugininkių paruoštas ir 
pristatytas skautes — kan
didates. Dalia Nasvytytė, 
Jūratė Petraitytė ir Dalia 
Zylytė išlaikė į trečią paty
rimo laipsnį ir joms leista 
duoti skautės įžodį arti
miausioje iškilmingoje su
eigoje.

Visos draugovės intensy
viai ruošiasi tradicinei Ka
ziuko mugei, kuri Įvyks ko
vo 11 dieną Lietuvių salės 
patalpose.

Vyr. skaučių draugovė, 
vado vaujama energingos 
ps. Nijolės Garlaitės, suei
gos metu dirbo įvairius ran
kų darbus, kurie skiriami 
pardavimui mugės metu.

Sueigai baigiantis buvo 
kuklios vaišės, kurias sune
šė pačios sesės, savo mamy
čių padedamos. O. Jokubai- 
tienė į sueigą atsiuntė di
džiulį tortą.

Skautės ir vadovės išsi
skirstė j namus, skautiškai 
paspaudžiusius rankas, su
stiprinusios tarpusavy skau
tiškus ryšius. A, B.

• Vasario 16 Gimnazijai 
rėmėjų būrelio Nr. 80 na
riai aukojo: po 12 dol. —
J. Baranauskas, V. Biliū
nas, Pr. Bliumentalienė, O. 
čepukaitieiiė, V. čepukai- 
tis, A. Dailidė, S. Grybaus
kas, J. Ignatavičius, P. Mai- 
nelis, A. Mikoliūnas, V. 
Morkūnas, S. Pladys, V. 
Senkus, J. Sirutis, V. Skirp
stas, J. Sniečkus, A. Spiri- 
kaitis, K. Tallat-Kelpša ir 
Jį Žemaitis; 9 dol.: I. Stat- 
kevičius; po dol.; V. Ba
nionis ir G. Rydelis; 2 dol.: 
G. žebertavičius ir po 1 dol.
K. Morkūnas ir J. žagars- 
kas.

Pinigai persiųsti gimna
zijai. Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū.

A, Mikoliūnas
• Vienam vyrui reikalin

gas geras kambarys, su at
skiru įėjimu. Pranešti; EN 
1-4320.

Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio Ansamblis su dirigentu Alfonsu Mikulskiu.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO

Jungtinių Amerikos Valstybių 
senatorius Stephan M. Young. Washingtone ministeris Juozas 

Rajeckas.

44 METŲ 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

rengiamas 
vasario 11 d.

sekmadieni

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

bažnyčioje. Pamaldų metu giedos Čiurlionio Ansamblis, dirig. muz. A 1 - 
f o n s o Mikulskio.

10:30 vai. šv. Mišios šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje. Pamaldų me
tu giedos bažnytinis choras vad. muz. Prano A m b r a z o.

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 Jungtinių 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.

McDonald's hamburger4%
ACCOUNTS 

iNSUREn TO 
'IO ooo

BOSTON

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina 

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Nauja ramovėnų valdyba
Lietuvių veteranų s-gos 

Bostono skyrius vasario 3 d. 
visuotiniame metiniame su
sirinkime išsirinko naują 
valdybą, kur pasiskirstė pa
reigomis: A. Stapulionis — 
pirmininkas, P. Martinkus 
— sekretorius ir K. Dusevi- 
čius — iždininkas. Delega
tu į visuotinį suvažiavimą, 
įvyksiantį gegužės mėn. 
Chicagoje, išrinktas S. Grie- 
žė-Jurgelevičius.

Susirinkimas vienbalsiai 
išreiškė padėką senajai sky
riaus valdybai už jos nu
veiktus darbus. Bet ypatin
gai dėkoja Lietuvos kariuo
menės šventės paminėjimo 
programą išpildžiu s i e m s 
Dr. V. Čepui už paskaitą, J. 
Jašinskui už deklamacijas, 
B. Povilavičiui, J. Gaideliui 
ir I. Vasyliūnui su jo kape
la už atliktą meninę dalį, o 
mieliems tautiečiams už di
delį dėmesį ir gausias au
kas, sudėtas minėjimo metu 
Liet, karo invalidams šelp
ti. G.

M'Donalds

McDONALD'S AMAZING MENUYoungstcrs love ’em, and you vili too. You’ll 
be surpriscd at just how good a 15c Hamburger 
can taste. McDonald’s Hamburgers are made 
of 100% pure beef, government inspected, and 
ground fresh daily. They’re served piping hot 
and delicious on a toasted bun. Come in today, 
you’ll get fast service, plenty of parking space, 
no tipping, no car hops, plūs the tastiest food 
in town at extra thrifty prices.

Pure Beef Hamburger..............15c
Tempting Cheeseburger .....19c 
Triple-Thick Shakes ................. 20c
Golden French Fries ........ 10c 
Thirst-Quenching Coka ..........10c
Delighlful Root Beer................10c
Steaming Hot Coffee..............10c
Full-Flavor Oranga Drinlc ....10c 
Refreshing Cold Milk ..............12c
Hot Chocotata

th* drlvt-ln wlth th9 aroht*

thedrive-in with thearches
169th and LAKE SHORE BLVD.

6225 MAYFIELD ROAD EAST ŪF LANDER, MAYFIELU HEIGHTS
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KAS IR KUR?
• Neo Lithuania Korpora
cijos Chicagos skyriaus iš
kilminga sueiga įvyksta va
sario mėn. 11 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p., Balio Pakšto 
salėje — 38 ir California. I 
iškilmingą sueigą kviečiami 
filisteriai, senjorai ir jun- 
jorai Vasario 16-tai pami
nėti.

• Vasario 16-sios proga Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Talkos Chicagos Komitetas 
rengia LNT-LNF bičiuliu 
suėjimą, 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 Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiausiai dėkoja už aukas 
visiems geraširdžiams au
kotojams, aukų rinkėjams 
ir organizacijoms: Liet. Ve
teranų S-gos Ramovė Cleve
lando skyriui — $336.40, 
Liet. Veteranų S-gos Ramo
vė Netv Jersey skyriui — 
$119.00, Kunigaikšt i e n ė s 
Birutės Karių šeimų Mote
rų D-jos Chicagos skyriui 
— $50.00 ir Liet. Veteranų 
S-gos Ramovė Chicagos 
skyriui — $57.00.
• Dr. H. Montvilienė sausio 
29 d. Netv Yorko Barbizon- 
Plaza viešbučio patalpose, 
Amerikos Moterų Inžinierių 
Draugijos pakviesta, skaitė 
paskaitą ”The Application 
of Mathematical Program- 
ming in Engineering Prob- 
lems”. Dr. H. Montvilienė 
jau kelintą kartą yra kvie
čiama tos draugijos semi
naruose skaityti paskaitas 
iš pritaikomos matemati
kos.

• Dail. L. Vilimas, Cincin- 
nati, Ohio, paaukojo Čiur
lionio galerijai didelį pa
veikslą — "Rūpintojėlis”, 
č. g. direkcija nuoširdžiai 
dėkoja aukotojui už vertin
gą meno’ kūrinį, skirtą ne
priklausomai Lietuvai.
• Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Racine, Wis. 
įvyks vasario mėn. 18 d. 
Ruošia vietos Alto skyrius. 
Minėjime dalyvaus prel. M. 
Krupavičius ir solistai Bi
rutė Kemėžaitė ir Valentas 
Liorentas.
• Jolandos ir Alfonso Kere
liu naujuose namuose, Chi
cagoje, sausio 14 dieną bu
vo pakrikštyta jų antroji 
dukrele — Svajonė-Remigi- 
ja.

• Krikšto tėvais buvo Jo
landos pusseserė Rasa Pakš- 
tienė-Jonynaitė ir Alfonso

Mielam prieteliui

BRONIUI GALINIUI
ir šeimai, jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Povydienė, 
Gaveliai ir 
Steponaičiai

VOKIETIJOS LIETUVIAI
Lietuvių Studentų Sąjunga 

Ryžtasi gyvesnei veiklai
1961 m. pabaigoje, ko- 

respondenciniu būdu, įvyko 
Vokietijos Lietuvių Studen
tų Sąjungos centro organų 
rinkimai. Į centro valdybą 
buvo išrinkti ir pareigomis 
taip pasiskirstė: Teisutis 
P o v i la vičius-Vykintas — 
pirmininkas, Ona Herma- 
naitė — sekretorė ir Vincas 
Bartusevičius — iždininkas. 
Centro valdybos adresas: 
13b) Muenchen 13, Franz- 
Josephstr. 40/o. W. Germa
ny.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Vingaudas Damijo
naitis, Greta Jasevičiūtė ir 
Regina Sakalauskaitė. Į 
garbės teismą: Dr. Vincas 
Šmulkštys ir Jonas Medu- 
šauskas.

Naujoji centro valdyba 
išleido rotatarinį biuletenį, 
kuriame kviečia visus lietu
vius studentus Vokietijoje į 
gyvesnę veiklą. Ruošiamasi 
aktyviai dalyvauti studijų 
savaitėje, kuri įvyks Vokie
tijoje šią vasarą ir Europos 
jaunimo suvažiavime, kuris 
įvyks Anglijoje, Londone, 
Lietuvių Sodyboje.

Įsisteigė literatūros būrelis 
1961 m. gruodžio mėn. 

mūsų gimnazijoje įsisteigė 
literatūros būrelis. Iniciaty
vos ėmėsi 8-os klasės moks
leiviai. šio būrelio tikslas 
yra: plačiau susipažinti ir 
supažindinti moksleivius su 
lietuvių rašytojais ir ska
tinti daugiau skaityti lietu
viškų knygų.

Būrelio vadovai: pirmi
ninkas — Richardas Baliu- 
lis, pavaduotoja — žibutė 
Vykintaitė ir sekretorius — 
iždininkas Oskaras Kušne- 
raitis.

Būrelio globėju Mokyto
jų taryba, būrelio narių pa
prašyta, paskyrė Stp. Vy
kintą.

Būrelis paminėjo ir pa
gerbė a. a. Juozą Tysliavą. 
Apie velionį ir jo kūrybą 
referatą skaitė ž. Vykintai
tė. O. Kušneraitis 

brolis Albertas Kerelis. 
Krikštynose dalyvavo apie 
60 giminių ir draugų.
• Rožė Rinkevičienė, iš Chi
cagos, Dirvai paremti at
siuntė $5.00 auką.
• VI. Baltrušaitis, iš Brook- 
lyno, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Pittsburgh
ALT metinis susirinkimas

ALT skyrius turėjo savo 
metinį susirinkimą sausio 
28 d. Lietuvių Piliečių Sa
lėje. Susirinkime dalyvavo 
22 delegatai iš įvairių liet, 
organizacijų bei klubų. Su
sirinkimui vadovavo pirmi
ninkas Vytautas Jucevičius, 
o sekretoriavo Aleksas Kra
pas. Buvo aptarta ALT rei-

Chicagoje vasario 3 - 4 d. Scenos Darbuotojų Sąjungos Chicagos skyriaus pastangomis buvo suvai
dinta S. Čiurlionienės 4 veiksmų pasaka ''Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių". Vaidinimas susi
laukė didelio pasisekimo ir ketinama dar pakartoti. Nuotraukoje artistai su vadovais ir dekoratoriumi. 
Prieky matyti: Č. Rukuiža, J. Ilčiukas, L. Braždienė, muz. Bertulis, Z. Visockienė, dail. V. Petra
vičius ir kt. v. Noreikos nuotrauka

VINCĖS JONUŠKAITĖS DARBAI 
KAIP DEIMANTAI ŽIBA

Mažai naujųjų ateivių tarpe, 
bus tokių, kurie nebūtų lankę 
Kauno operos ir ten nebūtų gir
dėję ir matę Vincės Jonuškai-

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė

tės operoje. Ne vienas atsime
na iš tų laikų jos sukurtus ryš
kesnius vaidmenis: Karmen, 
Amneris, Polina, Marina ir ei
lę kitų, nes turėjo savo balsui 
paruošusi net 47 vaidmenis. Jos 
plačios apimties balsas ir tem
peramentas davė galimybę tiek 
vaidmenų sukurti. Operoje ji vei
kė nuo 1925 m. rudens iki 1944 
m. pasitraukimo Vokietijon.

Turėdama tokj platų patyrimą 
drąsiai rodėsi Europos didmies
čių scenose: Paryžiuje --Grand 
Opera ir Opera Comique, Pra
hos -- Narodni divadlo, Buenos 
Aires -- Colon teatre, Rygos ir 
Talino tautinių operų scenose. 
Visur buvo šiltai sutinkama klau
sytojų ir spaudos.

Kaipo solistė plačiai pasi
reiškė soliniuose savo koncer
tuose, iškeldama viešumon sa
vųjų kompozitorių kūrinius ir jų

kalai ir Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo minė
jimas, kuris čia Pittsburghe 
įvyks vasario 18 d.

Išrinkta nauja valdyba, 
kuri sujungtom jėgom dirbs 
tėvynės labui. Rvlė

NEW YORK

Vasario 16 minėjimas
Netv Yorko Lietuvių Ta

ryba Vasario 16-sios minė
jimą ruošia vasario 18 d., 4 
vai. p. p. ĮVebster Hali. 
Manhatten. Minėjime kal
bės kongreso atstovas Wil- 
liam Thomas Murphy iš 
Chicagos ir Dr. Vyt. Vy
gantas. Meninėje progra
moje dalyvaus solistė Juo
dytė - Mathetvs, Oper e t ė s 
choras, vadovaujamas M. 
Cibo ir Netv Yorko Tauti
nių šokių grupė, vadovau
jama J. Matulaitienės.

Visi -didžiojo Netv Yorko 
ir apylinkių lietuviai malo
niai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Minėji
mas prasidės punktualiai, 
todėl prašome nesivėlinti. 

harmonizuotas liaudies melodi
jas. Nuo mažens iš motinos iš
mokusi gausybę dainų ir jų savy
bių autentiško perdavimo, jas 
dainuodama scenoje klausytojus 
stebindavo, parodydama jų gro
žį. Šioje srityje ji buvo suradu
si savąjj kelią ir juo plačiai 
žygiavo skersai -- išilgai po visą 
Lietuvą. Turėjusi daugybę savo 
koncertų Europos didmiesčiuose 
plačiai įtraukdavo ir savųjų kom
pozitorių veikalus bei liaudies 
dainas: Vienoje, Berlyne, Londo
ne, Romoje, Oslo, Kopenhagoje, 
Taline, Petrapily, Maskvoje, 
Stockholme net grynai lietuviš
kos muzikos programą surengė. 
Taip pat Montevideo, Sao Paulo 
ir kt. Tai buvo labai vertingos 
ir garbingos muzikinės kelio
nės Vakaruose, kur greta jos var
do, beveik visur buvo minimas 
ir Lietuvos vardas.

Atvykusi Į JAV taip pat nenu
leido rankų. Įsijungusi 1 Moterų 
Klubą veikia, trusia pagal iš
gales labdaros, kultūriniame ir 
muzikiniame gyvenime. įdainavo 
lietuviškų dainų plokštelių al
bumą.

Sukaktuvininkė yra gimusi 1902 
m. sausio 22 d. Subačiuje, Pa
nevėžio ap. Jos nuveikti darbai 
visų vertinami ir gerbiami.

J. ŽILEVIČIUS

ALT Sąjungos 

Elizabetho sk. 
minės 

dešimtmetį 
Dalyvaus Taut. S-gos pirm.

Vyt. Abraitis
ALT S-gos Elizabetho 

skyrius ruošiasi įspūdingai 
paminėti pirmąjį savo veik
los dešimtmetį. Tam tikslui 
sudaryta komisija — Ignas 

Chicagoje neseniai susituokė Olga Bironaitė ir Narcizas Kreivėnas. Nuotraukoje jaunieji tarp sutuoktu
vių palydovų ir artimųjų. Sėdi iš kairės: O. Bikulčienė, Varškytė, jaunieji Narcizas ir Olga Kreivėnai, 
M. Varškienė. Stovi: J. Karalius, V. Bikulčius, A. Diminskaitė, A. Mikučiauskas, A. Varškys, A. Avi- 
žienė, O. Gražiūnas, A. Aviža, R. Petrauskaitė, E. Avižaitė ir K. Dėdela. Pažymėtina, kad nuotaka ir 
dauguma išvardintųjų yra Argentinos lietuviai. p. Petručio nuotrauka

Ožalas, Jonas švedas ir Ka
zys Ožalas — kartu su sky
riaus valdyba daro visa, kad 
šis įvykis būtų tinkamai at
žymėtas ir paliktų ilgai 
trunkančių malonių įspū
džių.

Iškilmingas pobūvis-kon- 
certas įvyksta kovo 3 d., 7 
vai. vak. Lietuvių Laisvės 
salėje, 269 Second Street, 
Elizabethe, N. J. Pobūvyje 
mielai sutiko dalyvauti Są
jungos pirm. Vytautas Ab
raitis, Rytų Apygardos ir 
Netvarko skyriaus pirmi
ninkas Albinas Trečiokas, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos pirm. Vincas Raste
nis, Liet. Neprikl. Fondo 
pirm. Emilija čekienė, Netv 
Yorko skyrių pirmininkai 
— Antanas Diržys ir Jurgis 
Sirusas, ALB Netv Jersey 
Apygardos pirm. Vladas 
Dilis ir ALB Elizabetho 
Apylinkės pirmininkas Ka
zys Bartys; visi su ponio
mis. Taip pat tikimasi ir 
daug kitų brangių ir įdo
mių svečių iš plačios apy
linkės. Dar negauta žinių iš 
Philadelphijos skyriaus, bet 
tikimasi ir iš ten svečių su 
pirm. Juozu česoniu.

Pirmąją programos dalį 
išpildys plačiai žinomas Rū
tos choras, kuriam vado
vauja muzikas Algirdas Ka- 
čanauskas. Taip pat pasiro
dys kylanti dainininkė so
listė Irena Stankūnaitė ir 
padeklamuos vieną naujau
sių eilėraščių Irena Veblai- 
tienė, kuri vadovaus ir viso 
vakaro programai.

Antrąją programos dalį 
sudarys svečių kalbos ir

“AŠ NIEKAD NESITIKĖJAU, 
kad tiek daug ir tokių puikių televizijų, radijų, patefonų 
yra lietuviškoj krautuvėj." Taip sako dažnas, pirmą kartą 
apsilankęs Gradinsko krautuvėj, 2512 W. 47th Str., Chicago, 
III.; FR 6-1998.
t

CHICAGO

Vasario 16-sios minėjimas
Chicagos ALT vasario 18 

d., 2 vai. p. p. Marijos Aukš
tesnėje Mokykloje rengia 
Vasario 16-os minėjimą. 
Minėjimo meninėje dalyje 
dainuos Dainavos Ansamb
lis ir solistai — Monika 
Kripkauskienė ir Algirdas 
Brazys. Minėjimo metu į 
susirinkusius gyvu žodžiu 
prabils visai nesenai iš' Lie
tuvos atvykęs geolog. inž. 
Juozas Miklovas. Jis dabar
tinę Lietuvą gerai pažįsta, 
todėl kiekvienam lietuviui 
bus be galo įdomu išgirsti: 
kas dedasi dabar mūsų Tė
vynėje ir ko ji pageidaujan
ti iš mūsų, esančių šiame 
krašte? V. B.

Studentų rengiamas 
Vasario 16 minėjimas

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Chicagos skyriaus val
dyba ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės 44 metų su
kakties minėjimą, kuris 
įvyks Jaunimo Centre, va
sario 11 d., 2 vai. p. p.

Šia proga 1:30 vai. p. p., 
bus padėtas vainikas prie 
žuvusiems už laisvę pa
minklo.

Iškilmingosios dalies pre
legentas bus Algirdas Kau- 
lėnas ir žodį tars Lietuvos 
Konsulas Chicagoje Dr. Pet
ras Daužvardis. Bus meninė 
dalis.

Susirinkime pareikš i m e 
savo meilę pavergtai Tėvy
nei ir priminsime pasauliui, 
kad lietuviška studentija ir 
visuomenė trokšta ir reika
lauja laisvos Lietuvos.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti, ypač studentus.

V. Mišelis

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

vaišės. Trečioje ir paskuti
nėje programos dalyje vyks 
pasilinksminimas ir šokiai, 
grojant populiariam Gu
tauskų orkestrui.

Rengėjai, turėdami ribo
tą vietų skaičių, prašo sve
čius įsigyti bilietus iš anks
to ir ne vėliau kaip iki va
sario 2 dienos. Nuo tos die
nos bilietai jau nebebus 
platinami. Bilietų kainos 
tik 5 doleriai.

Rengėjai sveikins kiek
vieną, atsilankusį į šį nepa
prastą vakarą.

Rengėjų vardu
B. Vyliaudas,

Elizabetho Skyriaus 
Pirmininkas
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