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SVEIKI ir vėl sulaukę Lietuvos Nepriklausomybės Dienos, visi mūsų tau
tos laisvės ir nepriklausomybės idėjos kėlėjai, rėmėjai ir gynėjai!

Pagarbiai minėdami kovotojus, vardan tos idėjos atidavusius jokia kaina 
neišmatuojamų aukų, ir sveikindami vieni kitus, kaip nebaigtos — taigi ir nepra
laimėtos —. kovos ne tik liudytojus, bet ir dalyvius,

kelkime, tautiečiai, ir savo pasiaukojimų
dar tvirčiau ir dar geriau įgyvendinti Lietuvos nepriklausomybės idėjai. Tam nau- 
jinkim apsisprendimų sukaupti dar daugiau kantrybės ir ištvermės ir didinkim 
užsimojimų dar tvirčiau reikštis budriu, gudriu, bet ir taupiu bei apdairiu, į tikro
viškai apsvarstytų padėties įvertinimų teatremtu veiklumu.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKA

LAISVAJAME PASAULY GYVENA VASARI016 AKTO SIGNATARAI

1918 metais vasario 16 d. Lie
tuvos Taryba Vilniuje pasirašė 
nutajyiTią, kuris žinomas kaip 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo aktas.

Taryba nutarė kreiptis į Rusi
jos, Vokietijos ir k i tų-valstybių 
vyriausybes pareikšdama, kad 
Lietuvos Taryba, kaipo vienin
telė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamasi pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu 1917 
m. rugsėjo 18 - 23 d., skelbia 
atstatanti nepriklausomą demok
ratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Šį nutarimą pasirašė 20 Ta
rybos narių: J. Basanavičius,
S. Banaitis, M. Biržiška, K. Bi
zauskas, P. Dovydaitis, S. Kai
rys, P, Klimas, D. Malinauskas, 
V. Mironas, S. Narutavičius, 
A. Petrulis, K. Šaulys, J. Šer
nas, A. Smetona, S. Smilgevi
čius, J, Staugaitis,A.Stulginskis, 
J. Vailokaitis ir J. Vileišis.

Minint -14 metų Lietuvos Ne
priklausomybės akto pasira- 
švmą. .laisvajame pasaulyje, 
pasitraukę nuo komunistų perse
kiojimų, gyvena dar trys šioakto 
signatarai: prof. Mykolas Biržiš
ka ir prof. Steponas Kairys A- 
merikoje ir prelatas Kazimieras 
šaulys Šveicarijoje.

TRUMPAI IŠ VISUR

• Sovietai per savaitę ke
tinius kartus trugdė vuka- 
riečių lėktuvams naudotis 
oro koridoriais Į Berlynu. 
Vakarų lėktuvai nepaisė tų 
trugdymų, ir nustatytu 
aukščiu skrido, nors juos 
persekiojo MIGai, Dėl tokio 
sovietų sauvaliavimo JAV, 
Prancūzijos iv Didž. Brita
nijos pasiuntiniai Maskvoje 
Įteikė protestus.

• Kuba nelaukė oficialaus 
išmetimo iš Amerikos Vals
tybių Organizacijos ir va
sario 14 d., vykstant tary
bos posėdžiui, jos atstovas 
Carlos M. Lechuga, negavęs 
balso pradėjo kalbėti ir pa
reiškė protestą ir pasitrau
kimą. Toks pareiškimas 
niekam įspūdžio jau nepa
darė, nes jo buvo laukiama.

• Maskva visais kanalais 
pradėjo propagandą, kad 
visi didieji turi susirinkti į 
Ženevos nusigink 1 a v i m o 
konferenciją, nors gerai ži
no, kad ji tebėra neparuoš
ta. Bet Maskvai svarbi tik 
jos pačios užimta pozicija.

PIETŲ AMERIKA REVOLIUCIJOS IŠVAKARĖSE
Dirvos korespondento Brazilijoje pranešimas

Pietų Amerikos gyventojai sa
vo kraštui yra davę "Contlnente 
dėl Palabra" vardą,. Išvertusiai 
reikštų tuščių žodžių arba ilgų 
kalbų kontinentas. Visos proble
mos, ekonominės ar socialinės, 
būna ilgai diskutuojamos, bet la
bai retai kada imamasi tuos žod
žius praktikoje įgyvendinti, -- 
tokia yra nuomonė politinių ste
bėtojų šiame žemės pusrutulyje.

Ir tačiau nuo Buenos Aires 
iki Caracas finansinė infliacija 
labiau gresia, naujai gimusiams 
tebegresia baudžiava ir "Darbo 
partija" kas valanda mato savo 
augančią įtaką. Maskva būtų akla, 
jei neišnaudotų tokios puikios 
progos.

Pietų Amerikoje pramonės 
darbininkai dar nesudaro pla- 
čiasias mases. Tačiau jokiame 
kitame kontinente komunistų pro
paganda neturi tokio didelio pa
sisekimo, kaip čia.

Svarbiausia priežastis mark
sizmo plėtimosi yra feodalinės 
sistema, kuria remiasi žemės 
ūkis. Visos žemės yra didžiųjų 
žemvaldžių rankose, tuo tarpu 
žemės ūkio darbininkai turi gy
venti mizerijoje. 18-50 metų neg
rai vergai nenorėtų keistis savo 
padėtimis su tais pietų ameri

• Dc Gaulle ir K. Ailen- 
aueris susitiko pasitari
mams Vokietijos garsioje 
vasarvietėje Badcn-Baden. 
Jų pasitarimu tikslas aptar
ti Vakaru Europos greites
nį jungimą į sąjungą ir su
vienodinti nuomones pa
grindiniais klausimais.

• JAV pasiuntinybės 
Konge karinis patarėjas 
pulk. lt. H. D. Stogner bu
vo nušautas Leopoldvilėje 
savo bute per langą, kada 
jis gulėdamas lovoje skai
tė. Kadangi po nušovimo 
jokio apiplėšimo nepadary
ta, tai manoma, kad tai pa
daryta tik politiniais tiks
lais.

• JAV pasiuntinybės sta
tomus rūmus Meksikoj ap
naikino gaisras, kilęs grei
čiausia iš Castro šalininkų 
malonės.

kiečiais, kurie dabar gyvena iš 
žemės ūkio darbų.

Vienas vokietis specialistas, 
išvažinėjęs visą Pietų Ameriką, 
nustebęs rašo, kaip žemės ūkio 
darbininkai dar neperpiovėgerk
les tiems, kurie juos išnaudoja. 
Bet jis pastebi, kad jie laukia 
tos dienos, kada galės tai pa
daryti.

Šiuo metu dar stengiamasi 
užslopinti revoliucinius jausmus, 
bet tai galės tęstis tik keletą 
metų ir nepatenkintųjų režimu, 
badaujančių ir kenčiančių jaus
mai neišlaikys ir sprogs.

Šiandien nuotaikos Pietų Ame
rikoje primena tas, kurios Bra
zilijoj buvo panaikinant ver
giją. Tada apie princesę Izabelę 
užsimezgė sąjūdis, kad vergija 
būtų panaikinta. Didieji žemvald
žiai, keršydami, privertė Iza
belės tėvą atsisakyti nuo sosto, 
bet panaikinimas vergijos pasi
liko galiojąs įstatymas. Nuo 1889 
metų Brazilija šventė 72 kartus 
respublikos paskelbimą. Šį kartą 
vergija turėtų būti panaikinta ne 
vien įstatymiškai, bet ir prakti
koje. Nuo to laiko kai Pietų Ame
rikos valstybės išsilaisvinimo iš 
ispanų ir portugalų dominavimo, 
jos nestidemokratino gyvenimą ir 

vyriausybės, o didieji žem

Mizerijoje tik tokie augalai dygsta...

valdžiai diriguoja politikai.
Argentinos, Bolivijos ir Čili 

vyriausybės turi paskubėti, jei 
nenori, kad būtų nušluotos ko
munizmo bangos, sako užsienio 
stebėtojai, gerai pažįstą tų kraš
tų socialinį gyvenimą.

Didžioji dalis Pietų Ameri
kos žemės .ūkio darbininkų ne
gauna kasdien iki soties paval
gyti. Jie gyvena primityviose pa
talpose ir jie blogiau aprūpinti 
darbo įrankiais, negu jų broliai, 
dirbantieji parmonėje. Daugelyje 
atvejų jie net nepažįsta šeimi
ninko, jo niekad nėra matę. Mat, 
didieji žemvaldžiai, kurie turi 
didžiausius plotus dirbamos že
mės, gyvena Floridoj ar Eu
ropoje, ir žarsto pinigus pilno
mis rankomis. Milijonai pinigų 
guli jų einamosesąskaitosešvei- 
carijoje. Visa tai silpnina krašto 
finansinę padėtį, kuri nuolat api
plėšiama.

Brazilijos prezidentas Goulart 
pasiūlė priimti įstatymą, kad bū
tų uždrausta, virš tam tikros 
normos, išvežti pinigus į užsie
nį, kad ten galima būtų vesti 
"dolce vita” (malonų gyvenimą). 
Gal būt, dėl šio projekto nebus 
pasitenkinta vien diskusijomis, 
bet jis bus įgyvendintas.

Didieji turtuoliai nesupranta, 

kad savo užsispirimu ir aklumu, 
atidaro komunizmui kelią ir pa
tys žus, nebent spės pabėgti į 
užsienį ir gyventi iš kapitalo, 
padėto užsienio bankuose. Mark
sizmas čia plečiasi, kaip sau
soje prerijoje gaisras, ypač tarp 
žemės ūkio darbininkų. Libe
ralinė spauda kreipėsi Į Bažny
čią, kad ji nuramintų žmones 
ir kviestų laukti ir kentėti. Vys
kupai nori apmąstyti, bet reika
lauja reformų.

Tuo tarpu miestų darbininkai 
dėl revoliucijos dar laikosi re
zervuotai. Jie nėra taip blogai 
aprūpinti, kaip galvojama užsie
nyje, ir jų padėtis yra daug 
geresnė už žemės Ūkio darbi
ninkų padėtį. Bet kiek laiko tas 
tęsis, kol komunizmas į savo 
pusę patrauks ir pramonės dar
bininkus.

Užsienio stebėtojai,gyveną Rio 
de Janeiro ir Sao Paulo įsiti
kinę, kad žemvaldžiai ir turtuo
lių klasė, dominuoją politikoje, 
neturi jokio noro laisvai ben
dradarbiauti ir įgyvendinti eko
nominį progresą bei praktikuoti 
teisingumą. Štai neseniai Panana 
provincijoje, kariuomenės pa
galba, buvo išvaryti ūkininkai iš 
ūkių, kuriuos dirbo 30 metų, 
nes pagal Brazilijos įstatymą, 
jie galėjo tapti savininkais. 
Okiai buvo grąžinti savininkui, 
kuris gyvena... Rivieroje.

Šitoks savininkų užsispyrimas 
atidaro kelią Pietų Amerikos ko
munizmui -- "fidelizmui”.
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Jil Hitleris būtų laimėjęs karį...

Ką Chamberlainas 
pažadėjo, 

Hitleriui jau buvo 
mažai... w

Pradėdami hitlerinių {vykių 
naują epizodą, priminsime kele
tą faktų, . kurie atidarė kelią 
{ Muencheną:

♦ Prancūzija, pagal susitari
mą su Čekoslovakija, buvo pasi
žadėjusi eiti jai { pagalbą, jei 
ji bus užpulta.

♦ Čekoslovakijos valstybė, {- 
steigta 1918 metais, buvusiose 
Habsburgo imperijos žemėse, 
susidėjo iŠ 10 milijonų {vairių 
tautų: slovakų, rutenų, vengrų 
ir 3,250 sudėtų vokiečių.

♦ Kai Hitleris ir naciai pa
ėmė Vokietijoje valdžią, nacio- 
nalsocializmo idėjos įsifiltravo { 
sudėtų vokiečius, buvo {steig
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ta sudėtų vokiečių partija, kuri 
gaudavo {sakymus iš Berlyno.

*
Vokiečių mažumos padėtis Če

koslovakijoje Hitleriui davė pre
tekstą realizuoti ekspansiją { 
Rytus. Pagal savo {prastą agre
sijos techniką, Hitleris atmetė 
hipotezę staigaus puolimo be 
priežasties. Pirma reikėjo su
rasti pateisinimo priežastį.

Geri, Keitelio plane, kur} jis 
1938 m. gegužės 20 d. paruošė 
Hitlerio {sakymu, buvo sakoma:

"Pageidautina, kad kariniai 
veiksmai prasidėtų žaibo puoli
mu, išprovokuoti incidento, kuris 
sudarys nedovanotiną provoka-

DIRVA

Chamberlainas, nusiėmęs 
skrybėlę, padovanojo Hitleriui 
Čekoslovakiją...

buvo palanki šiam sprendimui, 
bet prieš tai reikėjo gauti dar 
Prancūzijos pritarimą.

ciją Vokietijos atžvilgiu ir duos 
moralinj pateisinimą imtis kari
nių priemonių."

Bet užaliarmuota vokiečių ka
riuomenės judėjimu pasienyje, 
Čekoslovakija tą pat dieną pa
skelbė dalinę mobilizaciją.

Prancūzija ir Anglija prane
šė Berlynui, kad agresija prieš 
Čekoslovakiją sukelsianti Euro-
poje karą.

Apkaltintas iš anksto besiruo
šiąs papildyti agresijos veiks
mą, kurj jis tikrai ruošėsi pa
daryti, Hitleris {siuto. Bet nuga
lėjęs savo savimeilę, jis gegu
žės 23 d. atsakė, kad neturjs 
jokių agresinių siekimų prieš 
Čekoslovakiją ir kad gandai apie 
tariamą vokiečių kariuomenės 
koncentravimą pasienyje, esą iŠ 
piršto išlaužti.

Prahoje, Londone, Paryžiuje 
ir Maskvoje diplomatai atsiduso 
{Sitikinę, kad Hitleris gavo pa
moką ir dabar laikysis ramiai, 
nebandys kartoti panašaus smū-

"Aš priėmiau neatšaukiamą 
nutarimą artimoj ateity kari
niais veiksmais sutraiškyti Če
koslovakiją."

Priede buvo nurodoma: "Šio
plano vykdymas turi būti paruoš
tas vėliausiai 1938 m. spalio 
1 d."

Suprasdamas, kad Hitleris i- 
masi rizikos stoti konfliktan su 
Prancūzija, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga, vyriausiojo štabo virši
ninkas gen. Ludwig Beck, pa
reiškė pasipriešinimą atsistaty
dindamas iš pareigų. Bet genero
lai, kurie buvo jo nuomonės, 
nė vienas nepasekė pavyzdžio.

Rugsėjo 5 d. Čekoslovakijos 
prezidentas Eduard Beneš,pada
rė lemiamą nutarimą, kad iš
gelbėjus taiką. Jis iškvietė su
dėtų vokiečių vadus ir paprašė 
patiekti raštiškai jų reikala
vimus. Kokios jos bebūtų, jis 
sutiko patenkinti.

To kaip tik ir nenorėjo sudėtų 
vokiečių politikai ir jų šeimi
ninkas Berlyne. Pagal gautas iš 
Vokietijos instrukcijas, sudėtų 
vokiečių vadas nutraukė derybas 
su čekoslovakų. vyriausybe i r pa
skelbė, kad vienintelis kelias 
susitarti, tai sudėtų prijungimas 
Prie Vokietijos.

*

Anglijos vyriausybė, pirminin
kaujama Neville Chamberlaino,

Rugsėjo 12 d. Hitleris Nurem- 
berge pasakė smarkią kalbą, rei
kalaudamas, kad Čekoslovakijos 
vyriausybė pasirodytų teisi su
dėtų vokiečių atžvilgiu. Priešin
gai, Vokietija žinos kas jai lieka 
daryti.

Kitą dieną, rugsėjo 13d., Pran
cūzijos vyriausybė, pirmininkau
jama Edouard Daladier, po
sėdžiavo visą dieną, nes minis- 
teriai nesutarė ar jie turėjo ar 
ne pildyti Čekoslovakijai duotą 
pasižadėjimą, jei vokiečiai už-
pultų.

Anglijos ambasadorius Pary
žiuje, kuris buvo nuvykęs { o-

Mussolini, Hitleris ir Ribben- 
tropas vieno pasitarimo metu, 

pėrą, vakare skubiai buvo iš
kviestas pas Daladier,paprašytas 
perduoti Chamberlainui pageida
vimą, kad su Hitleriu kuo grei
čiau susitartų ir kiek galima 
geresnėmis sąlygomis.

Tą pačią dieną Chamberlai
nas Hitleriui pasiuntė praneši
mą:

"...aš siūlausi atvykti pas Jus 
tuojau pat, kad radus taikingą 
sprendimą. Aš. pasiruošęs vykti 
rytoj."

Kada Hitleris perskaitėšĮpra
nešimą, jis sušuko:

--Ich bin von Himmel gefal- 
len! (Aš krentu iš dangaus).

Hitleris buvo nustebintas.
Pasimatymas su Chamber- 

lainu Įvyko 1938 m. rugsėjo 15 
d. Berchtesgene. Kitą dieną Rei
cho užsienių reikalų ministeris 
savo ambasadoriams išsiuntinėjo 
slaptą pranešimą: "Fuehreris 
pasakė vakar Chamberlainui, kad 
jis pasiryžęs galutinai padaryti 
galą vienu ar kitu būdu, neleis
tinai padėčiai, kuri viešpatauja 

sudėtuose ir tai artimu laiku. 
Negali būti kalbos apie autono
mijos suteikimą sudėtų vo
kiečiams, bet tik prijungimas 
šitos srities prie Vokietijos. 
Chamberlainas tam asmeniš
kai pritarė. Šiuo metu jis taria
si su savo vyriausybės nariais 
ir susirišęs su Paryžiumi. Ar
timoj ateity numatomas naujas 
pasimatymas tarp Fuehrerio ir 
Chamberlaino."

Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Daladier ir jo užsienių 
reikalų ministeris Georgės Bon- 
net rugsėjo 18 atvyko { Londoną 
tartis su anglų vyriausybe. Ang
lai ir prancūzai greit sutarė dėl 
pasiūlymų, kuriuos čekai turėsią 
priimti.

Visa sudėtų teritorija, kurioje 
vokiečių esama daugiau 50%, tu
ri būti grąžinta Vokietijai, kad 
užtikrinus taiką ir saugumą Če
koslovakijos labui. Mainais Ang
lija ir Prancūzija žadėjo tarp
tautinę garantiją naujomsČekos- 
lovakijos sienoms, jei prieš jas 
būtų papildyta agresija.

"Šita garantija pakeis savitar
pio pagalbos susitarimus, ku
riuos Čekoslovakija yra pasi
rašiusi su Prancūzija ir Sovie
tų Sąjunga."

Tai buvo durys prancūzų pato
gumui, kurios leido išsisukti iš 
padarytų įsipareigojimų. Čekos- 
lovakai buvo {spėti, jei priešin
sis, tai neturi pasikliauti pagal
ba nei iš Anglijos nei iš Pran
cūzijos pusės ir turės vieni ko
voti prieš vokiečius. Prezidentas 
Beneš suprato, kad tariamieji 
draugai j{ apleidžia.

Ir Sovietų Sąjunga? Užsienių 
reikalų komisaras Litvinov Že
nevoj rugsėjo 21 d. pasakė kal
bą, kurioj pakartojo, kad sovietai 
gerbs sutarti su Čekoslovakija. 
Beneš iškvietė sovietų ambasa
dorių { Prahą. Tas patvirtino. 
Bet nelaimingieji čekai sužinojo, 
kad Sovietų Sąjunga, pagal su
tarti, priversta eiti l pagalbą tik 
tada, jei Prancūzija pagelbės, 
kitu atveju Maskva nejudės. Tuo 
tarpu Prancūzija jau atsisakė 
duoti pagalbą. Tad buvo aišku, 
kad čekoslovakai palikti vieni.

Vėlai vakare rugsėjo 21 d. Če
koslovakijos vyriausybė kapitu
liavo ir sutiko priimti anglų — 
prancūzų planą.

Rugsėjo 22 d. Chamberlainas 
ir Hitleris iš naujo susitiko Go- 
desberge. Chamberlainas davė 
Hitleriui viską, ko šis prašė 
pirmame susitikime.

--Ar aš turiu suprasti, kad 
anglų, prancūzų ir čekoslovakų 
vyriausybės sutinka, kad sudė
tai būtų atiduoti Vokietijai? -- 
paklausė Hitleris.

--Taip, -- atsakė šypsoda
masis Chamberlainas.

—Aš labai apgailestauju, -- 
atsakė Hitleris, -- bet po pasku
tiniųjų dienų įvykių, pasiūly

BEST WISHES
To Ali The Lithuąnian People 

On Your National Holiday

ANGELO G.
GAGLIARDO
CHIEF PROBATION OFFICER 

FOR CLEVELAND MUNICIPAL 
COURT, FOR THE P AST10 YEARS

CANDIDATE FOR THE NEW

JUVENILE COURT JUDGE

THE TERM BEGINS JAN. 1, 1963

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 DALIDfi,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

1962 m. vasario 16 d

mas, kurj dabar darote, pasida
rė nenaudingas.

Chamberlainas pašoko. Jispa- 
raudonavo iš pykčio.

Hitleris dabar reikalavo, kad 
sudėtų teritorija būtų tuojau pat 
Vokietijos okupuota. Problema 
turinti būti galutinai išspręsta 
iki spalio 1 d. vėliausiai. Ir jis 
išdėstė savo reikalavimus me
morandumo formoje. Čekos
lovakai turi pradėti teritorijos 
evakuaciją rugsėjo 26 d. ryte 
ir baigti 28.

Hitlerio tikslas, kurio neži
nojo Chamberlainas, bet Vokie
tijos diktatoriaus buvo išdėsty
tas štabo plane gegužės mėn., 
buvo parodyti vakarų valstybių 
silpnumą. Tam karinė okupacija 
buvo būtina.

Pasitarimai tesėsi iki vėlybos 
nakties. Pagaliau Hitleris pada
rė "nusileidimą”: "Aš esu pasi
ruošęs nustatyti vieną evakuaci
jos datą: spalio 1 d."

Taip sakydamas, jis pasiėmė 
pieštuką ir pats pataisė memo
randume datą.

Vos grjžęs l Londoną, Cham
berlainas sušaukė ministerių ka
binetą ir stengėsi įtikinti pri
imti naujus Hitlerio reikalavi
mus. Bet ši kartą jis atsirė
mė l nelauktą pasipriešinimą. 
Duff Cooper, pirmasis admi
raliteto lordas, tam griežtai pa
sipriešino. Chamberlainui nepa
vyko gauti ministerių pritarimo. 
Nepavyko jam įtikinti ir prancū
zų vyriausybės, kuri tą pat die
ną paskelbė dalinę mobilizaciją. 
Čekoslovakijos vyriausybė for
maliai atmetė Godesbergo pasiū
lymus.

Kada vertėjas Dr. Schmidt pra
dėjo versti Chamberlaino laišką, 
kuriame jis informavo Hitlerį 
apie sunkumus, šis suriko: 
"Nėra reikalo tęsti derybas, tas 
nieko neduos!" — ir išbėgo pro 
duris.

Hitleris rėkė koliodamas vi
sus,, ką tik sutiko pakely, kad 
vakariečiai su vokiečiais elgiasi 
kaip su negrais, ir kad jis spa
lio 1 d. padarysiąs su Čekoslo
vakija tai, kas jam patiks. Jei 
Anglija ir Prancūzija pasiryžu- 
sios kariauti, tegu, jos laisvos 
tai daryti.

Kitą dieną jis pasidarė ra
mesnis. Praha ėmėsi paskutinių 
mobilizacijos priemonių, po 
ginklu pašaukdama milijoną 
vyrų. Jos armija dabar buvo 
iš 800,000 vyrų gerai apmokytų 
ir ginkluotų. Tuo tarpu vokie
čiai turėjo tiek kareivių abiem 
frontams. Paryžius irgi greit 
mobilizavosi.

Nežinoma, ar Hitleris tą die
ną žinojo, kad tą vakarą bus 
duotas anglų laivynui mobiliza
cijos {sakymas.

Kitame numeryje: KARAS UŽ 
24 VALANDŲ...
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Per toli nueita ir nujota...

Eis metai, grius režimai ir 
laisvė laimės...

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktas, pasi
rašytas 1918 m. vasario 16 d., buvo ilgos ir sunkios kovos 
vaisius. Jį pasirašė dvidešimt vyrų, ėjusių kietų gyvenimo 
ir laisvės kovos kelią. Ir jie, pasirašydami, gerai žinojo, 
kad laisvė tuo dar nėra laimėta, žinojo, kad jai iškovoti 
reikės visos tautos didelių pastangų, žinojo, kad nebus 
apsieita ir be kraujo aukos.

žiūrint atgal, į anų metų įvykius ir lietuvių tautos 
pastangas, reikia pripažinti, kad laikai buvo sunkūs. Besi
baigiančio pasaulinio karo raizginys buvo toks painus, 
kad niekas negalėjo pramatyti, kas atsitiks su abiem di
džiaisiais priešais — Rusija ir Vokietija. Ir tik abiems 
nusilpus, abiems degant revoliuciniuose gaisruose, susi
darė sąlygos prasimušti į laisvės kelią. Bet ir čia, kaip 
dažnai tokiais atvejais būna, neapsieita ir be kaimyno 
peilio į pašonę, kurį atliko, kaip vėliau patys lenkai rašė, 
"iš meilės sąjungai ir brangiai Lietuvai".

Tas Lietuvos laisvės dvidešimtmetis, praėjęs po Ne
priklausomybės paskelbimo iki įvykdyto sovietinio Mask
vos pavergimo, lietuvių tautos tolimesniam likimui, labai 
daug davė. Buvo išauginta ir išmokslinta tūkstančiai nau
jų jėgų, kurios ir dabar, naujoms ir sunkioms sutemoms 
atėjus, padeda tautinę gyvybę išlaikyti.

Tos naujai išaugintos jėgos daugelyje sričių pravėrė 
tokius tautinio išsilaikymo šaltinius, kurių versmės jau 
niekas nepanaikins. Eis metai, kursis ir grius sąjungos, 
durtuvais paramstyti režimai ne amžinai triumfuos. Lie
tuviai tremtiniai eis į rytus ir vakarus. Nelaiku susipils 
tūkstančiai kankinių kapų. Nebus prie jų kryžių ir gal 
nebus kam ten gėlių padėti. Bet jie savo tautai visad bus 
laisvo gyvenimo versmė ir stiprybė.

Kankinių kapai visais amžiais buvo vergijos pančius 
traukanti ir režimus verčianti jėga. Bus ir šiuo atveju ji 
tokia pat, nors kas gali suskaityti, kiek mums dar teks 
svetimų kelių išvaikščioti, ties didžiosiomis kryžkelėmis 
mąstyti, pralaimėjimų patyrus graužtis.

Juk ir aną kartą, kada jau antras vergijos šimtmetis 
ėjo, buvo tiek daug sunkių dienų, kad atrodė, jog tauta 
nebeprisikels savam gyvenimui. Bet tie laisvės šaltiniai 
vistiek neišseko. Neišseks ir dabar, nors ir pančiai kie
čiau kalami, ir naikinimo metodai pavojingesni.

Nepriklausomybės šventė yra mūsų gilesnis žvilgsnis 
į praeitį ir ateitį. Iš praeities, kaip himno žodžiai moko, 
turime stiprybės pasisemti. Bet tas pat himnas mus moko, 
kad į ateitį šviesa ir tiesa mūsų žingsnius turi lydėti.

Šis amžius, kuris dabar jau vadinamas atomo, raketų 
ir tolimų erdvių užkariavimo amžiumi, ypač pasižymi to
kios naujos šviesos atradimais. Ir mums jos reikia dau
giausiai pasisavinti, pačiais šviesiausiais žmonėmis augti 
ir būti. O iš savo tanios istorijos išmokę drąsos ir kantry
bės, ir visa tai sujungę, galime daugiausia ir savo tautai 
patarnauti.

šis amžius, greičiausia, bus ir kolonialinės politikos 
sunaikinimo amžiumi. Jei šiandien kolonialinė poltika bai
giama naikinti Afrikoje, tai ji vieną dieną turės atsisukti 
ir i visą Aziją ir senąją Europą. O tada ir rusiškasis ko
munizmas, padėjęs Maskvai sukurti naują ir piktą impe
riją, bus sudaužytas.

Eidami keliu j laisvę mes turėsime dar daug ko pa
tirti. Bet’žinojimas, kad be kiekvieno iš mūsų aukos, tas 
kelias bus sunkesnis ir ilgesnis, mums duos jėgų dau
giau ryžtis ir kantriau to didžiojo tikslo siekti. B. G.

NEBUVO IR JIE GERESNI

Dirvos 14-tam numeryje (1962 
m. vasario 2 d.) skyriuje "Šian
dien ir Rytoj", perskaičius 
straipsnį "Žodžiai ir veiksmai 
užsienio politikoje" noriu pa
reikšti ir savo nuomonę. Deja 
patinka kam ar ne, bet respub
likonai, kurie šiuo metu boda
mi opozicijoj, ir turėdami di
desnę dali spaudos respublikonu 
leidėjų rankose, kritikuoja de
mokratus už tokius darbus, ku
riais ir patys nesirūpino. Juk 
užsienio politikoje nė kiek ne
geriau, jei ne blogiau tvarkėsi.

Respublikonai, būdami vald
žioje nuo 1953 iki 1961 metų, 
Lietuvos ir kitų pavergtų tau
tų laisvinimą įtraukė J savo darbų
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programą tik žodžiais.
Sukilimai įvyko: Lenkijoj, Ry

tų Vokietijoj (1953), Vengrijoj 
(1956). Ir niekas tiems kraštams 
nepadėjo. 1959 metais sausio 9 
d. Castro užsidėjo laurus Ku
boje. Chruščiavas buvo pa 
kviestas apsilankyti Amerikon ir 
lankėsi nuo N'ew Yorko iki San 
Francisco. įvyko garsusis Camp 
David pasikalbėjimas. Pasirodė 
su diskusijomis televizijoj, o taip 
pat kalbėjo Į amerikiečius apie 
"raudonąjį rojų" Sovietų Są
jungoj.

Taip pat buvęs prezidentas D. 
Eisenhover buvo pakviestas 
apsilankyti Sovietų Sąjungoj, 
kvietimą priėmė ir ruošėsi ten 
vykti, tik nelemtas U 2 lėktuvo 
įvykis planus sumaišė, nes so
vietai tą prezidento kvietimą at
šaukė.

Ir respublikonai ir demokratai 
užsienio politikoj yra vienodi (a- 
bi ėjoms partijoms pirmiausia 
rūpi neįvelti Amerikos į karą. 
Tas vienas kitų kritikavimas yra 
tik tarpusavis tų partijų poli
tinis žaidimas. Visas skirtumas 
tarp tų dviejų partijų, tai tik 
vidaus politika. Respublikonai

Massachusetts valstijos gubernatorius S. Volpe Bostone, dalyvaujant lietuvių delegacijai, pasirašo 
Lietuvos Dienos paskelbimo aktą. Nuotraukoje iš kairės stovi: adv. J. Grigalius, inž. E. Cibas, O. 
Ivaškienė. S. Jakutis, V. Bajerčius, adv. A. Young, A. Andriulionis ir P. Brazaitis. Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Bostone įvyks vasario 18 d. 2 vai. p.p. Thomas Park gimnazijos salėje. Programą 
išpildys parapijos choras, vadovaujamas J. Kačinsko, O. Ivaškienės tautinių šokių grupė ir kankli
ninkai vadov. G. Vaičaičio. Pagrindinę kalbą pasakys kun. Paulauskas. Minėjime dalyvaus gubernato
rius Volpe ir miesto meras Collins.

Pirmieji trys žodžiai ne 
mano. Tai straipsnio pava
dinimas, kurį prieš Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės valdybą ir bendruome
nės organą "Mūsų Pasto
gę” parašė A. L. B. Tary
bos narys A. Mauragis Tė
viškės žiburiuose 1961 m. 
rugsėjo 26 dieną. Vadinasi, 
netrukus po Australijos lie
tuvių kapelionų ir Austr. 
Liet. Katalikų Federacijos 
valdybos viešų pareiškimų. 
Bet paskutinis antraštės žo
dis yra mano. Man atrodo, 
kad čia ne tik per toli pės
čiomis nueita, bet jau ir žir
gais nujota. Ir negaliu slėp
ti savo nuomonės: žirgai čia 
buvo kapelionai, Federaęi- 
jos valdyba ir A. Mauragis.

Jis mėgina palaikyti anų 
dviejų pareiškimų mintis, 
kaip teoretikas, su moksliš
kais aiškinimais ir drauge 
su propagandisto aistra. 
Kaip jis savo tvirtinimus 
"įrodo”, yra puikus pavyz
dys priemonių ir argumen
tų, kaip norima pakirsti 
Australijos Liet. Bendruo
menės teisėtai išrinktos 
valdybos autoritetą, suskal
dyti organizaciją, arba ją 
užgrobti.

A. Mauragis vieną dieną 
išsigando, "šalto kraujo 
srovė perbėgo per mano kū
ną”, — rašo jis, paskaitęs 
Mūsų Pastogės vedamąjį 
apie Tautos šventę. Kodėl? 
O gi todėl, kad, esą, Lietu
vos priešų čia buvo paro
dyta krikščionybė, kad ji 
buvusi pavadinta interna
cionalu (tarsi krikščionybė 
būtų kokios tautinės kil
mės, o ne tarptautinė, taigi 
internacionali...). Maura
gis tada daro išvadą, kad 
Mūsų Pastogė "veda kovą 
su krikščionybe”, "puola 
krikščionybe!”

Daugiau Įrodymų tai sa
vo paties prasimanytai min
čiai ir kaltinimui nėra. Bet, 
laimei, jo straipsnyje sura
dau nors vieną vietą, iš ku
rios matyti, kaip jis išveda 
panašius savo "įrodymus”. 
Jis pacituoja toki sakini iš 
"prieškrikščioniškos” Mūsų 
Pastogės vedamojo: "Tau
tos šventės dieną, kada lie
tuvių kilmės milijonai, ne
žiūrint ar jie būtų pavergti

daugiau kovoja už didelio kapita
lo interesus, o demokratai už 
vidurio luomo, darbininkijos 
interesus. Tos kovos pasėkoje, 
"mažasis žmogus", šiame kraš
te gali gražiai susitvarkyti, o 
jų tarpe ir tūkstančiai mūsų tau
tiečių.

J. D.,
Omaha

JUOZAS J. BACHUNAS,
Honolulu

Tėvynėje ar nostalgijos 
kankinami užsieniuose, tu
rėtų būti vieningi, paklus
nūs ir bendradarbiavimui 
ryžtingi su savo Bendruo
menių demokratiniai rink
tais autoritetais”.

Šis, sunkiai suregstas sa
kinys, savo kalba ir man ne
labai patinka, bet jo mintis 
aiški ir nedviprasmiška. O 
A. Mauragis, kuriam per 
kūną bėga šaltos kraujo 
srovės, normaliai turėtų 
sustingti, bet jis karščiuo
jasi ir jau ne tyliai kalba, o 
garsiai šaukia: "Jei prisi
minsime, kad sovietai savo 
rinkimus vadina demokra
tiškiausiais pasaulyje, tai 
greitai pamatysime, kad ši
tuo sakiniu raginama būti 
paklusnius ne tik Australi
jos lietuvius savo bendruo

JAUNOS MERGAITĖS MALDA

A. BALAŠAITIENĖ

O Viešpatie, kurs man davei jaunystę 
su tūkstančiais siekimų ir vilčių, 
duok man sparnus, kad aš galėčiau skristi 
takais narsiausių sakalų.

Duok man drąsos, kad nebijočiau eiti 
erškėčiais klotu Lietuvos keliu;
kad būčiau, kaip ragelis aš, kaip fleita 
graudžių lietuviškų dainų.

O Viešpatie, duok meilės man, kad aš mylėčiau 
tą Lietuvą, kurios aš nemačiau, 
kad ateitim senos tautos tikėčiau
ir būčiau džiaugsmas jai ir džiaugsmas Tau!

menės rinktiems autorite
tams, bet ir okupuotos Lie
tuvos lietuvius savo kol
ūkių, artelių ir kitokių ko
munų rinktiems autorite
tams’^ !).

Aš tokio raginimo taip 
greitai Mūsų Pastogės žo
džiuose nepamačiau, nes 
čia jo nėra. Ir kad čia buvo 
ne apie kolūkių ir komunų 
"demokratinius rinkimus". 
Bet kai žmogus nori pulti, 
palaikyti kapelionų ir Fe
deracijos idėjas, tai jis, 
kaip matome, lazdą vistiek 
randa. Jis piktai, šiurkščiai 
ir plikai, be jokių rimtesnių 
įrodymų, tik ką cituoto pa
vyzdžio demagogija, puola 
B e n d r uomenės laikraštį, 
kad šis "neberemia laisvės 
kovos”, "suskaldė mūsų 
mendruomenę” ir pagaliau 
— ”tapo siaubu partiniu 
antireliginės ideo 1 o g i j o s 
laikraščiu”.

Man labai gaila nešvel
niai išsireikšti, bet tai yra 
aiški nesąmonė ir melas.

Lietuvis ir katalikas
Ir tai ne vienkartinis at

vejis. Tas pats A. Maura
gis, kuris pasirodo esąs 
kažkurių visuomenės ar po
litikos mokslų daktaras, Tė
viškės Aidų 1961 m. gruo
džio 12 d. išspausdina 
straipsnį, kurio nespaudė 
Mūsų Pastogė. Straipsnis 
kalba ne apie nuėjimą per 
toli, bet pavadintas moks
liškai : "Tolerancija, ceza- 
rizmas ir nesuprastos parei
gos”. čia jis toliau puola 
Australijos Liet. Bendruo
menę, grasina, kad ji turės 
suskilti ir kad vieningas 
darbas tik tada atsirasiąs, 
kai bus įvykdyti kapelionų 
reikalavimai.

Dr. A. Mauragis ta proga 
išdėsto tam tikros filosofi
jos pagrindus. Jis kritikuo
ja Mūsų Pastogės bendra
darbio V. Jakučio straipsnį, 

kuriame buvo pasakyta: 
"Lietuvis katalikas ligi šiol 
sugebėjo visada atskirti, 
kada jis reiškiasi kaip tau
tos ar kaip tautinės bend
ruomenės narys ir kokiu at
veju jis yra Katalikų Baž
nyčios narys”. Sakydamas 
"visada”, V. Jakutis gal pa
žiūrėjo per šviesiai. Seniau 
bent Amerikos Lietuviai ne 
visi tai skyrė, bet vėlesniais 
laikais pradeda atskirti ir 
todėl jų bendradarbiavimas 
tautiniu pagrindu pasidarė 
Įmanomas, nors jie nėra vi
si vienos tikybos.

Bet Dr. A. Mauragiui to
kia pažiūra visai nepriimti
na, absurdiška. Jis tvirtina, 
kad taip išparceliuoti lietu
vį kataliką negalima, jis vi
suomet lieka vienas ir tas 
pats. Jis rašo: "Man rodos, 
kad autorius tautybę ir ka
talikybę laiko ne savo sie
los vidine dalimi, o kaip pa
prastą daiktą, kaip švarką, 
kurį galima apsivilkti pagal 
reikalą ir pasielgti pagal at-
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vejį. Tokia lėkšta pasaulė
žiūra į šias vertybes negali 
būti pagrindu mūsų tauti
niam, nei katalikiškatn gy
venimui”.

Argi tai toks prastas pa
grindas mūsų tautiniam gy
venimui? Argi ne tik tuo 
pagrindu gali remtis sklan
dus įvairių pažiūrų ir tikė
jimų lietuvių bendradarbia
vimas? Katalikybė juk nėra 
jokia speciali lietuviškumo 
žymė. Katalikas gali būti 
lietuvis, ir lenkas, ir vokie
tis, ir amerikietis, ir kinie
tis, ir Kongo negras, ir per
sikrikštijęs žydas, bet ku
rios tautos narys. O lietu
vių yra katalikų, liutero- 
nių, reformatų, Jehovos liu
dininkų, šiaudinių katalikų, 
laisvamanių, agnostikų, vi- 
siškių bedievių. Būtų ne
praktiška, neįmanoma, ne
teisinga ir tautos labui ža
linga, taip lietuvybę su
plakti su religija, kad tuo 
pagrindu vienus jungus, ki
tus ekskomunikavus ar 
remtis vien dauguma. Ne
žinau, kas šiandien būtų iš 
Amerikos, jei ji Dr. Mau- 
ragio "pagrindą” būtų pa
dėjusi savo tautiniam ir re
liginiam gyvenimui.

Kapelionai su neeiliniu 
reikalu

Nors, mano nuomone, pa
teikdamas Rlaįdingus ir ne
pagristus nurodymus, A. 
Mauragis teisingai išryški
na Australijos lietuvių vi
suomenėje dirbtinai suda
rytą skaudulį, kada str. pa
baigoje jis rašo: "Australi
jos liet, katalikų kapelionų 
pareiškimas nėra eilinis 
reikalas mūsų bendruome
nėje. Jis yra gyvenimo fak
tų iššauktas skaudus reiš
kinys, reikalaująs skubaus 
ir protinga sprendimo, jei 
norime turėti vieningą ir 
darbščią bendruomenę”.

Taigi, čia ir atsirado bė
da, tik ją sukėlė ne bend
ruomenė, o kapelionai savo 
išdidžiu, šiukštoku, nedip- 
lomatišku ir labai jau stip
riai vadovauti pasišovusiu 
pareiškimu, kam jie Aus
tralijoje dar nėra sukūrę 
realaus ir gilesnio pagrindo. 
Jie ten, tarp kitko, pasisa
kė, kad penki pasirašę kape
lionai "nėra lietuvių bend
ruomenės padalinių kape
lionai”, kad jie "nė kuriuo 
atžvilgiu nepriklauso lietu
vių bendruomenės vadovy
bei”, kad jie tokiais būti 
yra paskirti Vatikano ir 
Australijos vyskupų ir kad 
jiems priklauso rūpintis lie
tuvių religiniais reikalais, 
kad juos kritikuoti — reiš
kia kritikuoti pačią Bažny
čią.

Bet kada tik penki kape
lionai, savo autoritetu ne
paliečiami, nepakeičiami ir 
ne lietuvių rinkti, o kitų pa
skirti būti mūsų bendruo
menės dvasiniais konsulais, 
tuo pat metu nori dalyvauti 
v i s u o meniniame lietuvių 
veikime, liepia skaityti tik 
vieną jų laikraštį, o kitą 
smerkia, kritikuoja Bend
ruomenę, jos rinktą vado
vybę, perša laikraštį, kuris 
tą Bendruomenę puola ir 
visokiais prasimanymais 
įžeidinėja, tai čia ir atsiran
da tas "neeilinis reikalas”. 
Neeilinis reikalais sutragiš- 
kėja, kai kapelionus ima 
remti politkatalikai ir to
liau gilina Bendruomenės 
skaldymą, norėdami iš jos 
atmušti tuos 80 procentų 
katalikų, kurie ją sudaro.

Šiandien sunku pranašau
ti, kiek iš to laimės penki 
kapelionai. Bet kad dėl to 
gali daug nukentėti penkių 
tūkstančių Australijos lie
tuvių bendruomenės vaisin
gas ir tautiškai svarbus su
gyvenimas, tai nėra jokios 
abejonės.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA. R. SPALIO -- 

"ALMA MATER”
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Filisteris dr. Jonas Pavilionis su puikiąja dovana - korporacijos herbo replika korporantų tarpe. 
Iš kairės korp. vyriausios valdybos sekretorius Stasys Virpša, pirmininkas Vaclovas Mažeika, Aldona 
Pavilionienė, filisteris dr. Jonas Pavilionis, filija Ada Neverauskienė-Pavilionytė, Chicagos skyriaus 
pirmininkas Rimas StaniŪnas, ir vyr. korp. valdybos iždininkas Mečys Šimkus.

V. Račkausko nuotrauka

IŠKILMINGA KORP! NEO LITHUANIA SUEIGA 
CHICAGOJE VASARIO 16 PROGA

Vasario 11 d. Balio Pakš
to svetainėje Korp! Neo-Li
thuania nariai susirinko 
Vasario 16-sios paminėti. 
Minėjimą atidarydamas 
Chicagos skyriaus pirmi
ninkas Rimas StaniŪnas pa
brėžė, kad jie, jaunieji, pa
čioje vaikystėje turėjo pa
likti brangiosios tėvynės že
mę ir nepriklausomąjį mū
sų tautos gyvenimą tepa
žįsta iš raštu ir tėvų bei 
vyresniųjų pasakojimų. Iš 
tų šaltinių jie žino ir reikš
mę Vasario lG-sios. Ir jiems 
ta diena brangi, kaip ir 
tiems, kurie tą dieną patys 
pergyveno.

Filisteris Karolis Drun- 
ga savo vaizdžioje paskai
toje papasakojo apie rezis
tencijos vaidmenį korpora
cijos gyvenime. Jis pabrėžė

ni O K A M E
MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 

REKORDAS ...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresija*. 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 paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, 1LLINOIS 
Phone: Virginią 7-77-17 John J. Kazanauskas, Pres.

Korp. Neo Lithuania vyriausios Valdybos pirmininkas Vaclovas 
Mažeika uždeda korporacijos spalvas dr. Jonui Pavilioniui. Kiek toliau 
Jonas Jurkūnas ir Vyr. Valdybos vicepirmininkas Stasys Švedas. 

V. Račkausko nuotrauka

didžią rezistentų auką tė
vynės laisvėse kovoje, kuri 
anksčiau ar vėliau turės bū
ti apvainikuota Nepriklau
somybe.

Korporacijos Neo Lithu
ania vyriausios valdybos 
pirmininkas inž. Vaclovas 
Mažeika priminė, kad Vasa
rio 16-ji yra taip pat ir 
korp. garbės nario didžiojo 
lietuvio dr. Jono Basanavi
čiaus mirties diena. Jis pa
brėžė "Aušros” laikraščio 
reikšmę lietuvių tautos at
budimui. Trumpą kalbą V. 
Mažeika baigė dr. Jono Ba
sanavičiaus žodžiais: "Kaip 
Aušrai auštant dingsta 
nakties tamsybė, o kad taip 
prašvistų ir Lietuvos dan
gus”.

Vytautas Abraitis, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas, sveiki

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS EMILIJA ČEKIENĖ

LIETUVIU LITERATŪRA, PREMIJOS IR 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS...

Tie, kurie sielojamės lietuviš
kos kultūros išlaikymu išeivijo
je, džiaugiamės kiekvienu mūsų 
kultūriniu laimėjimu, kiekviena 
naujai pasirodžiusia knyga, su 
didžia pagarba sutinkam kiekvie
ną bet kurios premijos mece
natą, kurių dėka turime jau visą 
eilę premijuotų literatūrinių kū
rinių.

Nesenai romano konkursą dar 
pirmą kartą paskelbė ir DIRVA, 
kuriai tūkstantinę skyrė J. Čės- 
na.

Žinia apie š{ įvykį nuskam
bėjo džiaugsmingai, kad atsirado 
dar vienas žmogus, suteikiąs 
galimybę dar vieno kūrėjo rank
raščiui išvysti dienos šviesą 
ir tuo praturtinti lietuviškąjį iš
eivijos kultūrini lobyną.

Tačiau, Aidai š. m. 1-me nu
mery jau priekaištauja šiam gra
žiam užsimojimui:

"Čia reikėtų pastebėti, kad at
sirado savotiška premijtj diskri
minacija: paskelbtos dar kitos 
premijos už romaną, "Dirvos" ir

no korporaciją Sąjungos 
vardu.

Filisteriui dr. Jonui Pavi
lioniui buvo iškilmingai už
dėtas korporacijos spalvos. 
Jis į filisterius pakeltas jau 
daug anksčiau, bet dėl šei
mos nelaimės — mirus duk- 
reliai, negalėjo dalyvauti 
spalvų įteikimo iškilmėse 
praėjusio lapkričio mėnesio 
šventėje. Ta proga filiste
ris dr. Jonas Pavilionis ga
vo žavią dovaną — meist
riškai padarytą korporaci
jos herbo repliką.

Po oficialiosios dalies mū
sų pamėgtoji solistė Nerija 
Linkevičiūtė, profesoriui V. 
Jakubenui akompanuojant, 
padainavo keletą liaudies 
dainelių, o korporantams 
dar nepaliaujamai prašant, 
’ Kur bakūžė samanota”. 
Korporacijos vardu jai bu
vo įteikia graži raudoni] ro
žių puokštė.

Dar keletą valandų, kor- 
porantai dainuodami stu
dentiškas ir liaudies dainas, 
atšventė Lietuvos Nepri- 
klausomyoės šventę liūdno
se tremties aplinkybėse.

Vyt. A. Račkauskas

Korporacijos Neo Lithuania iškilmingos sueigos prezidiumas, 
Tribūnoje kalba filisteris Karolis Drunga.

V. Račkausko nuotrauka

Bendras sueigos vaizdas. Iš kairės: Kazys Virpša, Ada N'everaus- 
kienė, Aldona Pavilionienė, dr. Jonas Pavilionis, kiek toliau Jonas 
Našliūnas, Juozas Žemaitis, Vytautas Abraitis.

"Giedros". Tokis romano kėli
mas neša skriaudą kitiems žan
rams... O praktika parodė, kad 
romanas vis dar nėra stiprioji 
lietuvių literatūros šaka. Todėl 
išeina taip, kad geresni apysa
kų, novelių, poezijos ar dramos 
veikalai pasilieka be nieko, kai 
tuo tarpu laurų vainikas dedamas 
kartais ir ant gana menko ro
mano galvos..."

Čia pravartu priminti, kad gal 
būt, dėl to ir atsirado kitos 
romano premijos, kad tas lau
rų vainikas nebūtų dedamas ant 
"menko romano galvos", bet ant 
vertingo, išskirtino turinio, o ne 
visą laiką daugumoj ant to pa
ties bėgimo iš Lietuvos, kurio 
siužetas kiekvieno skaitytojo yra 
praktiškai su mažais skirtumais 
išgyventas.

*
Didžios pagarbos verti mūsų 

kūrėjai ir lietuviškos kūrybos 
vertėjai l svetimas kalbas re
prezentuojant lietuvių kultūrines 
vertybes svetimųjų tautų tarpe. 
Tokias paskirų mūsų kultūrininkų 
pastangas turime teigiamai ver
tinti ir remti. Jei inž. A. Nas- 
vyčio B. Armonienės pasakoji
mų knygos leidykla išplatins nu
statytą egz. skaičių, ji išleis 
antrą laidą tikrai pigia kaina, 
kas padarys ją prieinamą pla
čiosioms amerikiečių masėms. 
Be abejo, mūsų visų pareiga 
prisidėti prie šios pirmosios 
laidos išplatinimo tuo suteikiant 
galimybių lietuvių kūrybai ir 
ateity prasiveržti { platųjį Pa" 
saul{.

Bet gi, kai lietuvis nuolat gau
na kvietimą iš anksto užsipre
numeruoti Į anglų kalbą išvers
tą, gerai jam žinomą, lietuvių 
kalboj daug kartų skaitytą vie
nokio ar kitokio žanro knygą, 
tai jis yra tikras, kad ji siū
loma ne jam ir ne kaip dovana 
amerikiečiams draugams, ku
rie yra tik fabriko darbininkai 
ir ne draugai, o bendradarbiai. 
Atseit, ši anglų kalboj knyga 
siūloma jo vaikams.

--Kur logika? -- klausia kartą 
užsirūstinęs trijų vaikų tėvas. 
Aš perku vaikams lietuviškas 
knygas, per jėgą verčiu skaityti 
gimtąja kalba, o čia mūsij gar
bingieji kultūrininkai per tokią 
pat jėgą, patriotizmo priedangoj 
bruka mūsų vaikams anglų kalba 
lietuvių rašytojų kūrybą, tuo pri
sidėdami prie jų nutautėjimo.

V. Račkausko nuotrauka

Gal jūs apkaltinsit mane stoka 
patriotizmo ar šykštumu, tačiau, 
man vistiek neaišku, koks tikslas, 
jei mes savo kūrybą l svetimas 
kalbas versim, patys išpirksim 
ir l lietuviškas lentynas krau- 
sim nebent savo anūkams kraitf. 
Kokia ir kam iš to nauda? — 
kalbėjo taurus lietuvis tėvas.

Klausimas jautrus ir {domus. 
Būtų {domu išgirsti ir daugiau 
nuomonių. *

Verta paminėti nesenai DIR
VOJ iškeltą Vilties Draugijos 
pirmininko dr. V. Ramanausko 
pasiūlymą lituanistinėse mokyk
lose pradėti pratinti vaikus skai
tyti lietuviškus laikraščius, kur 
jis tarp kitko sako:

"Visi lietuviški laikraščiai ge
ri, išskyrus komunistiškus. Mo
kytojai galėtų paprašyti vaikų 
surasti namuose ką nors {do
maus lietuviškame laikraštyje ir 
paskaityti mokykloje, čia būtų 
mokytojo paaiškinimai, patari
mai, -pataisymai ir vaikuose su
keltas {domumas" (Dirva, 1962 
m. 10 nr.).

Šios dr. V. Ramanausko mintys 
daugelyje tėvų jau rado teigia
mą atgarsi ir jie susidomėję 
laukia iniciatyvos iš lituanistinių 
mokyklų mokytojų, kurių rankose 
didžiąją dalimi yra lietuvybės 
tęstinumo išlaikymas išeivijoje.

Jei mokytojai iš vaikų reika
laus, o tėvai jiems j talką ateis, 
būkime tikri, mūsų vaikai gim
tąjį spausdintą žodi pamils ir 
lietuviški laikraščiai kartu su 
mumis nemirs, neteks, kaip a- 
nais priespaudos laikais l mūsų 
išmokslintą jaunimą kreiptis: 
skaityk, palaikyk lietuvišką kny
gą, laikraštj, žurnalą, rašyk, au
kok ir aukokis. O tai daugiausia 
priklauso motinoms, kurios,de
ja, šiandie dar nesistengia to su
prasti, nes pasitaiko, kad vyras, 
siųsdamas lietuviškiems reika
lams auką, prideda pažjstamam 
kolegai prierašą: pakvitavimo 
paštu nesiųsk, ko gero žmona 
paims, prie progos {teiksi man 
asmeniškai.

Jei motinos mokytojams dėl 
vaikų pratinimo laikraščius skai
tyt nuoširdžiai talkininkaus, tai 
nereikės vėliau dėl spaudos ai
manuoti, kaip dr. J. Šliūpas anais 
laikais dejavo:

"Taigi, jei nepasikalbėję su 
inteligentais tūli mylėtojai Lie
tuvos AUŠR/\ {steigė, tai inteli
gentams kritiškose valandose jos 
gyvenimo reikėjo pareiti { pa
galbą ne tiek žodžiu, kiek ska
tiku ir darbu, o inteligentai tuo
met šitą užduotę nelabai narsiai 
atliko, už taigi AUŠRA turėjo 
nusibadėti".

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

NEW YORK
PAGERBĖ LIETUVOS 

OPEROS SOLISTĘ VINCĘ 
J ON UšK A1TĘ-L ES K AI - 

TIENĘ
Lietuviu Moterų Atsto

vybės klubas New Yorke, 
vasario 7 dieną, J. ir A. 
Sodaičių rezidencijoj, Wood- 
haven, N. Y., iškilmingai 
pagerbė savo ilgametę pir
mininkę — buv. Lietuvos 
operos soliste Vincę Jonuš- 
kaitę-Leskaitienę, jos 60 
metų sukakties proga.

Dalyvavo apie 40 klubo 
narių ir viešnia Janina Si
mutienė, sveikinusi jubilia
tę ir Generalinio konsulo 
žmonos R. Budrienės vardu.

Lietuvių Moterų Atsto
vybės Netv Yorko klubo val
dyba, kurią sudaro be V. 
Jonuškaitės-Leskaitienės — 
pirm., G. Diržienė, J. Lau
cevičienė, ž. Jurienė ir O. 
Maksimavičienė, klubo var
du įteikė dovaną P. Jurkaus 
meno kūrinį — paveikslą. 
Jubiliatė gavo daug gėlių ir 
ir sveikinimų ne vien iš šios 
iškilmingos šventės daly
vių, bet jr iš tolimų vietų.

Po oficialių sveikinimų 
buvo puikiai paruoštos lie
tuviškos vaišės.
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Laisvės kovų dainos jau 
atspaustos

Laisvės kovų dainos va
sario 10 d. Vilties spaustu
vėje, Clevelande, jau at
spaustos ir atiduotos rišyk
lai. Reikia laukti, kad per
2-3 savaites jos pasirodys 
iš rišyklos ir pasieks skai
tytojus.

Laisvės kovų dainų rin
kinys sudaro 344 psl. Apie 
šį rinkinį Lietuvos Nepri
klausomybės Talka, atspau
stoje įžangoje sako:

"žūtbūtinių kovų atvan
gomis, kraupiuose mirties 
šešėliuose gimė šios nevil

Didžiausia nelaimė, kokia 
tik gali paliesti tautą, yra 
naminis karas, kai brolis 
žudo brolį.

Nors lietuvių partizanų 
tiesioginis ' priešas buvo 
okupantas, tačiau daug au
kų buvo ne tik prieš oku
pantą kovojusių, o ir oku
pantui talkininkavusių lie
tuvių tarpe.

Kiekvienoje tautoje per
einamaisiais visuo m e n ė s 
persitvarkymo laikotarpiais 
viena visuomenės dalis su
kyla prieš kitą, jieškbdamos 
arba gindamos skirtingas 
visuomeninio gyvenimo for
mas. Bet itin skaudu maty
ti tautoje kovą tarp savųjų, 
sveti nilesiems viešpatau
jant. O toks iš dalies yra 
buvęs lietuvių partizanų ka
ras prieš okupantus.

čia nesirengiame pasako
ti lietuvių partizaninio są
jūdžio istoriją. Tai iš dalies 
.jau yra ir. be abejo, dar 
bus pasakota kituose raš
tuose. kaip J. Daumanto 
"Partizanai už geležinės už
dangos" ir kt. Tiek tegali
ma pridėti, kad daugeli mū
sų svetur turimų žinių apie 
partizanų sąjūdį patvirtina 
ir jų priešai Lietuvoje oku
pantų leidžiamojoje spau
doje. Toji spauda neslepia, 
kad kova su "buržuaziniais 
nacionalistais” buvusi ypa
tingai sunki ir kruvina, pa
reikalavusi daug aukų iš 
partijos ir komjaunimo ei
lių. Kad nepalyginti dau
giau krito toj kovoj rusų, 
toji spauda nutyli.

Pirmas akstinas, pastū
mėjęs partizanus girion, 
bus buvusi bendroji neapy
kanta rusams, kaip įsibro
vėliams, ateinantiems įsa
kinėti, valdyti ir skriausti. 
Prisidėjo ir rusų klaida — 
užsimojimas mobilizuoti Iie- 
-tuvius ir siųsti į karo fron- 

tingų Lietuvos laisvės kovų 
dainos. Gūdžioj prieblandoj, 
mirtinų pavojų grėsmėj jas 
kūrė, rašė, perrašinėjo ir 
net spausdino kovūnai, ku
rių vardų jau niekas nebe
sužinos.

Pirmasis šių dainų rinki
nys buvo išleistas kažkur 
Dzūkijos giriose, prieš pen
kiolika metų. Keletas metų 
truko, ligi tas leidinys ir 
žiupsnelis mažesnių rinki
nėlių, perrašytų mašinėle 
ar ranka, pasiekė vieną ki
tą iš laisvėje gyvenančiųjų

LIETUVIŲ PARTIZANU RAINOS
JONAS AISTIS

tą į kovą už rusų pergalę. 
Pagaliau, visuotinis lietu
vių tikėjimas Rytų-Vakarų 
konflikto neišvengiamumu. 
Dėl to partizaninis sąjūdis 
prasidėjo Lietuvoje tuojau, 
rusams vėl užėmus Lietuvą, 
dar tebevykstant karo veik
smams vakaruose nuo Lie
tuvos. (Rašytojas A. Balta
kis, minėdamas aleksotiškį 
komjaunuolį Vytautą Ge- 
čiauską jo žuvimo dešimtų

lietuvių. Tai yra beveik vie
nintelės Čia turimos skau
džiai tragiškųjų kovų relik
vijos.

Kovojusiųjų dainos liudi
ja, kad jie tikėjo, jog tau
tiečiai nepaniekins ir nepa
mirš jų tikslo ir ji) aukų 
prasmės, šiuo jų kovas ly
dėjusių dainų rinkinio nau
ju išleidimu siekiama įkurti 
jiems bent laikinį — kol 
Lietuvos laisvė dar neat- 
gauta — paminklą: ne ant 
jų nežinomų kapų ir ne aik
štėse, kur vyko daugelio jų 
tragedijos pasibaisė tinas 
paskutinysis veiksmas, o 
mūsų mintyse, jausmuose 
ir mūsų Lietuvos laisvės ti
kėjime.

Esminės reikšmės įnašus 
tam tikslui paskyrė:

Jonas Aistis, ši 
rinkinį iš originaliojo leidi
nio ir papildomų rinkinėlių 
suredagavęs ir parengęs 
spausdinti;

Vytautas R a u li
ną i t i s , sukūręs, kiek 
galima perduodamas origi
naliojo leidinio piešinius, 
šio leidinio aplanką ir jo 
skyrių pradinius lapus;

Lietuvos Nepri
klausomybės Fon
das — jo vadovybė ii’ visi 
jo rėmėjai — sutelkę lėšų 
šiam rinkimui išleisti.

Reikšmingai prisideda ir 
visi šį leidinį įsigyjantieji, 
nes tuo ne tik patvirtina 
laisvės kovotojų turėtą vil
tį, kad tautiečiai jų nepa
mirš, bet ir Lietuvos Ne
priklauso m y b ė s Fondan 
grąžinamomis lėšomis stip
rina tolesnes pastangas 
siekti Lietuvos laisvės, ku
rios vardan tiesioginiai ko
votojai sudėjo pačias di- 
džiausiąs aukas.” 

jų metinių proga, 195G m. 
kovo 10 d. "Lietuvos Pionie
riuje" štai kaip liudija apie 
padėtį Lietuvoje 1944 metų 
rudenį: "Būti tais metais 
komjaunuoliu, reiškė staty
ti savo gyvybę į pavojų. 
Tuo metu Lietuvoje pradė
jo siausti buržuaziniai na
cionalistai”.

Komunistų spauda liudi
ja ir tai, kad partizanų ko
vos židinių Lietuvoje dar 
tikrai buvo 1951 metais, 
kur nėkur net 1952-ais. Pa

galiau, 1955 metais Valsty
bės Saugumo Komiteto 
(buv. NKVD) paskelbtoji 
amnes t i j a "besislapstan
tiems asmenims" liečia negi 
ką kitą, o išlikusius ir dar 
nepasidavusius partizanus. 
Tos datos yra pagrindas 
spręsti, kiek maždaug lai
ko truko partizanų veiks
mai Lietuvoje.

Partizanų dainų kūrimo
si ir plitimo laikotarpis bu

PRAŽYDO PIRMOS

PRAŽYDO pirmos melsvos žibutės, 
Paukštelių dainos skrieja laukais, 
Tėvynės ginti išėjo broliai - 
Tylūs, bet narsūs kaip sakalai.

Vartuos rymojo sena močiutė 
Ir mergužėlė liko viena, 
Jinai žinojo, ko vėjai pūtė, 
Kad partizano sunki dalia.

Vėjas įsiutęs švilpė ir staugė, 
Draskė žibuoklių žiedus melsvus: 
Kvatojo ginklai, žiaurios granatos, 
Judėjo vėjas plačiuos laukuos.

Apgaubė kapą lieknas berželis, 
Žvaigždėm sužibus verkė naktis, 
Tarytum sakė - sudiev, mergaite, 
Jau nebučiuosiu tavo akis...

Sudiev, tu mano brangi tėvyne, 
Sudiev, Jūs broliai, narsūs kariai, 
Klajoklt gojuos, miškuos, arimuos - 
Atminkit laisvę mūs Lietuvos.

Ilsėkis tyliai tu, partizane, 
Šalis laisvoji tavęs liūdės - 
Pačioj jaunystėj padėjęs galvą, 
Lietuvą laisvą visad regėk;

vo žymiai trumpesnis. Dai
nų tekstų su pažymėta jų 
užrašymo (ar gal ir sukū
rimo) data turime tik iš 
1916 metų, šaltiniai, iš ku
rių sudarytas ir šis rinki
nys, yra daugiausia iš 1917 
metų, o juose surašytos dai
nos irgi jau turėjo atsirasti 
kiek anksčiau. Bet ir ne 
daug anksčiau. Nes pradžio
je partizanai dainavo bend
rąsias lietuviškas dainas, 
kurių apstu šioje knygoje. 
Tik vėliau atsirado dainų ir 
eilių apie partizanų nuotai
kas, siekius ir buitį, šių tar
pe irgi pasitaiko anksčiau 
paskelbtų eilėraščių pa
mėgdžiojimų ar parafrazių.

Naujos, originalios parti
zanų dainos ir eilė atsirado 
tada, kai jiems pradėjo ne
sisekti. Tai yra autentiški 
laisvės kovotojo žodžiai. 
Kad tai yra tiesa, skaityto
jas gali pats įsitikinti iš tų 
dainų tono. Jos visos yra 
nusiminimo ir nusivylimo 
dainos, skaudžios ir liūd
nos. Iš jų aiškiai matyti, 
kad partizanai mato savo 
kovą pralaimėtą. Jie to vi

sai neslepia, bet drauge pa
rodo, kad patriotui kito ke
lio nėra, dėlto drąsina save, 
kad jų žygio ir aukos ne
užmirš mylimoji, sesuo, mo
tina ir pati Tėvynė, kad 
Lietuva vėl bus laisva, o 
dėlto jų auka esanti didelė, 
neužmirštama, prasminga.

Visa tai rodo, kad parti
zanų dainų kilimo periodas 
buvo maždaug 1946-tieji, 
gal iš dalies 1947-tieji me
tai. Su partizanų kovų su
temų pradžia siaurėjo sąly
gos beatsirasti didesniam 
kiekiui naujų tokių dainų, 
ir ypač siaurėjo sąlygos 
toms dainoms dainuoti ar 

eilėms deklamuoti. Dėl to 
galima tvirtinti, kad svetur 
laisvėje tos dainos bus įgi
jusios didesnio populiarumo 
ir gyvastingumo, negu pa
čioje tėvynėje.

Yra gamtų, kad sukurta 
partizanų dainų falsifikatų. 
Tikime, kad jų į šią knygą 
nebus Įsibrovusių. Bet tai, 
galop, didesnės svarbos ne
turi. Partizaninės dainos 
laisvuosiuose kraštuose tu
ri savo atskirą gyvenimą. 
Išeivijoje jas pasigavo dai
nuoti kiekvienas ir kiekvie
na proga, ypač jaunimas, — 
žinoma, tas, kurių melodi
jos yra atklydusius drauge 
su žodžiais, arba kurioms 
meliodijos buvo sukurtos ar 
pritaikytos iš naujo, ne tos, 
kokios buvo dainuojamos 
originalinėje aplinkoje. Ne
sunku numatyti, kodėl taip 
yra. Kiekvienas nori daly
vauti tautos aukos misteri
joje, o itin, kai jinai nėra 
pavojinga. To visai nesmer
kiame, nes geriau tai, negu 
nieko.

Yra kitas, daug skaudes
nis reiškinys. Tai tūlų dang- 
stymasis partizanų garbe 
ir krauju.

Partizanų aukos didelės. 
Jų sąjūdį slopinusios repre
sijos buvo žiaurios. Tauta 
patyrė gilią, sunkiai išgy
domą žaizdą. Dėl to ilgas ir 
atkaklus partizaninis sąjū
dis, ypač tose sąlygose ir 
aplinkybėse, vargu ar gali
ma priskirti į aktyvą,

(Sukelia į C psl.)



Nr. 20 — 6 DIRVA 1962 m. vasario 16 d.

TREČIAS BŪDAS KOMUNIZMUI NUGALĖTI
Pagarsėjęs laikraštininkas Fr. 

Ginder ŠĮ kartą susiremia su se
nu spaudos vilku Walter Lipp- 
mannu. Ypač kalbėdamas apieto- 
kius karus, kurių W. Lippmann 
nemėgsta

F r. Ginder rašo, jog jis, (kaip 
ir mes visi), jau esame skaitę 
tuzinus straipsnių ir tiek pat 
kalbų, tat apie atominį karą — 
netektų nė kalbėti, nes tai yra 
reikalas ”out of ąuestion”. Tai 
akcentuotai pabrėžęs ir Walter 
Lippmann. Todėl jis (Fr. Gin
der) ir ėmęs galvoti: ar iš tik
rųjų taip yra? Ir jei taip, tai 
kodėl taip?...

Jo galvojimo išdava — vienas 
atsakymas, kad, vis dėlto, ne 
taip yra, kaip kiti rašo ir sa
ko, jų tarpe -- ir Walter Lipp
mann.

Ligšioliniai karai, esą, buvo 
kovojami vyrų uniformose i r kaip 
pridera, tik frontuose. O kariau
jama buvo dėl vitalinių žmonių 
ir kraštų teisių. O tie kovotojai 
—kareiviai, esą, buvępaugtėrėję 
ir kai kurias mokyklas jau baigę 
jauni vyrai, dažniausia, žinoma, 
dar be jokių turtų ir šiaip be 
ypatingesnių privilegijų visuo
menėj. Jie, girdi, apgailėtinai 
būdavę paaukojami aniems tiks
lams siekti -- "vitalinėms tei

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|K1/ Of MOKAME UŽ BONU 
W4fo TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS 
DOVANOS TAUPHOIIMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 2-1397

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
UinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
HlIUnLUl KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marąuette Parke
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 ..................5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo..........................5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY .................................. 5th.5«29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.................. 5th. 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT..................................5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2.98

10. KIJAFA vynas.......................... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

sėms ginti”, o paaukotojai --sa
vaime aišku -- senesnieji, anks
tyvesnės generacijos žmonės: 
diplomatai, valstybių vyrai ir 
kt.

Jie, tie paaukotojai, išlydėda
vo tuos vyrus -- karius Į frontus 
su plevėsuojančiomis vėlia
vomis, orkestrais, na, ir su vi
siška galimybe, kad kiekvienas 
iš jų fronte galės būti sužeistas 
ar nukautas lygiai taip skaus
mingai, kaip kad galėtų ir nuo 
atominio karo nukentėti.

Ir, štai, ano karo atveju, dip
lomatai ir valstybių vyrai — ga
lėjo sėdėti savo kabinetuose, to
li nuo frontų, ir atlikti patriotiš
kus darbus: raginti visuomenę 
pirkti valdžios bonus, kad suor
ganizavus karui vesti pinigų, 
rašyti padrąsinančius atsišauki
mus Į frontuose kovojančius ir
t.t.

Žinoma, jie turėdavę ir dau
giau pareigų: reikėdavę visuome
nę Įtikinti, kad karo metu rei
kia apseiti su mažesniu kiekiu 
gazolino savoms mašinoms, rei
kia pastovėti eilėj norint nusi
pirkti "Scotch” bonką ir t.t. O 
kad karas yra pragaras -- jau 
kiekvienas ir pats žinodavo.

O dabar atominis karas taip 
pat turi beveik tuos pačius fak
torius -- amžinus savo teisių 

gynimo principus (nežiūrint, ar 
tie principai labai teisingi, ar 
ne), bet jie turi būti apginti, 
nors mirties kaina. Tik šia
me atvejuje, esą, numatomas vie
nas skirtumas: karas turės atei
ti prie kiekvieno namų, kitaip 
sakant, galės paliesti kiekvieno 
iš mūsų gražiai apstatytą sa- 
lioną. Todėl, girdi, ir Walter 
Lippmann, turėdamas galvoj 
ankstyvesnius kariavimo meto
dus, nors galvodamas apie ka
reivius -- kraujuojančius -ir 
mirštančius frontuose, jis gal
voja, kad tai būdavo (dažniausia) 
toli nuo jo paties namų, nuo jo 
"frontyardo". Tačiau kada, gir
di, jis pagalvoja apie atominĮ 
karą, nenoromis daleidžia, kad 
atominė bomba galinti "liobterė- 
ti” visiškai Į jo kiemą. Taigi, 
čia ir esąs, "galimo” ir "nega
limo" karo skirtumas...

KAS GI YRA TOJI "TAIKA"?

Kaip daugelis kitų, taip ir Lipp
mann, esą todėl ir galvoja apie 
taiką. Kodėl taip karštai galvo
jama apie taiką? Nagi, tai esan
ti vienintelė galimybė išvengti 
atominio karo. Nes, girdi, kitaip 
beveik nebegalima. Reikia pri
imti sovietų reikalavimus arba 
žūti nuo atominių bombų sprogi
mų.

Girdi, tie, kurie sako, kad 
jiems nusibodusios visokiausios 
derybos su raudonaisiais ir be- 
lieką tik mesti atominę bombą, 
nežiną ką šneka. Jų galvosena 
priklausanti praeičiai. Tik mora
liniai idiotai, su savižudybės ma
nija, galėtų paspausti knopkę ato
miniam karui... — yra Lippma- 
nno galvojimas.

--Betgi mano gyvenimo prak
tikoj, rašo Fr. Ginder, nors su
tinku daug antikomunistų, niekas 
kategoriškai nesiūlė taip beato
dairiškai švaistytis --mestiato
mines bombas. Todėl, girdi, ir 
būtų Įdomu, kad Walter Lippmann 
išvardintų nors tris ar keturis 
tokius "the poor dears", kurie 
siūlo tas bombas taip neapgalvo
tai mėtyti.

Kiekvienas iš mūsų, pradedant 
Šventuoju Tėvu ir baigiant eili-

PARTIZANU DAINOS...
(Atkelta iš 5 psL)

Partizanai visą viltį dėjo 
į Vakarus, iš kur jie tikėjo
si tiesos, teisybės ir laisvės, 
vadovaudamiesi blaiviu pro
tu, kuriuo, deja, nei karas, 
nei pokaris nepasižymėjo. 
Mūsų politiniai veiksniai, 
berods, permažai bus dėję 
pastangų tam kraujoplū
džiui sustabdyti. Bandymas 
įspėti partizanus, kad jųjų 
į Vakarus dedamos viltys 
ne tokios jau tikros, tūlų 
buvo sutinkamas, kaip de
fetizmas, kaip partizanų 
idėjos išdavimas. Berods, 
dar yra tokių, kuriems ir 
šiandien partizaniniai veik
smai Lietuvoje būtų pras
mingi ir reikalingi... Tai 
ar ne pats liūdniausias ir 
tragiškiausias reiškinys.

Aišku, yra pagrindo ir 
reikia didžiuotis, kad tauta 
atliko savo tikėjimo išpaži
nimo apeigą, kuri visais lai
kais bus didelė ir šventa. 
Na, ir nei vienas mūsų isto
rijos tarpas nebus palikęs 
tiek dainų, kaip partizanų 
sąjūdžio metas. Gražus įro
dymas ir ši knyga, kurion 
tik maža dalis tų dainų bus 
patekusi iš dzūkų ir sūdu
vių krašto. Jos yra įvairios 
savo forma. Rašytinės ir 
liaudiškos. Kurtos sodžiaus 
ir miesto žmonių. Profesio
nali] kūrėjų ir liaudės dai
nininkų. Tuo tenka itin 
džiaugtis, nes tai reiškia, 
kad visa tauta, visi jos vi
suomeniniai sluogsniai toje 
laisvės kovoje ir poezijoje 
dalyvavo.

Būtų gera, kad skaitan
čioji lietuvių visuomenė 
mielai ir šiltai priimtų tuos 
garbingus netolimus praei
ties istorijos puslapius, iš
reikštus daina tų, kurie pa
čią istoriją kūrė ir krauju 
bei dainomis užrašė.
(Rašinys paimtas iš Lais
vės kovų dainų rinkinio).

BOSTON
PAGERBĖM MATJOŠKŲ 
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S-gos Bostone sk. namus susi
rinko gausus būrys šio miesto 
lietuvių pagerbti veiklų ir pa
reigingą visuomenės veikėją Ant. 
Matjošką, minintĮ visuomeninės 
veiklos 25 m. sukaktį, o taip pat 
atžymėti Juzės ir Antano Mat
joškų 20 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves. Pagerbime da
lyvavo visa šeima: motina ir tė
vas, duktė ir du sūnūs.

Malonu pastebėti, kadMatjoškų 
šventėj dalyvavo visų srovių 
Bostono lietuviai. Maldos sukal
bėti atėjo pats mūsų garbin
gasis prelatas Pr. Virmauskis, 
greta jo matėsi žinomi liet, vei
kėjai adv. Z. Shallnienė, adv.

niu provincijos pasauliečiu, nori
me taikos. Bet žodis "taika" -- 
ypač šiandien, turi daug reikš
mių. Kaip Dr. Stefan Possom 
neseniai nurodinėjo Senato sub- 
komitetui, civilizuotam pasaulyje 
taika turėtų reikšti laisvę nuo 
visokio netikrumo, baimės, kon
fliktų apginti žmones nuo agre
syvių kitų kraštų intencijų, o 
norint tikros taikos, neturėtų būti 
tokių problemų, kurių nebūtų ga
lima sutvarkyti derybomis.

APIE ŠALTĄJA KARą

Tačiau Chruščiovas, girdi, į- 
mato taiką tik tokiam atvejuje, 
kai nekomunistinis pasaulis su
tiks visiškai nesipriešinti komu
nizmui, nežiūrint, kad šis nau
dos visokiausią taktiką, išskyrus 
karą. Taigi, po tokios "taikos" 
skraiste pasaulis turi būti suko- 
munistintas, o tada -- opozicio
nieriai jau bus pakarti, Įkalinti 
arba sušaudyti...

Taigi, čia Fr. Ginder ir klau
sia: "įdomu, kurią "taiką" Mr. 
Lippmann turi galvoje?.

Esą, tarp atominio karo ir 
taikos, yra dar trečias kelias, 
kurį, deja, Lippmann visuomet 
vengia paminėti. Tai esąs "Šal
tasis karas", kuriuo taip beato
dairiškai Chruščiovas operuoja 
ir dėl kurio Indianos kongres
manas Donald C. Bruce, pra
ėjusią vasarą buvo prašęs pa
tvirtinti "Pergalės rezoliuciją" 

Pasiremdamas George Wash- 
ington žodžiais, tas kongresman
as teigęs, jog: "Likimas milijo
nų netgi dar negimusių, pagal 
Dievo valią, priklauso ir pri
klausys nuo šio Kongreso elgse
nos ir jo ryžtingumo. Nes mū
sų žiaurusisi priešas palieka 
mums tik vieną galimybę — ryž
tingiausiai priešintis! Taigi,mes 
turime nugalėti ar mirti".

Minėtas kongresmanas, mal
dos tonu tiesiog prašęs savo ko
legas, kitus kongresmanus, tu
rėti kantrybės ir ryžtingumo, 
viešai paskelbti pergalės sie
kimo intencijas, griežtai pasi
žadėti neiti Į nuolaidų kompro
misus ir priimti tokias normas, 
kurios vestų Į laisvės pergalę 
ir pasaulinio komunizmo nuga
lėjimą.

Taigi, esą tokie griežti ir ryž
tingi žodžiai gal daug kam ir 
priminsią tarytum siūlymą 
"mesti atomines bombas". Bet 
iš antros pusės, žurnalistas klau
sia, ar nepaskelbė Sovietų Sąjun
ga mums karo jau gana seniai? 
Ligi šiol raudonieji ir naudoja 
viską prieš mus, išskyrus dar 
atominės bombos numetimą.

K/) MES TURIME DARYTI?

Reikia sovietų agresyvumą ap- 
stabdyti ir reikia ką nors daryti. 
Tad, Fr. Ginder ir siūlo:

Pirmiausia, esąs diplomatinio 
pripažinimo reikalas. Reikėtų 
nutraukti diplomatinius santykius 
su visais kraštais anoj pusėj ge
ležinės uždangos. Taip pat -- 
užbaigti apgaulingus visokiausių 
"kultūrinių vertybių mainus".

Visokia prekyba su priešu tu
rėtų būti galutinai sustabdyta. 
Taip visokia pagelba nutraukta. 
Paskelbti ir vykdyti visokiausios 
pagalbos ir paramos teikimą vi
siems prieš-komunistiniams ir 
pogrindiniams judėjimams, ne
žiūrint, kur jie rastųsi. Taipogi 
efektyviausiai remti tuos judėji
mus per laisvų kraštų radiją, 
spaudą ir kitokius kanalus.

Tuo pačiu -- neprisileisti jo
kių Įtaigojimų iš šalies, kurie 
sako, kad "pasiduok komunizmui, 
arba žūk bombų ugnyje"...

P.A.

J. Grigalus, adv. Young-Jan
kauskas, naujasis Amerikos Lie
tuvių Piliečių d-jos pirm. Edm. 
Ketvirtis, Keleivo red. J. Son- 
da, Dr. Vyt. Čepas ir p. L. 
Čepienė, p. Tumavičienė (Sanda
ros ir SLA veikėja), M. Venis, 
Liet. Bendruomenės Bostono 
apylinkės pirm. Pov. Žičkus, na, 
ir nemenkas būrys Ant. Matjoš- 
kos bendraminčių.

Vakaro vadovas Just. Vaičai
tis rūpestingai ir gražiai vado
vavo sukaktuvių iškilmėms. Vil
nietis adv. Petras Viščinis buvo 
pagrindinis pagerbimo kalbė
tojas. Prigimties apdovanotas la
kia mintim ir gražbylystės ta
lentu, P. Viščinis gražiai ir vaiz
džiai apibūdino Ant. Matjošką 
kaip žmogų pareigingą visuome
nės veikėją ir taurų lietuvj pat
riotą.

Kalbėtojas pabrėžė, kad čia 
minima sukaktis yra tik tas lai
ko tarpas, kurĮ Ant. Matjoška 
skyrė Amerikos liet, visuome
ninei veiklai, o reikėtų tą vei
kimą sujungti su Vilniaus laiko
tarpiu kur sukaktuvininkas, len
kų okupuotoj Lietuvos sostinėj, 
taip pat nemaža laiko skyrė liet, 
visuomeninei ir kultūrinei veik
lai, nekartą rizikuodamas patekti 
į okupanto pančius. P. Viščinis 
yra puikus kalbėtojas, todėl ir jo 
žodžių neprailgo klausyti.

Pagerbimo dalyviams pasivai
šinus sukaktuvininkas sveikino 
dar visa eilė kalbėtojų. Pov. 
Žičkus Bostono liet, organiza
cijų vardu paskaitė ir Įteikė Ant. 
Matjoškai dailiai apipavidalintą 
adresą. Prieadreso rengėjai pri
jungė dovaną — modernų kavi
nuką su visais priedais.

Buvo privačių ir kt. organiza
cijų dovanų, pvz. Laisvės Varpo’ 
vardu P. Viščinis Įteikė Montre- 
alio liet, dramos teatro {vaidintą 
B. Sruogos Milžino paunksmės 
plokštelę.

Stambų pluoštą sveikinimų 
raštu ir telegramomis paskaitė 

JUBILIEJINIS MĖNUO 
JUBILIEJINIAI SIUNTINIAI

Lietuvių Prekybos Bendrovė švenčia 
5-to meto PREKYBIAVIMO SUKAKTĮ — siun
čianti pakietus į Lietuvą lietuviams iš viso pa
saulio.

Per paskutinius metus mūsų svarbiausias nu
sistatymas buvo duoti Jums gerą vertę ir žemas 
kainas. Dėka Jūsų paramai, mes tai padarėme: ir 
mūsų kainos dar pažemėjo per paskutinius metus, 
žiūrint, kad tai padaryta per Jūsų pagalbą, mes 
kviečiame Jus praleisti šį JUBILIEJIŲ su mumis 
— kuria proga L. P. B-vės Vadovybė išleidžia 
1,000 JUBILIEJINIŲ SIUNTINIŲ pirkimo kai
na: — dėl JUBILIEJINIO MĖNESIO, kuris pra
sidės 1962 m. vasario 17 d. iki kovo 17 d.
JUBILIEJINIS SIUNTINYS NR. 1. —

3į/į, jardų vilnonės medžiagos kostiumui,
3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3 jardai poplino.
Normali kaina — $46.50.
Jubiliejinė/pirkimo kaina yra tiktai — $38.50. 

Įskaitant visus mokesčius.
JUBILIEJINIS SIUNTINYS NR. 1 — dvigubas:— 

6^ jardų vilnonės medžiagos kostiumui, 
6 jardai vilnonės medžiagos paltui,
6 jardai poplino.
Normali šio siuntinio kaina: $84.50.
Jubiliejinė pirkimo kaina yra tiktai — $65.00. 

Įskaitant visus mokesčius.
JUBILIEJINIS SIUNTINYS NR. 2. —

3Vi jardų vilnonės medžiagos kostiumui,
3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
4 jardai skalbiamo aksomo,
3 jardai poplino.
Normali kaina — $58.00.
Jubiliejinė pirkimo kaina yra tiktai — $48.00. 

Įskaitant visus mokesčius.
Paprašius mes oro paštu nemokamai siusime 

medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasauliu kraštą.

5 G NUOLAIDA PER JUBILIEJINĮ MĖNESĮ 
dėl visų KATALOGINIŲ prekių, STANDARTINIŲ 

siuntinių, t.t.
Rašykite, kad gautumėt katalogą ir pasinau- 

dotumėt JUBILIEJINIAIS siuntiniais JUBILIE- 
JINIOM1S kainomis.

JUBILIEJINIAI SIUNTINIAI bus siunčiami 
dėl Tamstos — mūsų seno klijento ir, Tamstos — 
mūsų naujo klijento: visi už pirknno kainą ir visi 
su garantija.
DĖMESIO — energingiem, į biznį linkusiems as

menim: —
Kadangi mūsų veikla kas metai ple
čiasi, tai mums reikalinga daugiau 
atstovų savo skyriams — ir jei šis 
aprašymas tinka Tamstai — prašo
me kuo greičiausia rašyti mums.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ, 
341 Ladbroke Grove, 
London, W. 10.
England.

Just. Vaičaitis. Kalbėtojai kėlė 
Ant. Matjoškos veiklumą, išmin
tingumą, pareigingumą ir to- 
lerantingumą. Beveik nei vienas 
nepamiršo ir p. J. Matjoškienės, 
kuri visa širdim talkina savo 
vyrui visuomeniniam darbe.

Baigdamas iškilmingąją pa
gerbimo dalĮ, pats Ant. Mat
joška tarė, kad jis, kaip lietu
vis, jautė pareigą dirbti, girdėjo 
širdies šauksmą, visai nelaukda
mas, kad už tai jam būtų dėko
jama ar pagerbimas rengiamas. 
Štai ir dabar, prie to ištaigingo 
ir gausaus stalo, ne kiekvienas 
skanus kąsnis jam buvo lengva 
ryti, nes jis negalĮs pamiršti, kad 
tūkstančiai lietuvių Sibire ir 
pačioj Lietuvoj kenčia šaltį, al
kį ir kt. nedateklius, kurių mes 
čia nejaučiam. Neišgalėdamas 
daugiau. Šia proga jis paaukojo 
BALFui 20 dolerių (nuo kiekvienų 
vedybinių metų po dolerį).

Tai buvo graudinantis sukaktu
vininko mostas, nesgi mes žinom, 
kad jis neturi susikrovęs turtų. 
Reikia pasakyti, ir labai sekti
nas pavyzdys. Jei visom tokiom 
pobūvių progom, kuriųturim ma
rias, taip darytumėm, kaip pada
rė Ant. Matjoška, gal ir BALFo 
kišenė nebūtų nuolat tuščia... Pa
gerbimo dalyviai sukaktuvininkus 
sveikino ilgais ir nuoširdžiais 
plojimais, o taip ir Ilgiausių 
metų pagiedojo.

Matjoškų pagerbimą surengė 
Ant. Andriulionis, Pov. Žičkus 
ir T. Janukėnas. Taigi komitete 
buvo atstovaujamas BALFas, 
Liet. Bendruomenė ir ALT S- 
gos Bostono sk. Vaišės parengė 
būrys šaunių Bostono liet, mote
rų. Visi rengėjai nusipelno Bos
tono lietuvių dėkingumo. Reikia 
manyti, pagerbimas duos jėgų 
Ant. Matjoškai ir visai jo šeimai 
dar uoliau dirbti lietuvybės ba
ruose.

K. L.
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RŪTA MACKEVIČIŪTE, baigianti mokslus Notre Dame Akade
mijoje, per visus 4 metus pasižymėjusi savo pirmavimu moksle, 
(gijo toje akademijoje aukščiausią pasižymėjimo moksle laipsn(, 
(jungiant ją Į National Honor Šociety. Šiais metais tai vienintėlė 
toje mokykloje lietuvaitė, pasiekusi tokio pagarbos verto atžymėji- 
mo. Rūta Mackevičiūtė liuoslaikiu domisi dar ir baleto studijomis. 
Ji priklauso Neo Lithuania korporacijai Clevelande.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuviu Demokratu 
Klubo nariu ir suinteresuo
tu asmenų susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, va
sario 18 d., 12 vai. Lietuvių 
salėje. Bus aptarti ateinan
tieji rinkimai, ypač J. P. 
Mull - Muliolio kandidatavi
mas 23 rajone į JAV kon
gresų. Kviečiami atvykti to 
rajono lietuviai.

• Monikos Blažytės ir 
Mykolo Slapšio sutuoktuvės 
įvyks šį šeštadienį, vasario 
17 d., 2 vai. p. p. šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Ves
tuvių puota ruošiama G vai. 
vak. Čiurlionio ansamblio 
namuose. Jaunieji apsigy
vens \Vashington, D. C., kur 
Mykolas Slapšys turi vals
tybinę tarnybą.

• M. Peckuvienė, po sun
kios operacijos, sveikta Eu
clid- Glcnnville Hospital.

• Kovo 3 d. ruošiamas LB 
Clevelando I-os apyl. valdy
bos koncertas sujudins vi

EAST ( I.EVF.I.AND — 13515 EUCLID AT SITER1OR AVĖ.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPĘRIOR 
SAVINGS

UTILITY BILE PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TKAVELERS CHEQUES

4%
ACCOUNtS

INSURE O TO
• l O ooo

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 14763 KE 1*777U

sus Clevelando lietuvius pa
matyti ir išgirsti Dainavos 
ansamblį su plačia ir įdomia 
programa, dalyvaujant mū
sų žinomiems solistams: M. 
Kripkauskienei, Alg. Bra
ziui ir J. Vazneliui, okom- 
panuojant prof. muz. VI. 
Jakubėnui. Dirigentai — S. 
Sodeika ir Alg. Šimkus. 
Tautiniams šokiams vado
vaus Faustas Strolia.

Plačioje programoje, ku
ri užsitęs apie 2:30 vai. bus 
duodama ir ištraukos iš 
operų ’ Pagirėnai” (mergi
nų ir senio scena) ir "Gra
žina’’ (vaidilos daina). Miš
rus, vyrų ir moterų chorai 
su solistais. Koncertas vie
tomis jungiamas su tauti
niais šokiais ir tautiniai šo
kiai atskirai.

Plačiau apie koncertą 
Dirvoje bus pasikalbėjimas 
su ansamblio dirigentu Ste
ponu Sodeika.

Po koncerto vaišės ir šo
kiai grojant Neo Lithuania 
orkestrui.

Koncertas vyks Slovenian 
Auditorium — G417 St. 
Clair Avė. Pradžia 7 vai. 
vak. be vėlavimo. Kad iš
vengti susigrūdimo prieš 
koncerto pradžią (prie ka
sos) — prašome kvietimus 
iš anksto įsigyti, kuriuos

DIRVA
jau galima gauti Lietuvių 
Prekybos Namuose — 6905 
Superior Avė. Kiekvieną 
dieną nuo 10 vai. ryto iki 6 
vai. vak. ir sekmadieniais 
šv. Jurgio parapijos salėje 
po lietuviškų pamaldų. Te
lefonu UT 1-1921 kvietimus 
galima užsakyti nuo 7 iki 
9 vai. vak.

• A. L. Tautinės Sąjun
gos skyrius, drauge su neo- 
thuanais, minės Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį 
sekmadienį, vasario 18 d., 
Nasvyčių rezidencijoje — 
10823 Magnolia Drive. Pra
džia 4 vai. po pietų. Kalbą 
tose iškilmėse pasakys Jo
nas čiuberkis. Dainuos No
ra Braziulienė. Jai akompa
nuos ;p. Karsokienė, Neo- 
Lithuanų jaunimas sudarys 
dar dali savo programos.

• Proga nuvykti Chica- 
gon! Vasario 24-25 d. Chi
cagoje įvyksta Vidurvaka- 
rių Sporto Apygardos prie
auglio klasių krepšinio, tin
klinio ir stalo teniso pirme
nybės.

Clevelando sportininkai į 
šias varžybas vyksta spe
cialiai nusamdytu autobu
su.

Nuo sportininkų atlieka 
keletą vietų autobuse, todėl 
kas norėtu vykti į Chicagą, 
gali labai prieinama kaina 
pasinaudoti. Autobusas yra 
labai modernus ii' patogus.

Išvykstame, penktadienį, 
vasario 23 d., 5:30 vai. vak.

Iš Chicagos atgal išva
žiuojame apie 2-3 vai. po 
pietų, sekmadienį.

S u i n t eresuoti prašomi 
kreiptis telefonu į A. BieJs- 
kų 851-0669, ar E. Vodopa- 
lienę LI 1-4623. Nevėliau, 
kaip iki pirmadienio vaka
ro.

DAVID GOLDMAN, buvęs ke
lius metus Bailey Co. vicepre
zidentas ir užpirkimų skyriaus 
vedėjas, perėjo dirbti Į May Co. 
toms pačioms pareigoms. May 
Co. pastoviai skelbiasi Dirvoje.

Cosmos Parcels Express Corp.
Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat 

naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimą j Sovietų Sąjungą.

Mes esame įgalioti VNEŠI’OSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimą, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir 1.1.) labai prienamotnis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

NEW YORK N. Y.. 39 - 2nd Avenue — Tel. AL 4-545G 
BROOKLYN 11, N.Y., 370 Union Avė,, Tel. EV 4-4952 
BROOKLYN 7. N. Y.. 6UU Sutter Avenue — Tel. 1)1 5-KS1M 
I.AKEtVOOI). N. J.. 126 — 4tlt Street — Tel. EO 3-85C>!) 
PATERSON 1. N. J.. 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NE\V 1IAYEN. Conn., 6 Dav Street — Tel. 1.0 2-1446 
P1TTSBURGH 3. Pa.. Kili. E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
IVGRCESTEK. Mass.. <74 Millbury St. — Tel. SIU 8-2868 
HAMTRAMCK. Mieli., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13. Ohio. 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. III., 2222 W„ Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8. III., 3212 So. Halsted St. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantie Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEtVARK 3. N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 525 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
5VATERBURY. Conn.. 6 Johu St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mieli., 606 Bridge St. N.W.

Tel, GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETRO1T. Mich.. 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass.. 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND. N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767

• Vokiečių laikraštis Cle
velande — Waechter jutd 
Anzeiger šį sekmadienį 
švenčia 110 metų sukaktį, 
Jis pradžioje buvo savait
raštis, po to 88 metus buvo 
dienraštis, o nuo 1954 metų 
vėl savaitraštis. Iškilmių 
banketas įvyksta Sachsen- 
heimo salėje, esančioje East 
55 Sttreet,

J. P. MULL- MULIOLIS

8 kamb. — $9,600
Vienos šeimos, 4 mieg.. 

graži virtuvė, kilimai, nau
jas garažas.

2 šeimų 7-5
Erdvus 7 kamb. butas, 

apačioj, 5 kamb. viršuj, gra
žus sklypas 40x175, geri 
garažai.

2 šeimų — $13,500
Arti šv. Jurgio, po 5 

kamb., gerai prižiūrėtas na
mas, radiatoriais šildomas.

2 šeimų — E. 45 St.
Po 5 kamb., moderni vir

tuvė ir nauja vonia apačioj, 
geras rūsys, 2 garažai, ge
rame stovyje, nebrangus.

4 mieg. —. $13,300
Didelis ir gerai prižiūrė

tas namas, nauji kilimai, 
graži virtuvė, 2 nauji gara
žai.

2 šeimų — $12,700
Po 5 kamb., moderni vir

tuvė apačioj, nėra garažo.
4 šeimų — $22,900

6-6-4-4, pajamos $263.00 
per mėnesį.

4 šeimų mūrinis
6-6-6-6, individualus šil

dymas radiatoriais, 4 gara
žai, pajamos $300.00 per 
mėnesį.

6 šeimų — $29,300
Mūrinis, pajamos $435.00 

per mėnesį.
3 šeimų -f- krautuvė

3 butai 5-5-4, erdvi mais
to parduotuvė ir 4 garažai, 
leidimas parduoti vyną ir 
alų, visi įrengimai. Viskas 
už* $16,500.

Mėsos krautuvė
Gera klijentūra, bendros 

pajamos virš $1,600 per sa
vaitę, visi įrengimai, įran
kiai ir rūkykla.

Visi pirkėjai ir pardavė
jai skambinkite

UL 1-6666
A. Dailidė

Lietuvis bendradarbis ir E. 
Clevelando skyriaus vedė

jas.

TINKLININKĖS KETVIRTUS METUS

PIRMAUJA CLEVELANDE
Clevelando LSK Žaibo tinkli

nio sekcijos veikla staiga pagy
vėjo prasidėjus Cleveland Board 
of Education turnyrams.

Moterų grupėje Žaibas yra 
rimtas kandidatas laimėti š( 
turnyrą ketvirtus metus iš ei
lės. Pirmą ratą užbaigė be pra
laimėjimo, laimėdamos šešias 
rungtynes iš eilės, -- prieš Navy 
Park Recreation Center 2:0(15:3, 
15:4), prieš American Turners 
(S. T. V.) 2:0 (15:5, 15:6), prieš 
Cleveland East Side Turners (C.
E. S. T.) 2:1 (15:2, 10:15, 15:4), 
prieš Ukranian Sport Club 2:0 
(15:10, 15:0), prieš Latvian Ath- 
letic Club 2:1 (13:15, 15:8, 15:6) 
ir prieš Woodland Recreation 
Center 2:0 (15:0, 15:1).

Lygos turnyredalyvauja septy
nios moterų komandos. Žaidimo 
sistema — trys ratai kiekvienas 
su kiekvienu. Rungtynės vyksta 
kiekvieną antradienio vakarą 
7:30, Thomas Jefferson Junior 
High School, 3145 W. 46th St 
Žaibo komandoje žaidžia: A. 
Barzdukaitė, I. Besperaltytė, R. 
Besperaitytė, N. Gelažytė, V. Ka- 
rosaitė, J. Koklienė, A. Liutkutė, 
R. Staniškytė ir E. Vodopalienė.

Kai Žaibo moterų komanda, 
per vasarą ruošusi šiam sezo
nui, jau pirmosiose savaitėse 
pasirodė, kaip darnus ir pajė
gus tinklinio vienetas.

Žaibo vyrai, surūdiję lietin
gos vasaros atostogų metu, pra
dėjo sezoną rūgščia gaida. Ir 
pernai antrą vietą laimėjusi lat
vių komanda, pernai metų čem
pioną Žaibą nugalėjo 3:0 (15:4, 
15:7, 15:11). Sekantys keli susi
tikimai buvo sekmingesni i r Žai
bas nugalėjo American Turners 
3:0 (15:11, 15:10, 15:9), Slovenian 
Americans 3:0 (15:10, 15:5, 15:9), 
Cleveland East Side Turners 
2:1 (13:15, 15:5, 15:13) ir Hillcrest 
YMCA 3:0 (18:16, 15:5, 15:12).

Vyrų lygos turnyre yra re
gistruota dešimt komandų. Tur
nyro sistema --du ratai kiek
vienas su kiekvienu. Žaidimas 
susideda iš trijų setų, kiekvie
nas setas skaitosi kaip atskiros 
rungtynės. Žaidimas vyksta pir
madienio vakarais. Vieną pir
madieni -- Thomas Jefferson

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

MURRELL M.

CAPERS
CANDIDATE FOR

JUDGE
JUVENILE COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali Lithuanian People 
On Your National Holiday

COUNCILMAN
NORBERT G.

DENNERLL Jr.
CANDIDATE FOR

OHIO CONGRESSMAN
AT LARGE
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Junior High School, 3145 W. 46th 
Street, kitą pirmadieni -- Audu- 
bon Junior High School, 3055 
East Blvd.

į visas moterų ir vyrų lygos 
rungtynes (ėjimas nemokamas ir 
visi mielai kviečiami atsilankyti.

Šiais metais moterų lyga pa
siliko tokio pat dydžio ir stipru
mo, kaip ir pernai. Vienintėlė 
komanda, pajėgi Žaibui rimtai 
pasipriešinti, yra Latvian Ath- 
letic Club, ypač kai pradės žaisti 
iš Saginavv atsikėlusi žymi latvių 
žaidėja Gunta Rolle,

Vyrų lyga padidėjo dviem ko
mandom ir tapo labiaubalansuo- 
ta. Prasidedant sezonu, bent 
septynios komandos yra panašaus 
pajėgumo ir tik pažanga sezonui 
bėgant, (galius kurią nors iš Jų 
paimti viršų. Kad Žaibas ne
liktų apačioje, vyrų treniruotės 
vyksta antradieniais Woodland 
Recreation Center salėje nuo 7 
iki 9 v.v. Norintieji (stoti ( Žai
bo vyrų tinklinio komandą pra
šomi skambinti komandos vado
vui A. Penkauskui, SW 5 - 7079.

• 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,

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!



Nr. 20 1962 m. vasario 16 d.

KAS IR KUR?
• Generalinis Konsulas Jo* 
nas Budrys, mielai sutiko 
dalyvauti ALT S-gos Eliza- 
betho skyriaus ruošiamame 
dešimtmečio minėjime - po
būvyje, Elizabethe, kuris 
įvyksta kovo 3 dieną Lie
tuvių Laisvės salėje. Be jo, 
jau yra pasižadėjusių ir 
daug kitų brangių svečių 
dalyvauti.
• Dirvos bendradarbių su* 
sirinkimas Chicagoje įvyks 
vasario 25 d. (sekmadienį), 
3 vai. po pietų, Dubysos 
svetainėje — 2548 West 69 
Street.
• Lietuvos genocido paro
dęs komitetas praneša, kad 
parodą gali užsikviesti vi
sos organizacijos, klubai 
arba pavieniai asmenys. Pa
roda nieko nekainuoja. Ra
šyti: Aldona Paukštelis — 
4122 Drumond St., East 
Chicago, Ind.
• Lietuvių Fondui Dr. Ge
diminas Balukas ir ponia 
paskyrė tūkstantį dol. įmo*

CHICAGO

Nauja Tautinės Sąjungos 
skyriaus valdyba

Visuotiname ir gausiame 
skyriaus susirinkime, įvy
kusiam sausio 28 d., Duby
sos svetainėje, išrinkta nau
ja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis:

Jonas Andrašiūnas — 
pirm., Dr. Juozas Dauparas
— vicepirm., Stasys Šiau
čiūnas — sekret., Elzbieta 
Stankuvienė — ižd., Eglė 
Vilutienė — org. ir parengt 
vadovė, Stasys Vidmantas
— jaunimo reik, vadovas, 
Gvidas Valantinas — spau
dos ir inform. reikalams.

Visų dalyvių vardu buvo 
nuoširdžiai padėkota senos 
valdybos nariams už atlik
tus darbus, o ypač buvu
siam pirm. A. Janukaičiui, 
kuris ypatingai parodė daug 
širdies ir pasišventimo vei
kloje.

Naujoji valdyba ryžtin
gam pirmininkui vadovau
jant, jau ėmėsi darbo ir pla
nų sudarymo patikėtose sri
tyse.

Pirmininko adresas: Jo
nas Andrašiūnas, 3200 
Granl Street, Evanston, III.

Gv, V. 

kėdami dabar 200 dol., o 
likutį išmokės dalimis. Jie 
gyvena Chicagoje ir augina 
tris vaikus — Andrių 11 
m., Laimą 9 m. (jiedu pri
klauso Marąuette Parko 
liet, tautinių šokių grupei) 
ir Danutę 3 m. Ponia Vanda 
Baliukienė yra viena iš jau
nesniųjų menininkių, turė
jusi savo meno parodą Čiur
lionio meno galerijoje 1961 
m. gruodžia mėn. Ji baigusi 
Freiburgo Meno Mokyklą. 
Dr. Baliukas, kuris dabai' 
specializuojasi ir dirba mo
terų ir akušerijos specialy
bėje, turi savo kabinetą — 
6132 So. Kedze, Chicagoje. 
Medicinos mokslus baigė 
Innsbruck u n i v e r sitete, 
Austrijoje, čia Amerikoje 
baigė moterų ir akušerija 
specialybę ir dabar yra to
je srityje klinikos instruk
torius Loyla’os universite
te. Yra aktyvus visuome- 
ninkas gydytojas, Jūrų 
Skautų Tėvų Komiteto pir
mininkas, buvęs Illinois 
Liet. Gyd. Draugijos pirmi
ninkas.

LIETUVIŲ FONDO
VALDYBOS PIRMININKAS

Pagal Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pri
imtąjį Lietuvių Fondo Sta
tutą (žiūr. Dirva Nr. 11) 
jau veikia (organizacinė) 
LF Taryba, sudaryta iš 12 
narių. Tarybos pirmininku 
yra — Dr. A. Razma, vice
pirmininku — Dr. K. G. Ba
lukas, sekretoriumi — Benį. 
Babrauskas.

šioji Taryba savo posė
dyje, buvusiame 1962 m. 
vasario 11 d. nutarė Lietu
vių Fondo valdybos pirmi
ninku kviesti visuomeninin
ką Teodorą Blinstrubą. 
Kviečiamasis savo sutikimą

Grupė dalyvių Lietuvos Nepriklausomybės Talkos suruoštame Vasario 16 dienos minėjime: iš kairės: 
Neo Lithuania korp. Vyriausios Valdybos sekretorius inž. Stasys Virpša, ALTS pirmininkas Vytau
tas Abraitis, inž. Eugenijus Bartkus. LNT Chicagos komiteto pirmininkas Kazys Kasakaitis, Birutė 
Drungienė-Sirutytė, Neo Lithuania korp. filisteris Juozas Žemaitis ir korp. Neo Lithuania Vyriausios 
Valdybos pirmininkas Vaclovas Mažeika. V. Račkausko nuotrauka

Lietuvos Nepriklausomybės šventė Chicagoje
Chicagos lietuviai šiais 

metais mini Lietuvos Ne
priklausomybės dieną akty
viau, negu kada nors praei
tyje. Visa savaitė praeina 
Vasario 16-tos ženkle. Chi
cagos burmistras Richard 
J. Daley, skelbia vasario 16 
dieną Lietuvos Respublikos 
diena Chicagoje ir skatina 
visus piliečius atkreipti dė
mesį j tas 44-tas metines 
nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo.

Atkutę nuo kelis metus 
užsitęsusio apstulbimo, Chi
cagos lietuviai gyviau jūn- 

jau davė ir pradeda eiti pa
reigas, pirmuoju rūpesčiu 
turėdamas prieš akis liku
sią valdybos dalį — 3 na
rius pakviesti. Tą uždavinį 
jis vykdo drauge su LF Ta
rybos prezidiumu.

Dabartinių LF Tarybos 
ir Valdybos uždaviniai yra 
nusakyti LF statute, bet 
josios drauge yra dar ir LF 
org anizacinės institucijos, 
todėl joms tenka atlikti Lie
tuvių Fondo inkorporavimą, 
o taip pat ir tolesnis LF ka
pitalo telkimas. Ne vėliau 
kaip per 15 mėnesių nuo LF 
inkorporavimo dienos da
bartinė taryba turės su
šaukti pirmą LF narių su
sirinkimą.

LNT minėjimo dalyvių urnpė šnekučiuojasi (iš airės): Lietuvių 
Tondo valdybos pirmininkas Teodoras Blinstrubas, inž. Jonas Jurkū
nas, gen. Povilas Plechavičius, inž. Karolis llrunga - Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apygardos pirmininkas, ir dr. Juozas 
Bartkus. V. Rač’ ausko nuotrauka

giasi į kovą už Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymą. 
Gausesnės aukos plaukia į 
Nepriklausomybės atstaty
mo fondus. Tėvai siunčia ir 
patys jaunuoliai noriau sto
ja į patriotines organizaci
jas. Aktyvėja lituanistinis 
mokymas. Salės nepajėgia 
sutalpinti norinčių pamaty
ti lietuviškus vaidinimus. 

Bronės Paplėnienės vadovaujamos talkininkės paruošusius LNT minėjimo dalyviams puikius už
kandžius. Iš kairės: Blinstrubienė, JurkOnienė, Drungienė, Jokiibaiisklcnė, Birtlrikieuė,' l’aplėnicnė ir 
Stankevičienė. V, Račkausko nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS 
SĄJUNGOS RICHMOND HILL 

SKYRIAUS NARĖS 
MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI I 

UŽGAVĖNIŲ 
VAKARĄ, 

kuris įvyks
FESTIVAL RESTORANE ir BARE - 

40 East 26th Street, New Yorke, 
1962 METU VASARIO 24 DIENĄ, 

7 vai. vakaro.
Lietuviškos vaišės, šokiai ir kitos staig
menos, grojant RUTEN1O orkestrui, 

įėjimas $5.00; studentams $2.50.
Skyriaus Valdyba

"RANKSLUOSTIN IAUSIU".
"Tu Tėvyne mano..." Pasiklausykit, kaip skamba lietuviškos 
plokštelės grojamos geru vokišku aparatu. Gradinskas, 2512 
W. 47th Str., Chicago, III.; FR 6-1998.

Spauda skelbia kovinges- 
nius ir viltingesnius straip
snius.

Pavergtoje tėvynėje rau
donasis slibinas nepajėgė 
užgniaušti tautinės sąmo
nės. Lyg krikščionys kata
kombose, ten lietuviai pra
deda atsigauti nuo skau- 
džiųjų pavergėjo smūgių ir 
kreipia daugiau dėmesio 

jaunimo išsaugojimui būsi
mam nepriklausomam tė
vynės gyvenimui.

Be to ir pats bolševizmas 
pradeda išsikvėpti. Nesuta
rimo ir skaldymosi žymės 
darosi vis ryškesnės. Išsi
gimimo procesas jau įpusė
jo jo kamiene. Reikia tik 
ištverti ir būti pasiruošu- 
siems.

Chicagoje, pirmieji minė
ti Nepriklausomybės šven
tės, Balio Pakšto salėje, va
sario 10 dienos vakarą, su
sirinko Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos nariai ir 
svečiai. Chicagos komiteto 
energingasis pirmini n k a s 
Kazys Kasakaitis pakvietė 
ALTS pirmininką Vytautą 
Abraitį į kalbėtojo tribūną. 
(V. Abraičio kalbą jau esa
me paskelbę. Red.).

Po Abraičio dar kalbėjo 
naujasis Lietuvių Bendruo
menės Chicagos apygardos 
pirmininkas Karolis Drun
ga.

Eglė Vilutienė ir Jonas 
Kelečius atliko meninę pro
gramą, kuri labai sužavėjo 
susirinkusius.

Po oficialiosios dalies se
kė šokiai, Balio Pakšto or
kestrui grojant.

Pirmininko Kazio Kasa- 
kaičio pravestas aukų vajus 
davė $440 Nepriklausomy
bės fondui. Atsimenant apie 
120 dalyvavusių, yra tikrai 
pasigėrėtinas rezultatas.

Prie minėjimo pasisekimo 
didele dalimi prisidėjo ir 
užkandžius paruošusios po
nios, Bronei Paplėnienci va
dovaujant.

V. A. Račkauskas

Mieliems mūsų kolegoms Dr. VYTAU- 

TUI-KOSTUI ir LYDIJAI ČEPAMS bei jų 

vaikams reiškiame širdingą užuojautą jų 

tėvui, uošviui ir (ledinukui,

A. A. MOTIEJUI ČEPUI

Lietuvoje mirus

Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių Sąjunga Neiv Yorke

DR. VYTAUTĄ ČEPĄ,

jo tėveliui, Vyr. Tribunolo Teisėjui MOTIEJUI

ČEPUI Lietuvoje mirus, giliai užjaučiam

Br. Makaitis ir šeima
LNT minėjime Birute Stanaitiene, jonas .vasitunas, Antanas ir Ona 

Nakai. , v. Račkausko nuotrauka
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