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Šarmotos tėviškės miškų eglės, kaip nuotakos išsipuošusios, laukia pavasario. Laukiam pavasario 
ir mes, kad pagaliau tiltų svetimi lediniai vėjai ir dygtų savi laisvės daigai.

PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI KIEKVIENĄ PROGĄ 
IŠNAUDOIJ SAVO AUTORITETUI PAKELTI

Vasario 13 d. Paryžiuje 
įvyko didelės laidotuvės aš- 
tuonių žuvusiųjų per už
draustas vasario 8 d. anti
fašistines manifestac i j a s 
(valdžia yra uždraudusi bet 
kokias manifestacijas vie
šose vietose). Skrodimo me
tu pasirodė, kad tik vienas 
žuvo nuo gautų smūgių, o 
septyni užtroško. Bėgdami 
nuo policijos į požeminį 
traukinį, kurio durys buvo 
uždaros, jie išgriuvo ir bu
vo minios sumindyti. Iš as
tuonių mirusiųjų šeši pri
klausė komunistų partijai.

Toji demonstracija ko
munistams buvo reta proga 
dalyvauti eisenoje greta 
"brolių socialistų”. Ta pro
ga jie sušaukė visus savo 
narius ir prijaučiančius kuo 
skaitlingiausiai pasirodyti, 
kad paskui galėtų skelbti — 
žiūrėkite, kokie mes galin
gi, visa tauta eina su mu
mis. Ir taip OAS — deši
nieji, ultra-patriotai pila 
vandenį į komunistų malū
ną. Thorezo partija buvo 
pritrukusi dalyvių bet ko
kioms demonstracijoms. Po 
destalinizacijos, atviro su
kilėlių ir dezertyrų palaiky
mo, ginklų vogimo, prancū
zų komunistai buvo netekę 
autoriteto masėse, šiandien 
jie nori paauksuoti savo an- 
ti-fašistinę nublukusią au
reolę. Jų subversivinėje tak
tikoje tos laidotuvės buvo 
gera proga, kurią jie pui
kiausiai išnaudojo.

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
AK, TOJI KUBA!

Laikraščiuose vėl pasirodė 
pranešimų, kad JAV atsidūrė 
sunkumuose su savo europi
niais sąjungininkais. Ir tie 
sunkumai liečia Kubą. O dėl 
Kubos JAV ir taip nemažai 
sunkumų turi su Kanada ir 
kitais amerikiniais kaimy
nais.

JAV nori, kad visi NATO 
nariai Kubą ekonominiai ir 
diplomatiniai paspausti]. No
ras tikrai geras, bet eilė NA 
TO narių šiuo atveju JAV at
sakingi] pareigūnų klausia, o 
kaip jūs padėjot, kada mes 
sunkumų turėjome?

Prancūzija ir Anglija atsi
mena Sueso istoriją, kada jie 
spustelėjo Egiptą. Portugalija 
atsimena Goa ir Angolos isto
rijas. Olandija tebeklausia, o 
kaip jūs žiūrite Į Naujos Gvi
nėjos reikalą?

Atrodo, kad jau turi ne
mažai klausimų ir pati Vaka
rų Vokietija. O jei po Berly
no sienos pastatymo dar bus 
nusileista ir dėl oro koridorių 
susiaurinimo, tai tie klausi
mai tikrai garsiai bus pa
klausti. Ir iš jų vienas bus la
bai nemalonus,bet reikalingas 
greito atsakymo: ar beverta 
jumis pasitikėti?

šioje klausimų istorijoje 
Kuba tik pripuolamumas. Ly
giai tų pačių klausimų JAV 
sąjungininkai galėjo paklausti 
ir kita kuria proga. O pa
klausti todėl, kad iki šiol nė
ra bendros politikos, iš anksto 
sutartos ir rūpestingai vykdo
mas. O tokia politika, kuri va
dinama atsiradusių skylių 
kamšymu, menka politika.

Vasaris-February 23, 1962

Pasinaudodami šimtatūk
stantinės minios humaniš
kais ir anti-fašistiniais jau
smais, jie atsistojo jos prie
šakyj su savo vadu Duclos 
ir iškilmingai nulydėjo tos 
demonstracijos aukas į ka
pines "Pere Lachaise”, kur 
komunistai turi sklypą, ku
riame laidoja naujus kan
kinius. Laidotuvių metu 
vien tik gėlių nešėjų eilė tę
sėsi per kelis kilometrus. 
Jokių nesusipratimų neįvy
ko ir tuoj po laidotuvių bai
gėsi ir visuotinas streikas.

Po tų įvykių Parlamente 
buvo sukviestas Krašto ap
saugos komisijos posėdis, 
kuriame krašto apsaugos 
ministeris Messmer ir mi
nisteris pirmininkas Debrė 
darė pranešimą. Po prane
šimo komisijos pirmininkas 
Bergasse pareiškė pastabą, 
kad dabartinė vyriausybė 
leidžianti vystytis komunis
tų įtakai.

Ką tik įvykusiame socia
listų parlamento narių su
važiavime Bordeaux mieste,

NAUJOS REZOLIUCIJOS LIETUVOS BYLOS 
REIKALU JAV SENATE

Senatorius Roman L. Hruska naujos rezoliucijos JAV Senate auto
rius Lietuvos bylos reikalu, su Los Angeles lietuviais. Nuotraukoje 
iš kairės: Kuchel-Lipscomb rezoliucijai remti komiteto koordina
torius Leonardas Valiukas, senatorius Roman L, Hruska, respubli
konų partijos centro komiteto narė Mrs. Patricia Hitt ir Kuchel 
-Lipscomb rezoliucijai remti komiteto lietuvių skyriaus pirminin
kas Julius Jodelė. L. Kančausko nuotrauka

Senatorius Frank Lau- 
sche (D. — Ohio) ir sena
torius Roman L. Hruska 
(R. — Nebraska) įnešė į 
JAV-bių Senatą naujas re
zoliucijas Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės reika
lu. Ir vienas ir kitas savo

Vis tas pats senas triukas

Cleveland, Ohio

generalinis sekretorius Guy 
Mollet pasakė ilgą kalbą 
apie bendrą politiką, numa
tydamas visas galimybes 
dėl Prancūzijos politinių 
pasikeitimų. Jis užtikrino, 
kad jiems, socialistams, su 
komunistais nėra pakeliui, 
nes tai tik padėti] sustip
rinti OAS, prieš kuriuos ir 
buvo bendra manifestacija. 
Jis numato bendrą unijistų 
ir demokratų frontą, pra
dedant Mendes-France ir 
baigiant Pinay.

Spauda yra rimtai susi
rūpinus, kad paskutinis mil
žiniškos demonstr a c i j o s 
(Vid. reik, ministerija skel
bia, jog dalyvavo 150,000 
žmonių, komunistai — 1 mi
lijonas), nepakenktų tautos 
vienybei šiuo svarbiu mo
mentu, kada ruošiamasi 
baigti Alžiro karą. Daugelis 
mano, kad vyriausybė yra 
gavusi skaudžią pamoką ir 
dabar ji turinti tris priešus 
— alžiriečius, OAS ir ko
munistus.

rezoliucijose reikalauja so
vietus pasitraukti iš Pabal
tijo kraštų, sugrąžinti poli
tinius kalinius ir tremtinius 
iš Sibiro ir vergų stovyklų 
Sovietų Sąjungoje ir pra
vesti laisvus rinkimus Lie- 

(Nukelta Į 2 psl.)
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LB Tarybos Prezidiumo pirm. St. Barzdukas apie Washingtono audidenciją
Amerikos lietuvių delegacijos 

priėmimas Baltuosiuose Rūmuo
se 1962 vasario 16 yra didelis, 
svarbus ir reikšmingas įvykis.
Tačiau pasirengimo darbai yra 
gaubiami prieštaraujančių žinių 
bei Įvairiausių gandų, jaudinančių 
mūsų visuomenę ir drumsčiančių 
jos nuotaikas. Manydami, kad 
aiškumas šioj byloj yra geriau
sias vaistas, kreipėmės su ke
liais klausimais į arti šio Įvykio 
stovėjusi JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos Prezidiumo pir
mininką StasĮ Barzduką, kurio 
atsakymus dabar pateikiame Dir
vos skaitytojams.

Redakcija
— Girdėti balsų, kad 

Be n d r uomenė, imdamasi 

Tadas ^eckauskas 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ihd«

iniciatyvos siekti JAV pre
zidento J. F. Kennedžio au
diencijos, pažeidusi darbo 
pasidalinimo principą — tai 
esąs politinis veiksmas, o 
politinė veikla tepriklausan
ti čia vienam Altui.

— Gyvenimas nesiduoda 
spraudžiamas Į griežtus rė
mus. Juo labiau nesiduoda 
ribojama Lietuvos laisvės 
kova, kuriai angažuojamas 
tiek paskiras lietuvis, tiek 
visa Bendruomenė. Lietuvos 
laisvės kovos atsisakymas 
būtų pagrindinių Bendruo
menės tikslų ir uždavinių 
išsižadėjimas. Ji to padary
ti negali, nes tam ją įparei
goja Lietuvių Charta, kurią 
Bendruomenė laiko lietuviš
kuoju Dekalogu, t. y. "de
šimčia lietuviškų Dievo įsa
kymų”.

Darbo pasidalinimo prin
cipas šiuo atveju būtų bu
vęs pažeistas, jei kas kitas 
būti] prezidento audiencijos 
siekęs. Apie tai nebuvo nie
ko girdėti. Dar daugiau — 
jau visa eilė metų, kai Ame
rikos lietuvių delegacija 
Baltuosiuose Rūmuose ne
silankė. Bendruomenė tesi
ėmė to, ko kiti nedarė.

Antra, JAV Lietuviii Ben
druomenė 1961 metų pabai
goj minėjo organizuoto sa
vo darbo dešimtmetį. JAV 
yra tas kraštas, kuriame 
laisviausiai gali reikštis ir 
veikti kiekviena tautinė 
bendruomenė. Todėl gražu 
buvo šio krašto Lietuvių 
Bendruomenei šio krašto 
Prezidentui prisistatyti, pa

dėkoti. Tai visai supranta
ma ir žmoniška. Tai visiškai 
nieko bendro negali turėti 
su "darbo pasidalinimo 
principo” pažeidimu.

— Kaip audiencijos buvo 
siekiama?

— LB Taryba New Yorko 
1961 rugsėjo 2-3 sesijoj pa
darė atitinkamą nutarimą 
ir sudarė komisiją. Į šią ko
misiją taip pat įėjo audien
cijos iniciatorius dr. P. Vi
leišis, kuris nesigailėjo nei 
laiko, nei pastangų audien
cijai gauti. 1961 laphrįčio 
16 LB Tarybos prezidiumą 
jis painformavo, kad audi
encija gauta. Bet Baltuo
siuose Rūmuose patirta, 
kad audiencijos taip pat 
prašęs ir Altas ir kad abu 
prašytoju turį susitarti ir 
atsiųsti vieną delega
ciją.

1961 lapkričio 25 lanky
damasis Chicagoj, Alto pir
mininkui siūliau bendradar
biauti, ir šis bendradarbia
vimas konkrečiai turėtų 
reikštis vienos jungtinės 
delegacijos sudarymu. Alto 
pirmininkas pažadėjo pasi
tarti su savo bendradarbiais 
ir atsakyti. Altas tylėjo. 
Tik 1962 sausio 13 aplinki
niu keliu, per prel. J. Balkū- 
ną, buvo sužinota apie Alto 
pirmininko jam rašytą laiš
ką, kuriuo informavo, kad 
Altas šiuo laiku audiencijos 
neieškąs ir nemanąs kartu 
su Bendruomene pas Prezi
dentą eiti. Tada pasiliko

(Nukelta Į 2 pasl.)
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Vokiečių - sovietų derybos
1939 m. gegužės 21 d. Vokieti

jos ambasadorius Maskvoje von 
der Schulenburg turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Molotovu. Nauja
sis užsienių reikalų komisaras 
buvo labai draugiškas, jis rašė 
savo pranešime Berlynui. Jis 
esąs pareiškęs, kad galima būtų 
atnaujinti ekonomines derybas, 
su sąlyga, jei susidarytų rei
kalingi politiniai pagrindai.

Tai buvo naujas žingsnis iš 
Kremliaus pusės, padarytas la
bai protingai ir atsargiai. Kada 
Schulenburg paklausė Molotovo, 
ką jis turėjęs galvoje, sakyda
mas "politinius pagrindus", so
vietų komisaras atsakė, kad abi 
vyriausybės turinčios tai pasvar
styti. Visos pastangos ką nors 
daugiau iš Molotovo išgauti, buvo 
bergždžios.

Tuo metu britų parlamente.

NAUJOS REZOLIUCIJOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuvoje, Latvijoje ir Estijo
je Jungtinių Tautų priežiū
roje.

Senatorių Frank Lausche 
rezoliucijos reikalu kontak
tavo dr. inž. Alg. Nasvytis 
iš Cleveland, Ohio, o sena
torių Roman Hruska — los- 
angeliečiai.

Šiuo metu Pabaltijo kraš
tų laisvės reikalu JAV-bių 
Kongrese jau yra įneštos 
penkios rezoliucijos: sena
toriaus Tom Kuchei, sena
toriaus Frank Lausche, se
natoriaus Roman Hruska, 
kongresmano Glen Lips- 
comb ir kongresmano F. 
Bradford Morse. IT.

TRUMPAI IŠ VISUR

• Astronautų J. H. Glenn 
šį penktadienį aplankys 
JAV prezidentas J. F. Ken
nedy Cape Canaveral rake
tų bazėje ir ten padėkos vi
siems Mercury projekto 
vykdytojams. Ateinantį pir
madienį astronautas bus 
priimtas Washingtone, kur 
įvyks tam tikslui rengiamas 
paradas. Manoma, kad tuo 
metu J. H. Glenn bus pa
keltas j aukštesnį laipsnį ar 
apdovanotas aukštu žyme
niu.

Prezidentas, skrisdamas į 
Cape Canaveral ir grįžda
mas, yra pakvietęs drauge 
skristi ir J. H. Glenn šeimos 
narius.

• JAV prezidentas gavo 
sveikinimus iš viso pasau
lio kraštų dėl sėkmingai 
įvykdyto skridimo apie že
mę. Iš anapus geležinės už
dangos sveikinimą atsiuntė
N. Chruščiovas, siūlydamas 
bendradarbiauti, o komu
nistinį gudravojimą teisin
gai išvertus — pasinaudoti 
JAV patyrimais.

• Dominikonu respublika 
vis dar nepajėgia įeiti į nor
malesnį valstybinį gyveni
mą po įvykusių perversmų. 
Dabar galvas vėl kelia Cas
tro stiliaus revoliucionie
riai, bet taip pat atsigauna 
ir Trujilio šalininkai. Kraš
te paskelbtas išimties sto
vis, kad užkirstų kelią revo
liuciniam turto naikinimui' 
ir žmonių terorizavimui.

• Urbanistikos arba mies
tų reikalų departamento 
įsteigimo projektas buvo 
palaidotas atstovų rūmuo
se, balsuojant prieš 264:150. 
Manoma, kad balsavimas 
galėjęs būti palankesnis, jei 
į departamento valdytojus 
nebūtų iš anksto numatytas 
negras Dr. R. C. Weaver.

• Prancūzijos vyriausy
bė patvirtino susitarimą su 
Alžiro sukilėlių vadovybe. 
Vyriausybės posėdis buvo 
ilgiausias nuo De Gaulle 
1958 metų atėjimo į valdžią. 
Laukiama, kad sutartis bus 
oficialiai pasirašyta atei
nančią savaitę pačiam Pa
ryžiuje ar netoli Paryžiaus.

Churchillis remiamas Lloyd 
George, kvietė vyriausybės na
rius įsikalti galvon keletą rea
lių faktų, kad rytų fronte negali 
būti tikros gynybos ir negali būti 
rytų fronto be rusų.

Pasiduodamas kritikai, Cham- 
berlainas pavedė savo ambasado
riui Maskvoje pasikalbėti dėl 
savitarpio pakto ir karinės su
tarties pasirašymo be praplė

Vokietija visu rimtumu ruošėsi karui. Net maži vaikai buvo 
apmokami nešioti dujokaukes.

timo garantijų prieš Hitleriogra- 
sinimus.

Paskutines dešimt dienų gegu
žės mėnesio, Hitleris nenustojo 
nagrinėjęs labai opų klausimą, 
kokias nuolaidas reikia rusams 
daryti kad sugriovus anglų - rusų 
derybas.

Wilhelmstrasse slaptuose ar
chyvuose randama, kad lemia
mas posūkis Hitlerio mintyse J- 
vyko paskutinę gegužės savaitę. 
Gegužės 25 d. jis staiga pasisa
kė už derybas su sovietais. Bir
želio 29 d. jis pertraukia dery
bas.

Vokiečių slaptuose dokumen
tuose nerandama paaiškinimo, 
kodėl Hitleris staiga pakeitė sa
vo nuomonę. Jis žinojo, iš savo 
ambasadoriaus pranešimo, kad 
Vakarų valstybės ir sovietai ne
gali susitarti dėl garantijų Len
kijai, Rumunijai ir Pabaltijo 
kraštams. Lenkija ir Rumunija 
džiaugėsi gaunančios garantijas 
iš Anglijos ir Prancūzijos, kuri 
tegalėtų efektingai joms pagelbė
ti, tik atidarant antrąjį frontą. 
Bet jos nenorėjo priimti rusų 
garantijos ir nesutiko, kad rau
donoji armija įžengtų l jų teri
toriją ginti nuo vokiečių puolimo.

Kad išsiaiškintų, Molotovas 
pasiūlė anglams } Maskvą at
siųsti savo užsienių reikalų mi- 
nisterl. Tai būtų ženklas, kad 
anglai tikrai nori pasiekti susi
tarimo su rusais. Anglų užsie
nių reikalų ministeris lordas 
Halifax atsisakė vykti. Anthony 
Eden, buvęs ministerijos sek
retorius, pasisiūlė vykti, bet 
Chamberlainas atmetė jo kan
didatūrą ir nutarė pasiųsti 
antraeili diplomatą William 
Strang, kuris anksčiau yra bu
vęs Maskvoje ir laisvai kalbėjo 
rusiškai.

Paskirimas paprasto valdi
ninko vadovauti tokiai svarbiai 
misijai, derėtis tiesiog su Sta
linu ir Molotovu, rusams ne
patiko ir įtarė, kad anglai ne
rimtai žiūri Į derybas.

Liepos 18 d. sovietų prekybi
nis attache Berlyne Babarinas, 
lydimas dviejų bendradarbių, 
atvyko Į užsienių reikalų mi
nisteriją ir Ribbentropopavaduo
tojui Juliui Schnurrei, pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga trokš
tanti išplėsti ir sustiprinti tarp 
abiejų kraštų ekonominius ry
šius.

Dr. Schnurre iš Ribbentropo 
gavo {sakymą pakviesti Babari- 
ną ir Astakovą vakarieniauti Į 
gerą restoraną. Rusai kvietimą 
mielai priėmė ir Schnurre savo 
pranešime rašė, kad pasikalbė
jimas restorane užsitęsė iki vi
durnakčio, diskutuojant politines 
ir ekonomines problemas.

Astakov, remiamas Babarino, 
pareiškęs, kad suartėjimas tarp 
abiejų kraštų atitinka jų gyvy
biniams interesams. Tik Mask
voj niekad nesuprato, kodėl 
nacių Vokietija rodo toki Prie
šišką nusistatymą Sovietų Są

jungai. Vokiečių diplomatas at
sakė, kad vokiečių politika da
bar laikosi visai kitos linijos.

Buvo prieita išvados, nežiū
rint ideologinių skirtumų kad Vo
kietija, Italija ir Sovietų Sąjun
ga turi bendrą tašką — prieši
nimąsi vakarų kapitalistinėms 
valstybėms.

Tad liepos 26 d. vakare prie 
gerai aplaistytos vakarienės, tarp 

antros eilės diplomatų, buvo pa
leistas pirmasis rimtas Vokie
tijos pasiūlymas rusams. Schnu
rre, pasakė, kad naujoji politika 
yra padiktuota Ribbentropo. 

JUBILIEJINIS MENUO 
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. —

3Į4 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 j bet kurį pasaulio kraštą.

J. P. MULL-MULIOL1S
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.

5r; 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 pirkimo 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.

Astakov apsidžiaugė naujiena ir 
pažadėjo tuojau pat perduoti 
Maskvai.

Berlyne buvo nekantriai lau
kiama sovietų reakcijos.

Po dviejų dienų Ribbentropas 
Schulenburgui pasiuntė slaptą 
ir skubią telegramą, kad jis gau
tų pasimatymą su Molotovu. Tas 
pasimatymas turis {vykti kuo 
greičiau.

Vokiečiai turėjo intereso sku
binti. Liepos 23 d. Anglija ir 
Prancūzija sutiko su rusų pasiū
lymais, kad tuojau pat prasidėtų 
pasitarimai tarp kariuomenės 
štabų,paruošimui karinio pakto 
prieš Hitlerio Vokietiją.

Rusai reikalavo, kad karinis 
paktas pradėtų veikti tuo pačiu 
metu, kaip ir savitarpio pagal
bos paktas. Tuo tarpu vakarie
čiai apie rusų karini pajėgumą 
buvo kitos nuomonės ir nesku
bėjo. Jų kariniai attache savo 
pranešimuose rašė, kad rusųar- 
mija, po paskutiniųjų valymų, 
yra susilpnėjusi ir nepajėgi at
remti rimto puolimo.

Chamberlainas irgi žiūrėjo 
skeptiškai j štabų pasitarimus 
ir rugpiūčio 1 d. vokiečių amba
sadorius Londone von Dirksen 
painformavo Berlyną, kad anglai 
nelabai suinteresuoti tomis de
rybomis.

Anglai buvo tiek skeptiški, kad 
jie nepasirūpino admirolui Drax 
duoti raštiško įgaliojimo, dėl ko 
maršalas Vorošilovas per pir
mąjį posėdj pareiškė apgailesta
vimą. Įgaliojimai anglų admiro
lui buvo atsiųsti tik rugpiūčio 
21 d., kada jau nebeturėjo jokios 
naudos.

Londonas patarė admirolui de
rybas vesti lėtai ir tik stebėti, 
neduodant rusams jokių karinių 
informacijų, kol nebus pasirašy
tas politinis paktas.

Chamberlainas ir Halifax ne
turėjo vilties susitarti su rusais 
ir norėjo, pratęsdami derybas,

DIDELIO ĮVYKIO PAVOJINGI..
(Atkelta iš 1 psl.) 

vienas kelias — eiti Bend
ruomenei.

— Kaip Bendruomenė au
diencijai rengėsi?

— Bendruomenei rūpėjo 
audiencijai gerai pasireng
ti. Todėl buvo susisiekta su 
politiniais mūsų ekspertais 
dėl memorandumo parengi
mo. Buvo komplektuojama 
delegacija, kurioj, be politi
kų, taip pat turėjo dalyvau
ti mūsų kultūros, jaunimo, 
moterų reprezentantai.

Buvo ieškoma būdų, kaip 
galėtų delegacija efekty
viausiai pasireikšti. Atėjo 
siūlymų delegacijos vardu 
padėti vainiką karių kapuo
se prie Nežinomojo Kario 
paminklo, įteikti Preziden
to žmonai dovaną — lietu
viškus tautinius drabužius 
ar lietuviškai aptaisytą lė
lę ir kt. Kad audiencijos rei
kalas būtų vieningai tvar
komas, galutinius atsakin
gus sprendimus turėjo da
ryti LB Centro Valdyba, 
kaip vyriausiasis vykdoma
sis Bendruomenės organas.

— Įdomu, kaip Altas, pa
sisakydamas audiencijos ne
siekiąs ir su Bendruomene 
kartu neinąs, pagaliau j pa
viršių išplaukė...

— Taigi kad įdomu ... 
Spaudoje buvo skelbiamas 
dr. Vileišio pranešimas apie 
audiencijos gavimą, o iš 
Chicagos atėjo žinia apie 
Alto Vykdomojo Komiteto 
ir LB Centro Valdybos ben
drą 1962 vasario 3 posėdį 
audiencijos reikalu. Iš šio 
posėdžio paaiškėjo: 1) kad

sukliudyti vokiečių diktatoriui 
padaryti lemiamą žingsni--pra
dėti karą ateinant} mėnesi.

Priešingai anglams ir pran
cūzams, rusai Į delegaciją pa
skyrė savo žymiausius kari
ninkus, krašto apsaugos komi
sarą maršalą Vorošilovą, gene
ralinio štabo viršininką Šapočni- 
kovą ir laivyno, aviacijos ir sau
sumos kariuomenių vadus. Rusai 
priekaištaujančiai pažiūrėjo { 
anglų delegaciją, kad Londonas 
deryboms su lenkais buvo pasiun
tęs imperijos gen. štabo virši
ninką sir Edmund Ironside, tuo 
tarpu J Maskvą pasitenkino at
siųsti žemesnio laipsnio karinin
ką. Taip pat nebuvo skubama de
legatus pristatyti 1 Maskvą. Vie
toj skridus lėktuvu, delegacija 
atplaukė laivu } Leningradą ir 
tik rugpiūčio 5 atvyko j Maskvą.

Tai jau buvo vėlu. Hitleris ga
lutinai jau buvo pasiruošęs le
miamam ėjimui.

Kitame numery: PASIDALIN
TA LENKUA IR PABALTUU... 

Altas audiencijos siekia ir 
palaiko ryšius su atitinka
momis įstaigomis, 2) kad 
audienciją gauna kartu su 
Bendruomene, todėl turinti 
būti sudaryta viena dele
gacija, 3) kad Altas renka 
inkriminuojamąją medžia
gą, kurią be atodairos pa
naudoja kai kuriems asme
nims (šiuo atveju dr. Vilei
šiui) iš1 delegacijos išstum
ti, 4) kad stengiasi atsidur
ti vadovaujamoj bei domi
nuojamo j padėty.

Bendrieji posėdžiai buvo 
ilgi, sunkūs, dusiną. Kur ne
padėjo Altui jo veto, buvo 
einama į susitarimus, kad 
vėliau jų būtų atsisakyta. 
Atsimename, spaudoj buvo 
paskelbtas susitarimas, kad 
memorandumo santra ūką 
Prezidentui pateiks V. 
Adamkavičius, JAV Lietu
vių Bendruomenės vicepir
mininkas. Bet Washingtone 
Altas (esą, Baltųjų Rūmų 
į t a i g o j amas!) patvarkęs 
jau kitaip. Kada Bendruo
menė dėl to protestavo, Al
to pirmininkas, vadovavęs 
posėdžiui, šį posėdį čia pat 
uždarė...

— Sakykite, ar tokiomis 
sąlygomis buvo galimas 
garbingas bendradarbiavi
mas? Ar Bendruomenėj ne
kildavo balsų skirtis?

— Kildavo, kur nekils. 
Bet Bendruomenės galuti
nius sprendimus lemdavo 
ypačiai du motyvai. Visų 
pirma buvo labai aiški Bal
tųjų Rūmų sąlyga: susitar
kite ir atsiųskite vieną de
legaciją. Kokia sąžine Ben
druomenė galėjo Baltie
siems Rūmams pademons
truoti pačių lietuvių nesusi- 
tarimą ? Kaip į tai būtų bu
vę pažiūrėta. Kokį vardą 
mes būtume pelnę? Antra, 
nuolat kartojame: bendra
sis labas turi būti už viską 
aukščiau! Todėl Bendruo
menė aukojo šiam labui ma
žesnės reikšmės vertybes, 
nors tai darė labai sunkia 
bei skaudama širdimi.

— Abejojama, ar tokia 
auka pasiteisino?

— Pasiteisino, kad galėjo 
įvykti pati audiencija. Įsi
vaizduokime padarinius, jei 
audiencija būtų buvusi su
trukdyta. Auka pasiteisins, 
jei išryškėję skauduliai mū
sų pačių pagaliau bus išope
ruoti. Todėl Bendruomenė 
pasiryžusi visą audiencijos 
parengimo bei įvykdymo 
medžiagą pateikti viešumai, 
kad visi pamatytume, kur 
mes stovim. B. G.
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Istorinio skridimo garbei
Astronauto J. H. Glenn skridimas, Įvykdytas 1962 

m. vasario 20 d., apskridus apie žemę tris kartus ir išbu
vus skridime beveik penkias valandas, yra didelis mokslo 
laimėjimas. Tuo labiau tas mokslo laimėjimas didelis, kad 
visa visuomenė žinojo, kaip skridimas suplanuotas, kaip 
skridimas nuo pradžios iki pabaigos vyko,ir kaip jis pa
sibaigė.

žinoma, nors galima apgailestauti, kad šis J. H. 
Glenn skridimas pasaulyje nebuvo pirmasis, kad šią garbę 
savinasi sovietai. Daleiskim, kad sovietams tokius skri
dimus yra pasisekę įvykdyti, bet iki šiol niekas nežino 
labai daugelio tų skridimų aplinkybių, kurios padėtų tai 
įvertinti.

Pirmiausia, niekas nežino, kiek kartų sovietai bandė 
raketas iššauti ir skridimus įvykdyti, bet jie nepasisekė. 
Antra, kiek yra turėję aukų, nes kai kurios prasiveržu- 
sios žinios ir kai kurių jų astronautų dingimas, duoda 
pagrindo teigti, kad aukų buvo. Ir trečia, jei sovietai 
norėjo tarptautinio pripažinimo, kad šioje srityje jie yra 
pirmieji, kodėl jie nepasikvietė liudininkų nors iš' kitų 
tautų mokslininkų, jei jau visko nenorėjo viešumai rodyti.

Viską įvilkę į didelio paslaptingumo rūbus, susipai
nioję aiškinimuose, kaip ir kur nusileido, teisingai ar ne, 
bet sukėlė daug šypsenų. O savo astronautus vėliau įkinkę 
į komunistinės propagandos tarnybą, visą mokslinį laimė
jimą, jei jo ir pasiekė, subanalino ir nuvertino. Susidarė 
tik komjaunuolių stiliaus partinis žaidimas, o ne mokslui 
tarnaująs žygis.

JAV, o taip pat ir viso pasaulio kampuose, kada net 
dešimt kartų teko atidėti skridimą, prasidėjo net murmė
jimas, kad JAV perdaug kalba prieš skridimo paruošimą. 
Nors tai pačiai visuomenei buvo visad pranešama, kodėl 
skridimas atidedamas ir išryškinamos atidėjimo priežas
tys, bet tos visuomenės tai nepatenkino.

Kai kuri visuomenės dalis pradėjo net gailėtis astro
nauto J. H. Glenn, kad taip atidėliojant, gali ir jo stiprius 
nervus suardyti. Bet į tai labai gražiai atsakė pats astro
nautas, kad jis ruošęsis tris metus, lengvai gali palaukti 
kelias dienas, kad visas žygis taip pasisektų, kaip jis su
planuotas.

žygis pasisekė. Didelė šio žygio garbė tenka gerai 
užgrūdintam marinų pulkininkui J. H. Glenn. Bet nė kiek 
nemažesnė garbė tenka ir visiems JAV mokslininkams, 
kurie šio skridimo mintį iškėlė, paruošė projektus, juos 
įvykdė ir skridimui vadovavo. Nuo minties iškėlimo iki 
įvykdymo praėjo daug laiko. Jei būtų vaikomasi propa
gandos, gal toks skridimas ir anksčiau būtų buvęs įvyk
dytas. Bet šiuo atveju buvo žiūrima, kad planas virstų 
realybė ir būtų ’ išvengta skubėjimo aukų.

šis skridimas, kaip yra pažymėjęs vokiečių laikraštis 
Frankfurter Illustrierte, yra pats brangiausias pasaulyje. 
Jo kaina,' laikraštininko bandytais surinkti duomenimis, 
siekia apie pusės bilijono dolerių. Ir visa tai tik už 5 vai. 
skridimą.

žinoma, kelionė brangi, bet ji organizuota ne pasiro
dymui ir pramogoms, bet kad ateity būtų galima nuga
lėti erdves, pasiekti mėnulį, pasiekti kitas planetas ir jas 
užvaldyti. Taigi pradžios kelionė labai brangi, bet dar 
nežinia, ar ateinančios žmonijos kartos, kurioms jau to
kios kelionės npbebus jokia naujiena, nepasakys, kad su 
praskynimu naujiems laimėjimams tokių didelių kelių, ji 
buvusi labai nebrangi.

Daugiau kaip prieš 60 metų 
Dr. Vincas Kudirka rašė Var
pe, kad mums reikia žinoti, 
kur lietuvis verkia ir kur juo
kiasi. Ir šiandien mums ne ma
žiau pravartu stengtis pažinti po 
visą Pasauli išblaškytos mūsų 
tautos vaikų gyvenimą. Tai rei
kalinga visokiais sumetimais. 
Viena, iš viso {domu, kaip ir 
kokiomis nuotaikomis mūsų tau
tiečiai pasaulyje gyvena. Antra, 
kur ir kodėl ir kaip jiems se
kasi, o kur nesiseka. Kur są
lygos kaltos, kur jie patys savo 
bendruomenės klestėjimui nepa
lankias sąlygas susikuria. Tre
čia, kur jie gerai ir pavyzdin
gai veikia, kuo kitų kraštų lie
tuviai galėtų pasekti ir pasi
mokyti, o taip pat, kur jie šun
keliais pasuka, idant panašių 
klaidų būtų galima išvengti ki
tose kolonijose, kol dar ne vė
lu.

Žodžiu, visų kraštų lietuvišką 
gyvenimą mums derėtų geriau 
pažinti tautiniu, kultūriniu ir eko
nominiu požiūriu, jau nekalbant 
apie bendro įdomumo jų gyve
nimo {vykius ir nuotykius įver
tinti.

Neseniai Dirvoje toki pageida
vimą reiškiau dėl Australijos 
lietuvių. Mat, ten seniau lanky
damasis labai juos pamėgau. Ra
dau ten tada daug ko gražaus ir 
pavyzdingo. Pvz., mums Ameri
kos lietuviams, ypač kas lietė 
neblogą ir beveik pavyzdingą lie
tuvių bendruomenės darbą ir su
gyvenimą, anuomet dar tik re
tu Šešėliu protarpiais sudrumš- 
čiamą. Pats atidžiau sekiau Aus
tralijos lietuvių spaudą ir palai
kiau dažnesni susirašinėjimą su 
ten surastais draugais ir pažįs
tamais.

JUOZAS I. BACHUNAS,
HONOLULU

Bet tai mažas ir daugiau as
meniškas reikalas. Man norėjo
si, kad ir Amerikos lietuvių 
spaudoje būtų daugiau žinių apie 
"australus", o jų tikrai stigdavo. 
Mano pažįstamas žurnalistas V. 
Radzevičius visai neseniai savo 
rašinyje Dirvoje tą pat{ pripaži
no ir patvirtino. Ir teisingai ■pa
aiškino: Jie nori mūsų spaudo
je matyti daugiau žinių bei atsi
liepimų apie jų gyvenimą, bet 
kas tas žinias pirmutiniai turi 
suteikti? Aišku, jie patys, nes 
juk joks Amerikos lietuvių laik
raštis dar negali ten nusiųsti ir 
išlaikyti savo nuolatini korespon
dentą. Ir prisipažino, jog ir jis 
pats nesijaučiąs be nuodėmės. 
Pasižadėjęs rašyti Amerikos lie
tuvių laikraščiams, o pirmą ra
šinį tik po trijų metų teparašęs.

PRISIKELIA NUSKENDUSI 
PRAEITIS

li. G.

kad neužtenka pagyventi 
ar dvylika metų. Aš visą 
čia gyvenęs žinau, kad 
dainų sunku tinkamai iš- 
l anglų kalbą, jei nesi

esu vertėjas ir žinau apie ver
timus, 
dešimt 
amžių 
vardus 
versti
įsijautęs { anglų kalbos dvasią.

Gerbiamas ansamblio vadovas 
turi būti tikras, kad jo vedamas 
ansamblis turi ir tobulus dainų 
vardus anglų kalba, kada juos 
reikia kitataučiams pranešti.

Mane ypač užpykdė vertimai 
--dogs are barking -- šunes loja 
--(kai bernelis atjoja) Reikėjo 
versti: "Village dogs bark when 
my lover comes galloping into 
the Village. O versta, lyg šunis 
lietuviai apdainuoja. Toliau, 
daina "Vėjo duktė", versta — 
wind giri, doughter of the wind. 
Tai visai netnka. Turi būti — 
capricious daughter!

Tokie vertimai gadina gražią, 
šventą nuotaiką. Tegu man at
siunčia dainų vardus — aš čiur- 
lioniečiams išverstu taip, kaip 
reikia išversti.

PETRAS W. URBAN, 
Cleveland

KAS TAIP VERČIA?
Sekmadieni, vasario 18d. Čiur

lionio ansamblis pasirodė tele-

vizijoje WEWS Clevelande. Labai 
gražus pasirodymas!

Labai įspūdingas ansamblis! 
Labai, labai gražiai išpildė dai
nas! Nuopelnas priklausogarbin- 
gam muzikui Alfonsui Mi
kulskiui, ansamblio vadovui. Pel
no garbę ir visi ansamblio daly
viai.

Bet kyla klausimas, kas jiems 
dainų pavadinimus išverčia Į ang
lų kalbą? Neseniai čia atvykę 
lietuviai, nors ir kolegijas baigę, 
negali tinkamai išversti dainų pa
vadinimus l anglų kalbą! Aš

REIKIA PATAISYTI
Dirvos vasario 16 dienos 

meryje dvidešimt išvardintų Lie
tuvos Nepriklausomybės akto 
signatarų pavardėse paminėtas 
"S. Smilgevičius".

Šiuo noriu atkreipti Tamstos 
malonų dėmesį, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
aktą 1918 metų vasario 16-tą die
ną pasirašė ne S. Smilgevičius, 
bet Jonas Smilgevičius. Todėl 
išvardintų pavardžių sąraše tu
rėtų būti J. Smilgevičius.

Su pagarba,
ONA SMILGEVIČIŪTE- 

ŽOLYNIENĖ, 
Agronomo Jono Smilgevičiaus 

duktė

nu

Chicago, III.

Taigi, geriau vėliau negu nie
kad. Bet ir man, Australijos 
lietuvių spaudos ir gyvenimo 
sekėjui, buvo pagunda dar kartą 
sugrįžti prie tų temų. Nuo per
nai metų buvo galima pastebėti 
labai naujus ir keistus reiškinius 
Australijos lietuvių visuomenėje, 
kurie labai kirtosi su mano įspūd
žiais ir teigiamomis išvadomis, 
padarytomis prieš penketą me
tų. Na, būdamas tada tenai sve
čiu, jutau pareigą daugiau tik 
domėtis ir susipažinti, džiaug
tis ir gėrėtis, o mažiau 
kaišioti savo pastabas bei nuo
mones. Lankiau ir domėjausi vi
sais lietuviais be partinių ar re
liginių skirtumų (kuriems ten, 
tiesą sakant, ir pagrindo nėra). 
Man buvo lygiai malonu ir {do
mu aplankyti ir liberalą, ir 
krikščioni demokratą, ir tauti
ninką, ir voldemarininką, ir so
cialdemokratą, o taip pat ir ku
nigą, ir kataliką, ir lygiai toki, 
kurio tikėjimo paslaptys man ne
buvo atskleidžiamos.

Bet Australijos lietuviuose nuo 
pernai metų labai išryškėjo ki
tokios nuotaikos. Pasirodė, kad 
aš neturėjau budrios akies. Ten, 
per vieną katalikišką laikrašt} 
imta vis dažniau šaukti ir beveik 
rėkti, kad esą kitaip. Esą, ten 
jau privisę bolševizmui tarnau
jančių, tautos išsilaisvinimo ko
vai kenkiančių, pagonių ir be
dievių, bažnyčios ir kunigų ėdi
ki]...

Baisu, kaip greit ir kiek daug! 
Straipsniai rašomi, atsišauki
mai išleidžiami. Ir vienas tau
tietis iš Australijos man rašė: 
"Katalikų draugijos vadovai at
virai ragina vietos lietuvius ne
mokėti lietuvio mokesčio Bend
ruomenės organizacijai, nors 
lietuvių namais ir pasinaudoja". 
Kitas vėl rašė: "Partiniai ka
talikai ir klebonai be lietuviš
kų klebonijų pagaliau apsi
sprendė arba paimti l savo 
rankas gražiai veikusią lietu
vių bendruomenės organizaciją, 
arba, to negalint, ją suardyti"...

Tai būtų naujiena, nei labai 
krikščioniška, nei katalikiška, o 
tik egoistinė.

Sekant Australijos lietuvių 
spaudą, tokiam teigimui buvo ma
tyti viešų ženkli]. Tai prasidėjo 
nuo Australijos Lietuvių bend
ruomenės organizacijos ir jos 
leidžiamo "Mūsų Pastogės" laik
raščio puolimo, liet, katalikų 
kapelionų pareiškimo, Australi
jos Lietuvių Katalikų Federacijos 
Valdybos specialaus "karinio pa
reiškimo" ir eilės juos palydin
čių smarkių ir piktų straipsnių. 
Vertėtų nors šiek tiek ir Ame
rikos lietuvių spaudos skaitytojus 
su tuo supažindinti.

skaityti: "Mes nuoširdžiai pra
šome ir visomis jėgomis ragi
name, kad kiekviena lietuvių ka
talikų šeima skaitytų "Tėviškės 
Aidus”, lietuvių katalikų laikraš
ti, vienintel} visoje Australazi- 
jos erdvėje"...

Tuo kapelionų gražiu pasisa
kymu pasinaudojo "Tėviškės Ai
dų" administracija ir savo laik
raštyje idėjo specialų atsišau
kimą: "Mieli tautiečiai", 1961 m. 
lapkričio 7 d. numeryje.

Žinoma, niekas iš kapelionų 
negali reikalauti, kad jie ra
gintų skaityti lietuviams sveti
mą, kokią nors "nekatalikišką" 
ar juo labiau "pagonišką" spau
dą. Tik ar yra "Australazijos" 
erdvėje daugiau tokios spaudos, 
kuri talpintų "neatsakingų ir nuo 
tikėjimo nutolusių asmenų ra
šinius"? Yra ten tik "Mūsų 
Pastogė", anas vienintelis 
Australijos lietuvių bendruome
nės leidžiamas laikraštis. Va
dinasi, prieš ji pirmiausia pasi
sakoma, tai jis "klaidingai aiški
na katalikų tikėjimą", tai jo rei
kia neskaityti, o skaityti tik "Tė
viškės Aidus".

Kaip ten bebūtų, Australijos 
lietuviuose norima {gyvendin
ti primityvioji dvasia, kuri ci
vilizuotame pasaulyje yra be- 
nykstanti. "Mūsų Pastogė" ir ją 
leidžianti Liet. Bendruomenė ne
ragino ir neragina neskaity
ti "Tėviškės Aidų". Lietuviai 
jau baigia, o gal ir užbaigė pri
prasti prie minties, kad rei
kia, galima ir verta skaityti vi-

šokią lietuvišką spaudą, net ir 
kitaip manančių ar tikinčių. Ga
lima ją kritikuoti, nesutikti, bet 
reikia su ja susipažinti. Juk ne
jaugi lietuvis yra toks tamsus 
ir aklas, kad jau nieko pats ne
begalės nuspręsti ir suprasti?

Mes, Amerikoje, raginame 
skaityti visus lietuviškus laik
raščius ir, sekant jų pasisakymus 
bei pateikiamus faktus, susi
daryti nuomonę galimai platesnę, 
pilnesnę, objektyvesnę. Teisinga 
yra raginti pirmiausia savąjį 
skaityti ir palaikyti, bet raginti 
kitus boikotuoti, juos apjuodinti 
ir nužeminti -- yra visai ne
krikščioniška, negražu ir nedo» 
ra. Ir pagaliau, blogas biznis. 
Mūsų žmonės nebėra beraščiai 
ir bemoksliai, juos gali tik {- 
žeisti toks žemažiūriškas nu
siteikimas. Vakarų pasaulyje net 
bedieviai, ar kokie kiti "pago
nys", neberagina neskaityti ti
kėjimo laikraščio. Kaip tik sako: 
skaitykit ir susipažinkit, daugiau 
išmanysit... Tik kai bolševikiniai 
atėjistai valdžią l savo rankas 
paima, tai jau nebeduoda kitokių 
laikraščių skaityti. Jie tada 
jau nebetik ragina, kaip Austra
lijos kapelionai, kitokių laikraš
čių neskaityti, bet visai jų ne
beduoda ir išleisti, kad nebūtų 
galimybės kam nors klaidingai 
aiškinti bolševikinio tikėjimo 
mokslą.

Gaila, kad tokiu keliu pasuko 
keli Australijos lietuviai kape
lionai. Kaip sekančiame straips
nyje mėginsiu parodyti, ne ma
žiau gaila, kad ir Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacija dar 
toliau nuėjo...

VALTERIS BANAITIS
LOS ANGELĖJE

Mažosios Lietuvos sūnus, tilžiškis, muzikas ir 
žurnalistas, "Raudonųjų Viduramžių’’ knygos au
torius, Free Europe radijo Miunchene atsakingas 
pareigūnas, savo kelionės po J.A.V. ir Kanadą me
tu turės mūsų mieste savo pirmąją paskaitą tema 

Okupuota Lietuva šiandien.
Paskaitoje bus liečiama: Lietuvos sovietiza

cijos padariniai, pavergtųjų lietuvių nuotaikos ir 
viltys, sovietinių okupantų siekimai, nauji prie
spaudos metodai, užsitęsusios okupacijos pavojai, 
ko lietuvių tauta laukia iš Vakarų ?...

Kam rūpi šie klausimai ir į juos atsakymai, 
atsilankykite j Valterio Banaičio paskaitą, kuri 
Įvyks 1962 m. kovo mėn. 3 d. (šeštadieni), 7 vai. 
vakare Lietuvių Tautiniuose Namuose — 3356 
Glendale Blvd., Los Angeles 39, Calif.

Įėjimas laisvas.
Visus Los Angeles ir apylinkių lietuvius ma

loniai kviečia.

J

“TOUR KET \
TO GOODLIVING" \

KAPELIONAI APIE SPAUDI

MARCH3 
thru
MARCH 11

SAVE 25c ON ADVANCE-SALE TICKETS!
Sold at all Retail Florists, Garden 
Clubs. and downtown ticket 
offices cf Burrovvs and Richman 
Bros stoies until February 27.

75«
CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

Pirmasis būtų Australijos lie
tuvių katalikų kapelionų (lyg 
Australijos lietuviai būtų kokia 
lietuviška kariuomenė, kurioje, 
kaip seniau Nepriklausomoje 
Lietuvoje, kiekvienas kariuome
nės pulkas turėjo jam skirtą ka
pelioną...) viešas pareiškimas 
1961 m. rugpjūčio 15 d. Jame bu
vo toks įspėjimas: "Neskaitykite 
tokios pasaulietiškos spaudos, 
kuri talpina neatsakingų ir nuo 
tikėjimo nutolusių asmenų ra
šinius, klaidingai aiškinančius 
katalikų tikėjimą ir su tikėji
mu susijusius dalykus."

O toliau savo pareiškime ka
pelionai nurodė, ką lietuviai turi

III lt
ENGAGEMENT ARENA Feb. 27 • Mar. 11 

Malt /leauiiįul in tke Ww.ld.
TUES. thru FRI. Evai. 8:30 P. M. and
SAT. and SUN. Malt. 1:00 and S:00

S AT. EVE. MARCH 3 & 10 - 9:00 P. M.
Half Price Motinea Children Under 12 Yeors
SAT. Mals., March 3 & 10, 5:00 P. M. Only

(Box«* and lo3«t and W«»t End Promenada) 
(Mozzanino — Firtf >2 Rowt Only) 
( Moisanin* — latt 7 Rowt)
(Corner Soctions)

$4.00
$3.50
$3.00
$2.00
HCKfrS AVA/tABlf B r MAIl O* IN FtRSON

ARINA IOX OFFICf, 3700 Ivdid A«*.-IMiimm Rroi., 734 IvclM Avo.
YOU NOW HAVE PREFERENCE. For ch»k«»t t«ott availabla anclata 
Check ar Money Ordor and Solf-Addrotted Slampod Envolopo.

CLEVELAND ARENA • FEB. 27 MAR. 11
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SVARSTYMAI ir SVARSTYKLĖS NĖRA PUSIAUSVYROJE

Pamestas kelias dėl takelio
Skaitant Lietuvių Fondo sta

tuto tikslus ir Tarybos nutari
mus, kyla tas pats senas, per 
dešimt} metų nagrinėjamas klau
simas: kas yra JAV Lietuvių 
Bendruomenė, kokie jos tikslai 
ir kaip ji nori savo tikslų siekti?

Iš žodžių, taip dažnai sakomų 
ir raštu rašomų, susidaro {spū
dis, kad JAV Lietuvių Bendruo
menė, gyvenimo sąlygų ver
čiama, ne savo laisva valia, 
turėjo apsiriboti gan siaura vei
kimo sirtimi (švietimas, kultū
ra, lietuvybės išlaikymas). Labai 
svarbi ir patraukli politinio vei
kimo sritis, organizuojant JAV 
L. B., pagal susitarimą, buvo 
palikta Altui, o šalpos sritis 
(užjūrio lietuviams šelpti) --Bal- 
fui. Bet ateityje, kada tų sričių 
vairuotojai pasitrauks, Bendruo
menė perimsianti ir tas darbo 
sritis savo žinion. Yra netgi siū
loma, kad Altas ir Balfas jau 
dabar pradėtų pamažu savo vei
kimą perleisti Bendruomenei, o 
šioji pamažu turėtų jas perimti. 
Kada tas {vyks, JAV L. B. pa
sidarys "tuo, kuo ji turi būti".

Ta prasme suredaguoti ir pa
skutinės laidos L. B. (statai, 
kurių 1 straipsnio c punkte L. 
B. įsipareigoja: "kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės."

Tą patį įspūdį sudaro ir skai
tant 1961 m. rugsėjo mėn. 2 - 
3 d. III-sios LB Tarybos nuta
rimus: "1. Aktyviai remia lie
tuvių organizacijos bei paski
rus asmenis, veikiančius reli
gijos, kultūros, politikos, šal
pos, ekonomikos, sporto ir kitose 
srityse, ir imasi darbo ten, 
kur jis šiuo metu daugiausiai 
apleistas. 2. Darbo padalos prin
cipu remia JAV lietuvių bendri
nes institucijas -- Altą, sukurtą 
Lietuvos vadavimo darbui, ir 
Balfą, skirtą lietuvių šalpai...”

Iš tų kelių citatų atrodo, kad 
JAV L. B. yra tikrai nusista
čiusi rūpintis visais lietuvių 
reikalais, kad ji nori būti visuo
tine Lietuvių Bendruomene, kaip 
narių taip ir veikimo apimtimi.

Tačiau, tai yra tik žodžiai.
Kodėl? O gi todėl, kad kai su

gretini tuos įsipareigojimus su 
kitu tos pačios Tarybos, toje pa
čioje sesijoje priimtu nutarimu, 
kuriuo Dr. Razmos charitatyvi- 
nis lietuvių kultūrai remti fondas 
paskelbiamas JAV Lietuvių Fon
du, darosi aišku, kad visas kitas 
lietuvių veikimas jokios materia
linės paramos iš L. B. sulaukti 
negalės. O kaip gi galima įsi
vaizduoti tautos laisvinimo ar 
šalpos darbą be pinigo?

Prieš 10 metų, kada JAV L. 
B. kūrėsi, buvo skelbiama pa
grindiniu jos uždaviniu sutvar
kyti Amerikos lietuvių finansus. 
Buvo planuojama sutelkti pini
gines pajamas į vienas Bendruo
menės rankas, kuri finansuotų 
visą lietuvių išeivijos veikimą.

Gaila, kad Bendruomenė toje, 
tikrai apleistoje srityje, nieko 
nepadarė. Jei ji būtų vykdžiusi 
lietuvių finansų sutvarkymo Įsi
pareigojimus, šiandien Bendruo
menės Ižde būtų milijonas, jei 
ne daugiau, dolerių. Čia ne
reikėjo jokių leidimų iš kitų or
ganizacijų, nes čia jokios kon
kurencijos ar varžybų dėl gar
bės, negalėjo būti. Tai sritis, 
kurioje galėjo, ir dar gali, nau
joji išeivija parodyti savo orga
nizuotumą, sugebėjimus ir iš
mintį. Nuo finansų gero sutvar
kymo priklauso visas lietuvių 
išeivijos veikimas.

Bendruomenei įsikūrus, jos 
viršūnėse įsigalėjo keistas 
dėsnis, galiojantis iki paskuti
niųjų dienų, kad Bendruomenei 
pinigų nereikia. Pagal 
tą dėsnį, visos metinės L. B. 
apylinkių pajamos, metiniam 
susirinkime išdalinamos vieti
nėms ir kitoms lietuviškoms in
stitucijoms, ar žymių, nusipel- 
nusių lietuvių šelpimui. Naujai 
išrinktoji apylinkės valdyba peri
ma darbą su tuščia kasa.

Reikėjo beveik 10 metų laiko, 
kol mūsų bendruomenininkai su-

S. LAZDINIS
vokė, kad be pinigo negali būti 
ir jokio darbo. Sukruto jo ieš
koti. Buvo kreiptasi per laikraš
čius ir gyvu žodžiu Į visuomenę, 
kad ji būtų duosnesnė, kad be 
pinigo aibės darbų lieka nepa
judintų. Bet visuomenė jau buvo 

KALBĖKIME ATVIRAI
Pradedame Dirvoje skyrių, kuriame straipsnių au

toriai gali laisvai išreikšti savo nuomones bei pažiūras, 
nesaistomi nei Dirvos redakcijos, nei Dirvos leidėjų prie
šingumo ar pritarimo toms čia reiškiamoms nuomonėms. 
Paskirais atvejais straipsnių autorių dalyvavimas šiame 
skyriuje nereiškia taip pat bet kokio susitapdinimo su 
Dirva ar jos leidėjų bei redaktorių ideologija ar pažiū
romis.

Daugelis motyvų verčia galvoti, kad toks atviras ke
lias suteiks galimybę eilei asmenų pareikšti savo nuomo
nes mūsų politiniais, visuomeniniais, kultūriniais ir kt. 
klausimais, tuo įnešant didesnio gyvumo ir visuotinesnio 
mūsų visuomenės susidomėjimo keliamomis problemomis.

Daug kur įsigyvenusi rutina, idėjų stoka ir sveikos 
kritikos baimė marina mūsų visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą. Ne visuomet veikia ir redakcijų parašytas žodis, 
kada tai palaikoma dažnais atvejais tos ar kitos partijos 
ar tam tikros "linijos” nusistatymu. Iš’ aktyviosios mūsų 
visuomenės tarpo parinktų asmenų tartas atviras žodis 
gal privers ne vieną apsigalvoti, pajudėti ir susimąstyti 
ikišiolinės veiklos metodais ir tikslais.

Be abejojimo, iš kviestųjų tam tikslui bendradarbių 
tikimasi, kad jų mintys, jų kritiškos pastabos, jų naujos 
idėjos turės tik vieną tikslą — atvira savo širdimi pa
tarnauti tiems mūsų išeivijos ir Lietuvos tikslams, ku
riems įgyvendinti dedame visas pastangas per savo orga
nizacijas, spaudą, mokyklas ir šeimas.

Jei tuo principu vadovaujantis pavyks sukelti skai
tytojuose ir visuomenėje didesnį dėmesį, reikia tikėtis, 
sumenkęs ir pyktis tų, kurių nuomonės ir labai skirsis dėl 
čia kelsimu klausimų.

apsipratusi su dėsniu, kad bend
ruomenei pinigų nereikia.

Prieita prie fondų organizavi
mo. Kad čia irgi labai sunkiai 
sekasi, rodo tai, kad praėju
siam sausyje suėjo du metai nuo 
pirmojo Ekonominės Tarybos 
fondo statuto projekto, kuris bu
vo įteiktas LB centro valdybai. 
Tik projektai nagrinėjami ir 
šiandien.

Bendruomenės viršūnės nesu
prato, kokios čia didelės svar
bos reikalas. Tarybų sesijų me
tu, fondo klausimą įterpdavo tarp 
šimtų visai nereikšmingų die
notvarkės punktų, kuriuos išdis
kutavus, nelikdavo susirinku
siems nei laiko nei noro tą taip 
svarbų klausimą pasvarstyti iš 
esmės. LB Taryba turėjo bent 
vieną sušaukti specialią sesi
ją fondo reikalams.

Paskutinės Tarybos sesijos 
metu (1961 m.), susidarė Įspū
dis, kad tas 'išmintingasis* nu
tarimas, dėl kurio "nebuvo kas 
reikalą drumstų ir jauktų", bu
vo pasiektas panašiose sąlygose. 
Motyvuose skaitome: "Nebuvo 
galima atsiriboti nuo Bendruo
menės, nes tai yra auganti or
ganizuota lietuvybės jėga, nebuvo 
galima taip pat paneigti spon- 
taniai kilusios privačios inicia
tyvos, nes interesuota individuali 
pastanga gyvenime nieku nepa
mainoma".

Kitaip sakant, reikalas buvo 
sutvarkytas taip, kad ir Dr. Raz
ma būtų patenkintas ir Bendruo
menės prestižas būtų išlaiky- 
gas. O reikėjo žiūrėti Į reikalą 
iš esmės. Reikėjo ieškoti ir su
rasti fondui tikslus ir jo teisi
nę formą tokią, kuri geriausiai 
atatinka Bendruomenės užsi
brėžtus tikslus vykdyti. Ir jei 
Taryba būtų rimtai reikalą 
svarsčiusi, nėra abejonės, ji bū
tų pasirinkusi, nežinia dėl ko
kių priežasčių motyvuose visai 
užmirštą, anksčiau Dirvoje nag
rinėtą Fundacijos formą, su ne 
pelno organizacijos statusu.

Lietuvių fondo reikalas, dau
giau ateities reikalas. Dabar mes 
ne tik kad sugebame finansuoti 
mūsų politinį, kultūrinį bei šal

pos darbą, bet dar galime ir 
ateičiai šiek tiek atidėti. Po 10 
- 15 metų mūsų liks nedaug, 
o kurie gyvens, bus pensininkai, 
finansiniai nepajėgūs. Kad pa
lengvinus ateities kartai lietuviš
ką darbą dirbti, turime pradėti 
fondą krauti dabar. Laiko nedaug, 
reikia skubėti.

Ar siūlomas Dr. Razmos fon

das, vadinamas Lietuvių Fondas, 
patenkins lietuvių finansinius 
reikalavimus? Reikia atsakyti, 
kad ne!

Kad ir dešimt milijonų būtų 
sutelkta siūlomam L. Fonde, Lie
tuvos vadavimo darbui iš jo 
negausime nė cento. O tai yra 
svarbiausias i r pagrindinis bend
rinio lietuvių fondo tikslas. Kul
tūrine veikla Lietuvos neatva
duosime. Gal fondo pagalba mūsų 
chorai bus pajėgesni, mūsų šo
kėjai geriau paruošti ir scenoje 
šoks mikliau, bet jų daina ir 
šokis šildys tik mūsų širdis. 
Svetimtaučiui jos įdomios, jai. 
jis folkloristas. O politikams rei
kia stipresnių argumentų.

Kultūriniam darbui turime 
skirti prideramą vietą, bet kul
tūrinių laimėjimų negali Sta
tyti aukščiau už krašto vadavimą. 
Esame karo stovyje. Lietuva o- 
kupuota ir žudoma. Mūsų kaimy
nai gudai veda savo vakarines 
sienas pro Panevėžį iki Kara
liaučiaus. Lenkai svajoja Lietu
vą matyti Lenkijos ribose. O 
mes telkiame savo jėgas tik 
kultūriniam veikimui!

Ir didelės tautos karo metu 
kultūrines ir švietimo instituci
jas uždaro, arba jų veikimą su
siaurina. Visą tautos išteklių mo
bilizuoja kovai su priešu.

.Tat nesuprantama kodėl JAV 
L. B. Taryba visu savo autori
tetu užgulė ant Dr. Razmos kul
tūriniai -- charitatyvinio fondo 
ir paskelbė jį Amerikos Lietu
vių Fondu.

Dr. Razmos fondas geras, bet 
tik savo ribose ir savo specifi
nėj paskirtyje. Bet jis yra savo 
teisine forma ir siaura paskir
timi, netinkamas būti JAV Lie
tuvių Bendruomenės fondu. Bend
ruomenė, kaip bendrinė organi
zacija, negali sutilpti kultūriniai 
--charitatyvinio fondo rėmuose, 
nepažeizdama savo visuotinumo 
principo.

Bet, jei nežiūrint tų visų iš
vedžiojimų, JAV LB laikysis sa
vo linijos, tai remiantis teze, 
kad be pinigo negali būti ir dar
bo, reikėtų daryti išvadą, kad 
JAV L. Bendruomenė atsisako vi-

Prieš keletą metų veikles
nę musų visuomenės dalį 
buvo gerokai išjudinęs ”kul- 
tūrinio nuosmukio” mani
festas, diskusijų pagimdy
tas ir dar didesnėmis dis
kusijomis, net ir pro šalį 
prasikaloėjimais, palydėtas. 
O tuo tarpu, jei mes suskai- 
čiuotumėm visus lietuviška
jai išeivijai tenkančius už
davinius ir bandytumėm 
juos pagal jų pobūdį talpin
ti vienoje ar kitoje svars
tyklių lėkštėje, tai, vargu, 
ar kultūrinė veikla, supras
ta plačia prasme, pasirody
tų nuskriausta.

Tai neliečia kokybės klau
simo, dėl kurio diskusijai, 
kritikai ir padangai nėra 
galo. Kiekybiniu požiūriu 
gi, jei atydžiai paseksime 
mūsų spaudos kronikas ir, 
iš viso, turinį, neišvengsi
me įspūdžio, jog kultūrinė 
veikla, nesusiaurinant šios 
sąvokos, yra aiškiai pirmau
janti. Jai konkuruoti pasi
nešusi yra nebent tik "so
cialinė” sritis, kuri pagal 
a m e r i k onišką sampratą, 
reiškia arbatėles, pobūvius, 
para pijinius parengimus, 
gegužines, blynus ir pana
šius įvykius, beprasmius 
savo gausumu.

Registruojant viską, kas 
telpa tarp DRAUGO litera
tūrinės premijos įteikimo 
ar pasinešimo išleisti a. a. 
Antano Škėmos kūrinius ir 
lituanistinių mokyklų savi
veiklos ratelių, ar tarp in
žinierių baliaus ir Našlių 
klubo parengimų, lietuviš
kosios veiklos protokole ki
tų dalykų užtiksime tik re
tomis properšomis.

čia nebandomas statyti 
kultūrinės veiklos ar ir pra
moginių subuvimų prasmin
gumo klausimus. Juo labiau 
čia nebandoma, kaip nors 
nemaloniai paliesti tai, kas 
mūsų kultūrinėje veikloje 
sukurta kokybiškai geriau
sio. Rūpesčio gali kelti tik 
balanso problema, turint 
galvoje mūsų egzistencinį 
klausimą, susietą su komu
nizmo grėsme.

Vatikanui anuo metu su
siaurinus Lietuvos pasiun
tinybės padėtį, lietuviškoje 
visuomenėje kilo, galima sa
kyti, audra, tikslo nepasie
kusi, bet išjudinusi pozity
vias energijas. Brazilijoje 
uždarius Lietuvos pasiunti
nybę, mitingai jau nebuvo 
šaukiami, ir vietoj audros, 
liko tik tingus mostas, lyg 
Įkyriai musei nuo veido nu
varyti. Kokio dar reikia su
laukti Lietuvai nepalankaus 
akto, kad išgirstumėm jau 
tik savąjį knarkimą?

Paminėti faktai ir reak
cijos yni tik užuominos, tik 
pora simptomiškų atvejų iš 
mūsų veiklos srities, kurią 
vadiname politine, laisvini
mo akcija ar kurią būtų 
tikslu, atsižvelgiant į pa
saulinę įvykių raidą, pava
dinti ir apsigynimo veikla, 
nes tai, gal šiandien svar
biausia. Apie "veiksnių ko
vą” negalvojame, nes jos 
niekas nepasigenda, nežiū
rint, ar ji būtų aprimusi dėl 
vidaus taikos meilės ar dėl 
apsnūdimo. Tačiau trūku
mas to, ką tvirtinome net 
priesaikomis, susietomis su 
Lietuvos laisve, kelia dide
lio rūpesčio. Galbūt, spora
diškų sujudimų dar ir su
lauksime. Nuskambės, bent 
mūsų spaudoje tikrai, ir lie
tuviškosios delegacijos pri
ėmimas Vasario 16-tą dieną 
Baltuosiuose Rūmuose.

Tačiau tai yra ir liks 
vienkartiniai dalykai, dau
giausia malonumo sudarą

suotinumo principo ir vietoj 
bendrinės organizacijos, tampa 
specifine Lietuvių Kultūrai Remti 
Draugija. Jei tokie jos tikslai, 
tai kodėl nepasisakoma aiškiai 
ir viešai?

K. DRUNGA

juose dalyvaujantiems. Rei
kia gi tokios lietuviškos po
litinės veiklos, kuri neužsi
darytų vieno izoliuoto įvy
kio rėmuose, bet būtų ly
giai tokia pati bent savait
galinė, kaip ir visos kito po
būdžio veiklos.

Kiek smulkus beatrodytų 
privačių asmenų rašomas 
politinio spaudimo laiškas 
JAV-ių pareigūnui ar laik
raščio redakcijai, jis turi 
tokios pat prasmės savo sri
tyje, kaip pvz. literatūrai, 
kurios nors lituanistinės 
mokyklos mokinių literatū
rinis būrelis. Kodėl neban
dyti padėti susidaryti ati
tinkamiems jaunimo būre
liams, kurie tai nuolat da
rytų ?

Antikomunistinėje kovo
je tai gali turėti lygiai tos 
pat reikšmės, kaip mūsų 
tautiniai šokiai lietuviškai 
sąmonei ugdyti. Viskas au
ga iš mažų dalykų, ir lemia 
tik nuolatinumas. Iš laiškų 
gali susidaryti nuola
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tinės, ne vienkartinės 
pastangos įeiti į kitas vie
šosios nuomonės formavimo 
plotmes ir privesti tuo bū
du, ir bent kartą pagaliau, 
iš . lietuviškos visuomenės 
kylančią politinę akciją 
nuolatiniu darbu.

Kultūrinėje veikloje mes 
turime daug tokių pavyz
džių. Kodėl gi nepabandyti 
to paties antikomunistinėje 
kovoje, kurios išsisprendi- 
mas ne tik gali lemti, bet, 
tiesiog, lems viską. 
Visiškai neraginant siau
rinti ar mažinti mūsų pla
čios skalės kultūrinės veik
los, norisi tik šį kartą kon
statuoti, jog egzistenciniai 
daug aktualesnė antikomu
nistinė veikla šiandien kabo 
dar labai aukštai — gero
kai apytuštėje svarstyklių 
lėkštėje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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ALT SĄJUNGOS CICERO SKYRIUS IŠSIRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

VASARIO 16 ŠVENTĖ BOSTONE

Vasario 16 dienos vakarą, A- 
dolfo svetainės salėje, Tautinės 
Sąjungos Cicero skyriaus nariai 
susirinko Vasario 16 paminėti, 
naujos valdybos išsirinkti bei 
nuveiktų darbų įvertinti.

To neskaitlingo skyriaus, Įsi
kūrusio prieš 4 metus, nuveikta 
tikrai nemažai. Apie 20 narių 
turįs skyrius pajėgė iš savo ka
sos paskirti 100 dolerių jaunųjų 
menininkų premijai, 25 dolerius 
Los Angeles lietuvių namams. 
Pilnai atidavė duoklę ALTS cent
rui. Metus pradėjo su 22 dole
riais, dabar kasoj turi 125.

Visi nariai užsimokėjo 1961 
metų nario mokestį. Sėkmingai 
pravedė Dirvos platinimo vajų. 
Apie šimtą adresų, asmenų dar 
galinčių tapti nuolatiniais Dirvos 
skaitytojais, pasiuntė Dirvai ir 
nemažas skaičius tokių taps Dir
vos prenumeratoriais. Skyrius 
aktyviai dalyvavo ALTS seime. 
Jis aktyviai reiškiasi ne vien 
Cicero miesto gyvenime, bet ir 
Chicagos ALTS parengimuose.

Senoji skyriaus valdyba, susi
dėjusį iš pirmininko Broniaus 
Vasio vicepirmininko dr. Kazio 
Sruogos, sekretoriaus Jono Pet- 
kūno ir iždininko Adolfo Klinkos 
užleido vietą naujai. Ją dabar 
sudaro Jonas Vasaitis, Juozas 
Šulaitis ir Jono Cinkus. Seno
sios valdybos nariai Vasys, Pet- 
kūnas ir Klinka išrinkti J revizi
jos komisiją. Taigi pareigų ne
sibaido.

Dr. Kazys Sruoga Vasario 16 
proga tarp kitko pareiškė, kad 
šią dieną lietuviai atnaujiname 
priesaiką kovoti už tėvynės lais
vę. Didžiausia kliūtis Nepriklau
somybei propagandinis blefas -- 
sovietų nenugalimumas. Kaip vi
sos imperijos, taip ir šioji žus. 
Amerika privalo grįžti prie savo 
idealų, kovoti už tautų laisvę. 
Mes kovodami už savo tautos 
laisvę kovojame ir už Amerikos 
laisvę.

Susirinkime dalyvavęs ALTS 
centro tarybos narys inž. Jonas 
Jurkūnas, papildydamas dr. K. 
Sruogos pareiškimą pastebėjo, 
kad Lietuva nėra maža nei teri
torijos nei gyventojų požiūriu. 
Iš 34 Europos valstybių 20 turi 
mažiau gyventojų negu Lietuva, 
o teritorijos požiūriu 14 valsty
bių turi mažesnį plotą. Daug 
tautų buvo ilgai pavergtomis, 
bet atgavo nepriklausomybę. At
gaus ir Lietuva. Mūsų pareiga 
išlaikyti lietuviškąją kultūrą ir 
jaunimą.

Jis pasidžiaugė Cicero sky
riaus veiklumu. Priminė, jog pre-

Naujoji Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Cicero skyriaus 
valdyba. Iš kairės: Juozas Šulaitis, pirm. Jonas Vasaitis ir Jonas 
Cinkus.

zidento Ant. Smetonos mono
grafija jau gegužės mėnesį nu
matoma pradėti spausdinti ir 
apie spalio mėnesį turėtų būti 
baigta. Mūsų uždavinys -- pa
skleisti ją visuomenės tarpe, 
ypač jaunimo, kuriam tai bus 
informacijos šaltinis. Baigdamas 
J. Jurkūnas palinkėjo skyriui

V. Račkausko nuotrauka

sėkmės veiklos bare.
Susirinkimo metu į skyrių įsto

ja du nauji nariai, tai Zigmas 
Mišauskas ir Juozas Alšauskas.

Sklandžiai praėjusiam susi
rinkimui pirmininkavo Jonas Va
saitis, o sekretoriavo Juozas Šu
laitis.

Vyt. A. RAČKAUSKAS

įspūdingas Vasario 16 minėjimas 
lietuviškame Cicero

Vasario 17 dienos vakarą did
žiulė šv. Antano parapijos salė, 
Cicero mieste, prisipildėNepri- 
klausomybės šventės minėjimo 
dalyviais.

Minėjimą atidarė Lietuvių 
Bendruomenės Cicero skyriaus 
pirmininkas Andrius Juškevi
čius. Jis savo kalboje iškėlė 
Vasario 6 dienos reikšmę 
visiems lietuviams.

Patį minėjimą pravesti Juš
kevičius pakvietė populiarųjį dr. 
Petrą Kisielių.

Maldai vadovavo šv. Antano 
parapijos klebonas pralotas Ig
nas Albavičius.

Dr. Petras Kisielius savo kal
boje kvietė tautiečius Petis pe
tin, širdis širdin kovoti už Lie
tuvos Nepriklausomybę.

Minėjimo staigmena buvo iš 
okupuotos Lietuvos neseniai pa
sprukęs inžinierius Juozas Mik- 
lovas. Jo kalba buvo nuoširdi 
ir, galima sakyti, dvelkte dvel
kė Lietuvos žemės šviežumu. 
Be kalbinių mandrybių, jis su-

Lietuvos nepriklausomybės 44 
m. sukaktis Bostone buvo mini
ma vasario 18 d., 2 vai. po piet., 
Aukšt. Mokyklos didžiojoj au
ditorijoj Thomas parke.

Diena pasitaikė graži ir sau
lėta, todėl tautiečių prisirinko 
apypilnė didžiulė salė. Su JAV 
ir Lietuvos vėliavom paradavo 
St. Dariaus posto veteranai, 
Žalgirio ir Baltijos tuntų skau
tai ir naujom uniformom šauniai 
atrodą jūrų skautai. Invokaciją 
sukalbėjo prel. Pr. Virmanskis, 
JAV ir Lietuvos himnus pagie
dojo op. solistas St. Liepas, ad- 
kompanuojamas komp. J. Ka
činsko, Vasario 16 d. Aktą pa
skaitė stud. R. Bričkus, Mass. 
gubernatoriaus deklaraciją Su
žiedėlis, Bostono majoro dekla
raciją adv. J. Grigalus, rezo
liucijas stud. Venckutė. Minėji
mui vadovavo ALT-bos Bostono 
sk. pirm. adv. Ant. Young-Jan- 
kauskas.

Šį kartą retas svečias Vasa
rio 16 d. minėjime buvo pats 
Massachusetts gubernatorius 
John Volpe. Jis gausiai susirin
kusiems lietuviams tarė žodžius, 
lyg iš mūsų burių paimtas. 
Ragino, kad lietuviai šiame lais
vės krašte nepamirštų savo 
papročių, politinių ir kultūri
nių siekimą, o ypač, kad jauni
mas nepamirštų savo tėvų kal
bos. Tai esą daugiau šeimos 
rūpesčiai, todėl jis kvietė ir 
lietuvių šeimas savo tautybės 
išlaikymu rimtai susirūpinti.

Pagaliau gub. J. Volpe pareiš
kė, kad JAV vyriausybė niekad 
nepripažins prievartinio Lietu
vos įjungimo J Sovietų Sąjungą, 
jis pats nuoširdžiai tikįs, kad 
ateis laikas, kada garbinga lie
tuvių tauta vėl bus laisva, ir ne
priklausoma.

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas buvo kun. Vacį. Paulauskas. 
Jis savo kalboj buvo įdomus spal
vingas ir originalus. Jo kalba 
buvo pagrįsta Maironio poezija.

Adv. J. Grigalus, lietuvių de
legacijos dalyvės, Vasario 16 d. 
lankęsis Baltuosiuose Rūmuose 
Washingtone, D. C., anglų kal
ba papasakojo savo įspūdžius apie 
liet, pokalbį su JAV prezidentu 
J. F. Kennedy. Adv. Grigalaus 
teigimu, prezidentas lietuviams 
buvęs labai malonus ir prielan
kus.

Nepr. šventės proga lietuvius 
sveikino latvių ir ukrainiečių at
stovai, o estai sveikinimą atsiun
tė raštu. Malonūs sveikinimai su 
drąsinančiais žodžiais buvo gauti 
iš Mass. senatoriaus Saltonstallo 
ir Atstovų Rūmų kalbėtojo Mc- 
Cormacko.

Lietuvos laisvės kovoms pa
remti Bostono lietuviai šiemet ta 
proga aukų sudėjo truputį dau
giau negu 1700 dolerių. Lyginant 
su keleto praėjusių metų auko
mis, šiemetinė sumažėjo 4 - 500 
dol. Kodėl taip atsitiko apie tai 
turėtų rimtokai pagalvoti aukš
tųjų organizacijų veikėjai.

Vasario 16 d. minėjimo Bos
tone meninė dalis buvo turtin
ga ir įvairi. Keletą patriotinių 
dainų su gera muzikinė išraiš
ka padainavo op. Solistas St. 
Liepas, akompanuojamas komp. 
J. Kačinsko. Šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas to 
paties J. Kačinsko, padainavo 
keturias dainas, kurių tarpe St. 
Šimkaus Lietuviais esame, mes 
gimę ir jaunojo vaidilos ariją 
iš J. Karanavičiaus Gražinos su 
St. Liepa. Nepavargstanti O. 
Ivaškienė visų pirma scenon iš
leido savo mažiuosius šokėjus 
(4 - 7 m. amžiaus) o pabaigai 
jos vyresnieji šokėjai dailiai pa
šoko Sadutę ir Aštuonytį. Šokių 
tarpe mažosios deklamuoto jos, 
kiekviena puikia liet, kalba ir ge
ra išraiška, padeklamavo keletą 
patriotinių eilėraščių. Meninę 
programą baigė kanklininkų Vai
čaičių trijulė, darniai kanklėmis 
paskambinusi keletą liet, dainų.

Vasario 16 d. minėjimas Bos
tone užtruko 3 1/2 valandos. 
Jis buvo gražus ir vietomis J- 
spūdingas, bet rengėjams jau lai
kas būtų pagalvoti, kad tokiam 
parengimui gana poros valandų.

K. L.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Dr. Petras Kisielius,pravedęs
Vasario 16 minėjimą Ciceroj.

ALT Sąjungos Cicero senoji ir naujoji valdyba su svečiu J. Jur
kūnu. Stovi iš kairės: Jonas Vasaitis, Jonas Jurkūnas, Bronius Vasys, 
dr. Kazys Sruoga, Adolfas Klinka, Juozas Šulaitis, Jonas Cinkus ir 
Jonas Petkūnas.

V. Račkausko nuotrauka

sirinkusiems perteikė okupuotos 
tėvynės tautiečių nuotaikas ir 
pasiryžimą ištverti ligi Nepri
klausomybės aušros.

Po kalbos, jis noriai atsaki
nėjo Į paklausimus, kuriems, at
rodo, nebūtų buvę galo, jei dr. 
P. Kisielius nebūtų pasiūlęs 
juos atidėti ligi minėjimo pabai
gos.

Kita minėjimo staigmena buvo 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininko Jono Jasaičio žodis. 
Jis buvo tik grįžęs iš priėmimo 
pas Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentą J. F, Kennedy. 
J. Jasaitis trumpai painformavo
susirinkusius apie priėmimo re
zultatus, kurie nebuvo tokie ge
ri, kaip norėta, bet geresni,negu 
tikėtasi.. Svarbiausia, preziden
tas užtikrino nepripažinimą Lie-

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

i
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• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
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• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
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siuntimo išlaidas.
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tuvos okupantui. Kitas svarbus 
laimėjimas, tai Amerikos, ypa
tingai Washingtono spaudos pla
tus aprašymas lietuvių delegaci
jos atsilankymo pas prezidentą 
ir lietuvių ryžtas kovoti.

Jonas Vaičiūnas, "Palikit aša
ras Maskvoje" knygos platinimo 
komiteto narys, kvietė visus pri
sidėti aukomis, kad tūkstančiai 
tos knygos būtų išplatinta tarp 
įtakingų amerikiečių.

Baigdamas minėjimo kalbų da
lį dr. Kisielius susirinkusiųvar- 
du padėkojo Lietuvių Bendruo
menės Cicero skyriaus vadovy
bei už gerai suruoštą Vasario 
16 minėjimą.

Meninę dalį pradėjo populia
rėjanti jaunoji meno pažiba Ne
rija Linkevičiūtė. Ji, tautiškais 
drabužiais pasirėdžiusį, padai
navo keletą dainelių, prof. Vladui 
Jakubėnui akompanuojant. O plo
jimui ir prašymams nesiliaujant, 
dar ir St. Šimkaus Kur bakū
žė samanota.

Muziko ir šv. Antano bažnyčios 
vargoninko Antano Skridulio va
dovaujamas Cicero parapijos vy
rų choras padainavo kelias kari
nes daineles.

Vienas berniukas ir dvi mer
gaitės padeklamavo momentui 
pritaikytus lietuvių poetų kū
rinius.

Meninės dalies užbaigimui, 
Viktorijos Remeikytės vadovau
jamas lituanistinės mokyklos 
auklėtinių tautinių šokių būrelis, 
puikiai pašoko keletą lietuviškų 
tautinių šokių.

Minėjimui pasibaigus dr. P. 
Kisielius paskelbė, kad minėji
me surinkta 660 dolerių ir 73 
centai aukų. O mielasis svečias 
iš Lietuvos inž. Juozas Miklovas 
tam pat reikalui paaukojo 3 so
vietiškus rublius.

VYT. A. RAČKAUSKAS

DAINŲ MENO VAKARAS

Š. mėn. 24 d., šeštadienį, uk
rainiečių salėje (4655 Martin) į- 
vyksta Lietuvos Vyčių Detroito 
102 kuopos ir ateitininkų organi
zuojamas dainų meno vakaras, 
kurio programą atliks F. Stro- 
lios vedamas Chicagos vyčių cho
ras ir solistai: Prudencija Bič- 
kienė ir Algirdas Brazis. Dai
nos meno mėgėjams didi puota. 
Pradžia 7 v.v. Po koncerto šo
kiai ir vaišės.

ŠYPSANČIOS AKYS

Š. m. kovo mėn. 3 d., šešta
dienį prieš pat Užgavėnes, buv. 
lietuvių svetainės salėje įvyksta 
Balfo 76 skyriaus vakaras, ku
riame Detroito lietuvių dra
mos mėgėjų sambūris suvaidins 
O. Graurokienės keturių veiks
mų komediją "Šypsančios akys". 
Režisuoja Z. Arlauskaitė--Mik
šienė. Vaidinimo pradžia 7 v.v.

SUSIRINKIMAS

A. L. B. Detroito apylinkės 
valdyba, kurią sudaro V. Pauža 
--pirmininkas, M. Vitkus -- 
vicepirmininkas, V. Tamošiūnas 
--sekretorius, dr. V. Misiulis-- 
švietimo vadovas, J. Racevičius 
--iždininkas, V. Kriaučiūnas -- 
parengimų vadovas ir A, Bražė
nas --socialinių reikalų vadovas, 
išarusi gražią kultūrinių arimų 
vagą, išlaikydama šeštadieninę 
lituanistikos mokyklą, orga
nizuodama paskaitas, šaunų N. 
metų sutikimą, pakviesdama į 
Detroitą Clevelando Vaidilos te
atrą, savo kadenciją jau baigia.

Kovo 25 d. 12 vai. 15 min. 
buv. lietuvių svetainės mažojoje 
salėje šaukiamas apylinkės na
rių susirinkimas, kuriame bus 
aptarta tolimesnė apylinkės veik
la ir renkama nauja valdyba.

SEKTINI PAVYZDŽIAI

Dažnai skaitome spaudoje nu
siskundimų, kad mūsų kolonijose 
lietuvių kultūrinė ir visuomeni
nė veikla blėsta, kad retas be
sutinka dirbti visuomeninį dar
bą ir būti renkamas J vadovau
jamus organus. Skundžiamasi, 
jog retas benori aukoti ir auko
tis savo tautos reikalams. Dali
nai tiesa. Bet reikia pripažinti,

kad ir idealistai dar neišmirė 
ir gražių, tiesiog jaudinančių pa
vyzdžių nestokoja.

Štai vasario 11 d. A. L. B. 
Detroito apylinkės valdyba savo 
posėdyje paskyrė ir jau Detroito 
Lietuvių Namų Draugijai prisiun
tė 2227.23 dolerius lietuvių na
mams pirkti. Juk A. L. B. Det
roito apylinkė dar, palyginus su 
kitomis organizacijomis, yra 
jaunutė, bet ji, tartum didžiulis 
švyturys, rodo joms kelią.

Senosios kartos lietuvė Ona 
Janavičienė, perskaičiusi spau
doje Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos tarybos atsišaukimą, 
prašantį piniginės pagalbos lie
tuvių namams pirkti, atsiliepė 
pirmutinė, paskambindama tary
bos fin. sekretoriui A. Petraus
kui telefonu, kad atvyktų priimti 
šimto dolerių. Ji, įteikdama šim
tinę, tarė: "Labai gailiuos pra
rastųjų namų. Norėčiau, kad įsi
gytume kitus. Todėl, jei reikės 
--ir kitą šimtinę pridėsiu". Anta
nas ir Ona Janavičiai gyvena 
3860 Vinewood prie Michigan 
aye., kur turi nuosavą barą. Pa
garba jiems didžiausia.

Pensininkas Antanas Mickevi
čius, kuris gyvena iš mažu
tės pensijos ir jokio turto neturi, 
įteikdamas namams pirkti 100 
dol., tarė: "Gal neilgai begyven
siu. Sukrapščiau šimtinę ir ati
duodu lietuvių namams, be kurių 
trokšta mūsų jaunimas ir seni
mas." Nuoširdus ačiū jam.

Manau, kad neblogesnes in
tencijas turėjo ir kiti 200, kurių 
dėka jau Detroito Lietuvių Na
mų Fondas išaugo virš 20,000 
dol. ir tikiu, jog, matydami to
kius gražius pavyzdžius, greit 
atsiras ir kiti 200, sumesdami 
dar kitus 20,000 dolerių, o tada 
Detroito lietuvių kolonija galės 
pasididžiuoti, kad pagaliau įsi
gijo nuosavus namus.

K. JURGUTIS

CHICAGO

Minėjime dainavęs parapijos choras, vadovaujamas Antano Skri
dulio (dešinėje). v. Račkausko nuotrauka
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Lituanistinės mokyklos 
rengiamas minėjimas
A. L. B-nės Kristijono 

Donelaičio lituanistikos mo
kykla, Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą rengia 
vasario 2-1 d., 2 vai. p. p. 
Marųuette parko Fieldhouse 
salėje. Programoje trumpa 
paskaitėlė, dainos, tautiniai 
šokiai, deklamacijos ir I-jo 
mokslo metų pusmečio pa
žymėjimų įteikimas. Kvie
čiami mokinių tėveliai ir 
visi kiti.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"
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SPORTO DIENOS
CHICAGOS FUTBOLININKŲ

ŽINGSNIS ATGAL
Lituanicos futbolo ko

manda, kuri neblogai reiš
kėsi salės futbolo pirmeny
bių ”major” divizijoje, pa- 
sjutinį varžybų sekmadienį 
— vasario 18 d. pagadino 
apie jų susidariusią gerą 
nuomonę. Ji paskutinėse 
rungtynėse pasirodė blo
giau, negu buvo galima 
laukti ir už tai gavo užtar
nautą "uždarbį” — iškriti
mą į I-ją diviziją.

Prieš sekmadienio rung
tynes Lituanica turėjo dė
kinga padėtį: jai paskutinį 
susitikimą buvo galima pra
laimėti mažesne pasekme 
negu 4:0 (arba 5:1). Lietu
vių priešininku buvo pasku
tinėje vietoje stovinti Slo- 
vaks komanda, kuri per 6 
rungtynės buvo sugriebusi 
3 taškus ir įmušusi tik 2 
įvarčius. Taigi, galima su
prasti, jog apie pralaimėji
mą aukšta pasekme niekas 
nesvajojo.

Tačiau atsitiko neįtikėti
nas dalykas; Lituanica pra
laimėjo kaip tik 0:4, kas 
lietuvius tik per plauką iš
stūmė iš VJ-tos vietos į 
VH-ją, kuri kartu su VH-ja 
.(Maroons komanda) turės 
apleisti "major” diviziją. 
Pažymėtina, kad ketvirtąjį 
įvartį Slovaks pelnė iš' 11 
m. baudinio paskutinėse se- 
kundėse, šis įvartis ii* buvo 
lemtingas, nes 0:3 pralai
mėjimas dar būtų užtikri
nęs lietuviams Vl-ją vietą. 
Taigi galima suprasti, kokie 
buvo lietuvių komandos va
dovo ir kapitono sugebėji
mai, jog tokiu kritišku mo
mentu nesirūpinta gynyba, 
o mestasi į puolimą.

Bendrai imant, visa Li
tuanicos komanda kovojo 
taip, lyg būtų pirmą kartą 
į aikštę išėjusi, čia norisi 
pasisakyti ne prieš jos pra

NEW YORK

New Yorko ALTS-os I sky
riaus valdyba turėjo posėdį va
sario 11 d. p. Krulikų bute, 
Richmond Hill. Paskirtas atsto
vas ( ALT'skyrių Juozas Mau
rukas, vietoje atsisakiusio Sta
sio Gudo. Apsvarstyti centro val
dybos aplinkraščiai. Paaiškėjo, 
kad dalis narių neskaito Sąjun
gos organo Dirvos. Nutarta juos 
paraginti.

Metinis narių susirinkimas nu
matomas kovo 18 d. Bus skai
toma paskaita: Senovės lietuvių 
architektūra”. Paskaitą skaitys 
inž. K. Krulikas.

♦

Praeitą savaitę posėdžiavo 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menės apygardos valdyba. Tarp 

• kitų svarstytų klausimų, jaunimo 
reikalams narys Romas K ežy s 
pranešė, kad sušauktame jauni
mo organizacijųatstovų pasitari
me nutarta, dar gavėnios laike 
suruošti jaunimo teismą.

Išklausytas Ant. Šetikio, da
lyvavusio pas Gen. konsulą J. 
BudrJ, organizacijų ir atskirų 
asmenų pasitarime, pranešimas 
apie dalyvavimą Pasaulinėj pa
rodoj Netv Yorke 1964 - 65 me
tais.

*
Prieš mėnesį, Netv Yorke gy

veną baisogaliečiai su džiaugs
mu priėmė Į savo šeimą, gražią 
marčią. Tai Elenos ir Jurgio 
Sirusų sūnus Saulius sumainė 
žiedus su Sofijos ir Vinco Kle
vų dukra Gražina.

Vasario 10 d. 11 vai. Brook- 
lyne, Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, buvo iškilmingai sujungti 
Elenos ir Vinco Padvariečių duk
tė Regina su Marijos ir Alfonso 
Ridiko sūnum Gediminu.

Jungtuvių apeigas ir Šv. mi
šias atnašavo jaunosios dėdė 
kun. Br. Zdanavičius, asistuojant 
kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui ir 
kun. Antanui Račkauskui. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vęd. muz, VI, Baltrušaičio. 

laimėjimą, bet prieš jos la
bai blogą žaidimą, kuris to
kiose svarbiose rungtynėse 
nėra pateisinamas. Tokiu 
pasirodymu lietuviai prara
do šimtus gerbėjų ne tik sa
vųjų, bet ir kitataučių tar
pe. Nemanau, kad iš 2,600 
žiūrovų po tų rungtynių 
gailėjosi Lituanicos, jog ji 
tik vierio įvarčio "dėka” tu
ri iškristi iš "major” divi
zijos. Tai gera pamoka, bet, 
deja, labai skaudi.

Štai, pirmenybių baigmi
nė lentelė: 1. Schwaben — 
10 taškų, 17-5 įvarčių 
šaut.; 2. Eagles — 10, 15- 
15; 3. Hansa — 8, 8-8; 4. 
Lions — 8, 8-10; 5. Green- 
White — 7, 5-10; 6. Slovaks 
— 5, 6-10; 7. Lituanica — 
5, 8-14; 8. Maroons — 3, 
5-10.

Prieauglio klasių 
pirmenybės

Vasario mėn. 24-25 d.d. 
Chicagoje bus pravestas V. 
Vakarų sporto apyg. prie
auglio klasių krepšinio, 
tinKlinio ir stalo teniso pir
menybėse. Jose be vietos 
sportininkų, dalyvaus spor
to entuziastai iš Clevelando, 
Detroito ir, galbūt, Omahos. 
Varžybų pradžia abi dienos 
10 vai. ryto.

Baigminės rungtynės bus 
Lawdale parko salėje, 4300
W. 31 Street.

Neries tinkiininkių 
laimėjimas

Neries moterų tinklinio 
komanda dalyvavo Chica
gos AAU ”B” klasės pirme
nybėse, kur iš 8 vienetų 
laimėjo I-ją vietą ir turės 
teisę varžytis ”A” klasėje. 
Pirmenybėse žaidė ir Aro 
tinklininkės, kurios liko 
111-je vietoje. Edv. š.

Puiki vestuvių puota įvyko pa
rapijos didžiojoj salėj, kuriai 
šeimininkavo Ant. Kaunas ir vy- 
riause šeimininkė p. Sandaravi- 
čienė su eile pagelbininkių. Puo
tos programai vadovavo Juozas 
Andriušis. Grojo Juozo Tarno 
orkestras.

Jaunieji gavo daug sveikinimų 
ir dovanų. Vestuvių vaišėse da
lyvavo apie 300 svečių.

Kadangi Reginos tėveliai yra 
baisogaliečiai, priklauso Baiso- 
galiečių Bičiulių Klubui, tai ji 
parvedė žentą. Jauniesiems lin
kime daug laimės.

♦

Veronikos ir Stasio Gudų duk
relė Audronė buvo sunegalavus, 
bet jau grįžo iš ligoninės ir stip
rėja namuose tėvelių globojama.

Juozas Valakas, Dirvos ben
dradarbis, džiaugiasi gavęs žinią 
iš Lietuvos, kad jo mamytė su
stiprėjo ir grįžo iš ligoninės, o 
tėveliui sausio mėn. suėjo 82 
metai amžiaus.

K.B.

PHILADELPHIA
Kviečia į Užgavėnių balių

P h i ladelphijos Lietuvių 
Tautinis Ansamblis malo
niai kviečia visus Philadel- 
phijos ir apylinkių lietu
vius, dainos mylėtojus, į 
puikų Užgavėnių koncertą- 
balių, kuris įvyks kovo 3 d., 
7 vai. p. p., Lietuvių Tauti
nio Pašalpinio Klubo salė
je — 928 E. Moyamensing 
Anue, Phila. 47, Penna.

Malonus lietuvi, atjausk 
ir suprask jaunimo pasiry
žimą ir norą dainuoti tas 
skambiąsias dainas, kurios 
kiekvienam yra taip malo
nios. Savo dalyvavimu su
teiksi dainuojančiam jauni
mui naujų jėgų ir stipresnio 
susikaupimo tęsti šį sunko
ką darbą.

APYGARDINĖS PIRMENYBĖS ĮVYKSTA IAU 
ŠĮ SAVAITGALĮ CHICAGOJE

Vidurinių Vakarų sporto apy
gardos prieauglio klasių sporti
ninkai renkasi Chicagoje, išban
dyti jėgas krepšinyje, tinklinyje 
ir stalo tenise. Vasario 24-25 
d. čia bus pravestos 1962 metų 
pirmenybės. Bus atstovaujami 
Chicagos, Clevelando ir Detroito 
lietuvių sporto klubai.

Daugiausiai dalyvių matysime 
jaunių A klasės krepšinio varžy
bose. Šioje klasėje Clevelando 
Žaibas, Chicagos ASK Lituani
ca ir Detroito Kovas įregistra
vo po dvi komandas. Chicagos 
Aras ir Neris išleidžia po vie
ną komandą. Vadinasi,bus aštuo- 
ni vienetai. Iš anksto sunku {- 

ItiC/ming!
MAY’S D0WNT0WN BASEMENT

VYRAI! Ateina!
Džiaugsmingai atneša Clevelandui 

Prasideda pirmadienį-8 A. M. 
TIK MAY’S DOWNTOWN BASEMENT

$240,000 VERTĖS VYRU KOSTIUMŲ, ŠVARKŲ, 
PALTŲ, IŠEIGINIŲ RŪBŲ IR SPORTINIŲ ŠVARKŲ 

PARDUODAMA UŽ $120,000.
"Simon Ackerman" — garsus vardas vyrų rūbų gamyboj, siūtų rankomis, daugiau kaip per pusę šimto metų, dabar uždarius 
savo Newark, N. J. krautuvę. Mes paėmėm visas atsargas (daujiau kaip $210,000 vertės) į May's Basement krautuvę (tik 
Downtown). čia yra kostiumai, švarkai, paltai, sportiniai švariai ir išeiginiai rūbai... visi pagaminti pagal Simon Acker- 
man reikalavimus, kaip vieno iš žinomiausio vyrų rūbų gamin ojo rytuose. Atvyki!... ir nuesipirkit už */į KAINOS... ir 

turėsit geriausios rūšies rūbus už daug mažesnę kainų, negu jie yra verti!

SIMON ACKERMAN’S KAINOS YRA §59.95 IKI §150... DABAR »/2 KAINOS §29.98 IKI §75.

MAY’S BASEMENT VYRŲ RŪBŲ SKYRIUS TIKTAI DOWNTOWN.
SPECIALIOS PIRMADIENIO PARDAVIMO VALANDOS 8 A. M. IKI 9 P. M,
Kadangi yra tokia žema kaina, tai už pataisymus reikės mokėti mažą priedą — ir Eagle 

Stamps priedas, kuris padidina sutaupąs.

vardinti laimėtoją. Tačiau vado
vaujantis sudaryta varžybų lente
lę, galima beveik tvirtinti, kad 
pusiau baigmėje susitiks Kovas 
I — Aras ir Žaibas I - Neris.

Jaunių B klasės varžybose pa
sirodys septynios komandos. Čia 
Lituanicą ir Žaibą atstovaus po 
dvi komandas. Kiti dalyviai*. Ci
cero Ateitis, Aras ir Neris. 
Praėjusiais metais pirmoji vie
ta teko Clevelando Žaibui. Žai
bas ir šiemet atvyksta pajėgio
je sudėtyje.

Jaunių C klasėje varžysis Atei
ties, Neries ir Žaibo komandos.

Mergaičių tinklinio A klasėje 
susitiks Aro Kovo, Neries ir

Žaibo komandos. Dagkartiniam 
meisteriui Žaibui šiemet teks 
gerokai pasitempti prieš Nerį. 
Mergaičių tinklinio B klasėjebus 
tik vienos rungtynės tarp Ne
ries ir Ateities komandų.

Be čia suminėtų kamuolio var
žybų, dar bus Neris -• Žaibas 
mergaičių A klasės krepšinio ir 
Neris -- Žaibas jaunių A klasės 
tinklinio varžybinės rungtynės.

Lygiagrečiai bus pravedamos 
ir visų prieauglio klasių stalo te
niso varžybos.

Šeštadienį jaunių A klasės 
krepšinio varžybos vyks Mar- 
ąuette parko salėje, Marąuette 
Rd. ir Kedzie gatvių kampas. 
Jaunių B ir C klasių krpšinio 
ir visos tinklinio varžybos bus 
pravestos Gage parko salėse, 
Western ir Garfield Blvd. (55th 
street) kampas. Stalo teniso var
žybos (abi dienas) vyks Jaunimo

Centre, 5620 so. Claremont Avė.
Visos baigminės rungtynės 

sekmadienį bus Lavmdale par
ko salėje, 43000 W. 31 Street. 
Šeštadienį ir sekmadienį var
žybos pradedamos 10 vai. ryto.

Reikia būtinai suminėti, kad 
įėjimas Į visas varžybas bus ne
mokamas. Todėl tikimasi su
laukti gausaus skaičiaus žiūro
vų. Visi kviečiami atsilankyti ir 
į šeštadienio vakare rengiamą 
šokių vakarą Jaunimo Centre. 
Pradžia 7:30 vai. Pirmenybių 
vykdytojas — Chicagos Sporto 
Klubų Komitetas.

Į pirmenybes iš Clevelando at
vyksta FASK-to pirmininkas J. 
Nasvytis, sekretorius A. Biels- 
kus ir kiti pareigūnai. Chica
goje FASK-tas yra numatęs spau
dos konferenciją ir pasitarimą su 
klubų atstovais.

P. Ptr.
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VISI KVIEČIAMI PAMATYTI IR IŠGIRSTI

DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTĄ

Faustas Strolia, tautinių šokių vadovas 
ir dirigentų pavaduotojas

Akomponiatonus prof. V. Jokubėnas

Algis Šimkus, dirigentas

Kovo 3 d. Clevelande, Slovenian 

Auditorium, 6417 St. Clair Avė

Programoje, dalyvaujant solistams M. Kripkauskie- 
nei, A. Braziui ir J. Vazneliui , bus duodamos iš

traukos iŠ operiį Pagirėnai ir Gražina

Bilietus jau gab’ma isievti: Lietuviu Preky
bos Namuose — 6905 Sunerior Avė ir sekmadie
niais po lietuviškų pamaldų šv. Jurgio parapijos 
salėje. Telefonu UT 1-1921 kvietimus galima už
sisakyti nuo 7 iki 9 vai. vak.

KONCERTO PRADŽIA 7 VAL. VAK. BE 
VĖLAVIMO.

Koncertą ruošia LB Clevelando I apvl. valdyba

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Nemažas būrys žaibo 
klubo sportininkų, atskiru 
autobusu, šj savaitgalį iš
važiuoja į Chicagą dalyvau
ti apygarainese sporto var
žybose. Varžysis tinklinio, 
krepšinio ir stalo teniso ša
kose.

Praėjusį savaitgalį, vasa
rio 17-18 d. žaibo klubo na
rė Rūta Gaidziūnaitė daly
vavo atvirose stalo teniso 
varžybose East St. Louis, 
Mo. Mergaičių grupėje lai
mėjo antrą vietą, o mišriam 
dvejete, su partneriu taip 
pat junioru, iš Mihvaukee, 
laimėjo pirmą vietą, įveik
dami kelių valstijų geriau
sius stalo tenisininkus. Var
žybose dalyvavo labai gau
sus kelių valstijų stalo te
nisininkų būrys.

• Vasario 16 iškilmes šv. 
Jurgio parapijos mokiniai.

Praeitą šeštadienį Clevelande. susituokė Monika Blažytė su Mykolu Slapšiu. Nuotraukoje jaunieji tarp 
svečių Čiurlionio ansamblio namuose suruoštose vaišėse, prieš išvykstant J Washingtoną, D. C., kur 
•M. Slapšys turi valstybinę tarnybą. V. Pliodžinsko nuotrauka

lietuviukai ir kitataučiai, 
seselių mokytojų paruošti, 
siais metais labai gražiai ir 
nuotaikingai atšventė, daly
vaujant klebonui kun. Iva
nauskui, kun. Dzegoraičiui 
ir grupei tėvų, kurie darbo 
dieną galėjo ateiti į iškil
mes.

Clevelando vilkiukai, davę įžodį iškilmingoje sueigoje Vasario 16 
proga, J kurią iš Chicagos buvo apsilankęs skt. V. Vijeikis.

J. Garlos nuotrauka

• Visuotinis SLA 136 
kuopos narių susirinkimas 
kviečiamas vasario 25 d., 12 
vai. Lietuvių salėje.

Pranešimai apie veiklą 
bei pajamų ir išlaidų apy
skaitos praeitame susirin
kime jau priimti ir patvir
tinti. Dabar turėsime iš

rinkti kuopos valdybą bei 
kitus įvairius organus ir 
pareigūnus.

• VI. Braziulio dramos 
studija buvo išvykusi į Chi
cagą ir ten suvaidino Balio 
Sruogos komeriją "Uošvė”, 
kuri kiek anksčiau buvo pa
statyta Clevelande.

• Gražus 9 kamb. vienos
šeimos namas. Saulės por
cini. Langinės. Kilimai. Dvi 
vonios. Įrengiamas trečias 
aukštas. Gali būti naudoja
mas, kaip pajamų nuosavy
bė. 7504 Myron Avė. Telef. 
EN 1-2642. (24)

Vienintelė lietuviška pir
kimo - pardavimo įsta i g a 
Ohio valstybėje, kuri pri
klauso trims "United mul- 
tiple listing service” gru
pėms.

Todėl mes visuomet turi
me daug namų Justi pasi
rinkimui, o kad Jūsų namas 
būtų greičiau parduotas, 
Jūsų namo nuotrauką gau
na apie 1000 pardavėjų.

*
3-jų miegamųjų namas su 

gražiu sklypu, prašo tik
20,200 dol.'

švarus tik 2 miegantieji, 
prašo 16,900 dol.

2-jų šeimų plytinis, kiek
vienas butas turi po 3 mie
gamus. Nebrangus.

4 miegamųjų namas visai 
naujas, prašo tik $18,500. 
minėti namai yra Lake 
Shore ir Nefl Rd. rajone.

Turime labai gerą 3-jų 
šeimti namą vakaruose — 
Lakewood.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti 
IV 1-6900.

EAST SHORE RELTY 
Juozas Mikonis — Reltor 

780 East 185 Street 
Namu MU 1-2154 

(22, 23, 25, 26)

Jaunosioms Clevelando skautėms, davusioms Įžodį, užrišami kak
laraiščiai. J. Garlos nuotrauka

EASTCLEVELAND — 13515 EI ( I-II) AT SI PEBIOlt AVĖ.
SAVINGS

EARN

a/ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
■ NSUREO TO

•IO ooo

OPEN EVERY SATURDAY ONTIL 2:30

SAVE BY MAIL 
POSTAGE P AID BOT H WAYS

JN TO5V.N OEFJCE — 6712 SL'PEIUUH AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dtlla E. Jakubs & J. Jakubs

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

6621 Ėdru Avenue 936 Erurt 185 St.
EN 1-1763 KE 17770



DIRVA
Nr. 23 1962 m. vasario 23 d.

KAS IR KUR?
• ALT S-gos Philadelphijos 
skyrius mielai ir gausiai su
tiko ir pasižadėjo dalyvauti 
Elizabetho skyriaus dešimt
mečio pobūvyje su skyriaus 
pirmininku Juozu česoniu. 
Rengėjai tai vertina kaip 
labai brangų bičiulišką ges
tą bendrame tautiniame 
darbe.
• Konsulas Anicetas Simu
tis vasario 11-tą dieną lan
kėsi Waterbury, Conn., kur 
skaitė paskaitą Lietuvos 
n e p riklausomybės minėji
me, įvykusiam šv. Juozapo 
parapijos salėj.

Minėjimą ruošė vietos 
ALTas, kuriam -vadovauja
C. Boguš'as.
• Dr. H. Montvilienė, gyve
nanti New Yorke, RLA 
kompanijos siunčiama, šio
mis dienomis tarnybos rei
kalais lankėsi San Francis- 
co mieste ir jo apylinkėse.

Ta pačia proga Dr. H. 
Montvilienė aplankė Menlo 
Park, Cal. gyvenančias dvi 
lietuves mokslininkes — is
torikę Dr. M. Gimbutienę ir 
fiziologę Dr. L. Biržys.

• Inž. Stasys Virpša, Neo 
Lithuania Korporacijos vy
riausios valdybos sekreto
rius, vasario 10 d. susituo
kė su Irena Jaruševičiene.
• Latvių laikraštis ”Laiks”, 
leidžiamas New Yorke, 
įspūdingai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės 44-ją 
sukaktį, vasario 14 d. nu
meryje plačiai aprašyda
mas. Įsidėjo tautinių šokių 
vadovės Ivaškienės, iš Bos
tono tautiniais drabužiais 
nuotrauką, o iš nepriklau
somos Lietuvos vaizdą.
• Chicagos Lietuvių Operos 
valdybos atstovai Vytautas 
Radžius ir Algirdas Trinkū
nas aplankė kompozitorių 
K. V. Banaitį ir tarėsi jo 
operos "Jūratė ir Kastytis” 
instrumentavimo ir pasta
tymo reikalais.
• Matas Naujokas, chica- 
gietis, paskyrė 10 dol. auką 
kompozitoriui K. V. Banai
čiui paremti.
• Aldona Dulaitis, iš Ro.val 
Oak, mokėdama už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• Dr. T. Palionis, iš Mil- 
waukee, mokėdamas už Dir
vą atsiuntė $5.00 auką.
• T. Blinstrubas, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

• Valteris Banaitis, Free 
Europe Miunchene, radijo 
tarnautojas, savo viešnagės 
JAV metu, Chicagoje lan
kysis ir padarys pranešimą 
kovo 10 d., šeštadienį, Jau
nimo Namuose, 5610 So. 
Claremont Avė. Pradžia 7 
vai. vak.

Kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė, o ypač jau
nuomenė, atsilankyti.

• Lietuvių Fondui Dr. Pra
nas Mažeika ir ponia Valen
tina atsiuntė tūkstantinę 
dol. palinkėdami fondo or
ganizatoriams nepavar g t i 
šioje svarbioje misijoje dėl 
lietuviškų reikalų, ši gydy
tojų šeima augina du vai
kus: sūnų Andrių-Algiman- 
tą, 18 m. baigusį Notre 
Dame gimnaziją, o dabar 
lankantį Loyolos universi
tetą. Jis rengiasi medici
nos profesijai, taip pat au
gina dukrelę Ireną-Jūratę 
5 m.

Ponia Valentina, vilnietė, 
baigiusi šv. Kazimiero gim-

MIRė ADALBERTAS 
STANEIKA

Vasario 17 d. Wyncote, 
Pa., mirė diplomatas Adal
bertas STANEIKA, išbuvęs 
Lietuvos užsienio tarnybo
je iki pat okupacijos. Palai
dotas vasario 20 d. Nuliūdi
me liko žmona dr. Marija 
Staneikienė, gyv. 155 
Greenwood Avė., Wyncote, 
Pa.

Velionis buvo gimęs 1885 
m. balandžio 23 d. Lietuvos 
užsienio tarnybon įstojo 
1921 metais pradžioje eida
mas spaudos attache parei
gas prie Lietuvos Pasiunti
nybės Romoje, o vėliau Pa
siuntinybės sek retoriaus. 
Nuo 1930 metų dirbo Užsie- 
noi Reikalų Ministerijos 
centre eidamas sekreto
riaus, referento ir patarėjo 
pareigas.

Lietuvos okupacijos pasė
koje velionis buvo atsidū
ręs su žmona tremtyje Vo
kietijoje, iš kur 1949 m. 
spalio mėn. persikėlė į J. A. 
Valstybes.

PRIĖMIMAS NEW YORKE 
VASARIO 16 PROGA

Lietuvos Generalinis Kon
sulas ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas, mūsų tautos ne- 
priklausomy b ė s atgavimo 
proga, Vasario 16-ą dieną, 
Baltijos Laisvės namuose, 
New Yorke suruošė iškil
mingą priėmimą svetimų 
valstybių diplomatiniams ir 
konsulariniams atstovams, 
Laisvosios Europos Komite
to nariams ir kitiems lietu
vių draugams.

Priėmime dalyvavo Libe
rijos generalinis konsulas 
dr. Thomas, Graikijos, Ko
rėjos generaliniai konsulai 
su poniomis, Ekvadoro kon
sulas, New York Times 
dienraščio redaktorius To- 
lishus su ponia, Herald Tri
būne reporteris Wolf, Free 
Europe Komiteto pirm. Ri- 
chardson ir daug kitų.

Raštu sveikino Australi
jos, Belgijos generaliniai 
konsulai ir daug kitų.

Iš lietuvių buvo kviesti 
centrinių New Yorko orga
nizacijų ir spaudos atstovai.

Svetimtaučius svečius ža
vėjo mūsų lietuvaitės, pasi
puošę tautiniais drabužiais.

Šio priėmimo pasisekimu 
itin rūpinosi generalinis 
konsulas J. Budrys, konsu
lai V. Stašinskas ir A. Si
mutis su poniomis. LLK-to 
pirm. V. Sidzikauskas ir vi
si komiteto nariai.

naziją, o vėliau studijavo 
filosofiją ir pedagogiką Vy
tauto Didžiojo Universitete. 
Veikli skautų organizacijo
je, priklauso Filiae Lithua- 
nica korp!

Dr. Pranas, gimęs Sibire, 
po pirm. Didž. karo jo tėvai 
grižo į Kauną. Jis baigė 
Aušros berniukų ginui. ir 
1944 baigė mediciną Vyt. 
Didž. Universitete. Vėliau 
baigė Karo Mokyklą aspi
rantų. Vokietijoje dirbo ka
ro ligoninėse, o vėliau Aug
sburgo D. P. stovyklos li
goninėje.

čia. Amerikoje, dirbo Wil- 
mington, Delaivare, South 
Shore, Chicagos ligoninėse 
ir 1955 m. išlaikė Illinois 
reikalaujamus egzaminus ir 
pradėjo savo medicinos 
praktiką Lake Zurich, III.

Jis buvo labai aktyvus 
sportininkas ir dalyvavo lie
tuvių krepšinio komandoje, 
kuri 1937 ir 1939 (Rygoje 
ir Kaune) laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes.

I

Dainavos choras, išpildęs meninę programą Vasario 16 minėjime Chicagoje. Prieky stovi muzikai 
A. Šimkus, prof. V. Jokubėnas ir ALT pirm. kun. A. Stašys. v. Račkausko nuotrauka

Chicagoje užbaigta Nepriklausomybės

Vasario 18 d. Chicagoje, snie
go audra jau iš nakties užpustė 
kelius, (.vidurdienį šlapdripava
žiavimą padarė stačiai pavojin
gu. Atrodė, kad buvo bandoma 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
ryžtas dalyvauti svarbiausiame 
Vasario 16 dienos, Chicagos Lie
tuvių Tarybos suruoštame, mi
nėjime.

Kaip Sibiro pusnys nesustab
do pavergtųjų lietuvių minėti Ne
priklausomybės paskelbimo die
nos, taip ir Sibiro pūgos Chica
goje, negalėjo sulaikyti laisvų
jų lietuvių. Dar gerokai prieš 
antrą valandą kada minėjimas 
turėjo prasidėti, būriai lietuvių, 
kasdamiesi sniegu užneštose 
gatvėse, visomis įmanomomis 
susisiekimo priemonėmis sku
bėjo J Marijos aukštesniosios 
mokyklos salę. Greitai visos sė
dimos vietos buvo užpildytos.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, vilnietis kun. Adol
fas Stašys atidarė minėjimą ir 
pakvietė Dariaus ir Girėno bei 
Don Varno postų ir lietuviškųjų 
organizacijų vėliavas Į sceną. 
Stepo Sodeikos vadovaujamas 
Dainavos lietuvių meno ansamb
lis sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Invokaciją katalikams 
sukalbėjo kun. V. Bagdanavičius, 
o evangelikams kun. P. Dilys. 
Savanoris —kūrėjas Adolfas Jot- 
ka perskaitė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą.

Kun. Stašio pakviestas l kal
bėtojo tribūno išėjo mūsų gene
ralinis konsulas Chicagoje dr. 
Petras Daužvardis. Jis savo kal
boje pareiškė, kad šiandieną 
Lietuva kenčia žiauriausią vergi
ją Sovietų Sąjungos kalėjime. 
Sovietai neturi jokių teisių Į Lie
tuvą. Turime nepaliaujamai rei
kalauti, kad Kremliaus oligarchai 
derintų savo veiksmus su žod
žiais ir atstatytų Lietuvos nepri
klausomybę. Be laisvos Lietuvos 
negali būti pastovios pasaulio 
taikos. Lietuva bus laisva!

Leonardas Šimutis, jaudinan
čiais žodžiais papasakojo apie

Neseniai iš Lietuvos atvykęs inž. Juozas Mikolovas (dešinėje) 
minėjime susitiko su savo senu pažĮstamu mokytoju, Dirvos foto 
bendradarbiu, Antanu Gulbinsku. V. Račkausko nuotrauka

Maloniai kviečiame at
silankyti į L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania ir L. T. A. 
Sambūrio rengiamą 
tradicinį

Svečiai bus linksminami B. Pakš
to orkestro ir vaišinami, kaip 
įprasta, mūsų gamintais užkan
džiais ir Užgavėnių blynais bei 
kava be atskiro užmokesčio.

Veiks savas gėrimų bufetas.

Staliukai užsisakoma iki kovo mėn. 1 d. 
imtinai pas J. žvvnį, 
6428 So. Campbell Avė.
Telef. PR 6-1349.

minėjimo savaitė

Chicagos ALT pirm. kun. A. Stašys su neseniai iš Lietuvos atvy
kusiu inž. J. Miklovu, kurio kalba minėjime visus sudomino. 

V. Noreikos nuotrauka

{vykus} apsilankymą pas Jungti
nių Amerikos Valstijų preziden
tą John F. Kennedy.

Inž. Antanas Rudis minėjimo 
dalyviams pristatė { minėjimą 
specialiai atvykusi Amerikos 
kongreso narj Ray J. Madden. 
Pastarasis kongrese atstovauja 
Indianos valstiją.

Svečias pirmiausia pasidžiau
gė, kad sniego audra ir pusnys 
nepajėgė sulaikyti lietuvių su
sirinkti Į š{ minėjimą. Toliau 
jis nurodė, kad istorijoje ne
buvo ir nebus tirono, kuris pa
jėgtų išsilaikyti ilgesni laiką. 
Žus ir komunistų tironija... Jis 
nežinąs kitos tokios tautos, kaip 
lietuvių, kuri per trumpą ne

12 MĖN. GARANTIJA
visoms dalims, jei perkate Dumont televiziją. Kelios dešimtys 
aparatų pasirinkti: RCA, Zenith, General Electric, Emerson. 
Gradinsko TV, radijų ir patefonų -- vietinių ir vokiškų -- 
krautuvė, 2512 W. 47th Str., Chicago, 111.; FR 6-1998.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ įvykstantį 1962 m. kovo 3 d.
B. Pakšto svetainėje, 
2801 West 38 Street.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

priklausomo gyvenimo laikotar
pi, būtų pajėgusi padaryti tokią 
didelę pažangą. Lietuva pasau
liui pademonstravo demokrati
jos teigiamą vertę. Lietuvos Į- 
statymdavystė paisė žmonių in
teresų. Pravesta žemės reforma. 
Plėtėsi prekyba ir pramonė li
gi žiaurusis užurpatorius užpuolė 
kraštą ir pavergė lietuvių tautą.

Kersteno komisijos tyrinėji
mai parodė kokių niekšingų prie
monių imasi komunistai siek
dami savo tikslų. Jie ir dabar 
valdo pavergtuosius tomis pat 
niekšingomis priemonėmis. Jie 
reikalauja tautinio apsisprendi
mo laisvės Afrikos tautoms, o 
kada gi jie leis savo krašte pa
vergtiesiems apsispręsti?Jieiš- 
silaiko tik melagingos propogan- 
dos dėka. Skaudžiausiai juos vei
kia tiesa. Jei tiesa įsiviešpatau
tų, nebūtų komunistų vadų. Jie 
tuoj būtų nušluoti nuo žemės pa
viršiaus.

Neseniai Mashingtone de
monstravo studentai prieš atomi
niu bombų bandymus. Nematyt 
buvo jų tarpe nei lietuvių, nei 
lenkų, nei vengrų ar kitų tauty
bių atstovų, kurie pažĮsta ko
munizmą ir jo klastas. Chruš
čiovas visą laiką tobulino ir to

Pageidaujama stalus užsisakyti grupėmis 
Korporantai kviečiami dalyvauti su 
spalvomis.

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

bulina atominius ginklus. Reikia 
stengtis, kad tiesa pasiektų vi
sus, tada sugrius komunizmo 
ramstis -- begėdiškas melas.

Po kalbos giedrininkiųatstovės 
Elena Juknevičienė ir Rita Žu
kauskaitė (teikė kongreso atsto
vui Ray J. Madden vieną egzemp
liorių Armonienės - Nasvyčio 
knygos "Palikite ašaras Mask
voje".

Po Amerikos kongreso atsto
vo i kalbėtojo tribūną pakvies
tas neseniai iš okupuotos Lietu
vos atvykęs geologijos inžinie
rius Juozas Miklovas. Pirmiau
sia jis perdavė sveikinimus iš 
pavergtosios tėvynės. Po to savo 
ilgokoje kalboje jis palietė visą 
eilę mums rūpimų klausimų,- į 
kuriuos davė atsakymus, kaip 
okupuotoje Lietuvoje likę tau
tiečiai l juos atsakytų.

Kalba pasižymėjo nuoseklumu. 
Sunku iš jos daryti ištraukas, 
nes ji visa lygiai mums svarbi. 
Jo kalba turėtų būti ištisai pa
skelbta mūsų spaudoje. Ji buvo 
pilnai išbaigta, ir kiekvienas 
jos sakinys nuosekliai apgal
votas.

Juozo Miklovo asmenyje šio 
krašto lietuviai susilaukė pa
jėgaus kalbėtojo. Jo kalbos sti
lius primena demokratinių kraš
tų diplomatinių atstovų kalbų sti
lių, kur ne tiek svarbu sakyti, 
kiek pasakyti tiksliai ir išbaig
tai. Jo balse nėra šūkavimų. Gal 
seniau atvykusiems lietuviams 
jis ir buvo kiek nuobodus, bet 
naujiesiems, kurie sudarė ne
mažiau pusės minėjime dalyva
vusių, jis buvo geras. Lauksime 
tolimesnių jo pasirodymų mūsų 
susirinkimų tribūnose.

Pats Juozas Miklovas minėji
me sutiko savo seną pažįstamą, 
buvus} Kartenos mokyklos, ku
rią Miklovas lankė, mokytoją, 
mūsų žinomą visuomenininką ir 
lietuviškojo jaunimo reikalų 
gynėją Dirvos bendradarbj An
taną Gulbinską. Daug apie ką 
abu galėjo pasikalbėti.

Po Miklovo, Antanas Repšys 
paskaitė minėjimo rezoliucijas, 
o Eufrazina Mikužis -- atsišau
kimus ir sveikinimus.

Po pertraukos sekė meninė da
lis.

Mūsų mieloji solistė Monika 
Kripkauskienė padainavo dvi dai
neles, o Algirdas Brazis, tris.

Per minėjimą M. Drunga įtei
kė Chicagos lituanistinės mokyk
los piniginę auką Chicagos ALT 
pirmininkui kun. A. Stašiui.

V. Noreikos nuotrauka

Minėjimo dalyviai jiems nesi
gailėjo paploti.

Minėjimo pabaigai lietuviųme- 
no ansamblio Dainavos choras, 
Algiui Šimkui diriguojant irprof. 
Vladui Jokubėnui akompanuojant, 
padainavo dvi daineles, o minė
jimą užbaigė Lietuviais esame 
mes gimę".

Minėjimas buvo Įspūdingas, 
žymiai sustiprino visus dalyvius 
daugiau dirbti Lietuvos laisvės 
reikalui

VYT. A. RAČKAUSKAS

Įėjimas — $4.00
Studentams — $2.50.
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