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Trisdešimt penkeri metai 
Lietuvos valstybės tarnyboje

Chicągoje, netoli nuo lietuviš
ko Marąuette parko, Artesian 
gatvėje, 6147 numeriu atžymėtą 
namą puošia emaliuota iškaba, 
kurios Įrašas ir ryškus vyčio 
ženklas praeiviams tvirtina, kad 
čia priešo nepagrobta Lietuvos 
dalis, Lietuvos konsulato {stai
ga. Šiame name jau eilė metų 
dirba ir gyvena atstovaudamas 
Lietuvą dr. Petras Daužvardis.

Šių metų kovo 18 d. Chicago
je bus iškilmingai atšvęsta dvi
guba dr. Petro Daužvardžio su
kaktis. Viena -- liudijanti jo 35- 
rių metų bepertraukos konsulia- 
rinę tarnybą, kita 25-rių metų 
konsulavimą Chicagoje.

Chicagoje reziduojančio diplomatinio korpuso priėmime pas Chicagos burmistrą 1961 metais, 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis su burmistru R. Daley. Nuotraukoje iš kairės: Meksikos 
konsulas J. Osorino su-ponia, tarp jų Islandijos konsulas A. Helgason, Chicagos burmistras R. Daley 
su ponia, J. Daužvardienė ir dr. P. Daužvardis.

Sukaktuvininkas yra gimęs 
Latvijos lietuviškame Alūkšto. 
apskrityje ir Į šj kraštą su tė
vais atvyko 1914 m. 1918 - 1922 
m. jam teko studijuoti tuo me
tu lietuviais gausiame Valparaiso 
universitete ir čia pat lietu
viams studentams dėstyti lie
tuvių kalbą. Bakalauro laipsnĮ 
gavo 1924 m. Georgetovvno uni
versitete, Washingtone. 1940 
- 1943 m. studijas tęsė John 
Marshall teisių mokykloje Chi
cagoje, kur gavo magistro ir tei
sių daktaro laipsnius.

Su diplomatiniu darbu sukaktu
vininkas susipažino studijų metu 
Washingtone, kada tuometinis 
Lietuvos pasiuntinys V. Černec- 
kis pakvietė dirbti pasiuntiny
bėje. Darbas nebuvo nuolatinis, 
tačiau jaunam studentui buvo nau
dingas ir labai patrauklus. Vos 
metams praslinkus, gyvenant 
Bostone ir redaguojant Darbi
ninką, gavo kvietimą diplomati
nei tarnybai, kur{ priėmė ir iš
vyko kuriam laikui { Lietuvą 
dirbti Užsienio Reikalų Minis
terijoje. Čia, teisių skyriuje ar
timiau susipažinęs su darbu, ga
vo paskyrimą ir užėmė vice
konsulo vietą New Yorko kon
sulate. 1937 m. konsulo parei
goms perkeltas { Chicagą, o 1961 
m. Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos šefo Stasio . Lozoraičio buvo 
pakeltas Į generalinius konsulus. 
Pakėlimas Valstybės Departa
mento buvo pripažintas ir pa
tvirtintas.

Nepriklausomos Lietuvos vy- 
•riausybė, {vertindama dr. Petro 
Daužvardžio nuopelnus, yra ap
dovanojusi D. L. K. Gedimino 
III ir IV laipsnio ordinais. Dr. 
Petras Daužvardis yra {vertintas 
visos eilės amerikiečių ir lie

tuvių {staigų bei organizacijų, 
išrenkant garbės nariu arba pa
gerbiant specialiais ženklais.

Chicagos konsulato ribos tę
siasi nuo Ohio, Michigano valsty
bių iki Californijos, Aliaskos ir 
Havajų salyno. Paskirais atvėjais 
konsulatui tenka pasireikšti ir 
pagelbėti Pietų Amerikoje, Eu
ropoje ir net Azijoje gyvenan
tiems lietuviams. Konsulatas, 
kaip ir anksčiau, išduoda Lie
tuvos užsienio pasus, kuriuos 
pripažįsta dauguma laisvojo pa
saulio valstybių ir jų savinin
kams suteikia reikiamas vizas. 
Pavyzdžiui, galima suminėti ir 
1959 m. {vykusią lietuvių krep

šininkų išvyką { Pietų Ameriką. 
Trys išvykos dalyviai keliavo su 
konsulato išduotais užsienio pa
sais ir kelionėje nesutiko jokių 
kliūčių. Minėtinas yra ir vie
nas Omahos, Nebr. lietuvis, ku
ris nesenai sutvarkė paso galio
jimą prieš išvykdamas {tolimą
ją Japoniją.

Be užsienio pasų išdavimo yra 
begalės ir kitų reikalų, kuriuos 
generalinis konsulas dr. Petras 
Daužvardis su pasišventimu at
lieka ir sutvarko.

Šiuo metu dažnai tenka rūpin
tis Lietuvos piliečių palikimų 
bylomis. Sovietų {staigos tiesia 
savo rankas ( tokius palikimus 

-- Kantrybės, drauge! Batams šniūrelių bus, kai turėsime 100 megatonų bombą!...
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ir atkakliai stengiasi bylos eigą 
pakreipti savo naudai. Ginat to
kio pobūdžio bylas, tenka sugaišti 
daug laiko ir neretais atvejais 
vykti Į kitus miestus,norint, už
kirsti kelią neteisėtiems okupan
tų siekiams.

Konsulatą per metus pasiekia 
keli tūkstančiai laiškų. Jų tu
rinys, kaip ir siuntėjai, labai 
{vairuoja. Nemažas laiškų skai
čius ateina iš {staigų, mokyklų 
ir pavienių asmenų, teiraujantis 
ir prašant žinių apie Lietuvą 
ir lietuvius. Dažnai dr. Petras 
Daužvardis kviečiamas ameri
kiečių organizacijų skaityti pa
skaitas, daryti pranešimus ar

ba dalyvauti debatuose. Jam ne
svetimi ir pasirodymai televizi
jose, radijo programose ar pasi
reiškimai spaudos skiltyse.

Lietuvių tarpe, ypatingai Chi
cagoje, generalinis konsulas ma
tomas {vairiomis progomis. Ne
aplenkia jis minėjimų, koncertų, 
paskaitų, susirinkimų. Ir nežiū
rint kas jas rengtų. Ar tai būtų 
bendrinė, politinė, ideologinė, 
profesinė, konfesinė ar kurio 
kito pobūdžio organizacija. Jei 
tik laikas palankus, kvietimas 
patenkinamas irdr. Petras Dauž
vardis sulaukiamas susibūrusių
jų tarpe. Nemato dr. Petro Dauž
vardžio tik savo gūžtose susi-

Lietuvos konsulas Chicagoje Dr. P. Daužvardis, lydėjęs Lietuvos respublikos prezidentą Antaną 
Smetoną 1942 metais oficialiam vizitui pas lllinois gubernatorių Dwight H. Green. Nuotraukoje sėdi 
iš kairės: Dr. P. Daužvardis, Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, lllinois valstijos guberna
torius Dwight H. Green. Stovi iš kairės: Dr. S. Biežis, B. Gediminas, amerikietis pareigūnas, A, 
Vanagaitis, J. Kazanauskas, P. Žiūris, kun. Junkeris, kun. A. Linkus, A. Olis, Grišius ir K. Karpius.

SOVIETŲ 'KULTŪROS’ PAVYZDŽIAI LIETUVOJE
Daug kalbama apie kultūrinj 

bendradarbiavimą su okupuota 
Lietuva, kurio tikrasis tikslas -- 
padlaižiavimas kolonialistams. 
Todėl tegu visi pipiriniai atsi
mena: du milijonai lietuvių Lie
tuvoje, atėjus laisvės valandai, 
atatinkamai paminės šiuos "kul
tūrininkus”.

Geriausias kultūrinio "sukles
tėjimo pavyzdys yra lietuvių tau
tybės gyventojų sumažėjimas. 
Jeigu prieš karą buvo virš 2 , 5 
milijono lietuvių, tai dabar kažin 
ar besiekia 2,0 milijonų. Sovie
tinė statistika tėra tik tiek pa
tikima, kiek "tėvelis" Džugasvili 
šiais laikais. Reiškia, per 20 me
tų, okupuotoje Lietuvojeprieaug- 
lio "nebuvo", o kasmet lietuvių 
vis mažėja. Karo veiksmų tie
siogiai paliestų ir žuvusių buvo, 
palyginti, nedaug. Vokiečiai žai
biškai pražygiavo per Lietu- 

sukę, raudonspalviai lietuviai. Su 
jais jam nepakeliui. Jie Lietuvos 
nepriklausomybės priešai.

Generalinio konsulo darbo va
landos sunkiai derinamos ofi
cialiu tvarkaraščiu. Dirbama 
ir veikiama nepaisant laiko ir 
dažnai nuovargio. Artimiau pa
žįstančiam konsulato aplinką ir 
žinančiam nesuskaitomas parei
gas, tegalima tik stebėtis ištver
me ir pasišventimu.

Širdinga ir nepailstanti dr. 
Petro Daužvardžio darbų talki
ninkė yra jo žmona, Amerikos 
lietuvaitė Juzė Rauktytė. P. J. 
Daužvardžiai yra išauginę du sū
nus. Petras - Vytautas yra ve
dęs Dolores Šrupšaitę ir augi
na keturis sūnus ir dukrą. Jų 
prieauglis jau veikia lietuviškoje 
aplinkoje, dalyvaudamas Atei
ties jaunųjų tautinių šokių gru
pėje. Petras V. Daužvardis dir
ba Argonne atominėje laboroto- 
rijoje. Jaunesnysis sūnus Fabi
jonas - Gediminas, kapitono 
laipsniu, tarnauja aviacijoje.

Dr. Petrui Daužvardžiui, šven
čiant dvigubą sukaktj, priklauso 
visų lietuvių padėka ir pagarba, 
taip rūpestingai ginant Nepri
klausomos Lietuvos teises.

Ptr. P. 

vą. Nedaug lėčiau vėliau ir at
sitraukė.

Pirmųjų stambių aukų parei
kalavo čekistų pradėtieji veži
mai prieš pat karo pradžią, ku
rie dėka vokiečių {siveržimo, 
nespėjo pilnai Jsisiūbuoti.

Nedidelis skaičius lietuvių -- 
komunistų žuvo kartu su izrae
litais, bet didesnioji jų dalis, 
kuri nesiekė kelių tūkstančių, 
pasitraukė su savo darbdaviais 
{ Rusijos gilumą. Čia iš Lietu
vos {vairių tautybių komunistų 
buvo suformuota taip vadinamo
ji "16-toji lietuviškoji divizija". 
Daugiausia aukų jinai padėjo 
Oriolo-Kursko kautynėse.

Įžygiavus rusams {Lietuvąne
mažas skaičius vyrų buvo su
gaudyti ir {vilkti { sovietinę uni
formą. Daugelis jų žuvo ties 
Šiauliais, Klaipėda, Liepoja, Ka
raliaučium.

Beje, 16-toji divizija 1956 m. 
buvo Vilniuje išformuotą. Gene
rolas Žiburkus dabar užima 
armijai, aviacijai, laivynui rem
ti draugijos pirmininko postą. 
Generolas Macijauskas -- res
publikinio karinio komisariato 
karinis komisaras. Tai {staiga, 
kuri tvarko naujokų šaukimą ir 
mobilizacijos reikalus.

Vokiečių okupacijos metais, 
lietuviai nedalyvavo vokiečių ve
damajame naujų žemių užgrobi
mo kare, neskaitant kelių iš
imčių, kurie neviršyja žuvusių
jų komunistų skaičiaus.

Nemaža skaičių Lietuvos jau
nuolių vokiečiai sugaudė turguo
se, gatvėse ir išvežė darbams { 
Vokietiją. Daugelis jų okupuoton 
Lietuvon nebegrįžo, o gyvena Š. 
Amerikoje ar LaisvojojeEuropo- 
je.

Stambiausią lietuvių tautos 
naikinimą atliko berijistai, antrą 
kartą Įsibrovę Lietuvon. Jeigu 
keliasdešimčiai tūkstančių lie
tuviams inteligentams pavyko 
pasitraukti { vakarus, tai kele
riopai didesnis skaičius buvo nu
žudyti kalėjimuose, Sibire. Vie
nas kitas iš jų dar pasiekiąs

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• Nusiginklavimo dery
bos Ženevoje, jose nedaly
vaujant Prancūzijai, pradė
tos be jokio entuziazmo. 
JAV valstybės sekretoriaus 
pareiškimas, kad šaltąjį ka
rą tęsiant ir sovietams atsi
sakant nusiginklavimo kon
trolės, turi ginkluotis ir 
JAV, padarytas pasiūlymas, 
kad būtų tuoj 30', i suma
žinamas ginklavimas, iš so
vietų nesulaukė jokio dėme
sio. Jie tebekartoja, kad jų 
visuotino nusiginkla v i m o 
pasiūlymas, padarytas prieš 
pora metų,, yra geresnis. 
Apie kontrolę jie nieko ne
nori žinoti.

• Prancūzijos ir Alžiro 
sukilėlių derybos, kelius 
kartus skelbtos, kaip jau 
privestos prie greito paliau
bų paskelbimo, dabar vėl 
nukeliamos. Tie patys šal
tiniai skelbia, kad dar pra
eis mažiausia savaitė laiko, 

laisvąjį pasaulj, kaip taisyklė yra 
sergantis ir nebeilgai gyvena.

Šimtais ir tūkstančiais, ap
leidžia tą 'didįjį "rojų" ir Lietu
voje ir šiandien išvykdami { Ka- 
sachstaną ar nusišypsojus laimei 
{ Vakarų Vokietiją.

«
Lietuva, nors būdama tik 2,5 

milj. gyventojų valstybė pasku
tiniu metu turėjo dvi radijo 
stotis: Kaunas, Vilnius. Jos buvo 
moderniai {rengtos. Gyvendami {- 
vairiuose kraštuose, naudoda
miesi (vairių firmų radijo apa
ratais, visada rasdavome lietu
viškus užrašus: Kaunas -- ilgo
mis bangomis, Vilnius --viduri
nėmis bangomis.

Šiomis stotimis, girdėdavome 
lietuvišką kalbą, muziką, dainas. 
Dabar -- Lietuvoje naudodamie
si aparatu, dažniau girdėsite ru
siškai, negu lietuviškai. Ant už
sieninių aparatų skaitysite užra
šus: USSR I, ar USSR H, ar 
Maskva. Vietoje --kalbaVilnius, 
Kaunas, dažnai išgirsite: "go- 
vorit Moskva, slušaiteposlednije 
izvestija". Dar neteko net gir
dėti, jog už rusifikaciją būtų kas 
nors buvęs nubaustas. Bet nacio
nalizmu apkaltintų ir sutvarkytų 
yra pakankamai.

Oficialiai dabar veikia dvi lie
tuviškos stotys. Kaunas, atrodo, 
irgi perduoda valandėles lietuvių 
kalba, bet dėl iškabos, nes visas 
tas (renginys Babtuose reikalin
gas "internacionaliniams" tiks
lams — "tiesai apieUSSRskleis
ti" rusų ir kitomis užsienio kal
bomis.

•
Panašaus likimo, kaip radijo 

stotys, susilaukė ir universite
tai. Turbūt nerasime kiek pa
simokiusio žmogaus, kuris teig
tų, jog kelių specialybių insti
tutai yra aukštesnė, pažangesnė 
mokymo {staiga, negu universite
tas su tų pačių specialybių fa
kultetais, kuriuose ruošiami tie 
patys specialistai, kaip institu
tuose.

(Nukelta { 2 psl.)

o praktiškai, gali ir dar žy
miai ilgiau nusitęsti.

• Valstybės sekretoriaus 
Rusko ir sovietų užs. reik, 
min. Gromyko susitikimas 
Ženevoje, aiškinantis Ber
lyno oro koridorių trukdy
mus iki šiol nieko geresnio 
nedavė. Priešingai, sovietai 
trukdymus didina ir sąjun
gininkų lėktuvų skridimus 
stato į pavojus.

• Ponios J. Kennedy ge
ros valios kelionė Italijon, 
Vatikane ir Indijon, kur ji 
jau spėjo lankytis, vertina
ma simpatijų kėlimu Jung
tinėms Amerikos Valsty
bėms. Esą, dėl jos asmeni
nio patrauklumo ir mokė
jimo bendrauti, ji savo pa
skirtį labai gerai atliekanti.

• Artimiausiu laiku pra
sidės 1 milijono bedarbių 
apmokymas naujiems dar
bams, kuriuos automatiza
cija yra išstūmusi iš įvairių 
seno stiliaus darbu.
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JŪRINE ŠEIMA BOSTONE
...prie jūros, aukštaičiai, 
prie jūros, žemaičiai, 
prie jūros, visa Lietuva...

ŠĮmet jūrų skautams sukanka 
40 metų. 40 metų nuo kovo 12- 
sios, kada Kaune Įsisteigė pir
masis jūrų skautų laivas, vado
vautas Julijaus Jurgėlos. Da
bar jis yra gydytojas JAV-ėse.

Kai kas dar gali prisiminti 
iš nepriklausomybės paradų žiū
rovo akiai neĮprastinėse mėly
nai baltose uniformose žygiavu
sias jūrų skautų eiles. Praša
laičiui neišdildomą ĮspūdĮ darė 
jaunų jūrų skautų drausmingi 
išplaukimai paprasta irkline pen
kiaviete valtele ar dviem, dar 
nuo potvynio nenuslūgusiu Ne
munu, nuo Vytauto bažnyčios 
Kaune Į Klaipėdą per mokykli
nes Velykų atostogas.

Lietuvos karo laivyno pirmie
ji kapitonai Kuizinas ir Laba
nauskas taip ir tada pradėjo savo 
kelią Į marias. Iš jūrų skautų 
vėlesniųjų gretų pildėsi ir Lie
tuvos prekybinio laivyno kadrai.

*
Bostono lietuviams šie jubi

liejiniai jūrų skautijos metai bus 
palikę reikšmingą jubiliejaus žy
mę: čia Įsisteigė Jūrų Skautų 
Vietininkija -- jauniausias Bro
lijos padalinys.

Paradoksai dažnai kausto gy
venimą. Dabartinė jūrų skautų 
šaka yra stipri, siekia netoli 
trečdalio visos Brolijos ir savo 
vienetų turi visur. Tačiau jūrų 
skautijos tvirtovė, sena, užgrū

dinta ir patvari, susispietė pačia
me Amerikos žemyno vidury — 
Chicagoj, Clevelande, Detroite 
ir Toronto. O tokiame Atlanto 
rajone, kurio krantus skalauja 
tikra jūra, per visą dešimtmetĮ 
jūrų skautų vienetai veikė daugiau 
ar mažiau simboliškai. Atlanto 
uostamiesty Bostone, jei ne Rai
mundas Mieželis ir broliai 
V ei t a i, kurie čia prieš daugelį 
metų studijas gilino ir porai 
metų suspindėjo jūrinės skau
tybės puoselėjimu, jūrų skautų 
vieneto taip ir nebūtų buvę. Gal 
net iki pat jūrų, skautijos ket
virto dešimtmečio jubiliejaus.

Šis paradoksas nebūtinai lie
tuviškos kilmės. Sakoma, kad 
JAV-ėse gausiausia jūrų skau
tų Arizonoje ir Nebraskoje, ne 
Kalifornijoj ir ne New Yorke. 
Ir sakoma, kad kaip tik ten ge
riausi vienetai ir laivai. Ten 
jūra branginama. Ten jūrų skau
tai per žiemą rimtai ruošiasi, 
o vasarojant pakrauna laivus Į 
priekabas, nutempia juos Į van
denynus, ir kasmet atlieka ke
liones sūriųjų vandenųbangomis.

*
Kada Bostono jūrų skautų vie

tininkija išplauks Į atvirą Atlan
tą, dar nespėliosime. Bet nuo 
praeitų metų spalio mėnesio ši 
mintis būrė žmones krūvon. Bū
rė jaunus ir senesnius, būrė jau
nius ir būdžius. Steigėsi valtys ir 
laivai. Tėvai telkė pinigą ir prie
mones. Vadovai griebėsi kursus 
eiti. Puošnus biuletenis Banga 
spausdino plačią instrukcinę 
medžiagą. Ignas Vilėniškis

Bostono jūrų budžiai. Stovi iš kairės: A. Manomaitis, L. Eitas, 
A. Vaičjurgis, J. Vilėniškis, V. Ulevičius, Ig. Vilėniškis, V. Ado
mavičius ir G. Čepas.

SOVIETŲ KULTŪROS...
(Atkelta iš 1 psL)

Komunistiniai kolonialistal tos 
nuomonės laikosi, nes Kauno 
universitetą perkrikštijo Į 
medicinos ir politechnikos in
stitutus palikdami juos tose pa
čiose universiteto patalpose,

Kaip skamba politrukams šios 
machinacijos, paaiškins šis pa
vyzdys. Draugai, 3-jų milijonų 
valstybėlei yra per daug dviejų 
universitetų, Įkuriame institutus 
su fakultetais rusų dėstomąją 
kalba -- didiesiems broliams, 
internacionalistams. Atlygini
mui, mokame trigubą stipendi
ją, priimame be egzaminų ma
žuosius brolius litovcus Į Mask
vos ar Leningrado aukštąsias 
mokyklas."

♦
Kiek bijomasi tiesos ir kiek 

Viskas užgniaužiama, parodo se
kantis faktas. Iki šio laiko mo
kiniai nesimoko Lietuvos istori
jos, geografijos. Prieš porą me
tų išleistas Jurginio vadovėlis, 
pasirodo, dar nepakankamai su
falsifikuotas.

Lietuvos geografijos yra irgi 
tik plona brošiūra, kurios prie
dangoje Į mokinių galvas kalami 
partijos suvažiavimų nutarimai 
Lietuvos ūkio vystymui.

Šioms svarbioms disciplinoms 
teskiriamos tik kelios pamokos, 
už tat TSRS istorija, geografija 
dėstoma keli metai. Užrašų pa
galba mokomasi ir lietuvių 
literatūros istorijos.

Jūrinės šeimos arbatėlės dalyviai LTS namuose. Nuotraukoje ma
tomi: Molienė, Porter, Čepienė, Nemuno uosto Direkcijos pirm. 
Ig. Vilėniškis, Čepas, Ausiejienė, Molis ir kt.

Bostono skautų tėvų komiteto pirm. inž. E. Manomaitis perduoda 
tėvų sveikinimus naujajai jūrų skautų vietininkijai. Nuotraukoje 
matomi: R. Molienė, E. Porter, P. Molis, L. Čepienė, Vyt. Izbickas.

Ežerui užšalus, laivelius pakeitė pačiūžos. Čiuožia jūrų skautai: 
L. Eitas, J. Vilėniškis ir V. Eitas.

(HOUSE S 
Į WEAR PUT!

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

Che Cleveland Crust Company
70 C O N V E N I E N T, HELPFUL BANKS

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

savo dosnia ranka užleido savos 
vasarvietės krantinę jūrų skautų 
uostui kurti. Jam valdyti Įsisteigė 
Nemuno uosto globėjų organi
zacija, Įprastinėj kalboj pasaky
tume -- jūrų skautų tėvų ir rė
mėjų draugija. Ji išrinko Uosto 
direkciją: pirmininkas Ig. Vilė
niškis, pavaduotojas A. Mat
joška, iždininkas Ausiejus, sek
retorius Lendraitis ir turto val
dytojas Bajerčius.

*
Netikėtas paradoksas palydėjo 

jūrų skautų pirmuosius žings
nius, kai jie organizuotai nuvyko 
iškilon Į uostą naujai Įgytas val
tis ir motorlaivius nuleisti Į van- 
denĮ ir pabandyti -- ežero pavir
šius apsitraukė ledu. Nors 
čiuožk. Tik pralaužus ledus pa
čia tikrąja to žodžio prasme 
bent 70 pėdų nuo kranto, valtys 
toliau skvo svoriu bei irklų 
pagalba, galėjo pačios skintis ta
ką sau ir kitoms valtims.

Kieta pradžia laimę neša. Bu
vo pasiekta poilsiui ir viralui 
8 akerių (apie du su puse hekta
ro) negyvenama sala. Patogi 
iškylauti bei stovyklauti. Ener
gingomis tėvų -- Vilėniškio ir 
Vaičjurgio pastangomis ir Pem- 
broke Mass. miesto tarybos na
rių prielankumu, toji sala, po 
pusantro mėnesio, buvo perleista 
Bostono Jūrų Skautų Vietinin
kijai naudotis neribotam laikui. 
Šalia Rako vardo stovyklavietės 
Michigane, tai bus antroji lie
tuviška skautų stovyklavietė šio
je dosnioje Dėdės Šamo žemėje, 
ir pirmoji jūrų skautų stovykla
vietė Brolijos istorijoje.

Sausio 20 dieną amerikiečių 
skautų parodoje, pavadintoje 
"Scouting in Action" Bostono lie
tuvių jūrų skautų laivas savo 
eksponatais ir demonstravimu 
medžio drožinėjimo bei Morzės 
raidyno mokymo, savo pačių su
konstruotų iš atliekamų dalių 
aparatu, laimėjo pirmą vietą. 
Lietuvio skauto vardui tatai ne
pakenkė.

Sausio 21 dienos nutarimu lie
tuvių skautų Brolijos Vadija pra
vedė per Įsakymus Bostono Jūrų 
skautus, kaip naują jūrų skautų 
vietininkiją Bostone.

Sausio 27 dieną LTS-os na
muose suruoštoji jūrinės šei
mos vieša arbatėlė sutraukė 
skautų ir tėvų, savų ir svečių 
tiek, kiek dvi pilnutėlės tų na
mų salės galėjo sutalpinti. Sve
čių tarpe matėsi ir amerikiečių 
skautų vadovybės atstovai Mr. 
Van Osdol ir Mr. Por
ter.

Tokie Įvykiai drąsina kiečiau 
ruoštis jūriniam skautavimui, 
nes gera sėkla, bus kritusi Į na
šią dirvą. Kovo 9-11 die
nomis, pačiose jūrų skautijos ju
biliejinės datos išvakarėse, Bos

tone Įvyko jūrų skautų ir vado
vų kursai, kurių pravesti iš Chi
cagos atvyko trys jūrų skautinin
kai su Brolijos Jūrų Skautų Sky
riaus vedėju, užgrūdintu jūrų 
skautininku Edmundu Vengiansku 
Tat Į jubiliejinius metus Bostono 
jūrų skautai galės žengti, kaip 
laukiami broliai.

Suprantama, kad jubiliejinė jū

rų skautų stovykla Rako stovykla
vietėje, kuri prasidės rugpiūčio 
11 dieną, yra visų dar labiau lau
kiama. Bostono jūrų skautų vado
vybei -- skautininkui Mykolui 
Manomaičiui, pavaduotojui 
paskautininkui Stasiui Baltu
šį ui ir adjutantui valtininkui 
Vytautai J u r g ė 1 a i linkėtina, 
kad savo jaunąją vietininkiją sėk
mingai išvestų Į plačiuosius jūrų 
skautijos vandenis.

VYT. GRUODŽIUS

Skautų mamytės paruošusios vaišes jūrinės šeimos arbatėlei 
Iš kairės stovi: Jančiauskienė, Gruzdienė, Vaičjurgienė, Lendrai 
tienė.

Uteniui ir Mlckūnul stebint, jūrų jauniai bando signalizuoti su 
Morzės aparatu. K. Grūzdo nuotraukos

Arbatėlės dalyviai klausosi programos. Nuotraukoje matomi: R. 
Jurgėla, Vaičienė, V. Jurgėlą, Andriulionis, Matjoška, Vaičaitis, 
Vaičius, Kovas, Mickūnas, Utenis, Jančiauskas, Manomaitienė.

Eilė rašytojų, muzikų, dai
lininkų yra daug ko gero sukū
rę laisvės laikais. Sukuria gerų 
kūriniu ir dabar vieni laisvėje 
už Tėvynės ribų, kiti pagal pri- 
spaudikės partijos liniją. Jeigu 
pirmieji paliks amžiams nepa
kitę, tai tie, kurie buvo sukurti 
kgbistų diktatų,atėjus laisvei- bus 
pertaisyti pačių autorių, arba su
silauks to paties likimo, kaip kan
tatos apie Staliną.

Neužmirškime, jog laisvaja
me pasaulyje kiekvieno lietuvio 
meno darbuotojo sukurtas kūri
nys yra tūkstanteriopai ver
tingesnis už tą, kurio pagamini
mui Kremlius moka Džugasvili- 
nėm premijom, iš kolchozininkų, 
darbo lageristų, Sibiro kankinių 
išspaustais rubliais. Komunistai 
pastatė Liūdiškių piliakalnyje pa
minklą "Laimės žiburio" auto
riui. Lietuviai stato žmonių au
kų paminklą,kuris atneš LAISVĘ. 
Tai bus geriausias paminklas vi
siems tiems, kurie dėl jo kovo
jo.

•
"Rusai” -- Baltušnikas (sibi

rietis), Varanauskas, Kalėdienė, 
Saunoris, Tamulis, Murauskas, 
Jukna, Bagdonavičius. Šiuos 
sportininkus užsienio spaudoje, 
radijuje tegirdėsite vadinant -- 
"Ruski". Aišku jie mokosi rusų 
kalbos mokykloje tiek pat klek ir 
lietuvių, užtat Lietuvoje ir moks
las vienais metais ilgesnis, 
negu Rusijoje. Jie turi ir karinio 
rengimo pamokas rusų kalboje. 
Žymieji sportininkai, būdami už
sieniuose, girdi ir kalba daugiau 
rusiškai, negu lietuviškai. Bet 
tik dėka komunistinio šovinizmo, 
jie vadinami "ruski".

*
Keista,kiek Įžūlių žmonių pa

saulyje esama. Dedasi lietuviais, 
nors dažnai lietuviškai nepašve- 
beldžiuoja. Visų bosas: Popov, 
seka Ziman, Sluckij, Laurinčiuk. 
O tokių kopijų mažesniame maš
tabe pilna visur. Ir štai, tie Zi
manai atstovauja tautai, kuri ta
riamai daugiausia jiems blogo 
padariusi?

*
"Pionieriai atžygiuoja, kom

jaunimo pamaina" —taip dainuo
ja vaikų darželių, namų, interna
tų vaikai, eidami gatvėmis. Tuo 
tarpu suaugusiųjų tarpe neišgirsi 
nei vienos tarybinės dainos, dai
nuojamos pobūvių metu. Nors čia 
žmonės yra kiek laisvesni ir 
atsigauna. Aišku, dainelės kaip 

"Du broliukai kunigai" ir vy
resniųjų nedainuojamos.

I, 1960 metais vykusią respub
likinę dainų šventę buvo Įvilioti 
ir Amerikos turistai. Ar žino 
jie, jog ji buvo paruošta sekančiu 
būdu. Ištaigose, Įmonėsebuvo iš
kabinti vadovų nurodymai, kokie 
asmenys privalo dalyvauti cho
ruose, kurie tautiniuose šo
kiuose. Kada toks Įsakymas dėl 
Įvairių kombinacijų nejvykdo- 
mas, tada matome rajono meni
nėje apžiūroje bešokančius pa
čius politrukus: partijos sekreto
riai, instruktoriai, organizacijų 
vadovai ir šiaip Įvairūs partie
čiai. Ir jie vyksta Į respubliki
nę dainų šventę.

Eiliniam lietuviui nėra ir taip 
laisvo laiko asmeniniams reika
lams, nes po darbo yra ir taip 
begalės politinių užsiėmimų, po
sėdžių, reikia privačiai uždar
biauti, nėra jokio malonumo gie
doti: "Mūs Stalinas liaudžiai tar
naut išmokino, ir darbui ir žy
giams jis Įkvėpė mus..."

•
Tarybinę knygą taip "perka": 

Kas metai yra organizuojami 
knygų platinimo mėnesiai. Parti
nės ar profsąjunginės orga
nizacijos vadovai skelbimų len
toje pakabina sąrašus darbuotojų, 
kurie privalo mėnesio laikotar
pyje nusipirkti knygų mažiausiai 
už 20 - 30 rubl. (dabar 2-3) 
vertės. Antrasis sąrašas guli 
paskirtame knygyne, kur nusi
pirkus knygas, atžymima už ko
kią sumą. Tie, kurie ir šiaip 
perkasi knygų,turi visvienpirkti. 
Priešingu atveju prasideda ne
malonus aiškinimasis, tampy
mas. Panašiai, kaip anksčiau 
pasirašant valstybinės paskolos 
obligacijas.

Dar gerai, jog leidžiama pa
sirinkti kokias norima pirkti kny
gas.

Tai viskas irgi išdava melo 
santvarkos, apgavikės partijos, 
kuri pagimdo melo ir apgaulės 
literatūrą. O jai išparduoti rei
kalingas net planas leidžiant spe
cialius Įsakymus, policinėm 
priemonėm Įvykdomus.

DAUSA
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Kovojant dėl tautos laisvės 
negali būti jokių nuolaidų

Sunku būtų buvę patikėti, jei kas mums 1945-tais ar 
kiek vėliau, daugumai dar tebegyvenant Vokietijoje sto
vyklinį gyvenimą, būtų sakę, kad laisvės kovoj taip greit 
atsiras pavargusių ar ir kapituluoti užsimojusių. Tada 
tikrai dažnas būtume teigę, kad mus nori suniekinti ir 
mūsų, kaip politinių pabėgėlių ar tremtinių paskirtį, su
menkinti.

Bet šiandien, maždaug po penkiolikos metų, gyven
dami toliau nuo Lietuvos nutolusiuose kraštuose, jau ma
tome tokiuos apgailėtinus įvykius, kurie mūsų paskirtį 
ne tik menkina, bet ir įžeidžia.

Dar gyvenant stovyklinį gyvenimą, dažnom progom 
patys esame aptarę, kas mes esam,. Tada niekur negalėjai 
nugirsti kitokio atsakymo: esam politiniai tremtiniai, 
vieni prievarta, kiti prieš krašto pavergėją protestuodami 
pasitraukę, kad galėtume kovoti ir laimėtojais sugrįžti.

Šių eilučių rašytojui, vienais ar kitais tikslais, tada 
yra tekę būti beveik visose stovyklose ir niekur neteko 
nugirsti, viešuose ar privačiuose.pokalbiuose, kad kas iš 
Lietuvos būtų pasitraukęs dėl materialinių apskaičiavimų. 
Ir reikia pilnai tikėti, kad jei Lietuvos nebūtų užgriuvu
sios tokios pavergimo nelaimės, tai tik retas kuris, ir tai 
tik kaip ekskursantas, būtume pamatę tuos kraštus, ku
riuose dabar gyvename.

Reikia pripažinti, kad tada mes visiškai negalėjom nu
matyti vienos aplinkybės — tokio nelogiško Antrojo pa
saulinio karo tariamo užbaigimo. Kas galėjo tikėti, kad 
bus leidžiama Sovietų Sąjungai sukurti naują kolonialinę 
ir baisia vergija bei išnaudojimu paremtą imperiją. Tada 
visi manėme, kad karas bus užbaigtas logiškai, kad visos 
buvusios laisvos valstybės vėl bus laisvos, kad niekam 
nesusidarys sunkumų atgal sugrįžti.

Taip pat reikia pripažinti, kad kai Amerikos ir So
vietų kariai draugiškai mainikavo laikrodžiais prie Elbės, 
jau tada pradėjo ryškėti, kad mūsų grįžimo keliai į laisvą 
tėvynę jau labai ilgėja. O dabar, ir didžiausias optimistas 
nebegali drąsiai kalbėti, kada jie pasibaigs.

Taigi visi jau esam dabar susipratę su tuo likimu, 
kad mūsų kartai dar ilgai, o blogiausiu atveju ir mūsų 
vaikams, teks toje kelionėje po svetimus kraštus būti. O 
tokioj ilgoj kelionėj būnant, niekas negali nenumatyti ir 
nuostolių, kuriuos mums sudarys tų kraštų gyvenimo są
lygos, užsuktos kitų tautybių malimo girnos ir viliojantis 
susiliedinimas su gyvenama aplinkuma.

Tokių nuostolių niekad neišvengė kiti, už mus dides
nių tautų politiniai pabėgėliai ar tremtiniai, neišvengsime 
ir mes. Bet kad tuos nuostolius didintume iš tų pabėgėlių 
skaičiaus, kurie jau suaugę patys išgyveno Lietuvos pa
vergėjo "malonumus”, kurie sąmoningai pasitraukė ir 
kurie pasitraukdami pasižadėjo kovoti, tai tikrai sunku 
buvo tikėti.

Negali tokių reiškinių suprasti ir tie, kurie dar taip 
neseniai visus okupantų režimo ''malonumus” išgyveno 
Lietuvoje, ir suradę nors mažą plyšį, pro jį išsiveržė į 
laisvę. Jie nė kaip negali surasti, kad mūsų tarpe atsiran
da tokių, kurie pradeda okupanto nebematyti, daryti nuo
laidas, arba, kaip dabar madinga, koegzistuoti.

Apie tai jau ne kartą čia esame užsiminę ir dar no
rime pakartoti. Mes esame laisvės kovos savanoriai, tik 
atlieką pareigą savo tautai ir valstybei. Mes žinome, kad 
lietuvių tauta dar niekad nebuvo išgyvenusi tokio pla
ningo, kiek ilgesniam laikui išdėstyto, bet labai kieto nai
kinimo, kokį dabar išgyvena. Ir mes žinome, kad į tą 
naikinimo planą okupantas visokiais būdais stengiasi 
įjungti ir pačius lietuvius. Tam tikslui jis pina įvairias 
pinkles, ir kaip voras pakaria musę, taip jie pakaria su
abejojusio sąžinę.

Kovos lauke, jei nori laimėti, turi tik apdairiai ir ryž
tingai kovoti. Kai atsiranda pakrikimas, įsigali abejoji
mas ar susižavima koegzistencija — kova,bus pralaimėta. 
Todėl ir nedovanotiną klaidą daro visi tie, kurie tokiom 
silpnybėm pasidavusius teisina, čia nei giminystė, nei 
pažįstamumas, nei buvęs organizacinis artumas, begali 
jokiu pateisinamu sentimentu tarnauti. Kova yra kova, 
o kovojant dėl tautos laisvės, negali būti jokiu nuolaidų.

B. G.

TIKRAI ipOMU

Labai džiaugiuos, kad atspau- 
dėte Dausos rašinĮ "NewYorkas 
--Vilnius ir 15 metų". Tokie raši

niai gali labiau praplėšti ir tiems 
akis, kurie jau pradeda užmiršti 
kas atsitiko su Lietuva.

Man šiuo atveju labai Įdomu 
buvo patirti, kad S. Narkeliū- 
naitė savo Įspūdžius norėjo Į- 
piršti ir Dirvai. Niekur anksčiau 
apie tai nebuvau užtikęs. O 
pasirodo, kaip kur atsitiko su 
Salomėjos Narkeliūnaitės Įspūd
žiais, labai gerai žino komunis
tinė "Vilnis". I/lomu kas apie tai 
pranešė "Vilniai"?..

STASYS PAROJUS, 
Delton

įjuškas nutvos redakcijai

KODĖL B. RAILA NEDALYVAUJA?
Gerb. Redaktoriau,

aš noriu prašyti vietos papil
dyti bičiulio B. Railos atsaky
mą Į jo paties pastatytą klausi
mą: Kodėl Bronys Raila neda
lyvauja LRS puslapyje Vienybė
je?.

Man, kaip to skyriaus red., 
bus geriausiai žinoma, kiek tie 
kiti bičiuliai tokius klausimus 
stato ir kiek atsako jo drama
tizuotu apeliavimu Į visuome
nę. Tiesa, kad B. Raila buvo 
kviečiamas bendradarbiauti ir 
dėl senų sąskaitų su Vienybe — 
jis atsisakė. Aš asmeniškai ap
gailestavau tą jo sprendimą, nes 
visuomet jo žurnalistiniam talen
tui reiškiau didelį respektą. Ta
čiau LRS dar nepasidarė vieno 
asmens organizacija ir jos na
riai bei rinkti organai vadovau
jasi Įprasta daugumos valia. Ir 
to skyriaus steigimas buvo la
bai rimtai svarstomas Komitete

SPAUDOS APŽVALGA

KAIP IR UŽ KA BOLŠEVIKINĖ SPAUDA
PUOLA D. RAILA?

Chicagos 'Vilnis' prileidžia, kad tai 'Bireli Society pokas’...
Amerikos bolševikinė spauda, 

leidžiama Chicagoje ir Brookly
ne lietuvių kalba, vadina save 
"pažangiaisiais mūsų laikraš
čiais". Patriotiniai Amerikos 
lietuviai jų vadinami "Lietuvos 
fašistai ir šiaip lietuvių išeivi
jos reakcionieriškasis elemen
tas" (Vilnis, Nr. 46, 1962 m. 
kovo 6 d.).

Ši "pažangioji" spauda dažnai 
atžymi fašistų ir reakcionierių 
išpuolius prieš Tarybų Sąjungą 
(toks visada jų žodynas). Bet kaip 
retai kada, š{ sykĮ buvo grei
tas ir smarkus Amerikos lietuj, 
vių komunistinės spaudos atkirtis 
J mūsų bendradarbio B. Railos 
laišką Dirvai dėl Vienybės nau
josios linijos, jos redaktorės 
S. Narkeliūnaitės laikysenos po 
kelionės Į okupuotą Lietuvą ir 
jos atsivežto filmo. Matyt, buvo 
pataikyta Į opią ir svarbią vie
tą. Vilnis ir Laisvė su visu 
savo prityrimu šoko užsistoti 
už Vienybę, jos redaktorę, jos 
kelionės aprašymus ir filmus.

Informacijos dėlei, nesileid
žiant tuo tarpu Į platesnius ver
tinimus, Įdomu pasekti tos spau
dos tik dviejų dienų laikotarpio 
kelias ištraukas.

"BIRCH SOCIETY POKAS"...

Trumpai ir aiškiai prabiloChi
cagos Vilnies vienas redaktorių 
S. J. Jokubka (1962,111,3) Jis ra
šo:

"Kalifornijoje gyvena toks 
Bronys Raila. Jis nešasi labai 
dideliu žurnalistu. Bet iš dide
lio rašto dažnai išeina Į kraštą. 
Tautininkai už tai prieš keleris 
metus išstūmė jĮ iš savo laik
raščio”. (ši komunistų informa
cija yra grynas prasimanymas: 
Dirva niekad neišstūmė, nei du
rų neuždarė savo ilgamečiui 
bendradarbiui B. Railai, kurio ži
nomos "Akimirksnių kronikos" 
čia ėjo per du metus. Jij rašy- 
jną jis nutraukė dėl Įvairių kitų 
priežasčių ir darbų, daugelio 
Dirvos skaitytojų ir redakcijos 
apgailestavimui. Red. pastaba).

Toliau Vilnis prideda: "Dabar 
Bronys Raila vėl pasirodė "Dir
voje" ir persigandęs rašo: Gir
di, "rausvi vėjai taip pučia,..sėk
mingai sukasi gūžta čia pat 
aplink, mūsų namuose".

"Kas gi tie "rausvi vėjai” yra?" 
--klausia Vilnis. "O gi Salomėja 
Narkeliflnaitė "Vienybėje" ir jos 
filmai sukti lankantis praeitą va
sarą Lietuvoje. Ar visa tai ne
atsiduoda Birch Society poku?". 
(Turbūt, norėta pasakyti lietuviš
kai "pokštas", beit kažkodėl iš
ėjo Vilnies žodyne "pokas"?)...

Vilnis ir Laisvė Vienybės re
daktorės S. Narkeliūnaitės ke
lionę, jos aprašymą ir filmus 
jau kelis kartus palankiai Įver
tino. Didelė dalis Amerikos lie
tuvių Į visą tą istoriją žymiai 
kitaip žiūrėjo, bet mūsų "pažan
giesiems" tai -- Birch Society 
pokas (John Birch Society yra, 
kaip žinoma, viena iš stambiausių 
ir kraštutinių Amerikos prieško- 

ir išklausyti visi argumentai už 
ir prieš steigimą Vienybėje, tik 
su mažu "procedūriniu trūkumu" 
—nebuvo gautas iš anksto B. 
Railos sutikimas.

Iš maždaug 15 prašytų tame 
skyriuje bendradarbiauti asme
nų, tik vienas B. Raila atsi
sakė, tačiau buvo ir tokių, kurie 
B. Railos nustebimui, kaip tik 
statė priešingas sąlygas, negu 
jis bando sudaryti JspŪdJ. Aš 
pilnai respektuoju teisę B. Rai
lai turėti atskirą nuomonę (tų 
nuomonių skirtumų tarp mūsų 
mažai ir pasitaikydavo), bet 
norėčiau, kad jis tokĮ pat res
pektą parodytų ir savo organi
zacijai ir jos rinktiems orga
nams. Gi šiuo atsitikimu, aš 
galiu tik apgailėstauti, kad B. 
Raila pasirinko tokj kelią tai 
savo teisei pademonstruoti, no
rėdamas ne tiek savo nedalyva
vimą pateisinti, kiek kitų darbus 

munistinių organizacijų).
Tad kaip komunistinei spaudai 

atrodo Vienybės redaktorės 
rašto darbai? Tie jos raštai buvo 
siūlyti Draugui, paskui Dirvai. 
Abiem laikraščiam atsisakius 
spausdinti, gera dalimi buvo pri
imti Kanados "Tėviškės Ži
burių"... Po to buvo neseniai iš
leisti Vienybės atskiru priedu. 
Jie sugraudino kelias gerašir
des lietuvių moteris ir vyrus. 
Jos siuntė autorei viešus svei
kinimus ir net aukas.

"GANA ipOMUS RAPORTAS"
Tuo tarpu plačiausią ir pa

lankų Vienybės redaktorės ke
lionės Įspūdžių aprašymo Įver
tinimą davė Brooklyno Laisvė, 
nr. 19, 1962.III.6, savo grai
kiškai pasivadinusio bendra
darbio Mikromego straipsniu 
"Žiūrint pro mano akinius".

Jo kritika visapusiška, su tei
giamais ir neigiamais S. Narke
liūnaitės reportažo aptarimais. 
Visi jos asmeniniai išgyvenimai 
ir kelionės prietykiai, dėl ku
rių susijaudino kelios mūsų pat
riotės, komunistinei Laisvei-- 
"neĮdomiausia vieta", "devintas 
vanduo nuo kisieliaus". Esą, 
jų draugai, kiti "ekskursininkai" 
visa tai jau daug kartų matė 
ir žino.

Mikromegas sako: "Įdomiau
sios S. Narkeliūnaitės raporto 
vietos tai tos, kur ji yra objek
tyvi, kur ji kalba apie tikrąsias 
Vilniaus ir Lietuvos gyvenimo 
aktualijas".

Ir čia Laisvė su pasitenkinimu 
išmini visą eilę vietų, kurios 
rožinėmis spalvomis piešia lai
mingą ir aukštai iškilusi, Ame
riką prilygusj ir pralenkusi so
vietinės Lietuvos gyvenimą.

Pavyzdžiui, Laisvė su pasi~ 
tenkinimu atžymi, kad S. Narke
liūnaitės aprašyme sovietai jau 
prilygo Ameriką "merginų šu
kuosena ir suknelėmis moderniš
komis, bateliais aukštais kulnais 
ir pan." O taipgi ir "pačios au
torės amerikoniškas aprėdalas 
nė kiek nesiskyręs nuo vietinių 
gyventojų drabužių" (Vilniuje ir 
net Maskvoje!..) O va, kur sovie
tinė santvarka jau pralenkė A- 
meriką: "Restorane galima pa
valgyti pigiau (Laisvės pa
brėžta), negu New Yorke".

Bet užtat Laisvė nepraleido 
progos pabrėžti vieną atveji, kur 
Vienybės redaktorė iškėlė skan
dalingus, begėdiškus ir nedo
vanotinus Amerikos lietuvių el
gesius: "Visokie standartiniai 
siuntiniai, kuriuos savo gimi
nėms siunčia Amerikos ar Ang
lijos lietuviai, yra pasibaisėtinai 
prasti" (Laisvės pabrėžta). Tur
būt, būtų mažiau gėdos ir netek
tų tiek Amerikos lietuviams rau
donuoti, jeigu Į Tarybų Sąjungą 
siųstume tik minkus ir sabalus, 
aukščiausios rūšies brokadas, 
Australijos vilnas ir vicuna med
žiagas paltams?...

Tai visai normalu ir nėra ko 

ir nuomones jei ne sukompro
mituoti, tai prie Jų pastatyti di
deli klaustuką. Bet ir čia aš 
nepykstu, nes jei tas skyrius 
kada nors pasirodys (aš dar ne
laikau JĮ pasirodžiusiu) — ir 
tokia parama bei reklama mums 
reikalinga.

Nenorėdamas ryškinti toli
mesnius jo apkaltinimus ir būti 
skubiu teisėju dėl kitų raudo
numo ar baltumo, aš, vis dėlto, 
norėčiau pažymėti, kad ši iste
rinė epidemija nėra nauja emi
gracinei visuomenei ir pačiam 
B. Railai. Pagal emigracijos 
tvaiko logiką visuomet daugiau 
energijos išeikvojama savie
siems lukštenti, negu tikrą prie
šą pažinti ir protingus kovos 
metodus surasti. Tuoj po karo 
ieškojom savo tarpe fašistų ir 
komunistų. Dabar, užėjus antra
jai epidemijos bangai, vietoj la
biau pažinti tarptautinio komu
nizmo pakitėjusią taktiką, šis 
ieškojimas jau tapo išplėstas 
iki tokio juokingumo laipsnio, kad 
ir pvz. per buv. rinkimus bal
savusieji už demokratus yra lai
komi jei ne raudonais, tai ma- 

juoktis. Tarybinės Lietuvos ko
munistinės buržuazijos standar
tas jau pralenkė visų dirbančių 
Amerikos lietuvių kuklią socia
linę padėtĮ. Amerikos lietuvių 
darbo liaudis niekad neturėjo na
muose tarnaičių, o ir atvykusios 
dypukų poniutės jau seniai apie 
tai užmiršo. Kas kita dabar 
Vilniuje. Laisvė su pasitenki
nimu iškelia Vienybės redakto
rės objektyvią informaciją,--" 
"...kad daugelis dirbančiųjų, ypa
tingai vaikus auginančios šei
mos, laikosi tarnaites, kurių už
darbis visai neblogas". Tai ir pa
rodo, kad gyvenimas nestovi 
vietoje. Jis gigantiškais šuoliais 
eina pirmyn...

S. Narkeliūnaitės raportui 
Laisvė turi tik vieną rimtą prie
kaištą: kam ji plačiau neatpa
sakojo savo pasikalbėjimų Vil
niuje su profesorių Korsaku, a- 
kademiku Žiugžda, prof. Balčiko- 
niu ir "ypatingai su Albinu Žu
kausku", kuris, kaip žinoma, 
buvo jai priskirtas politruko pa
reigoms ir ją lydėjo visose ke
lionėse po Vilnių ir Į gimtąjĮ 
kolchozą. Beje, kas yra tas ypa
tingasis Albinas Žukauskas? 
Laisvė tame pat puslapyje kitoje 
vietoje ŠĮ sovietinĮ poetą, rašyto
ją ir vertėją taip pristato: "Jo 
naujuose eilėraščiuose skamba 
pasididžiavimas tarybiniu žmo
gumi -- kosmos užkariautoju, 
jais poetas kviečia branginti'ir 
saugoti didele kaina iškovotą nau
ją, šviesų gyvenimą".

Ir to šviesaus gyvenimo aki
ratyje Brooklyno Bimbos ir Mi- 
zaros Laisvė pagaliau taip Įver
tina Vienybės redaktorės rapor
tą: "Tačiau nežiūrint šių "ne- 
dasakymų", autorės raportas 
vistik yra gana Įdomus".

Taigi, sovietinės propagandos 
ekspertams kokios nors moterė
lės sentimentalinė kelionė Lie
tuvon atrodo daug aiškesnė ir 
prasmingesnė, negu tik jos in
formacija, kad Vilniuje galima 
nusipirkti automatuose gazuo
to vandens, o gal ir degtinės.

ISTERINĖ EPIDEMIJA IR
FAŠISTINIS TERORAS

Lietuvių žurnalistas Bronys 
Raila turi tą, turbūt, jam Įgimtą 
savybę, kad nekartą dėl jo pasi
sakymų iškyla smarki ir griežtai 
priešinga reakcija .Lygiai tas 
pats atsitiko ir dabar, dėl to 
trumpo laiško Dirvoje, kur jis 
išdėstė priežastis, vertusias jĮ 
daugiau nebetylėti ir atsisakyti 
kvietimo bendradarbiauti Vie
nybėje iš anksto triukšmingai 
išreklamuotame LRS puslapy
je.

Dabar kai kurie jo draugai 
tai laiko "isterine epidemija", 
t. y. nepagrĮsta isteriška baime 
išmatyti visur komunizmo pro
pagandos šmėklą. Tuo tarpu ko
munistai savo smarkiose reak
cijose ir advokatavimuose Vie
nybei lygiai tą patĮ dalyką ir 
tuos pačius žodžius vadina -- 
"fašistiniu teroru"!.. Tad tuo pa - 

žiausiai "pink" spalvos.
Man asmeniškai tas viskas pa

rodo ne mūsų stiprumą kovoje 
su komunizmu, bet silpnumą, nes 
dėl kiekvieno bolševikėlių piršto 
mostelėjimo — pas mus kyla 
tikra panika. Ar prisiunčia kokĮ 
propogandinĮ šlamštelĮ, ar ko
kia moterėlė nuvažiuoja senti- 
mentinėn kelionėn ir grĮžusi pa
sakoja, kad Vilniuje galima nusi
pirkti automatuose gazuoto van
dens (gal ir degtinės?), arba kas 
nors pakalba apie geresnį ir pil- 
nesĮ krašto gyvenimo pažinimą 
--tuoj kyla triukšmas ir komu
nistų ieškojimas, lyg anos mote
rėlės pasakojimas visą mūsų ko
munizmo pažinimą ir kovos rei
kalingumą iškarto apverstų 
aukštyn kojomis. Gi jei ištikrųjų 
taip bloga yra, kaip B. Raila 
pasakoja, tai, man rodos, reikia 
listi ne J pogrindį, bet Įsijungti 
Į sustiprintą kovą prieš komu
nizmą. Naujas LRS Komitetas 
kaip tik vienu iš pagrindinių 
uždavinių ir pasistatė tos kovos 
sustiprinimą, bet B. Raila mo
tyvuodamas savo nedalyvavimą, 
nurodė, kad tie K-to nutarimai 
"yra dar nepakankamai išdisku
tuoti ir keliamieji abejonių".

Po tų visų abejonių ir man 
pasidarė neaišku, kodėl B. Rai
la nedalyvauja?

HENRIKAS ŽEMELIS, 
Rochester

čiu laiku jis draugų akyse 
ligonis (isteriką yra liga, ir kai 
ja masiškai susergama, tai epi
demija), o priešų akyse -- te
roristas!

Chicagos Vilnis tą pačią kovo 
6 d., Nr. 46, kaip ir Brookly
no Laisvė, redakcinėje spaudos 
apžvalgoje piktinasi, kodėl jau ir 
Vienybė B. Railai ir Dirvai at
rodanti "nebegera". Išvada 
plauktų, kad pastarųjų poros me
tų Vienybės linija, jos naujoji 
redaktorė ir jos raportai apie, 
"objektyvią padėt} Lietuvoje" 
kaip tik turėtų mums atrodyti 
geri, palaikytini. Ir jeigu dar 
būtų galima už ką peikti, tai tik 
kad ana "sentimentali moterė
lė" dar per mažai pasakė. Ji 
be reikalo nutylėjo mums pla
čiau perduoti prof. Korsako ar 
akademiko Žiugždos šviesias i- 
dėjas apie dar šviesesni plačio
sios tarybinės tėvynės rytojų.

B. Raila savo laiške Dirvai 
pažymėjo, kad jis iš anksto buvo 
kviestas Vienybėje bendradar
biauti LRS puslapyje. Tai Įsak
miai patvirtina ir to puslapio nu
matytas redaktorius H. Žemelis. 
Bet Vilnis rašo: "Laiško forma 
"publicistas" (kabutės vartoja
mos mūsų pažangaus laikraščio) 
Bronys Raila, nei kviestas, nei 
prašytas, aiškina, kodėl jis at
sisako bendradarbiauti Brookly
no Vienybėje". Toliau citatomis 
savotiškai atpasakoja kai kuriuos 
jo laiško pareiškimus. Be to, 
pamini prof. S. Dirmanto "akom
panimentą" Dirvoje dėl Balti
jos ir Juodosios Jūros vandens 
kelio, kurį pagal michailovinio 
"Tėvynės Balso" muziką pradėjo 
reklamuoti Vienybė. Ir Chicagos 
komunistinio dienraščio redakto
rius, nusiskundęs "Amerikos lie
tuvių išeivijos reakcionierišku 
elementu", prieina išvados, kad 
vis dar nėra tinkamos laisvės 
sovietinei propagandai Amerikos 
lietuvių spaudoje, ir jos vienas 
iš kaltininkų yra tas isterinis 
epidemikas bei fašistas B. Rai
la.

Galutinė Vilnies išvada tokia: 
"Iš šitų faktų galima spręsti, 
kaip sunku Amerikojepasireikšti 
betkokiam laisvumui. Fašistinis 
teroras nesnaudžia. Galimas da
lykas, kad "Vienybė" netrukus 
susilauks dar piktesnių puolimų, 
pasireiškiančių konkretesnėmis 
formomis".

Vilnies žodžiais tas nesnaud
žiantis fašistas Bronys Raila dar 
tik "Įvardija kelis asmenis, jų 
tarpe Algimantą Šalčių, savo 
laiku bendradarbiavus} social
demokratų "Darbe" (kažkodėl nu
tylint, kad daug ilgesnĮ laiką jis 
buvo Tėviškės Žiburių, Draugo, 
Darbininko, Eltos, Lietuvių Die
nų ir kitų leidinių bendradar
bis), ir vieną dabartinių "Vie
nybės" redalnorių -- Salomėja 
Narkeliūnaitę".

"CULTURAL EXCHANGE"

O ką gi sako tas "Įvardy
tas" Algimantas Šalčius?

Kaip visam lietuviškam New 
Yorkui žinoma, jis jau seniai 
nuėjo iš "Darbo" Į darbą kolum- 
nistu draugo Bimbos Laisvėje.

(Nukelta į 5 psl.)
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SVARSTYMAI »r 
Si imuomon

Istorijai ir dabarčiai
dvidešimts pirmojo 
žmonės domėsis praei-

Jei 
amžiaus 
tim bent tiek, kiek mes dabar 
jąja pasidomim, tai ir tada bus 
šiek tiek knygų ar disertacijų 
apie dvidešimtojo amžiaus Ry
tų Europos politinių emigrantų 
ir šiaip išeivių veiklą Vakaruo
se. Tuos raštus kas nekas pa
skaitys, kaip ir dabar kas nekas 
paskaitom apie desperatiškas 
devynioliktojo amžiaus Lenkijos, 
Lietuvos arba ir Rusijos po
litinių emigrantų pastangas. Apie 
pastangas, kurios beveik visos, 
paskirai paimtos, atrodo buvu
sios tragiškai ar net tragiko
miškai tuščios, bet kurių su
ma visdėlto vienaip ar kitaip 
buvo apsivainikuota gana did
žiais laimėjimais.

Vaizduojies tuos būsimus raš
tus ir, rodos, taip ir matai, 
tegu ir ne pačių žymiųjų, bet 
visgi atžymėtinų įvykių kroniko
je maždaug tokias eilutes:

"1962 metų vasario 16 die
ną, kuri lietuviams visam pa
sauly buvo Lietuvos nepriklau
somybės diena, Jungtinių A- 
merikos Valstybių prezidentas 
John F. Kennedy priėmė dvi
dešimties asmenų lietuvių de
legaciją, prašiusią įsakmiau 
paremti lietuvių tautos pastan
gas, siekiančias atgaivinti ta
da buvusią užgniaužtą Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę." 
Nuotaikingesnis istorikas gal 

bus įžvelgęs tame įvykyje net 
Lietuvai palankaus persilaužimo 
pradžią, o gal net nesusilaikys 
neatžymėjęs ir simboliškai 
reikšmingų to įvykio požymių: 
juk tai buvo ne tik pirmas lietu
vių apsilankymas pas Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentą 
ne kokią kitą, o pačią Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, bet ir 
delegacijos narių skaičius buvo 
20, tai yra toks pats skaičius 
kaip ir parašų skaičius po 1918 
metų vasario 16-sios dienos Lie
tuvos nepriklausomybės deklara
cija.

Tolimoj istorijos perspektyvoj 
šis įvykis galės spinksėti net ne 
paties mažojo kalibro žvaigždele. 
Artimojoj perspektyvoj, žinoma, 
iš šio apsilankymo dar nesusi
daro apčiuopiamai juntamo šuolio 
Lietuvos nepriklausomybės by
loj. Daugiausia, tai yra tik vil
ties atgaivinimas, ypač ten, kur 
ji gal jau leidosi artyn prie 
kritiškojo "užšalimo" laipsnio.

Bet tuose būsimuose istorijos 
užrašuose apie šį įvykį mano 
vaizduotė kažkodėl niekaip ne
padeda įžiūrėti nei Grigaičio nei 
Vileišio pavardžių, nei Tary
bos, nei Bendruomenės politiš
kai taktinių ar prestižinių prob
lemų vertinimo. Nieko apie tai, 
dėl ko, nespėjus delegatams nei 
iš Washingtono sugrįžti, papliupo 
rašalo upeliai ir užtaisytų kul
kosvaidžių garsais sutratėjo tiek 
daug rašomų mašinėlių. Turbūt 
šis audiencijos pas prezidentą 
Pr ieva i sis (by-product) liks 
ne istorijai. Bet jis aštriai ir 
gailiai juntamas dabar.

*

Daugelis žavisi taiklumu vie
no pareiškimo, padaryto Drau
go vedamąjame straipsnyje, anot 
kurio, šalia laimėjimo, šis įvy
kis taip pat "atnešė pralaimėji-
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dalykų
kryptyje ar metoduo- 

Nebuvo
ir didžiąją betkokių Ta-

Tarybos vei-

vengiama ro-

mą mūsų visuomenės susivieni
jimo reikalui.”

Man regis, šis pareiškimas 
kaip tik nėra taiklus, ir jame rei
kia svarbios pataisos. Būtent, 
šis įvykis mūsų visuomenės su
sivienijimo -- vieningos repre
zentacijos suorganizavimo -- 
reikale atnešė ne pralaimėjimo, 
o gerokopraregėjimo. Ypač ryš
kiai praregėjimas dabar pasi
reiškė Drauge ir aplink jį besi
telkiančiuose visuomenės sluogs- 
niuose. Tai sveikintina, nes toks 
praregėjimas stiprina viltį, kad 
galim susilaukti net ir laimėji
mų mūsų visuomenės repre
zentacijos susitvarkyme.

Nes, argi tik dabar išgirdom 
kad toj mūsų Taryboj ne viskas 
ar net daug kas negerai? Argi 
tik dabar teišgirdom, kad joje 
yra nelemtai įsigalėjusi tūla "vi
suomeninė nelaimė"?

Šio krašto lietuvių tautininkų 
srovės pirmūnai pirštu Į tai ro
dė jau prieš 20 metų, net de
monstratyviai išstodami iš Ta
rybos. Optimistų raginami, vėl 
į ją įsijungę, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos atstovai, re
gimai, turėjo iliuzijų, kad gal 
viduje būdami kaip nors sėkmin
giau įkalbės bent šį tą patai
syti. Trylika metų be 
paliovos jie "zulina" tą reika
lą, vis rodydami J eilę taisy
tinų 
kimo 
se. 
dyti 
rybos pravėdinimų kliūtį -- Ta
ryboje įsigalėjusią "patvaldystę" 
arba, kaip dabar daugelis sako, 
"asmens kultu paremtą dikta
tūrą." Ir trylika metų, ligi šiai 
dienai, toki kalbinimai kitų buvo 
vadinami tik "lietuvių vienybės 
pamatų knisimu", "savanaudišku 
taikstymusi sugriauti Tarybą" ir 
panašiai.

Draugas su savo atstovaujamu 
lietuvių visuomenės sektorium 
visą laiką, iki šiai dienai, tvir
tai laikė pirmutines pozicijas 
Tarybos pravėdinimo prieši
ninkų fronte. Kai Bostono kongre
se jau ir iš tų sluogsnių prapliu
po eilė maištininkiškų šūkių, 
Draugas visai nedraugiškai su
tramdė ir juos. Tada maištinin- 
kiška dvasia susitvenkė ir išsi
liejo per tuos tarpu dar tik vėž
lišku greičiu testiprėjančioje 
bendruomeninėje šio krašto 
lietuvių organizacijoje.

Drįstu tačiau spėti, kad Drau
go akys atsivėrė ne tiek dėl to, 
kiek dėl pačioje Taryboje šį kar
tą itin ryškiai pasireiškusios a- 
rogancijos, išsipūtusios keliomis 
galvomis augščiau net už paties 
Tarybos pirmininko autoritetą 
ir prestižą. Geriau vėliau, negu 
niekad. Tas bent dabar atidaro 
nemaža galimybių daug kam pa
sitaisyti šio krašto lietuvių re- 
prėzentacijos ir politinės veiklos 
vadovavimo dalykuose. Bet dar 
tebėra neatsakytas gana svarbus 
klausimas: kiek toli eiti yra pa
siryžę vėliau praregėjusieji?

Yra dar ir kitas neatsakytas 
klausimas: o kiek gi toli dabar 
eiti yra pasiryžę tie seniai 

matantieji? Visų maištinin
kų, bendruomenės organizacijoje 
ir šalia jos, akys dabar itin nu
kreiptos į Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos atstovų Tary
boje ir tos Sąjungos vadovybės 
tolesnę laikyseną šiuo staiga 
paaštrėjusiu reikalu. Maištinin
kams, bent jų daugeliui, atrodo 
visiškai nuoseklu būtų visą Am. 
Liet. Tautinę Sąjungą šiuo me
tu matyti jau nebe Taryboje, o 
pačiose pirmosiose maištininkų 
eilėse!

Jei taip būtų, tai pirmas da
lykas, ką išgirstumėm iš Tary
bos pozicijų, būtų: "Aha, ar ne- 
sakėm, kad jiems niekad nerū
pėjo niekas kitas, kaip tik raus
tis po šios lietuviškos tvirtovės 
pamatais!" Bet nederėtų numoti 
ranka ir į nekantrių maištininkų 
pasipiktinimo gaida perimtų 
priekaištų: "Jūs išduodate mus 
ir net savo idėją! Jūs elgiatės 
su mumis, kaip Stalinas su Var
šuvos sukilėliais! Mes stojam ko
voti prieš tai, ką jūs visą laiką 
smerkėt, o dabar paliekat mus 
plikam lauke, patys nuošaliai 
kažko laukdami!"

Taip. Užimti ne pasyvią, o ak
tyvią poziciją ALT Sąjungai, 
manyčiau, dabar yra būtina. Tik 
ar ta pozicija turi būti "ant ba-

PASTABOS DĖL LIETUVIO FONDO S. LAZDINIS

FONDO KAPITALAS
Nėra jokio veikimo be pinigo, ka LF Tarybos bus priimta. Iš 

O jei ir galima būtų Jsivaiz- to -išeina, kad auka gali būti ir 
duoti kokį nors "veikimą" be pi- atmesta. Aukos dydis nenustaty- 
nigo visuomeniniam darbe, tai 
jis yra negalimas labdarybėje. 
Kapitalas yra būtina labdaros 
priemonė nustatytiems tikslams 
siekti.

Labdaros trustuose kapitalas 
yra jau sutelktas ir visas vei
kimas remiasi jo pelno paskirs
tymu. Labdaros organizacijose 
kapitalas turi būti sutelktas ir 
vėliau paskirstytas. Lietuvių 
Fondas yra nusistatęs gautas į- 
plaukas iš karto investuoti ir pa
likti jas pagrindiniame kapitale, 
o jų pelnu daryti labdaros darbą. 
Taigi, sunkus ir dvigubas dar
bas.

LF statutas kapitalo reikalams 
teskiria 3 paragrafus "bendrųjų 
nuostatų" skyriuje.

LF kapitalas skirstomas J dvi 
rūšis: pagrindinis ir apyvartinis.

Pagrindinis kapitalas (angį, 
principai, corpus) yra skiriamas 
amžinam labdaros naudojimui. 
Jis yra kuo saugiausiai inves
tuojamas, o gaunamos pajamos 
skiriamos labdaros tikslus rea
lizuoti.

LF pagrindinio kapitalo neturi.
Jis nori jį sudaryti.

Statuto Nr. 3 sako: "Pagrin
dinį kapitalą sudaro aukos, pa
likimai, paveldėjimai ir be- 
procentinės paskolos".

Išsireikšta gal ne visai tiks
liai. Vietoj žodžio "sudaro" rei
kėjo pasakyti, kad aukos, paliki
mai skiriami į pagrindinį kapita
lą, nes jis neskirstomas į rū
šis, yra vienas ir nedalomas.

Aukos yra pagrindinio ka
pitalo ir bendrai labdarybės 
svarbiausias šaltinis.

LF., pagal 'statutą, ne visas 
aukas nusistatęs priimti, o pri
imtos aukos dydis apsprendžia, 
ar aukotojas gali balsuoti ar ne.

Nr. 5: "Asmuo, korporacija, 
trestas ar organizacija tampa 
LF nariu jei jų pagrindi
niam kapitalui duodama auka 
priimama LF Tarybos.

"Aukos duodamos Lietuvių 
Bendruomenės ar per Lietuvių 
Bendruomenę LF Tarybos pri
ėmimo nereikalingos."

Dr. Razma savo "punktuose" 
matyt užmiršo apie to paragra
fo nuostatus, kai jis rašė, kad 
"LF nariu tampa kiekvienas, ku
ris paaukoja fondui bet kokią 
auką”.

Aukoti gali kiekvienas, bet LF 
nariu gali būti tik tas, kurio au-
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rikadų", tai kitas klausimas.
Tikėjo kas ar netikėjo, bet 

ALT S-ga Taryboje visada nuo
širdžiai stengėsi atlikti kons
truktyvios, ne destruktyvios opo
zicijos vaidmenį. Tokia opozici
ja tik viena akim žiūri į tai, 
kas reiktų griauti bei šalinti, o 
kita akis užimta tuo, kas ir kaip 
toj vietoj turėtų būti pastatyta. 
Konstruktyviai opozicijai kelias 
į tikslą dažniausia esti ilgas, il
gai nesėkmingas, o kartais gal 
ir visai nesėkmingas. Maištas -- 
greitesnis metodas, nes viską 
kreipia visų pirma į griovimą, 
o statymą, netgi galvojimą apie 
statymą atideda paskui, kai (ir 
jei) maištas bus pasisekęs. Ta
čiau tas pagreitintas metodas 
gerų pasekmių neužtikrina, oba- 
na dažnai jų ir nepasiekia. Nu
statyti, koks metodas geresnis, 
--objektyvaus masto nėra. Maiš
tauti, ar eiti konstruktyvios opo
zicijos keliu, yra subjektyvaus 
apsisprendimo dalykas. Net ir šis 
apsisprendimas — "už revoliuci
ją, ar evoliuciją" — irgi gali 
būti daromas nevienodai: už re
voliuciją galima apsispręsti gal
votrūkčiais, kas yra labai natū
ralu ir sutinka su visų revoliu
cijų prigimtim, bet galima net 
ir už ją apsispręsti gerokai pa
galvojus.

Tuo tarpu negirdime, kaip ALT 
Sąjungos vadovybė apsisprendė 
dėl dabartinės "audros kūdroje", 
bet matome, kad ji nesprendžia 
to klausimo galvotrūkčiais. Tas 
sudaro progą ir "iš privačios 
iniciatyvos" pasamprotauti, ko
kios aplinkybės, kokios galimy
bės ir koki viešosios lietuvių nuo
monės apsireiškimai imtini dė
mesin, užimant poziciją dėl rei
kalų, "suliepsnojusių" ryšium su 
pasirengimais vasario 16-tosios 
audiencijai.

TOLIAU: Tarp dviejų laivų 

tas. Taip pat nesakoma ir kokia 
forma auka priimama ar atme
tama. Sprendimas paliktas LF 
Tarybos nuožiūrai.

L. Bendruomenės išėmimas iš 
bendrojo priėmimo dėsnio rodo, 
kad LF organizatoriai bijo dide
lių ir nepatikimų aukotojų, kurie 
dėl keistos balsavimo santvar
kos, galėtų fonde šeimininkauti.

Tokia baimė be pagrindo. Ne
svarbu aukotojas ir aukos dydis, 
--kartą ji atiduota labdaros in
stitucijai, ji tampa valstybės nuo
savybe ir gali būti naudojama 
tik statute numatytiems tiks
lams siekti. Buvęs aukos savi
ninkas neturi j ją jokių teisių, 
išskyrus tas, kurias jam statu
tas suteikia.

Statutas, kaip Europoje taip ir 
Amerikoje, turi narių atžvilgiu 
kontraktinę galią ir teismai jo 
nuostatus vykdo. Labdaros or
ganizacijos statutas gali būti kei
čiamas tik jo tikslų ribose. Or
ganizacijos tikslai nekeičiami, 
nes pakeitus tikslus, susidaro 
visai nauja institucija. Labdaros 
organizacijose turi didelį balsą 
ir mirusieji -- testatoriai, -- 
kurių palikimais naudojamasi, o 
kurie savo nuomonės pareikšti 
negali. Jie skyrė palikimą to
kiems tikslams vykdyti, kokie 
buvo jų mirties metu. Kartą 
testamentas priimtas, jis turi 
būti vykdomas. Labdaros tikslų 
pakeitimas su tuo nesiderintų.

Pagaliau statuto pakeitimui 
reikalingi tie patys inkorporavi
mo pas Secretary of Statė, 
patvirtinimo Internal Revenue 
administracijoj, kaip ir naujo 
statuto formalumo darbai.

Sugriauti labdaros instituciją 
nelengva ir be reikalo to bijo
masi.

Priėmimo teisės suteikimas 
Tarybai gali atsiliepti visam fon
dui. Viena, tai gali sulaikyti au
kotoją nuo aukos, kita, --Tary
ba gali tą teisę panaudoti ten, 
kur ji jos neturėtų naudoti.

Specifinės arba sąlygi
nės aukos priėmimas LF 
statuto sprendžiamas labai nevy
kusiai.

Nr. 8, "Aukotojas, duodamas 
didesnę kaip trijų tūkstančių dol. 
auką, gali nurodyti taip pat tiks
lą, kuriam jo pinigai ar jų rea
lizuotasis pelnas turi būti nau
dojami. LF vykdo tokio aukotojo 
nurodymus, bet jo auka jam ne

suteikia LF nario teisių." Dr. 
Razma savo "punktuose" tą rei
kalą taip apibudina: "kas nori, 
kad jo auka būtų panaudota ko
kiam specifiniam lietuviškam 
reikalui, aukodamas L. Fondui 
gali tai padaryti. Tada jam ne
reikės rūpintis nei saugojimu 
savo numatytos aukos, nei orga
nizacinių vargų bei išlaidų, nes 
tą darbą atliks Lietuvių Fondas".

Atrodo, kad čia ne aukotojas 
daro gerą darbą fondui, bet prie
šingai, fondas daro didelį patar
navimą ir malonę aukotojui, teik
damasis jo auką priimti ir at
palaiduoti nuo tos aukos laiky
mo "vargų bei išlaidų".

Aukotojo tikslai negali išeiti 
iš LF bendrųjų tikslų, o LF 
negali aukos priimti, jei jos 
tikslai nesiderina su jo tikslais. 
Jei kas, pvz., duotų auką, ku
rios suma ir pelnas būtų nau
dojami Lietuvai ginklus pirkti, 
nežiūrint tikslų lietuviškumo, LF 
tokios aukos priimti negalės. Bet 
jei kas duos auką studentų sti
pendijoms skirti, tokia specifi
kuota auka turės būti priimta, 
nes jos tikslai yra LF tikslų 
ribose.

Aštuntam paragrafe redakto
riai, matyt norėjo išspręsti du 
reikalus, t. y. sąlyginių aukų 
ir pagalbinių fondų. Nė vieno iš 
jų reikiamai neišsprendė. Są

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

JOHN F.

CORRIGAN
REFEREE IN JUVENILE COURT

CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
Democratic Primary May 8,1962

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

LEONARD G.

RICHTER
CANDIDATE FOR

CONGRESS
20th DISTRICT

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian

WILLIAM F.

ŠILK
CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
Republican Primary May 8, 1962

lyginėms aukoms nustatyti ri
bą daugiau negu trys tūkstančiai 
dolerių, yra nesąmonė. Jei kas 
nors norės pvz., paaukoti lygiai 
tris tūkstančius dolerių sekan
čiai dainų šventei rengti, jos 
LF priimti negalės, nes ji ne
gali eiti į pagrindinį kapitalą 
dėl Jos laikinumo. Ji negali 
būti priimta ir pagal Nr. 8, nes 
ji per maža. Nėra LF paragra
fo, pagal kurį tokia auka galėtų 
būti priimta. Reiškia, ir be LF 
Tarybos nutarimo, tokia auka iš 
kalno atmesta.

Nr 8 neišsprendžia taip pat 
ir pagalbinių fondų klausimo, nes 
jis visai apie tai nekalba. Tai 
tik Dr. Razma savo "punktuose" 
tvirtina, kad "Bet koks fondas 
gali rasti vietą L. Fonde". Bet 
koks fondas LF rasti vietos ne
gali, o tik toks, kaip minėjau, 
kurio tikslai sutampa suLF tiks
lais.

Pagalbiniai, arba šalutiniai 
fondai yra labai patraukli kapi
talo telkimo priemonė. Kiekvie
nas nori užsitikrinti sau nemir
tingumą. Pinigingam žmogui, 
lengviausias kelias steigti labda
ros fundacijoj savo vardu fondą. 
Fundacijos metiniuose praneši
muose, apyskaitose, jo vardas 
amžinai liks, o tie, kurie jo 
fondo parama naudosis, irgi savo 

(Nukelta į 5 psl.)
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ARIZONOS LIETUVIŲ ŽINIOS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

PUIKIAI PASISEKĖ

Nors turime Lietuvių Amer. 
Klubą, bet iškėlus klausimą, 
ar švęsti tą šventę iškilmingai

Spaudos apžvalga
KAIP IR UŽ KĄ...

(Atkelta iš 3 psl.)
Tik čia jis rašo dar slapyvarde 
A. Zienius. Savo pastabomis jau 
kelis kartus palaikydamas S. 
Narkeliūnaitės hollywoodiškus 
kino operatorės talentus, šiaip 
draugas A. Šalčius nesileidžia 
l menkniekius ir dažniausia rašo 
aukštomis didžiosios politikos 
problemomis.

Tame pat Laisvės numeryje, 
kur Mikromegas vertina gana 
Įdomų Vienybės redaktorės ra
portą, draugas A. Zienius ki
tame puslapyje ilgoje apžvalgoje 
rašo: "Faktas lieka faktu, kad 
per pastaruosius kelis metus 
naujosios TSRS (t.y. Sovietų Ru
sijos) vyriausybės vadovybėj 
gerbūvis tiesiog siūbtelėjo ten 
visais frontais pažangos keliu". 
Ten, vadinasi, Baltijos kraš
tuose, Rusijoje, satelituose. Tad 
Amerikos I ieiuviai, nebesiro- 
dykit ten su savo skarmalų siun
tiniais. Jūsų pasiunčiama broka- 
da nebetinka balinėms sukne
lėms.

Ir A. Šalčius toliau, juodomis 
raidėmis savo eilutes pabrėžda
mas, tiesiog siūbtelėja savo 
svarbiausias idėjas.

Jis rašo, lyg koks komandy- 
ras: "Jungtinės Amerikos Val
stybės turi neatidėliodamos pri
pažinti padėtĮ Lietuvoje tokią, 
kokia ji yra. To reikalauja pap
rasčiausias Amerikos lietuvių 
interesas, siekiant, kad būtų Į- 
galintas kuo plačiausias tiltas 
tarp jų ir jų tėvų žemės. Ameri
kos lietuviai turėtų net stengtis, 
kad jų patogumui jAV-bės rastų 
galima susitarti su TSRS vyriau
sybe atidaryti Vilniuje JAV kon
sulatą, gal mainais už TSRS kon
sulatą Chicagoje... Kur normalūs 
draugiškumo ryšiai? "Cultural 
exchange”?... Ar drįstų šitaip 
elgtis "durnių volioti" Amerikos 
vyriausybė su bet kuria kita A- 
merikos tautybe?"...

Žinoma, kur čia išdrjs. Už tat 
A. Šalčius, pakilęs Į aukštą so
vietinės filosofijos bokštą, visai 
nesijaudina dėl kažkokio ten B. 
Railos laiškelio, jo isterikos ar 
Birch Society poko, kaip daro 
kiti Laisvės bei Vilnies bendra
darbiai ir cezarėjiškos operaci
jos būdu per anksti gimusio LRS 
puslapio Vienybėje redaktorius.

VISI TURI SAVO VARGŲ IR 
BUKAGALVIŲ

A. Šalčius moja pirštu l isto
rijos platumas, prisimindamas 
save ir kitus "kurie jau prieš 
5 metus pradėjo klabenti duris, 
siekdami patelkti besiplėto- 
jančios lietuvių kultūros apy
braižą". Ir už tat savo ilgos ko- 
lumnos pabaigoje Vienybės re
daktorės filmą ir visus kitus ten 
spartėjančiai vykdomus "cultu
ral exchanges" Bimbos kolum- 
nistas pranašiškai Įvertina ži
labarzdžio filosofo iškalbingu 
šauktuku:

"Tokie žmonės buvo tuoj pat 
ne tik apkalbėti, bet net ir šmeiž- 
žiami esant arba JAV arba TSRS 
"saugumo agentais", "joneliais 
durneliais", "anarchistais" ir tt. 
Istorijai bus Įdomu ir juokinga 
patirti visas tas biurokratiškas 
ir bukagalviškas kliūtis, kurias 
turėjo patirti amerikietis žurna
listas, drĮsęs filmuoti ir rašyti 
ne apie IzraelĮ, Airiją ar Angli
jos karalienę, bet apie Lietu
vą!.." Per penkerius metus kla
benant Kremliaus pilių duris, 
plačiai rusiška draugo Chruščio
vo širdis kartais suminkštėja, ir 
durys prasiveria.

Iš čia pateiktos komunistinės 
Amerikos lietuvių spaudos ap
žvalgėlės matome, kad dar ne 
viskas buvo taip lengva ir "kul
tūrinių santykių" mezgėjams, 
sovietų konsulatų steigėjams, 
Vienybės priedų leidėjams, ra
portų rašytojams ir filmuoto- 
jams. "Besiplėtojančios lietuvių 
kultūros apybraižų" dailininkai 
turėjo ir dar gal turi šiokių to
kių biurokratiškų ir bukagalviš- 
kų kliūčių. Ir bukagalvių ne
stinga abejose pusėse. Todėl B. 
Railai tikrai dar yra likę dau
giau galimybių gyventi ir rašyti, 
negu tik lĮsti ko giliau Į pogrin
di-

su muziko B. Budriūno ansamb
liu ir programa, balsavimo keliu 
nutarė nešvęsti ir nedaryti iš
laidų iš užšaldyto statybos fon
do.

Kas beliko mums daryti? O 
švęsti tikrai nusistatėme ir kuo 
iškilmingiausiai, kaip dar ne
buvo jaunoj Arizonos valstybė
je.

Maža grupelė asmenų dėjo as
meniškus pinigus ir dar parinko 
aukų iš pritariančių tai šventei 
pravesti.

Gavo audienciją pas gubernato
rių P. Fannin, kur gražiais tau
tiniais rūbais apsirengusioms 
lietuvaitėms Įteikė pasirašytą 
proklamaciją ir gubernatūros pa
reigūnų buvo šiltai sutiktos. Re
porterių kameros ir radijo pra
nešėjai tą vizitą atžymėjo.

Šiais metais vasario 14 d. Ari
zona šventė 50 metų gyvavimo 
sukaktĮ, o vasario 16 d. Ant 
gubernatūros bokšto plevėsavo 
mūsų trispalvė vėliava. Taigi 
buvo daug džiaugsmo ir pasi
didžiavimo mūsų tautos praeitim 
ir dėkingumo taip draugiškam 
kraštui, kur esame gražiai glo
bojami.

Lietuvaičių nuotraukos buvo 
atspaustos Republic Gazette, o 
šeštadienio mokyklos vaikučių, 
su aprašymais, Arizona Re
public. Be to, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, turėjome pasikal
bėjimą su pranešėju ir televizi
jos stotyje.

Garsioje "Ramada Inn" salėje 
vasario 25 d. Įvyko graži prog
rama. Atidarymo žodĮ Įspūdingai 
tarė prof. dr. Padalis. Kalbėjo 
Arizona Republic vyr. redakto
rius F. S. Marguardt. Pagrin
dinę paskaitą skaitė Alg. Rauli- 
naitis, atvykęs iš Los Angeles.

Po to sekė vaikučių monta
žas, parašytas P. Kodatienės ir 
paruoštas p. E. Josen. Vaikučiai, 
nors ir maži savo roles gerai 
išpildė.

Gerai paruoštas vokalinis an
samblis iš Los Angeles, vado
vaujant žinomam komp. Br. Bud- 
riūnui padainavo anglų ir lietuvių 
kalbomis, paĮvairinant tautiniais 
šokiais, labai gerai išpildytais 
baleto šokėjų -- V. Korsakaitės 
ir J. Puodžiūno.

Dar solo dainavo: Raivydaitė, 
J. Čekanauskienė, Dapšys ir 
P. Baltakis.

Nepaprastai gražiai pirmą 
kartą saulėtoj Arizonos padangė
je skambėjo mūsų dainos. Žiū
rovai kėlė dideles ovacijas, o 
ne vieno akis suvilgė ašaros, pri
siminus girdėtas dainas dar tė
vynėj, senai nemačius gražios 
programos. Na, ir amerikie
čiams buvo kažkas naujo, kaž
kas labai gražaus.

Visą programą Įspūdingai ir 
gražiai pravedė prof. Padalis, 
o meninę dalĮ labai talentinga 
pranešėja V. Mitkutė iš Los 
Angeles.

Ansamblio vadovui muz. Br.

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

naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimų į Sovietų Sąjungų.

Mes esame įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimų, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi, didelį pasirinkimų siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir t.t.) labai prienamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.
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CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CH1CAGO 22. III., 2222 W Chięago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8, III., 3212 So. Halsted St. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

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

Tel. WA 2-4035 
IVATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, 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
BUFFALO 6, N. Y. --332 Fillmore Avė., Tel. TL 6-2674 
HARTFORD, Conn. - 132 Franklin Avė., Tel. CH 6-4724

Kai Los Angeles apylinkėse visa gamta žaliuoja, netoli esantieji kalnai pridengti sniegu ir pūkiniais 
debesėliais... l. Kančausko nuotrauka

JAUNŲJŲ NEOLITUANŲ SUSIARTINIMO SUEIGA 
SU VYRESNIAISIAIS

Sekmadienj, kovo 11 d., 
erdviose - filisterio Juozo 
žvynio patalpose, Chicago
je, įvyko Neo Lithuania 
korporacijos juniorų su 
globėjais susiartinimo suei
ga. čia globėjai įteikė ju
morams korporacijos ženk
lelį. Filisterė Sofija Ado
maitienė paskaitė momen
tui pritaikytą Mairono eilė
raštį. Filisteris Mečys Šim
kus pravedė pašnekesį apie 
juniorą, jo globėją ir jų pa
reigas vienas kitam. O fi
listeris Jonas Našliūnas pa
skaitė apie lietuvį-studentą 
caro, nepriklausomybės ir 
išeivijos laikais.

Budriūnui, dainininkams, šokė
jams, akompaniatorei, pranešė
jai ir kitiems dalyviams, rengė
jų vardu nuoširdų ačiū tarė ren
gėjų komisijos pirm. agr. Alg. 
Rimavičius, pasiųsdamas vaiku
čius Įteikti gėlių.

Salę pripildė virš 250 svečių: 
aukštų pareigūnų, lietuvių, net 
iš tolimų vietovių ir studentų iš 
Arizonos universiteto..

Po to sekė banketas, kuriame 
dalyvavo virš 100 asmenų.

Dėkodami geros valios me- 
ninkams esam laimingi galėję 
taip gražiai atšvęsti tą mums 
brangią šventę Phoenixe.

JANINA RIMAVIČIENE

Naujai sudarytas korpo
racijos juniorių kvartetas 
iš Julijos Gepnerytės, Regi
nos česaitės, Elvyros Kava
liūnaitės ir Kristinos Saba
liauskaitės padainavo kele
tą liaudies dainelių. Filiste
ris Jonas Jurkūnas palietė 
tautininkų vaidmenį lietu
vių bendruomenėje, ryšium 
su kai kurių ALT pareigūnų 
machinacijomis per priėmi
mą pas JAV prezidentą. Tai 
sukėlė gyvas diskusijas.

Visa sueiga praėjo nepa
prastai gyvai, už ką reikia 
daug dėkoti korp. tėvūnui 

Korp. Neo-Lithuania junjorių kvartetas. Iš kairės: Julija Gepne
rytė, Regina Česaitė, Elvira Kavaliūnaitė ir Kristina Sabaliaus
kaitė. ■ X / ..'r: j. -1'..• ■ • I r-' •’?{

Grupė jaunųjų dalyvių Neo Lithuania susiartinimo sueigoj, is 
kairės pirmoje eilėje: Algis Saulis ir Algis Modestavičius. Sėdi: 
Jūra Staniulytė, juniorų tėvūnas Romas Stakauskas ir Jurgita 
Stanaitytė. Stovi: Julija Gepnerytė, Jonas Valkiūnas, Kristina Sa
baliauskaitė, Regina Česaitė, Elvira Kavaliūnaitė, Ramunė Jurkū
naitė, Kristopas Pamataitis ir Daiva Rūkaitė.

Grupė neolithuanų globėjų juniorams. Iš kairės: Juozas Andrašiū- 
nas, Jonas Jurkūnas, Mečys Šimkus, Jonas Našliūnas, Romas Sta
kauskas, Vaclovas Mažeika, Edvinas Balceris ir Petras Vėbra. 

V. Račkausko nuotraukos

Romui Stakauskui. Jis daž
nai, skriausdamas savo tie
siogines pareigas, visą gali
mą laiką aukoja jaunųjų 
neolithuanų labui. Ir svar
biausia, kad ta jo auka at
neša gerų vaisių. Tuo pat 
metu, kai Chicagoje jauni
mas vis labiau klimpsta į 
palaidumą, nusikaltimus, jo 
pastangų dėka, lietuviška
sis akademinis jaunimas 
randa maloniau būti korpo- 
rantu ir išlikti doru lietu
viu.

Korp! Neo - Lithu a n i a 
džiaugiasi, kai greta tokių 

korporacijos ramsčių ir pa
sišventėlių, sueigoje daly
vavusių, kaip Sofija Ado
maitienė, Dagmara Jurcie- 
nė, Ada Neverauskienė, Ge
nė Modestavičienė, Vaclo
vas Mažeika, Mečys Šimkus, 
Jonas Našliūnas, Jonas Jur
kūnas, Petras Vėbra, Edvi
nas Balceris, Juozas And- 
rašiūnas, Stasys Mankus, 
šeimininkas Juozas žvynys 
ir kiti.

Chicagoje kyla naujos 
korporacijos jėgos kaip Ri
mas Staniūnas ir Romas 
Stakauskas.

Vyt. A. Račkauskas,
Korp. korespondentas

• Korporacija Neo-Lithu
ania Chicagos skyrius kvie
čia jaunimą į tradicinę kor
poracijos pirmos pavasario 
dienos išvyką gamton kovo 
24 dieną.

• Korp. Neo - Lithuania 
balandžio 8 d. Chicagoje 
ruošia mūsų didžiojo dai
niaus Maironio minėjimą.

FONDO KAPITALAS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

geradari prisimins. Nenuostabu, 
kad Amerikoj labdaros fundaci
jos turi apie 3 bilijonus dolerių 
kapitalą. LF redaktoriai tos žmo- 
nigiškos silpnybės nenorėjo pa
naudoti LF reikalams.

Antruoju pagrindinio kapitalo 
šaltiniu LF numato palikimus. 
Palikimai, paprastai, susideda 
iš stambesnių sumų ir kiekviena 
labdaros institucija daro visas 
pastangas daugiausiai jų gauti. 
LF statutas, to labai svarbaus 
klausimo, visai nesutvarkė.

Statutas mini ir paveldėjimus. 
Čia tas žodis pateko tik per 
korektūros klaidą. Kad turtą pa
veldėti, reikia, kad paveldėtojas 
būtų Įstatyminiam giminystės 
ryšyje su palikėju. Tokio LF, 
kaip organizacija, giminystės 
ryšio su nieku turėti negali. LF 
gali gauti tik testamentinius pa
likimus.

Ketvirtuoju pagrindinio kapita
lo šaltiniu numatytos beprocenti- 
nės paskolos. Jų atsiradimas ten 
paaiškinamas taip pat tik redak
torių klaida. Jei kalbama apie 
paskolą, gali ji būti procentinė 
ar beprocentinė. Reikia manyti, 
kad reikės ją kada nors atiduoti, 
kitaip ji nebus skola. O kaip 
ją iš pagrindinio kapitalo atiduo
ti, jei Nr. 2 sakoma, kad pagrin
dinis kapitalas neliečiamas, iš
skyrus du atvejus: šių Įstatų 
paragrafu 8 numatytąjį atvejį 
ir LF likvidavimo atveji, tvar
komą šių įstatų 35 paragrafu.

8 jau mums žinomas. Ja
me nieko nėra apie pagrindi
nio kapitalo neliečiamybę ar 
liečiamybę. Jei šiuo paragra
fu aukotojas duoda L. Fondui 
nurodytą sumą (virš 3,000 dol.) 
amžinam naudojimui, tai nežiū
rint jo specifinių sąlygų, su
ma leis Į LF pagrindini kapi
talą ir bus neliečiama. O jei 
auka yra ribotam laikui, tai, 
kaip aukščiau minėta, LF sta
tutas tokio paragrafo neturi, pa
gal kurj ji galėtų būti priimta. 
Normaliai, ji turėtų eiti Į apy
vartines sumas, bet statutas to 
nenumato.

38 sako, kad LF likviduo
jamas, pervedant jo kapitalą 
Į neatšaukiamą trustą. Kur gi 
čia kapitalo lietimas? Taigi ir 
čia niekas pagrindinio kapitalo 
neliečia, o tik pakeičiama jo 
teisinė valdymo forma.

Galime daryti išvadą, kad pa
gal statutą, LF pagrindinis kapi
talas, be jokių išimčių, yra ne
liečiamas ir kad skolos jame ne
turi vietos.

LF apyvartines sumas, 
pagal statuto 4, sudaro 
pagrindinio kapitalo pajamos ir 
realizuotasis pelnas. Ir daugiau 
nieko. Čia turėtų būti numatytos 
visos terminuotos aukos, nežiū
rint jų dydžio. Taip pat čia yra 
vieta ir visokių rūšiųpaskoloms. 
Apyvartinės sumos yra svar
bios, nes jų pagalba LF turi 
realizuoti savo tikslus. Todėl 
visi keliai ir takeliai turi būti 
atdari, kuriais aukos galėtų 
plaukti l fondą.

Formalaus ar teisinio skir
tumo tarp tų dviejų kapitalo rū
šių nėra. Kaip pagrindinis fon
do kapitalas, taip ir apyvartinis, 
yra Lietuvių Fondo kapitalas. 
Internal Revenue nuostatai a- 
biems lygiai taikomi.

(Kitą kartą: LF nariai)
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Danutė Bruškytė, Rūta Nainytė ir Gaida Visockytė vaidinusios 
"lėles" D. Augienės veikalėly "Kalėdos", kutĮ režisavo Z. Kavelai- 
tytė-Visockienė. Vaidino Marąuette Parko ansamblio ir lituanisti
nės mokyklos mokiniai. z. Degučio nuotrauka

CHICAGO
DIDŽIOS PASTANGOS 

MAŽAM LIETUVIUI 
PADĖTI

Dar tebeaidi chicagiškių 
lietuvių tarpe prisiminimai 
ir aidai gražaus ir įspūdin
go scenoje S. Čiurlionienės 
pasakos Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių pa
statymas. šio pastatymo 
režisore buvo žinoma mūsų 
aktorė Zita Kevelaitytė-Vi- 
soskienė. O štai kovo 11 d. 
tos pačios režisorės vadovy
bėje chicagiškiai, daugumo
je pradžios mokyklos am

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
Minu/CCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVĘ

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!

MOKAME
MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 

REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, 1LLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

žiaus jaunimas, gėrėjosi 
gražiu pastatymu 3 v. vaiz
delio Kalėdos. Vaizdelio au
torė — Danutė Lipčiutė-Au- 
gienė.

Jei "Juodvarniuose” reži- 
sorė Z. Visockienė vaidinto
jais sutelkė, greta keleto 
patyrusių scenos aktorių, 
nemaža jaunimo iš studen
tijos ir moksleivijos eilių, 
tai "Kalėdose” visa aktorių 
sudėtis' tik iš Marąuette 
Parko lietuvių tautinio an
samblio narių, atseit, vyrų, 
kaip pipirų ir mergyčių, 
kaip lėlyčių!

Sunku pasakyti, kiek va
landų vadovybė turėjo pra
leisti tokią vaidintojų gru-

FLORIDOS LIETUVIAI LINKSMAI GYVENA
Mūsų šiaurės lietuviai, suva

žiavę l Floridą senas dienas 
leisti šiltame klimate, visuo
menini darbą atlieka linksmoje 
nuotaikoje. Ten apsigyvenę senos 
poros, našliai ir našlės, daugu
ma savo darbu ar bizniais yra 
prasigyvenę. Našliai ir našlės 
gyvena viltimis vėl susirasti dar 
sau porą, nes vienišiems gy
venti ilgu ir nuobodu.

Ten gal dar daugiau rengiamos 
visokios pramogos panašiai kaip 
mes darom šiaurės kolonijose. 
Netikėtumet, bet ten jie turi Į- 
steigę tiek organizacijų, kad jų 
parengimams neužtenka sekma
dienių ir šeštadienių. Rengia pra
mogas ir šiokiomis dienomis. Ir 
rengia dienos metu, nes visi 
nedirba, visi tik atostogauja.

Surengę pramogą apie 12 vai. 
dienos, susirenka banketui — 
pietums. I. pietus kviečia ir vi
sus lietuvius svečius, atvykstan
čius atostogoms Į Floridą.

Atlikę savo organizacijos ter

pę — arti 40 asmenų mo
kant, rikiuojant, taisant ir 
rengiant! Vaizdelis perpin
tas dainomis, giesmėmis, 
baletu, o visą tai juk reika
lavo dar daugiau pastangų 
apipavidalinti ir suderinti. 
Todėl didelę pagarbą ir pa
dėką pelnosi už tokį ryžtą 
ir didžias pastangas tiek re- 
žisorė, tiek jos artimiausi 
padėjėjai: šokių mokytoja
— J. Vilkaitė, muzikos ir 
dainos mokytojas —■ F. 
Strolia, rūbų škicuoto ja — 
V. Balukienė, dekoratorius
— J. Daugvila, o taip pat 
vaidintojų mamytės ir tėve
liai bei ansamblio vadovybė.

Kalėdų premjeros pasta
tymą žiurėjo pilnutėlė Mar
ąuette Parko liet, parapijos 
salė žmonių, bet būtų labai 
tikslinga, kad tą vaidinimą 
pakartotų ir kitose vietovė
se, bent Chicagoje, nes vis 
tai admenėlis mūsų atžaly
nui iš "season greeting” ati
traukti ir prie Kūčių stalo, 
Kalėdų papročių patrauk
ti... M. V.

ŽIAURUS JAUNI 
NUSIKALTĖLIAI

Penktadienį, kovo 9 d., 
apie 8 vai. vakaro, šautu
vais ginkluoti du baltaodžiai 
jaunuoliai, užsima s k a v ę 
veidus skarelėmis, įėjo į 
Kajetono Stelingio svetai
nę, Cicero mieste, ir iššovę 
į grindis pareiškė: Stiek up, 
don’t movė.

š e i m i ninkas Stelingis 
kiek išsiblaškė ir pajudėjo. 
Pasigirdo antras šūvis ir 
Stelingis peršautas į galvą 
krito negyvas. Svetainėje 
buvę penki svečiai, apstulbę 
stebėjo, kai vienas iš ban
ditų, peršokęs per bufetą, 
pasiėmė iš kasos ten buvu
sius penkioliką dolerių ir 
abu pasišalino.

Stelingis, 42 metų am
žiaus, naujasis ateivis, tik 
pereitų metų birželio mėne
sį įsigijo svetainę, kurioje 
dabar tapo išsigimstančio 
Chicagos jaunimo auka.

V. A. R.

K. S. KARPIUS

malumus, pavalgę, po to — mu
zikai griežiant -- pradeda šokti. 
Šoka --linksminasi, užsigeria ir 
vaišinasi iki tos valandos, ka
da pasibaigia salės nuoma. Ir 
Įdomu žiūrėti kai 80 metų senu
kai sukasi -- šoka...

Toks gyvenimas yra didelėse 
kolonijose St. Petersburge ir 
Miami.

Nors tarp tų dviejų miestų yra 
apie 260 mylių, bet vieni ir kiti 
randa progas ir galimybes vieni 
kitus aplankyti. Tai dauguma da
ro Vasario 16 minėjimo proga. 
Tačiau suranda priežastis ir ki
tais atvejais vieni kitus aplankyti. 
Mat, laiko turi pakankamai, be
veik visi turi automobilius, ke
liai geri. O apsilankius vėl ban
ketai, vėl pasišokimas, ar tai 
būtų vidurdienj ar vakare.

ST. PETERSBURGO KOLONIJA

Kalbėjau apie Vasario 16 mi
nėjimus. Prašau negalvoti, kad 
visi ten suvažiavę lietuviai yra 
geri patriotai. Taip nėra.

Greta St. Petersburgo miesto 
yra didmiestis Tampa, kur jau 
kelintas dešimtmetis suvažiuo
ja atostogauti ir gyventi pratur
tėję mūsų bolševikėliai. Jie turi 
savo lizdą ir varo savo darbą. 
Ten vyksta ir jų draugai pasi
svečiuoti ar apsigyventi.

Tik pastarais laikais pradėjo 
ten skaitlingiau apsigyventi 
patriotų lietuvių. Ir štai, šių 
metų Vasario 16-tos minėjimą 
rengė penkios organizacijos: A- 
merikos Lietuvių Klubas Flori
doje, Dailės choras, BALFo sky
rius, SLA kuopa ir LRKSA kuo-

Clevelandietis Kazys Štaupas 
su savo energinga žmona, prieš 
kelis metus persikėlę l Gulfport 
Fla. (St. Petersburgo priemies

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

5l/0f MOKAME UŽ BONU 
/4h TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJUS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN. 

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

sekretorius
Blsbop 21397

tis), suorganizavo chorą, kuris 
pasidarė geriausias Floridoje 
lietuvių choras.

Štaupas ir kiti energingi 
patriotai Įsteigė ir klubą, kuris 
jau turi virš 100 narių. Klubas 
jau planuoja Įsigyti savo salę- 
namą. Štaupo choras buvo nuva
žiavęs Į Miami Vasario 16-tos 
programai išpildyti.

Pereitų metų pabaigoje su
manesni asmenys Įsteigė ir leid
žia mėnesini laikraštuką, kuris 
aptarnauja ir Miami draugijų rei
kalus.

Tas laikraštukas -- Floridos 
Lietuviai, šiemet padidintas. 
Leidėjai yra chicagiečiai Anelė 
Zabukas ir Petras Pocius. Re
daktorius Albinas Karnius, ad
ministratorė Angelė Kamiene. 
Pastari trys yra nauji ateiviai. 
Karniai dar visai jauna pora, nuo
širdūs senųjų lietuviųveiklostal- 
kininkai.

Vasario 16-tos proga, talkinin
kaujant chicagiečiui buvusiam 
teisėjui adv. Jonui T. Zuriui, 
išrūpinta St. Petersburg miesto 
mayoro proklamacija. Adv. Zu- 
ris atvyksta žiemai atostogoms Į 
savo vilą St. Petersburg Beach 
pajūrio kurorte, kur gyvena ir 
rašytojas Antanas A. Tulys, bu
vęs chicagietis vaistininkas. Čia 
gyvena ir F. J. Šeštokas, vaisti
ninkas iš Wisconsino.

Kovo 10 d. St. Petersburge 
lankėsi Miami choras, kuriam 
vadovauja žinoma dainininkė 
Anita Navickaitė-Karns. Miami 
grupė atvyko J talką pravesti 
koncerto ir banketo, surengtos 
"Floridos Lietuviai" laikraštuko 
paramai. Programoje dalyvavo 
ir Štaupo vadovaujamas choras. 
Šis choras laimingas tuo, kad 
turi K. Varašių, senosios kartos 
čia apsigyvenus} gerą pianistą 
akompanavimui, kuris taip pata- 
kordeonu pagroja šokiams.

Šitą lietuvių judėjimą maty
dami, greičiausia norėdami su

griauti ar užkariauti, pastarais 
laikais pradėjo prie choro ir 
prie klubo gretintis bolševikė
liai iš Tampos. Tačiau atsar
gesni tautiniai veikėjai griežtai 
pareiškė kad iš raudonųjų pusės 
jokios talkos ir paramos nepri
ims ir jiems jokio patarnavimo 
nedarys.

SPORTAS

PLAUKYMO IR INDIVIDUALINĖS 
STALO TENISO PIRMENYBĖS

Patvirtindami ankstyvesniuo
sius mūsų pranešimus skelbia
me, kad XII-jų Š. Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių plauky
mo ir individualinės stalo te
niso varžybos Įvyks 1962 m. ba
landžio T - 8 d. Detroite.

FASK-to pavedimu varžybas 
rengia Detroito LSK Kovas.

PLAUKYMO VARŽYBŲ 
PROGRAMA:

Vyrams: 100 yd. laisvu sti
lium; 400 yd. laisvu st.; 100 yd. 
krūtine; 100 yd. nugara; 100 yd. 
peteliške.

Moterims: 50 yd. laisvu st.; 
100 yd. laisvu st.; 50 yd. krū
tine; 50 yd. nugara.

Jauniams A kl.: 100 yd. laisvu 
st.; 200 yd. laisvu st.; 100 yd. 
krūtine; 50 yd. nugara; 50 yd. 
peteliške.

Jauniams B kl.: 50 yd. laisvu 
st.; 100 yd. laisvu st.; 50 yd. 
krūtine 50 yd.'nugara.

Mergaitėms A kl.: kaip ir mo
terims

Mergaitėms B kl.: 50 yd. lais
vu stiliumi; 50 yd. krūtine; 50 
yd. nugara.

STALO TENISO VARŽYBŲ 
PROGRAMA:

Vyrų vienetas; moterų vie
netas; vyrų dvejetas: moterų dve
jetas; mišrus dvejetas.

. Jaunių A kl. vienetas; jaunių 
B kl. vienetas; mergaičių A kl. 
vienetas; mergaičių B kl. viene
tas.

Moterų komandinės varžybos.
Tiek plaukyme tiek ir stalo 

tenise dalyvavimas yra atviras 
visiems Š. Amerikos lietuvių re
gistruotiems sportininkams.

Jaunių ir mergaičių A klasei 
priklauso gimusieji 1944 m. ir 
jaunesni Jaunių ir mergaičių B 
klasei -- gimusieji 1947 m. ir 
jaunesni.

Plaukymo varžybos vyks šeš- 
tadienĮ, balandžio 7 d., nuo 1:00 
vai. iki 6:00 vai. St. Clair Re- 
creation baseine, 4535 Fairview 
Avė. SekmadienĮ plaukymo ne
bus.

Stalo tenisas bus pravedamas 
garsiojoje COBO Hali, Building 
"D", 401 Washington Blvd. (Įė
jimas Į pastatą "D" iš Atwater 
St.) Tenka pastebėti, kad COBO 
salė yra viena iš geriausių pa
talpų stalo tenisui visoje Ame
rikoje. Pereitais metais ten vy
ko Amerikos stalo teniso pir
menybės. Stalo tenisas vyks abi 
dienas ir tvarkaraštis bus pra
neštas vėliau.

Registracija šioms varžyboms 
turi būti atlikta iki kovo mėn. 
29 d. šiuo adresu: V. Simutis, 
12373 Cherrylawn, Detroit 4, 
Mich. (Telefonas 834-7571):

Smulkesnės informacijos bei 
varžybų taisyklės yra išsiunti
nėta visiems sporto vienetams. 
Registracija vykdoma per sporto 
klubus. Klubams nepriklausą 
sportininkai norintieji dalyvauti, 
kreipiasi registracijos adresu.

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, 1962 metai skiriami prisi
minimui I-sios LietuviųTautinės 
Olimpiados 1938 metais Kau
ne. Ta proga visos XII-jų žai
dynių varžybos bus pravedamos 
atatinkamoje dvasioje ir bus Į- 
teikiami specialūs medaliai pir
mų 3 vietų laimėtojams visose 
rungtyse, vyrų ir moterų klasė
se.

FASK-tas

Kas Dirvas leskaiti 
- iai| Ristąją!



1962 m. kovo 16 d.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

_L. .
• Valteris Banaitis Cle

velando viešnagei paskyrė 
kovo 18-22 dienas, Įžymiam 
svečiui iš anapus Atlanto 
priimti ir pagerbti, JAV 
Lietuvių Bendruomenės pir
mosios apylinkės valdyba, 
talkinama kitų mūsų sam
būrių, sudarė tokių Valterio 
Banaičio viešnagės Cleve
lande programų:

Valterio Banaičio prane
šimas apie padėtį okuuoto- 
je Lietuvoje kovo 18 d., 
sekmadienį, 12 valandų, 
švento Jurgio parapijos sa
lėje. Po pranešimo — pa
skaitos, 2 valandų po pietų, 
susipažinimo su svečiu už
kandžiai Lietuvių salės sve
tainėje. Užkandžių dalyviai 
vaišių metu turės progos 
su Valteriu Banaičiu pasi
keisti mintimis.

Į Valterio Banaičio pra
nešimų ir susipažinimo vai
šes kviečiami visi lietuviai. 
Įėjimas į paskaitų laisvas. 
Norintieji dalyvauti vaišė
se, prašomi iš anksto užsi- 
sakytį vietų pas: LB Pir
mosios apylinkės valdybos 
pirmininkas, telef. 881-1921 
po pietų, Dirvos redakcijo
je ir Baltic Prekybos Na
muose darbo valandomis.

• Pijus J. žiūrys, po sun
kios operacijos sveiksta Po- 
lyclinic ligoninėje 221 kam
baryje. Kol kas ligonį lei
džia lankyti tik šeimos na
riams.

• šį savaitgalį, kovo 17 
-— 18 d. Chicagoje įvyks 
Vid. Vakarų Sporto apygar
dų vyrų ir moterų tinklinio 
ir stalo teųisp pirmenybės.

Iš Clevelando vyksta 2 
moterų tinklinio komandos 

- ir po 1 komandų — vyrų 
tinklinio, vyrų stalo teniso, 
moterų stalo teniso. Viso į 
Chicagų važiuoja arti 30 
sportininkų.

EAST CLEVEl.AM) — 13513 EFCI.ID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

t EARN

O, SUPERIOR
/0 SAVINGS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
tNSUREO TO

•«O OOO

SAVE BY MAIL 
POSTĄ GE P AID BOT H WAYS

IN TO1VN OFF1CE — 6712 SLTEIUOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Mes kepame visokius pyragus, lietu
viškų ducnų, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

• LB Clevelando I-os apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d., 12 vai. 
Lietuvių svetainėje (viršu
tinėje salėje). Darbotvarkė
je: metinis valdybos veik
los pranešimas, iždininko 
pranešimas, Vaidilos teatro 
a p y s kaitinis pranešimas, 
kontrolės komisijos rinki
mai ir einamieji reikalai.

Naujos valdybos išrinki
mui sudaryta rinkiminė ko
misija iš šių asmenų:

Vida Kasperavičiūtė — 
1882 Rosemont, Cleveland 
12, telef. LI 1-6470,

Zigmas Peckus — 1344 
East 68 St., Cleveland 3, 
telef. UT 1-5793.

Pranas Karalius — 484 
East 123 St., Cleveland 8, 
telef. PO 1-2308.

Vytautas Balas — 1265 
E. 83 St., Cleveland 3, telef. 
CE 1-6072.

LB Clevelando I-mos 
Apyl Valdyba

• Kazys ir Ona Karpiai, 
tris savaitės atostogavę Flo
ridoje, praėjusį sekmadienį 
grįžo atgal Į Clevelanda.

• Alvina Baltrukoniūtė 
kovo 18 d., 3 vai. po pietų 
rodys savo spalvotas nuo
traukas iš Havvaii salų ke
lionės; Rodymas įvyks Wes- 
tern Reserve Historical So- 
ciaty — 10825 East Blvd.

• Akademikų Skautų Sų- 
jungos susirinkimas įvyks 
kovo. 18 d., 5 vai. vak. Čiur
lionio namuose. Visi nariai 
prašomi atvykti. Studentai, 
kurie domisi mūsų veikla, 
taip pat kviečiami dalyvau
ti.

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

• Geras dviejų šeimų na
mas, su dideliu sklypu ir 
garažais. (6 ir 5 kamb.).

šaukti: M. Blynas, Ols- 
zens Realty — HE 1-8726. 
Namų tel. 361-8165.

DIRVA

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
kalbėjęs Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjime Detroite 
vasario 24 d. Ta proga Lietuvos 
laisvinimo reikalams buvo su
rinkta 2,026 dol.

J. Gaižučio nuotrauka

• Lietuvos partizanų ko
vų damos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautų Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blynų — 6823 Bay- 
liss Avė. telef. 361-8165; 
Vladų Ramanauskų — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV l-67u0 ir Dirvoje.

• .Išnuomojamas 3 kamb. 
butas su vonia suaugu
siems. Mėnesiui, su šildy
mu, $35.00. Kreiptis telefo
nu UT 1-8258. (33)

NAUJA LIGONINĖ DUODA 
ŽEMOS KAINOS

MEDICININĮ PATARNAVIMĄ
The Cleveland Golden AgeHos

pital yra vienintelė šios apskri
ties ligoninė besispecializuojan- 
ti senesnio amžiaus žmonių me
dicininiu patarnavimu.

Ligoninė yra pilnai pasiruošu
si gydyti Įvairias ligas, Įskai
tant arthritis, chroniškas šir
dies ligas, Įvairias vėžio rūšis, 
kojų lūžius, Įvairias seno am
žiaus ligas, cukraus ligas ir dau
geli kh'j, reikalaujančių rū
pestingo gydymo.

Kainos yra pilnai prieinamos 
senesnio amžiaus žmoniųbiudže- 
tui ir jos yra tik trečdalis pro
fesinio namų gydymo. The Golden 
Age Hospital taip pat duoda že
mos kainos aptarnavimą po li
gų besveikstantiems ar chroniš
komis ligomis sergantiems as
menims.

Mrs. Victoria Petrovsky, The 
Golden Age Hospital adminis
tratorė, yra visada pasiruošusi 
atsakyti Į jūsų klausimus. Pa
šaukite Mrs. Petrovsky šiandien 
telefonu PO 1-5660. Jūs nemo
kamai galitegauti knygelę, kurio
je išaiškinti visi ligoninės žemos 
kainos patarnavimai. Rašykite: 
The Golden Age Hospital, 924 
East 152 St., Cleveland 10, Ohio

Šv. Antano parapijos Detroite choras, vadovaujamas A. Mateikos, išpildęs meninę programą Vasario 
16 minėjime.

Vasario 16 minėjimo Detroite dalyviai. Pirmoj eilėj antras iš kairės: Boreišis, Černiauskas, Šimkus 
k1, J. Gaižučio nuotraukos

UŽGAVĖNIŲ PAPROČIAI 

TORONTE
Užgavėnės turi savo tradici

jas, kurios Lietuvoje, kaip pa
mename, gana Įvairiai būdavo 
atliekamos. Užgavėnių diena vi
suomet išsiskirdavo iš kitų me
tuose prabėgančių dienų. Jinai 
mums primindavo, kad jau bai
giasi mėsėdis ir ateina kanapė- 
čius ar aguonočius. Su mėsėdžio 
pasitraukimu prasidėdavo gavė
nia ir draudimai valgyti mėsą 
bei kitokios linksmybės. Todėl 
Užgavėnių dieną žmonės ne tik 
daug riebiau, kaip paprastai val
gė, bet ir linksminosi, suras
dami tam Įvairias formas.

Toronte bene pirmosios lie
tuviškus Užgavėnių papročius 
ėmėsi iniciatyvos atgaivinti Ma
žosios Lietuvos moterys. Jos 
kovo 6 d. Šv. Jono Kr. para
pijos salėje ištaisė gražų Užga
vėnių šiupinį, kuris praėjo su 
dideliu pasisekimu. Nors tai buvo 
antradienis -- darbo diena, bet 
svečių prisirinko pilnutėlė salė.

Svečiams užėmus vietas už 
gražiai parengtų stalų, trumpu 
sveikinimo Įžangos žodžiu pa
rengimą pradėjo Mažosios Lietu
vos Moterų Būrelio vadovė E. 
Jankutė. Jinai nusakė ir šiupinio 
kilmę. Čia pat VI. Rukšys pa
skaitė iš Donelaičio raštų iš
trauką, kurioje mūsų didysis ra
šytojas, aprašydamas būrų gy
venimą, užsimena ir apie šiupi
nį-

Tuojau pat pasirodė šeiminin
kės su garuojančiu šiupiniu, ku

ris dedamas ant stalų. Spirgučių 
kvapas sužadina visų apetitus — 
kraujasi Į lėkštes ir valgo. Val
go ir gėrisi, kad tikrai skaniai 
pagamintas. Bevalgant nevienas 
nuskrenda mintimis Į savo gim
tąjį kampelĮ, kur tyliai teka Ne
munas, Jūra, Minija, Šyša; kur 
Skirvytė ir Atmata pasiėmusios 
Nemuno vandenĮ rūpestingai jĮ 
atiduoda Kuršmarėms; kur 
Rambynas ir jo papėdėje Bi
tėnai ir daugelis kitų gerai ži
nomų ir brangių vietų.

Vaišių metu žodĮ tarė kon
sulas dr. J. Žmuidzinas iškelda
mas gražią mažlietuvių moterų 
iniciatyvą paruošiant ŠĮ subuvi
mą, ir tinkamai Įvertino M. 
Lietuvos rašytoją Kristijoną Do- 
nelaitĮ.

Kai jau alkis visiškai buvo nu
malšintas R. Jotautas padekla
mavo ištrauką iš K. Donelaičio 
"Metų".

Pažymėtinas mokyklinio jau
nimo Įtraukimas Į programos iš
pildymą. J. Adomavičius, J. Y- 
čaitė ir R. Adomavičius maloniai 
nuteikė susirinkusius paskam
bindami keletą dalykėlių piani
nu.

Solistas H. Rožaitis padainavo: 
Dar nepaketinau pas mergelę jo
ti -- S. Šimkaus,-Ant marių 
krantelio -- S. Šimkaus ir Se
renada -- Schuberto. Solistas
H. Rožaitis susirinkusiųjų buvo 
maloniai sutiktas ir ilgais ploji
mais nuoširdžiai Įvertintas.

Pati pabaiga buvo linksma. K.

Nr. 32 — 7

Kaknevičius ir J. Šulcas humo
ristinėj formoj paruoštamepasi- 
kalbėjime visus prajuokino ir, 
kaip tinka pabaigai, išblaškė 
susirinkusius visokius negeru
mus ir sudarė jaukias nuotai
kas tolimesnei parengimo eigai.

Programą, turinti dideli paty
rimą, sumaniai pravedė Irena 
Šernaitė.

Prie šio mažlietuvių Užgavė
nių parengimo -- šiupinio savo 
Įnašais ir darbu talkino: J. A- 
domavičienė, G. Buntinienė, B. 
Buntinas, A. Buntinas (sūnus), E. 
Buntinas, M. Dambarienė, E. 
Jankutė, p. Lasienė, I. Stanai
tienė, E. Šernienė irdaugelis ki
tų asmenų, nusipelniusių dalyva
vusios parengimo visuomenės 
dėkingumo ir pagarbos.

P.B.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Laie Dr. 

Cleveland 24

Punsko (Lenkijoje) lietuvių mokyklos mokiniai praeitą vasarą
lankėsi Olecko apylinkėje.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Stato
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KAS IR KUR?

• Elekr. inž. Arvydas Vaiš- 
nys sausio- mėnesį, Yele 
universitete, iš elektronikos 
gavo master laipsnį ir išvy
ko dirbti į Californiją Insti
tute of Technology.

Besimokydamas Arvydas 
buvo veiklus ir priklausė 
Neo Lithuania Korp., San
taros, Skautų ir Liet. Stu
dentų Sąjungoms, ir jų pa
daliniams dažnai vadovavo.
• Praėjusiais metais Cleve- 
landą aplankęs ir gražiai 
pasirodęs Bostono choras 
kovo 24 d. važiuoja į New 
Yorką. Kartu su choru va
žiuoja ir solistas baritonas 
Benediktas P o v i 1 avičius. 
Koncertą rengia Nevv Yor
ko skautų Tauro tuntas 
Franklin K. Lane salėje. 
Pradžia 7 vai. vak.

Koncerto programoje bus 
išpildytos lietuviškos dai
nos, Strauso valsai ir arijos 
iš operų.
• Atsiųsta paminėti Jono 
Aisčio "Poezija”. Tai pilna 
poeto sukurtų eilėraščių 
rinktinė. Knyga 420 pusla
pių, kietais viršeliais, su 
dailininko Vytauto K. Jo
nyno aplanku. Kaina 6 do
leriai. Spaudė Tėvų Pran
ciškonų spaustuvė. Tiražas 
1500 egz. 1961 metais išlei
do ROMUVA, 507 Fift Avė., 
New York 17, N. Y.
• Juozas žvvnys, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Paskutinio veiksmo scena iš "Šypsančios akys”. Vaidina J. Duo
ba, I. Šulcaitė, K. Ražauskas ir Z. Arlauskaitė-Mikšienė.

J. Gaižučio nuotrauka

j'

Detroito Balfo skyrius Užgavėnių proga, vadovaujant p. Mikšienei, pastatė O. Graurokienės 4 veiksmų 
komediją "Šypsančios akys". Nuotraukoje aktoriai po vaidinimo. Iš kairės: A. Pesys, G. Šileikaitė, J. 
Duoba, J. Šulcaitė, K. Ražauskas, B. Gaivelienė, R. Garliauskaitė, R. Sukauskas, 1. Miltakytė, D. Li- 
šauskas, I. Laurinavičienė. Režisorė Z. Mikšienė, A. Gladkauskas ir Balfo atstovė p. Paurazienė.

J. Gaižučio nuotrauka

LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBA JAU 

SUDARYTA

LF Tarybos posėdyje ko
vo 7 d. sudaryta ir visais 
balsais patvirtinta Lietuvių 
Fondo valdyba: pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas, vice- 
pirm. Antanas Rūkštelė, se
kretorius Jonas Vaičekonis, 
iždininkas dr. Vladas Šimai
tis, informacijų teikėjas 
spaudai Stasys Rauckinas. 
Lietuvių Fondo adresas yra 
pirmininko T. Blinstrubo 
adresas: 7243 So. Albany 
Avė., Chicago 29, III., telef. 
HEmlock 4-4076.

Tuo būdu LF Laikinasis 
O r g a nizacinis Komitetas, 
atlikęs savo pareigas, visas 
bylas perdavė LF valdybai. 
Komiteto veiklos einamie
siems reikalams finansuoti 
organizatoriai buvo sumetę 
keletą šimtų dolerių, taip 
kad ligi šiol suaukoto kapi
talo procentai liko nepalies
ti.

Tarybos nutarimu valdy
bai leidžiama administraci
niams reikalams panaudoti 
ligi š. m. kovo 31 d. gautuo
sius procentus. Pirmoje ei
lėje bus išspausdinti blan
kai, kvitų knygelės, pasi
žadėjimų lapeliai, LF va
jaus reikalų laiškai ir kt.

Sėkmingesniam LF lėšų 
telkimo vajui pravesti nu
matyti trys keliai: asmeni
niais ryšiais (telefonu, laiš
kais), per LB padalinius ir 
įvairias organizacijas.

DIRVAI AUKOJO
Vyt. Jonaitis, Toronto 5.00 
T. Janukėnas, S. Boston 2.00 
V. Matulevičius,

Weston ................. 5.00
L. Gaudušas, Lincoln .. 2.00 
A. Bliudžįus, Detroit 2.00 
S. Paulius. Chicago 2.00 

• Adolfas Rimkus, iš Royal 
Oak, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 :mką.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

__________________

Tėviškėlės ansamblio tautinių 
tautinių šokių.

>

šokių grupė, vadovaujama muziko Strolios, minėjime pašoko keletą

CHICAGOS 
LIETUVIU 
ŽINIOS

Alvudo Vasario šešioliktos 
minėjimas

Didžiulė Jaunimo namų 
salė buvo paruošta vaišė
mis jau prieš programai

Veikli Alvudo darbuotoja Ka- 
tarina Katkeviečienė, jau virš 
50 metų dirbanti Amerikos lie
tuvių organizacijose.

A. Gulbinsko nuotrauka

prasidedant. Stalai buvo ap
dėti lietuviškais valgiais ir 
laukė atvykstančių svečių į 
Lietuvos nepriklausomybės 
44 metų sukakties minėji
mą. Sėdo prie stalų šeimo
mis tėvai su vaikais. Visi 
laukė pra.sidedančioš pro
gramos, kurią parengė Al- 
vudas, sukviesdamas jaunas 
moksleivijos jėgas iš įvairių 
Chicagos lituanistinių mo
kyklų.

Pirmiausia susirinkusius 
pasveikino moksleivė M. Pa
kalniškytė. Ji gražiai pra
nešinėjo ir šventės progra
mą.

Lietuvos himną sugiedojo 
visi šventės dalyviai. Ame
rikos himną gražiai pagie
dojo moksleivė K, Brazdžio- 
nytė. Invokacijos žodį tarė, 
kun. J. Kubilius, S. J. Pa
grindinę šventės kalbą pa
sakė moksleivė žibutė Jurė-

Svečiai Alvudo vaišėse Vasario 16 minėjime Chicagoje. Antroji 
iš kairės Žibutė Jurėnaitė, pasakiusi minėjime pagrindinę kalbą.

naitė, istorinių vaizdelių py
ne nukeldama į Lietuvą.

Meninei programai vado
vavo mokyt. M. Pėteraitie- 
nė. Kadangi šie metai yra 
dainiaus Maironio mętai, 
tai ir ši moksleivijos atlie
kama programa esanti ski
riama šiam didžiajam Tau
tos žadintojui prisiminti.

Muzikas Strolia gražiai 
pasirodė su Tėviškėlės an
sambliu, sudainavo skambių 
dainų ir pašoko tautinių šo
kių. A. Kirvaitytė puikiai 
pasirodė su savo kanklinin
kių grupe.

Tėvų šalis puikiai buvo 
atvaizduota gyvu paveikslu, 
skambant kanklėmis, dekla
macijomis ir plastiniais ju
desiais.

Lietuvos miestus vaizda
vo: Vilnių — E. Danenąitė, 
Klaipėdą — S. Kasperavi- 
čiūtė ir Kauną — R. Jab
lonskis. O visų programos 
dalyvių daina — Leiskit į 
tėvynę, pritariant kanklė
mis, jausmingai nuskambė
jo.

Plastiniais judesiais gra
žiai buvo atvaizduotas tė
vynės ilgesys.

Svečiams besivaiši n a n t 
skaniais valgiais su lietu
viška gira, kuriuos paruošė 
Alvudininkės, vadovaujant
M. Bosienei, ekrane buvo 
parodyti garsieji Lietuvos 
vaizdai moksleivio L. bulai
čio. Aktorius A. Brinką 
kalbėjo apie Lietuvos gam
tos grožį ir dar paskaitė 
gražių pasakų vaikams.

šios šventės proga Alvu- 
das suruošė svečiams dar 
meno parodą atskirame 
kambaryje. Buvo išstatyta 
Čiurlionio, Šimonio ir Žmui
dzinavičiaus darbai — viso 
112 spalvotų reprodukcijų. 
Parodą tvarkė Z. Juškevi
čienė.

šis minėjimas visiems pa
liko gilų Įspūdį. Pirmą kar
tą Chicagos lietuvių vaikai 
taip skaitlingai dalyvavo 
šios prasmingos šventės mi
nėjime. patys išpildydami 
visą programą.

Povilas Kupenis

SPALVA, STILIUS, 
SILUETAS...

Taip buvo pavadinta ma
dų popietė Jaunimo Centre, 
sekmadieni, kovo 11 d. šios 
madų parodos iniciatorė 
korp. GIEDRA. Tikslas — 
parinkti lėšų romano pre
mijai apie lietuvę moterį.

Susidomėjimas šia popie
te buvo nepaprastai didelis. 
Rengėjos net negalėjo su

talpinti visų, norinčių paro
dų pamatyti salėje ir turė
jo naudotis net balkonu.

Grakštūs modeliai pade
monstravo 1962-jų metų 
madas, o Kėželienė paaiški
no drabužių paskirtį, prak
tiškumų ir, žinoma, kainas. 
Paskutinės mados paltus, 
kostiumėlius ir sukneles 
šiai parodai pasinaudoti, ne
mokamai davė viena gan ži
noma moteriškų drabužių 
krautuvė Chicagoje — Pad- 
dors.

Demonstruojami rūbai ir 
modeliai buvo patrauklūs, 
skoningi ir, manau, ne vie
na moteris turėjo progos 
sau pasiskirti pavasariui kų 
nors naujo.

Dail. J. Pautieniaus do
vanotas paveikslas buvo pa
kistas laimėjimui, kurį lai
mėjo dr. Meškauskienė. Dar 
buvo paskirti du laimėjimai 
pačios rūbų krautuvės.

Malonu pastebėti, kad šio 
parengimo iniciatorės — 
jaunos studentės parodė 
daug sumanumo, iniciaty
vos ir darbo. Linkėtina joms 
ir toliau taip aktyviai reikš
tis lietuviškoj veikloj.

Madų parodai pritaikyta 
salė, skoningai paruošti sta
lai su kava ir tortais, žino
ma, patį madų demonstra
vimą padarė dar patrauk
lesnį. Moterys, atitrukusios 
nuo kasdieninių darbų, pra
leido keletą valandų jaukioj

I giedrininkių suruoštą madų parodą Chicagoje apsilankė ir gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. Nuotraukoje iš kairės: solistė Mastie- 
nė, gen, kons, dr. P. Daužvardis, Juknevičienė, Daužvardienė, 
solistė Motiekaitienė ir Paplėnienė.

Birutietės madų popietėje: Mieželienė, Gradinskienė, Musteikienė

BOrelis tautininkių madų parodoje: (iš dešinės) Stankuviene, 
Paplėnienė, Puniškienė ir Vaičekonienė.

V. Račkausko nuotraukos

DAUGIAU KAIP TREČDALIS 
nuolaidos daugeliui vokiškų aparatų duoda Gradinsko televi
zijų, radijų ir patefonų krautuvė, 2512 W. 47th Str., Chicago, 
III.: FR 6-1998. Parduoda ir išsimokėtinai.
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