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LIETUVOS BYLA PAJUDINTA I

AMERIKOS KONGRESE
Trys JAV-bių senatoriai 

ir vienas kongresmanas įne
šė naujas rezoliucijas į Kon
gresą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bylos reikalu.

Senatorius Bourke B. Hi- 
ckenlooper (R. — Iowa) ir 
senatorius Jack Miller (R. 
— Iowa) įnešė 1962 metų 
kovo mėn. 26 d. į Senatą 
naują rezoliuciją (S. Con. 
Res. 64) Pabaltijo kraštų 
laisvės reikalu, šia rezoliuci
ja norima Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos bylą perkelti 
j Jungtines Tautas, priver
čiant sovietus pasitraukti iš 
minėtų kraštų; komunis
tams pasitraukus iš šių 
valstybių pravesti ten Jung
tinių Tautų priežiūroje lais
vus rinkimus. Tą pačią die
ną (kovo 26 d.) kongresma
nas Charles B. Hoeven (R.
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LENKTYNĖS
Chruščiovui pripažinus Al

žiro laikinąją vyriausybę ir 
pasveikinus jos pirmininką 
Ben Kedhą, de Gaulle |sakė 
savo užsienių reikalų minis
teriui pareikšti sovietams, 
kad atšauktų iš Paryžiaus sa
vo ambasadorių Vinogradovą.

Prancūzijos ambasadorius 
Maskvoje Dejean grjžo namo 
kovo 29 d., tuo tarpuVinogra- 
dovas Paryžiuje visą savaitę 
kraustėsi lagaminus tikėda
masis, kad gal de Gaulle pa
keis nuomonę.

Ir su didžiausiu gailesčiu 
apleido Prancūziją praeitą še
štadieni, vis dar neužtrenkda
mas durų. Jis paliko žmoną, 
kuri dabar skubiai daro pir
kinius didžiose Paryžiaus 
krautuvėse.

*

De Gaulle buvo įspėjęs kad 
Prancūzija nutrauks diploma
tinius santykius su kiekvienu 
kraštu, kuris pripažins laiki
nąją Alžird vyriausybę, pirm 
negu Prancūzija pripažins. 
Taip atsitiko su Jugoslavija ir 
Egiptu, kai tų kraštų diktato
riai pasikeitė su Alžiro na
cionalistais pasiuntiniais.

Bet su Sovietais nebuvo ei
ta tiek toli. Diplomatiniai san
tykiai galutinai dar nenutrauk
ti.

Jei taikyti paraidžiui įspė
jimą, Prancūzijai būtų tekę 
nutraukti diplomatinius santy
kius ir su Washingtonu,kai A- 
merikos ambasadorius pa
sveikino laikinąja Alžiro vy
riausybę. Bet Kennedy norė
damas sušvelninti |vyk|, tuoj 
išreiškė de Gaulliui gilų pa
sitenkinimą, kad Alžire pavy
ko susitarti.

•

Tarp didžiųjų dabar prasi
dėjo Alžiro nacionalistams 
pataikavimo lenktynės.

Iš Prancūzijos kalėjimo pa
leistam laikinosios Alžiro vy
riausybės lyderiui Ben Bellai 
skristi iš Šveicarijos Į Ma
roką (Ben Bella nenorėjo vyk
ti tiesiog iš Prancūzijos), So
vietai ir amerikiečiai pasiū
lė savo lėktuvus.

Ben Bella nesusiviliojo so
vietų pasiūlymu ir priėmė A- 
merikiečių karint lėktuvą Bo- 
ening 707,

— Iowa) įnešė lygiai tokio 
pat turinio, kaip kad virš 
minėtų senatorių, rezoliu
ciją (H. Con. Res. 456) į 
Atstovų Rūmus.

1962 metų vasario mėn. 
pradžioje senatorius Frank 
J. Lausche (D. — Ohio) bu
vo pažadėjęs įnešti rezoliu
ciją į JAV-bių Senatą Pa
baltijo valstybių laisvės rei
kalu. Senatorius Lausche 
tai atliko 1962 metų kovo 
mėn. 8 d. Jo rezoliucija įre
gistruota šiuo numeriu. S. 
Con. Res. 63.

Senatorius Frank Lau
sche savo rezoliucijoje be 
kitų punktų, kurie yra ak
centuojami jau iki šiol įneš
tose rezoliucijose, reikalau
ja, kad visi tie asmenys, 
kurie yra nusikaltę naikin
dami pabaltiečius, būtų nu
bausti.

Rezoliucijų reikalu į abu 
Iowos senatorius ir kon- 
gresmaną kreipėsi kun. kle
bonas Simonas Morkūnas, 
šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas Sioux City 
mieste, Iowoje. Į senatorių 
Frank Lausche rezoliucijos 
reikalu buvo kreipęsis dr. 
inž. Algirdas Nasvytis, LB 
Prezidiumo narys, iš CIeve
land. Ohio.

Paminėtina, kad senato-

REZOLIUCIJOS IR KAS TOLIAU?
Rezoliucijų skaičius JAV-bių 

Kongrese Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės reikalu didėja. 
Jau turime šiuo klausimu Sena
te ir Atstovų Rūmuose net 9 re
zoliucijas. Komitetas tikisi dar 
vienos kitos naujos rezoliucijos 
šiomis dienomis.

Svarbesni žygiai. Komitetas 
išleidžia dideliu tiražu lapelių, 
kurie bus paskleisti krašto lie
tuvių, latvių, estų ir kitų ame
rikiečių tarpe. Tuose lapeliuose 
aiškiai nurodoma kaip kiekvienas 
geros valios lietuvis ar kitas a- 
merikietis gali Įsijungti Į Pabal
tijo kraštų laisvinimo darbą. Ko
mitetas planuoja 1962 metų bir
želio mėnesĮ pasiųsti Į Washing- 
toną didoką delegaciją, kuri pada
rytų rezoliucijų reikalu spaudimą 
| kongreso narius ir administra
cijos pareigūnus.

Kas darytina šiuo metu? Kiek
vienas geros valios lietuvis kvie
čiamas parašyti penketą laiškų 
rezoliucijos reikalu. Laiškai ra
šytini šiems asmenims: senato
riui J. William Fulbright, kon
gresmanui Thomas E. Morgan, 

Vienu metu negalima tarnauti dviem šeimininkams

riai Frank Lausche ir 
Bourke Hickenlooper yra 
Senato Užsienio Reikalų 
Komisijos nariai, kur toms 
rezoliuciioms turi būti duo
dama tolimesnė eiga.

Senatoriai Frank J. Lau
sche, Bourke B. Hickenloo- 
per ir Jack Miller bei kon
gresmanas Charles B. Hoe
ven yra verti visų geros va
lios lietuvių padėkos. Visus 
juos reiktų prisiminti nors 
trumpais padėkos laišku
čiais. Senatorių adresas: 
Senate Office Building, Wa- 
shington 25, D. C.; kongres- 
mano — House Office Buil
ding, Washington 25, D. C.

Iki šiol jau yra įneštos į 
JAV-bių Kongresą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos by
los reikalu šios rezoliucijos: 
S. Con. Res. 12 (senatoriaus 
Kuchel); H. Con. Res. 153 
(kongresmano Lipscomb);
H. Con. Res. 163 (kongr. 
Morse); H. Con. Res. 195 
(kongr. Cunningham); H. 
Conn. Res. 
Roosevelt); 
444 (kongr. 
S. Con. Res.
sche) ; S. Con. Res. 64 (se
natorių Hickenlooper ir Mil
ler) ir H. Con. Res. 456 ' 
(kongr. Hoeven). (it)

439 (kongr. 
H. Con. Res. 
McDonough); 
63 (šen. Lau-

abiems savo steito senatoriams 
ir savo distrikto kongresmanui. 
Senatorius Fulbright (Chairman- 
Senate Committee on Foreign 
Relations) ragintinas duoti sku
bią eigą šioms rezoliucijoms: 
S. Con. Res. 12, S. Con. Res. 63 
ir S. Con. Res. 64. Kongresma
nas Morgan prašytinas duoti ei
gą rezoliucijoms: H. Con. Res.

H. Con. Res. 163, H. Con. 
195, H. Con. Res 439, H. 
Res. 444 ir H. Con. Res. 
Abu steito senatoriai ir

153, 
Res 
Con. 
456. 
distrikto kongresmanas prašyti
nas remti šias rezoliucijas ir 
kartu kviestinas padaryti atitin
kamą spaudimą Į senatorių Ful
bright ir kongresmaną Morgan, 
kad jų vadovaujamos komisijos 
duotų skubią eigą visoms devy
nioms rezoliucijoms. Laiškai ga
li būti trumpi: poros ar trejeto 
sakinių. Senatorių adresas: Sen
ate Office Building, Washington 
25, D. C.; kongresmanų - House 
Office Building, Washington 25, 
D. C.

Keičiamas Komiteto vardas. 
Kuchel - Lipscomb Rezoliuci-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos ir Vilties Draugijos valdybų nariai posėdžiavę New Yorke 
š. m. kovo 24 d. Posėdy buvo baigti svarstyti A. Smetonos monografijos leidimo reikalai, esama 
padėtis Vilties leidykloje ir kiti bendri abiem valdybom aktualūs klausimai. Nuotraukoje iš kairės 
sėdi: V. Rastenis, E. Čekienė, Vilties Draugijos pirmininkas Dr. V. Ramanauskas ir Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas V. Abraitis. Stovi iš kairės: A. Mackevičius, A. Senikas 
J. Čiuberkis, B. Veitas ir Dr. Br. Nemickas. Vyt. Maželio nuotrauka

Ar einama prie nuolaidų Berlyne?
Nelauktai liovęsi trukdę 

alijantų susisiekimą su 
Berlynu, sovietai sukėlė 
bangą įtarimų, kad Berlyno 
klausimu einama prie susi
tarimo, bet ne be nuolaidų 
iš vakariečių pusės.

Bonnoje ir Vakarų Ber
lyne pasikeitimas sovietų 
elgsenoje siejamas su Vals
tybės sekretoriaus Dean 
Rusko ir sovietų užsienių 
reikalų ministerio A. Gro- 
myko pasitarimais ir su op
timistiniais spėliojimais iš 
Washingtono ir Londono dėl 
atsivėrusių galimybių Ber
lyno reikalu tartis.

Neatsižvelgiant į oficia
lius paneigimus, Bonnoje 
nesiliauja sklidę rimti spė-

jai Remti Komiteto pastangomis 
pabaltiečiai savo bylos reikalu 
jau turi 9 rezoliucijas JAV-bių 
Kongrese. Komiteto tikslas yra 
pravesti bent vieną iš jau įneš
tų ar ateityje į Kongresą įneša
mų rezoliucijų. Komiteto vado
vybė 1962 metų balandžio mėn. 
6 d. posėdyje parinks naują šiam 
vienetui vardą nesi ribodama su 
viena ar kita rezoliucija. Visi 
komiteto nariai jau prieš kiek 
laiko buvo apie tai painformuoti 
ir paprašyti patiekti tuo klausimu 
savo pasiūlymus.

Finansiniai reikalai. Rezoliu
cijų pravedimo žygis yra tikrai 
didelis ir jo realizavimui reikia 
nemaža finansinių resursų. Jau 
visa eilė krašto (ir taip pat Ka
nados) lietuvių š| svarbų darbą 
parėmė didesnėmis ar mažesnė
mis piniginėmis aukomis. Visi 
geros valios lietuviai, kurie to 
dar nėra atlikę, kviečiami pri
sidėti savo "našlės skatiku". Au
kos siųstinos Komiteto kasinin
kui: Mr. George A. Petrauskas, 
3442 Madera Avenue, Los Ange
les 39, Calif.

Leonardas Valiukas, Komi
teto koordinatorius; Antanas 
Skirius, koordinatoriaus pa
vaduotojas, Julius Jodelė, 
Komiteto lietuvių vieneto 
pirmininkas.

Poetui dr. Henrikui Nagiui lankantis Clevelande, Vilties Drau
gijos pirmininkas Dr. V. Ramanauskas (dešinėje) tarėsi dėl ben
dradarbiavimo Dirvoje, V. Pliodžinsko nuotrauka

liojimai, kad iš Rusko ir 
Gromyko pasikalbėjimų Že
nevoje išryškėjusi kryptis 
galimoms nuolaidoms. Tos 
nuolaidos, spėjama, liestų 
susisiekimo su Vakarų Ber
lynu kontrolės perleidimą 
tarptautiniam autoritetui ir 
pasikeitimus alijantų kari
nių dalinių Berlyne laiky
mo pagrinduose.

Tie spėliojimai aiškinami 
dar ir Rytų Berlyno propa
gandos tono pasikeitimu. Iš 
Rytų Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos pareiš
kimų aiškėja, kad susisieki
mo su Vakarų Berlyno kon
trolės ”sutarptautini m a s’’ 
būtų tik pirmuoju žingsniu 
i Berlyno klausimo išspren
dimą.

Aišku, tos ir kitos suges
tijos, išplaukiančios iš 
Kremliaus užsienio politi
kos dienos aktualijų, kelia 
rimto susirūpinimo Bonno
je, kur nusistatymas prie
šintis bet kokiam Berlyno 
politinio statuso pakeitimui 
nėra pasikeitęs.

PREZIDENTAS KENNE- 
DY VYKS I BRAZILIJĄ

Brazilijos Prezid e n t u i 
Joano Goulart baigus vieš
nagę Washingtone, Kenne- 
dy pareiškė viltį pasimaty
siąs dar šiais metais Brazi
lijoje. Prezidentas Goulart 
nustebino VVashingtono po
litinius sluoksnius savo at
virais pareiškimais Kongre-

Pakartodamas savo anks
tyvesnius pareiškimus dėl 
Brazilijos pastovių saitų su 
Vakarais, jis pabrėžė ir jos 
savarankiškumo siekius šal
tojo karo klausimuose.

Jo nusistatymas nedaly
vauti "politiniai - militari- 
niuose blokuose" nusako 
Brazilijos užsienio politikos 
atsiribojimą nuo aiškaus ir 
nedviprasmiško dalyvavimo 
Vakarų bloke kovoje su ko
munizmu. Kaip žinia, antro
jo pasaulinio karo metu 
Brazilija be dvejojimų stojo 
Vakarų alijantų pusėje.

GRĘSIA PILIETINIS 
KARAS ARGENTINOJE
Laikinasis Argen t i n o s 

Prezidentas Jose Maria- 
Guido vis dar nepajėgia su
daryti ministerių kabineto 
ir krašte įtempimas eina 
prie pilietinio karo briau
nos.

Peronistų vadai, kurių 
rinkiminiai laimėjimai nu
vertė Prezidento Frondjzi 
vyriausybę, šiandien skel
bia bekompromisinę kovą 
jų rinkiminiams laimėji
mams įgyvendinti.

Jie aiškina, kad neo-pero- 
nistų laimėjimas, kad ir ko
munistuojančių sluoks n i ų 
parama, esąs aiškus ir ne- 
d v i p r a smiškas reiškinys 
kaip tik kovai su beįsigalin- 
čiu Argentinoje komuniz
mu ...
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SPORTO DIENOS
Chicagoje prasidėjo lauko 

futbolo sezonas
Po ilgesnės pertraukos 

Chicagos lietuviai futboli
ninkai vėl išėjo j lauką, pa
siūdydami "National Soc- 
cer” lvgos pirmenybėse. Ba
landžio mėn. 1 d. rungty
niavo 3 lietuvių komandos: 
dvi Lituanicos (žaidžiančios 
Liths vardu) ir Tauro (žai
džiančios Bridgeport var
du).

Svarbiausias buvo Litua
nicos pirmosios vienuolikės 
pasirodymas, šis bus pir
masis jos bandymas ”ma- 
jor” divizijoje, kurioje mū
siškiai žaidė 1960 metais, 
bet iš ten iškritę, praėju
siais metais rungtyniavo 
I-je divizijoje.

Lituanicos varžovu bus 
ukrainiečių Lions komanda, 
prieš 5 metus buvusi stip
riausia Chicagoje.

Pavasariška forma (nors 
ir dalyvavus salės futbolo 
pirmenybėse) jautėsi abie
jose komandose, kurios pa
sidalino po vieną tašką, su- 
žaisdamos 1:1. Ukrainie
čiai, žaisdami pirmame kė
linyje pavėjuje, turėjo ne
maža progų, tačiau iš jų tik 
vieną pavertė įvarčiu. Po 
pertraukos su vėjo pagalba 
atsigriebė ir lietuviai, kurie 
gana laimingu būdu įsprau
dė išlvginamąji tašką: uk
rainiečių vartininkui išbė
gus iš vartų, H. Jenigas pa
siuntė i juos tolimą šūvį.

Pačios rungtvnės nepasi
žymėjo įdomiais momen
tais. Ukrainiečiai pasirodė 
pajėgesni komandiniai, o 
lietuviai, kain ir paprastai, 
daugiau tenkinosi pavienių 
žaidėjų iniciatyva. Labai 
blankiai sukovom Lituani
cos gynimas, kuris dar vis 
daro elementarines klaidas.

Lituanicos rezervinė vie
nuolikė buvo šiek tiek darb
štesnė ir ji išsikovojo 2:0 
pergalę.

šį sekmadienį, balandžio 
mėn. 8 d. abi Lituanicos 
vienuolikės kovos su vokie
čių Hansa Marąuette parke. 
Rungtynės vyks 1 ir 3 vai. 
Hansa irgi yra viena iš silp
nesniųjų komandų ”Major” 
lygoje. Praėjusį sekmadienį 
ją įveikė Slovaks futboli
ninkai (dabar nukritę į I-ją 
diviziją), rungtyniau j a n t 
dėl U. S. Amateur Cup.

Tauro futbolo komanda, 
kuri šį sezoną žaidžia Il-je 
divizijoje (ji iškrito iš I- 
mos divizijos), Marąuette 
parko aikštėje sudorojo 
meksikiečių Aztecą 4:3. 
Tauro futbolininkai šiemet, 
beabejo, stengsis vėl su
grįžti į aukštesnę grupę. 
Beje, jie nežaidžia žemiau
sioje grupėje, nes dar yra 
ir III-čia divizija. Edv. š.

SPORTAS CHICAGOJE
• Danutė čerėkienė (bu

vusi Točilauskaitė) visos 
Chicagos parkų stalo teniso 
žaidynėse moterų grupėje 
užėmė I-ją vietą. Visose 
grupėse čia varžėsi virš 150 
žaidėjų.

• Al. Norkus ir Arūnas 
Vasys žaidė Cicero jaunių 
krepšinio rinktinėje, kuri 
tradicinėse varžybose nu
galėjo Berwyno jaunius. 
Jiedu įmestais krepšiais bu
vo antroje ir trečioje vieto
je savo komandoje. Norkus 
ir Vasys yra naujieji atei
viai, kurie taip pat žaidžia 
ir už Aro krepšinio koman
dą.

• š. Amerikos liet, spor
to žaidynių krepšinio varžy
bos įvyks balandžio mėn. 
28-29 d.d. Chicagoje. čia 
laukiama virš 200 sportinin

kų iš Amerikos ir Kanados.
• Lituanicos (akademinio 

sporto klubo) krepšininkai 
Marąuette parko vyrų krep
šinio pirmenybėse savo gru
pėje užėmė II vietą ir žai
džia ”play-off” varžybose. 
Anksčiau šiose pirmenybė
se 2 kartus meisterio vardą 
yra laimėjusi Neries ko
manda.

• Sporto biuletenio ”Vi- 
durvakarių Sportas” naujas 
numeris jau išėjo.iš spau
dos. Jis yra dvigubas ir turi 
12 puslapių.

• Mark Zubor (Zubric- 
kas), gyv. Ciceroje, išrink
tas geriausiuoju Chicagos 
katalikiškų mokyklų krep
šinio žaidėju ir pateko j II- 
linois valstybės krepšinio 
”A11-Star” rinktinę. Jis žai
dė už Gordon Tech mokyk
los komandą — katalikiškų 
mokyklų čempioną, kuri 
kovo mėn. 31 d. kovojo su

Carver komanda, laimėjusi 
viešųjų mokyklų meisterio 
vardą. Prieš rungtynes, ku
rios buvo rodomos televizi
joje, Zubor gavo atžymėji- 
mo ženklą. Pažymėtina, kad 
Gordon Tech komandą tre- 
neruoja kitas cicerietis, 
anksčiau buvęs žymus žai
dėjas Bob Lukštą. Praėju
siais metais vienu iš geriau
siu iu Chicagos vid. mokyk
lų krepšininku buvo irgi Ci
cero lietuviu kilmės gyven
tojas — Lsrrv (Mac
kus), kuris pradėjo studijas 
Laivyno akademijoje.

E. S.

VARŽYBOS DETROITE
Š{ savaitgalj Detroite vyksta 

XII-jų §. Amerikos lietuvių spor
tinių žaidynių - plaukymo ir in
dividualinės visų klasių stalo te
niso varžybos. Tai yra pirmoji 
dalis žaidynių kurios šiais me
tais, kaip žinoma, yra išskaidy
tos J paskirų šakų pirmenybes.

Plaukymo varžybos vyks šeš
tadieni, balandžio 7 d., nuo 1:00 
vai. iki 6:00 vai. St. Clair Rec- 
reation baseine, 4535 Fairview 
Avė. Sekmadieni plaukymo nebus.

Stalo tenisas bus pravedamas 
garsiojoje COBO Hali, Building 
"D", 401 Washington Blvd. ({ėji
mas l pastatą ”D"iš Atwater St.) 
Tenka pastebėti, kad COBO salė

YOUR SAVINGS START EARNING 4* 
INTEREST NOW AT ST. CLAIR SAVINGS 

ASSOCIATION ... AND INTEREST IS PAIO 

TWICE A YEAR ...ON JUNE 3OTH AND
DECEMBER 31 ST...SAVE REGULARLY AT ST. CLAIR SAVINGS 

FOR A SECURE FUTURE... YOUR SAVINGS GROW PROFITABLY

o Profits!

Ali Savings Dap 
through APRIL

AT 4% INTEREST.

013 EAST 1051h S T P E E T 
25000 EUCLID AVENUE 

6235 3T CLAIR AVENUE

V

• ■-

Teniso žaidėjas Alfa Remeikis, dabar gyvenąs Australijoje, 
Įvykusiose rungtynėse finale pralaimėjęs Šimkui, užėmė antrąją 
vietą.

yra viena iš geriausių patalpų 
stalo tenisui visoje Amerikoje. 
Pereitais metais ten vyko Ameri
kos stalo teniso pirmenybės. Sta
lo tenisas vyks abi dienas. Šeš
tadieni prasidės 1:00 vai. po pie
tų.

Kaip jau ankščiau buvo skelbta, 
1962 metai skiriami prisiminimui 
I-sios Lietuvių Tautinės Olimpi- 
jados, {vykusios 1938 m. Kaune. 
Ta proga visos XII-jų žaidynių 
varžybos bus pravedamos atatin
kamoje dvasioje ir bus {teikiami 

.. specialūs medaliai pirmų 3 vietų 
laimėtojams visose rungtyse, vy
rų ir moterų klasėse.

Varžybose užsiregistravo da
lyvauti apie 90 dalyvių iš įvairių 
klubų. Gausiausia atstovaujami 
yra Clevelando Žaibas, Toronto 
Aušra ir Chicagos ASKLituanica.

Linkime sportuojantiems gero 
vėjo.

(s v)

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS
KONCERTAS NEW YORKE

Andriaus Kuprevičiaus 
piano koncertas Netv Yorke

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

Išdžiovink 
keturis pakrovimus 

už vieno kainą

. . . su taupančiu Gaso džiovintuvu. Gasas džiovina pavasariškai ketu
ri118 pakrovimus už vieną, negu kokiu kitu kuru naudojantis. Su Gasu jūs sutaupot 
daugiau ir daugiau... pakrovimas po pakrovimo. Ir spalvos nenublunka, me
džiagos išsilaiko kaip buvusios. Pamatyk šituos žinomų vardų Gaso džiovintuvus r 
Duracrest • Easy • Frigidaire • Hamilton • Maytag • Norge • Philco • RCA 
Whirlpool • Sears-Kenmore • Speed A

Q”cen W THE EAST OHIO GAS COMPANY
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įvyks balandžio 8 d., 8:30 
vai. vak., Town Hali salėj.

Tai retas įvykis New 
Yorko ir jo apylinkių lietu
viams, kurio neturime pra
leisti.

Pianistas A. Kuprevičius 
gerai žinomas ne tik mums 
lietuviams, bet ne kartą 
puikiai įvertintas ir sveti
mųjų, nes yra koncertavęs 
daugelyje Europos miestų 
ir bene trečią kartą atvyks
ta koncertuoti į New Yorką.

1960 m. po koncerto toj 
pačioj Town Hali salėj 
”New York Times” ir ”He- 
rald Tribūne” dienraščių 
muzikos kritikai rašė, kad 
tai neeilinių gabumų pianis
tas, kad jis priklauso retai, 
aukšto lygio pianistų gru
pei.

Galima pacituoti daug 
teigiamų atsiliepimų, todėl 
neabejotina, kad A. Kupre
vičius ir šį kartą neapvils. 
Tenelieka nei vieno newyor- 
kiečio lietuvio balandžio 8 
d., sekmadienį, 8:30 vai. 
vak. neatsilankiusio į šį 
koncertą, kad New Yorko 
spaudos dėmėsi atkreiptų 
ne vien pianisto talentas, 
bet ir publikos gausumas.

Be žodžių...
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KALBĖKIME SU MEILE 
TĖVŲ KRAŠTUI

Darbą dirbant, juo labiau visuomenini, kyla nuomo
nių skirtumai, kartais aštresni "parlamentariniai” kivir
čai. Kas be ko. Bet laikas bėga rašant ilgus pareiškimus, 
kodėl Jonas, o ne Petras atidarė duris prezidentūroje, tuo 
tarpu padarytoms klaidoms atitaisyti reiks kur kas dau
giau laiko, o vargu, ar daug kas jau dabar ryžtasi išva
doms daryti ir ieškoti sprendimų ateičiai.

Manau, kad visos mūsų lietuviškų laikraščių redak
cijos laukia daugiau sveikų ir pozityvių sugestijų ir nuta
rimų praeities klaidoms atitaisyti, o su druskos senoms 
apipilti. Kalbėkim mūsų gyvybiniais reikalais be patoso, 
be pagiežos ir piktos valios. Kalbėkim paprastai, visiems 
suprantama kalba, bet kalbėkim ne vien apie tai, kas buvo 
blogo. Kalbėkim kūrybine dvasia, kurios iš mūsų visų 
reikalauja įgyta valstybinio gyvenimo patirtis.

Kalbėkim ir jaunatvišku entuziazmu, kalbėkim meile 
tėvų kraštui, jo kultūrai, įskaitant ir politinę kultūrą, 
kurią vyresnioji karta jau ruošiasi pamiršti.

Jausdami didelę atsakomybę visuomenės informavi
me, visų mūsų gyvybinių reikalų nušvietime, nejaugi 
nerasime galimybių išeiti su laikraštine kultūrą, kuri at
stovautų mūsų pozityviai ir kūrybingai nusiteikusios vi
suomenės dvasią, o ne "ginčo dėl ginčo” karštligę.

Tai kvietimas j talką visiems mūsų bendradarbiams, 
į talką naujiems horizontams atskleisti, nuotaikai pra
skaidrinti, ieškant naujų perspektyvų ne vien tik mūsų 
"didžiosios politikos” kryžkelėsę, bet ir kitose pagrindi
nėse mūsų išeivijos gyvenimo srityse.

Kada viso to sieksime kultūringomis priemonėmis, 
kada jausime atsakingumą, o ne klaidingai suprastą lie
žuvio laisvę, tada ramia sąžine galėsime .ir rezoliucijose 
rašyti, kad esame kultūringos ir civilizuotos tautos amba
sadoriai, kovoją už tautos laisvę ne nagais, bet protu ir 
sąžine.

Reikia pasidžiaugti, kad Dirva, kaip iki šiolei, taip ir 
ateičiai turi visas sąlygas nuotaikų lygsvarai ir šaltam 
kraujui išlaikyti. Niekas iki šiol ir ateityje nesikėsina 
siaurinti tų horizontų.

Ne paslaptis, ir tai yra savaime suprantama, kad 
dauguma mūsų laikraščių turi savo politinį ir idėjinį at
spalvį. Tas sudaro mūsų spaudos įvairumą. Bet tas atspal
vis priklauso ir nuo kultūringumo, pasitikėjimo sava 
idėja, paremta tolerancija tų veiksnių, kurie deda visas 
pastangas, kad išsilaikytų ne tik spauda, bet ir kartu su 
ja išsilaikytų ir lietuviškoji dvasia mūsų išeivijoje. Kiek
vienas laikraštis tas pastangas ne tik įvertina, bet dau
gelyje atvejų be jų išsilaikyti nepajėgtų. Malonu, kai tą 
supranta ir savo pasitikėjimą reiškia nuolat gausėjanti 
Dirvos skaitytojų šeima.

Turėkim vilties, kad toje dvasioje, visi petys į petį, 
prisidėsime ne tik prie mūsų spaudos dvasios pakilimo, 
bet pakilsime tyrą ir nedviprasmišką meilę savo kraštui 
ir brolis broliui. . (jč)

SMARKUS VYRAS...
Kartaus juoko sukelia 

aprašinėjimai lietuvių dele
gacijos lankymosi pas Pre
zidentą. čia ryškiai parodo
ma, kad ir organizuotoje 
lietuviškoje visuom e n ė j e 
yra nuosmukis.

Visa kalba eina apie ALT 
sekretoriaus veiklą, t. y. 
veiksmus, -o kur gi pirmi
ninkas ir visi vicepirminin
kai! Nuo kada gi ALTe se
kretorius vadovauja, lyg 
komunistų partijoje. Viso
se lietuviškose organizacijo
se ir jų valdybose vadovau
davo ir toną duodavo pir
mininkas. Turbūt tas Gri
gaitis yra smarkus vyras, 
kad sugeba visus tvarkyti.

A. Kiršonis, Califomia

KUR KITI?
Nors ir nenorėdama ra

šau savo įspūdžius iš praei
to šeštadienio, Clevelande 
rengto, studentų santarie- 
čių literatūros vakaro. Pra
moga buvo reta, graži ir 
įspūdinga. Juo daugiau, kad 
buvo rengiama žmonių, ku
rie beveik Lietuvos neprisi
mena. Programoje dalyvavo 
poetas H. Nagys, prof. Šil
bajoris ir dr. J. Kaupas.

Norėtųsi tokių literatūri
nių vakarų dažniau, bet mū
sų susidomėjimas lietuviš
ku žodžiu ir kūryba atrodo 
yra visiškai dingęs.

Susirinko tik apie 30 klau
sytojų iš mūsų didelės lie
tuviškos kolonijos. Kur, vei
kėjai, intelektualai, teatra

lai, organizatoriai ir t.t?
Gal geriau ir vėl grįžti 

prie senos rutinos. Rengiant 
pasikviesti: žinomą solistą 
ar solistę, kelis sveikinto
jus, j repertuarą įtraukti 
kelias arijas ir pora lietu
vių kompozitorių dainų, po 
to vaišės, šokiai, o sekan
čiame laikraštyje, išmargin
tam nuotraukomis, matyti 
savo linksmus veidus prie 
valgiais ir gėrimais apkrau
ti! stalų.

V. Gruzdienė.
Cleveland, Ohio

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|€l/<y MOKAME UŽ BONU 
Wk> TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NKUIOS
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshep 2-1397

Vyras, kuris atlaikydavo
Joną Chmieliauską prisimenant

Balandžio antra. Lygiai 
mėnuo, kaip toli toli nuo 
Lietuvos, net anapus Ame
rikos žemyno, pačioj Paci- 
fikd pakrantėje, baigė jisai 
šios žemės kelionę ... Jau 
nuvyto suneštosios gėlės, 
jau nudžiūvo juodarėmių 
užuojautos pareiškimų da
žai, bet mintyse tų, kuriems 
teko jį toj kelionėj susitik
ti, tebeskamba jo skaidriai 
gyvybinga nuotaika trykš
tančios, taiklios ir linksmos 
pastabos apie mūsų kasdie
nybės stambiuosius ir smul
kiuosius vyksmus. Ir kloja
si prieš akis jo gyvenimo 
filosofija, išreikšta nekartą 
kartotu ir nepamirštamu 
posakiu: ”Ne tas vyras, ku
ris muša, o tas, kuris atlai
ko!”

Jonas Chmieliauskas bu
vo vyras, kuris tikrai atlai
kydavo. Tebematau jį, at
laikantį smūgius, skaudžius 
ne tiek dėl jų kokio ypatin
go smarkumo, kiek dėl jų 
kilmės bei priežasčių neįti
kėtino nenatūralumo, kiek 
dėl aplinkybių, kuriose toki 
smūgiai atrodė nepelnyti, 
nelaukti ir nesuprantami.

Kiekvieną kartą, kai kas 
nors, žinodamas ką, ar tik 
iš kitų girdėjęs, ima kalbėti 
apie Lietuvoje buvusį parti
nį karjerizmą (kur jo nė
ra?), apie tautininkų veikė
jų ar "pakeleivių” privilegi
jas ir opozicininkų perse
kiojimus bei skriaudimus, 
man visada prisimena Jonas 
Chmieliauskas.

Susitikau su juo pirmą 
kartą Lazdijuose, 1931 me
tų žiemą. Lazdijai, Seinų. 
apskrities "laikinoji sosti
nė”, tik dėl nelaimės apskri
ties centro, pareigas ėjęs 
valsčiaus miestelis, žiemos 
metu tada tik rogėmis nuo 
geležinkelio tepasiekiamas, 
buvo tikra Lietuvos ”kam- 
četkaw'. Būti, tegu ir aps
krities rango, pareigūnu- 
Lazdijuose — nebuvo aukš
tas laipsnis valdinėje kar
jeroje. Jonas Chmieliaus
kas, ”priešperversminis tau
tininkas”, ketvirtie s i e m s 
”jo partijos režimo” me
tams besibaigiant, karjeros 
laiptuose tebestovėjo ant 
mokesčių inspektoriaus pa
kopos Lazdijuose. Ir ta pati 
pakopa girgždėjo-braškėjo, 
nes stovėjo jisai ant jos ne
ramiai. Visa apskrities di
duomenė, imtinai su apskri
ties viršininku — vien opo
zicija centro valdžiai. Taip, 
tokių dalykų to vadinamo 
diktatūrinio režimo laikais 
Lietuvoj buvo. Vienintelis 
"pozicijos” žmogus tarp 
apskrities viršūnių Lazdi
juose buvo Chmieliauskas, 
mokesčių inspektorius: ne
gali sakyti, kad tai labai 
dėkingas postas politinei 
įtakai vietos visuomenėje... 
Tiesa, tos politinės įtakos 
visuomenėje daryti perdaug 
ir nereikėjo: nemaištavo 
dzūkai tada prieš valdžią. 
Maištavo daugiausia kaip 
tik Chmieliauskas, ir ne dėl 
aukštosios politikos, o dėl 
tų ir kitų reiškinių vietinės 
vyresnybės pasielgimuose, 
kurie sąžiningos, rūpestin
gos ir šviesios lietuviškos 
administracijos idealo sie
kiančiam piliečiui atrodė ne
pakenčiami, neleistini, ša- 
lintini. Ryškiomis spalvomis 
ir, nei kiek neperdedant — 
griausmingai protestavo jis 
prieš visą virtinę faktų, ku
riuos, jo įsitikinimu, betko- 
kia dora lietuviška valdžia 
turėtų nedelsdama atitaisy
ti. Jis, tuoj paaiškėjo, buvo 
pozicijoj su centro valdžia, 
bet beveik vienišas vilkas 
— opozicionierius vietinės 
valdžios laikysenai ir pa
pročiams tolimame nuo cen
tro apskrityje.

Ak, kas nežino, kaip se
nesni administracijos vilkai 
moka susidoroti su tokiais 
"nenuoramomis”, kliudan
čiais jiems jaustis tikrais 
"pavieto dievais”. Aliar
muojančiais bruožais išmar
gintos charakteristikos apie 
nenuoramą pluoštais rinko
si ministerijose ant referen
tų ir net ministerių stalų: 
Lazdijuose yra mokesčių 
inspektorius, kuris kursto 
žmones prieš valdžią, šmei
žia jos vietininkus šioj Sei
nų apskrities sostinėj, o ir 
šiaip jau tikras "mažutėlių 
piktintojas”! Smūgis po 

smūgio: aiškinkis, teisin
kis!

Negali sakyti, kad tas 
nenuorama visai neturėjo 
"privilegijų”, kaip "valdan
čios partijos” pirmininkas 
apskrityje. Jei tiesioginė jo, 
kaip mokesčių inspekto
riaus, vyresnybė ministeri
joje tada ir kreivokai žiūrė
jo j "politikuojantį”, ins
pektorių, tai bent gi pats 
ministeris, tada jau tuo pa
čiu metu ir ministeris pir
mininkas. drauge buvo ir 
tos "valdančios partijos” 
pirmininkas. Privilegija su
sidarė tokia, kad ir jo žodis 
lemiamoje višūnėje nebuvo 
atmetamas, kaip visiškai 
nevertas pasitikėjimo, o bu
vo priimamas, kaip išklau- 
sytinas, bent priimtinas dė
mesin su tokia mintim, kad 
galgi tie senieji administra
cijos vilkai nebūtinai jau 
toki angeliukai, kaip per 
savo viršininkus save pie
šia. Gal tai padėjo tam ne
nuoramai atlaikyti 
smūgių krušą ir atsilaikyti 
toj braškančioj karjeros pa
kopoj. Taip, jis buvo atvi
ras "partietis”, ir ne tylus, 
o triukšmingas, garsiai rei
kalaująs, kad jo, sakysime, 
"partiniai” idealai — geros 
valdžios ne tik teorijoj, bet 
praktikoj, idealai nebūti! 
sabotuojami. Jei jis nebūtų 
buvęs "partietis”, arba juo 
formaliai ir būdamas, būtų

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
UinUirCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVĘ

2515 VVest 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 .... ath.5-39
3. VVHITE HORSE

SCOTCH VVHISKY ..............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!

VIRŠUJE: Jonas Chmieliauskas 
1930 m. Kaune įvykusiame mo
kesčių inspektorių suvažiavime. 
Sėdi iš kairės: Gelžinis, Kri- 
siukėnas, Tulauskas, Bliūdžius, 
min. pirm, ir finansų ministe
ris J. Tūbelis, Kairys, Vitkaus
kas, Baltrušaitis, Jaks-Tyris, 
Pranaitis. Pirmoj eilėj: Liepa, 
JONAS CHMIELIAUSKAS, Pet
rauskas, Drėgūnas, Audickas 
(Audėnas, Čekas, Ozas, Babušis, 
Vaitkevičius, Kaminskas, Miški
nis. Antroj eilėj: Balsevičius, 
Krakauskas, Girdauskas, Žvy- 
nys, Barkauskas, Gricevičius, 
Bičiūnas, Giedra. Trečioj eilėj: 
Mašanauskas, Pušinskas, Blaže
vičius, Audickas, Zauka, Kark- 
lys ir Koncevičius.

tylus, pasyvus, jei būtų lai
kęsis biurokratijoje gana 
patogaus dėsnio ”ne mano 
kiaulės, ne mano pupos" ir 
"toliau savo daržo (mokes
čių inspekcijos) nesidai
rau”, tikriausiai būtų galė
jęs daug sklandžiau kilti 
karjeros laiptais ir tvirčiau 
ant pakopų jaustis.

Dar metai, kiti beveik 
nesiliaujančių smūgių iš to
kių pusių, iš kurių tose ap
linkybėse jų normaliai ne
turėjo būti, ir pagaliau tas 
nenuorama susilaukė, saky
tum privilegijos: iš Lazdijų 
tapo iškeltas, palyginti, ma
ža ką telaimėjęs savo vieni
šoje kovoje prieš tolimame 
užkampyje įsikerojusias ne
geroves. Paaukštintas ? Gal
būt. Juk gilesnį užkampį, 
kokiame buvo, Lietuvoje 
sunku bebuvo rasti. Tapo 
perkeltas j kitą "laikinąją 
sostinę”, ano meto Trakų 
apskrities administra c i n į 

(Nukelta j 4 psl.)
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Vertėj. P. Palukaitis

(4)
žmogus už stalo sumirkčiojo, sumigdamas ir išsigąs- 

damas, pastūmėjo savo kėdę atgal ir jau buvo instinkty
viai bekeliąs rankas, bet atsigavo iš išgąsčio ir judesį 
nuslopino. Tačiau jis žinojo, kad jo žmonės buvo tai pa
stebėję, ir raudonumas jo kakle bei skruostuose dar pa
tamsėjo.

— žinoma, kad aš esu čia viršininkas! — Jo balsas, 
iš karto pasireiškęs aukštu spiegimu, visa oktava paže- 
mėjo, jam atgaunant pusiausvyrą. — O kaip tamsta 
manai ?

Reinoldas neleido jam išsikalbėti:
— Ką turi reikšti visa ši velniava? — tęsė jis, išsi

traukdamas pasą su kitais dokumentais, ir juos mesda
mas ant stalo. — štai, pasižiūrėkite, atidžiai išnagrinė
kite! Palyginkite fotografijas ir pirštų nuospaudas, bet 
prašyčiau truputį paskubėti. Aš jau ir taip pavėlavau ir 
neturiu laiko su jumis čia ginčytis visą naktį. Taigi, pir
myn, ir truputį greičiau!

žmogelis už stalo nebūtų buvęs žmogus, jei tiek daug 
pasitikėjimo savimi ir pagrįsto pasipiktinimo nebūtų pa
darę jam įspūdžio — o jis buvo visiškai žmogiška būtybė. 
Lėtai ir vidiniai priešindamasis, jis prisitraukė doku
mentus ir smulkmeniškai juos tikrino.

— Johann Buhl, — skaitė jis garsiai. — Gimęs 
Linze 1923, dabartinė gyvenamoji vieta Viena, užsiėmi
mas pirklys, mašinų dalių importas ir eksportas.

— O čia, štai, jūsų ūkio ministerijos įsakmus kvie
timas, — pridūrė Reinoldas švelniu balsu. Laiškas, kurį 
dabar jis numetė ant stalo, buvo parašytas ant oficialaus 
ministerijos blanko ir, kaip antspaudai voke rodė, prieš 
keturias dienas išėjęs per Budapešto paštą. Reinoldas 
koja užkabino kėdę, ją prisitraukė, atsisėdo ir išsiėmė 
cigaretę — cigaretė, cigaretinė ir žiebtuvėlis, viskas made 
in Austria, ir jo pasitikėjimas savimi teikė panašaus tik
rumo įspūdį. — Ką pagalvos tamstos viršininkai Buda
pešte, kai išgirs apie šiandieninį tamstos žygį — paklausė 
jis tyliau. — Tamstos viltys pakilti tarnyboje nuo to 
vargu bepagerės, manyčiau.

— Tarnybinis uolumas, nors kartais ir klaidingai pa
vartotas, mūsų krašte nėra nusikaltimas, — valdininkas 
jau buvo apvaldęs savo balsą, tačiau jo baltos, mėsingos 
rankos lengvai drebėjo, kai jis įkišo vokan laišką, kurį 
jis drauge su kitais dokumentai gražino Reinoldui. Jis 
sunėrė rankų pirštus prieš save ant stalo, valandėlę spok
sojo į juos, paskui pakėlė žvilgsnį ir pažvelgė į Reinoldą, 
suraukdamas kaktą: — Kodėl tamsta norėjai pabėgti?

— Mielasis Dieve! — sušuko Reinoldas, papurtyda
mas galvą, šio klausimo reikėjo laukti, ir Reinoldas turėjo 
pakankamai laiko jam pasiruošti. — Ką gi tamsta dary
tum, jei tamsoje tamstą užpultų du valkatos, panosėje 
mojuodami savo šaunamaisiais įrankiais? Ar stovėtum, 
nieko neveikdamas ir laukdamas, kol nukirs?

— Tai buvo ne valkatos, o du policijos valdininkai. 
Tamsta turėjai...

— žinoma, tai buvo policijos valdininkai, — pertrau
kė Reinoldas. — Dabar ir aš galiu tai matyti, bet ten, 
sunkvežimyje, buvo visiškai tamsu.

Dabar jis iš paviršiaus atrodė visiškai ramus ir su- 
tvardęs nervus, tačiau jo galva karštai dirbo. Jis turėjo 
greitai užbaigti tą pokalbį. Mažasis storulis už stalo paga
liau tebuvo tik policijos valdininkas, greičiausiai leite
nanto laipsnyje. Jis negalėjo būti jau toks kvailas, kaip 
atrodė, ir žinoma reikėjo tikėtis, kad iškels klausimą, ku
ris neš pavojų. Reinoldas skubiai nusprendė gelbėtis įžū
lumu. Jo laikysena jau nebebuvo priešiška, jo balsas 
skambėjo draugiškai, kai jis prabilo:

— Gerai, nebekalbėkime daugiau apie tai. Pagaliau 
tai ne tamstos kaltė. Tamsta paprasčiausiai atlikai savo 
pareigą — nors dėl perdidelio uolumo ir gali laukti nema
lonių pasėkų. Aš siūlau: tamsta parūpini man susisiekimo 
priemonę j Budapeštą, o aš užmirštu visą tą istoriją. 
Tamstos viršininkai nieko nesužinos apie tą incidentą.

— Ačiū, tai labai draugiška iš tamstos pusės. — Bet 
valdininko reakcija į tą pasiūlymą nebuvo tokia entu
ziastinga, kokios Reinoldas laukė; beveik reikėjo tikėti, 
kad jo balsas skambėjo truputį pašaipiai. — Pasakyk, 
pone Buhl. kaip iš viso tamsta atsiradai tame sunkveži
myje? Tai nėra jau labai normali susisiekimo priemonė 
žmonėms, kurie keliauja su tokiais svarbiais prekybos 
reikalais, kaip tamsta. Ir net šoferiui tamsta nieko nepa
sakei.

— Jis, be abejo, būtų atsisakęs mane paimti, nes jam 
imti pašalinius keleivius yra uždrausta. — Savo sąmonės 
gilumoje Reinoldas išgirdo įspėjimo signalą. — Ir man 
reikėjo labai skubėti.

— Tad kodėl...
— Sunkvežimis? — Reinoldas parodė liūdną šypse

ną. — Keliai čia yra paslaptingi. Aš paslydau ant ledo, 
įsmukau į gilų griovį ir štai — likau besėdįs su lūžusia 
priekine ašimi.

— Tai tamsta atvykai automobiliu? Bet prekybinin
kai, kurie skuba ...

— žinau, žinau! — Reinoldas dabar kalbėjo taip, kad 
jo balse buvo jaučiamas lengvas susierzinimas, tam tik
ras nekantrumas. — Jie atvyksta lėktuvais. Bet aš savo 
automobilyje turėjau 250 kilogramų mašinų dalių: pra
keiktai sunki pavyzdžių kolekcija, kurios negalima pa
imti į lėktuvą, — jis piktai užspaudė cigaretę. — Šis ka
mantinėjimas yra tiesiog juokingas. Aš užtenkamai įro
džiau savo tapatybę, ir aš skubu. Kaip su kelionės prie
mone j Budapeštą?

(Bus daugiau)

DIRVA

Jonas Chmieliauskas, Trakų apskrities mokesčių inspekcijoje tarp tarnautojų. Sėdi iš kairės M. 
Sadauskaitė, E. Gavorskas, J. Chmieliauskas, J. Kapočius, ir M. Paškevičaitė.

VYRAS, KURIS ATLAIKYDAVO
(Atkelta iš 3 psl.) 

centrą — Kaišiadoris. Bent 
arčiau Kauno, bent prie ge
ležinkelio, bent didesniame 
miestelyje. Ir administra- 
ciškai į nebe taip tvankią 
aplinkumą. Tik po šios, se
kanti pakopa jau buvo — 
Kaunas. Skamba gražiai. Iš 
arčiau dalykus pažįstan- 
tiems buvo aišku, kad mo
kesčių inspektoriaus perkė
limas į Kauną, į pramonės 
ir prekybos centrą, buvo 
panašu j pulkininko perkė
limą iš užfrontės į pačių ar
šiausių mūšių fronto barą. 
Daugelį metų administraci
jos ir ”savo partijos” vir
šūnėse b o m b arduojamas, 
Jonas Chmieliauskas pasi
rodė atlaikęs ir įgi
jęs tose viršūnėse tiek pasi
tikėjimo, kad jam tapo pa
vestas uždavinys, gal kele
riopai sunkesnis ir daug 
daugiau a t 1 a i k y m o 
reikalaująs, negu kur nors 
ir kada nors.

Atlaikė jis ir čia. Kita sa
vo "gyvenimo filosofijos” 
dėsni jis sakydavo (ranka 
patapnodamas apie pusiau- 
jį): ”0mnia mea mecum 
porto” (Visą savo nuosavy
bę su savim nešiojuos). Tai

reiškė, tiek turtingas, koks 
stoviu. Tiesa, turtas tai bu
vo nemenkas, tokios gyvy
bingumu trykštančios po
vyzos galima buvo tik pa
vydėti. Bet tai reiškė taip 
pat: nesu suinteresuotas nei 
rūmais, nei dvarais, nei ban
ko sąskaitomis. O daug kam 
toks mokesčių inspektorius 
labai nesimpatingas. Ne tik 
nesimpatingas, o tiesiog 
s i a ubas. Neįkandamas ... 
Smūgių, žinoma, nestigo ir 
čia, bet jis atlaikė. Tik jo 
smūgius gal nebe visi at
laikė.

Tvirtai atlaikė jis ir visą 
Lietuvą ištikusius smūgius. 
Clevelando lietuvių bend
ruomenės didžiulė dalis, jį 
pažinojusi, gali paliudyti, 
kaip ir visiems aplinkoj 
esantiems būdavo paleng
vėja atlaikyti su taip atsi
laikančiu bebendraujant.

Neatlaikė paskutinio smū
gio, kuris visus anksčiau ar 
vėliau pasiekia. Bet paliko 
jis visiems pažinojusiems 
šviesų dvasinį pastiprinimą, 
nes buvo tikras vyras, 
kur atlaikydavo.

V. Rastenis
New Cork,
1962 m. balandžio 2 d.

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.

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

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

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

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

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

NEW YORK 2. N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel AL 4-5456 
BROOKLYN 11, N.Y., 370 Union Avė., Tel. EV 4-4952 

BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1. N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4 4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio. 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. III., 2222 W„ Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8,111., 3212 So. Halsted St. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, CaL, 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 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 
\VATERBURY, 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. 
sis 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
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mišiniais. Tačiau miesto inžinie
riai teigia, jog guma padengtos 
gatvės nesiskiria nuo paprasto 
asfalto.

Portage County, Ohio, turi apie 
50-60 mylių gumos mišiniu pa
dengtų kelių. Inžinierių teigimu 
keliai laikosi žymiai geriau ne
gu paprasto asfalto.

Nuo 1948 metų gumos technika 
pasikeitė ir gumos įmonės teigia 
jog gumos mišiniu padengti ke
liai laikosi dvigubai geriau negu 
kiti. Fireston įmonė gamina ke
liams asfaltą maišytą su guma, 
Goodyear įmonė turi mažą fab
riką Arkansas valstijoje, kuris 
gamina asfaltą vadinamą Ruba- 
rite. Goodrich toje srityje daro 
bandymus jau daugiau negu de
šimt metų. U. S. Rubber maišo 
cementą su gumos skiediniu ir

AR AKRONO 
GATVĖS 

GRĮSTOS GUMA?

monės sostinė. Todėl kai kas nori 
žinoti ar Akrono gatvės yra grįs
tos guma.

1948 metais Akrono miesto sa
vivaldybė išpylė vieną mylią gat
vės gumos mišiniu tokiu būdu pa
darydama pirmąją gumos gatvę 
Amerikoje. Vėliau kai kurios ki
tos gatvės buvo padengtos gumos

vadina Latricrete.
1959 metais Goodyear medžia

ga buvo išgrįstas visas miesto 
centras Minot, N, D. 1949 metais
U. S. Bureau of Roads bandė gu
mos kelius Virginija, Texas, So. 
Dakota ir Kentucky valstijose. 
Chicago mieste Michigan gatvės 
tiltas jungiąs Loop ir North Side 
yra išpiltas gumos mišiniu. Taip 
pat 1952 metais buvo išpiltas . 
Congress gatvės kelias tarp 
Statė ir Clark gatvių.

Be JAV guminius kelius naudo
ja Olandija ir Java. Keliai buvo 
ištiesti prieš Antrąjį Pasaulinį 
Karą. Nežiūrint didelio vokiečių 
armijos ir alijantų judėjimo gu
miniai keliai išsilaikė gerai. Tas 
pats pasirodė su keliais Javoje 
kur jais naudojosi japonų ir ali
jantų kariuomenė. Olandijos ir 
Java keliai buvo išpilami natū
ralios gumos mišiniu.

JAV kelių išpylimui daugiau 
buvo naudojamą dirbtinėguma to
dėl ir rezultatai gal nėra tokie 
geri kaip Olandijoje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

Be žodžių...

SERMAN DISTILLERIES LTD..NEVV YORK 20, N.Y.
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ALT INFORMACIJA APIE LIETUVIŲ DELEGACIJOS
SUDARYMĄ PAS JAV PREZIDENTĄ

Davę vietos pasisakyti Amerikos Lietuvių Bendruomenei, spausdiname ALT 

sekretoriaus pranešimą. Kalba paliekama netaisyta.

ALT skyriams, organiza
cijoms ir pavieniams asme
nims teiraujantis apie Lie
tuvių Delegacijos sudary
mą š. m. vasario 16 d. j Bal
tąjį Namą, paaiškinima:

Vasario 16 d. JAV Pre
zidentas J. F. Kennedy pri
ėmė Baltajame Name Lie
tuvių Delegacija, pagerbda
mas lietuvių tautą ir pa
remdamas jos troškimą at
gauti laisvę.

Praeityje ALT dirbda
mas per 20 metų Lietuvai 
išlaisvinti, yra padaręs dau
gybę žygių Washingtone,
D. C. — valstybės departa
mente, pas prezidentus F. 
D. Rooseveltą, Trumaną ir 
Eisenhowerį ir JAV kon
grese.

šitas savo pastangas ALT 
tęsė ir susidarius dabarti
nei prezidento J. F. Kenne
dy administracijai.

ALT Vykd. Komitetas 
pradėjo rūpintis gauti au
diencija pas prezidentą J. 
F. Kennedy ilgai netrukus 
po jo inauguracijos. Liepos 
17 d. buvo gautas aiškus 
Baltojo Namo pasižadėji
mas priimti ALT delegaci
ją, kai tik Prezidentas ras 
atliekamo laiko, šis pasiža
dėjimas buvo vėl raštu pa
kartotas to paties mėnesio 
31 d.

ALT vadovybė tačiau ne
paliovė dirbus ir kitus dar
bus : tarėsi su latviais ir es
tais ir įsteigė drauge su 
jais Bendrą Pabaltiečių Ko
mitetą, kuris turėjo sėk
mingą susirinkimą ir spau
dos konferenciją Washing- 
tone, turėjo dvi dieni už
trukusį pasikalbėjimą su 
kitais lietuvių veiksniais, 
gausiai sušelpė Vliką, pa
rėmė lietuvių pavilijoną 
tarptautinėje parodoje Chi
cagoje, sušelpė jaunimo lai
kraštį ’ Lituanus ’, davė iš
samų atsakymą į nelemta 
New York Times bendra
darbio C. L. Sulzbergerio 
išsišokimą prieš Pabaltijo 
tautas, ragino visuomenę 
minėti liūdnuosius birželio 
įvykius ir Pavergtųjų Tau
tui savaitę, ruošė šiais klau
simais rezoliucijas ALT 
skyriams ir draugijoms.

Dar prieš 1961 m. pabai
gą ALT Vykd. Komitetas 
drauge su Informacijos 
Centru pradėjo rūpintis, 
kad būtų tinkamai paminė
ta JAV Kongrese, paskiro
se valstybėse ir miestuose 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 44 metų sukak
tis ir kad šiam reikalui tin
kamai pasiruoštų organi
zuotoji mūsų visuomenė vi
same krašte.

■h >:«

Pereitą rudenį, kai jau 
buvo gautas iš Baltojo Na

• Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.

• Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

mo pasižadėjimas priimti 
ALT delegacija ir buvo lau
kiama tik datos paskirimo 
audijencijai pas prez. Ken
nedy, spaudoje visai netikė
tai pasirodė pranešimai, jog 
esanti kitų asmenų organi
zuojama delegacija pas pre
zidentą.

Atskirai nuo ALTo ir vi
sai nesiskaitydami su jd 
vadovybe, tie asmenys sa
kėsi veikią Lietuvių Ben
druomenės vardu, nors vė
liau pati LB Centro Valdy
ba atsisakė pripažinti jiems 
teisę imtis tokios lietuvių 
vienybę ardančios akcijos, 
jų parinktiems asmenims į 
delegaciją LB centro valdy
ba išsiuntinėjo net atsipra
šymo laiškus.

Matydama spaudoje pra
nešimus apie naujos dele
gacijos organizavime pami
nėtų asmenų iniciatyva, 
ALT vadovybė buvo pri
versta kreiptis į atitinka
mas įstaigas bei asmenis ir 

Be žodžių

teirautis kas atsitiko su 
duotu jai ir pakartotinai pa
tvirtintu prižadu, kad ALT 
delegacija bus priimta.

Pareigūnai, kurių žinioje 
yra delegacijų priėmimo ka
lendorius Baltajame Name, 
susigriebė padarę klaidą ir, 
tokioje nemalonioje padė
tyje atsidūrę, nutarė au
diencijos reikalą atidėti ne
ribotam laikui.

Tai buvo 1961 m. gruo
džio mėn. pradžioje.

Jei ne anų, sauvališkai 
veikusių, ”LB vardu” as
menų įsikišimas, tai ALT 
delegacija būtų neabejoti
nai buvusi priimta — ir vis
kas būtų praėję tvarkingai 
ir gražiai, kaip anksčiau, 
kada ALT vyko pasimatyti 
su prez. Eisenhoįveriu ii' ki
tais prezidentais.

Bet tas jų įsikišimas 
šiam svarbiam ALT žygiui 
užkirto kelią — ir tuo pa

čiu laiku pakenkė Amerikos 
lietuvių vardui ir Lietuvos 
laisvinimo darbui. Pirmą 
kartą aukštosios sferos Wa- 
shingtone ir gal net pats 
prezidentas patyrė, kad lie
tuviai nėra vieningi, kad jie 
"pešasi”.

* >k *
Baltajam Namui atidėjus 

j šalį lietuvių delegacijos 
priėmimo klausimą, atrodė, 
kad asmenys, kurie tą ar
dančią akciją pradėjo, nu
siramins ir daugiau nebe
trukdys Alto darbo. Bet, 
deja, nuo savo užsispyrimo 
pakenkti Altui jie neatsi
sakė.

Praėjus kokioms šešioms 
savaitėms po to pirmojo 
nepasisekimo, jie vėl ėmė 
skelbti organizuoją delega
ciją pas prez. Kennedy ir 
kad jai priimti jau esąs pa
skirtas laikas — 1962 m. 
vasario 16 dieną, 12 valan
dą.

Mat jie buvo gavę įtakin

gų užtarėjų Washingtone, 
kurie tenai sukruto veikti, 
darydami spaudimą į Bal
tojo Namo pareigūnus (o 
ALT savo nuolatinių įgalio
tinių krašto sostinėje netu
ri).

Apie šių metų sausio pa
baigą, pradėjo ateiti žinios 
iš rytinių valstybių (Con- 
necticut, New York ir t.t.), 
kad ir vėl esanti organizuo
jama neva LB-nės delega
cija, Altas buvo arba visiš
kai ignoruojamas, arba net 
piktai niekinamas. Kai ku
riuose laikraščiuose pasiro
dė sensacingi pranešimai, 
kad jau viskas baigiama 
paruošti "delegacijos pri
ėmimui”. Buvo skelbiami 
vardai "žymių veikėjų”, ta
riamai apsiėmusių "delega
cijoje” dalyvauti. Buvo 
"long distance” telefonu 
kviečiami į ją dėtis.

Alto vadovybė buvo pa-

Chicagoje, Jaunimo Centre, balandžio 1 d. iškilmingai buvo paminėta lietuvių jūrų skautijos 40 
metų sukaktis. Nuotraukoje minėjimo prezidiumas. Iš kairės: B. Ginčiauskas - tėvų rėmėjų k-to 
vicepirmininkas, L. Šlenys - Korp! Gintaras pirmininkas, E. Vengianskas - Jūrų Skautų skyriaus 
vadovas, vyr. j. skt. dr. K. Aglinskas, kun. J. Raibužis - Jūrų Skautų dvasios vadas, K. Cijunėlis 
Lituanicos tunto tuntininkas, A. Talat-Kelpša - Skautų Brolijos Vidurio rajono vadeiva, vyr. skaut. 
dr. J. Aglinskienė, dr. S. Biežis - Skautams Remti D-jos pirmininkas, V. Vijeikis - Skautų S-gos 
Vidurio rajono vadas, E. Kliorienė - Aušros tunto tuntininkė, J.Liškevičiūtė - Jūrų Skaučių sky
riaus atstovė,vyr. Jūrų Skaut. A. Aglinskas, A. Gasnerienė - Juodkrantės tunto tuntininkė, A. But
kevičius - Baltijos Jūros tunto tuntininkas.

Jubiliejinė jūrų skautų stovykla-sąskrydys bus p. Rako ūkyje, Custer, Mich. Stovyklos atidary
mas bus rugpjūčio 19 d. p. petručio nuotrauka

statyta vėl priešais tą pro
blema, su kuria ji buvo su- 
sidurusi pernai, lapkričio 
pabaigoje ir gruodžio pra
džioje. Tačiau šį kartą su
judo ir visuomenės veikėjai, 
kurie tokiu delegacijos "or
ganizavimu” ir garsinimu 
piktinosi. Protestą pareiškė 
net JAV kongreso nariai, 
kurie per metų metus rėmė 
Alto žygius Washingtone ir 
kurie dabar buvo Altui pri
žadėję kalbėti senate ir at
stovų bute Lietuvos Nepri
klausomybės paske 1 b i m o 
sukakties proga. Kreipda
miesi į Baltąjį Namą, jie 
klausė: Kas čia darosi? Ko
kia čia lietuvių delegacija, 
kurios sumanytojai nenori 

nieko žinoti apie Amerikos 
Lietuvių Tarybą?

Kai dalykas išsiaiškino ir 
buvo patirta, kad tos sau
vališkai organizuojamos de
legacijos sumanytojai są
moningai klaidino savo pro- 
teguotuojuš ir aukštuosius 
pareignus IVashingtone. tai 
visas jų užsimojimas nuėjo 
niekais. Baltasis Namas nu
tarė. kad bus priimta Ame
rikos Lietnvių Tarybos de
legacija — ir patarė "dėl 
šventos ramybės" priimti į 
ją du atstovus iš LB centro 
valdybos.

Vasario 5 įvyko Alto 
Vykd. Komiteto pasitari
mas su LB C. Valdybos na
riais. Jie reikalavo ne 2 at
stovų delegacijoje, bet 4, 
paskui 6. Davus jiems šitas 
nuolaidas, buvo tikėtasi, 
kad ginčai pasibaigs, iki de
legacijos priėmimo buvo la
bai mažai laiko; reikėjo pa
naudoti tinkamam pasiruo
šimui.

Kompromiso keliu suda
rytas delegacijos sąstatas 
buvo pasiųstas telegrafu į 
Washingtoną ir patvirtin
tas. Specialus Prezidento 
Asistentas atsiuntė Alto se
kretoriui laišką, prašyda

mas išsiuntinėti pranešimus 
visiems patvirtintos delega
cijos nariams, kad Prezi
dentas tikisi su jais pasi
matyti vasario 16 d., 12 
vai. vidurdienį. Tas laiškas 
iš Baltojo Namo buvo gau
tas vasario 7 d. Sekretorius, 
nedelsdamas išsiimti nėjo 
pranešimus.

Bet kadangi tos neautori
zuotos delegacijos organi
zatoriai nepaliovę veikę, 
"lond distance" telefonu 
šaukdami įvairius asmenis 
Chicagoje, Pittsburghe, Los 
Angeles ir kitur ir kviesda
mi juos važiuoti į Washing- 
toną, susirinkti Stattler 
viešbutyje ir t.t., tai buvo 
įdėtas "Naujienose" trum

pas pranešimas, jog prez. 
Kennedy priims tiktai tuos 
delegatus, kurie bus gavę (Nukelta Į G psl.)

GEN moses CIEavelano
f Cleveland^ 
Crust Company

on savings remaining 12 
months; less than 12 
months 3Vi%-

Alto sekretoriaus kvieti
mus. Nes LB centro valdy
ba, kokiais tai sumetimais, 
atsisakė painformuoti vi
suomenę, jog anos sauvališ
kai organizuojamos "dele
gacijos” nariai nėra pripa
žinti.

Pasidarė dar didesnė pai
niava, kai pradėjo Į Wa- 
shingtoną skambinti ir siųs
ti telegramas (iš Chicagos, 
Clevelando) kitos grupės, 
prašydamos, kad Preziden
tas priimtų jų atstovus. Ta
da Baltasis Namas padarė 
griežtą patvarkymą ne vien 
apie autorizuotos delegaci
jos sąstatą, bet ir apie au
diencijos programą, būtent: 
1) kada delegacijai vado
vaus Alto Vykdomasis Ko
mitetas, 2) kad bus tiktai 
vienas kalbėtojas — Alto 
sekretorius, kuris įteiks ir 
memorandumą ir kad 3) 
tiktai Alto sekretoriaus 
laiškus gavusieji asmens 
bus priimti.

šitą patvarkymą Baltojo 
Namo pareigūnas perdavė 
telefonu iš Washingtono 
Alto sekretoriui vasario 12 
dieną (Naujienose jis buvo 
paskelbtas vasario 13 d. 
trumpam pranešime, žodis 
žodin, kaip buvo paskelbtas 
vasario 13 d. trumpam pra
nešime, žodis žodin, kaip 
buvo padiktuota per telefo
ną iš IVashingtono. Dėl to 
LB žmonės pakėlė triukš
mą: kad esą tai prieštarau
ja "susitarimui tarp Alto ir 
LB ir kad Baltasis Namas 
"negali” lietuviams diktuo
ti ,nes Amerikoje esanti de
mokratija. Pastangos įti
kinti Bendruomenės vyrus.

Fcde'ol Depoiit lAtu'once Co'po'ouon
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N£W YORKO LIETUVIŲ ŽINIOS

• Emilija Jurkevičienė,
N. Butkevičienė ir V. Ju- 
dzentavičiūtė, iš Toronto, 
Kanados, kovo 31 ir balan
džio 1 dienomis lankėsi New 
Yorke ir dalyvavo Pabalti
jo Moterų Tarybos suvažia
vime — 15 metų sukakties 
minėjime.

E. Jurkevičienė yra viena 
iš Pabaltijo Moterų Tary
bos steigėjų. Be to, šiuo 
metu ji yra Toronto LNT 
moterų būrelio pirmininkė 
ir nepailstanti tautinių or
ganizacijų darbuotoja.

• Galia žilionienė Donnell 
Library New Yorko centro 
svetimų kalbų bibliotekoj 
suruošė Pabaltijo valstybių 
knygų parodėlę.

Tą biblioteką kasdien ap
lanko virš 4000 skaitytojų. 
Iš jų apie 300 svetimšalių, 
ne amerikiečių. G. žilionie
nė yra tos bibliotekos sveti
mų kalbų prancūzų, vokie
čių ir lietuvių skyriaus ve
dėja.

• Į naują Lietuvių Mote
rų Atstovybę išrinktos: L. 
Bieliukienė, V. Leskaitienė,
M. Kregždienė, V. čečetie- 
nė, E. čeki'enė, O. Maksima- 
vičienė, G. žilionienė ir V. 
Rutkauskienė. Kandidatės: 
V. Šileikienė, Skobeikicnė ir 
Okunienė.

• Ligija Bieliukienė. Lie
tuvių Moterų Atstovybės 
pirmininkė, balandžio 2 die

M O K A M E
MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 

REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nu<> 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 U. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-77-17 John J. Kazanauskas, Pres.

ną išskrido į Puerto Rico 
savaitei atostogų.

• Lilija Butkutė, inž. Juo
zo ir Eugenijos Butkų duk
tė gegužės 12 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioj susituoks su 
Albertu Mendęriu, Alberto 
ir Eugenijos Menderių sū
num.

Albertas jr. studijuoja 
inžineriją Pratt institute, o 
Lilija New Yorko miesto 
universitete prekybos kur
są.

• Sofijai Kriaunaitienei 
padaryta sunki operacija ir 
dabar sveiksta Yonkers, N. 
Y. ligoninėj, dr. L. Plecha
vičiaus priežiūroj.

• Kun. L. Jankus, BALE 
reikalų vedėjas, išbuvęs 
virš savaitės Bay Shore, L. 
T. ligoninėj, kur jam dr. V. 
Avižonis padarė sėkmingą 
operaciją, grįžo ir pradeda 
eiti pareigas.

• Inž. Algis Ratkelis, iš 
Los Angeles, tarnybos rei
kalais lankėsi New Yorke. 
Ta proga aplankė tėvus, 
uošvius ir draugus.

Algis baigės New Yorke 
universitetą ir buvęs akty
vus akademinio jaunimo or
ganizacijų narys.

• Janina .Tonynienė, dail. 
Vytauto Jonyno žmona, su
sirgo ir no sunkios operaci
jos guli Roncevelto ligoni
nei Vetv Yorke.

• Darbininkas, Brooklyne 

leidžiamas laikrogHą. balan
džio 1 d. suruošė Maironiui 
pagerbti koncertą, kurį pra
dėjo pavaizduoiant Mairo
nio gvvenimą ekrane kiek
viena jo gvvenimo vaizdą 
palvdint užrekorduotu pa
aiškinimu.

žiūrovas, net ir nežinoda
mas Maironio, gavo pilną jo 
asmens ir kūrybos vaizdą. 
Baigiant girdėjosi deklama
cija Maironio kūrybos, žo
džiai jautrūs ir mieli, bet 
deklamuotojos balsas visai 
nepritaikytas, šaltas, be
jausmis ir net žiaurus.

Solistai buvo Daiva Mon- 
girdaitė, laimėjusi Dirvos 
jaunųjų talentų konkurse 
premiją ir Stasys Liepas. 
Leonas Karmazinas pade- 
klam'avo ir muz. V. Baltru
šaičio diriguojamas choras 
sudainavo keletą dainų. 
Akompanavo J. Kačinskas.

Koncertas vyko šv. Tomo 
salėj, tVoodhavene, kur pa
skutiniu laiku gyvena bene 
daugiausia New Yorko lie
tuvių. (eč)

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

ALTO INFORMACIJA APIE...
(Atkelta iš 5 psl.)

kad audiencija pas JAV 
Prezidentą Baltajame Na
me, tai ne lietuviškas mi
tingas kokioje nors svetai
nėje, kad mes būsime Pre
zidento svečiai, o svečiai 
juk nestato sąlygų šeiminin
kui, kuris juos priima, kad 
priėmimo procedūra Baltą- 
jame Name yra nustatoma 
kiekvienam atsitikimui Bal
tojo Namo įgaliotų parei
gūnų, jeigu mes parodysi
me nenorą tos procedūros 
laikytis, tai mums užtrenks 
duris. Bet šitie įtikinėjimai 
negelbėjo.

Tik kai delegacija susi
rinko Washingtone, įsitiki
no ir netikintieji, kad tai, 
kas jiems buvo sakyta Chi
cagoje, — tiesa. Delegacija 
buvo priimta ir audiencija 
praėjo maždaug taip, kaip 
Baltojo Namo buvo iš anks
to nustatyta.

Tuo, rodos, turėjo ginčai 
pasibaigti. Deja, jie vėl at
sinaujino delegacijai po au
diencijai susirinkus Wa- 
shingtone viešbutyje pasi
dalinti įspūdžiais. Jie tęsė
si ir delegatams sugrįžus 
namo. Nepatenkintieji as
mens kalbėjo per radiją, ra
šė laikraščiuose ir agitavo 
savo draugų susirinkimuo
se, skelbdami neteisingus 
kaltinimus Alto vadovybei 
ir ypač Alto sekretoriui.

Bet dabar jau pradedama 
atvėsti ir atsipeikėti, todėl 
galima tikėtis, to nelemto 
konflikto priežastys ir pa
sėkos bus įvertintos bešališ
kai. Suprantamas dalykas, 
kad tie ginčai sutrukdė ir 
tinkamą pasiruošimą au
diencijai.

h’t

Mėginsiu čia padaryti kai 
kurias išvadas iš anksčiau 
atpasakotų faktų. Faktai 
tikri, neiškreipti ir neprasi
manyti. Bet turiu pastebėti, 
kad jie išdėstyti labai trum
pai, nesigilinant į detales 
(nors kai kurios jų labai 
būdingos) ir vengiant var
dų minėjimo: asmenų "gar
binimo” jau ir taip buvo 
perdaug.

Pirmoji išvada. Konflik
tas dėl lietuvių delegacijos 
pas prez. Kennedy kilo iš to, 
kad L. Bendruomenės žmo
nės bandė įsibrauti į tą sri
tį, kurioje per 20 metų vei
kė ir vadovavo Amerikos 
Lietuviu Taryba. Jie tai da
rė, visiškai nesiskaitydami 
su Altu ir net agituodami 
prieš Alto vadovybę.

Jų tikslas buvo aiškus: 
Altą "palaidoti”. Vėliau tie 
asmenys, kurie tą žygį su
manė, buvo LB centro val
dybos atmesti, bet daugiau, 
kaip per du mėnesiu jie ne
darė nieko, kad kampanija 
prieš Altą būtu sustabdyta 
ir nereklamuojama laikraš
čiuose.

Altas turėto ne tik teisę, 
bet ir pareigą nuo to užpuo
limo gintis.

Antroji išvada. Altas jau 
liepos 17 d. turėjo raštu 
paliudyta Baltojo Namo su
tikimą lietuvių delegaciją 
priimti. Jei LB vadai to 
nežinojo, tai kodėl jie nepa
siteiravo Alto Vykdomame 
Komitete arba Informacijos 
Sentre? Tačiau lapkr. mėn. 
jie jau buvo patyrę, kad 
ALT turi prižadą priim
ti jos delegaciją Baltajame 
Name, o bet gi jie neatsisa
kė nuo užsimojimo organi
zuoti savo delegaciją ir net 
nematė reikalo pasitarti su 
Alto vadovybe, kad būtų iš
vengta varžybų ir konflik
to.

Aišku, kad žmonės, ku
rie šitaip elgėsi, negalvojo 
apie pasėkas: kaip tai atsi
lieps plačioje Amerikos lie
tuvių visuomenėje ir kokį 
įspūdį tai padarys JAV vy
riausybės sferose ir JAV 
kongrese, kur lietuviai bu

vo įgiję gerą vardą, kaip 
pavyzdinga tautinė grupė, 
sugebanti dirbti tėvynės iš
laisvinimo darbą rimtai ii’ 
vieningai.

Trečioji išvada. Nepasi
sekus užsimojimui Altą 
"palaidoti” buvo pastatyti 
jam reikalavimai tuojau 
keisti savo veikimo būdus, 
atsisakyti nuo savo plafio 
pasimatyti su JAV prezi
dentu ir pripažinti L.Ben- 
rruomenei teisę Altui dik
tuoti.

Bet Amerikos Lietuvių 
Tarybą sudaro keturių or
ganizuotų srovių ir dviejų 
didžiųjų susivienijimų koa
licija. Argi Alto Vykdoma
sis Komitetas ir Centro Val
dyba tiems reikalavimams 
turi nusilenkti, neduodamas 
progos Altą sudarančioms 
grupėms juos išdiskutuoti 
ir pasisakyti.

Tų reikalavimų patenki
nimas, apeinant grupes, ku
rios Alto Vykdomąjį Ko
mitetą yra išrinkusios ir 
įgaliojusios, neišvengiamai 
privestų prie Alto suardy
mo.

Ketvirtoji išvada. Užsi
mojimas Altą sulikviduoti 
arba privesti prie suirimo 
nepasisekė. Bet dabar ve
dama agitacija už Alto 
"perorganizavimą” bei "re
formavimą”. Nepaisau, kad 
tie "reformatoriai” taiko 

Taip atrodo Laižuvos, Mažeikių apskr. bažnyčios šventorius, 
sudegus bažnyčiai karo metu. Praeitais metais dėka naujo kle
bono, stacijos buvo atnaujintos, bet neesant bažnyčiai, pamaldos 
laikomos špitolėje.

Po karo išlikusi nesugriauta Laižuvoj pieninė (kairėj) ir 
1961 m. pastatyta ant Mingino namo pamatų ligoninė, kuriai va
dovauja felčerė.

vore for
JOHN A.
DEMER

CAND1DATE FOR

J U DGE
COMMON PLEAS COURT

Democratic Primary May 8, 1962
Term Jan. 6, 1963

HAS THE QUALIFICATIONS, ABILITY AND
INTEGRITY

savo šuvius daugiausiai į 
Alto sekretoriaus asmenį, 
tokią taktiką seniai vartoja 
komuniątai ir rimtoji visuo
menės dalis supranta jų 
vertę. Bet čia yra principo 
klausimas. ALT turi savo 
konstituciją ir įstatus. Įsta
tai buvo ne kartą keičiami 
ir taisomi konstitucijoje nu
matyta tvarka. Tai yra Ta
ryba sudarančių grupių bei 
organizacijų reikalas.

Atmetę šitą paprastą tie- 
. są nueitumėm į anarchiją 
— ir nusikalstume visuo
menei, kuri per tiek metų 
rėmė darbu ir aukomis ALT 
pastangas padėti Lietuvai 
atgauti laisvę. Net ir Alto 
vadovybės priešai pripažįs
ta, kad ALTas yra daug at
likęs.

Tai reikia negriauti tai, 
kas yra sukurta, o rūpintis 
tą pastatą sustiprinti bei 
patobulinti. Ir reikia tam 
naudoti demokratinio teisė
tumo metodus.

Tie veikimo metodai, ku
riuos pavartojo asmens, pri
sidengusieji LB vardu, pa
sirodė praktikoje nesėkmin
gi ir atnešė daug žalos.

Mus laukia didelis dar
bas, nes Lietuva tebėra pa
vergta. Jos išlaisvinimui tu
rime mobilizuoti visas kon
struktyvias visuomenės jė
gas.

Dr. P. Grigaitis, 
ALT Sekretorius 

Chicago, 1962 m. kovo mėn.
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J..
CLEVELANDE

Ik APYLINKĖSE
• LB Clevelando I-osios 

Apylinkės susirinkimas Įvy
ko š. m. balandžio 1 d. lie
tuvių salėj.

Įnešus tautinę vėliavą, 
susirinkimas buvo pradėtas 
visų sugiedotu tautos him
nu. Mirusieji apylinkės na
riai buvo pagerbti giesme 
"Marija, Marija”.

Atidaręs s u s i r inkimą, 
apylinkės pirm. F. Eidimtas 
į prezidiumą pasiūlė ir pa
kvietė LB Tarybos pirm. 
St. Barzduką, Ig. Malūną, 
V. Jokūbaitį ir J. žilionį. 
Pirm ininkavo Jokūbaitis, 
sekretoriavo Žilionis.

Clevelando Lietuvių Demokratų klubo nariai, kovo 24 d. Įvykusiame pobūvyje duoda priesaiką. 
Iš kairės: Račinskienė, Steponavičius, Čepas, Auginąs, Židonis, Mariūnas, Malėnas, Smelstorius, 
Damušis, Katalinas, D. Mull-Muliolis, Saukevičius, Nasvytis, J. Mull-Muliolis, J. T. DęRighter - 
Deraitis ir juos prisaikdinęs Lakevroodo mėras Frank Celeste. V. Pliodžinsko nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
Milžiniškoji oratorija 
bažnytiniame koncerte

Priešvelykinis koncertas 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje šiemet sutrauks stip
riausias vokalines jėgas: 
Daiva Mongirdaitė — pui
kus sopranas, Stasė Daugė
lienė — vienas iš geriausių 
mezzo-sopranų, Stasys Lie
pas — neužmirštamas bari
tonas, Jurgis Lisaukas — 
gražusis tenor as, Benedik
tas Povilavičius — maloniai 
klausomas bosas.

Solistai išpildys neišpasa
kyto grožio veikalą — Dvo- 
rako oratoriją ”Sabat Ma
tei’”. Veikalas yra plačių 
melodijų, pilnas dramatinės 
įtampos. Nekalto Prasidėji
mo parapijos choras, veda
mas Iz. Vasyliūno išpildys

chorines partijas, o vargo
nais palydės Vytenis Vasy- 
liūnas.

Koncertas įvyks Palmių 
sekmadienį, balandžio 15 
dieną, 3 vai. po piet, Nekal
to Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Windsor gatvė
je 432, Cambridge, Mass. Po 
koncerto bus suteiktas pa
laiminimas, kurį suteiks pa
rapijos klebonas kun. Balt- 
rušiūnas. Prašoma kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

(iv)
• Į New Yorką išvyksta 

šį šeštadienį So. Bostono L. 
Pil. D-jos šachmatų koman
da, Rytų apygardos pirme
nybėms, kuriose rungiama- 
si dėl N. Y. lietuvių inžinie
rių dovanos. Bostoniškiai 
susitiks su Brooklyno L. 
Atletų šachmatininkais.

• Makaitis trečias. Sek-
Pereito metinio apyl. su

sirinkimo protokolą per
skaitė Žilionis.

Pranešimus padarė apy
linkės pirm. F. Eidimtas, 
ižd. Alb. Karsokas, solida
rumo įnašų rinkėjas A. Lū- 
ža, aukšt. lituanistikos kur
sų ved. P. Balčiūnas, litua
nistinės šeštad. vysk. Va
lančiaus mokyklos ved. Pr. 
Karalius, apylinkės Vaidi
los teatro adm. Z. Peckus, 
Kontrolės Komisijos pirm. 
V. Akelaitis.

Iš apylinkės darbų: su
rengtas Chicagos Dainavos 
ansamblio koncertas, Nau
jųjų Metų sutikimas (kartu 
su II apylinke), surengta 
lietuvių diena (kartu su II 
apyl.), pakviestas iš Chica
gos Alvudas su paskaitomis 
ir filmais, surengtos vaišės 
su programa Čiurlionio an
sambliui ir šv. Jurgio pa
rapijos chorui pagerbti, su
rengtos prof. Ivinskio, V. 
Banaičio h' kt. paskaitos, 
prisidėta prie 1941 metų 
sukilimo 20 m. sukakties 
minėjimo, sudarytas Mairo
nio metų komitetas ir kt.

Perėmusi $1497.24 likutį, 
apylinkės valdyba turėjo 
pajamų $6962.29, išlaidų 
$5605.44, likutis susirinki
mo dieną $1360.71, namų 
fonde $179.90 (iš jų $1000 
paskolintas Čiurlionio an
sambliui).

Apylinkė tautinio sol. 
įnašus šiemet rinko laiš
kais, įnašų ir aukų
gauta $581.00.

Vysk. Valančiaus mokyk
lą lanko 96 šeimų 150 mo
kinių. Mokykla dirba 7 gru
pėmis su 7 nuolatiniais mo
kytojais. Geresnių vaisių 
duoda darbas su mažaisiais, 
vyresniųjų grupių mokiniai 
rodo mažiau dėmesio ir mo
kyklą lanko taip pat pras
čiau.

Vaidilos teatras pastatė 
"Vieno kiefno gyventojus” 
(rež. Maželis) ir "žmogų, 
kurį užmušiau” (rež. Ga- 
tautis).

Susirinkimas priėmė pa
teiktas apyskaitas ir apy
linkės valdybai bei kitiems

organams pareiškė padėką 
už darbą. Iš tikrųjų buvo 
dirbta daug ir daug pada
ryta.

Tarybos pirm. St. Barz
dukas savo žody sakė: Pri
einame prie to, kad LB apy
linkė jau įgyja tą pavidalą, 
kurio norime ir siekiame. 
Čia susitelkia mūsų švieti
mo, kultūros, socialiniai, 
apskritai mūsų išlikimo rū
pesčiai, iš pranešimų gau
name mūsų pastangų ir sie
kimų vaizdą. Tuo džiaugia
mės bei gėrimės, už tai vi
siems dirbantiesiems esame 
dėkingi.

Vis dėlto naują apylinkės 
valdybą nebuvo lengva iš
rinkti: daugelis pasiūlytųjų 
darbo kratėsi, daugelis apy
linkės darbu, pastangomis, 
siekimais bei rūpesčiais net 
nesidomi. Taigi valdybos 
našta ir vėl buvo uždėta ant 
tų pačių pečių — į valdybą 
buvo pasiūlyti ir išrinkti F. 
Eidimtas, K. S. Karpius, A. 
Karsokas, A. Lūža, A. An- 
drašiūnas, A. Balys, Z. Ta
rutis. Į kontrolės komisiją 
— P. Balčiūnas, VI. Čyvas, 
L. Leknickas.

Susirinkimas nutarė skir
ti tūkstantį dol. Lietuvių 
Fondui (pinigai bus įmokė
ti per 2 metus). CIevelande 
veikiant dviem LB apylin
kėm, išsiaiškinta, kad griež
tų ribų joms nustatyti ne
galima, tad priklausymas 
apylinkei paliekamas paties 
lietuvio nuožiūrai — kaip 
jam patogiau. (st.)

• Aldonai Kavaliūnienei 
sunkioje ligoje paremti pie
tūs ruošiami šv. Jurgio pa
rapijos salėje, š. m. balan
džio mėn. 8 d., 12 vai.

• Skubiai reikalinga mo
teris vienai ar dviem savai
tėm vaiku priežiūrai. Geras 
atlyginimas. Kreiptis tele
fonu UL 1-1877.

• Salamander batų krau
tuvės Detroite ir CIevelan
de, gavusios didelius pava
sarinių batų transportus, 
jau yra pasiruošusios Vely

kų sezonui. Prašome at
kreipti dėmesį į naują Cle
velando krautuvės adresą. 
Smulkiau pasiskaitykite į 
žemiau dedamą skelbimą.

Plytinis 3 miegamųjų, 20 
metų senumo, tuščias, dide
lis gražus sodas, 2 mašinų 
garažas. Geras gyventi, ar
ba bet kokiam ofisui-kabi- 
netui, naujos parapijos ra
jone.

Prie E. 185 St. tvarkin
gas namas, bet tik du mie
gamieji, arti krautuvių ir 
susisiekimo.

Geras 2-jų šeimų namas, 
tarp Haydeno ir Euclido 
gatvių.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome kreiptis į 

East Shore Realty 
Juozas Mikonis 

Realtor
780 E. 185 ' IV 1-6900 

Namų MU 1-2154

-• 4 butų namas — 4-4-2-ž 
kamb. Gali būti naudoja
mas dviem šeimom. Dvigu
bi porčiai, gerame stovyje. 
Namas nešąs pajamas. Pra
šo $15,900.

Anthony J. Pire, Broke
ris — KE 1-4347.

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

P a v yzdingai sutvarkyta 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i ų , jūsų sodiniu- 
k H __
12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

Pavasaris atneša ne tik puikius 
žiedus, skraidančius drugelius, bet 

ir naujus SALAMANDER batų ža

vingus modelius.

* Didelis pavasarinių batų transportai 
jau gauti CIevelande ir Detroite.
* Prašome Įsidėmėti Clevelando naują 
adresą.

2546 Lorain Avė 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. 241-6788

12307 Gratiot Avė 
Detroit 5, Mich. 
Tel. DR 1-9430

Michigano Pašto Ženklų Klubo parodoje, kuri Įvyko kovo 22- 
24 d. Wayne viešbučio patalpose, kun. Viktoras Krisčiūnevičius 
laimėjo pirmąją premiją. Šioje parodoje kun. V. Krisčiūnevi
čius buvo išstatęs pirmuosius 26 Lietuvos pašto ženklus. Nuot
raukoje klubo pirmininkas John Hochkiss Įteikia V. Krisčiūne- 
vičiui laimėjimo taurę. J. Gaižučio nuotrauka

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

EAST CI.EVE1.AN1) — 13515 EI ( l.ll) AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
IMSURE O TO

•IO ooo

OPEN ETERY SATUROAY UHTIL 2:30

SAVE BY MALL 

POSTAGE PAID BOTH WAYS

l.\ TO\V.\ OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. 1

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties teL: U 1-4611

madienį, balandžio 1 d. pa
sibaigė Massauchusetto mė
gėjų šachmatų pirmenybės, 
kuriose meisteriai nedaly
vauja. Laimėjo Carl Wag- 
ner su 4Uj (iš 5) tš., David 
Scheffer, Algis Makaitis, 
Battler ir Dorėm visi po 4 
tš. Buvo 30 dalyvių.

• Algirdas Leonavičius 
pralenkė Makaitį, Bostono 
moksleivių šachmatų pir
menybėse, sukoręs 4į<> tš. 
ir įkopęs į laimėtojų skai
čių. kurie baigminėse Mas- 
sf’chusetto valstijos moks
leivių rungtynėse susitikti 
su kitų Mass dalių atrink- 
taioiais. Makaitis/ užoaigė 
su tašku, jis su Leona
vičium baigė ilgiomis, bet 
pasKimnej partijoj, besku
bėdamas, nes tuo pat metu 
žaidė Mass. mėgėjų pirme
nybėse, pralošė ngūrą.

• Sunciay Lione, balan
džio 1 d. labai šiltai įverti
no So. Bostono L. Pil. Drau
gijos surengtą Kazio Mer
kio pagerbimą, į kurį Dr. A. 
Kapochy sugebėjęs sutrauk
ti daug Merkio draugų ir 
gerbėjų. Globė įvardina J. 
Grigalių, Konsulą A. Shall- 
ną, A. Keturakį, H. Dondis 
(MSCA pirm.), R. Tirreil 
(USCF vicepirm.), P. Švei
kauską, E. Ketvirtį (Pil. 
D-jos pirm.), sveikinusius 
abiem kalbom, šis įvykis 
duosiąs nemaža naudos Bos
tono šachmatams. Išgirta 
erdvi ir prabangi Draugijos 
naujoji salė. Sunday Globė 
tikisi ateinančias didžiojo 
Bostono šachmatų pirmeny
bes matyti L. Pil. D-jos na
muose.

• Mass.-Conn. kasmeti
nės rungtynės bus Bostone 
balandžio 15 d. Boylstono 
klubo patalpose. Mass. ko
mandos kapitonas K. Mer
kis.

PAIEŠKOMI
Bitinienė-Kazlauskaitė Domi

cėlė, 1932 metais gyvenusi Chi
cagoje.

Eršeskienė Ona, atvykusi ĮCh- 
ieagą 1914 m.

Juodeliai Antanas ir Juozas ir 
Juodelytė Ona iš Kalvelių kai
mo, Debeikių valsč., atvykę prieš 
II karą.

Juciai Juozas ir Jonas, Jucįu- 
tė-Grankauskienė Ona ir Juciu- 
tė -Bagdonienė Stasė, Povilo ir 
Julijonos Jucių vaikai. 1929 me
tais gyvenę So. Paulina St. Chi
cago.

Pačekojis Antanas iš Meilūnų 
kaimo, atvykęs prieš karą. 
Puzienė-Ramanauskaitė Julė iš 
Skiržemės, Margiškių.

Saldargis Pranciškus ir Bro 
nislavas, Juozapo sūnūs, iš Kvė
darnos.

Stakytfe Laima, gyvenusios 
Werner lietuvių stovykloj, Vok.

Vaivada Antanas, Augustino 
sūnus, gimęs Tauragės apsk., 
Rekstukų k.

Jieškomiejl arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti Į LIETUVOS GENERA
LINĮ KONSULATĄ

614 So. Artesian Avė.
Chicago 29, III.
Telefonas - Republic 7 - 8334
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KAS IR KUR?
• Muz. Vytautas Strolia ge
gužės 5 d. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Stud. die
nose N. Yorke skaitys pa
skaitą tema "Muzika oku
panto siekimų tarnyboje”. 
Paskaita bus pailiustruota 
garsiniais pavyzdžiais bei 
spausdiniais iš dabartinės 
Lietuvos muzikinės kūry
bos.
• Jaunųjų dailininkų paro
doje, kuri įvyks balandžio 
14-15 d. New Yorke, iki šiol 
užsiregistravo dalyvauti 9 
menininkai.
• Prof. Jonas Kuprionis, iš 
Ruston, La., paaukojo Lie
tuvių Fondui $100.00. Tai 
tik graži pradžia, nes yra 
nusistatęs įnašus j LF pa
laipsniui didinti. J. Kuprio
nis diplomuotas miškinin
kas, Nepr. Lietuvoj buvo 
miškų urėdu, žemės Ūkio 
Akademijos docentu, vėliau 
Vilniaus universiteto do
centu ir spec. miškininkys
tės katedros vedėju. Į JAV 
atvyko 1946 m., čia įsigijo 
miškų mokslų magistro 
laipsnį, dėsto Louisianos 
Politechnikos Institute, Ru- 
stone. Lietuvoj buvo miški
ninkų žurnale Mūtų Girios 
steigėjas ir ilgametis re
daktorius, gi čia redaguoja 
žurnalą "Girios Aidas”, 
bendradarbiauja lietuviško

V. Banaitis laukiamas New Yorke

KVIETIMAS
š. m. BALANDŽIO 11 D. — ŠEŠTADIENĮ — 

3:30 VAI,. P. P.. New Yorke, Manhattane, Car- 
negie Endowment International Center patalpose 
— (315 East 16th Street — prieš Jungtinių Tautų 
Rūmus) bus pranešimas apie dabarties

LIETUVĄ.
Kalbės VALTERIS BANAITIS — Laisvosios 

Europos Informacinio Centro viršininko pavaduo
tojas Muenchene — Vokietijoje, dabar atvykęs į 
JAV ir darąs svarbius ir įdomius pranešimus di
desniuose miestuose lietuviams.

Kviečiame visus didžiojo Nexv Yorko ir New 
Jersey lietuvius atsilankyti į šį susirinkimą.

Po pranešimo bus pobūvis-punch'as dalyvau
jant svečiui V. Banaičiui.

Įeinant pageidaujama auka $2.00 nuo asmens.
Rengia ALTS Rytų Apygarda ir Amerikos 

Lietuvių Bendruomenės New Yorko ir New Jersęy 
Apygardų Bendruomenė.

je spaudoje ir aktyvus lie
tuvių visuomeniniame gy
venime.
• Atsiųsta paminėti K. V. 
Tauro paruošta knyga ang
liškai ”Guerilla Warfare on 
the Amber Coast” — Par
tizanų kovos gintaro pa
krantėje.

Išleido Voyages Press, 
New Yorke. Kaina nepažy
mėta.
• A. Kiršonis, Glendale, 
Calif., mokėdamas už Dir
vą, atsiuntė $5.00 auką.
• Dr. J. Pavilionis, Chicago, 
mokėdamas už Dirvą, at
siuntė $5.00 auką.
• Dr. Simas Virkutis, Cam- 
bridge, mokėdamas už Dir
vą, atsiuntė $5.00 auką.
• Alg. Čepulis, Philadelphia, 
mokėdamas už Dirvą, at
siuntė $1.00 auką.
• W. Mazuraitis, Pitts- 
burgh, mokėdamas už Dir
vą, atsiuntė $2.00 auką,

CHICAGO
Rekolekcijos mote rims 

prasidės balandžio 12 d., 
7:30 v. v. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Rekolekcijas praves 
tėvas Bruno Markaitis S. J. 
šia tvarka:

• Balandžio 12 d. konfe
rencija tema — Ieškojimas 
Dievo. Pamokslininkas tė-

A. Gulbinsko nuotraukaDirvos bendradarbiai Chicagoje susirinkimo metu kovo 31 d.

DIRVOS BENDRADARBIŲ SUSIRINKIMAS
Prieš keletą savaičių įsi

steigęs Dirvos bendradar
bių klubas Chicagoje š. m. 
kovo mėn. 31 d. jau turėjo 
savo antrąjį susirinkimą 
Jaunimo Centro patalpose. 
Pagrindine darbų tvarka 
buvo numatyta — Dirvos 
turinio tomilinimo reikalai.

Susirinkimą atidarė Klu
bo pirmininkas R. Mieželis 
ir perskaitė Vilties valdy
bos pirmininko Dr. V. Ra
manausko ir agr. B. Gai- 
džiūno laiškus, iš kurių pa
aiškėjo įvykę pasikeitimai 
Dirvos redakcijoje.

Naująjį redaktorių J. čiu- 
berkį bendradarbiams šil
tais žodžiais pristatė Klubo 
sekretorius M. Valiukėnas, 
iškeldamas jį kaip buv. 
Akademiko redaktorių, uo
lų bendradarbį mūsų spau
doj ir aktyvų veikėją rezis

vas Leonas Zaremba S. J.
• Balandžio 13 d. konfe

rencija tema — Įkvėpimas. 
Pamokslininkas tėvas Bru
no Markaitis S. J.

• Balandžio 14 d. konfe
rencijos tema — Revoliuci
jų amžius. Pamokslininkas 
tėvas Bruno Markaitis S. J.

Kiekvieną dieną po kon
ferencijos p ai a i minimas, 
šeštadienį, balandžio 14 d. 
išpažinčių klausymas. Ver
bų sekmadienį, balandžio 
15 d., 10 vai. ryto šv. mi
šios ir bendra komunija. 
Pamaldų metu giedos Dalia 
Kučėnienė. Prie vargonų M. 
Motekaitis. Tuoj po pamal
dų Jaunimo Centro namuo
se bendri pusryčiai rekolek
cijų dalyvėms. Rekolekcijo
se ir pusryčiuose nuošir
džiai kviečiame dalyvauti 
visas moteris, šias rekolek
cijas
giedrininkės.

rengia vyresniosios *

Solistė Prudencija Bičkienė ŠĮ sekmadienj, balandžio 8 d. 3 vai. 
po pietų dainuos Korp. Neo Lithuania rengiamame Maironio 100 
metų sukakčiai paminėti parengime, kuris įvyks Jaunimo Centro 
didžioje salėje, Chicagoje. Paskaitą apie Maironį skaitys Aldona 
Augustinavičienė. Kiti meninės dalies išpildytojai bus Zita Ke- 
valaitytė-Visockienė, Alfa Brinką ir Algimantas Dikinis. Solis
tei P. Bičkienei akomponuos Mongirdas Motiekaitis. Sceną de
koruos Povilas Kaupas. įėjimas visiems nemokamas. Nuotrau
koje solistė Prudencija Bičkienė (dešinėje) ir Neo-Lithuania kor
poracijos vyr. kultūros reikalų vadovė Sofija Adomaitienė tarp 
žiūrovų Aidos premjeroje. Vyt. A. Račkausko nuotrauka

sro-tencijoje ir tautinėje 
vėje.

Naujasis redaktorius pla
čiau pasidalino su Dirvos 
bičiuliais apie lietuviškos 
spaudos, o ypač Dirvos už
davinius, jos vargus ir rū
pesčius.

Šiandieninėse išeivijos są
lygose laikraštis turi spaus
dinti ir asmeninius aprašy
mus, ir vietovių kronikas, 
ir plačiai papurenti kultūri
nius dirvonus, gi visa tai 
dažnai ir labai dažnai ribo
ja finansiniai resursai ir ne 
per gausus bendradarbių 
skaičius. Bendr a d a r b i ų 
klausimas ne naujas, bet gi 
nauja yra, kad bendradar
biai patys organizuojasi. 
Užtat nuoširdžiai sveikino 
Chicagą ir šio klubo inicia
torius bei bendradarbius, 
parodžiusius pavyzdį ki
toms kolonijoms. Laikraš
čio ateitis — jaunoji karta 
ir jaunieji bendradarbiai, 
mokslus einantieji ar bai
gusieji jau išeivijoje. Pasi
keitimai redakcijoje neat- 
nešią didelių pakeitimų lai
kraščio dvasiai ir linijai, 
nes ją nustato ne tik re
dakcija, bet ir laikraščio 
bendradarbiai, jo finansuo
tojai ir skaitytojai.

Diskusijose dalyvavo apie

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDUI AUKOJO
Lietuvos Nepriklausomy

bės Fondui Ne\v Yorke au
kojo:

Dr. Vaclovas Paprockas 
ir ALT S-gos pirm. V. Ab- 
raitis po 100 dol.; Great 
Neck LB apylinkė atsiuntė 
55 dol., St. Catharines apy
linkė 43 dol., Antanas Seni- 
kas 30 dol. ir Bronius Bie- 
liukas 20 dol.

Po 10 dol. aukojo: J. An
driušis, K. Bačauskas, A. 

trisdešimt b e n d radarbių. 
Iškeltų sumanymų, patari
mų ir pageidavimų amplitu
dė buvo labai plati, apiman
ti nuo paviršutinių moterų 
madų iki giliausių kultūros 
aruodo lobių. Vis dėl to aiš
kiai buvo pasigendama 
daugiau vietos kultūros, 
meno, muzikos, literatūros 
reikalams, šiems klausi
mams pageidauta net atski
ro priedo. Taip pat pasisa
kyta prieš labai ištęstus 
straipsnius ir prieš spaudos 
banditizmą (straipsnius ar 
korespondencijas su slapy- 
vąrdėmis). Redaktorius pa
sidžiaugė bendradarbių ak
tyviu dalyvavimu diskusi
jose ir atsakė į visus iškel
tus klausimus ir prašė nuo
širdžios visų talkos. Susi
rinkime dalyvavo ir redak
torius J. Palukaitis.

Susirinkusiųjų buvo šil
tai padėkota buv. redakto
riui aer. B. Gaidžiūnui už jo 
nuopelnus ir pasišventimą 
per 12 metų redaguojant, 
plečiant ir tobulinant Dir
vą.

S u s i r inkimui, kuriame 
Apb’vavo anie šimtinė ben
dradarbių, sklandžiai pir
mininkavo klubo vicepirmi
ninkas Vyt. Kasniūnas.

Ed. Balceris

A. 
P.

Daunys, dr. V. čekas, 
Eisbergienė, J. Kiaunė, 
Kupinskas, Moterų Vieny
bė, S. Mackevičius, dr. E. 
E. Noakas, John Narvydas, 
P h i 1 a delphijos Veteranų 
S-gos Ramovė, D. Penikas", 
Z. Raulinaitis, dr. J. Snieč- 
kienė, A. šetikas, K. Siliū- 
nas, K. Demikis, L. Tamo
šaitis, L. Virbickas, P. Nar
vydas 17 dol., P. Montvila 
10 dol. Kiti po penkis ir ma
žiaus.

Lietuvos Nepriklausomy-

PARAGINKIT SAVO PAŽĮSTAMUS 
UŽSIPRENUMERUOTI DIRVĄ

DIRVA
6907 Superior Avė., . 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur 

Susipažinti šešius numerius 
Už metus — $10.00 

Už 6 mėnesius — $6.00 □ 

Užsakytojas:

GENERALINIO KONSULO 
DR. P.DAUŽVARDŽIO 

PADĖKA
Nepajėgdamas visus sveikini

mus bei linkėjimus, atsiųstus 
man ir Banketo Rengimo Komi
tetui, atskirai pakvituoti ir svei
kintojams už juos padėkoti, ir 
nedrjsdamas laikraštĮ prašyti il
go sveikintojų sąrašo skelbimui 
vietos duoti, prašau gerašir
džius prietelius - sveikintojus 
man atleisti ir priimti žmonos ir 
mano bendrą viešą padėką, kuri 
yra skirta kiekvienam sveikinto
jui, tiek organizacijų vardu, tiek 
asmeniai. Visiems ačiū!

Reikšdamas padėką, konsta
tuoju faktą, kad visuose sveiki
nimuose, kurie buvo iš įvairių 
politinių, kultūrinių, profesinių, 
kariškų ir jaunimo organizaci-
jų, pradedant Vliku ir baigiant 
Ateities ansamblio Atžalynu, 
reiškėsi trys sentimentai: asme
ninis, valstybinis ir vienybės. Tą 
pat} kėlė kalbėtojai ir demons
travo sudėtinga auditorija. Tuo 
aš labai džiaugiuosi, už tai nuo
širdžiai dėkoju ir trokštu bei 
linkiu, kad tos nuotaikos ir min
tys vyrautų visam lietuvių vei
kime bei visoje lietuvių kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Ačiū Komitetui, kalbėtojams, 
meninės programos atlikėjams 
ir visiems banketo dalyviams bei 
jo rėmėjams ir talkininkams.

Petras P. Daudžvardis
Lietuvos Generalinis Konsulas

bės Fondui Chicagoje auko
jo: Eugenijus Bartkus 20 
dol., S. Vidmantas 15 dol.

Po 10 dolerių aukojo: J. 
Andrašūnas, J. Dauparas, 
J. Karvelis, J. Leimonas, A. 
Rėklaitis, V. Kačinskas, K. 
Klinauskas, K. šimulis, A. 
Verbickas, J. žemaitis, Žit
kus, J. Vaikutis, K. Žilėnas.

Po 5 dol. aukojo: P. Ja
nulaitis, Aleliūnas, S. Ado
maitis, B. Vasys, J. Petkū- 
nas, A. Trinka, E. P. Au- 
gustaitis, G. Valentinas, J. 
Šiaučiūnas, P. Janukaitis, 
dr. S. Biežis, P. Pečiulis, B. 
Paplėnienė, P. Vėbra, V. 
Račkauskas, E. Stankuvie
nė, K. Radvila, A. J. Kau- 
lėnas, V. Žilėnas, S. Būdas, 
J. Virpša, Talandis Food, 
Palanga Restaurant, J. Lie
poms, P. Petrušaįtis, J. Vei
kutis, J. Leimonas, D. Ado
maitis.

P. Stakauskas aukojo G 
dol. ir S. Viščius 7-nius dol. 
Kiti po mažiau,

Aukojusiems ne mažiau 
10 dolerių jau pradedama 
siuntinėti LNF išleista 
Laisvės Kovų Dainų knyga, 
kaip dovana rėmėjams, ku
rie savo įnašu yra prisidė
ję prie to kuklaus mūsų 
partizanų, paaukojusių sa
vo gyvybes, atminimo įam
žinimo. Aukoję mažiau gali 
savo įnašą papildyti ir 
jiems bus ši dovana įteikta. 
Dėkojame visiems.

LNF valdyba

n
□

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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