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ALŽIRE arabų nacionalis

tams ir slaptajai armijai su
sitarus sustabdyti bereikalin
gą kraujo liejimą, džiaugsmas 
buvo apėmęs visus gyventojus.

Vjsą mėnesi tarp abiejų 
grupių buvo vedamos slaptos 
derybos, tarpininkaujant Pran 
cūzijos vyriausybės atstovui 
Fouchet. Kiekviena pusė tvir
tai laikėsi savo pozicijų. Slap
tosios armijos organizacija 
reikalavo naujo susitarimo su 
arabų nacionalistais, dėl bū
simos Alžiro santvarkos, o 
arabai norėjo pasilikti prie 
Evian sutarties teksto.

Pagaliau, kad niekas nesi
jaustų pralaimėtoju susitari
mas buvo padarytas dviem 
punktais:

- suteikiama amnestija vi
siems teroristams, papildžiu- 
siems teroristinius veiksmus 
prieš birželio 17 d.

- europiečiai galės dalyvau
ti saugumo organuose, kad Al
žiro saugumas nebūtų vienų 
arabų rankose.

Ir pabaigoje, arabų nacio
nalistinė vadovybė patvirtino 
garantiją dėl būsimų civilinių 
teisių europiečiams.

•
Slaptosios armijos organi

zacijos vadovybė tuoj pat per 
radiją davė {sakymą sustab
dyti "degančios žemės" ope
raciją.

"Žiebtuvėlis neturi būti šį 
vakarą uždegtas", arba "Mau
dynė turi pasilikti pilna”,gir
dėjosi per slaptąjį radiją šif
ruoti pranešimai organizaci
jos nariams, iš ko galima sup
rasti, kad teroristai ruošėsi 
susprogdinti Saharos naftos 
šaltinius ir Alžiro užtvankas.

Deja, džiaugsmas, kuris 
pirmą valandą apėmė visus 
gyventojus, pasirodė neilgas. 
Kaip ir galima buvo laukti, kai 
kurie slaptosios armijos ele
mentai Orane ir kitur, nepak
luso susitarimui ir toliau tę
sia teroristinius veiksmus, 
vykdydami "degančios žemės" 
operaciją.

Jei pirmadieni rytą gatvės 
ir restoranai buvo pilni žmo
nių, tai šiandien vėl kiekvie
nas slepiasi bijodamas, kad 
"paklydusi kulka" neužmuštų.

Sugyvenimo jiešką europie
čiai priekaištauja slaptosios 
armijos fanatikams, kad jie 
naikina Alžirą, kuriame turės 
pasilikti gyventi.

Didžioji dalis europiečių 
supranta, kad niekad nebus ga
lima grjžti prie senosios pa
dėties Alžire ir reikia jieško- 
ti sugyvenimo su arabais. Bet 
armijos dezertyrai, buvę 
aukštieji karininkai, kurie 
šiuo sukilimu lošė savo karje
ros korta, nenori jokių susita
rimų.

Tad neįsivaizduojama, kada 
galės Alžire sugr|žti taika.

KINIJOJE du kaliniai kalba
si:

- Iš kur tu?
- Iš "Raudonosios komunos" 

kolchozo.
- Aš irgi iš ten. O už ką tave 

pasodino?
- Kolchoze buvau virėju ir 

blogai maitindavau žmones. O 
tu už ką pakliuvai?

- Aš pasiskundžiau dėl blo
go maisto...

ŽINIOS IŠ 
_ VISUR __

• Raud. Kinijos pakraš
čiuose, prieš Formozos sa
las, pastebėta didelė karinė 
paruoša. Spėjama, kad Pe- 
kingas ruošiasi puolimui į 
Formozą, kad atkeršyti 
amerikonų išsikėlimui į 
Tailaną. Kiti spėja, kad tai 
apsaugos priemonė nuo ga
limo Chiang Kai Sheko ban
dymo išsikelti į Raud. Ki
nijos teritoriją.

• Belgams grįžtant į 
Kongo, keičiasi sostinės Le- 
opoldville veidas. Nors bel
gų ambasada ir neigia, bet 
spėjama, kad apie 1000 bel-
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Nuolaidžios politikos vaisiai
NIKITA CHRUŠČIOVAS PASKUBĖJO Į PAGALBĄ 
JAV UŽSIENIO POLITIKOS PLANUOTOJAMS, PRI
TARDAMAS JŲ PAŽIŪRAI DĖL AMERIKOS SUKO- 
MUNISTĖJIMO BŪDO. ŠEN. DIRKSENAS REIKALAU
JA SENATO TYRINĖJIMO DĖL ROSTOWO UŽSIENIO 

POLITIKOS PARUOŠTO PLANO LOGIŠKUMO.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

"Amerikoje bus iškelta raudo
noji vėliava" - pareiškė antra
dieni Nikita Chruščiovas Rumu
nijoje - "bet ne mes ją iškelsi
me, bet patys amerikiečiai". At
rodo, kad Valstybės Departamen
to planuotojai tok{Chruščiovo pa
reiškimą priims su pasitenkini
mu kaip... savo politinį laimėji
mą.

Per kelis DIRVOS numerius 
aiškindamiesi JAV užsienio po
litikos paslaptis, turėjome kon- 
statuoti, kad toji politika išplau
kia iš prielaidos, kad bolševiz
mas keičiasi į gerą pusę ir ne
reikia tam keitimuisi kliudyti. 
Pereitą sekmadienĮ ir pirmadie- 
n{ Chicago Tribūne paskelbė sa
vo vieno iš Nashingtono kores
pondentų Millard Edwa rds išve
džiojimus tuo reikalu. Korespon
dentas teigia, kad vienas iš svar
biausių tos politikos planuotojų 
yra prof. Walt Whitman Rostow, 
artimas prezidento Kennedy bend-

DAR KARTĄ "ATVEŽĖ SAULĘ" 
IŠ MASKVOS

Ęirželio 8 dieną J Vilnių iŠ 
Maskvos atvyko grupė rusų rašy
tojų dalyvauti Lenino premijos E.

gy kas savaitę grįžta į 
Kongo, iš kurios turėjo sku
biai bėgti Lumumbos lai
kais ...

• Prancūzijos vyriausybė 
nesutiko su sekretoriaus D. 
Rusk pasiūlymu, kad even
tualūs atominiai ginklai bū
tų jungiami į bendrą jų 
naudojimo planą su D. Bri
tanija ir JAV. Siūlymas 
esąs dar per ankstyvas.

• Senatorius E. Dirkse- 
nas pasiūlė, kad W. Rosto
vas būtų apklausinėjamas 
senato užsienių reikalams 
komisijos dėl jo plano, pa
siūlyto prez. Kennedžiui, 
kad su sovietais būtų elgia
masi švelniai, tuo „užtikri
nant taiką" pasaulyje... 
Daugelis laikraščių stato 
klausimą, kaip tas "Rosto
vo planas” suderintinas su 
paskutiniais Chruščiovo pa
reiškimais.

Palauk, dabar mano eile

Birželis-June 22, 1962

radarbis rinkiminės kampanijos 
metu, o dabar Valstybės Depart- 
mento patarėjas ir planavimo ko
misijos pirmininkas. JAV užsie
nio politikos planas, kuris esąs 
išdėstytas 284 psl. knygoje, iš 
tikro išplaukiąs iš prielaidos, 
kad sovietai švelnėja, kapitaliz
mas einąs socializmo link ir to
kiu būdu taika įmanoma be per
galės.

Tiesa, tas planas tebėra svars
tymo stadijoje, tačiau atrodo, kad 
juo jau ir dabar vadovaujamasi ir, 
kiekvienu atveju, stengiamasi per 
artimus administracijai žurna
listus puoselėti jam visuomenės 
pritarimą.

Sakoma, kad Rostow užsikrėtė 
tokia idėja tuojau po Kennedy iš
rinkimo 1960 m. nuvykęs j Mask
vą. Ten j{ aukštas sovietų parei
gūnas Vasiliji Kuznecov {tikinęs, 
kad sovietai biją amerikiečių 
staigaus užpuolimo, už tat JAV 
politikos tikslas turĮs būti sovie-

Mieželaičiui {teikimo iškilmėse.
Sutinkančiųjų tarpe buvo ir A. 

Venclova. Šis puolė svečiams { 
glėb{ h ėmė saldliežuvauti: "Jūs 
-- sako, -- atvežėt mums saulę!"

Lietuvių kalba leidžiamieji laik
raščiai Vilniuje šio posakio "ne
pastebėjo". Bet rusiška "Soviets- 
kaja Litva” tą Venclovos entu
ziazmo išsiliejimą iškėlė į suti
kimo aprašymo antraštę: visą ap
rašymą pavadino "Jūs atvežėt 
mums saulę".

Posakis tuojau tapo pusbalsiu 
komentarų tema Vilniaus kavinė
se: ar tai nėra blogas ženklas 
Mieželaičiui? Mat, prieš beveik 
22 metus Paleckis išgarsino tą 
posakĮ apie "saulės atvežimą". 
Tada buvo atvežtas Lietuvos "pri 
ėmimas" į bolševikijos katilą ir 
buvo atvežta Stalino konstitucija. 
Bet dabar tie, kurie anuomet 
džiūgavo tuo "saulės atvežimu", 
labai nenori to savo džiūgavimo 
net ir prisiminti, matydami, kas 
atsitiko su Stalinu, ir matydami, 
kad net tos konstitucijos "saulė" 
nusileido (ji jau kadai nebevadi- 
nama stalinine konstitucija, ir 
ji jau numatyta pakeisti). Tad 
klausimas, ar dabartinis Venclo
vos išsitarimas nėra panašiai 
pranašingas ženklas ir Mieželai
čio premijai?

F*A
Cleveland, Ohio

tus {tikinti, kad tai visai neįma
noma. įsitikinę amerikiečių tai
kingumu, sovietai galėsią be kliū
čių iš vilkų virsti avimis. Tos 
visos idėjos silpnoji pusė yra ta, 
kad amerikiečiai norėdami pa
versti sovietusavimis.patyspir- 
miau virs avimis, kurias sovie
tiniai vilkai mielai suės prieš 
pasiversdami { vegetarus.

Už tat respublikonų mažumos 
vadas senate šen. Dirksen iš II- 
linois, {traukdamas Edwards 
straipsnius į kongreso rekordą, 
reikalavo senato tardymo, nes 
pagal senatorių, JAV ginčuose su 
sovietais laimėdavo tik tais atsi
tikimais, kai varė nenuolaidžią 
politiką.

Žinoma, sovietams tokia už
sienio politikos linija yra labai 
maloni. Jie daro viską, kad ją pa
laikius. Kaip pavyzd} galima nu
rodyti Nikitos Chruščiovo kitą 
pareiškimą, padarytą Rumunijo
je. Girdi, amerikiečiai nor{ iš
provokuoti karą dėl Berlyno, ta
čiau sovietai dėl jo nekariausią. 
Toks pareiškimas turėtų pakurs
tyti visus taikos šalininkus Ame
rikoje pasmerkti savo vyriausy
bės bent kiek griežtesnę laikyse
ną Berlyne kaip visai nereikalin
gą ir net žalingą, kenkiančią so
vietų švelnėjimo procesui!

Tačiau tuo tarpu, kai Ameri
koje stangiamasi {tikinti viešąją 
nuomonę, kad sovietai keičiasi į 
gerąją pusę, pačioje sovietų są
jungoje galima {žiūrėti ženklų, 
aiškiai byluojančių už tai, kad 
ten ruošiamasi tam momentui, 
kada 'suminkštėjusiai' Amerikai
galima būtų smogti mirtiną smū- mo kandidatu ir nuo 1936-38 m. 
g{. Plačiau apie tai kitame Dir- ėjo Kauno apylinkės teisėjo pa- 
vos numeryje. reigas, dar vėliau perėjo { ad-

Pabaltijo kraštams priklauso 
vieta suvienytoj Europoj■

Prancūzijos - Pabaltijo Vals
tybių draugija Paryžiuje suruo
šė pusryčius su diskusijomis, ku
riuose dalyvavo {vairių Prancūzi
jos politinių srovių atstovai, Par
lamentarinės TautųApsisprendi- 
mo Sąjungos nariai, Prancūzijos 
Užsienio reikalų ministerijos at
stovai, pavergtųjų tautų veikėjai 
ir daug pabaltiečių draugų.

Prancūzijos - Pabaltijo drau
gijos garbės pirmininkas, buv. 
ministeris ir parlamento narys
M. Schumann pradėjo diskusijas 
iškeldamas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos teisę į nepriklausomy
bės atstatymą.

Pagrindinę kalbą, tema Balti
jos kraštai ir tautų laisvė, pasa
kė socialistų partijos lyderis, par
lamento ir užsienio reikalų komi
sijos vicepirmininkas, Vakarų Eu
ropos Unijos pirmininkas A. Con- 
te. Jis iškėlė mint{, kad Europa 
turi būti suvienyta ir joje priva-

ANTANAS SENIKAS, Lietuvių Tautinės Sąjungos centro valdybos 
vicepirmininkas, birželio 29 d. švenčiąs 50 metų amžiaus sukaktj.

ANTANUI SENIKUI 50 METU
Yra asmenų žengiančių gyve

nimo keliu triukšmingai, bet pra
einančių be pėdsako. Yra kuklių, 
nepastebimų, tačiau darbščių ir 
rūpestingų ne vien savo asmeni
niam gyvenimui, bet ir organiza
ciniam, lietuvių visuomenei ir 
tautai. Vienas iš tokių yra ir An
tanas Senikas, kuris šj mėnesi 
švenčia 50 metų amžiaus sukak
ti-

Jis, gimęs 1912 m., birželio 
29 d., Prienų valsč., Marijam
polės apsk. Mokėsi Prienuose 
ir 1930 m. baigė gimnaziją Kau
ne, {stojo { Vytauto Didžiojo uni
versitetą, kur{ baigė 1935 m., 
kaip diplomuotas teisininkas.

1932-36 m. dirbo Valstybės 
Kontrolėj revizoriaus padėjėju, 
vėliau buvo Kauno Apygardos teis- 

lės turėti savo vietą nepriklau
somos Pabaltijo valstybės.

Senatorius J. Baumel pareiškė, 
kad pavergtosios tautos nepriva
lo būti Vakarų užmirštos ir kad 
reikia kuo daugiausiai kelti vie
šumon jų laisvės problemą.

Pabaltijo valstybių vardu kal
bėjo min. S. Lozoraitis, kuris pri
minė, jog Pabaltijo valstybių oku
pacija sudarė pirmą sovietų puo
limo prieš Europą etapą ir estų, 
latvių ir lietuvių tautų reikalavi
mas, kad būtų atstatytos jų nepri
klausomos valstybės, sutampa su 
Vakarų interesais.

Prancūzijos - Pabalti jos drau
gijos pirmininkas senatorius gen.
J. Ganeval, negalėdamas dėl rim
tos operacijos dalyvauti pusry
čiuose, atsiuntė laišką, kuriame 
labai širdingai atsiliepė apietri- 
jų Pabaltijo tautų nepriklausomo 
gyvenimo periodą ir jų siekimą 
atgauti laisvę.

Prie garbės stalo, be kitų as
menų, buvo E. Pezet, buv. Sena
to vicepirmininkas, F. Coulet, 
paskutinis Alžerijos politinis di
rektorius, Le Figaro laikraščio 
redaktorė Dominique Anderes, 
12 ambasadorių ir ministerių.

Iš lietuvių dalyvavo pusryčiuo
se Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas prof. J. Baltrušaitis, sek
retorius A. Liutkus ir Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas kun.
J. Petrošius, o iš latvių - min. 
O. Grosvald, patarėjas K. Be- 
rends ir Latvių Bendruomenės 
pirmininkas E. Lappuke.

Ši {spūdinga manifestacija yra 
ypač svarbi Pabaltijo valstybių 
laisvės bylai, kad joje dalyvavo 
gausūs ir žymūs svarbiausių 
Prancūzijos politinių srovių 
žmonės.

Paryžiaus spauda plačiai ap
rašė Prancūzijos - Pabaltijo 
Draugijos pusryčius. Le Figa
ro ir Combat laikraščiai apie 
tą manifestaciją paskelbė labai 
palankius straipsnius užsienio 
politikos skyriuje. (ai) 

/
I

vokatflrą ir buvo Valstybės Drau
dimo Įstaigos juriskonsultas.

1944 m. artėjant { Lietuvą bol
ševikams, pasitraukė į Austriją 
ir 1949 m. atvyko {JAV.

Antanas Senikas nuo pat gim
nazijos laikų aktyviai reiškėsi 
organizaciniam darbe, daugiau
sia betgi dėmesio skirdamas tau
tininkų veiklai. Priklausė Jauną
ja! Lietuvai ir Šaulių Sąjungai, 
Studentų Teisininkų Draugijai ir 
korporacijai Neo - Lithuania, 
eidamas jose {vairias pareigas.

Nepražuvo jis, kaip daugelis 
kitų, ir { šį kraštą atvykęs greit 
Įsijungė { visuomenini darbą. Ap
sigyvenęs New Yorko apylinkėse, 
kur jam padėjo įsikurti garsaus 
dr. Jono Šliupo ainiai, mat Seni
kas yra vedęs Danutę Šliupaitę, 
{stojo { ALTS-gos ll-j{ skyrių. 
Tautini Akademinį SambūrJ, Lie
tuvių Bendruomenę, kurios pir
mininku buvo keletą metų Great 
Neck apylinkėj. Nuo 1956 - 60 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo pirmininku, Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos nariu ir 
šiuo metu yra Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 1-sis vicepir
mininkas,

Antanas Senikas, kaip jau mi
nėjau, yra tylaus būdo, turi tvir
tą savo pasaulėžiūrą, tačiau pa
sitaikančius politinius ar visuo
meninius nuomonių skirtumus vi
sada stengiasi spręsti tolerantiš
kai.

ALTS-gos Centro Valdyboj jam 
teko vienas iš didžiųjų uždavinių - 
Prezidento Antano Smetonos mo
nografijos išleidimo rūpestis, 
kuri jau turi pasirodyti dar šiais 
metais lapkričio mėnesį.

Jis, tačiau, nesiriboja vien sa
vos organizacijos rėmuose, bet 
jautriai seka ir bendrinių išeivi
jos lietuvių organizacijų darbą, 
jų laimėjimus ir nesekmes. Pa
klaustas, kokia jo nuomonė apie 
dabartinį ALT atsakė:

- Tautinės Sąjungos atstovai 
jau gana senai ALT suvažiavi
muose ir posėdžiuose siūlė daryti 
reformas, matydami ALT sustin
gimą veikloje. Paskutiniai ALT 
žygiai { Baltuosius Rūmus išryš
kino jo veikimo metodus, { ku
riuos atkreipė dėmesj ir pla
čioji lietuvių visuomenė. Taigi, 
Tautinės Sąjungos atstovai ALT 
veiklos reformų reikalavo anks
čiau ir tos nuomonės laikosi da
bar.

Amerikos LietuviųTaryba, re
prezentuodama lietuvių politinius 
nusistatymus, turėtų duoti ALT 
suvažiavime sprendžiamą balsą 
ne tik keturioms politinėms or
ganizacijoms, bet ir nacionalinio 
pobūdžio visuomeninėms, kultū
rinėms, jaunimo, profesinėms 
bei lietuvių respublikonų ir de
mokratų organizacijoms. Man 
rodos, kad respublikonas ar de
mokratas, kalbėdamas 
bylos reikalu daugiau 
negu socialistas.

Ar Tautinė Sąjunga 
jokių pakeitimų savo vidaus or
ganizacijoj?

- ALTS-gos įstatai yra per- 
žiūrėtini. Šiuo metu veikiantieji 
{statai numato 13-kos narių Ta-

(NukeJta { 2 psl.)

Lietuvos 
laimėtų.

nenumato
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Sovietų šnipų mokykloje
Visame pasaulyje yra 250,000 sovietų šnipu.- Ju paruošimas ilgas ir mokyklos

ĮĮHIĮ EUROPOS TRAGEDIJA (12)

ŽYGIS KANALAIS
yra

Šiame numeryje pradeda
me spausdinti vieno buvusio 
sovietų šnipo dokumentą apie 
šnipų paruošimą Sovietijoj.

Red.

Už 800 km. nuo Maskvos, už 
Kuibiševo, yra paslaptingiausias 
Sovietijoj miestas, nepažymėtas 
jokiame žemėlapy ir kur j gali
ma pasiekti tik su specialiais 
leidimais.

Lėktuvui aerodrome nusilei-, 
dus, visų didžiausiam nustebi
mui, pasijuntama lyg Anglijoje. 
Keleivių laukia angliškas Green 
Line autobusas, o gatvėmis va
žinėja seni Londono taksi ir kryž' 
kelėj judėjimą tvarko milicinin
kas, apsirengęs anglų policininko 
uniformoje.

Galima būtų galvoti, kad tai 
sapnas, ar patekta | filmų studi
ją, kur sukamas filmas iš anglų 
gyvenimo. Bet tai nėra sapnas ir 
ne kino studija. Tai slapčiausias 
sovietų šnipų mokyklos centras, 
kur kandidatai turi išgyventi 
dešimt metų, kad galėtų pradėti 
"dirbti” Anglijoje, ar kurioj kitoj 
Vakarų valstybėje.

Tai fantastiška Gačino mokyk
la, kuri rusą transformuoja {ang
lą džentelmeną, jog niekas nega
lės jtarti dėl jo tikrosios kilmės.

Patekti ( šią mokyklą būna ne
lengva.

KAIP PARTIJA RENKA 
KANDIDATUS

Sovietijors uždraustose zonos
ligentiškumas, pastabumas ir tik 
po to prasideda pradžios kurso 
mokymas, kuris tęsiasi keturis 
mėnesius. Per tą laiką jam ne
leidžiama išeiti l miestą ir jis 
pasižada niekam nekalbėti apie 
mokyklą, nežiūrint kas neatsitik
tų.

Tie keturi mėnesiai yra skir
ti studijavimui komunistų parti
jos istorijos. Per tą laiką mokyk
los instruktoriai susidaro vaizdą 
apie mokinio gabumus, ištiria jo 
papročius, troškimus, kad galė
tų nukreipti vienai ar kitai pro
fesijai. Po egzaminų jis siunčia
mas J Aukštąją Technikos Lenino 
vardo mokyklą netoli Kazano. 
Mokykla yra izoliuota ir pasie
kiama privačiu keliu, kuris stip
riai saugomas. Mokiniai čia at
vežami KGB autobusu, kad pake-' 
liui neįvyktų kokia "infiltracija"

Mokykla yra trijuose moder
niškuose pastatuose, bet gyveni
mas panašus kaipirGorky. Moki
niai miega bendruose kambariuo
se. Mokyklos direktorius ir mo
kytojai apsirengę MVD valdininkų 
uniformoje, bet mokiniai vis dar 
nedaria, kad jie yra špionažo mo
kykloje. Jie prileidžia, kad spe
cialūs dalykai turi būti dėstomi 
specialistų. Ir jie sutinka, kad 
savo tėvams ir draugams neturi 
nieko rašyti apie mokyklą. Laiš
kai jiems ateina ne mokyklos ad
resu.

Mokykloj daug dėmesio krei
piama l fizini lavinimąsi, kurio

mokami kituose kraštuose kariai 
parašiutininkai, šokti per kliūtis, 
žygiuoti pelkėmis, maitintis miš
ke šaknelėmis, laipioti po kalnus. 
Juos mokina bokso ir imtynių. Vi
sa tai tęsiasi dvi savaites kasdien 
po 6 valandas. Vėliau mokinys 
mokomas šaudyti iš {vairiausių 
ginklų, supažindinamas su sprogs 
tamomis medžiagomis, kaip jas 
pasigaminti turimomis priemo
nėmis ir penkias savaites atlie
ka praktikos pratimus.

Jis nuodugniai praeina sabo
tažo kursą. Mokomas sprogdinti 
tiltus, geležinkelius, pastatus, 
geležines spintas, supažindinami 
su labai stipriomis sprogstamo
mis medžiagomis, kurios gali bū
ti paslėptos degtukų dėžutėje, 
parkeryje, žiebtuvėlyje. Moko
mas atidaryti spynas.

Dar jam lieka praeiti kursą 
apie nuodus ir svaigalus, kuriuos 
teks panaudoti būsimojetarnybo- 
je. Jis išmoksta {rengti slaptus 
mikrofonus ir visą mėnesi moki
namas, kaip užrekorduoti slaptus 
pasikalbėjimus ir juos sufalsifi
kuoti. Pagaliau daug dėmesio ski
riama fotografavimui ir radijo 
aparatams.

Jis išmokinamas su rankiniu 
radijo aparatu priimti ir perduo
ti pranešimus pačiose sunkiau
siose aplinkybėse ir veikti grei
tai, kad priešo žvalgyba neturė
tų laiko iššifruoti pranešimo. Jis 
turi mokėti pats pasitaisyti radijo 
siųstuvą. Pagaliau, vienas svar-

Pora vyrų pakelia kanalo dang
ti, pastumia ji šalin. Vidury gat
vės dunkso apvali, tamsi skylė. 
Trys civiliai vyrai ir moteris su 
raudonais-baltais raiščiais ant 
rankovių stovi priešais.

Moterį prie jų prijungė mirti- 
nė neapykanta vokiečiams. Mari
ja Nowotko tik per plauką išven
gė kulipkų, kurias { ją paleido 
trys Dirlewangerio brigados plė
šikai. Lenkų smogiamasis būre
lis ją išvadavo. Dabar ji kovoja 
kartu su Varšuvos sukilėliais. Ir 
jos suparaližuotai senelei suras
ta saugi prieglauda.

- Ar nebijai, Marija? - klau
sia vienas kovotojų, kurio išsi
pūtusi kišenė yra pilna kiaušini- 
nių granatų.

Mergina papurto galvą.
- Bijoti? Baisiau man nebega

li atsitikti.

biausių {rankių šnipo gyvenime 
yra fotografijos aparatas. Jis su
pažindinamas su visokiausiais 
aparatais.

Išklausę š{ kursą, mokiniai lai
ko egzaminus, kurie tęsiasi sa
vaitę laiko. Bet jie dar neatidaro 
durų l slaptąją tarnybą. Mokyto
jai dar nenusprendžia, ar moki
nys tinkamas šiai tarnybai. Ga
lutinas sprendimas padaromas 
tik po jo arešto.

Kitame numeryje: BŪSIMAM 
ŠNIPUI "PLAUNAMI” SMEGE
NYS...

- Tai gerai! Einam! - vyresnio 
amžiaus vyras, kurj kiti vadina 
leitenantu, duoda ženklą žygiui.

Jis lipa geležinėmis kopėčio
mis žemyn { kanalą, ji seka Ma
rija ir du ginkluoti vyrai. Prieš 
jų akis - pavojinga ir siaubinga 
kelionė.

Marija dar kartą žvilgteri Į 
viršų, akimis sugauna paskutini 
mėlyno dangaus ruoželi. Virš 
duobės pasilenkia vienas veidas:

- Sėkmės prasiveržti!
Dusliai pasikartoja aidas sky

lėje:
- Prasiveržti!
Pasišlykštėjimą keliąs kvapas 

kyla iš greitai kylančio skysčio, 
per kurj sukilėliai brenda iki 
kelių. Slidus dugnas, mirtinis 
pavojus paslysti. Nėra už ko už
sikabinti, nelaimingasis butų 
nuplautas ir paskandintas gurgu
liuojančios masės.

*

Vietomis išilgai dvokiančio 
upelio tęsiasi siauras betoninis 
takas. Moteris ir vyrai turi eiti 
susilenkę. Leitenantas sustoja 
sankryžose ir pasitikrina planuo
se, ar kryptis teisinga.

Vaiduokliškai mirkčioja kiše
ninės lempelės šviesa šlapiose 
sienose. Viršuje, gatvėje, patru
liuoja vokiečiai, stovi tankai ir 
sunkiosios patrankos, kurios ap
šaudo senamiest{. Griežtos akys 
žvalgosi { kanalų angas. Vokie
čiai žino, kad sukilėliai naudo
ja požeminius kelius, vokiečiai 
patys nulipa { kanalizacijos

DIRVA
— THE F1ELD — 

Established in 1915 
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: J onas 
Čiuberkis • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

P r e n u m erata metams: 
$10.00. Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: Jonas čiuber
kis, Vytautas Gedgaudas ir 
Jonas P. Palukaitis.

Redakcinę kolegiją sudaro: 
P. Bastys, E. čekienė, A. Lai- 
kūnas, R. Mieželis, V. Raste
nis ir St. Santvaras.

Nuo to laiko kai viekia sovie
tų špionažas, Kremlius laikosi 
taisyklės niekad nepriimti špio
nažo tarnybon žmonių, kurie vie
ną dieną galėtų pasirodyti mora
liškai ar fiziškai silpni atlaikyti 
sunkias ir nenumatytas kliūtis 
išpildant uždavinį, sakoma 1960 
metais Maskvoj išleistame Slap
tosios Tarnybos Orgbiuro vado
vėlyje.

Kaip parenka rusai būsimuo- 
sius šnipus - vyrus ar moteris, 
kad jie turėtų visas reikalauja
mas garantijas? Šis uždavinys 
pavedamas Partorgui (partijos 
organizatoriams). Jie gauna įsa
kymą surinkti visas smulkmenas 
apie busimojo kandidato tėvus, 
draugus, jo įpročius, santykius. 
Vienu žodžiu viską iš ko galima 
būtų nustatyti jo charakter} už 
partijos ribų. Už šias žinias 
partorg asmeniškai atsakomin- 
gas. Jis pristato žinias vietiniam 
sekretoriui, kuris patikrinęs, 
persiunčia kadrų komisijai (cent
rini komitetą.

Galutinas kandidatų sąrašas, 
už kur{ atsakomingas centro ko
miteto pirmininkas, persiunčia
mas Slaptosios Tarnybos štabui 
Maskvoje, kuris dar kartą patik
rina atskirai kiekvieną kandida
tą per KBG, tai yra saugumo val
dininkus. Ir tik po jų palankaus 
raporto kandidatas {rašomas l 
galutiną sąrašą, pastarajam visai 
nežinant, kokiai tarnybai jis bus 
ruošiamas.

Vieną dieną partorg išsikviečia 
kandidatą ir panašiai jam sako:

- Ivan Petrovič, partija toli l 
ateiti žiūrėdama, nutarė tave pa
rinkti specialiai tarnybai. Tu jau
si, be abejonės, didelę garbę, 
dėl šio išrinkimo, tad turi dary
ti viską, kad būtum pavyzdingu 
mokiniu, o paskui didelės vertės 
valdininku, ir neapvilti partijos.

Nesvarbu ar ta "garbė" patinka 
Ivanui ar ne. Kai Rusijoje komu
nistų partija ką nors nutaria, jo
kios pastabos ir prieštaravimai 
nepriimtini.

Tad Ivanas vieną dieną gauna 
kvietimą prisistatyti ( Markso ir 
Engelso mokyklą Gorky, netoli 
Maskvos. Tai sovietų špionažo 
pradžios mokykla. Bet mokiniai 
to nežino. Jie tiki, kad bus skir
ti partijos vidaus karjerai.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Mokykla yra nuošaly nuo mies

to, apsupta aukštu mūru. Visi iš
ėjimai saugomi ginkluotų mili
cininkų. Niekas negali J ją įženg
ti be specialaus leidimo.

Atvykęs l mokyklą, mokinys 
užpildo ilgą klausimų lapą, kuris 
dar kartą patikrinamas su tuo, 
kur{ Patiekė partijos pareigūnas 
ir slaptosios policijos valdinin
kai. Jei būna mažiausias nesuta
pimas, mokinys priskiriamas 
prie "nevisai patikimų".

Pradžioj jis turi pereiti visus 
išbandymus. Tikrinamas jo inte-

Grand Operinį....
GREATER CLEVELAND'S

NEVVEST and FINEST
Neighborhood 

SAVINGS ASSOCIATION

Grand Prize Drawing...No obugation when you register
At Any of Our 4 Offices...

DRAWING TO BE HELD AT LAKE SHORE
OFFICE—9:30 A.M. TUESDAY, JULY 17

Ist PRIZE -General Elettric 
Book-Shelf fOOD FRECZER
13.7 Cubic Foot Food Storage. Many desirable fea- 
tures, including book-shelf design for easy access 
to entire contents. One year warranty, and a three 
year spoilage warranty within 48 hours of break- 
down or power failure.

žnd PRIZE - We$finghouse 
ROOM AIR CONDITIONER

3rd PRIZE - General Electric

A deluxe air conditioner which features air- 
jet vanes, push-button controls and adjusta- 
ble thermostat. Cools and dehumidifies large 
room. Adjustable mounting kit included for 
easy window installation.

Mobile 
Maid

AUTOMATIC 
DISHWASHER

Has automatic retractable 
cord, quick-loading racks 
for service for 12, handles- 
up silverware basket, power 
shower, and many other fea
tures. No plumbing reguired.

•• j

THROUGH

and take your choico of th«i«

FREE GIFTS

CHARCOAL GRILL

CAR-ROBE BLANKET 
WITH CASE

Thii *Vagobond* jug by Amtn 
leon Thgrmat ho» Fiberglatt 
Imulafion and •namaled »»••! 
contlruction with įhouldgr 
spout for eaiy pouring.

Nickol-chromo finithod grld 
and domountoblo Iggt wfth 
black •namol flrobowl, thlt 
Nolton charcoal grill it w»ll 
roinforcod for durabllity

. . . when you deposit $50 or mor» 
in a New or Exitting Savings Account.

FIv. 4th PRIZES - General Electric AUTOMATIC CAN OPENERS
Opens caru quickly, at a touch, with power piercing acfion. Easy to clean stand. 
Can cover is automatically removed with built-in magnet.

Flve Sth PRIZES-52-Piece Sėti of INTERNATIONAL SUVERPIATE 
in Mahogany ChetH

Service for eight includes dinner knives, forks, šou p spoons, teaspoons, salad for k s, 
tablespoons, butter knife and sugar spoon.

Flve 6th PRIZES - 6-Piece Fibra Ginta HOSTESS T-V TRAY SĖT
Rich gold and black antique key and coin* on white fibre glass with silver flecki. 
Six-piece sėt of 4 tray tables, roll-a-rack and hostess cart. Folds to stand as 
decorative unit.

Twenty-Five 7tk Priiet - Kodak Hawkeye FLASH C AM ERA OUTFITS 
Kodok's newe$t snapshot camera with built-in flath holder, plūs clip-on neck »trap, 
6 flash bulbs, 2 batteries, 1 roll Verichrome Pan and illuitroted instruction manual.

T. CLAIR 
AVINGS

M.i. Offkt: f t. CMr tffkt: trreM tfHea.- Mo ttoro 9fnct:

113 EAST IlSth STREET . 6235 ST. CLAIR AVENUE . 25000 EUCLID AVENUE . 26000 ŪKE SHORE ILVD.

ALL SAVINGS DEPOSITED THRU JULY 16th .. EARN 4% FROM JULY lst

vamzdžius, kad nugabentų pagal
bą. apsuptiesiems punktams.

Jau ištisą valandą keliauja len
kų sukilėliai. Mergina beviltiškai 
kovoja su šleikštuliu. Ji sunkiai 
kvėpuoja, kraujas tvinksi smilki
niuose.

Staiga kitame ilgo tunelio gale 
sužiba kišeninės lemputės švie
sa. Lenkai prispaudžia savo kū
nus prie šlapių sienų.

Už šimto ar dviejų šimtų met
rų blykčioja spindulys, gręžda
masis per angos tamsumą, mir
gėdamas drėgnose kanalo sieno
se.

Marijos Nowotko ranką paima 
raminanti vyriška ranka:

- Pirma prisileiskime, šnibž
da balsas.

Lenkų leitenantas, vadovaująs 
grupei, lėtai, be galo lėtai krei
pia automato vamzd} J tą švie
są. Vienas kareivių įkiša ranką 
kišenėn, užčiuopia kiaušinines 
granatas. Kiekvienas judesys 
vykdomas sraigės tempu, nes ma
žiausias garsas gali peranksti 
išduoti lenkus.

Balsai artėja - vokiški žodžiai.
- Ne, Karli. Tu tikrai sukly

dai... Prakeikimas dar kartą to
kia...

Vis labiau artėja vokiečiai. 
Staiga jie sustoja. Lenkų nervai 
įtempti iki kraštutinumo.

- Štai, - sušunka vienas vokie
čių, - štai atsišakojimas.

Atsišakojimas! Apie tai lenkai 
nepagalvojo, apie tą paskutin{ 
šansą. Įtampa dingsta iš jų vei
dų.

Pamažu nutolsta vokiečių bal
sai, jie dingsta šalutiniame kana
le. Atsargiai pradeda sukilėliai 
savo kelionę, laikydami paruoš
tus ginklus, kad kanalų sankryžo
je nepatektų J spąstus. Bet vokie
čiai nieko nepastebėjo.

Po penkių valandų trys vyrai 
ir viena mergina pasiekia tikslą. 
Visiškai pavargę, jie gelbstinčių 
rankų ištraukiami iš kanalų angų. 
Jie išpildė savo uždavinį: užmez
gė ryši tarp generolo Boro štabo 
ir vienos, sukilėlių dar tebelaiko
mos miesto dalies.

(Bus daugiau)

ANTANAS SENINAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

rybą, gi Tarybos prezidiumas įs
tatuose nėra numatytas. Man at
rodo, kad turėtų būti sudarytas 
naujas organas gal direktęrių 
vardu iš skyrių pirmininkų ir bu
vusių S-gos pirmininkų svar
biems klausimams svarstyti ne
sant galimybių sukviesti seimą. 
Vietoje 13-kos nariųTarybojetu
rėtų būti daugiau asmenų, po ke
lis iš kiekvieno skyriaus, kaip 
Sąjungos kūrėjai, skyrių steigė
jai ir kiti nuspelnę asmenys. Sky
rių valdybos turėtų būti renkamos 
dviems metams, pradedant suva
žiavimo metais, nes pirmininkai 
įeitų l direktoriatą.

A. Senikas, kaip teko girdėti, 
tuo klausimu ruošia projektą, ku
rt patieks svarstyti Sąjungos Cent
ro Valdybai ir ateinančiam skyrių 
pirmininkų suvažiavime, numa
tomame sukviesti š{ rudeni.

E. Čekienė
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GRAŽIOS VEIKIOS VARIKLIAI
Tautinė srovė yra nuvariusi didžią vagą JAV lietu

vių gyvenime. Politiniai gaji, tautiniai gyvybinga, niekad 
nenustoja siekusi savo tikslų, niekad nepalūžusi audrose.

Kiekviename organizuotame junginyje, buriasi tau
tiečiai savanoriškai, niekieno neverčiami, bendrų įsitiki
nimų, bendros idėjos vedini. Jų visų talka, sutarimas, 
naujų idėjų kėlimas sudaro aplinką, kurioje gimsta, vys
tosi ne tik idėjų pasikeitimas, bet ir darbai, kurių niekas 
užmiršti negali.

Kalbant apie talką — jos yra visokios, visokios ir 
reikia. Vieni žmonės savo organizaciniais gabumais, kiti 
mintimis ir gyvu žodžiu, treti savo pasišventusią širdim 
neša įnašą į bendrą aruodą. Didesniame judėjime, gyves
nėje veikloje, turint aiškius tikslus prieš akis, iškyla eilė 
veikėjų, kurie metų bėgyje gąl ir neprasiveržia j pirmau
jančias vietas viešąjame organizacijos darbe. Gal jie ir 
nekviečiami nuolatos į garbės kėdę už didžiojo stalo. Bet 
jų garbė dėl to nenukenčia. Nenukenčia dėl to, kad jie 
garbės ir nesiekia. Jie veikia, aukojasi savo sąžinės, savų 
įsitikinimų, savo lietuviškosios širdies vedini.

Vieną tokių "pilkųjų dvasios eminencijų" gerbs BaL 
timorės lietuviai. Gerbs Joną Lietuvninką jo 80 metų su
kakties, o kartu ir vardinių proga. Gerbs, kaip vieną iš 
seniausių mūsų tautinės srovės veikėjų, užsipelniusių pa
garbos ne dėl jo garso, ne dėl jo užimtų postų. Jis iš mūsų 
tą dieną susilauks nuoširdžios pagarbos vainiką už jo 
tyrą, netriukšmingą, bet stiprų ir nepalūžtamą būdą. 
Gerbs už jo nuopelnus ne tik tautinei srovei, bet jis dide
lės pagarbos užsitarnavęs ir iš visos lietuvių visuomenės.

Nes jis nėra siauras savo pažiūrose ir neužkietėjusi 
jo širdis tiems reikalams, kurie šaukiasi paspirties visur
— ar tai šalpa, ar švietimas, knyga ar laikraštis, — jo 
idėjiniai įsitikinimai nevaržo, o kaip tik skatina būti tuo 
tauriu lietuviu, kurio dažnai nepastebim. Nepastebim dėl 
to, kad jis ne sau veikia, ne savo garbei aukojasi.

Aišku, ne jis vienas toks, ir kaip tik turime didžiuo
tis, turime ir dėmesį atkreipti į tuos mūsų vyrus ir mo
teris, kurie kovoje už lietuvišką reikalą lieka eilinių karių 
eilėse, bet veikia ir būna tais varikliais, be kurių bet kuri 
organizacija būtų vien tik tuščiu bubnu, toli skambančiu
— bet vistiek — tuščiu.

Jono Lietuvninko pavyzdžio žmonės suteikia. turinį 
ir prasmę visiems pasitempti, visiems padirbėti,nes į jų 
veiklą, į jų darbus pažvelgę matysime, kad nieko nėra 
negalimo, jei yra gerų norų ir jei yra likusi bent dalis 
tikėjimo.

Jonui Lietuvninkui garbė bųti ir priklausyti organi
zacijai, kuri gerbia savo narius ne pagal jų titulus, bet 
pagal nuoširdžius lietuviškos bičiulystės dėsnius.

Vilties draugija, įkurta spausdintam žodžiui, tautinei 
idėjai, kovai už Lietuvos laisvę skleisti per jos leidžiamą 
Dirvą, gali didžiuotis Jono Lietuvninko pavyzdžiu, kaip 
ir kokiais būdais, net ir pensijon išėjus, galima dėtis j 
bendrą talką ir nejučiomis iškilti į didžios pagarbos, net 
gi jaudinantį postą — Lietuvio patrioto, kurio pasišven
timas visą jo gyvenimą šviečia gyvu pavyzdžiu ne tik 
vienos organizacijos nariams, bet ii' visai mūsų išeivijai.

(i«)

NEIŠSEMIAMAS TAUTU TRADICIJŲ ŠALTINIS (4) STASYS ŽYMANTAS

"Tegyvuoja vengrų revoliucija...
Bolševikams 1944 m. antrą 

kartą užplūdus Lietuvą, tautinis 
lietuvių pasipriešinimas įgijo 
naujas formas.

Lietuvoj užvirė atšiaurios ko
vos, kurios visą kraštą pavertė 
tikru karo lauku. Į tą kovą įsi
jungė ir žymi Lietuvos universi
tetinio jaunimo dalis.

Platus, visą kraštą apėmęs 
ginkluotas pasipriešinimas oku
pantams, karo veiksmų padaryti 
sunaikinimai, sunki krašto ūkio 
būklė, beatodairus okupanto te
roras ir šiurkštus Lietuvos gy
venimo sovietinimas, - visa tai 
nepaprastai sunkino Lietuvos 
universitetų darbą ir tautinės 
kultūros palikimo išsaugojimo už 
davinį. Šiuo atžvilgiu Lietuvos 
universitetai antrojoje sovietų 
okupacijoje atsidūrė žymiai sun
kesnėje ir blogesnėje padėtyje, 
negu abiejų pirmų okupacijų me
tu.

Be to, nemaža abiejų universi
tetų mokslo personalo dalis pa
sitraukė į Vakarus o likusių daug 
kas buvo okupantų pašalinti, su
imti ar ištremti.

Netrukus okupantai Vytauto Di
džiojo universitetą visai uždarė, 
pradžioje likvidavę jo teologijos 
ir filąsofijos fakultetus, o kiek 
vėliau likusius medicinos ir tech 
nikos mokslų fakultetus pavertę 
atskirais, savarankiškais insti
tutais.

Tuo būdu, prieš 383 metus įs
teigtos ir prieš 40 metų atgai
vintos vyriausios aukštosios Lie
tuvos mokslo ir mokyklos tradi
cijų tęsimo našta ir pareiga sun
kioje antrojoje sovietų okupaci
joje vėl atiteko daugiausia Vil
niaus universitetui. Jam tame 
kelyje talkino Kauno specialio
sios aukštosios mokyklos, ku
rias, ypač jų studentiją, gyvai 
tebeveikė Vytauto Didžiojo uni
versiteto tradicijos ir jame vy
ravusi tautinė patriotinė dvasia.

J

SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS

kam gadinti gerą knygą?

Naujienose (birž. 16 d.) tūlas 
Rec. bando įtikinti, kad B. Ar- 
monienės atsiminimų knyga 
"Leave your tears in Moscow", 
parašyta A. Nasvyčio, nežinan
čiam Lietuvos pavergimo istori
jos, gali sudaryti Jspūdį,kad Lie
tuva buvo įjungta į Sov. Rusiją 
teisėtu ir tvarkingu keliu. To
kias išvadas laikraštis daro iš 
poros sakinių, nekreipiant dėme
sio nei į atsiminimų atpasako
jimo stilių, nei iš savo patiektos 
citatos tolimesnių išvadų. Kokio 
gi reiktų skaitytojo, bent kiek 
nusimanančio apie laisvame pa
saulyje parlamento rinkimų pro
cedūrą, kad nesuprasti, apie ko
kį "parlamentą” toje knygoje kal
bama ir kokia jo "išrinkimo"to- 
limesnė eiga.

Skaitytojai patys tegul palygi
na ir daro išvadas iš Naujienų 
patiektos citatos:

"The recently elected Parlia- 
ment decided to ask Russia to 
incorporate Lithuania into the 
USSR. A delegation was sent to 
Moscow, and Stalin and Soviet 
House of Representatives ’reluc- 
tantly’ agreed to accept. This 
happened on August 3, 1940".

Tiek cituoja Naujienos ir da
ro išvadas.

Na, o jeigu Naujienų "Rec" 
nebūtų patingėjęs pridurti prie 
tos citatos dar porą sakinių sa
kysim -

"Later we found that not only 
the so-called Parliament elec
ted from members of theCom- 
munist Party, būt all the spee- 
ches made and decisions reached 
by this Parliament had beenpre- 
pared by a planningCommitteein 
Moscow before the occupation."

Jei ir po to, kiek liečia to 
"parlamento rinkimus" ir jo dar
bus, amerikietis arba kokios ki
tos tautos žmogus, anot "Rec." 
dar nesuprastų apie ką čia eina 
kalba, būtų sunku suprasti, kaip

toks žmogus iš viso gali skaity
ti bet kokią knygą. Gi ir Naujie
noms tos knygos pirmą laidą jau 
leidyklai išpardavus, dabar tik 
Paaiškėjo, kad

"Armonienės atsiminimai pui
kūs. Gaila, kad pasirodė nekom
petentingas rašytojas, kuris ban
dė nušviesti istoriją, pats jos 
kaip reikiant nesupratęs arba 
neišstudijavęs".

Gal tikrai tas "šuo čia pakas
tas". Tas - nekompetentingas 
rašytojas... Kol kas tai dar tik 
pirma tokios rūšies tos knygos 
"kritika". Gaila, kad tai kvepia 
daugiau mūsiška "politika", nei 
knygos vertinimu iš esmės.

*
Australijos lietuvių bend

ruomenės organas Mūsų 
Pastogė viename vedamųjų 
rašo:

"Mūsų priešai rafinuoti. 
Jų metodai įvairūs ir kar
tais nepastebimi. Kada mes 
ginčijamės, priešai nesnau
džia pakišdami mums min
tį, kad mūsų ginčą dar pa
didintų, kad mus išskirtų ir 
nukreiptų nuo to didžiojo 
kelio.

Tad būkime atsargūs ir 
apdairūs, tuomet mūsų au
ka bus prasminga, mūsų 
pasiaukojimas teiks jėgų, o 
ne nusivylimo".

*

Brooklyno pranciš k o n ų 
leidžiamas Darbininkas bir
želio 19 d. vedamajame Vie
nybės pasitarnavimus prie
šui apibudina kaip bolševi
kų priedangą saviem nusi
kaltimam paslėpti.

"Vienybė šiuo atveju, 
ypač baisiųjų trėmimų pri
siminimo dienomis, Lietu
vos okupantui pasitaikina, 
kai rašo apie "birželį iš 
abiejų pusių”. Objektyvu
mas nevietoje ir nelaiku ga
li būti ir nusikalstamas. 
Vienybė dar nusikalsta, kai 
tragiškomis lietuvių tautai 
dienomis atsiskaito su savo 
a s m e n i škais oponentais. 
Gaila, kad taip yra.”

toks galvojimas yra herezija.
Todėl nesunku suprasti, kad 

Vengrijos revoliucijos garsui nu
skambėjus iki Lietuvos, ant seno
jo Vilniaus universiteto rūmų, 
kaip mums dabar pasakoja tuo 
metu Vilniuje studijavęs inž. J. 
Miklovas, per visą sieną švietė 
išrašytas šūkis: "Tegyvuoja 
vengrų revoliucija ir sekim jos 
pavyzdžiu". O Vilniaus universi
teto Aktų salėje, perpildytoje stu
dentų, kovingai nuskambėjo Mai
ronio žodžiai: "Jau slavai sukilo, 
nuo Juodmario krašto pavasaris 
eina Karpatų kalnais"...

1956 m. Vėlinių dieną, kuri kar
tu buvo ir vengrų revoliucijos 
agonijos diena, Lietuvos aukštų
jų mokyklų studentai Kaune išėjo 
į gatvę su Lietuvos trispalve ir 
plakatuose išrašytais šūkiais: 
"Duonos ir laisvės!"

Įsiutęs Chruščiovas ne tik 
griebėsi Įprastų areštų ir prieš 
Lietuvos studentiją nukreiptų 
žiaurių represijų, bet grasino vi
sai likviduoti Vilniaus universi
tetą ir kitas Lietuvos aukštą
sias mokyklas.

Kiek vėliau užsienį pasiekė ži
nios apie baisų likimą kai kurių 
Sibiran ištremtų studentų.

Nikita Chruščiovas pasielgė 
beveik taip, kaip maždaug prieš 
140 metų caras Mikalojus I. Tik 
žymiai žiauriau...

NAUJA FILOMATŲ-FILARETU 
BYLA VILNIUJE

Praėjo trys metai.
Kaip 1823 metais, studentų fi- 

lomatų-filaretų bylai kilus,cari
niai okupantai pašalino Vilniaus 
universiteto rektorių Juozą 
Tvardovskį ir Lietuvos praeitį 
garsinusius profesorius Lele- 
velį, DanilaviČių, Onacevičių, 
Kantrimą, taip dabar, 1959 m. bol 
ševikiniai okupantai pašalino 
"nacionaliniu revizionizmu" ap
kaltintą universiteto rektorių 
Juozą Bulavą ir atleido iš uni
versiteto 15 mokslo personalo 
narių. Jų tarpe buvo lietuvių kal
bos ir literatūros katedros vedė- 

vientisa ir joje galima atskirti jas ir visa eilė kitų pajėgių, uni- 
kelis periodus, kurių kiekvienas versiteto išaugintų ir. paruoštų 
buvo kiek skirtingas ir kiekvie
nas statė skirtingus reikalavi
mus bei uždavinius tautiniam lie
tuvių pasipriešinimui.

Tai buvo, visų pirma, 1944-48 
metų laikotarpis, kada Lietuvoje 
visu stiprumu reiškėsi ginkluo
tas lietuvių rezistencijos pasi
priešinimas.

Toliau, 1949-52 metai-laips- 
niškos okupacinės padėties nusi- 
stovėjimo ir sovietinio teroro pa
galba vykdomos krašto "pacifika- 
cijos" laikotarpis.

1953-56 - pirmieji postalini- 
niai sovietinio teroro "palengvė
jimo" metai.

1957-59 - laipsniškos kompar
tijos diktatūrosnusistovėjimome' 
tai.

Ir pagaliau: nuo 1960 metų iki 
dabar - sovietinio rėžimo, kom
partijos diktatūros sugriežti
nimo, rusinimo bei komunistini- 
mo stiprinimo metai.

Daug kas Vilniaus universiteto 
ir kitų aukštųjų Lietuvos mokyk
lų laikysenoj ir veikloje antrojo
je sovietų okupacijoje, ypač po- 
stalininiame laikotarpyje, pri
mena carinės Rusijos okupacijos 
sąlygose 1803-32 m. veikusio se
nojo Vilniaus universiteto laiky-

rodė, kad chruščiovinė komunis
tinė santvarka nebūtinai reiškia 
tai, ką skelbė Marškas, Leninas 
ar kas įrašyta Stalino konstituci
joje. Sovietinėje Lietuvoje lietu
vis neturi teisėsbūtilietuviu.ne- 
turi teisės turėti savo tautos pra
eities, net savo lietuviškų liau
dies dainų, nes, kaip dabar teigia 
kompartija, ne kiekviena liaudies 
daina yra liaudies. Tinkamo
mis "liaudies dainomis" dabar 
laikomos ypač tokios, kuriose 
garbinamas maskvinis komuniz
mas ir rusų tautos "brolišku
mas".
UŽSIENIO LIETUVIAI 
NEPROTESTAVO

Žinios apie bolševikinių oku
pantų prievartaujamus ir žiauriai 
"represuojamus" Vilniaus uni
versiteto akademikus, apie naują 
sovietų okupuotame Vilniuje bol
ševikiniais metodais vedamą fi- 
lomatų-filaretų bylą, buvo pas
kelbtos užsienio lietuvių spau
doje. Tačiau nieko nebuvo girdė
ti apie bet kokią platesnę, pla
ningą akciją Lietuvos mokslo ži
dinio niekinimui ir prievartavi
mui sustabdyti.

Panaši akcija, ypač, jei ji ras
tų pritarimo ir paramos Vakarų 
aukštųjų mokyklų akademiniuose 
sluogsniuose, galėjo nemaža pa
gelbėti. Nes, kaip patyrimas ro
do, laisvojo pasaulio, ypač Vaka
rų intelektualų viešosios opinijos 
reagavimas prieš sovietinių oku
pantų barbariškumą bolševikus 
visdėlto veikia stabdančiai.

Ir nors Amerikos universite
tuose dirba jau nemažas būrys 
jaunųjų lietuvių akademikų, nete
ko išgirsti apie kokias nors jų 
pastangas paorganizuoti Ameri
kos akademinių sluogsnių pro
testus prieš šias Churščiovo

šlykščias ir deržimordiškas, ca
ro Mikalojaus ir fiurerio Adolfo 
pavyzdžiu vykdomas represijas, 
nukreiptas prieš vieną seniau
sių Vakarų kultūros ir mokslo 
židinių Rytų Europoje - Vilniaus 
Universitetą.

O ypač jie - jaunieji lietuviai 
akademikai - ko geriau turėtų pa
žinti ne tik Lietuvos universi
teto praeitį, bet ir atidžiai sekti 
jo dabarties likimo kelius.

*♦*

Senoji lietuvių akademikų kar
ta, atgaivinusi Lietuvos univer
sitetą ir toliau jo darbe kūrybiš
kai ir vaisingai pasireiškusi, 
garbingai atliko savo uždavinį.

Kaip mokėjo ir kaip sugebėjo, 
atliko ir tebeatlieka savo uždavi
nį ir pareigą kita, savajame uni
versitete išauginta ir dar prieš 
20 metų buvusi jauna akademi
nė karta.

Tolesnis to uždavinio vykdy
mas atitenka sekančiai jaunajai 
lietuvių akademinei kartai Tėvy
nėje ir laisvuosiuose Vakaruose.

Lieka palinkėti, kad beveik 
prieš 400 metų įsteigto ir prieš 
40 metų atgaivinto Lietuvos uni
versiteto šviesos spinduliai pa
siektų visus po laisvąjį pasaulį 
išblaškytus senuosius ir jaunuo
sius Lietuvos aukštųjų mokyklų 
akademikus bei jų auklėtinius ir 
suburtų juos į vieną tvirtą ir ga
lingą lietuvių akademinę šeimą - 
Lietuvos universiteto bičiulių 
sambūrį. O toksai sambūris kad 
gintų ir tiestų pagalbos ranką vi
siems lietuviams akademikams 
okupuotoje Tėvynėje ir užsienyje, 
nepaliktų tūnoti rankraščiuose nė 
vieno lietuvių vertingesnio moks
linio darbo, tuos darbus pats or
ganizuotų, remtų ir skatintų, tuo 
būdu keltų ir garsintų Vakarų 
mokslo ir kultūros pasaulyje gar
bingąjį, senąjį Lietuvos aukšto
sios mokyklos vardą.

Vivat, crescat, floreat 
Academia et Universi- 
tas Lituaniae!

(Tegyvuoja, teauga, težydi Lie
tuvos Akademija ir Universite
tas!)

"DUONOS IR LAISVES..."
Ši antroji sovietų okupacija- 

trunka jau 18 metų. Ji nebuvo

seną.
Ta pati tyli ir atspari kova 

prieš rusinimą ir tautinės kul
tūros slopinimą, tas pats nepa
laužiamas laisvės troškimas ir 
gilus patriotizmas, mėginimas 
ieškoti naujų kelių ir išnaudoti 
kiekvieną progą tautinei kultū
rai praturtinti ir tautinei dva
siai .sustiprinti.

Lietuvių akademiniai sluogs- 
niai vadovavosi šia mintim: - 
Jei rusas sovietinėje 
komunistinėje santvar - 
koje gali būti nacio
nalistiškai ir net šo- 
vinistiškai nusiteikusiu 
rusu, jei lenkai gali tu
rėti, nors ir komunis
tiniu rėžimu pagrįstą, 
bet visdėlto savo vals
tybę ir likti lenkais, tai 
kodėl gi lietuviai, iš
gyvenę nemenkesnę vals
tybinę praeitį, turėtųa.t- 
sisakyti savo lietuvybės 
ir savo šimtmetini o tau
tinio palikimo?

Tačiau bolševikinei Maskvai

akademikų, jų tarpe literatūros 
kritikų ir kalbininkų. Lietuvos 
archeologijos katedra buvo visai 
uždaryta, o Lietuvos istorija pa
likta tik "visasąjunginės”, tai yra 
sovietinės rusų imperijos istori
jos rėmuose.

Ištisus dvejis ar beveik trejis 
metus viešuose specialiuose su
sirinkimuose tęsėsi sovietiniams 
okupantams "nusikaltusio” uni
versiteto mokslo personalo prie
vartavimas ir niekinimas. Per 
visą tą lietuvių akademikų viešą 
purvinimą savo išdavikiškumu, 
dvasine lietuvio menkyste ir par
sidavimu okupantams ypač šlykš
čiai pasireiškė ne tik J. Žiugžda, 
bet dar vienas pasižymėjęs bol
ševikinis "akademikas"- - Kostas 
Korsakas.

Išmesti iš universiteto lietu
viai dėstytojai buvo kaltinami na
cionalizmu, "nepribrendimu", 
palaikymu ryšių su tokiomis na
cionalistinėmis "pabaisomis" už 
sienyje, kaip Sidzikauskas, Raila 
Žakevičius, ir įvairiais kitais ne
būtais nusikaltimais, nors vie
nintelis jų nusikaltimas buvo gal 
tik galvojimas, jog jei rusas turi 
teisę būti rusu, tai tokią pat 
teisę turi ir lietuvis. Bet pasi-

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/ Of MOKAME UŽ BONU 
/4^ TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.
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• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
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taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
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siuntimo išlaidas.
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PASIŽIŪRĖKIME | AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS STATUTĄ 111 V. RASTENIS

Skyriaus apie Tarybos organi
zaciją antrasis straipsnis liečia 
Vykdomąjį Komitetą ir Centro 
Valdybą.

Centro Valdyba Taryboje ir 
naujas ir nenaujas dalykas. Ir 
ankstyvesnėje šio straipsnio re
dakcijoje buvo numatyta valdyba 
(tik be "centro”), net iš 14 as
menų (kai narių iš viso tėra 34). 
Valdybos vardu buvo vadinami 
visi ALT pareigūnai: 4 Vykdomo
jo Komiteto nariai, 6 vicepirmi
ninkai (šalia vicepirmininko Vyk
domajam Komitete) ir 4 iždo glo
bėjai, kitaip sakant, kontrolės ar
ba revizijos komisija. Bet niekur 
nebuvo numatyta, kad ta 14 asme
nų valdyba būtų turėjus kada nors 
visa posėdžiauti ar būtų turėjusi 
ką nors nutarti. Visos pareigos ir 
teisės priklausė Vykdomajam 
Komitetui — keturiems (anks
čiau tik trims) pareigūnams. Iž
do globėjai (revizoriai), visi ar 
nevisi, susirinkdavo tik prieš 
metinius Tarybos susirinkimus 
ir paskubomis pasižiūrėdavo ( 
iždo knygas ar kitokius doku
mentus, paskubomis patikrinda
mi (rašus ir suskaičiavimusarit- 
metiniu-formaliniu požiūriu, bet 
beveik niekad netikrinę nei paja
mų gavimo nei išlaidų darymo 
kontrolės jų reikalingumo bei 
tikslingumo požiūriais. Šeši vi
cepirmininkai faktiškai buvo tik 
garbės titulo nešiotojai, be jokių 
specifinių pareigų, ir be jokių 
specifinių teisių.

Nuo 1958 metų pabaigos atsi
rado jau konkretesnė "Centro 
Valdyba", kai II skyriaus 2 
straipsnis tapo suredaguotas 
taip:

2) ALT savo metiniame 
suvažiavime išrenka viene- 
riems metams ALT Centro 
Valdybą iš 8 narių — po 2 
nuo keturių centralizuotų 
ideologinių grupių, 4 iždo 
globėjus — po 1 nuo pami- 
nėtų grupių ir 6 vicepirmi
ninkus — po 1 nuo centra
lizuotų ideologinių grupių ir 
susivienijimų. Iš 8 Centro 
Valdybos narių 4, — po 1 
nuo centralizuotų ideologi
nių grupių, suvažiavimas 
išrenka į Vykdomąjį Komi
tetą ALT pirmininko, vice
pirmininko, sekretoriaus ir 
iždininko pareigoms, kurio
mis jie tarp savęs pasidalina.

Centro Valdyba. Vykdo
mojo Komiteto kviečiama, 
susirenka bent vieną kartą 
per 3 mėnesius. Svarbiam 
reikalui esant, jos susirinki
mai gali būti šaukiami ir 
dažniau. Jiems pirminin
kauja ALT pirmininkas, o 
sekretoriauja ALT sekreto
rius. Centro Valdyba daro 
sprendimus dviem trečda
liais balsų. Jei pasidaro 
vakansija Centro Valdybo
je, tai toji grupė, kurios at
stovas pasitraukia ar yra 
atšaukiamas, deleguoja kitą 
atstovą.

Šis II sk. 2 str. pakeitimas 
pradžioj buvo priimtas tik kaip 
bandymas. 1959 metų gale jis 
buvo galutinai patvirtintas. Be 
to, prie jo oficialiai pridedama 
pastaba, kad galiojąs nerašytas 
Vykdomajame Komitete (vykęs 
"žodinis susitarimas", kuriuo 
"betkuriam Vykdomojo Komite
to nariuis susirgus arba ilgesni 
laiką negalint dalyvauti Vykdo
mojo Komiteto posėdžiuose, j( 
gali laikinai pavaduoti jo grupės 
atstovas Centro Valdyboje.

Toje 2 str. redakcijoje iš kar
to iškyla faktinė padėtis, rodan
ti, kad Taryba yra sudaryta tik 
iš šešių organizacijų, ir kad 
keturios iš jų yra "centralizuo
tos ideologinės grupės" ir dvi-- 
” susi vienijimai". Čia jau nekal
bama bendrybėmis, kaip pirma
jame to paties skyriaus straips
nyje, ir čia net terminologija 
vartojama visiškai kita. Aiškiai 
matyti, kad, pakeitimas reda
guotas ( čia pat buvusi Pirmąjį 
straipsn} nepasižiūrėjus. Tad ir 
atrodo, lyg antrajame straips
nyje būtų kalbama apie nebe tą 
pačią organizaciją, kaip pirma
me straipsnyje.

Tuo pakeitimu buvo siekta tam 
tikrų labai konkrečių tikslų. Vi
sų pirma, norėta ( Tarybos vir
šūnę (vesti "naujų žmonių", be 
to negalėta padaryti niekaip ki
taip, kaip tik prie V.K narių pri
dėjus dar po vieną asmenį. Ant
ra, kadangi tuo metu gana daug 
V.K. posėdžių (vykdavo dalyvau
jant tik trims "senosios pozici
jos" nariams, buvo manyta, kad 
antrininkai galės dėl kokių nors 
priežasčių negalinčius posė
džiuose dalyvauti V.K. narius 
pavaduoti, ir tuo būdu visuose V.
K. posėdžiuose bus galima turė
ti "pilną sąstatą".

Tuo, nėra ko čia slėpti, itin 
suinteresuota buvo ALT Sąjun
ga.

Tų tikslų pakeitimas pasisekė 
tik iš dalies. Nors Centro Valdy
ba ( padvigubintas Vykdomasis 
Komitetas) ir turėjo posėdžiauti 
ne rečiau kaip kas trys mėne
siai, posėdžių šaukimas priklau
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sė nuo Vykdomojo Komiteto, ku
rio pirmininkas ir sekretorius 
čia irgi turėjo pirmininkavimo 
bei. sekretoriavimo prerogaty
vas. Tos neva Centro Valdybos 
funkcijas nustatyti pakeitime bu
vo užmiršta. Nustatyta, kad ji 
sprendžia 2/3 balsų, bet nežinia, 
ką sprendžia. Tad posėdžiuose 
galėjo būti svarstoma tik apietai, 
ką svarstyti siūlė Vykdomasis 
Komitetas, tiksliau -- pirminin
kas ar sekretorius. Ir tų 2/3 
balsų reikšmė irgi liko grynai 
teorinė, kadangi dvilinkas ket
vertukas iš trijų negalima pada
lyti lygiai taip pat, kaip ir vien- 
linkas. Net ir pavadavimo susi
tarimas ne visada galėjo būti 
efektyvus, kadangi jis galiojo tik 
susirgimo ar tęstinio posė
džiuose dalyvauti negalėjimo at
vejams. O jei vienas V.K. na
rys yra dienai ar kitai išvykęs 
ir kaip tyčia kiti sugalvojo su
sirinkti posėdžio, tada pavaduo
tojas, -- laikantis susitarimo 
raidės, -- nešauktinas...

Būdinga, kad pakeitimo auto
riai, numatę neva naująorganą-- 
Centro Valdybą! --vistiek pali
ko šešis vicepirmininkų titulus, 
kurie tačiau dar labiau liko tuš
čiais titulais, nes jie net ir teo
riškai nebelaikomi kokios nors 
valdybos nariais.

Pakeitime buvo kietai pasilik
ta prie "ideologinių grupių” ly
gaus atstovavimo dabar jau vi
sose pareigose. Ne tik Vykdo
majame Komitete šioms grupėms 
pasiliko po senovei po vieną vie
tą, bet ir "Centro Valdyboje" pri
dėta taip pat po vieną vietą, ir 
dar daugiau -- net ir iždo globė
jų (revizijos komisijos) keturias 
vietas irgi lygiai po vieną pasi
dalino tos "ideologinės grupės". 
Anksčiau iždo globėjais galėjo 
būti ir būdavo susivienijimų (kul
tūros bei labdaros organizaci
jų) atstovai, bet šiuo pakeitimu 
susivienijimams palikta teisė, 
lygiomis su privilegijuotomis ide
ologinėmis grupėmis, turėti tik 
po vieną garbės titulą, būtent, po 
nieko nedarančio vicepirmininko 
titulą.

Nėra abejonės, kad ta refor
ma yra jokia reforma, o tik dar 
stipresnis užtikrinimas Tarybo
je dalyvaujančioms politinio po
būdžio vadinamoms ideologinėms 
grupėms savo nuožiūra skirti 
(arba laikyti, be jokios pakei
timo galimybės) vyriausius ALT 
pareigūnus.

Jei yra kitų pajėgių asme
nybių, galinčių ir norinčių tą 
darbą dirbti, jei norima atver
ti duris toms kitoms asmeny
bėms l Tarybos darbą įsileis
ti, ir jei norima to siekti nors 
šiek tiek demokratiškesnių būdu, 
nei skyrimas (ar pačių savęs 
"išrinkimas"), tai būtų būtina ne 
tik leisti (sijungti ( Tarybą dar ir 
kitoms organizacijoms šalia tų, 
kurios jau yra, bet ir vienaip ar 
kitaip sutvarkytus Tarybos or
ganus (svarbiausia, Vykdomąjį 
Komitetą) rinkti visuotinia
me Tarybos susirinkime, ir rink
ti paprasta tvarka, be išanksti
nio vietų paskirstymo paskiroms 
organizacijoms.

Tokiu atveju nebūtų reikalo 
Vykdomajame Komitete turėti 
būtinai tiek narių, kiek Taryboje 
yra privilegijuotų organizacijų. 
Vykdomasis komitetas būtų ne 
tam tikrų Tarybos narių-organi- 
zacijų atstovų suma, o visos Ta
rybos daugumos rinktas organas 
vykdomosioms (ir vadojauja- 
moms) funkcijoms atlikti. Jis 
turėtų būti renkamas iš penkių 
asmenų, ir jo nutarimai turėtų 
būti priimami ne mažiau kaip 
trijų narių pritarimu.

Šalia tokio Vykdomojo Komi
teto nebūtų reikalinga lygiagreti 
"Centro Valdyba" ar kokia virti
nė "vaiduoklių” vicepirmininkų, 
nes principiniais politikos i r tak
tikos reikalais V.K. gali visada 
palaikyti ryšį su visa Taryba, 
kurios narių galėtų būti visada ne 
daugiau, kaip, sakysim, 40, ne
paisant, kiek organizacijų Tary
boje dalyvautų (naujųorganizaci
jų įsijungimo proga, jeiguatsi- 
rastų norinčių (sijungti, turėtų 
būti iš pagrindų peržiūrėtas at
stovų skaičiaus nuo organizaci
jų paskirstymas-- tam, tačiau, 
reikia visųTarybojeesamųirbū
simų organizacijų susitarimo.)

Bet šalia Vykdomojo Komite
to yra būtinas kontrolės ko
mitetas. Tegu pagal tradiciją jie 
būtų vadinami ir iždo globėjais, 
vardas nesvarbu, bet tas kontro
lės komitetas (pareigotinas nebū
ti paprastu guminiu antspaudu, 
uždedamu ant iždininko parodytų 
dokumentų valandą kitą prieš me
tiniam Tarybos susirinkimui 
prasidedant. Jis turi prižiūrėti 
Vykdomojo komiteto darbą lėšų 
rinkimo ir jų naudojimo srity ne 
tik aritmetiniu, bet ir tikslingu
mo požiūriais. Pavyzdžiui, jei 
atrandama, kad V.K. narys vyks
ta asmeniškai pasveikinti koki 
nors, tegu ir svarbų, susirinki
mą J New Yorką ar Los Angeles, 
ir Tarybos iždui tai kaštuoja tris 
ar keturis šimtus dolerių, tai 
kontrolės komiteto pareigos turė
tų būti ne vien patikrinti, ar tie 
doleriai tiksliai suskaityti, ar yra 
sąskaitos, ar išmokėjimas tei
singai knygose užrašytas, bet ap
svarstyti ir tai, ar ne perbran- 
giai tas žygis finansuotas, ir iš 
viso ar Tarybos veikimo tikslu 
pateisinamas toks žygis, jeigu 

jis taip brangiai atsiėjo. Ir at
virkščiai, kontrolės komitetas 
turi vertinti ir tokius atvejus, ka
da gali būti pasireiškęs neleisti
nas šykštumas, tai yra, kokiam 
nors uždaviniui neskirta ar per- 
mažai skirta lėšų ir tik todėl jis 
negalėjo būti atliktas, nors būtų 
buvę labai svarbu jj atlikti.

Kontrolės komiteto atveju būtų 
tikslinga renkant atsižvelgti ir ( 
organizacijų atstovavimą. Bū
tent, būtų tikslinga tame komite
te turėti ne tik tam reikiamo nu
simanymo turinčius asmenis, bet 
ir atstovaujančius organizacijas, 
kurių atstovų nėra išrinkta {Vyk

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
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mlUnLOI KRAUTUVĘ
2515 West 69 St. Marųuette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4*98
2. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98
3. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
4. GERMAN BRANDY

10 metų senumo .................. 5th 4-39
5. DUJARDIN GERMAN

BRANDY .....................      5th 5-29
6. LONDON DRY GIN

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

AQUAVIT............................5th 3.98
8. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98
9. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98

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

didelis pasirinkimas!

domąjį Komitetą. Kitaip sakant, 
būtų tikslinga kontrolę pavesti 
"opozicijai", jei skaitysime, kad 
"valdžioj", t.y. Vykdomajam Ko
mitete vietas laimėjusios organi
zacijos yra tapusios "pozicija”.

(Bus daugiau)

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga 

IKARO SONATA. 
Pas visus knygų 

pardavėjus

Vertė J. P. PALUKAITIS

'(33)'
Reinoldas neeikvojo veltui laiko, Grafui išėjus. Buvo 

baisiai pavargęs. Užrakino savo kambario duris, pasirū
pino, kad niekas negalėtų rakto išstumti iš lauko pusės, 
papildoma atsargos priemone panaudojo kėdės atlošą po 
durų rankena, uždarinėjo kambario ir' vonios langus, 
pastatė keletą stiklinių ir kitų dūžtančių dalykų ant pa
langės — nepaprastai veiksminga aliarmo priemonė ap
sisaugoti nuo įsilaužėlių, kaip jau iš praktikos žinojo, — 
pakišo pistoletą po pagalve, nusirengė ir dėkingas įsmuko 
lovon.

Tik vieną ar dvi minutes jis dar kartą mintimis per
bėgo praėjusias pastarąsias valandas. Pagalvojo apie 
Janscį, tą geraširdį žmogų, kurio elgesys ir galvojimo bū
das taip griežtai prieštaravo baisiems jo praeities daly
kams, apie lygiai mįslingą Grafą, Janscio dukterį, kurią 
jam dabar tesudarė tik dvi mėlynos akys po auksiniais 
plaukais, nepriklausančios jokiam asmeniui, apie Sandorą, 

kuris buvo savotiškai švelnus ir draugiškas, kaip ir jo 
ponas, ir apie Imrę su neramiai mirksinčiomis akimis.

Jis bandė pagalvoti ir apie rytojų, tiksliau, šią dieną: 
kokias galimybes jis turėjo susirišti su profesorium ir 
ką reikėtų jam sakyti; tačiau jis buvo perdaug pavargęs, 
jo mintys buvo neaiškios ir be ryšio, tik kaleidoskopinis 
raštas, kuris greitai dilo ir nyko, jam skęstant į gilų išsi
sėmimo miegą.

Keturiomis valandomis vėliau rėžias žadintuvo skam
butis jį išplėšė iš miego. Jis pabudo su slopia savijauta to, 
kuris toli gražu tebėra neišsimiegojęs, tačiau tuojau išsi
blaivė ir išjungė žadintuvą, tam dar nespėjus skambėti 
ilgiau, nei dvi sekundes. Telefonu užsisakė kavos, užsivil
ko kambarinį švarką, atrakino duris ir priėmė kavą, už
rakino vėl, užsidegė cigaretę ir užspraudė ausines ant 
galvos.

žinia, kad Brianas tikrai atvyko į Švediją, turėjo 
būti perduota sąmoningu pranešėjo apsirikimu; jis, bū
tent, turėjo pasakyti: ”. . . šį vakarą, atsiprašau, turi būti; 
rytoj vakare.” Tačiau Europai skirtoje BBC žinių laidoje 
trumposiomis bangomis visiškai nebuvo tokios sąmonin
gos klaidos, ir Reinoldas nusiėmė ausines, visiškai dėlto 
nenusivylęs. Jis beveik nesitikėjo, kad žinia ateitų taip 
greitai, tačiau vis dėlto ji jau galėjo ateiti, ir jis neno
rėjo pražiopsoti. Jis išgėrė likusią kavą ir po kelių minu
čių vėl užmigo.

Sekantį kartą jis pabudo jau be jokio žadinimo, ir 
buvo visiškai pailsėjęs ir atsigavęs..Buvo po pirmos va
landos dieną. Jis nusiprausė ir nusiskuto, užsisakė tele
fonu pietus, apsivilko, ir atidengė užuolaidas. Lauke buvo 
taip šalta, kad stiklai buvo, storai aplediję, ir jis turėjo 
atidaryti langą, kad nustatytų, koks oras. Lauke pūtė 
lengvas vėjas, tačiau šaltis peiliais smigo j jo kūną pro 

plonus marškinius, ir viskas rodė, kad slaptajam agentui 
lauke bus idealus vakaras — su sąlyga, kad pats slaptasis 
agentas nesušals. Snigo didelėmis, minkštomis snaigė
mis, kurios lėtai krito iš tamsaus, švininio dangaus. Rei- 
noldą nukrėtė šaltis, ir jis greitai uždarė langą, kai tą 
pačią akimirką kažkas pabeldė j duris.

Reinoldas atidarė ir įsileido reikalų vedėją, kuris ant 
padėklo nešė valgį. Jeigu reikalų vedėjui kiek ir nepa
tiko vaidinti kelnerį, tai jis jokiu būdu to neparodė: at
virkščiai, tai buvo įsikūnijęs nusižeminimas, ir ant padėk
lo stovėjo Aszu-Imperial bonka, auksiniai geltonas toka
jus, kuris, kaip Reinoldas teisingai spėjo, buvo toks pat 
retas, kaip ir auksas, o dabar rodė, kokiu uolumu reikalų 
vedėjas stengiasi įsiteikti AVO. Reinoldas nepadėkojo — 
jis prileido,, kad toks mandagumas vargu ar beprakti
kuojamas AVO žmonių, — ir atleido vyrą rankos moste
lėjimu. Tačiau reikalų vedėjas liko bestovįs ir iš savo 
kišenės išsitraukė voką, kuriame nebuvo jokio užrašo:

— šį turiu tamstai perduoti, pone Rakosi.
— Man ? — paklausė Reinoldas griežtai, tačiau be 

jokios baimės. Tik Grafas ir jo draugai žinojo jo naująjį 
slapyvardį. — Kada jis atėjo?

— Tik prieš penkias minutes.
— Prieš penkias minutes! — Reinoldas piktai pa

žvelgė į reikalų vedėją ir grasinančiu balsu paklausė: — 
Kodėl tamsta man neatnešei jo prieš penkias minutes?

— Atsiprašau, drauge, — reikalų vedėjo balsas vėl 
drebėjo iš baimės. — Tamstos ... tamstos valgis buvo jau 
beveik paruoštas, ir aš pagalvojau ...

— Tamsta neturi galvoti. Kai kitą kartą man ateis 
žinia, tai tuoj pat ją atnešk. O kas ją atnešė?

— Mergina ... jauna moteris.
— Atpasakok, kaip ji atrodė.

(Bus daugiau)



1962 m. birželio 22 d. DIRVA Nr. 7 — 5

TAUTININKU VEIKLOS BRUOŽAI AMERIKOJE
Kokia būtų buvus mūsų išeivi

ja šiame krašte, jeigu tautininkų 
nebūtų buvę? Arba jeigu jie, vie
na srovė prieš dvi, kartais tris 
ir net keturias kraštutines sro
ves, nebūtų pajėgę atsilaikyti? 
Jų idėjos patvarumas įdiegtas 
ankstyvos išeivijos dienose davė 
reikiamų jėgų atsilaikyti prieš 
stiprią dešinę ir įšėlusią mar
ksistinę kairę.

Dabar atvykę J JAV tautinin
kai, auklėti Nepriklausomoje 
Lietuvoje, susidėjo ne su taip 
sau grupele norinčių figūruoti as
menų, bet su senos garbingos tau
tinės tradicijos puoselėtojais, 
nekartą už tai nukentėjusiais.

Išvykę iš savo gimtojo krašto 
žmonės šioje tolimoje pašvietė- 
je anksti radę priemones iš sa
vo tautos garbingos praeities stip
rybę semti, daugindami savo ei
les, išugdė savyje tėvynei Lietu
vai ir savo tautai meilę. Turėda
mi kovoti su klastomis ir audro
mis iš kraštutinių srovių pusės, 
rado laiko ir visuomeninius dar
bus dirbti.

DVASINIAI RYŠIAI SU LIETUVOS 
TAUTININKAIS

Antano Smetonos Raštų (man 
padovanotų po jų išleidimo Lie
tuvoje) I tome, pačiame pirmu
tiniame straipsnyje, "KO MES 
GEIDŽIAME", radau šiai temai 
kelis atitinkamus sakinius, kurie 
duoda suvesti siūlųgalus,kadse- 
nosios išeivijos dalis buvo įkve
piama tos pačios dvasios, apie 
kurią kalba ir Antanas Smetona 
dar anais laikais, tuoj po spaudos 
atgavimo, kai su grupe kitų pa
triotų pradėjo Vilniuje leisti Vil
tį, dar kai vargu kas išeivijoje 
apie Antaną Smetoną buvo girdė
jęs.

Bet jo darbai padarė jį dideliu, 
plačiai žinomu ir gerbiamu ne tik 
Lietuvos bet ir Amerikos tauti
ninkų ir likimo lėmimu jis atvyko 
pas Amerikos tautininkus, priešo 
užgrobtos mūsų tėvynės laisvini
mo darbui tęsti. Jis čia mirė--ir 
palaidotas, kur gerbėjai jį prisi
mindami gali atlankyti jo amžino 
poilsio vietą. Galima įsivaizduoti 
jeigu būtų likęs Lietuvoje, jo kapo 
nei žymių niekas nebūtų galėję 
surasti...

Antano Smetonos straipsnis, 
"Ko mes geidžiame”,buvo kvies
lys 1907 metais pradėtame leisti 
laikraštyje Viltis, būriui bendra
darbių su Antanu Smetona redak
torium pasiryžus išeiti {spaudos 
lauką. Tie keli paskiri to straips
nio sakiniai štai ką mums pasako.

"Partijos darbas daugeliui pa
sirodė persiauras ir per anksty
vas, dėl to radosi noro dideliu, 
plačiu būriu darbuotis savo šalies 
naudai. Daugumas geidžia dirbti 
viešą, nepartinį tautos darbą.

"Partijos linkusios daugiau ar 
mažiau savaip domėtis ypatingais 
luomų reikalais, vienos maža, ki
tos visai nepaliečia mūsų bend-

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

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

Mes esame įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimų, 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 žėmiau kuo geriausiai jums 
patarnau? pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

NEW YORK 3, 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
I.AKEW00D, N. J., 126 -- 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619
NEW HAVEN, Conn., 6 Da.v Street — Tel. 1.0 2-1446
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
AVORCESTER, 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, III., 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 SpringHeld 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. CII 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-Ave Tel. LI 2-1767
BUFFALO 6, N. Y. --332 Fillmore Avė., Tel. TL 6-2674 
HARTFORD, Conn. - 132 Franklin Avė., Tel. CH 6-4724

K. S. KARPIUS

rųjų tautos reikalų. Jais rūpintis 
turi visi susipratę lietuviai, visi 
Lietuvos kūno atgiję nariai."

"Visa tai įsidėmėję, mes sto
jame ant plataus kelio. Eidami 
mūsų pranokėjų pramintais ke
liais, mes visų pirma turime 
praleisti pro kritikos koštuvą va
dinamus Lietuvos reikalus..."

Reikia prileisti, kad tų prano
kėjų skelbiamos idėjos buvo tiek 
išplitusios, kad su jomis buvo su
sipažinę ir čia atvykstą patrio
tai, kurie, pamatę čionaitinių 
partijų (srovių) domėjimąsi tik 
savo luomų reikalais, ėmė kvies- 
ti-raginti kitus savo vientaučius 
dirbti bendriems tautos reika
lams.

Kai Viltis pasiekė mūsuosius 
šiapus Atlanto, jos darbai jau 
patiekė čionaitiniams aiškiai api
brėžtas gaires. Tautininkai čia 
tiek sustiprėjo, kad jiems nepa
jėgė pakenkti po 1905 metų nepa
vykusios Rusijos revoliucijos at- 
plūstančios socialistų bangos.

Inteligentijos skaičiams Lietu
voje daugėjant, nors Viltininkai, 
kaip tas straipsnis pabrėžia, buvo 
pasitikti pasmerkimais, bet juos 
galėjo lengviau nugalėti. Čia dar
bui vadovauti radosi vienas-ki
tas, kaip žiburėliai tamsoje, bet 
pritraukę į save didesnius skai
čius, per dešimtmečius tauti
ninkai turėjo kovoti, ir nukentė
ti asmeniškai, ir kolonijose drau
gijų steigimo, ir centrinių orga
nizacijų atvejais, kraštutiniems 
stengiantis viską paimti savo 
partijų naudai, pagrobti, arba su
griauti.

PASIAUKOJIMAI - IR 
PASINAUDOJIMAI

Prisimintini apsireiškimai iš 
Pirmo Pasaulinio Karo laikotar
pio. Tautininkai kvietė dešiniuo
sius ir kairiuosius į bendrą sei
mą Lietuvos reikalais rūpintis, 
karo nukentėjusiems padėti. Kada 
tokiais atvejais reikalingas visų 
tautiečių vieningumas, dešinieji, 
jausdamiesi stipriausiais, nutarė 
šaukti savo seimą. Kairieji, vieni 
per silpni ir neturį minių kur sa
vo revoliucinus obalsius skelbti, 
prisidėjo. Seimui atėjus (spalio 
1 d. 1914 metais), klastingai susi
tarę, socialistai paėmė seimo 
kontrolę. Socialistams Lietuvos 
autonomija ar nepriklausomybė 
nerūpėjo. Juos žavėjo tik revo
liucija ir internacionalas. Vieto
je svarstyti Lietuvos reikalus jie 
grūdo seimui imperializmą smer
kiančias ir proletariato obalsius 
skelbiančias rezoliucijas. Neap
sikentę tautininkai iš seimo iš
ėjo, susirinko kitoje salėje ir 
svarstė lietuviams rūpimus rei
kalus.

Girdėdami iš dešinės ir kai
rės tik smerkimus ir kaltinimus,

didele kantrybe praleidę metą- 
kitą, tautininkai vis tik rado bend
rus reikalus su katalikais, kurie 
taip pat rūpinosi Lietuvos likimu. 

Geroje nuotaikoje būdami, de
šinieji sakydavo, "Pas mus kata
likus tik minia, pas tautininkus - 
protas."

Bet kai sueidavo su tautininkais 
bendrai spręsti nelaimingos Lie
tuvos ir Įtaro sūkuriuose atsidū
rusių žmonių likimą netoleran- 
tingi dešiniųjų redaktoriai savo 
spaudoje šaukė: "Velnias su tau
tininkų pagalba varo politiką!"

Iš kairės, Lietuvos laisvinimo 
ir šelpimo pastangas smerkdami 
sakė: "Tai niekšų ir bepročių 
darbas!" Lietuvos paskelbtą ne
priklausomybę vadino "imperi
alizmo įrankiu". Rūpinantis rem
ti Lietuvą, šaukė jie, "Lietuvai 
nei cento!"

Nors ir tokiose sąlygose su 
katalikais kantriai dirbant, pa
vyko įsteigti bendrus komitetus, 
delegacijas; VVashingtone pasta
tyti bendrą Vykdomą Komitetą 
jau kai Lietuva buvo pasiskel
bus nepriklausoma. Dirbta iki 
1922 metų liepos 27 d., išgauta 
Amerikos Lietuvai de jure pri
pažinimas.

1926 METŲ POSŪKIS
Tautinis posūkis Lietuvoje 1926 

metais, nors suartino senosios 
išeivijos tautininkus su nepažys
tamais, Antano Smetonos išauk
lėtais tautininkais, mums buvo 
žiaurus smūgis. Kairieji ir de
šinieji (katalikai, socialistai, 
liaudininkai-sandariečiai, ir prie 
jų komunistai) taip smogė tauti
ninkams, kad rodės iš tautininkų 
nieko jau nebus.

Tie Tautinės Sandaros, senos 
tautininkų organizacijos, nariai 
kurie skelbė, kad socialistai 
jiems artimesni negu tautininkai 
pagrobė organizacijos centrą ir 
organą "Sandarą" (1930 metais 
liaudininkai - socialistai perėmė 
Susivienijimą Lietuvių Ameriko
je). Užgyrę gruodžio 17-tos įvykį, 
tautininkai buvo smerkiami kaip 
didžiausi niekšai.

Tautininkai kiek pakriko, vie
nas nuo kito toli gyveną, neži
nojo kur kas yra jiems artimas 
vienmintis ir kas ką galvoja.

Tačiau ir po šio smūgio, vieni 
kitus susiradę, pradėjo naujai or
ganizuotis, turėdami savo spau
dą, iki 1940 metų išaugo į žymų, 
platų branduolį, Tautininkų Cent
rą, kurio pirmininku buvo dabar
tinis A.L. Tautinės Sąjungos pir
mininkas Vytautas Abraitis.

Tautininkai sustiprėję vėl sto
jo darban, kai 1940 metais bolše
vikai įsiveržė į Lietuvą.

Iki to, pajėgė išmokinti, įtikin
ti ir įžiebti meilę savo sekėjų 
tarpe naują, tautinį gyvenimą gy
venančiai Lietuvai ir tiems kurie 
jai vadovavo. Iš tolo, su malonu
mu žiūrint ir gerėjantis tautine 
Lietuva, mūsų tarpe Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona išaugo garbinga asme
nybe. Amerikon atvykęs, buvo di
delių minių iškilmingai sutiktas.

ANTRAS KARAS -- 
KITA PASAKA

Kai Pirmo Pasaulinio Karo 
metu socialistai katalikams buvo 
labiausia nepakenčiami gaivalai, 
Antro Karo metu, bolševikams 
užgrobus Lietuvą, dešinieji su 
socialistais taip susibičiuliavo, 
kad tą jų "kombinaciją" ir šian
dien, po 22 metų, ir naujieji, su
manesni katalikų vadai nepajėgia 
nutraukti.

Tautininkai pirmojo karo metu 
suvažiavę bendran seiman su so
cialistais, jau pirmą dieną patyrę 
jų klastingumą nesidavė išnau
dojami, nutraukė su jais ryšius 
ant visados.

Katalikai, mat, paklausė soci
alistų gąsdinimo, jeigu katalikai 
veiks vieni, "fašistai-smetoni- 
ninkai" viską užvaldys, ypač kai 
atvyks prezidentas Smetona, Kai 
jis atvyko ir prasidėjo tautininkų 
veikla, socialistai dar labiauįsi- 
kibo i katalikus, tikrindami, kad 
taip ir yra, ką jie apie tautinin
kus sakė.

Tautininkai vieni išėjo į platų 
Lietuvos bylos gynimo darbą, 1941 
metais įsteigdami Lietuvai Va
duoti Sąjungą, paskui Lietuvių 
Misiją, rengdami prezidentui A. 
Smetonai paskaitas amerikiečių 
ir lietuvių tarpe; leido lietuviš
kas ir angliškas knygas, tarp jų 
ir Dr. Norem'o "Timeless Lith- 
uania”, pristatydami bolševikų 
užgrobtos Lietuvos bylą.

Prezidento A. Smetonos įkvėp-

LIETUVIU INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI 
RUOŠIASI SUVAŽIAVIMUI

Prieš 12-ką metų į JAV atvykę 
lietuviai inžinieriai ir architek
tai New Yorke įsteigė organiza
ciją pavadindami ją "AMERIKOS 
LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR AR
CHITEKTŲ SĄJUNGA, INC. 
(ALIAS)".

Iš tos sąjungos steigėjų grupės 
ir pirmosios Centro Valdybos na
rių minėtini A. Mačiūnas, K. Pus- 
nikas, V. Švipas, K. Krulikas, J. 
Valaitis, J. Gudavičius, J. Gim
butas, K. Jesaitis ir kiti. A. 
Mačiūnas buvo pirmasis ALIAS 
Centro Vai. pirmininkas.

Kiekviename didesniame mies
te buvo sukurtas vietinis ALIAS 
Skyrius.

Skyriai įsisteigė Baltimorėje, 
Bostone, Chicagoje, Detroite, 
Los Angeles, New Yorke, Phila- 
delphijoje ir Pittsburghe. 1961 
metų rudenį įsijungė į ALIAS 
eiles ir Washingtono D.C. lietu
vių Technikos ir Gamtos Moks
lų Draugija. Visi skyriai veikia 
savarankiškai pagal ALIAS įs
tatų dvasią ir vietos aplinkybes, 
j bendrais reikalais yra apjungia
mi Centro Valdybos.

Lietuviai inž. ir arch. gyveną 
ne JAV valstybėse yra susibūrę 
j organizaciją pavadintą Pasau
lio Liet. Inž. ir Arch. Sąjunga 
PLIAS, bet jos Centro Valdyba 
yra sudaryta iš inžinierių gyve

ti, nors jam ir mirus tautininkai 
nenuleido rankų, bet vykdė vis 
didesnius darbus. 1944 metų va
sario 5 d. New Yorke sušaukė di
delį lietuvių seimą. 1945 metais 
kovo 22 d. pirmutinį sąskridį 
VVashingtone, sukviesdami virš 
šimtą senato ir kongreso atsto
vų supažindinti su Lietuvos pa
dėtim. Gegužės pabaigoje pa
siuntė reprezentantus į San Fran- 
cisco, kur susirinko iš viso pa
saulio diplomatai JTO kurti, jų 
tarpe skleidė žinias apie Lietu
vos bylą ir kas yra bolševikai.

Tų metų lapkričio 16 d. suren
gė antrą, taip pat reikšmingą 
sąskridį Mashingtone. Tada keli 
kongreso atstovai patiekė kon
grese rezoliucijas sovietų pag
robtos Lietuvos išlaisvinimo klau
simu.

Tada, ir tik tautininkai,pradė
jo tų rezoliucijų tiekimą kongre
sui, kas kartojasi ir po šiai die
nai, vis naujiems kongreso atsto
vams paruošiant savo rezoliuci
jas. Gaila tik, kad yra kas žino 
kaip jas pradanginti, ir jos nie
kad šviesos nepamato.

Naujiesiems tautininkams Ame
rikoje, nors ir turint gausybę sa
vo darbų, reikalų, tenka paveldė
ti ankstyvųjų tautininkų visuome
ninio gyvenimo sargybos parei
gos. Dirbant savo idėjai, nesi- 
lenkian niekam, nesiduoti suvi
liojamiems, būti apdairiais. Kaip 
a.a. Antanas Smetona sakė ne
apleisti bendrų tautos reikalų, 
nesiblaškyti siaurų srovių nau
dai.

KAM VARGTI, KELIAUTI...

PRALEISKITE ATOSTOGAS MEŠKOJ PRIE 
ATLANTO.

VILA MEŠKA
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

VASAROS SEZONUI ATIDAROMA BIRŽELIO 
MĖN. 16 D. IKI RUGSĖJO 9 D.
ŠEIMININKAI PASIRUOŠĘ JUS MALONIAI 

PRIIMTI.
KAINOS savaitei su pensijonu: SUAUGUSIEMS 
$50.00, VAIKAMS $25.00. Didesnėms šeimoms 
daroma nuolaida.
15 % nuolaida nuo birželio mėn. 16 d. iki liepos 

mėn. 9 d.
VILA MEŠKA,
42 Beach St., Monument Beach,
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

nančių JAV, šiuo metu Chicago
je ir CIevelande. (PLIAS Pirmi
ninkas, prof. S. Dirmantas gy
vena Chicagoje).

ALIAS ir PLIAS turi savo spau
dos organą TECHNIKOS ŽODJ. 
1961 metais Technikos Žodžio va
dovybė minėjo to žurnalo dešimt
metį. Per tą dešimtį metų kole
gija išleido 65 numerius Tech
nikos Žodžio, turiningo ir pat
rauklios išvaizdos, žurnalo.

Pagal veikiančius įstatus 
ALIAS Centro Valdyba kas dve
ji metai šaukia ALIAS Visuotiną 
Suvažiavimą, kiekvieną kartą ki
tame mieste.

JONAS JASIUKAITIS
ALIAS Centro Valdybos 

pirmininkas

1960 m. rugsėjo m. 4 d. Chi
cagoje, VI-tame Visuotiname 
Amerikos Liet. Inž. ir Arch. 
Sąjungos Suvažiavime, išrinkto
ji Centro Valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: Jonas Jasiu- 
kaitis - pirm., Stasys Švedas- 
sekr., Izidorius Bartkus - ižd., 
Algis Ostrauskas - vicepirm., 
Karolis Bertulis - vicepirm., 
Kazys Pabedinskas ir Bronius 
Galinis - valdybos nariai. 1961 
m. vasario m. K. Pabedinskui 
iš valdybos pasitraukus, jo vie
ton buvo pakviestas 1-mas kan
didatas Juozas Rimkevičius.

1960 metais lapkričio m. 15 d. 
minėtoji Centro Valdyba buvo 
įregistruota Massachusett’s val
stybės sekretoriate, kur ir pati 
Amerikos Liet. Inž. ir Arch. Są
junga yra įregistruota.

Inž. B. Galinis,pagal registra
cijos taisykles, lieka nuolatinis 
ALIAS Centro Valdybos narys 
(Executive Director) visų renka
mųjų naujų valdybų. Jis palaiko 
ryšius su JAV valdžios įstaigo
mis ALIAS reikalais. Pas inž. 
B. Galinį taip pat koncentruoja
mas archyvas visos ALIAS veik
los. B. Galinis dar papildomai 
tvarko reigstracijos reikalus.

1962 VISUOTINAS ALIAS SUVA
ŽIAVIMAS ĮVYKS DETROITE

Š.m. gegužės m. 2(5 d. ALIAS 
Centro Valdybos atstovai bend
rai posėdžiavo su Detroito ALIAS 
skyriaus valdyba svarstant vi
suotinio suvažiavimo ruošimo rei
kalus.

Nutarta, ALIAS septintąjį su
važiavimą šaukti rugsėjo ! ir 2 

d.d. (Labor Day) Detroite, Savo 
geografine padėtimi Detroitas 
yra labai patogi vieta tokiam su
važiavimui.

Detroito ALIAS skyriaus val
dyba , vadovaujama inž. K. Tus- 
kenio, yra pasiryžusi dėti visas 
pastangas svečiams paruošti 
nuoširdų lietuvišką priėmimą.

Suvažiavime taip pat gausiai 
numato dalyvauti naujai įsistei
gusi Washingtono D.C. ALIAS 
skyriaus valdyba ir nariai.

Skyriams reikėtų dėti pastan
gas, kad daugiau jaunųjų inži
nierių ir architektų suvažiavi
me dalyvautų ir tuo pačiu jie 
būtų įtraukiami į Sąjungos or
ganizacinį gyvenimą. Yra daug 
svarbių problemų, kurias lietu
viai inžinieriai ir architektai 
šiame suvažiavime turės iš
spręsti.

Kartais JAV inž. ir archit. 
keičia savo gyvenamas vietas 
ir jie apsigyvena miestuose kur 
nėra ALIAS skyriaus. Tokiais at
vejais ALIAS įstatai numato, kad 
"kiekvienoje vietovėje ar apylin
kėje kur gyvena nemažiau 5 as
menų, turinčių ALIAS nario kva
lifikacijas, steigiamas ALIAS 
skyrius".

Visuotino suvažiavimo proga 
būtų naudinga lietuvių inž. ir 
arch. organizacijai, kad tokie 
naujieji skyriai įsisteigtų. Jie 
būtų pristatyti suvažiavimui. Tuo 
reikalu steigimo iniciatoriai pra
šomi kreiptis J ALIAS Centro 
Valdybos pirm. J. Jasiukaitį 
(1639 So. 50th Ct. - Cicero 50,
III.) ar sekr. S. Švedą (4436 So. 
Artesian Avė. - Chicago 32, III.) 
Jie gaus informacijų ir ALIAS 
įstatų egz.

ALIAS skyrių pirmininkai, ku
rie pastaruoju metu yra pakei
tę adresus, prašomi naujus ad
resus ir skyriaus narių skaičių 
pranešti Centro Valdybai, kad 
jiems būtų galima pasiųsti bū
simo suvažiavimo pakvietimus.

_____  J.J.

DĖL SUVAŽIAVIMO

1962.III.30 nepriėmus PLlASo 
Centro valdybos sausio pradžioje 
padaryto pasiūlymo organizuoti 
bendrą visų lietuvių inžinierių ir 
arch. suvažiavimą CIevelande, - 
PLIASo Centro valdyba iki šiol 
kito nutarimo nėra padariusi. 
Drauge 1962.V.26 atspausdinta 
žinia yra, mažiausiai, per anks
tyva. Klausimas sukviesti per 
3 mėnesius pasaulinės sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimą yra 
pavėluotas. Detroitui kaimyni
nių keturių PLIASo skyrių (To
ronto, Ottavros, Montrealio ir 
Clevelando) kolegos, jei bus pa
kviesti, tur būt neatsisakys da
lyvauti svečių teisėmis.

Keltinas klausimas tuo pačiu 
laiku (tik ne rūgs 2-3, o 1-3 su
šaukti keturių išvardintų skyrių 
atstovus aptarti sudarymą antros 
PLIASo rajoninės, ALIASo pa
vyzdžiu, sąjungos.

ST. DIRMANTAS 
PLIAS pirmininkas

GAUTA PAMINĖTI
”Vilnius in the Life of 

Lithuania” — Vilniaus 
Krašto Lietuviu S-gos ang
liškai išleista knyga apie 
Vilnią ir jo reikšmę Lietu
vai. Knyga parašyta Dr. A. 
Šapokos, Į anglu kalbą ver
tė E. J. Harrison. Redagavo 
Dr. C. R. Jurgėla ir prof.
S. Sužiedėlis. Spaudė ”The 
Lights’’ spaustuvė Toronte. 
Knyga gražiai paruošta, 
gausiai iliustruota.

VASAROS ATOSTO
GAS praleisti O. ir P. 
L A N I A I maloniai 
kviečia visus į ju vasar
namį ASBURY PARK,
N. J.

Jaukūs su privačiais 
dušais ir kitais patogu
mais kambariai, netoli 
pajūrio.

Prašome dėl kambariu 
susitarti iš anksto.

515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J.
Telefonas: PR 6-9783.
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Rašytojas Vyt. Alantas ir V. Perminąs vieno pokylio metu tariasi 
lietuvių namų pirkimo reikalais. J. Gaižučio nuotrauka

Detroite gimsta lietuviška pastogė
Turtinga lietuviškomis organi

zacijomis Detroito lietuvių kolo
nija daug metų pildė kišenes sve
timiesiems. Neturėjimas savų 
namų, organizacijoms sudaryda
vo daug sunkumų. Tiesa, buvo at
siradę visa eilė visuomeninkų ku
rie mėgino sukelti reikiamų kapi
talų ir {gyti lietuviams nuosavus 
namus. Bet tai baigdavosi nesėk
me. Vienas iš tokių iniciatorių 
nesulaukdamas šimtinių, ėmėsi 
spaudoje grąsinti neklaužadoms, 
atsisakantiems duoti tam tikslui 
pinigų, pravedimu vos ne polici
nėmis priemonėmis tam tikrų 
tardymų. Šis panaudotas meto
das sukėlė didelio pasipiktinimo 
ir pačią namų pirkimo idėją pa
laidojo ilgam laikui.

Detroite veikia Dariaus - Gi
rėno Klubas, kuris savo našia 
ir konstruktyvia veikla jau se
nai aukštai vertinamas patrioti
nės visuomenės. Klubo veikėjai 
V. Perminui vadovaujant, viena
me iš savo susirinkimų padaro 
sensacingą nutarimą. Imasi ini
ciatyvos sukelti savo narių tar
pe reikiamo kapitalo ir nupirk
ti lietuviams savą pastogę. Klu
bo energingas pirmininkas Jo
nas Atkočaitis, nieko nelaukda
mas su talkininkais imasi vyk
dyti nutarimą. Nuostabu, kas ne
pavyko per daugmetų kitiems, tas 

pavyko Klubui. Per trumpą laiką, 
Klubas sutelkė 20,000 dol. namų 
fondui kapitalą vien iš savo na
rių tarpo, kurie noriai davė pas
kolos formoje šimtines. Liko su
rastas visapusiai tinkamas pas
tatas, galjs gražiai reprezentuo
ti • lietuvių koloniją. Pradėjo 
plaukti šimtinės ir iš nenarių, 
bet gerų patriotų. Klubas išsi
rūpino Michigano valstijos lei
dimą barui laikyti, kuris bus di
džiausiu šaltiniu skolų mokėji
mui ir namų išlaikymui.

Klubas neapsiriko pasirinktu 
keliu telkiant fondą. Iš kalnopas
kelbė, kad perkamieji namai ne
bus vienos organizacijos namais, 
bet tarnaus visiems lietuviams ir 
jų organizacijoms, išskiriant 
Maskvos garbintojus... Tokia 
idėja visiems lietuviams patiko. 
Kadangi šimtinių skolintojų atsi
rado ir ne narių, ir išvengimui 
kai kurių kito pobūdžio priekaiš
tų, Klubas nutarė sudaryti Det
roito lietuvių Namų Draugiją, ku
rios nariais tampa visi šimtinin
kai ir tai Draugijai perduoti na
mų fondus ir ją padaryti tikru sa
vininku, pats gi klubas taps nuo
mininku ir namų išlaikymo bei 
skolų mokėjimo finansiniu šalti
niu. Direktorių Taryba išsirinko 
savo vadovu teisininką Šarką ir 
darbas gražiai varomas pirmyn.

XII SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ IR LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYOOS TORONTE

Papildydami ankstyvesniuo
sius mūsų pranešimus skelbia
me, kad VH-jų Š. Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių Lengvo
sios Atletikos varžybos {vyks 
1962 m. liepos 7-8 d. Toronte, 
Ont.

FASK-to pavedimu, žaidynes 
vykdo Kanados Sporto Apygarda, 
talkininkaujant Toronto LSK Vy
čiai ir Toronto PPSK Aušrai.

Lengvosios Atletikos varžybų 
programa:

Vyrams: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1500 m, 3000 m; 110 m 
kliūtinis: 3000 m ėjimas: { toli, 
{ aukštį, su kartimi, trišuolis; 
rutulys, diskas, ietis; 4 x 100 m 
estafetė; Olimpinė estafetė (800 
m x 400 m x 200 m x 200 m).

Moterims: 60 m, 100 m; 80 m 
kliūtinis: {tol{, { aukštf; rutulys, 
diskas, ietis; 4 x 60 m estafetė.

Jauniams A kl.: 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m; 70 yd. kliūtinis; 
1 mylios ėjimas; {tol{, { aukštį, 
su kartimi; rutulys (12 lb.), dis
kas (High School), ietis (moterų); 
4 - 100 m estafetė.

Jauniams B kl.: 60 m, 100 m, 
60 yd. kliūtinis; { tol{, { aukšt{, 
rutulys, diskas, ietis.

Mergaitėms A kl.: 60 m,50yd. 
kliūtinis; {tolį, į aukštf; rutulys, 
diskas, ietis.

Mergaitėms B kl.: 50 m, {to
lj, { aukštj, diskas, beisbolo svie
dinukas, 4 x 50 m estafefė.

Jaunių ir mergaičių A klasei 
priklauso nevyresni kaip 1944 m. 
gimimo, o jaunių ir mergaičių 
B klasei - nevyresni kaip 1947 m 
gimimo.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems Š. Amerikos lietuviams 
sportininkams, atlikusiems 1962 
m. registraciją ŠALFASS-je.

Varžybos vyks YORK MEMO- 
RIAL STADIUM, Elington Avė. ir 
Keele St. kampas.

Dalyvių registracija turi būti 
atlikta iki š.m. birželio 30 d., 
šiuo adresu:

Vytautas Bireta,
KSA-dos Vadovas,
204 Rusholme Rd., 
Toronto 4, Ont.

Kaip jau ankščiau buvo skelb
ta, 1962 m. yra skiriami I-sios 
Lietuvių Tautinės Olimpijados, 
įvykusios 1938 m. Kaune, prisi
minimui. Ta proga visos XII-jų 
Žaidynių varžybos yra praveda

mos atatinkamoje dvasioje ir pir
mų trijų vietų laimėtojams vyrų

Detroitiečiai, atydžiai sekda
mi plano {gyvendinimą, visapu
siai j{ remia, kas kart atsiran
dant naujų šimtininkų arba tokių, 
kurie {sipareigojo ateiti nemoka- 
mon talkon atliekant namų re
montą.

Bene paskutinj kartą Dariaus 
Girėno Klubas turės narių susi
rinkimą po svetimu stogu, atei
nant} sekmadienj, 24 birželio, 1 
v. p.p. mažoje ispanų salėje. 
Šiame susirinkime numatoma pa
daryti nutarimų, {galinančių 
greitu laiku {sikurti lietuviškoje 
pastogėje.

K. Ambroziejus 

Z4 valančių patarnavimas lei. uaz-ovjb

J. S. AUTO SERVICE & SALES 
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotu mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai. 
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

ir moterų klasėse yra {teikiami 
specialūs medaliai.

Smulkesnės informacijos bei 
varžybų nuostatai yra išsiuntinėti 
visiems sporto klubams. Dalyvių 
registracija vykdoma per sporto 
klubus. Klubams nepriklausą 
sportininkai, norintieji dalyvau
ti, kreipiasi tiesiai pas rengėjus.

Lengojoje atletikoje klubiniam 
nugalėtojui tenka Ateitininkų Fe
deracijos Pereinamoji Taurė, įs
teigta 1958 m. Pereitais metais

Šiais metais baigę Punsko lietuvių vidurinę mokyklą mokiniai su 
klasės auklėtoju J. Vaina.

SOCIALINIS DRAUDIMAS JONAS ŠOLIŪNAS

Pastabos apie dokumentus
Kadangi turime ir kitokių rū

šių pensijų, todėl reikalaujama 
ir pridėtinių {rodymų. Pavyz
džiui mirusio darbininko našlė, 
norinti gauti našlės pensiją, tu
ri patiekti vedybinius metrikus. 
Vaikų pensijoms gauti yra bū
tini jų gimimo pažymėjimai. Jei
gu vaikai neturi gimimo ar krikš
to metrikų tai galima išsigelbė
ti pristatant, mokyklos registra
cijos dokumentus.

Skyrybų atvejais yra būtina pa
tiekti skyrybų dokumentus. Čia 
tiktų viena pastaba. Socialinio 
draudimo įstaiga nepripažįsta 
skyrybų legaliomis, jei tos sky
rybos {vyko valstybėje kuri tokio 
vedybinio gyvenimo anuliavimo 
nepripažino tuo metu kada buvo 
{vykdyta vedybinė sutartis. Vadi
nasi, jei sakykime lenkas saky
tųsi, jos jis su žmona persisky
rė Lenkijoje prieš paskutinei ka
rą ir dabar jis norėtų įrodyti, 
kad jo antroji žmona yra teisė
ta tai vargu ar jam tai pavyktų, 
nes Lenkija nepripažino skyry
bų.

Daugiausiai betgi nesusiprati
mų ir bereikalingo laiko gaišini
mo {vyksta su nedarbingumo pen
sijų įrodymais. Mat darbininkas, 
manąs jog jo nesveikata pasiekė 
laipsnį kur jis turėtų teisę į ne
darbingumo pensiją, kreipiasi { 
įstaigą su savo daktaro pažymė
jimu . rodančiu kad darbininkas 
yra nedarbingas. Šitoks pažymė
jimas yra bevertis. Nedarbingu
mo pensijai gauti nepakanka dak
taro pažymėjimo. Yra būtina įro
dyti, kad esi nedarbingas.

Kada darbininkas tampa nedar
bingu, visa kas jam pirmiausiai 

šią taurę laimėjo Clevelando LSK 
Žaibas. Lengvojoje atletikoje su
rinkti klubų taškai skaitysis prie 
bendro visose XII-jų Žaidynių 
varžybose surinktų taškų skai
čiaus. Daugiausia taškų visose 
varžybose surinkęs klubas gauna 
ALB-nės Centro Valdybos Did
žiąją Pereinamąją Taurę, įsteig
tą 1958 m., kuri yra įteikiama per 
paskutines varžybas. Šiais me
tais paskutinės varžybos bus fut
bolo ir lauko teniso pirmenybės, 
rugsėjo 1-3 d. Windsore, Ont., 
Kanados Lietuvių Dienos metu. 
Dabartinis šios taurės laikytojas 
yra Clevelando Žaibas.

FASK-tas

reikia atlikti yra užpildyti nedar
bingumo pensijai gauti pareiški
mą. O toliau jau pati socialinio 
draudimo įstaiga nurodys kas da
rytina. Svarbiausiai yra žinoti 
daktarų vardus, adresus ir kada 
jis gydė. Belo reikia patiekti in
formacijas apie ligonines,kurio
se buvo gydytasi. Daugiau nieko. 
Užtat neverta rūpintis daktarų pa
žymėjimais, nes jie yra be/eik- 
šmiai.

Bendrai tenka pabrėžti, kad 
kreipiantis { socialinio draudimo 
įstaigą pensijų reikalais tvarkin
gas dokumentų pristatymas su
trumpina laukimo laiką ir suma
žina tą visų nemėgstamą popie
rizmą.

Dažnai pasigirsta nusiskundi
mų dėl įvairiausių dokumentinių 
įrodymų kurių reikalaujama 
kreipiantis socialinio draudimo 
pensijų reikalais į vietines val
džios įstaigas. Neretai tos įstai

gos apkaltinamos bereikalingu po
pierizmu bei biurokratizmu. Gal
būt kartais ir yra perdaug įvai
riausių reikalavimų, tačiau tu
rėtume atsiminti, kad nė jokia 
įstaiga, privati ar valdiška, nie
kados nedaro finansinių išmokė
jimų, jeigu jie nėra pilnai doku
mentuoti, jeigu išmokėjimai nė
ra pakankamai įteisinti.

ĮRODYMAI PENSUOS GAVIMUI

Paprastai, norint gauti sociali
nio draudimo senatvės pensiją, 
yra būtina įrodyti tik du dalykus: 
a) Kad esi sulaukęs pensininko 
amžiaus ir b) Kad esi pakanka
mai ilgai išdirbęs. Nevisadosnet 
reikalinga ir amžiaus įrodymas. 
Tačiau yra tam tikru atvejų ka
da reikalaujama pristatyti kokius 

Mūsų bendradarbis Australijoje, dažnai parūpinąs nuotraukų iš 
lietuviškojo gyvenimo, Eug. Karpavičius, prie savo namo Sydney prie
miestyje Belmore.

u

s .
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nors dokumentus amžiui įrodyti. 
Kokie dokumentai yra priimti
ni? Žinoma, geriausia yra įvai
riausi gimimo bei krikšto met
rikai. Tačiau šių dokumentų ne
turint, dar neverta skaudintis, 
nes yra daugybė kitų dokumen
tinių amžiaus įrodymui tinkamų 
raštų. Galima naudoti įvairiausi 
užsienio pasai, vizos, imigraci
nės įstaigos įvažiavimo kortelės, 
natūralizacijos pažymėjimai, ve
dybiniai metrikai, ar pagaliau 
mokyklų pažymėjimai. Bendroji 
taisyklė yra ši: juo dokumentas 
senesnis - tuo jis vertingesnis. 
Užtat kreipiantis į socialinio 
draudimo įstaigą pensijų reika
lais patartina naudoti senesniuo
sius dokumentus. Neverta nuo
gąstauti, jei dokumentai yra sve
tima kalba. Vietinės įstaigos ga
li lengvai padaryti vertimus ir 
panaudotus dokumentus papras
tai grąžina atgal. Turiu vieną 
patarimą: nekomplikuokime sau 
patiems reikalų! Kaip? Dažno
kai žmogelis atsineša visą glė
bį įvairiausių dokumentų. Ir kas 
svarbiausiai, kad tie dokumen
tai neretai rodo neteisingą gi
mimo datą. Jeigu turime doku
mentų su neteisingomis dato
mis - pamirškime juos. Svar
biausiai atsimintina, kad pris
tačius kelias gimimo datas vie
nos jų autentiškumas turės bū
ti įrodytas. Ir juo daugiau pri
statome datų, tuo yra sunkiau 
Įrodyti kuri gimimo data yra 
teisinga.

Antroji problema yra savo už
darbių įrodymas. Ir čia neretai 
susimaišoma. Betgi atsimintina, 
kad geriausi uždarbių įrodymai 
yra darbdavio išduotasis uždar
bių pažymėjimas (W-2 Form). 
Šitoji forma dažniausiai yra ži
noma kaip valstybinių mokesčių 
mokėjimo pažymėjimas (Federal 
Income Tax Return Form). Jei
gu jau yra artėjama prie pensi
ninko amžiaus, patartina savo ko
pijos nenumesti, o pasilaikyti 
kaip uždarbių dokumentą. Krei
piantis į socialinio draudimo Įs
taigą pensijos reikalais, pasiim- 
tina toji forma, nes iš jos yra 
lengviausiai nustatyti metinių už
darbių sumas.

Ypatingai svarbu šias formas 
saugoti, jeigu dirbama mažoje 
dirbtuvėje arba įstaigoje. Mat 
dar vis panašaus kalibro insti
tucijos kartais neatsiskaito lai
ku, arba niekados, su valdžia dėl 
valstybinių mokesčių ir anoji for
ma belieka vienintelis darbininko 
uždarbių įrodomasis dokumen
tas.

Jeigu kartais tektų dirbti kur 
nors privačiuose namuose, arba 
ten, kur yra tik keli darbininkai, 
tai patartina visados saugoti už
darbių išmokėjimo šakneles (re- 
ceipts). Praktika parodo, kad pri
vačiuose namuose dirbantieji 
dažniausiai yra nuskriaudžiami, 
nes iš jų uždarbių socialinio 
draudimo mokesčiai atskaitomi, 
tačiau jie nėra pasiunčiami cen
trinei Įstaigai. Tokiu būdu dar
bininkas praranda ir pinigų ir ne
gauna jokio kredito už savo dar
bą. Beto, dirbant privačiai, dar
bdavys kartais ir nežino, jog rei
kia atskaityti socialinio draudi
mo mokesčius. Jeigu taip ne
daroma ir jeigu darbininkas vė
liau gali patiekti {rodymus, kad 
jis dirbo, tai tada darbdavys dar 
galima priversti mokesčius už
mokėti. Tačiau kiekvienu atve
ju yra būtinas dokumentinis {ro
dymas.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!



1962 m. birželio 22 d.

L.
CLEVELANDE

Ik APYLINKĖSE
• John MarshalI Briley, 

Ohio respublikonų kandida
tas į JAV senatų, išvyko j 
Europą ir Art. Rytus susi
pažinti su JAV prestižu ir 
paramos naudojimu eilėje 
valstybių.

Prieš išvykstant, J. M. 
Briley buvo susikvietęs Cle- 
velando svetimomis kalbo
mis leidžiamų laikraščių re
daktorius, pasižadėd amas 
savo rinkiminėje akcijoje 
atkreipti-kuo didžiausią dė
mesį j pavienių tautybių in
teresus jų kraštų laisvės 
siekimuose. Jo nuomonė, 
praeityje respublikonai per 
mažai kreipę dėmesio į tau
tinių grupių interesus.

• Kęstutis E. Steponavi
čius š. m. birželio 14 d. bai
gė gerais pažymiais Cleve
land Hights aukštesniąją 
mokyklą ir gavo mokyklos 
baigimo diplomą. Studijoms 
tęsti Kęstutis Steponavičius 
yra priimtas į Case Techno
logijos Institutą Clevelande.

RUOŠIASI JAUKIAM POBŪVIUI

Tautinės Sąjungos 12-to sky
riaus valdyba sekmadienĮ, bir
želio 17 d. sekretoriaus Jono 
Rastenio namuose, posėdžiavo 
rengiamo pobūvio aptarimui, ku
riame bus atžymėti ir Jonai, Pet
rai ir Vladai ir Juliai, visi kartu.

To vasarinio pobūvio vieta jau 
minėta, A. ir B. Nasvyčių rezi
dencijoje, 10823 Magnolia Drive,

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėles visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

’IO OOO

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL 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 SI.
EN 1*1763 KE 1-7770

I hereby stote that I am the head of the household of the persons 
listed above and I hereby request that Sabin orai polio vaccine be
odministered to said above listed minors:

Signature
HEAD OF HOUSEHOLD
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DR. JONAS STANKAITIS

Dr. Jonui Stankaičiui 50 metu
Gimė 1912 m. balandžio 

4 d. netoli Jurbarko miesto 
ir ten esančio dvaro penkių 
brolių ir vienos sesers šei
moje. Jis iš mažens patyrė 
trilypį kaimo, dvaro ir mies
to gyvenimą. Jurbarke bai
gė pradžios mokyklą ir gim
naziją, o 1931 m. įstojo į 
Vytauto Didžiojo Universi

sekmadienj, liepos 1, po pietų. 
Vyrams {ėjimas $2, moterims $1.

Dr. Algirdas Nasvytis pasiža
dėjo padaryti {domųpranešimą.o 
programa bus papildyta dar kai 
kuo.

Svečiai bus vaišinami už {ėjimo 
mokestj. Renkitės dalyvauti visi I

Skyriaus valdyba taip pat gavo 
iš ALTS centro valdybos Prezi
dento Antano Smetonos monogra
fijai prenumeratų lakštus. Šiuomi 
ir pradedama prenumeratų rinki
mo vajus. Garbės prenumerata 
bus $25 arba daugiau. Šiaip pre
numerata iš anksto užsisakant 
$10. Užsimokėti už tą knygą gali
ma ir Dirvos redakcijoje. Prašo
me nevėluoti, nes knyga skubama 
baigti š{ rudenj.

HOME AND 
REMODEUN0 LOAN3

ACAI1EMY OF MEDICINE OF CLEVELAND
Sabin Oral Sunday
Polio Prevention Program

List on this form (PLEASE PRINT) the nomes of ALL persons 
your household who will be immunized AT THE ŠAME TIME.

Date_

Household Address___

City __________________County 

PLEASE PRINT_______

LAŠT NAME FIRST NAME INITIAL

in

AGE

DIRVA

tetą, Medicinos Fakultetą 
Kaune.

Medicinos gydytojo dip
lomą gavo 1937 m., taigi, 
antra 25 m. sukaktis, ir 
pradėjo dirbti Kauno Rau
donojo Kryžiaus Moterų Li
gų ligoninėje, o 1939 m. 
buvo išrinktas Vytauto Di
džiojo Universiteto Akuše
rijos - Gynekologijos kated
ros jaunesniu asistentu.
1941 m. pakeliamas vyres
niuoju asistentu. 1942 m. 
dr. J. Stankaitis skiriamas 
adjunktu kurti ir vesti tuo 
metu besiformuojančią Uni
versiteto akušerinę kated
rą ir kliniką švento Jokūbo 
ligoninėje Vilniuje, kuriai 
jis vadovavo iki 1944 m. 
liepos mėn.

Dar Lietuvoje 1940 m. 
solenizantas išlaikė magna 
cum Įaudė egzaminus medi
cinos daktaro laipsniui įgy
ti, tačiau dėl karo disertaci
jos Lietuvoje negalėjo ap
ginti. 1946 m. Heidelbergo 
Universitete pas prof. Voe- 
ge ir prof. H. Runge apgy
nė savo darbą tema: ”Das 
Ovarialcarhinom und die 
Veraenderungen der Ge- 
baermutterschleimhaut” ir 
gavo medicinos daktaro 
laipsnį.

1946 m. suorganizavo 
Akušerijos - Gynekologijos 
ligoninę Guenzburg an der 
Donau. 1948 m. balandžio
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mėn. buvo pakviestas į Ser- 
vatius Stift pabėgėlių ligo
ninę Augsburge Akušerijos 
ir Gynekologijos skyriams 
vadovauti. 1949 m. jau 
Amerikoje, Rohester, N. Y. 
1952 m. išlaikė privačios 
praktikos egzaminus Balti- 
morėje. 1954 m. pradėjo 
verstis privačia praktika 
Cambridge, Ohio. Privačios 
praktikos įdomesni atsitiki
mai : "A fatal case of Lym- 
phadenopaty type of Nisto- 
plasmosis” paskelbė Ohio 
Statė medicinos žurnale 
1955 m. Nuo 1956 m. ver
čiasi gydytojo praktika Cle
velande.

Visu omeninėje veikloje 
dar jaunose dienose teko 
reikštis vyčiu, skautų ir 
ateitininkų organizacijose. 
1948-49 m. teko pirminin
kauti tremties Lietuvių Gy
dytojų Sąjungai. Clevelande 
dr. J. Stankaitis buvo eilę 
metų Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos vicepirmi
ninkas, o šiuo metu yra šios 
draugijos pirmininkas.

Izabelė Stankaitienė ir 
dukra Kristina yra veiklios 
Clevelando lietuvių visuo
meniniame gyvenime ir vi
siems clevelandiečiams ma
loniai pažįstamos. (vlr)

• Šį šeštadienį, birželio 23 d. 
įvyks Lake Erie A. A. U. regio
ninės moterų ir mergaičių len
gvosios atletikos 1962 m. pir
menybės, kuriose dalyvauja ir 
būrelis LSK Žaibo lengvatle- 
čių.

Varžybos vyks John Adams 
High School stadione, 3817 E. 
116th St. (tarp Kinsman ir 
Harward). Pradžia 10 vai. ryto.

Skaučių veikla
Neringos Skaučių Tunto 

paskutinė vasaros priešsto- 
vyklinė sueiga įvyks birže
lio 26 dieną, 7 vai. vakaro 
čiurlionies namuose. Visos 
skautės dalyvauja pilnoje 
uniformoje.

Skaučių vasaros stovyk
lai, kuri įvyks liepos 28 — 
rugpiūčio 12 dienomis, rei
kalinga šeimininkė. Dėl są
lygų prašome skambinti 
tuntininkei ps. A. Balašai- 
tienei telefonu CE 1-6072.

Platesnė informacija dėl 
stovyklos bus paskelbta at
skiru skelbimu.

Gegužės 29 d. vyr. skau
tės — kandidatės Nijolė 
Petkevičiūtė, Rita žagars- 
kaitė, Eleonora šenbergai- 
tė, Laimutė Obelenytė, Ni
jolė Jankutė ir Irena Snieč- 
kienė davė vyr. skautės 
įžodį. Įspūdinga įžodžio ce
remonija įvyko Rockfellerio 
parke ant uolotos upės 
krantų, primenančių Lietu
vos upių pakrantes. Po įžo
džio Vytauto ir Amandos 
Muliolių namuose įvyko lau
žas su vaišėmis. (ab)
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Organizacijų vėliavos ir čiurlioniečiai birželio {vykių minėjime 
Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

Šiurpią 1941 metą trėmimą minėjimas
ALT Clevelando skyrius bir

želio 17 d. surengė minėjimą, 
prasidėjusi šv. Jurgio bažnyčio
je pamaldomis už žuvusius ir pa
vergtuosius lietuvius.

Iškilmingai paveikė mus išti
kimybės, garbės ir aukos sim
boliai - 6 vėliavos, atstovaujan-

N epriklausomybės 
festivalis Clevelande

Clevelande besiruoši ant 
iškilmingai atšvęsti JAV 
nepriklausomybės dieną — 
liepos 4 — ta diena jau 
praplečiama į laisvės savai
tę. Naujas akcentas laisvės 
ir nepriklausomybės ryšiui 
pabrėžti yra būdingas pa
starųjų dienų visuomenės 
nuotaikom,Iš daugelio įžy
mių asmenybių sudarytas 
šventei minėti komitetas 
rūpinasi ne tik paradais ir 
f a j e r v erkais Edgewater 
parke, bet ir pamaldomis už 
laisvę visų tikybų bažnyčio
se, tuo pabrėžiant dvasines 
vertybes JAV laisvės ir jos 
įtaką žmonijai. Visos pa
triotinės organizacijos bus 
kviečiamos naujai prisiekti 
ištikimybę savo krašto vė
liavai.

Pagrindinė šventės pro
grama vyks Edgewater 
parke, 9:30 vai. vak. lau
kiant 200,000 tos šventės 
dalyvių.

• Kovoje su polio antroji 
fazė prasideda birželio 24 
d. ir liepos 1 d. Pirmąją do
zę gavę gegužės 27 d. priva
lo antrosios eiti birželio 24 
d., gi vėliau ją gavę liepos 
1 d.

Pradžia parodė nepapras
tą gyventojų atsiliepimą, 
kurio metu 90 ’/i Cuyahogos 
apskrities gyventojų pri
ėmė skiepus.

Sekantį kartą bus suteik
ta III tipo skiepai, būtini, 
kad visai išvengus polio. 
III-tipo skiepai naikina tą 
polio rūšį, kuri šiuo metu 
sparčiausiai reiškiasi.

Skiepų priėmimo būdas ir 
tvarka ta pati, kaip pirmą 
kartą.

Išsikirpkite žemiau deda
mą blanką ir jo nereiks pil
dyti stovint eilėje.

II-jo tipo skiepai bus duo
dami vėliau.

• Clevelando muzikos mė
gėjams Public Auditorium 
salėje vasaros metu ruošia
ma visa eilė koncertų, kurie 
jau yra įsigiję gerą vardą 
ne tik Clevelande, bet tų 
koncertų garsas sklinda toli 
už jo ribų.

Koncertai, kuriuos iki 
šiol yra aplankę jau 1,500,- 
000 žmonių, negali būti ei
liniai. Ir birželio 30 d., 8:30 
vai. vakare Clevelando Va
saros orkestras vėl turės 
progos Įrodyti, kodėl jismė- 
giamas ne tik vietinės pub
likos, bet jo garsas jau tu
ri tarptautinį pripažinimą. 
Tą vakarą orkestras patieks 
du lengvosios operos žino
mus veikalus "šikšnospar
nį” ir "Linksmąją našlę”. 
Solo dainuos Beverly Sills, 
Edith Gordon, Grace Regi- 
nald, Richard Miller, Robert 
Nagy ir Dale Moore.

Louis Lane — dirigentas. 
Sekantis koncertas — lie

pos 5 d. Programoje — G. 
Gershvvino naktis nr. L

Piano — Pat Pace.
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čios {vairiems sąjūdžiams bei 
organizacijoms.

Šv. Mišias atnašavo kun. kan. 
V. Zakarauskas. Kun. Dzegoral- 
čio pamokslas paliko mumyse 
didelių ir gilių {spūdžių.

Gerai pasirodė parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Pr. Am- 
brazo ir ypatingai š{ kartą su- 
švelnėjęs lyrinis tenoras - V. 
Matulionis.

Po pamaldų tos pačios para
pijos salėje {vykominėjimas, ku
rio didingumą pabrėžė tos pačios 
vėliavos. Jautrių ir gal nevienodai 
pergyvenančių tas skaudžias 
skriaudas minėtojų prisirinko 
bemaž pilna salė.

Po trumpo ALTClevelando sky
riaus pirmininko K. Žiedonio žo
džio, sugiedota JAV ir Lietuvos 
himnai, kuriuos rūpestingai ir 
geru stiliumi atliko Čiurlionio 
ansamblis, diriguojant A. Mi
kulskiui.

Prisiminus ir gerbiant žuvu
sius, ansamblis sugiedojo Nuliū
do kapais apsiklojus tėvynė. Tai 
buvo skaudžiausiojo liūdesio aki
mirkos, banguojančios gerai su
derintais ir niuansuotais choro 
garsais.

Su prelegentu - VLIKo pirmi
ninku Dr. A. Trimaku visuome
nę supažindino adv. J. Smetona. 
Dr. A. Trimakas, turiningame 
savo žodyje apibūdino ištisą ei
lę opių šios dienos pasaulinės po
litikos faktų Ir jiems kriterijų: 
optimistai, bėgdami nuo baisaus 
komunizmo, buvo manę, kad tuo.i 
gr{š Lietuvon, bet toks optimiz
mas netinka; tarptautinė politi
ka smarkiai kinta; turime ženg
ti su mūsų byla (amerikinęspau
dą, radiofonus ir Įtakingus vei
kėjus; kaikuriuose Pietų Ame
rikos kraštuose lietuvių veikla 
tokia kryptimi žymi ir girtina; 
reikėtų stipriau veikti prieš ne 
vien tik Italijoje, bet ir betkur 
kitur pasirodant} Paleckį ar ki
tus panašius atstovus; Baltijos 
kraštai yra Sovietų strateginė 
zona; dabar kultūriniai ryšiai 
su tauta nieku būdu neleistini; 
permaža svarbios problemati
kos pasirodo išeivijos lietuvių 
spaudoje - ir tat dar būtų ne 
viskas.

Įtikinamoji rezoliucija JAV 
vyriausybei, I. Stasaitės per
skaityta ir, J. Smetonai pirmi
ninkaujant, priimta vienu bal
su.

Pakviestieji JAV vyriausybės 
pareigūnai neatvyko. Meninės da
lies nebuvo.

Paraginus susirinkusiuosius 
nuvykti { lietuvių kultūrin{ dar
želi Maironiui ir kitiems tautos 
didvyriams pagerbti, minėjimas 
baigtas visų giedama Marija, Ma
rija.

Vladas Braziulis

• Būsim pajėgūs, turė
dami pajėgias ekonomines 
institucijas, Lithuanian Vil- 
lage bendrovė — vienas iš 
geriausia pavykusį^ bandy
mų tąja linkme. Pirkdami 
Lithuanian Viliūge akcijas 
— perkame ir visai bend
ruomenei plytą tolimesniam 
.jos gebūviui.

• Išnuomojamas 5 kamb. 
butas viršuj tik suaugu
siems lietuviu rajone: 7202 
llecker Avė. Tel. UT 1-5080.

(71, 72)

Pirmas romanas skirtas 
lietuvių 

genijui Čiurlioniui 
Jurgis Gliaudą 
IKARO SONATA 
Pas visus knygų 

pardavėjus
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KAS IR KUR?
• A. Grišonas, Lietuvos pa
siuntinybės Urugvajuje se
kretorius, mirus min. dr. 
A. Graužimui, Lietuvos Dip
lomatijos šefo paskirtas 
charge d’affaires ad interim 
eiti pareigas.

• Laima šileikytė, šią vasa
rą sėkmingai baigusi Ann- 
hurst kolegiją, grįžo į New 
Yorką, kur Akademikių 
Skaučių Draugovės New 
Yorko skyriaus sueigoje 
birželio 7 d. buvo išrinkta 
skyriaus pirmininke.
• Al. Jonušas, mokėdamas 
už Dirvą, prisiuntė ir $4.00 
auką.

Birželio 7-8 d. Christiana Lodge vasarvietėje įvyko Akademinio 
Skautų Sąjūdžio ir Korp. Vytis suvažiavimas. Nuotraukoje vėliavos 
iškilmingame posėdyje.

Suvažiavimo dalyviai klausosi pranešimų.

Grupė suvažiavimo dalyvių. J. Tamulaičia nuotraukos

• R. Korzonas, I. Užgirienė, 
A. Stepaitis, R. Tonkūnaitė 
ir K. Jėčius sudaro naujai 
išrinktą Filisterių Skautų 
S-gos Centro Valdybą.
• Užsiprenumeravo A. Sme
tonos monografiją: J. Čer
nius, Flint, Mich.; A. Vais

tys, Waterbury, Conn.
• Felix V. Juška (Juška) 
yra JAV žemės ūkio De
partamento aukštas parei
gūnas, žolės auginimo auto
ritetas. Jo straipsniai-pata- 
rimai kaip auginti žolę tel
pa kartais ir plačiai papli
tusiuose žurnaluose.

KORP! NEO-LITHUANIA 
VASAROS STOVYKLA
šiais metais neolithuanų 

vasaros stovykla įvyksta 
prie Atlanto gražioje J. Ka
počiaus vasarvietėje — Os- 
terville Manor Cape Cod, 
Mass. nuo rugpiūčio 25 d. 
iki rugsėjo 3 d.

Visi korporantai prašomi 
atostogas taip sutvarkyti, 
kad galėtumėte dalyvauti 
stovykloje.

Vyr. Valdybos pavedimu 
šiemet stovyklą organizud- 
ja ir praveda New Yorko 
neolithuanai. Visais stovyk
lą liečiančiais reikalais pra
šome kreiptis į E. Noaką — 
103-53 104th St., Ozone 
Park 17, N. Y.

Birželio įvykių minėjimo Chicagoje grupė dalyvių prie žuvusių dėl Lietuvos laisvės paminklo Jaunimo 
Centro sodelyje. Stovi iš kairės: gen. konsulasdr. P. Daužvardis, K. Drunga, S". Šiaučiūnas, gen. prof. S. 
Dirmantas, pulk. J. Švedas, gen. V. Mieželis ir kiti. V. Noreikos nuotrauka

• Pov. Karosas, New Bri- 
tain, Conn. įsijungė į Ant. 
Smetonos garbės prenume
ratorių eiles, atsiųsdamas 
$25.00.
• E. Masiulis, Beverly 
Shorre, Ind., užsiprenume
ravo A. Smetonos monogra
fiją.
• Laisvės Kovu Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. če* 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, New Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-34 78 St., Wood- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grand Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A. Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. I., N. Y.

TORONTO
• LNT Remti Moterą Bū

relio veikėjos birželio 5 d. 
susirinkusios pas p. Kuolie
nę aptarė visą eilę lietuviš
kos veiklos klausimų ir 
tarpusavyj pasiskirstė ne
atidėtinų darbų vykdymą.

Birželio 14 d. suėjo trys me
tai kai mirė konsulas Vyt. Gylys. 
Ta proga Lawn kapinėse buvo ap
lankytas jo kapas ir padėta gėlių. 
Šiame prisiminimo pagerbime 
dalyvavo velionies našlė V. Gy
lienė, konsulas dr. J. Žmuidzinas 
su ponia, A.J. Tiškai iš JAV ir 
būrelis torontiečių lietuvių.

»
Pabaltiečių deportacijų minė

jimas buvo suruoštas Massey 
Hali didžiulėse patalpose birželio 
14 d. Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė Kanados ministeris pir
mininkas J. Diefenbaker, kuris 
kaip jau žinome ,yra didelis Pa
baltijo ir kitų pavergtųjų Euro
pos tautų užtarėjas, iškėlęs ru
sų kolonializmo klausimą Jung
tinėse Tautose. Džiugu pažymė
ti, kad tarp daugelio, raštu svei
kino Federalinio parlamento li
beralų partijos vadas M. Pear- 
son. Meninėje programoje pasi
rodė lietuvių vyrų kvartetas ir 
estų vyrų choras. Iškilmingais 
trijų Pabaltijo tautų pasižadėji
mais kovoti už Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvę ir tų tautų 
himnais buvo baigtas minėjimas.

♦

Z. Orentienės baleto studija 
birželio 26 d. baigia mokslo me
tus. ši data laikytina darbo penk
mečio pirmąja sukaktimi. Per tą 
laiką studijai buvo leidžiama nau
dotis lietuvių namų patalpomis,

DIRVA METAMS
TIK $1O. OO

LB Chicagos apygardos valdybos pirmininkas K. Drunga ir vice
pirmininkas St. Šiaučiūnas, padėję vainiką prie žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės paminklo. V. Noreikos nuotrauka

Birželio įvykių minėjimas Chicagoje
Karolis Drunga, Lietuvių 

Bendruomenės Chicagos apygar
dos valdybos pirmininkas, atida
rydamas Jaunimo Centro salėje, 
birželio 17 dieną birželinių įvy
kių minėjimą, pareiškė, kad mi
nėjimas suorganizuotas paskubo
mis, nes iki gegužės pabaigos dar 
vis buvo neaišku, ar kas nors ki
tas tokiam minėjimui nesiruošia. 
Paaiškėjus, jog, Bendruomenei 
nesiimant iniciatyvos, atsirastų 
didžiulė spraga mūsų gyvenime, 
nes vienas iš tragiškiausių mū
sų tautos ir valstybės Įvykių bū
tų pasilikęs užmirštu.

JAV LB Centro valdybos pir
mininkas Jonas Jasaitis trumpo
je paskaitoje padarė užmetimą 
lietuviškajai spaudai, kad ši per 
mažai ryškina Lietuvos laisvės 
problemą. Dažniausiai rašoma ar 
kalbama apie okupuotos Lietuvos 
ekonominius ar kultūrinius rei
kalus, nusiskundžiama žemės 
ūkio smukimu, tačiau laisvės ir 
kovos už laisvę idėja neišryškin
ta. Galėtų būti gyvenimas ir labai 
geras materiališkai, bet jeigu 
laisvės nebus, argi mes toleruo
sime? Taigi, laisvės klausimas 
privalo būti lietuviškoje spaudo
je kuo stipriausiai akcentuoja
mas.

Jasaitis skirsto imigrantus į 
tris kategorijas. Pirmoji iš jų - 
palikę savo kraštą, geresnio gy
venimo ieškodami. Juos galima 
būtų pavadinti duonieškiais, ir jie 
savo tautai nėra naudingi. Jeigu 
tokiems svetimame krašte pa
vyksta Įsikurti geriau, rūpestis 
ar pareiga savo tautai iš jų są
žinės savaime išdyla. Antroji 
grupė būtų tų, kurie pasitraukė 
iš tėvynės nebūtinai baltesnės 
duonos jieškoti, gal dar ir dali
mi noro būti savo tautai naudin
giems ir atsiradus progai grįž
ti. Tačiau jie, nors jaučiasi lie
tuviais, į organizuotas eiles ne- 
sijungia, ir iš jų naudos irgi ne 
per gausiausia. Paskutinieji ir 
stipriausieji - atsiradę kituose 
kraštuose per prievartą. Jųtiks- 

LB Kultūros Fondo sekretorius Vladas Micas atrodo labai nu
liūdęs, nes suvažiavimo dalyviai ir svečiai neišpirko Gimtosios 
Kalbos... V. Pliodžinsko nuotrauka

las - kovoti už tautos ir valsty
bės laisvę, išlikti gyviems lietu
viška dvasia, ir, atėjus tinkamam 
momentui, grįžti tėvynėn. Pasku
tiniųjų yra daugiausia: iš seno
sios kartos ateivių, o iš pabėgu
sių po Antrojo Pasaulinio karo 
kuone visi. Prie jų priskirtini 
ir atvykę užjūriuosna užsidirbti 
pinigų, kad, grįžę savan kraštan 
Pajėgtų stipriai įsikurti.

Mes, aišku, priklausome prie 
už laisvę kovojančių. Tačiau, ta 
koVa negali būti sekmadieninė. 
Į bažnyčią einame sekmadieniais 
ir per pusvalandį savo religinę 
pareigą atliekame. Lietuvos ir 
jos laisvės klausimas reikalauja 
nuolatinės pareigos kovoti. Lie
tuvių Bendruomenė siekia išei
vijos tautą suvienyti nuolatinei 
kovai už laisvę.

Svečias iš Los Angeles, tik iš 
Washfngtono grįžtąs, Leonardas 
Valiukas nurodė paskutinius ko
miteto darbus dėl rezoliucijų 
kongrese. Ligi dabar buvo įneš
tos devynios rezoliucijos, bet 
Prieš dvi dienas atsirado dar 
viena, bendresnė, liečianti vi
sų pavergtų kraštų reikalus.

Iš Los Angeles Į Washingto- 
ną vyko šešios grupės, per tris 
dienas susitikusios ir išsiaiški
nusios su kongreso komisija už
sienio reikalams, taip pat su ei
le įtakingesnių kongreso ir se
nato narių. Kalba buvo stengia
masi išlaikyti tik apie rezoliu
cijas. Kai kurie pasižadėjo pa
dėti, kiek tik galėsią.

Dabar komitete esą daugiau
siai lietuviai, bet norima eiti 

to, kad visą darbą paimtų 
Patys amerikonai, kad ne mes 

o svetimi kovotų už mū
sų interesus.
MENINĖ DALIS

Solistė Monika Kripkauskienė 
su nepaprasta šilima ir Įsijauti
mu išpildė tris lietuviškas dai
nas. Ypač, "Kur bakūžė sama
nota", padainuota nemeluotu 
jausmingumu, išspaudė iš daly
vių akių ašaras. Akomponavo Al
vydas Vasaitis.

Aktoriai Zita Kevelaitytė-Vi- 
Sockienė ir Alfas Brinką iš lie
tuvių poetų eilėraščių supintu 
montažu privertė ne vieną šir
dyje pasižadėti kovoti ir laimė
ti. Minėjimui pritaikinta prog
rama buvo lyg abiejų kalbėtojų 
minčių pastiprinimas.

OI, VARGE, VARGE...
Ruošėjams, LB čikagiškei apy 

gardos valdybai, niekas negali 
nieko prikišti. Iš jų pusės buvo 
atlikta viskas, kas buvo per trum
pą laiką Įmanoma. Būtini užmeti
mai krinta ant mūsų pačių. Kiek 
Chicagoje lietuvių, ir koks nuo
šimtis į minėjimą atsilankė?... 
Du šimtai dešimttūkstantinėje 
kolonijoje... Skaičius juokingai 
mažas.

Kur ateitininkai, kur skautai, 
kur jų ir kitų organizacijų vadai? 
Kur tie, skelbiąsi kovotojais ir 
dideliais patriotais? Salėje juos 
ant pirštų skaičiavome.

Koks čia darbas kelti triukšmą 
spaudoje ir visuomenėje, o pa
tiems nepasirodyti tautos paka
synų minėjime. Oi,varge,varge
li...

Kalendoriuose leidėjai žymi 
raudonomis raidėmis tautos ir 
valstybės didžiąsias šventes. Ko
dėl ir laisvės praradimo ir tau
tos naikinimo dienų irgi nepažy
mėti dar didesniais skaičiais, 
juos ornamentuojant juodais kry
žiais ar kitaip kaip nors. Svarbu, 
kad kiekvienas pajustų didelę Lie
tuvos tragediją tomis dienomis. 
Ar gali būti dar didesnė tragedi
ja? Skaitytojau, Tau pasisakyti.

Jonas Vaičiūnas

A. A.

KAZIMIERAI DUBINSKIENEI
mirus, Dr. V. J. DUBINSKAMS ir p. DIČPINI- 
GAITIENEI su šeima nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

Jonas Cinkus
ŽMONĖS GULI
ant grindų, priebuty, kieme - vistiek neišsimiega dėl karš
čio ir drėgmės. Gradinsko krautuvėj gausit vėsintuvą tą pa
čia dieną. 2512 W 47th St., Chicago, III., F R 6-1998.
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