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Socialistų laimėjimas Berlyne
SOCIALDEMOKRATAI SUGEBĖJO PADIDINTI 
SAVO DAUGUMĄ VAKARŲ BERLYNO MIES
TO TARYBOJE DĖL TEISINGO BURMISTRO 
WILLY BRANDT SPRENDIMO POLITINĖJE 
DILEMOJE: PASIMATYTI SU CHRUŠČIOVU 
AR NE? BRANDTO GESTAS VOKIEČIŲ VIE
NYBĖS LABUI ATNEŠĖ JO PARTIJAI DAU
GIAU BALSŲ, TAČIAU TAI VARGIAI AR PA
KEIS APSUPTO MIESTO "UŽSIENIO” POLITI
KĄ, NES BRANDTAS GALVOJA NE TIK APIE 
BURMISTRO, BET IR APIE KANCLERIO KĖDĘ 

- - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -- - - - - - - - - -L

Pereitą sekmadieni -- vasario 
17 d. -- {vykusiuose Berlyno 
miesto tarybos rinkimuose dau
gumą gavo socialdemokratų par
tija, surinkusi apie 62%visųbal- 
sų. Vakarų Vokietijos parlamen
to stipriausia partija--krikščio
nys demokratai Berlyne gavo tik 
29%, liberalai (laisvieji demok
ratai) 8%, o komunistai vos 1,3%, 
kas neleidžia jiems pravesti nė 
vieno atstovo, nes Berlyne, kaip 
ir Vakarų Vokieitjoje, veikia tai
syklė, kad partija nesurinkusi 5% 
visų balsų negali turėti savo at
stovo legislatūros įstaigoje. Čia 
tenka pastebėti, kad Vakarų Vo
kietijoje komunistų partija yra 
uždrausta, tuo tarpu Vakarų Ber
lyne ji gali veikti, nes čia Vaka-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• Amerikos Valstybių Or

ganizacijos (OAS) specia
lus saugumui tirti komite
tas paskelbė raportu, kuria
me konstantuojama, kad 
subversinė akcija iš Kubos 
šiuo metu darosi pavojin
gesnė, nei ji buvo praeitų 
metų gegužės mėn. Bet ra
porte beveik nėra rekomen
dacijų, kaip su tuo pavoju
mi kovoti.

• JAV Erdvės Adminis
tracija praneša, kad jau se
kančiais metais bus paleis
tos raketos j mėnulį, kad iš
tirti jo paviršių ir nustatyti 
vieta, kur galima būtų nu
sileisti raketai su žmonėmis. 
O tai galės būti įvykdyta 
tik šio dešimtmečio pabai
goje.

• JAV buvo linkusios pa
didinti savo kontribuciją ir 
mokesčius JTO reikalams, 
kad išvengus nuolatinės 
bankroto grėsmės. Bet tai 
idėjai auga pasipriešinimas, 
JTO paskyrus stambią pa
ramą Kubos žemės ūkiui 
paremti.

• Respublikonų partijos 
vadovybė rodo didelį susi
rūpinimą JAV karinės va
dovybės vykdomoms refor
momis užsienyje. Panaikini
mas raketinių bazių Turki
joje, Italijoje ir Anglijoje, 
atitraukimas kariuomenės 
dalinių ir t.t. kelia įtarimą, 
kad Kubos krizės metu pre
zidentas Kennedy bene bus 
pažadėjęs Chruščiovui dau
giau nuolaidų, nei kad buvo 
kalbama. Ir nusiginklavimo 
klausimu daromos nuolai
dos, remiantis teze, kad ge
riau pakenčiama sutartis, 
nei jokios, rodo, kad respub
likonai gali apturėti ne ma
žai parako, puolant Wa- 
shingtono administraciją už
sienio politikos klausimuo
se. O tie klausimai kas kart 
kelia didesnio susirūpinimo 
ne vien respublikonų parti
joje.

• Chruščiovai vis dar ne-
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ve skaito Vakarų Vokietijos dali
mi jei ne de jure, tai bent de 
facto.

Pagal partini susiskirstymą 
Berlynas su savo didele pramone 
visados buvo socialdemokratų 
tvirtovė. Visame pokariniame 
periode socialdemokratai tik vie
nos miesto tarybos kadencijos me 
tu neturėjo daugumos, tačiau ne
paisant to, socialdemokratai ne
valdė miesto vieni, bet koalici
joje su krikščionimis demokra
tais, kad {rodžius berlyniečiųvie-
ningumą. Lietuvos atstovas Washingtone Juozas Kajeckas, viešėdamas Kalifornijoje, lydimas konsulo dr. J.

Laikantis tos koalicinės poli- • Bielskio aplankė Los Angeles miesto burmistrą Samuel W. Yorty (stovi vidury). Pažymėtina, kad šiais 
tikos neseniai įvyko vienas inci
dentas, kuris, atrodo, padidino so 
cialdemokratų šalininkų skaičių.

ja* ir“iš “viso vikarų Beriy”nas'nė- Nikitai Chruščiovui šių metų pra- 
ra federalinės Vokietijos respub
likos dalis. Tokiubūdu,grynai for
maliai žiūrint, Berlynas yra lyg 
atskira valstybė ir jos valdovas 
- burmistras praktiškai gali va
ryti savarankišką "užsieniopoli
tiką", jei tam neprieštarauja vie
nintelis autoritetas -- JAV, D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Sovie
tų Sąjungos komendantai. Tačiau 
praktiškai Sovietų Sąjunga atsky
rusi iš 'bendro valdymo* Rytų 
Berlyną, tuo pačiu nebeteko tei
sės ką nors {sakyti ir Vakarų 
Berlyne. Be to, Berlynas ūkiškai 
priklauso nuo Vakarų Vokietijos 
tiesioginės ir netiesioginės para
mos. Dėl viso to berlyniečiai sa-

rų Vokietijos {statymai negalio-

sisėka-'įtikinti Pekino vy
riausybės, kad jei jau tenka 
bartis, tai ben/ ne viešai. 
Tas kivirčas Maskvai nėra 
malonus, nes komunistų 
partijos kitose šalyse turi 
skirstytis ir rinktis tarp 
Maskvos ir Pekino "linijų”. 
O toks skaidymasis silpnina 
Maskvos . poziciją Vakarų 
pasaulio akivaizdoje.

• Kiniečių kaina už taiką 
su Maskva — pasmerkti .Ju
goslavijos Tito režimą.

• 100 iš Įvairių Afrikos 
valstybių studentai, studi
javę Bulgarijoje, sukilo ir 
masiniai apleidžia tą kraštą. 
Jie vyko ten studijuoti, o 
pasirodė, kad iš jų nori pa
daryti kęmunistų įrankius 
saviems kraštams. Įžeidė 
juos ir rasinė neapykanta. 
Šiaip ar taip, Afrikos stu
dentai patyrė skaudžią pa
moką. Klausimas, ar atsiras 
Vakarų valstybėse galimy
bių parodyti jiems kitą me-

Worchesterio miesto burmistras Joseph C. Casdin pasirašo Lie
tuvos dienos proklamaciją Vasario 16 proga. Stovi iš kairės: LB Wor- 
cesterio apyl. pirm. Vytautas Mačys ir Vyčių 116 kuopos reikalų ve
dėjas Jonas Andriuška. E. Meilaus nuotrauka

Cleveland.

džioje lankantis Rytų Vokietijos 
kompartijos (socialistinės vieny
bės) suvažiavime, populiariam 
Berlyno burmistrui .socialdemo
kratui Willy Brandt buvo atėjusi 
idėja pasimatyti su juo ir aptar-. 
ti galimybes, kaip sušvelninti’ 
Chruščiovo {sakymu pastatytos 
tvoros apieVakarųBerlyną {taką, 
kreipiant dėmesį daugiausia 1 
žmoniškąją problemos pusę, bū
tent . kaip leisti pasimatyti 'tos 
tvoros atskirtiems giminėms ir 
panašiai. Kartu Brandtas pakvie
tė Chruščiovą apsižiūrėti lais
voje tvoros pusėje. To kvietimo 
Chruščiovas nepriėmė, tačiau iš 
savo pusės pareiškė pageidavi
mą su Brandtu pasimatyti ir pa
sikalbėti Rytų Berlyne. Visa tai 
buvo padaryta neformaliai -- raš 
tiškai, bet tik žodžiu.

Tokiai būklei susidarius* 
Brandtas paskambino Vokietijos 
kancleriui Adenaueriui, klausč>> 
mas jo patarimo ką daryti. Kaip 
Brandtas papasakojo ’Der Spie
gei* magazinui, kancleris jam at
sakęs, jog jis, Adenaueris,būda
mas jo, Brandto, vietoje pasima
tytų su Chruščiovu. Tačiau pa
skutiniu momentu krikščionių 
demokratų frakcija VakarųBer- 
lyno taryboje pareiškė, kad jei 
Brandtas pasimatys su Chruščio
vu, krikščionys demokratai pasi
trauks iš koalicijos.

Brandtas atsidūrė prieš dile
mą, Jei pasimatytų su Chruščio
vu ir eventualiai pagelbėtų bent 
tam tikram skaičiui tvora išskir
tų asmenų, jo pupuliarumas pa
kiltų, be to, buvusioje miesto ta
ryboje socialdemokratai ir taip 
turėjo absoliučių daugumą, tat, 
krikščionių demokratų talka iki 
greitai {vyksiančių rinkimų nebu
vo reikalinga. Iš kitos pusės toks 
žygis būtų suardęs berlyniečių 
politinę vienybę, kuri buvo iš
reikšta tų partijų koalicija. Dėl 
to Brandtas, kuris socialdemo
kratams kada nors gavus daugu
mą Vakarų Vokietijos seime būtų 
Vokietijos kancleris, pasimatyti

metais vasario 10 d. prie Los Angeles miesto savivaldybės rūmų Lietuvos šventės proga pirmą kartą 
buvo iškelta Lietuvos vėliava.

PULKININKUI PRANUI SALADŽIUI 70 METŲ
Šiemet vasario mėn. 27 d. pul

kininkui Pr. Saladžiui sukanka 70 
metų amžiaus (1893.11.27).

Šio didžiojo lietuvio ir savo 
gimtosios žemės mylėtojo gimti
nė yra Vyžuonų kaimas, Utenos 
apskrityje. Trokšdamas mokslo 
ir gyvendamas kukliose sąlygose, 
tiktai dideliu pasiryžimu ir gele
žine valia pasiekė tikslą.

parodė rinkimų rezultatai, jo 
sprendimas atitiko berlyniečių 
nuotaikom -- socialdemokratai 
padidino gautų balsų skaičių, o 
komunistai, kurie per pereitus 
rinkimus visdėlto surinko 1,9% 
balsų,š{ kartą surinko, kaip mi
nėjau^ tik apie 1,3 %. Iš viso bal
savo apie 90% balsuoti turinčių 
teisę berlyniečių.

Aplamai imant, socialdemo
kratų laimėjimas net ir tuo at
veju, jei jie atsisakytų nuo ko
alicijos, vargiai ar pakeis lig
šiolinę paties Berlyno politiką 
-- o ji buvo — laikytis Vakarų 
Vokietijos, kurios ūkinė ir mo
ralinė pagalba Berlynui lig šiol 
leido palyginti laimingai’ pergy
venti sovietinj apsupimą.

Galutinais duomenimis naująją 
134 narių Berlyno miesto tarybą 
sudarys 85 socialdemokratai, 39 
krikščionys demokratai (pralai
mėjo 16 vietų) ir 10 laisvųjų de
mokratų, Teisę balsuoti turėjo 
apie 1.750.000 vakarų berlynie
čių. 1

Kalbant apie Berlyno ateit}... 
kolumnistas, (buvęs JAV pasiun
tinys Šveicarijoje) Henry J. Tay- 
lor, atrodo, tiki {teoriją, jog Ku
bos krizės metu Kennedy padarė 
’biznf su Chruščiovu būtent, kad 
mainais už sovietų raketų atšau
kimą iš Kubos pažadėjo atsiimti 
amerikiečių raketas iš Turkijos, 
kas paaiškėję šių metų sausio 
mėn., kada amerikiečiai iš tik
ro iš Turkijos (ir Italijos) atsi
ėmė Jupiterio raketas, aiškinda
mi, jog jos jau pasenusios. (Vie
toje jų JAV { Viduržemių jūrą 
pasiųs tris povandeninius laivus 
su Polaris raketom, kurių, tarp 
kitko, Viduržemio jūros valsty
bės nenori įsileisti Į uostus). 
Dabar Taylor praneša apie gan
dus NATo pareigūnų tarpe, kad 
Chruščiovas siūląs naujus mai
nus. Už savo 17.000 ar daugiau 
karių atšaukimą iš Kubos, jis 
prašąs 13,000 amerikiečių, bri
tų ir prancūzų atitraukimo iš Va
karų Berlyno! Esą Paryžius to
kiems mainams neprieštarau
siąs, sutiksiąs ir Londonas, blo
giau bus įtikinti tokių mainų rei
kalingumu JAV viešąją nuomone!

Ta proga reikia paminėti ir ki
tokią teoriją. Pagal ją, Chruščio
vui izoliuoto Vakarų Berlyno pro bos lektoriumi. 1927-35 m. Kauno 
blemos išsprendimas nėra sku
bus. Atvirkščiai, jam dabartinė 
padėtis esanti net patogi, nes jis, 
kiekvienu momentu galėdamas 
Berlyną 'paspausti*, tą miestą sa 
vo rankose laiko kaip {kaitą. To
dėl jam neesą reikalo mainyti 
Kubą į Berlyną.

Jonas Miškinis

Mokėsi Užpalio dviklasėjemo- 
kykloje, Panevėžio mokytojų se
minarijoje, kurią biagęs mokyto
javo Anykščių dviklasėje mokyk
loje. 1915 m. {stojo { Vitebsko 
mokytojų institutą, bet įsilieps
nojus Pasauliniam karui, metų 
gale buvo mobilizuotas į rusų 
kariuomenę. 1916-17 m. baigė Vil
niaus karo mokyklą nukeltą J Pol- 
tavą ir buvo pasiųstas Į frontą, 
kur dalyvavo aršiose kovose su 
austrais Galicijoje.

1918 metų pabaigoj grĮžo Lie
tuvon ir įsijungė } visuomenini, 
kultūrinj bei švietimo darbą. Švie 
timo ministerijos {galiotas stei
gė pradžios mokyklas. Tačiau ne-j 

ilgai teko jam toje srityje dirbti. 
1919 m. {stojo { Lietuvos kariuo
menę ir buvo paskirtas i Kauno 
batalioną. Organizavo mokomą
ją kuopą ir 1920 metais dalyvavo 
kovose su lenkais {vairiose vie
tovėse. Vėliau buvo paskirtas { 
karo mokyklą būrio vadu ir Liex 
tuvos geografijos ir lietuvių kal- 

miesto ir apskrities karo komen
dantas, o nuo 1935 m. ligi 1940 m. 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Vadas.

Lietuvos Šaulių Sąjungos vado 
pareigos buvo šakotos, atsakin
gos ir sudėtingos. Pulk. Pr. Sa- 

ladžius savo karišku patyrimu, 
taktu ir tolerancija sugebėjo šau
lių veikimą plėsti, kultūrinti ir 
{gyvendinti šūk{ "šauly, šviesk’is 
ir šviesk!".

Kad darbas būtų sklandesnis 
ir našesnis, pulk, Pr. Saladžius 
paruošė Šaulių S-gos {statymą, 
paremtą vidaus tvarkos statutu.

Kultūriniai veiklai plėsti su
organizavo iš 9 asmenų L. Šau
lių S-gos Tarybą, kuri rūpinosi 
viso Lietuvos krašto šaulių švie
timu ir jųjų kultūriniu gyvenimu. 
Darbo vaisiai buvo gražūs ir sėk
mingi.

Pulk. Pr. Saladžiaus rūpesčiu 
1939 m. išleista Lietuvos Šaulių 
Sąjungos istorija, kurią vaizdžiai 
parašė istorikas dr. J. Matusas.

Pulk. P. Saladžius nesėdėjo sa

vo kabinete užsidaręs. Lankydavo 
apskrityse šaulių būrių metinius 
suvažiavimus ir didesnius kultū
rinius parengimus. Savo turinin
gose kalbose, pabrėždavo šaulio 
tautini susipratimą, savarankiš
kumą, griežtą nusistatymą ginti 
lietuvybę ir laisvę, reikalui išti
kus, ir su ginklu rankose.

1940 m. birželio mėn. 19 dieną 
Paleckis atleido j{ iš Šaulių Są
jungos vado pareigų, liepos mėn. 
12 d. policija atvyko l butą jo 
areštuoti, nesuradę ieškojo kitur. 
Liepos mėn. 31 d. surado j(tėviš-

(Nukelta { 2 psl.)
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VOKIETIJA ATSIDŪRĖ KRYŽKELĖJE
Būtų klaidinga teigti, kad Eu

ropoje politiniai Įvykiai būtų ne? 
ryškūs ar būtų paskendę nuobo
dybės klampynėje. Priešingai, 
kiekvieną mėnesį atsiranda nau
jos sensacijos, spauda, kiti vie
šosios nuomonės reiškėjai gau
na peno. Jei pasitaiko pertrauka, 
tai, paprastai, ji ilgai neužtrunka, 
nes naujienomis pasirūpina Krem
liaus valdovas. Jei praėjusių me
tų paskutiniais mėnesiais Vak. 
Vokietija, drauge ir užsienis, bu 
vo susirūpinę "Der Spiegei" 
skandalu, tyrinėjimais, valdžios 
ar teisingumo organų veiksmais, 
tai šių metų pradžia, bent sau
sio mėnuo, pasižymėjo užsienio 
politikos, dalinai ir ūkio, Įvy
kiais, sukėlusiais ir vis kelian
čiais Įvairius padarinius.

V. ALSEIKA

Tiesa, Chruščiovas, nors ir 
buvo laukta, savo kalba rytiniame 
Berlyne, {vairiais pasitarimais, 
nesukėlė didesnio vėjo. Didesnių

P. Saladzius...
(Atkelta iš 1 psl.)

kėje, Vyžuonuose ir čia areštavę 
išvežė Utenos kalėjiman, vėliau 
perkėlė į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą, kuriame išbuvo iki 1941 
metų birželio mėn. 23 d., t.y. li
gi vokiečių okupacijos. Iš kalėji
mo išsilaisvino sargybiniams pa
bėgus. Kalėjime pernešė daug 
vargo, kančių, sielos skausmo ir 
kitokių skaudžių pergyvenimų.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
dirbo Raudonojo Kryžiaus įstai
goje.

einamas kelias -- tai ne mūsų 
kelias.

Spaudoje jau reiškiamos tiek • 
griežtos nuomonės, kad pabrė
žiama, jog de Gaulle politika 
galinti privesti prie Europos žlu
gimo. Būtų kitaip, jei generolas 
nebūtų taip aiškiai, nedviprasmiš
kai pasisakęs prieš Ameriką. Ne 
tik vokiečių, bet ir britų spauda 
kalba apie, de Gaulle politikos 
dėka" izoliuotos Europos gali
mus padarinius", o jie suvedami 
Į JAV dalinių atitraukimą. Pagal 
"Sunday Times", tokiu atveju "su
silauktume, po Romos legionų ati
traukimo, didžiausios katastro
fos civilizuotam pasauliui..."

Taigi, jei šiaip vokiečių - pran-

BOLŠEVIKU SIIUTĖJIM»S ZARASUOSE (4) K. UBONIS

BOLŠEVIKAI PADEGA ZARASUSlamente. Kliuvinių bus nemaža. 
Vis labiau keliamas nepasiten
kinimas de Gaulle užsispyrimu, 
jo siekimais Europoje.

Kai kurie įžymūs publicistai, 
pvz. "Die Welt" bendradarbis 
Paul Sethe atkreipia dėmes}, 
kad prancūzai, siekdami hegemo
nijos Europoje, anksčiau sutartis 
sudarydavę su dalinėmis Vokie
tijos valstybėlėmis. Dabar ir ky
ląs klausimas — ar prancūzų pre
zidentas būtų pasirašęs tokią su
tartį ne su dabartine 55 mil. gy
vent. Vak. Vokietija, bet su 72 
mil. Vokietija, kurios sienos siek- cūzų susitarimas pasaulio būtų 
tų tolimąsias Rytų sritis? Publi
cisto nuomone, dauguma europie
čių įsitikinę, kad de Gaulle sie
kiąs ne Europos stiprėjimo, ap
jungimo, bet tikrumoje tik — 
stiprios Europos priedangoje — 
prancūziškosios hegemonijos vi
same kontinente. Tad ir prieš 
sunkius sprendimus atsiduria 
tiek vokiečių parlamentas, tiek 
ir viešoji nuomonė, bet jokiu bū
du kancleris, galutinai padaręs 
savo sprendimą. (Jo nuopelnai, 
aišku, dideli, kiek tai liečia iš 
viso Europos apjungimo reika
lus). Dabar vokiečiai, pagaliau, 
savęs klausia: ar didelė kaina, 
kurią teks mokėti už bendradar
biavimą su prancūzais?

■ • ■
sensacijų dar teks palaukti atei
tyje.

Kas kita su prancūzų - vokie
čių santykiais ir su Vak. Euro
pos bei JA V-bių bendravimu. Šiuo 
požiūriu nuotaikos yra Įsisiūba- 
vusios, jos vietomis pasirodoge- 
rokai irzlios. Stebint įvykius sau
sio pabaigoje, buvo galima pada
ryti išvadą: kryžkelėje atsidūrė 
ne tik Vak. Vokietijos kancleris 
Adenaueris, bet ir pati Europa. 
Vakarai susidūrė su reiškiniu, 
kuris, su tam tikra pasitenkini
mo doze, ligšiol buvo stebimas 
santykiuose tarp sovietų ir Raud. 
Kinijos. Trumpai--atsiradoski
limo pavojus.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle aiškiai siekiąs hegemoni
jos Europoje. Jis pasiryžęs po
litiką vairuoti pagal savo sukur
tas koncepcijas ir nesilaikyda
mas JAV nustatytos linijos. Tai, 
trumpais bruožais, viso "ski
limo" esmė bei užuomazga. Ame
rikoje jau žinomas, daugumoje 
neigiamas Europos kraštų spau
dos nusistatymas dėl de Gaulle 
pažiūrų, ypač, dėl jo rėžiančio 
"NE" ryšium su D. Britanijos 
įsileidimu į Europos Bendrąją 
Rinką. O Europoje neprėjo ne
pastebėti prezidento Kennedžio 
{spėjimo žodžiai bei kai kurie 
spaudos balsai, ypač James Res
tono, gal vietomis ir per grubūs 
grąsinimai.

Kas daugiausia triumfuoja dėl 
sausio 22 d. Paryžiuje pasira
šytos vak. vokiečių - prancū
zų sutarties? Adenaueris ir de 
Gaulle, abu aiškiai nuoširdūs 
draugai. Jų vienas iš politinės 
arenos išnyks šių metų ankstyvą 
rudenį, kitas -- maždaug už tri
jų metų. Tačiau sutartis pasira
šyta, o vak. vokiečių nuosaikioji 
spauda dabar kelia klausimą, ar 
pavyks sklandžiai ir greitai su
tartį ratifikuoti vokiečių par

josi ant smiltyno, kapinių. Nega
lima jų buvo pavadinti belaisviais/ 
nes niekas iš vokiečių dar jų 
nesaugojo. Pagaliau, atsirado vo
kiečių sargyba.

SUSKAMBĖJO KALĖJIMO 
RAKTAI...

Niekas nežinojo tikrojo skai
čiaus lietuvių, tragedijos metu, 
buvus Zarasų kalėjime. Vokie
čiams pasirodžius prie Zarasų, 
sargas įmetė raktus į inž. Kle
menso Žukausko ir Petro Ydo 
kamerą.

Juodu šoko atidarinėti kitų ka
merų duris nepagalvoję, kad rū
sy yra vienutės, visi pasileido 
bėgti laukan. Kiekvienas pasi
rinko bėgimo kelią ir krypt}. 
Zarasų miestas vienos valandos 
laike buvo paskendęs visiškoje 
tyloje. Nebuvo nei bolševikų, nei 
vokiečių.

Zarasų milicija, vadovaujama 
politruko Petrovo, apie 7 klm. nuo 
Zarasų sustojo krūmuose. Bude
liams, matyt, graužė sąžinė, kad 
kalėjime esantieji lietuviai galės 
būti išlaisvinti. Sužinoję kad Za
rasuose dar nėra vokiečių, Pet- 
rov su dviem sunkvežimiais mi
licijos gr{žo atgal į Zarasus. Ma
šinas užmaskavo alėjoje prieš 
bažnyčią. Petrov, galvatrūkčiais 
kelių milicininkų sekamas {bėgo 
Į kalėjimą.

Neužilgo, iš kalėjimo išsiver
žė juodų dūmų kamuoliai. Nusta
tyta, kad karui prasidėjus, į ka
lėjimą buvo suvežtos benzino sta
tinės. Išbėgęs iš degančio kalė
jimo Petrov su milicininkais už
šoko ant mokytojo Algirdo Šaka
lio ir j{ nušovė.

Milicininkai dar kratė lietuvių 
namus ir radę grūdo Į NKVD 
rūsį. Viso suėmė apie 30 žmonių, 
jų tarpe ir keletą moterų.

Kai jau kalėjimas liepsnojo, 
tuojau pat pradėjo degti kiti pa
statai. Civiliai apsirėdęs žmo
gus, reikia manyt iš kompartijos, 
grįžęs su milicija, padegė Bro
niaus Žvinio namus. (Žvinis, ne- 
prikl. laikais buvo Zarasų apskr. 
mokesčių inspektorius). Bolševi
kai namą buvo nusavinę ir jame « 
buvo Zarasų kompartijos štabas.

Žygiuoją į Zarasus vokiečiai, 
pamatę dūmus, paleido artile
rijos padegamąjį sviedinį { Za
rasus, kuris pataikė { Telksnio 
namus Sodo gatvėje. Per pusva- 
landĮ jau visas Zarasų centras 
liepsnojo. Sudegė virš 300 gyve
namų namų ir apie du šimtu 
negyvenamų. Gaisrui naikinant 
Zarasus, politrukas Petrov iš 
NKVD rūsio į kiemą išvedė Joną 
Paukštę ir vietoj sušaudė. Ant
roji auka buvo Jonas Chmeliaus 
kas. Kai išvedėGabrusevičių,virš 
Zarasų pasirodė vokiečių lėktu
vai. Vienas jų ėmė narstyti virš 
NKVD rūmų ir aikštės, apšaudy- 
damas iš kulkosvaidžio. Petrov 
dar spėjęs nužudyti Gabrusevi- 
čių . šoko bėgti su milicininkais 
prie automobilių. Bėgdamas, dar 
prie pašto rūmų užklupo Joną 
Maskoliūną ir jį nušovė. Po to 
visi jie nuskubėjo Daugpilio 
link...

Vos tik jiems išvykus, Zara
suose neužilgo pasirodė vokie
čių kariai. Išsislapstę žmonės 
ėmė rinktis Į tebedegantį mies
tą. NKVD rūsyje buvę suimti iš
sigelbėjo.

Kalėjimo rūsy buvo rastas nu
žudytas Jonas Petniūnas.okieme 
degėsiuose rasta pulk. Įeit. Igno 
Pašilto rūbų nesudegę likučiai.

Visiškai pasienyje, bet jau Lat
vijos pusėje, Kokėsosvnkm. duo
bėje buvo rasta nužudytų lavonai. 
Vieną iš lavonų vėliau atpažino 
kaip savo brolį, dail. Kolba, da
bar gyvenąs Chicagoje. Paaiškė
jo, kad nužudytieji buvo iš Uk
mergės kalėjimo. Juos vežė bol
ševikų kariai. Radę pakely besto- 
viniuojančius Zarasų milicinin
kus, perdavė kurie ir nužudė.

(Bus daugiau)

labai sveikinamas, tai dabar, dėl 
de Gaulle pareiškimų, jo nusista
tymo vesti kontinentalinę.beJAV 
ir britų, politiką -- spaudos nuo
mone, jau kelia naujų frontų pa
vojų. Britai su amerikiečiais tu
rėsią suglaudinti gretas, atsiras 
nauji antagonizmai ir tt.

Jau JAV padaryti pareiškimai, 
J. Restono straipsniu pradedant, 
prezidento pasisakymais spaudos 
konferencijoje ir kitur baigiant, 
buvo {rodymas, kad JAVpasiren
gusios pereiti { priešpuol{. Ame
rika dabar Europoje turėsianti 
vesti dviejų frontų karą ir čia 
kaip tik Vak. Vokietijai, atsidū
rusiai tarp dviejų frontų, teks 
suvaidinti labai svarbų vaidme
nį. Washingtono korespondentai 
Vokietijoje teigia: na, žinoma, 
amerikiečiai gali, ir jėgos ne
panaudoję vak. vokiečius pasi
laikyti savo pusėje. Tačiau, rei
kalui esant, toji jėga gali būti 
panaudota, nes juk Kennedy ne tik 
nenorįs atsižadėti Europos —jis 
tiesiog negali tą Europa leisti 
nurašyti { nuostolius. Juk tai bū
tų, teigia tie korespondentai, pra
džia galo ir pačiai Amerikai.

Bolševikams {vykdžius Zara
sų krašte trėmimus, tuojau pat 
iš kompartijos ir milicijos pasi
girdo balsai, kad antrieji trėmi
mai bus daug gausingesni ir rei
kia laukti ateinančiųjų dienų bė
gyje.

Kai žmonės aptarė suimtųjų 
"kaltę"( nusprendė, kad kiekvie
nas nemažesnis bolševikams "nu
sikaltėlis", tad jei dieną dar slan
kiojo apie savo namus, nakčiai 
su visa šeima persimesdavo {
artimiausj mišką, namus palik
dami Dievo valiai... Miške, jau
nieji peržiūrėdavome atsineštus 
ginklus, darėm grantas iš ak
menskaldžių gautos sprogstamos 
medžiagos, klausėmės miške 
{rengto radijo...

Karas!..
Kai išgirdome per radiją pra

nešimą, griebėmės vienas kitą 
bučiuoti.

Zarasų pusėje raitėsi juodų 
ir balkšvų dūmų kamuoliai... De
gė Lietuvos Šveicarijos gražiau
sias miestas Zarasai... Vokiečių 
kariuomenės motorizuoti dali
niai, žaibo greičiu, nėrė plentu 
Zarasų link. Bolševikiniai kariai 
būreliais susėdę paplentėje il
sėjosi. Ginklus numetę... Niekas 
iš skubančių vokiečių karių ne
klausė, ko jie čia sėdi ir kur 
eina... Vokiečių žaibiško žygio 
iki Daugpilio. bolševikai netrug- 
dė ir nesipriešino. Zarasų prie
miesty Petruniškiuose, smiltynėj 
ir ant stačiatikių kapinių, tirštai 
buvo nugulę beginkliai bolševikų 
kariai.

Jau dvi dienos, kai jie raičio-

De Gaulle politiką smulkiau 
apibūdina H. Gressmann "Die 
Zeit” savaitraštyje. Esą, gene
rolas pavyzdžiu naudojąs 19 am
žių, kai buvusi, prancūzams va
dovaujant, sudaryta autarkinio 
pobūdžio europinių valstybių są
junga. O dabar tokiai sąjungai ne
priklausytų , D. Britanija, būtų 
siekiama vesti nepriklausomą 
nuo Amerikos politiką, ir kokie 
būtų padariniai? Amerikiečiai 
pasitrauktų iš Europos. Plačiai 
skaitomas, rimtas savaitraštis 
štai ką teigia: Europos sampra
ta pas vokiečius kitokia, negu 
vaizduojasi de Gaulle... Jo Eu
ropa, tai --ne mūsų Europa, jo

Pik. Pr. Saladzius 1940m. bol
ševikų pasodintas i Kauno sunk, 
darbų kalėjimą.

BALSUOKIME UŽ MOKESČIU 

SUMAŽINIMĄ CHICAGOJE

§1/Qf MOKAME UZ BONU 
/4A TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

1944 m. pasitraukė su šeima { 
Vokietiją. Ilgesnį laiką gyveno 
Neuffen ir Schwaebish Gmundo 
stovyklose, kur tvarkė švietimo 
reikalus ir mokytojavo. 1949 m. 
atvyko { Ameriką ir apsigyveno 
Rochesteryje, N.Y. Čia jo kūri
masis, kaip vyresnio amžiaus 
žmogui, buvo sunkus. Be to, au
tomobilio buvo užgautas ir sužeis 
tas, turėjo ilgokai gydytis. Nebo
damas tų visų nelaimių bei sun
kumų, energingai reiškiasi vi
suomeniniame ir kultūriniame 
darbe. 1950 m. suorganizavo Ra- 
movėnų skyrių, kuriam sėkmin
gai vadovavo iki 1962 metų vasa
ros. Lietuvių radijo valandėlės 
garbės pirmininkas, Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų bflrelo vado
vas, Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos ir ALB Rochesterio 
skyriaus aktyvus narys, revizijos 
komisijos pirmininkas, lietuviš
kos spaudos platintojas. Kur tik 
pasitaiko proga, jis gyvu žodžiu 
ugdo lietuvybės išlaikymo būti
numą, patvarumą ne tik suaugu
sių, bet ir jaunimo tarpe. Š.m. 
sausio mėn. 27 d. Rochesterio 
LB skyriaus metiniame susirinki
me padarė nepaprastai jaudinan
čią staigmeną. Prezidiumui jis 
{teikė žiupsnel{ Lietuvos žemės, 
kurią jis išsaugojo 19 metų, kaip 
šventą relikviją.

Pastaraisiais metais {vairūs 
gyvenimo smūgiai gerokai pavei
kė jo sveikatą ir dabar sirginė- 
ja, tačiau savo dvasia jis yra ne
palaužiamas, karštas patriotas, 
atkaklus lietuvybės ugdytojas ir 
kovotojas.

Linkime mielam sukaktuvinin
kui pulk. Pranui Saladžiui stip
resnės sveikatos, saulėto am
žiaus ir sulaukti Lietuvos prisi
kėlimo.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1441 So. 49th Court. Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE
SUBURBAN PHONE

.242-4395

.656-6330

MARŪUETTE PARK
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 »«.. lei to 3-2108-9

Chicagos miesto mokesčiai yra 
vieni iš aukščiausių visoje Ame
rikoje. Jais yra susirūpinę netik 
amerikiečiai ir {vairios jų orga
nizacijos, bet ir Chicagos lietu
viai. Neseniai visoje Chicagoje 
t*»vo pasirašomos peticijos, kad 
miesto mokesčiams būtų uždėta 
riba,virš kurios juos Chicagos 
miesto burmistras Richard J. 
Daley nebegalėtų kelti. Tačiau 
tiek jis, tiek ir demokratų par
tija, kurios rankose yra Chica
gos miesto valdyba, nėra nusitei
kę priimti tokią ribą ir kovoja 
prieš ją.

Tuo tarpu Chicagos lietuviai 
yra griežtai pasisakę už ribos 
Įvedimą. Kai buvo pasirašinėja
mos šios peticijos, tai 13-tas War 
das, kuriame yra lietuvių Mar- 
ąuette Parko kolonija, surinktų 
parašų skaičiumi buvo šeštas iš 
50 Chicagos wardų.

Šio mėnesio 26 dieną vėl yra 
puiki proga Chicagoje gyvenan
tiems lietuviams išreikšti pro
testą prieš aukštus mokesčius 
balsuojant už respublikonų parti
jos kandidatus { Miesto Tarybą. 
Šiuo metu Miesto Taryba yra vi
siškoje burmistro Daley bei de
mokratų partijos kontrolėje ir 
daro viską taip, kaip tik jis no
ri. Būtina tad {vesti jon narių 
(aldermanų), kurie tenai kietai 
kovotų už Chicagos miesto biu
džeto ir mokesčių sumažinimą.

Lietuviškajame tryliktame var
de respublikonų partijos kandida
tu J aldermanus yra John J, La
nigan, kuris kaip tik vadovavo 
šio wardo peticijos pasirašymo 
akcijai. Jo išrinkimas mums už
tikrintų stiprų balsą Miesto Ta
ryboje prieš mokesčių kėlimą.

John J. Lanigan dirba kaip re
vizorius žinomoje buhalterijos 
firmoje Lybrand, RossBrothers, 
and Montgomery. Ši patirtis ne
abejotinai jį kvalifikuoja susek
ti bereikalingas išlaidas ir ko
rupciją miesto administracijoje. 
O mokesčiai galės būti sumažin
ti tik tuomet, kai miesto išlaidos 
bus kaip galima mažesnės. John 
J. Lanigan yra gimęs bei augęs 
13 Warde ir gerai paž{sta lietu
vius, nes gyvena pačiame Mar- 
quette Parko centre prie Camp- 
bell ir 71 gatvės. Yra tarnavęs 
Amerikos karo aviacijoje ir 1959 
metais baigė De Paul universi
tetą.

Savo rinkiminėje platformoje 
John J. Lanigan pasižada kovoti 
už mokesčių sumažinimą, biudže
to revizavimą, gavimą 13-jam 
wardui valstybinės gimnazijos, 
{rengimą automobiliams pastaty
mo aikštės prieKedzieir63-čios

gatvės, ir sudarymą specialaus 
komiteto iš {vairių visuomeninių 
organizacijų atstovų išsprendi
mui eilės apylinkės problemų.

Rinkimuose { aldermanus ne
reikia pasisakyti savo partinės 
priklausomybės, todėl visi lietu
viai respublikonai, nepriklauso
mieji ir demokratai kviečiami bal 
suoti už John J. Lanigan vasario 
26 dieną. John J. Lanigan išrin
kimas būtų balsas už mokesčių 
sumažinimą ir sustiprintų lietu
vių {taką bei svarbą tiek res
publikonų tiek ir demokratų par
tijų vadovybėse. Sakome, kad ir 
demokratų partijoje, nes stipriai 
veikianti Lietuvių Demokratų Ly
ga buvo indorsavusi savo kandi
datu { aldermaną J. Jati-Juozai- 
t{, žinomą veikėją lietuvių tarpe. 
Tačiau demokratų partijos vado
vybė neparėmė lietuvio kandida
to ir savo kandidatu paskyrė airį 
politikierių. To pasėkoje 
Juozaitis turėjo atsiimti 
kandidatūrą.

Mes neabejojame, kad 
Juozaitis, kaip kvalifikuotas lie
tuvių kandidatas būtų laimėjęs 
šiuos rinkimus, todėl dabar jo 
vietoje demokratų išstatyto airio 
kandidato pralaimėjimas paga
liau atvertų akis Chicagos de
mokratų partijos bosams, kad 
reikia skaitytis su lietuviais ir 
paremti jų kandidatus { {vairias 
{staigas. Lietuviai respublikonai 
šiuo metu neturėjo aldermano pa
reigoms lietuvio kandidato, ta
čiau artimesnis ryšis ir parama 
respublikonų partijai dabar suda
rys geresnes galimybes netoli
mai ateičiai ir 1964 metais jau 
tikimasi turėti lietuvių kandida
tų } Illinois valstijos valdomuo
sius organus.

Jack 
savo

Jack

Tad balsas už JOHN J. LANI
GAN bus balsas už lietuvių in
teresų sustiprinimą. Vasario 26 
dieną Tryliktame Warde balsuo
ti už John J. Lanigan turi visi 
lietuviai: demokratai, nepriklau
somieji ir respublikonai!

Raimundas Mieželis

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.
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LVS Ramovė atstovų suvažiavimo Australijoje, Adelaidėje gruodžio 29-30d. dalyviai, tarp kurių ma
tomi: Šerelis, Zamolskis, Taunys, Dumčius, Nakušis, Labutis, Pyragius, Taparauskas, Šimkus, Levic
kas, Garolis, Patašius, Petniūnas, Butkflnas ir kt.

PRAŠOM ATSISĖSTI IR RAŠYTI...

Lietuvos Nepriklausomybės Talka
Užsitęsusios kovos už Lietuvos laisvę frontuose darbo rankų ir 

talkos niekad nebuvo perdaug. Tat ir 1956 m. pradžioje LNT ir jai 
remti LNFondo atsiradimas nebuvo pripuolamas. LNT atsiradimo 
ir jos tolimesnio gyvavimo priežastys dar nėra išnykę.

Tik pažvelkime į LNT atsišaukimą, paskelbtą 1956 m. sausio 5 d., 
kuriame, tarp kita ko, sakoma —

-- Visų laisvėje besireiškiančiųjų lietuviškųjų pajėgų sutel
kimas viename nepriklausomybės kovos židinyje galėjo būti 
vienas iš tinkamiausiųjų kelių tiems uždaviniams atlikti. Bet 
tam skirtasis židinys virto kovos lauku dėl įtakos. Žymi vi
suomenės dalis liko dirbtinėmis užtvaromis iš jo išskirta. O 
jame likusiųjų tarpe per eilę metų vyko ir tebevyksta rikiavi- 
masis ir persirikiavimai. Nuolatinis, ypač ginčų lydimas ri- 
kiavimasis yra darbo pragaištis. --

Toji rikiavimosi pragaištis nėra išnykusi ir dabar, tik ji vyksta jau 
kitose formose. Kad esame dar tolokai nuo stabilizacijos, kad nepajė
giame išvengti pretenzingumo ir tendencijų, priešingų vienybės idea
lui, parodė ir šių metų kai kuriuose Vasario 16 dienos minėjimuose 
pasireiškę tendencijos pabrėžti, kad dar daug kur svarbesnėn vieton 
statomas vadovavimo, o ne paties darbo aspektas.

Tuo tarpu tame pačiame LNT atsišaukime toliau sakoma, kad
-- LNT neturi vidujinių srovinių rungtynių ir įtakos pasida

linimo problemų. LNT su niekuo nesivaržo dėl kompetencijos. 
LNT dirba ir padeda dirbti kitiems Lietuvos nepriklausomy
bės labui —

Pasigirdo, kas be ko, vėl užmetimų, girdi, kaip gi suderinti, pvz., 
tautininkų buvimą ALT ir tuo pat metu LNT. Kyla klausimas, o kaip 
gi tada suderinti buvimą ALT tų, kurie atstovaujami ir VLIK? Ar 
ALT priklauso teisė iš Lietuvos politinio pasiskirstymo šaknų iš
augusiems politiniams vienetams nustatyti, kur jie turi priklausyti 
ir ką ir kaip veikti?

Gal nevertėtų ir užsiminti tokių ir panašių "komentarų", jei juose 
nepasireikštų tas ne vien Naujienose reiškiamas pretenzingumas, tas 
nereikalingas troškimas "valdžios" monopolio.

Kada darbas ir pareiga turi užleisti vietą ambicijai, nenuostabu, 
kad lietuvių visuomenėje lieka dar daug vietos reikštis tiems viene
tams ir junginiams, kurie savo jėgas pasiryžę skirti tik kūrybiniam 
darbui.

LNT veikimo dėsniuose pabrėžiama, kad —
su kitomis esamomis, būsimomis, ar naujų formų įgysian- 

čiomis Lietuvos nepriklausomybės kovos organizacijomis LNT 
stengiasi palaikyti savitarpine pagarba pagrįstus santykius ir 
nepriklausomybės kovai naudingą bendradarbiavimą.

Vienybė yra siektina ir to niekas neatsisako. Kol ji bus atsiekta, 
nereiktų atmesti ištiestos rankos bendradarbiavimui. Iki šiol išties
toji Talkos ranka nebuvo tinkamai įvertinta. Tat tiek verti ir vieny
bės sirenų obalsiai.

LNT turi užsibrėžusi eilę vertingų tikslų ir jiems siekti naudingų 
priemonių. Vasario 23 dieną susirenkantiems talkininkams tenka pa
linkėti našaus suvažiavimo ir vaisingos talkos ateičiai.

(j.2.)
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LEISTI GARBĖS PRENUMERATORIAI

Vytautas Abraitis, Richmond 
Hill, N.Y.

Vaclovas Alksninis,. Maspeth, 
N.Y.

Jonas Adamonis, So. Boston, 
Mass.

Vytautas Aleksandrūnas, Los 
Angeles, Calif.

Povilas Ališauskas, Richmond 
Hill, N.Y.

Ignas Andrašiūnas, Evanston, 
III.

Dr. Juozas Bartkus, Chicago, 
III.

Inž. Eugenijus Bartkus, Chi
cago, III.

Antanas Bačiulis, Dorchester, 
Mass.

Juozas Bartkus, Chicago, III.
J. Budraitis, Woodhaven, N.Y. 
Gediminas Biskis, Cicero, III.
Dr. H. Brazaitis, Willoughby, 

Ohio
P. Bulkė, Hamilton, Canada 
Dr. Steponas Biežis, Chicago 

III.
Valerija Butkus, Great Neck, 

N.Y.
Bogotos Lietuvių Moterų Šal

pos Draugija, Colombia
S. Cheleden, Philadelphia, Pa.
Michalina ir Alfonsas Dausa, 

Canada
Dr. J. Dauparas, Chicago, III.
K. Dabulevičius, Chicago, III.
J.S, Galinaitis, Baltimore, Md.
Iz. Gestartas, Australia
Jonas Grigalius, So. Boston, 

Mass.
Stasys Gudas, Brooklyn, N.Y. 
Inž. Jonas Gaižutis, Detroit,

Mich.
Stasys Jakutis, So. Boston, 

Mass.

Edvardas Jansonas, Boston, 
Mass.

Juzė Jokubauskienė, Chicago, 
III.

E. Jurkevičienė, Toronto, Ca
nada

Jonas Jurkūnas, Chicago, III.
Povilas Karosas, New Britain, 

Conn.
Kazys ir Ona Karpius, Cleve

land, Ohio
Jonas Karvelis, Chicago, III.
Pranas Kašiūba, Reading, Pa.
Juozas Kralikauskaš, Newark, 

N.H.
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Sum- 

mit, III.
Aleksas Lapkus, Chicago, III.
Justas Lieponis, Chicago, III.
Povilas Lukošiūnas, Adelaide, 

Australia
Elena ir Kazys Matutis, Chi

cago, III.
Antanas Matjoška, Dorchester, 

Mass.
Bruno Macianskis, Chicago, 

III.
Stasys Mankus, Chicago, III.
Juozas Maurukas, Richmond 

Hill, N.Y.
Juozas Namikas, Chicago, III. 
Matas Naujokas, Chicago, III. 
Bronė Paplėnienė,Chicago, III. 
Dr. Vaclovas Paprockas, Rich 

mond Hill, N.Y..
Domas Penikas, Brooklyn, 

N.Y.
Alfonsas Pimpė, Chicago, III.
J. Pročkyš, Chicago, III.
Petras Petrušaitis, Racine, 

Wisc.
Dr. VL Ramanauskas, Cleve

land, Ohio
Antanas Rėklaitis, Chicago, III.

Pastangos įvesdinti lietuvius, 
latvius, estus į Free Europe ra
dijo tarnybą nėra senas ir nėra 
naujas užmojis. Siekiant radijo 
transliacijų Pabaltijo kraštų kal
bomis, žygių ( ir gana dažnai!) 
buvo daryta ir anksčiau. Com- 
mitte for Free Europe pabaltie- 
čių prašymams liko kurčias, už
kietėjęs.

Dirvos informacijos šaltiniais, 
šiais metais Committee for Free

Mikas Rėklaitis, Chicago, III.
Antanas Senikas, Great Neck, 

N.Y.
Julius Smetona, Cleeland, 

Ohio
Vytautas Stelmokas, So. Bos

ton, Mass.
Pranas Sutkus, So. Holland, I1L 
Adolfas Šimkus, Chicago, III. 
Stasys Šiaučiūnas, Chicago, III. 
Juozas Tamašiūnas, Detroit, 

Mich.
Vincas Tamašiūnas, Detroit, 

Mich.
Valentina Traun, Cheltenham, 

Pa.
Antanas Vagelis, VVorcester, 

Mass.
Alfonsas Valavičius, Los An

geles, Calif.
Jonas Valaitis, Brooklyn, N.Y.
Janina Valiušaitienė, Stamford 

Conn.
Juozas Vaičjurgis, Boston, 

Mass.
Stasys Vidmantas, Melrose 

Park, III.
Eglė ir Jonas Vilutis, Chica

go, III.
K. Žukauskas, Welland, Cana

da
Kun. John B. Žvirblis, Grand 

Rapids, Mich.
Vincentas Gruzdys, Philadel

phia, Pa.
Povilas Švarcas, Mascoutah, 

III.
LTAkademinis Sambūris, Chi

cago, III.
Korp! Neo-Lithuania, Chicago, 

III.
ALTS Clevelando skyrius, Cle

veland, Ohio
ALTS Los Angeles skyrius, 

Los Angeles, Calif.
ALTS Richmond Hill skyrius, 

Richmond Hill, N.Y.
ALTS Bostono skyrius, Bos

ton, Mass.
ALTS Chicagos skyrius, Chi

cago, III.
ALTS Eat Chicagos skyrius, 

East Chicago, Ind.
ALTS Cicero skyius, Cicero, 

III.
Kadangi visų garbės prenume

ratorių bei rėmėjų vardai, pa
vardės ir organizacijų pavadini
mai bus įrašomi į monografiją, 
tai norima viską patiekti kuo tiks
liausiai. Tad, jeigu kuris garbės 
prenumeratorius bei rėrpėjas pa
stebėtų šiame sąraše klaidų ar 
praleidimų, tai tuojaus prašoma 
pranešti ALT Sąjungos Valdybos 
iždininkui: Povilas Ališauskas, 
107-17 118th Street, Richmond
Hill 19, N.Y.

Be to, autorius monografijoje 
daro kai kuriuos baigiamuosius 
pataisymus, todėl monografijos 
išleidimas pavėluotas. Bet jis yra 
pasižadėjęs laike keturių savai
čių viską užbaigti. Tuo būdugar- 
bės prenumerata dar pratęsia
ma iki š.m. kovo mėn. 15 d.

Europe išėjo šturmuoti Bendra
sis Amerikos Pabaltiečių Komi
tetas, kuriam pirminkauja ALT 
pirmininkas L. Šimutis.

Bandymas jungtinėmis jėgo
mis laužti "tylos uždangą" yra 
sveikintinas. Sunku dabar spėti, 
kiek šiame reikale padės Pabal
tiečių Komiteto išsiųstas laiš
kas JAV Prezidentui, o nuora
šai Valstybės Departamentui ir 
Committee for Free Europe pir
mininkui Mr. J. Ridchardsonui, 
jr. Būtų vienoks ar kitoks atsa
kymas, jis Bendr. Amerikos Pa
baltiečių Komitetui padės susi
daryti apytikrį vaizdą, koks šiais 
metais yra JAV Prezidento ir 
Valstybės Departamento nusista
tymas Pabaltijo kraštų atžvilgiu.

Mes džiaugiamės užtikrini
mais, kad priverstinio Pabalti
jo kraštų įjungimo į Sovietų Są
jungą JAV nepripažįsta; kad Pa
baltijo valstybių diplomatinės in
stitucijos turi pilną statusą ir su 
jomis Amerikos vyriausybė bend
radarbiauja.

Vedami šio poveikio, mes pa- 
baltiečiai, ir norime, kad Ame
rikos nusistatymas Pabaltijo, 
kraštų laisvės klausimu pasiektų 
ir pačius pavergtuosius.

Mes labai gerai žinome, jog 
pavergtiems pabaltiečiams ne 
propagandos reikia, bet geros, 
skubiai perteiktinos informaci
jos. Joks kitas pasaulyje kraš
tas šiandien nėra tiek pajėgus 
gerai, objektyviai informacijai su
kaupti ir niekas neturi tokių tech
niškų priemonių informacijai pa
skleisti, kaip Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Tokios ameriki
nių šaltinių autentiškos informa
cijos pabaltiečiai yra pasiilgę!

1952 metais atidarant Ameri
kos Balso transliacijas iš Euro
pos, džentelmenišku susitarimu, 
pabaltiečiai Amerikos Balso 
transliacijom naudojosi kaipkom- 
pensacija už "skriaudą" --pabal
tiečių išjungimą iš Radio Free 
Europe tarnybos.

Šiandien Amerikos Balsas Eu
ropoje yra uždarytas. Pasekant 
aną susitarimą, Pabaltijo kraštų 
kalbomis transliacijos turėtų 
vykti iš Radio Free Europe.

Amerika Pabaltijo kraštuose 
turi milijonus jai ištikimų drau
gų. Tos simpatijos Amerikai at

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartorod and Saporvitod by Hm UnitMl Stalas Govarnmanf 
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MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

• • •

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų perg.vvenom karus, ekonomines 

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

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

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

sirado ne okupacijų metais, bet žy. 
miai anksčiau. Mums, kilusiems 
iš Pabaltijo, ir rūpi, kad Ameri
kos draugų skaičius Pabaltijy ne
sumažėtų, simpatijos neatauštų.

Šio meto sąlygomis vienintele 
tokia priemone yra radijas, ga
lintis atlikti reikšmingą draugiš
kų ryšių vaidmenį tarp Amerikos 
ir Pabaltijo kraštų.

Jei amerikiečiai šios tiesos 
nebūtų linkę pripažinti, mums ir 
geležine uždanga atitvertiems pa
baltiečiams liktų spėjimas--ne
jau Amerika nebenori turėti drau 
gų?

Ir šiandien, kada Bendrasis 
Amerikos Pabaltiečių Komite
tas kreipiasi į JAV Prezidentą, 
prašydamas tarpininkauti, kad 
pabaltiečiai būtų įjungti į Radio 
Free Europe, aš manau, jog.tai 
nėra išmaldos prašymas. Reikalo 
esmė išplaukia iš Amerikos nu
sistatymo pavergtų tautų laisvės 
klausimo ir mūsų, kaip ameri
kiečių, ginančių Amerikos lais
ves, kartu ir susirūpinusių mū
sų tėvų kilmės kraštų laisvė.

Bendrasis Amerikos Pabaltie
čių Komitetas yra svarus veiks
nys kovojant dėl Pabaltijo kraš
tų nepriklausomybės. Jo susirū
pinimas gauti radijo transliacijas 
Pabaltijo kraštų kalbomis turėtų 
rasti platų ir veiksmingą atgarsį 
pabaltiečių išeivijoje.

Bendrasis Amerikos Pabaltie
čių Komitetas prašo jo žygius pa
remti laiškais, nukreiptais į Com 
mittee for FreeEuropepirminin
ką Mr. J. Ridchardsoną, Jr., 2 
Park Avė., New York 16, N.Y.

Laiškų rašymo akcijos turim 
imtis šiandien. Mūsų studentijai, 
vidurinių mokyklų moksleiviams 
krenta pareiga rašyti laiškus ir 
padėti tiem, kurie silpniau apval
do anglų kalbą.

Laiškų rašymo vajuose yra 
daug pasidarbavusi Lietuvos Vy
čių organizacija. Jos pagalbą pra
vartu turėti ir dabar.

Kiek patyriau, mūsų broliai 
latviai ir estai laiškų rašymo va- 
jun įsijungia visoje platumoje. O 
kaip mes?

Duoną taupykim rytdienai, bet 
darbą atlikim šiandien!

SKAITYK IR PLATINK DIRV£!

VYKĘS A. KEPAIAITĖS 
REČITALIS

Sausio 27 d. šaltas popietis 
New Yorke nesutrukdė muzikos 
entuziastams atsilankyti Carne
gie Recital salėn, kur pianistė 
Aldona Kepalaitėturėjo savo kon
certą. Virš 250 vietų turinti salė 
buvo beveik pilna. Ir ne vien 
lietuvių, bet ir svetimtaučių ma
tėsi publikoj.

Pianistė pirmoje dalyje skam
bino Beethoveno -- Sonatą Cma- 
jor. Op. 2 ir Chopino -- Baladę 
F minor, Op. 52 bei tris etiudus 
iš Op. 25. Antroj daly girdėjom 
Hindeniith -- Antrą Sonatą, Ju
liaus Gaidelio — 3 dalykus iš 
suitos pianui ir Debussy -- tris 
preliudus (II knygos) ir Tokata iš 
Pour le Piano. Bisui buvo duota 
dar vienas Debussy kūrinys.

Antrasis A. Kepalaitės pasiro
dymas Carnegie Recital salėje 
yra laikytinas visai vykusiu ir 
buvo aiškus pianistės augimo įro
dymas. Jos technika ir išpil
dymas veikalų įgavo formą, pa
žanga instrumento apvaldyme, 
jėga kur reikia ir perėjimai tik-
ri. Jautėsi, kad yra skirtumas 
tarp Beethoveno ir Chopino ar 
mūsų komp. Gaidelio. Kūriniai 
nebuvo atiduoti tik technišku jų 
išpildymu, bet buvo išgyventi ir 
įsijausti. Jeigu pirmajam pasiro
dyme, debiute, buvo jaučiama 
baimė rečitalinės salės, tai šį 
kartą to nebuvo. Matėm savim pa
sitikinčią menininkę, kuri žino ko 
sėdi prie rojalio.

Daug katučių susilaukė komp.
J. Gaidelio kūrinys.

Malonu, kad pianistė nepasi
tenkina vien senaisiais kompozi
torių kūriniais, bet publikai pri
stato ir modernius.

Amerikiečių "Musical Ameri- 
ca Nr. 7" pastebi, kad "Kepalaitė 
davė nuostabų jėgos laipsnį Beet
hoveno sonatai C major. Atlikta 
tai su gražia maniera, jausmin
gai ir drausmingai. Tos pačios 
savybės buvo matyti išpildant 
Chopiną ir kitus kūrinius. Kepa
laitės svarumas ir pilnas pasi
tikėjimas trykšta iš tvirtų tech
nikos šaltinių, kurie gerai dis
ciplinuoti ir protingai naudoja
mi".

Pianistė A, Kepalaitė reiškia
si muzikiniame amerikiečių pa
saulyje gana dažnai. Vasario 7 d. 
dalyvavo LiederkranzFoundation 
organizuotam koncerte. 14 d. da
lyvavo Hostra kolegijoj, Hemps- 
tead, L.I., o 19d. dalyvaus Carne
gie Recital salėj su Composers 
Group of New York.

Mielai talkina lietuviškuose 
parengimuose. Vasario 10 d. 
akompanavo sol. Uknevičiūtei 
partizanų minėjime,Brooklyne, o 
17 d. akompanavo Operetės chorui 
ir sol. I. Stankūnaitei per 16 vasa
rio d. iškilmingą minėjimą New 
Yorke, Webster salėje.

V.V.

DIRVOJĘ GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš

tu — šios knygos:

Gen. V. Nagius - Nagevi
čius, gyvenimo ir darbų 
apžvalga ......................$6.00

Stasys Santvaras — 
Aukos Taurė — autoriaus 
penktoji lyrikos knyga $2.50 
Leave Your Tears

in Moscow............... $3.95



Nr. 21 — 4 DIRVA 1963 m. vasario 20 d.

Svarstymai ir nuomonės TAUTINĖ VIENYBĖ POLITINĖJE SRITYJE P)

GANA NESANTAIKOS Iš Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimo New Yorke

P. Stravinsko atviras laiškas

LNT Tarybai

Redakcija talpina P. Stra
vinsko atvirą laišką, kaip jo 
asmenišką nuomonę, nesais
tant nei redakcijos nei lie
čiamų organizacijų kalbamu 
klausimu. Vieningos lais
vinimo vadovybės klausimas 
yra visų organizacijų die
notvarkėje. Tuo klausimu bu
vo tartasi ir paskutiniąja - 
me ALT S-gos valdybos po
sėdyje. Tuo klausimu kon
taktuojama ir veikiama. Bet 
P. Stravinsko laiškas gal ge
riau padės išryškinti ne vien 
gerus norus, bet ir esamas 
kliūtis vienybei atsiekti.

Gerbiamieji,

bui. Savaime suprantama, tas 
atėjimas turi būti solidus, nepa- 
žeidžiąs ateinančiųjų garbės ir 
vardo.

VI. 
ateiti 
pirma 
VLIKo grupėmis esminiais lais
vinimo klausimais. Ypač gi tos 
grupės turėtų žinoti, ĮkokĮVLIKą 
jos ateina, kad vėliau nekiltų ne
susipratimų, kur jos yra. Mano 
nuomone, grupėms reikėtų sutar
ti Šiais klausimais:

1. kad tautos laisvinimo inte
resas reikalauja turėti tautos (po. 
pulus, Staatsvolk, body politic 
prasmę) atstovybę, kuri galėtų 
kalbėti ir veikti pavergtosios tau
tos vardu tarptautinėje plotmėje;

2) kad tą tautos atstovybę mes 
jau 20 metų turime VLIKo asme
nyje (tas išryškinta VLIKO 1944. 
II. 16 d. deklaracijoje);

3) kad VLIKas savo teisine pri
gimtimi yra mūsų nacionalinis ko
mitetas (ne valst. vyriausybė), 
išvedąs savo teisę kalbėti tautos 
vardu iš to teisinio fakto, kad jĮ 
sudarė lietuvių politinės grupės, 
kaip tautos politinės minties reiš- 
kėjos ir vykdytojos (tas konsta
tuota jo 1944. n. 16 deklaracijos 
Įvade);

4) kad VLIKas išvedąs ir grin
džias savo turimą teisę (atsto
vauti tautą) aukščiau minėtuoju

VLIKe nesančios, bet J jĮ 
norinčos grupės turėtų 
išlyginti savo pažiūras su

Š. m. vasario 23 Įvyksta Jū
sų suvažiavimas (New Yorke), 
kur be abejo, bus svarstomi Jū
sų LNT ateities darbai ir pla
nai.

Ta proga noriu kreiptis J Jus 
mūsų politinės vienybės reikalu. 
Kreipiuosi savo asmens vardu, 
kaip kiek daugiau tuo reikalu ra
šęs mūsų spaudoje ir tą reika
lą aiškinęsis su Įvairių grupių 
veikėjais savo susirašinėjime su 
jais.

l. Visi akyvaizdžiai matome, 
kaip esame susiskaldę laisvini
mo kovos fronte: vietoje vienos 
laisvinimo organizacijos turime 
kelias (1); vietoje vienos poli- teisiniu faktu, nėra reikalingas 
tinės vadovybės laisvinimo kovos 
fronte turime kelias (2); vietoje 
vieno fondo laisvinimo reikalams 
turime du ar kelis (3); vietoje 
vieningos pažiūros laisvinimo 
klausimais turime jų gausybę 
(4). Kad tokiomis sąlygomis esą 
me nepajėgūs efektingai reikštis 
laisvinimo kovos fronte, rodos, 
savaime aišku.

II. Susiskaldymo pasekmė — 
mūsų nesantaika visuose mūsų 
bendros veiklos baruose. Nepa
sitikime vieni kitais. Nuvertina
me vieni kitų pastangas ir dar
bus. Nesidžiaugiame vieni kitų 
laimėjimais. Netgi trukdome vie
ni kitiems reikštis idėjinio darbo 
srityje. Susidaro nepakenčiama 
ir tvaiki atmosfera. Jos nepa
keldamas, ne vienas mūsų trau
kiasi iŠ bendro darbo, netgi iš 
lietuviškosios bendruomenės.

m. Susiskaldymo ir nesan
taikos dvasia, persimetusi Į ki
tas mūsų veiklos sritis, daro 
priešiškas viena kitai netgi mū
sų bendrines organizacijas, jų 
vadovybes. Argi ne dėl to Liet. 
Bendruomenė negali sugyventi su 
VLIKu ir ALT, pvz., LB Vyr. 
Valdyba priekaištauja VLIKui jo 
"mandatų" neturėjimą, JAV LB 
vadovybė varžosi su ALT dėl 
kompetencijos darbų ar laisvini
mo aukų rinkimo?!

IV. Dėl susiskaldymų ir ne
santaikos silpnėja mūsų bendri
nių organizacijų veikla irpalaips 
niui vyksta mūsų lietuviškosios 
bendruomenės irimo procesas. 
Tas verčia mus visus pergalvo
ti nenormalią padėtĮ mūsų lais
vinimo kovos fronte ir griebtis 
drąsių žygių, radikalių priemo
nių mūsų politinei vienybei (lais 
vinimo kovos fronte) atstatyti. Ma
nau, kad ir Jūs, LNT Taryba, tu- 
rėtute pergalvoti ir persvarstyti 
ŠĮ klausimą iš esmės.

V. Mano Įsitikinimu, LN Tal
kai, lygiai kaip ir kitoms VLIKe 
nesančioms organizacijoms nė
ra kito kelio, kaip ateiti Į VLIKą 
dirbti bendram laisvinimo dar-

dar kokių kitų "mandatų" (kaip 
jam nori Įkalbėti LB vyr. vado
vybė, siūlydama jo rinkimus);

5) kad VLIKas, kaip visos tau
tos atstovybė, priklauso visoms 
mūsų politinėms grupėms, dėl ko 
VLIKe nesančios grupės (iš

skiriant nebent tas, kurios ne. 
pripažintų Liet, nepriklauso
mybės) gali ateiti Į VLIKą savo 
vienašaliu valios pareiškimu.

VII. Išlyginusios savo pažiū
ras preliminariniuose pasitari-

s muose su VLIKo grupėmis, LNT 
grupės (lygiai kaip ir kitos VLIKe 
nesančios) turėtų ateiti Į VLIKą 
bendram laisvinimo darbui be 
jokių išankstinių sąlygų. Bet- 
kokios sąlygos, liečiančios as
menį ar paskirą grupę, mano 
nuomone, nesuderinamos su di
džiuoju tautos laisvinimo tikslu, 
kuris turi būti už viską aukš
tesnis.

VIII. LNT ir LNFondas atei
nant LNT grupėms Į VLIKą, tu
rėtų būti likviduotas. Būtų dar 
gražiau ir politiškai išmintin
giau perorganizuoti esamus LNT 
skyrius Į VLIKo skyrius, saky
sim, pavadintus vietiniais Lie
tuvos Laisvinimo komitetais 
(LLK), besirūpinančiais vietose 
VLIKo darbų parėmimu. Veikian 
čios Chicagoje, Clevelande ir 
Bostone.Liet. Demokratinės Gru 
pės irgi tprėtų susilieti su LNT 
skyriais ir persiorganizuoti Įvie 
tinius VLIKo skyrius (LLK). LNF 
skyriai turėtų būti perorganizuo
ti Į Tautos Fondo skyrius arba 
sulieti su tais TF skyriais (kur 
jie yra).

IX. LNT užsimotus naudingus 
laisvinimo darbus pasiimtų vyk
dyti VLIKas. Pvz., jis pasiimtų 
išleisti ir LNT numatytą infor
macinę knygą apie Lietuvą ir jos 
laisvinimo darbą anglų kalba. Jei 
šiandien, kada LNT atstovauja 
skirtingą pažiūrą Į VLIKą ir Į 
visą mūsų laisvinimo organizaci
ją, tokios knygos išleidimo pati
kėjimas Į jos (LNT) rankas dau
geliui atrodo rizikingas, tai vė-

Politinės vienybės sritĮ refe
ravo min. Vaclovas Sidzikaus-- 
kas, koreferentais buvo: Bronius 
Bieliukas, Vytautas Vaitekūnas ir 
Vyt. Volertas.

V. Sidzikauskas, {vade {politi
nės vienybės klausimo svarsty
mą, priminė, jog tektų pagalvo
ti, ar vienybė neveda J darbo stag
naciją ir siūlė pasvarstyti, kodėl 
politinės vienybės mes vis dar 
nepasiekiame. Kuo skiriamės 
vieni nuo kitų? Ar metodais, 
veiklos priemonėm, ar anksčiau 
padarytomis klaidomis nepatrau
ktam kitų, ar gal asmeninės am
bicijos kliudo.

Pagaliau, jei kalbame apie vie
nybę, -- sakė V. Sidzikauskas, -- 
tai turime žinoti, tarpo ko ji siek
tina. Tarp organizacijų, ar tarp 
vadų? Tada kyla klausimas, ar 
apimam visus, ir jaunimą. VLIK 
eina atdarų durų keliu, ateikite 
ir dirbkite. O gal geriausiai tik
tų darbo vienybė? Tai vis svar
stytinos problemos politinio po
būdžio vienybei siekti.

Bronius Bieliukas apgailes
tavo, kad { šio klausimo diskusi
jas neatvyko tų org-jų atstovai, 
kuriems nemažiau politinė vieny
bė turėtų rūpėti. Jis užakcentavo, 
kad institucijos, kuri kalbėtų vi
sos tautos vardu sudarymas tu
rėtų būti visuomeninio pobūdžio 
ir tai yra mūsų garbės reikalas.

— Atskiruose kraštuose, tų 
kraštų politinei veiklai koordi
nuoti ir jų politinę mintj reikšti 
turi būti tų kraštų politiniai cent
rai, pav. ALT, Argentinos Lietu
vos Išlaisvinimo Centras ir pan.

Jis siūlė mažinti politinių or
ganizacijų skaičių. Tuo būdu atsi
rastų daugiau jėgų, -- sakė jis, — 
tos org-jos būtų didelės ir galin
gos, daug geriau ir daugiau pasi
tarnautų savo tautai. MūsųB-nės • 
org-ja irgi laimėtų. Joje rinki
muose konkuruotų geriausiomis 
savo jėgomis tik dvi ar trys sro
vės, galėtų sėkmingai pasireikšti 
politinėse ir kitokiose instituci
jose ne tik pozicija laimėjusi rin
kimus, bet ir pralaimėjusi opo
zicija savo pozityvia kritika ir kė
limu savo asmenybių. Esu už bend
rą politini centrą, už bendrus at
skiruose kraštuose politinius 
centrus, už dviejų, trijų partijų 
sistemą, -- pabrėžė B. Bieliu
kas.

Vytautas Vaitekūnas politinės 
vienybės klausimą nagrinėjo gana

EMILIJA ČEKIENĖ

išsamiai. Tarp kitko jis kalbėjo: 
-- Veiksnių organizacinė vie

nybė esamose sąlygose dar vis 
neĮmanoma. Pirmiausia tam 
kliudo hipokrizija tų. kurie gal 
daugiausia apie vienybės reikalą 
kalba ir rezoliucijas skelbia. Ma
no supratimu yra hipokrizija kal
bėti apie vienybę, o mintyti apie 
uniformizmą. Vienybė yra, kaip 
amerikiečiai sako, unityindiver- 
sity ir išjungia pastangas kitaip 
galvojančius diskriminuoti ir 
moraliai sunaikinti. Vienybės 
siekimo hipokrizija yra ir tada, 
kai partijos prezidentas paskel
bia, kad ta ar ana org-ja yra sub- 
versyvinio pobūdžio, o po poros 
savaičių deda savo parašą po raš
tu tai pačiai org-jai, kuriame ra
šo: "maloniai kviečiame -- ... 
Įeiti nariu Į Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą". Ar šioks 
kvietėjas neprimena ano anekdo
tinio advokato, kuris diktuoja 
laišką priešininko advokatui ir 
mašinininkės paklaustas, kaip 
kreipsimės Į adresatą: Gerbia
masis, ar gerb. Pone ar kaip? -- 
atkirto: "Kaip tai gerbiamasis? 
Koks jis gerb. ponas. Juk tai suk
čius, žulikas, apgavikas. Rašyk 
jam tiesiai: Mano Kolega."

Antra priežastis, kodėl org. 
veiksnių vienybė dar neĮmanoma, 
yra pastangose vienybės vardu 
pridengti siaurągrupinĮinteresą, 
pastangose naudotis taxationwith- 
out representation. Skelbti vieny
bės rezoliucijas ir negližuoti 
bendruomenės organų reikšmę 
veiksnių vienybei yra tolygu skelb
ti, kad reik daugiau šviesos, bet 
tuo pat metu išjungti srovę. Ir kai 
gerb. VLIKo pirmininkas bend- 
riuomenės organų reikšmei nu
vertinti operuoja teigimu, kad 
bendruomenės veiksnys yra ne 
Lietuvos piliečių ir tatai yra jam 
kliūtis, ir to paties masto betgi 
netaiko savo vadovaujamam VLIK 
kurio daugiau kaip 3/4 taip pat ne 
Lietuvos piliečiai tai, toks vieny
bės rezoliucijomis žongliravi- 
mas faktiškai org-nės veiksnių 
vienybės neartina, bet tolina.

Be abejo, ir nesant veiksnių 
org-nės vienybės, kuri visuoti
nu mastu ir nepasiekiama, nes 
diplomatinis sektorius jau nuo 
Žadeikio laikų labai jautrus sa
vo nepriklausomybei, galėtų būti 
Įmanoma veiklos vienybė -- kal
bėjo Vaitekūnas. Tačiau, nema
tyt jokio reiškinio, kuris rodytų 
padėtĮ pasikeitus. Nes kaip gi 
VLIKo suverenai sėsis prie bend
ro stalo su plebsu? Vliko suve
renumą, kaip liūtas esu gynęs nuo 
tremties Įtakų. Deja konformiz
mas, opurtunizmas ir kitokie iz- 
mai šiandien iš buvusio VLIKo 
paliko tik vardą, tik iškabą, bet 
su visai kitokia substancija, kito
kia prigimtim. Net gi pats VLIK 
apologetas gerb. Lūšys savo rep
likoj dėl mano pastabų Darbinin
ke pripažĮsta VLIKą evoliucija- 
vus, tik pagal savo logiką vistiek 
teigia, kad nepaisant to VLIKas 
tas pats, kaip buvęs. Išeina, kad 
nors žmogus yra evoliucijavęsiš 
beždžionės, jis vistiek tebėra bež
džionė.

Ar yra tarp lietuvių politinė 
vifenybė? Vaitekūnas Įrodinėja 
taip:

-- Pačių laisvųjų lietuvių at
žvilgiu atsakyti "taip" negalima,

liau, kada visi būtume vieningos 
pažiūros esminiais laisvinimo 
klausimais, tos knygos išleidi
mas visiems būtų galimas. J ei 
šiandien, kada esame susiskaldę 
būtų gėda tokiems prisistatyti 
pasauliui aname veikale, tai vė
liau, kai jau būtume vieningi, 
galėtume toje knygoje save gra
žiai rekomenduotis pasauliui ir 
pasirodyti jam laisvės ir valsty
binės nepriklausomybės tikrai 
verti.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto, VLIKo, dvidešim
ties metų sukaktĮ atžymėkime drą
siu posūkiu Į politinę vienybę mū
sų laisvinimo kovos fronte. Tik 
visi tos vienybės nuoširdžiai troš
kime ir sau iš širdies tarkime: 
GANA NESANTAIKOS!

Kreipdamasis Į Jus, LNT Ta
rybą, šiuo savo laišku, turiu vil
ties, kad čia išreikštos mano min - nes jau nuo maždaug 1955 m. pra- 
tys bus ta ar kita forma pana
grinėtos tos Tarybos 1963. II. 23 
d. suvažiavime.

Su gilia pagarba,

Petras Stravinskas
Cleveland, 1963.11.16 d.

dėjo rodytis antisovietiniam lais
vųjų lietuvių nusistatyme pumpu
rai to, ką šiuo metu vadiname tre
čiuoju frontu. Netikras yra papli
tęs ar paskleistas mitas, kad šis 
išsiskyrimas eina iš kartų pro
blemos. Tiesa, jaunesnieji socia-

tiesėdami pirkite saujoje modernioje
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMĄ
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .................................5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ...............  5th $3.98
VODKA pilna kvorta......... ...............................$3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) 5th $3.98

COCTA1LS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89 
NAPOLEON FRENCH BRANDY  5th $3.35 
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15 
BORDEAUX pranc. vynas 5th $0.98

listai, susitelkę Į DDT, beveik in 
corpore nuslydo Į trečiąjĮ frontą, 
triukšmingai sprogdindami Dar
bo žurnalo leidimą, tačiau ap
skritai trečiafrontininkų eilėse 
matome labai skirtingų kartų at
stovus. Mano supratimu, --teigė 
kalbėtojas, -- laisvųjų lietuvių 
politinių siekimų suskilimą iš
šaukia ir skatina: kovingo mate
rializmo ideologija, išsilaisvini
mo perspektyvų miglotumas, 
Įvairūs asmeniniai išrokavimai 
ir avantiūristiniai polinkiai/sve- 
timųjų šiokios ar tokios paskatos.

Taigi, laisvasis lietuvis mate
rialistas savo kovoj su okupantu 
pasijunta suskilęs. Tai skaudi 
drama, kurią tik labai stiprios 
asmenybės pajėgia išspręsti Lie
tuvos valstybingumo labui. Antra 
suskilimo priežastis yra išsi
laisvinimo perspektyvų neaišku
mas, apie ką teisingai kalba vie
nas vokiečių politikas: "kiekviena 
politika skatina dezertyravimą, 
jei ji tegeba savo tikslą, bet ne 
jo atsiekimą nusakyti." Ir kai mes 
skaitome pasirodančius straips
nius apie laisvųjų lietuvių santy
kius su okupuota Lietuva, mes jau
čiame tų spaudos organų intenci
jų grynumą, bet taip pat ir labai 
menką politinę orientaciją ir lais
vinimo kovos strategijos nenuo- 
voką. Stoka išsilaisvinimo per
spektyvos ima ir išbloškia net 
katalikų leidžiamus laikraščius, 
kaip Aidai, 1959 kovo mėn. ved., 
1963 sausio ved., Tėviškės Ži
buriai 1958 m., iš tiesaus kelio.

Mūsų politiniu siekimu vienin
gumas yra daug reikšmingesnis 
dalykas , nei veiksnių organizaci
nė vienybė. Kol visi važiuojame 
tuo pačiu keliu, ta pačia kryp
timi, maža bėda, kad važiuojame 
atskirais vežimais. Svarbiausia, 
kad veiksniai ir visi lietuviai 
būtų vieningi savo politinių tiks
lų ir siekimų atžvilgiu. Mums 
reikia naujai formuluoti Lietuvos 
laisvinimo kovos koncepciją, ku
riai nusilenktų ideologinio egoiz
mo pagundos, kuri išryškintų iš
silaisvinimo perspektyvą, su
teiktų sąvokoms teisingą prasmę 
ir nužymėtų gaires teisingai kryp 
čiai tokiais gyvenimiškais klau
simais, kaip lankymasis okupuo
toj Lietuvoje ir pan., -- baigė V. 
Vaitekūnas.

Diskusijose gyvai reiškėsi ir 
klausytojai: S. Gudas, V. Alksni
nis, A. Diržys, dr. Radzivanas 
ir k,

V. Rastenis pabrėžė, kad poli
tinė vieninga vadovybė gali pasi
daryti tik savo pajėgumu. Kaip 
niekas neišrinko Maironiui ar 
Čiurlioniui visųpripažinimo,taip 
nejmanome išrinkti to pajėgaus 
politinio vadovo, kurio žodžio visi 
klausytų ir j{ sektų. Mums trūks
ta tik daugiau ar mažiau pripažĮs- 
tamos vienos reprezentacijos 
kalbėti visų vardu, o tikram va
dovui reikia prigimto talento.

S. Barzdukas, B-nės Prezidiu
mo pirm., Į iškeltus pasiūlymus, 
kad bendruomenei laikas perimti 
vadovavimą ir politinėje srityje, 
atsakė, jog ligi šiol visos pas
tangos rasti bendrą kalbą nuėjo 
niekais. Dabar b-nė mėgina stu- 
dijinĮ vienybės siekimo kelią. 
B-nė L. laisv. kovoje reiškiasi ir 
kaip kiekvienas dabar einame sa
vo keliu, tai einame daugeliu ta
kelių, taigi ir vienybės ieškokime 
visais takais eidami, gal tada ir 
surasime.

Be to, jis apgailestavo, kadmū 
sų laikraščiai neatlieka viešosios 
nuomonės formavimo vaidmens.

Budingai pasisakė jaunųjų at
stovas A. Gureckas, klausdamas, 
kokias programas turi mūsų po
litinės partijos, kurios atsakytų 
Į šių dienų iškylančius klausi
mus. Todėl, kai iškyla ekstra 
Įvykiai, kaip Brazilijos, Vati
kano ir k. mūsų vadovybės tyli, 
o reaguoja masė. Veiksniai prieš 
Vasario 16 d. papila tuščių žo
džių pynes ir vėl nutyla. Ar ne
bus ta politinė vienybė atstatyta 
tada, kai ji niekam nebebus svar
bi, kai nebeliks visuomenės, -- 
pabrėžė jaunųjų atstovas.

V. Volertas, papildydamas ki
tų pranešimus, pabrėžė, kad vi
si siekia vieno tikslo, tik poli
tinės priemonės skiriasi. Kiek
viena org-ja naudoja jiems tin
kamiausias, prieinamiausias 
priemones ir jų darbai beveik 
nesikartoja, tačiau mums vistiek 
reikalinga viena politinė vadovy
bė, kalbanti visų vargiu, kad ne
liktų srities visų užmirštos. Vien 
politinių org-jųapjungimas nepa
tenkins visuomenės, nes jie ne

apjungia visų lietuvių, todėl b-nei 
pats laikas visa perimti.

TAUTINE VIENYBE KARTŲ 
SANTYKIUOSE

Šią diskusijų dalĮ pravedė dr. 
A. Klimas, K. Kudžma ir Boley- 
Bolevičius.

A. Klimas pabrėžė, kad visos 
kartos yra visiškai vieningos dėl 
Lietuvos atstatymo, o nebesuta
rta tik tada, kai ima diskutuotu 
kaip tą Įgyvendinti. Jis kartas pa
skirstė Į 5 grupes pagal amžių 
ir gimimo kraštus bei išsimoks
linimą. Jauniesiems nebepatinka 
ilgos kalbos, formalios apeigos, 
daug komitetų, posėdžių, jie mėgs- 
ta daugiau darbų. Parengimuose 
jaunimas dirba, padeda, nors ir 
pasibarimo neišvengiama. Ta
čiau Kultūriniam Kongrese jau
nieji buvo apeiti su paskaitom, 
tik mene daugiau leista pasireikš
ti. Spaudos mūsų jaunieji niekad 
neperims, nes nemokės taip ge-’ 
rai lietuvių kalbos. Tarp kartų 
skirtumų yra, bet jie nesudaro 
kliūčių tautinei vienybei siekti. 
Kad jaunieji su vyresniais dau
giau bendrautų, nebūkime visur ir 
visada per daug rimti suraukta 
kakta, be jumoro.

Boley nušvietė kartų santykia
vimą JAV-se, pažymėdamas, kad 
visų kartų atstovus bendrai gali 
matyti tik laidojimo apeigose, bet 
ne parengimuose. Kartų santy
kiavimui labai kenkia moderniŠ- 
kumo perdėjimas. Rytojaus laik
raštis jau skaitomas iš vakaro. 
To pasėkoj atsižadama ir tautiš
kumo, kaip pasenusio.

K. Kudžma pažymėjo, kad kar
tų skirtumai ya skaudesni vyres
niems, kuriems tėvynėje to skir
tumo netektų tiek pajusti. Svar
biausia yra, — sakė jis, — kad 
žmogus nejunta, kada jo laikrodis 
sustojo. Skirtumams švelninti rei
kia šalto proto ir širdies, tai nė
ra problema tautinei vienybei 
siekti.

S. Barzdukas iškėlė liūdną fak
tą, kad lietuvių inteligentija pir
moji pasitraukė iš lietuviško ju
dėjimo, kad lituanistinės mokyk
los yra vargo mokyklos, vaikai 
ateina vis didesniu akcentu, kad 
baliuose studentų būna 600, o po
sėdžiuose vos 150, kad visos kar
tos skiria per maža dėmesio lie
tuvių reikalams.

LIETUVIŲ FONDUI 
ŽIŪRIO VARDU 
APYSKAITA

Inž. Pijus J. Žiūrys, būdamas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos nariu, priklausė 
prie tų, kurie aktyviai domėjosi 
Lietuvių Fondo idėja ir jos re
alizavimu. Jis pritarė tokiam 
fondui, kuris, kaip nesenkąs šal
tinis, gaivintų lietuvių tautos kul
tūrą — jos literatūrą, muziką, 
dailę, mokslą, švietimą. Jis pir
masis iš centro valdybos narių 
pasižadėjo duoti šimtininko 
Įnašą ir dar. svarstymų metu Įmo
kėjo 25 dol.

Bet čia pat inž. ŽiūrĮ užpuolu
si sunki liga, nuvariusi jĮ ir Į ka
pus, neleido jam savo pažado te
sėti. Likusios šimtininko Įnašo 
dalies jis jau negalėjo Įmokėti. 
Bet po jo mirties už j{ Įmokėjo 
kiti -- tie, kurie jautė jam pa
garbą ir Lietuvių Fondą laikė 
vertingesnių daiktu už gėles, su
dedamas prie velionies karste. 
Šituo būdu pildosi velionies va
lia ir po mirties savo Įnašu pri
pildyti tas versmes, kurios ug
dys išeivijos lietuvybę.

I viešą kreipimąsi a.a. inž. Pi
jaus J. Žiūrio vardu vietoj 
gėlių ant jo kapo aukoti JAV 
Lietuvių Fondui atsiliepė 
19: Puškorių Šeima, Ir. ir V. Ric- 
kai, O. Petrulienė, S. B, ir J. 
Smetonai, M. ir J. Misčikai, Va
siliauskienė, M. Dunduraitė.J. ir 
P. Variakojai, J.D.A. Kregždės, 
J. Jakštas, dr. J. Yčas, D. ir J. 
Vilčinskai, SLA Clevelando 14- 
oji kuopa, B. ir J. Bružai, DLK 
Birutės DraugijosClevelando sky
rius, K. Germanas, A. Baltruko- 
nis, dr. J. Mikelėnas ir K. Mike- 
lėnaitė, J. P. Mull-Muliolis. Aukų 
buvo gauta $265.

Šie pinigai JAV Lietuvių Fon
dui per JAV Lietuvių Bendruo
menės Certtro Valdybą paštu pi
niginiu orderiu išsiųsti 1962 gruo 
džio 14. Kartu su jo paties Įmo
kėtais pinigais inž. P.J. Žiūrio 
Įnašas JAV Lietuvių Fondui 
dabar yra $290. Aukų rinkimas 
nestabdomas -- aukas ir toliau 
mano vardu siųsti šiuo adresu: 
18308 Hiller Avė., Cleveland 19, 
Ohio

St. Barzdukas
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AKIMIRKOS Bronys Raila

Metmenys ir ataudai
Maždaug kartą per metus pa

sirodo Metmenys, kultūros 
žurnalas, kurį tokiu atveju būtų 
gal tiksliau pavadinti metraščiu. 
Praėjusių metų pabaigoje pasi
rodė Metmenų penktasis nume
ris -- storokas, knygos forma
to, beveik 200 puslapių. Yra ko 
paskaityti ir pagalvoti.

Tai ne šiaip sau bendrinės pa
skirties ir apimties, bet kaip pa
tys leidėjai vadina. Metmenys 
esą "jaunosios kartos kultūros 
žurnalas”. Dėl tokio pasivadini- 
mo mūsų spaudoje jau būta nuo
monių skirtumo ir pajuokavimų. 
Pats redaktorius ir dauguma bend 
radarbių jau ižengę { ketvirtąjį 
savo amžiaus dešimtmetį; o kai 
kurie artimiausieji redakcijos 
bendradarbiai beveik įpusėję 
penktąją ar net šeštąją dešimti
nę... Ak, kaip skubiai bėga tas 
prakeiktas laikas! Todėl tokį jau
nosios kartos žurnalo apibūdini
mą būčiau greičiau linkęs aiš
kinti ne fizinės, bet dvasinės, 
moralinės, idėjinės, jaunystės, 
jauno temperamento ar bent šios 
rūšies ambicijų sumetimais.

Formos, stiliai, temperamen
tai ar mados yra labiau paieško
mi jaunųjų ir jiems būdingesni. 
Gi pagrindinės idėjos, esminiai 
kultūros ar politikos principai 
sunkiau pasiduoda fizinio am
žiaus įtakoms. Didžiosios esmi
nės -- visuotinės ar tautinės — 
idėjos gimsta retai ir sensta la
bai lėtai. Vadinti jas jaunosios 
ar senosios kartos idėjomis daž
niausia būtų labai netikslu. Tai 
tik tuščios, save apgaunančios 
pretenzijos.

Pagaliau, idėjiniu požiūriu vi
sada gyvenime matome septy
niasdešimt metų jaunuolių ir dvi
dešimt metų senių. Ir jeigu še
šiasdešimt metų modernistas dau
geliui atrodo juokingas, tai tris
dešimt metų akmens gadynės 
konservatorius man iššaukia tik 
gailesčio ir susirūpinimo.

•

Paliekant nuošalėje tas ma
žai ką tepasakančias jaunumo ar 
senumo iškabas, lieka svarbesnis 
klausimas: kaip tos "jaunosios 

cnjoy

STROHS 
and taste what 
fire-brewing does 
for beerflavor!

BEER

The Stroh BreweryCo. Detroit 26. Michigan

ONLY FIRE-BREWED BEER
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AMERICA’S

generacijos" idėjas, galvojimus, 
jausmus ir būdą perduoda vie
šumai šis specialios paskirties 
žurnalas?

Atsakymui man reikėtų paly
ginimo, paremto pusėtinai stam
biu ir gana karčiu patyrimu. Dau
giau kaip prieš dešimtmetį yiena 
mūsų grupė pradėjome leisti ir 
redaguoti Santarvės žurnalą. 
Mūsų galvojimu, tai taip pat tu
rėjo būti "jaunosios kartos" žur
nalas, skirtas kultūros, visuome
nės, politikos ir ypač specialiai 
lietuvių rezistencijos proble
moms aiškintis. Sis spausdintas 
žurnalas ėjo kone pilnus šešius 
metus, išleisdamas keliasdešimt 
smulkiai prirašytų numerių. Jis 
buvo priverstas ne laiku sustoti 
dėl lėšų stokos ir dėl lietuviškos 
visuomenės ledinio šaltumo klau
simams ir reikalams, kurie 
mums buvo ir dar ilgai liks gy
vybiniai (ir taip pat dėl eilės pre
numeratorių bei skaitytojų bandi
tizmo, apgrobusio žurnalą, ne 
vienu tūkstančiu dolerių neatsi
lyginant už jo naudojimą, kas 
priešingu atveju būtų sudarę są
lygas jį leisti dar žymiai ilgiau).

Santarvė sukovojo sunkią, skau
džią, nepopuliarią, bet gerą kovą. 
Ne tik esu įsitikinęs, kad mūsų 
rezistencinės spaudos istorijoje 
ji užims ryškią ir garbingą vie
tą, bet daug kas jau matyti ir 
dabar. Visa eilė jos idėjų, prin
cipų, pažiūrų ir net terminų yra 
gal nejučiomis įėjusių į dar gy
vų užsienio lietuvių galvoseną. 
Kai kurie tiesiai pasisavinti, kiti 
kiek iškraipyti ar net išvirkš
čiais kailiniais. Vėliau pateiksiu 
ir faktų.

Tačiau man visą laiką buvo aiš
kus ir vienas žurnalo trūkumas, 
kuriam ištaisyti stigome ne tik 
lėšų, bet ir sugebėjimo, gal net 
noro ir supratimo. Keliamas 
problemas mes pateikdavome per 
sunkiai, per raizgytai, per kom
plikuotai, eiliniam mūsų visuo
menės nariui vos vos ar visai ne
įkandamai. Žurnalas buvo su
prantamas, ir gal net nepakanka
mai aukšto lygio, tik akademi
kams. Bet kiek tokių skaitytojų 

so liįįht, so right, and oh, so refreshing!

turėjome? Gal penkiasdešimt, gal 
net mažiau.

Visuomeninis žurnalas privalo 
būti leidžiamas publikai, ne aka
demikams, kurie, kaip skaitytojai 
jo neišlaikys. Jam būtina surasti 
visuomenės kalbą ir stilių, patai
kyti į jos pajėgumą ir sugebėti 
painius dalykus pateikti aiškiu, 
suprantamu, grakščiu ir domi
nančiu būdu. Tai yra žurnalisti
kos idealas ir laikraščio ar žur
nalo pasisekimo geležinis įsta
tymas.

Metmenys jam nusikalsta ir gal 
net sąmoningai jį ignoruoja dar 
didesniu mastu, negu Santarvė. 
Kiek pažįstu aplinką, tai šis "jau
nosios kartos" žurnalas negali 
būti įkandamas, taigi, ir intriguo
jantis kaip tik pirmiausia jauna
jai mūsų kartai. Nejaugi jis bū
tų skiriamas tik senajai kartai 
kankintis?

Jei nebus pastangų pakeisti 
žurnalo stilių ir pobūdį, nema
tau prielaidų būti optimistas dėl 
jo ateities. O tokio žurnalo ne
buvimas ar tik merdėjimas bū
tų per didelis nuostolis lietuvių 
išeivijos kultūriniam veidui ir 
lygiui, ypač jos liberaliniam spar
nui.

•
Ką apmeta Metmenys savo 

staklėse? Jų sruogos sukrios, 
visaip dažytų siūlų, storų ir plo
nai nuseilintų, lygių ir su maz
gais. Taigi, apstu įvairaus ver- 
paįo. Žinoma, išbaigto audinio 
čia nėra, vis daugiau tik ieško
jimai, mėginimai. Audiniui gau
ti, dar reikėtų ir visokių atautų.

Yra čia protingos ir beprotiš
kos poezijos, reikalingo ir ne
reikalingo bei neįdomaus meno, 
visa eilė mūsų naujųjų knygų ir 
rašytojų įvertinimų, kruopščiai 
pasiruošusio specialisto bandy
mas pervertinti (tiksliau -- nu
vertinti) M, K. Čiurlionio legen
dą, išpažinčių serija apie ne
priklausomos Lietuvos dorybes 
ir nuodėmes... Šalia to, ir viena 
aktuali mokslinė studija apie sek
sualinius nukrypimus katalikų ir 
protestantų, lankančių ir nelan
kančių bažnyčias.

Waterbury miesto burmistras Edvrard D. Bergin prie miesto savivaldybės rūmų Vasario 16 proga iš
kelia Lietuvos vėliavą, dalyvaujant gausiam būriui lietuvių. Šalia vėliavos matyti kun. Vladas Vichas, 
ALT pirm. C. Bogušas, Jokūbas Trečiokas, policijos vadas Joseph Guilfoile ir kt.

Mūsų temos požiūriu mano dė
mesį labiausia atkreipė visuo
meninių reikalų skyriuje patal
pintas straipsnis apie "trečio
sios jėgos formavimąsi". Jis 
liečia dalyką, kurį laikau visuo
meniškai, tautiškai ir dvasiškai 
svarbiausiu praėjusiais metais, 
ir toli gražu dar neužsibaigusiu.

Metmenys čionai surado "tre
čią frontą". Esą ligšiol mūsų 
visuomenėje buvo aiškūs antiko
munistiniai ir prokomunistiniai 
blokai. Gi dabar atsiradęs ir 
"trečiasis frontas" —nekomunis
tinis blokas, kurio reiškėju da
rosi Vienybės savaitraštis. Šis 
"frontas" parodęs tik vieną ne
abejotinai stambią ydą, — kad 
naudojęs sovietinius šaltinius 
1941 m. laisvės kovotojams dis
kredituoti. O šiaip jis turįs eilę " 
įdomių, net gerų ar bent palan
kiai aptartinų savybių, -- net • 
daugiau, negu tie visi muzėji- 
niai konservatoriai ir džingi- 
schanai iš antikomunistinio blo
ko, kuriuos straipsnio autorius 
tai paniekinančiai, tai rūsčiai 
smerkia.

"Trečią frontą", esą sudaro 
sentimentalieji ir skeptiški re
alistai, kurių dalį mes stumiame 
ar jau nustūmėme į "Laisvės” 
bendradarbių eiles. Juose betgi 
pastebimas "tautinis įsipareigo
jimas" ir "laikraštinėatsakomy- 
bė tiksliai ir įdomiai informuo
ti apie svarbiuosius įvykius”. 
Tiesa, vietomis ir jie plaukia 
pavojingais vandenimis, bet,anot 
str. autoriaus, "gal būt,galės at
likti naudingą funkciją kintančiuo
se mūsų visuomeninių debatų 
kontekstuose"!.

•

Gaila, kad šis straipsnis to
kiais svarbiais klausimais ir su 
tokiais toli siekiančiais {taigoji
mais pasirašytas tik inicialais 
V, Kv. Sprendžiant iš jų ir iš ra
šinio stiliaus, žinovų man buvo 
paaiškinta, kad Šio "trečio fron
to" koncepto kūryba priklausan
ti pačio Metmenų vyr. redakto
riaus Dr. V. Kavolio plunksnai. 
Tad jaunosios kartos žurnalo įsi
pareigojimas ir laikraštinė at
sakomybė dar labiau padidėtų. 
Atvejis virsta visai rimtas ir 
reikšmingas. Jis lyg taptų to žur 
nalo "generalinė linija", kiek ji 
liečia mūsų tautinę, politinę ir 
kultūrinę laikyseną sovietų pene- 
tracijos atžvilgiu. Nors pavienių 
neigiamos kritikos balsų dėl to 
rašinio mūsų spaudoje jau būta, 
tačiau per eilę savaičių po žur
nalo pasirodymo dar nepastebė
jome nė vieno neigiamo ar kri
tiško pasisakymo iš tų, kurie žur
nale surašyti, kaip artimiausieji 
redakcijos bendradarbiai.

Man šios Metmenų idėjos buvo 
paskatinimu giliau susimąstyti 
ir pamėginti vieną kartą kiek 
nuodugniau išsiaiškinti. Nors iš 
patyrimo žinau, kad tėra nedaug 
vilties "atlikti naudingą funkci
ją kintančiuose mūsų visuome
ninių debatų kontekstuose", - -bet 
čia debatai jau reikalingi.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ.

New Yersey gubernatorius Hughes įteikia Lietuvių Dienos prokla
maciją Vasario 16 proga New Jersey Lietuvių Tarybos pirm. inž. V. 
Mėliniui ir vicepirmininkei iz. Dilienei. Vyt. Maželio nuotrauka

Baleto šokėja TERESĖ STASAITĖ - SHASER dalyvaus Čiurlionio 
ansamblio koncerto - baliaus meninės programos išpildyme. Koncer
tas įvyks šį šeštadienį, vasario 23 d. 7:30 v.v. šv. Jurgio parapijos sa
lėje.



1963 m. vasario 20 d.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
LIETUVIU AUDITORIJOS 
TRADICINIS ŠAMPANO 

BALIUS
Šį šeštadienį, vasario 23 

d. Lietuvių Auditorijos 
(3137 So. Halsted Street) 
specialiai dekoruotose pa
talpose įvyksta tradicinis 
šampano balius. Turtingoje 
programoje dalyvauja pa
garsėję ispanų šokėjai Sil- 
via ir Carlos, lydimi gitaros 
ir vokalinio akompanimen
to. Dainuoja populiarus ir 
publikos' mėgiamas treje
tas: Jonė Bobinienė, Geno
vaitė Mačytė ir ' Genovaitė 
Peškienė. Nuotaikingo m i s 
dainomis debiuto j a tenoras 
Viktoras Petrikonis. (Įspū
dinga programa prasidės ly
giai devintą valandą vaka
ro).

šampano baliaus karalie
nės rinkimai ir dovanos! 
Viešnioms bei svečiams — 
nemokamai prancūzi š k a s 
šampanas, šokiams nuo 8 
vai. vak. gros, L. Biknevi- 
čiaus vadovaujamas Lietu
vių Auditorijos orkestras. 
Veiks bufetas.

Salės ir visų patalpų de
koravimą atlieka plačiai ži
noma specialistų įmonė: 
Auditorija bus paversta 
Paryžiumi, kuriame vyraus 
lietuviška nuotaiką. Tokio 
dekoravimo patalpa gal dar 
nebuvo mačiusi.

Lietuvių Auditorija, vėl 
perėjusi j lietuvių rankas, 
laukia visuomenės susido
mėjimo ir moralinės talkos, 
kad senai lietuvybės tvirto
vei vėl sugrįžtų jos pelnyta 
garbė ir geras vardas.

Staliukus iš anksto gali
ma rezervuoti, telefonuo- 
jant DAnuhe 6-1345.

• Korp! Neo-Lithuania, 
Chicagoje, sekdama sena 
korporacijos tradicija, ren
gia Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo 45 metų 
sukakties iškilmingą minė
jimą.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas fil. Antanas Kal
vaitis. Meninę dalį išpildys 
jaunosios korporacijos pa
jėgos, vadovaujamos gar
bės filisteres G. Modestavi- 
čienėsir R. Stakausko. Į mi
nėjimą maloniai kviečiami 
atsilankyti svečiai — kor
poracijos artimieji, visas 
studijuojantis jaunimas, bei 
korporantai su šeimomis. 
Svečiai bus. vaišinami kava, 
griežiant Hi-Fi muzikai.

Minėjimas įvyks š. m. ko
vo mėn. 3 d., 3 vai. 30 min. 
p. p. B. Pakšto salėje, Chi
cagoje,

• Korp! Vytis ir ASD va
sario 24 d., 2 vai. p. p. Chi
cagoje, Jaunimo Centre tu
rės bendrą sueigą. Vytautas 
Kasniūnas kalbės apie lie
tuvių spaudą. Tema: Dabar
tinės lietuvių spaudos var
gai ir džiaugsmai.

• Ne vien puošnūs rūbai, 
bet ir šukuosenos bus mo
deliuojamos. Kovo 10 d., 3 
vai. p. p. Jaunimo Centro 
patalpose — Madų parodoj. 
Modeliai bus sušukuoti 
”Fantasy”, grožio salione.

USED CARS FOR SALE

1958 Volkswagen 
Convertible 

Low mileage, has new top, 
conlpletely reconditioned and 
ready to go at

$1,095

1960 Volkswagen Scdans.
CHOICĖ OF 2

Completely reconditioned, ra- 
dios, heaters, vvhile sidevvall 
tires.

Only $1,295

1961 Volkswagcn Scdans
CHOICE OF 2

I Black — I \Vhite. Both equip- 
ped with radio, healer, aide- 
view mirrors. Sharp!

$1,495

• Lietuvos gen. konsulas 
dr. P. DauŽvardis turėjo 15 
minučių pasikalbėjimą su 
Bob Elson iš Chicagos 
WCFL radijo stoties, gar
siajame Pump kambaryje, 
Ambassador West viešbuty
je, kurio metu buvo primin
tas Nepriklausomybės atkū
rimas, Nepriklausomos Lie
tuvos padaryta pažanga vi
sose srityse, Lietuvos oku
pacija, žmonių apiplėšimas, 
priespauda ir nuteisinimas, 
tautos troškimas būti laisva 
ir t.t. Baigiant pasikalbėji
mą, programos vedėjas Bob 
Elson palinkėjo Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

• L. T. Akad. Sambūris 
Chicagoje vasario mėn. 23 
d.. B. Pakšto svetainėje, 
2801 W. 38 gt. rengia tra
dicinį Užgavėnių blynų ba
lių. Svečiai bus vaišinami 
balių šeimininkių gamintais 
užkandžiais ir Užgavėnių 
blynais bei kava be atskiro 
mokesčio, šokių muziką pa
tieks B. Pakšto orkestras. 
Veiks gėrimų bufetas. Sta
liukai galima užsisakyti iki 
vasario 21 d. pas fil. J. že
maitį — 7056 So. Campbell 
Avė. (įėjimas iš 71 g-vės) 
nuo 7-9 vai. vakaro, telef. 
HE 6-2231.

Įėjimas 4 dol., studentams 
3 dol.

Pradžia 8 vai. vakaro. 
Kolegos neolithuanai ir T,. 
T. Akad. Sambūrio nariai 
su bičiuliais kviečiami į šį 
pobūvį atsilankyti. (15-21)

• Pavasaris Madų Pasau
lyje, bus atskleistas Jauni
mo Centre kovo 10 d., 3 vai. 
p. p. Parodą rengia Korp. 
Giedra! Atsilankę galėsite 
ne vien tik gėrėtis puošniais 
rūbais, atgabentais iš New 
Yorko, bet kartu ir pasigė
rėti skanumynais. Staliukus 
prašome iš anksto rezervuo
ti susidarius 10 žmonių 
kompanijai po 6 vai. vakaro 
pas O. Eringytę 925-6428.

HELP WANTED MALĖ

MECHAN1C
Immediate opening for well- 
rccommended married man 
able to perform fleet main- 
tenance. Truck overhaul ex- 
perience helpful. Continued 
company growth insurės 
steady income with advanc- 
ement opportunities.

Apply Personnel
Department

United Parcel 
Service Ine.

4901 Lakeside Avė.
.(19. 20. 2i>;

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SĖT — UP & OPERATE 
CONDO.MATICS & CREENLF.ES TO 4" 

PERMANENT J.OB, 
IDF.AL WORK1NG CONDITIONS. 

XE\V PLANT. ESTABLISHED PIRM.

S. & K. SPECIALITY CO. 
25901 Fargo Av., Bedford Hgts. 

292-7460
(?i, 22).

1963 Volkswagen Sunroof 
Fully equipped wilh radio, hea
ler, vvhile sidevvall liros. This 
car U liko nevvl Turquoise 
color.

Only $1,850

Station Wagons
Kombis & Pancl Truckš 

CIIOICE OF 6
Ali completely reconditioned & 
ready to go!

From $695-$1,995
Ycars range from ’58 - ’62

1959 English
Ford Anglia

Necds a lillle.
$350

Vasario 10 d. Beverly Shores 
Lietuvių Klubas surengė iškil
mingą Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą, Coro- 
nado Lodge salėje. Klubo pirmi
ninkas Z. Jonynas atidarė minė
jimą pristatydamas svečią adv.
R. Skipitį, kuris išsamiai 
pasakojo nepriklausomybės pa
skelbimo aplinkybes ir vargus, 
kuriuos lietuvių tauta turėjo pa
kelti. C. Kriščiūnas palietė Ame 
rikos Lietuvių įnašą tam pačiam 
tikslui pasiekti. Sugiedojus Tau
tos Himną, sekė meninė dalis; 
kurią išpildė "Ateities" tautinių 
šokių grupė, vadovaujama B. Šo- 
to ir jaunas akordeonistas Stel
mokas, jau spėjęs laimėti keletą 
pirmųjų prizų. Ypatingai malonu 
pažymėti, kad tiek menininkai, 
tiek kviestas svečias kalbėtojas. 
Klubo pakviesti, mielu noru su
tiko prisidėti prie šios šventės 
pasisekimo be jokio atlyginimo 
ir jiems priklauso didelis kredi
tas, kad Klubas surinko tiek aukų 
lietuviškam reikalui. Minėjimo 
dalyviai suaukojo Amerikos Lie
tuvių Tarybai --$142.00, Vasario 
16 Gimnazijai $25.00, Lituanus 
$5.00 ir Lietuvių Bendruomenei 
$2.00. Klubas savo ruožtu $100.00 
Kultūros Fondui.

PADĖKA

Pilėnų Tunto Tėvų Komitetas 
širdingai dėkoja savo vakaro- 
baliaus rėmėjams ir talkinin
kams:

Sol. L. Stukui, akomp. G. Kar- 
sokienei, šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. B. Ivanauskui, kun. 
P. Dzegoraičiui, Dirvai, Drau
gui, Darbininkui, Liet. Radijo 
Vedėjui J. Stempužiui, Draugo 
koresp. V. Rociūnui, dr. H. Bra
zaičiui, dr. D. Degėsiui, dr. A. 
Juškėnienei, d r. A. Lenkauskui, 
dr. A. Martui, dr. Z. Sabatai- 
čiui, dr. J. Skrinskai, dr. Alg. 
Nasvyčiui; ponioms O, Jokūbai- 
tienei, Augienei, Auginienei, Ba - 
kūnienei, Civinskienei, Ežers-

EAGLE STAMPS ADD MORE TO YOUR SAVINGS

MAY 4 BASEMENT
D0WNT0WN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE

Taupykite! KOL TURIME 7200!
4.95

JEI BE TRUKUM Ų garsiu gamyklų

SPORTINIAI MARŠKINIAI 
VYRAMS IR IŠEIGINIAI

Spėkite, 
kieno?

Kiekvienas vyras Cle
velande ir apylinkėse 
nori tos GAMYKLOS 
GAMINIŲ! / VIENI

Pirkite dėžę už šia žemę, 
pinigus taupančia pardavi
mo kaina!
IŠEIGINIAI MARŠKINIAI
Aukštai vertinamos medvilnės lygios med'iagos ir 
medvilnės oxfordo medžiagos; įvairios apykaklės; 
normalūs, perverčiami rankogaliai; kole'.’i.iu mode
liai. Dydžiai 14-17 (rankovės 32-35); balti, lygių 
snalvu, dryžuoti, kai kurie liuksusiniai balti toje 
grupėje.

SPORTINIAI MARŠKINIAI
Austos medvilnės gingham, medvilnės batique, skalbk 
ir dėvėk medvilnės oxfordo medžiaga, medvilnės 
challis ir daugelis kitų; ivy, reguliarių, pulloverio 
stilių; įv. apykaklės. Dryžuoti, margi, lygūs ir t.t. 
Dydžiai S-M-L-XL.

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS DEPARTMENT...
THE MAY CO., ALL I STORES, INCLL'DING SOUTHGATE

16 d. Clevelande tautiniame darbely prie dr. Jono Basanavičiaus paminklo Juozas Audėnas 
inž. Pautienis, dr. Pautienis, Leknickas, Audėnas, ALT pirm. Ziedo- 

J. Garlos nuotrauka

Vasario
padėjo vainiką. Stovi iš kairės 
nis, inž. Gargasas ir Daugėla.

kienei, U. Gaižutienei, L. Gai- 
žutienei, Garlauskienei, Januš
kienei, Minkūnienei, B. Nasvy- 
tienei, Premeneckienei, Puško- 
rienei, Rukšėnienei, Steponavi
čienei, Sušinskienei.Valiukienei; 
pp. Blinstrubui, Dobrovolskiui, 
Gaižučiui, Kaklauskui, Karsokui, 
Lazdiniui, Melsbakui, Mockui, 
Peckui, Rukšėnui, E. Steponavi
čiui; mus parėmusioms firmoms 
-- Friendly Flower Gėlininkys
tei, Globė Parcel Service, Ine., 
Joseph Mull-Muliolis, Paulina 
Mozuraitis - Bennett, Portage 
Market, Della Jakub & Son, J.
S. Sohio Service Station, Supe
rior Savings & Loan Assoc;

Taip pat esame sužavėti skau
čių ir skautų nuoširdžia ir dar
nia talka ir šia proga reiškiame 
savo pasigerėjimą ir padėką Pi
lėnų Tunto T-untininkui V. Jokū
baičiui, skautininkams V. Bace

vičiui, G. Juškėnui, V. Kizlai- 
čiui, B. Rėkui; Neringos Tunto 
"Bičių" skilčiai ir jos vadovėms 
skilt. M. Petkevičiūtei ir pskl. 
Rūtai Jokūbaitytei, skautėms O. 
Bačiulytei, L. Filipavičiūtei ir 
E. Eimutytei; skautams akade
mikams, skautams vyčiams, jū
rų skautams ir studentams.

Dėkojame ir visoms viešnioms 
bei svečiams, gausiai atsilankiu
siems | mūsų vakarą, kadangi 

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės 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.
Krautuvėj —■ 431-6339 Cleveland 3, Ohio

tik visų jūsų gražaus susibūri
mo dėka, šis vakaras praėjo 
ne tik gražioje ir jaukioje nuo
taikoje, bet ir davė gražaus pel
no, {galindamas mus {vykdyti už 
sibrėžtą tikslą --savo skau
tus pasiųsti į Tautinę 
jubiliejinę skautų vasa
ros stovyklą.

Ačiū.
Pilėnų Tunto Skautų Tėvų 

Komitetas

2 už $5

MAYFIELD MOTORS
2926 Mayfied Rd. YE 2-5700

CREENLF.ES
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• Pašto viršininkas Nel- 
son E. Sundermeier prane
ša, kad penktadienį, vasario 
22 d., ryšium su G. Wa- 
shingtono gimimo diena 
pašto įstaiga neveiks. Tiek 
centrinė įstaiga, tiek sky
riai tą dieną bus uždaryti ir 
paštas nebus išnešiojamas.

I
• Nepriklausomybės šven

tės minėjimo proga, vietos 
ALT skyrius paruošė rezo
liuciją JAV prezidentui 
Kennedy, kurią iškilmingo 
minėjimo metu perskaitė 
Ingrida Stasaitė. Ji taip pat 
pristatė gausiai susirinku
siai visuomenei svečius, at
silankiusius į minėjimą.

• Čiurlionio Ansamblis 
vasario 17 d., 1 vai. televi
zijos programoje "Polka 
Varieties" pasirodė savo 
liaudies dainų pyne. Ta pro
ga trumpą pasikalbėjimą, 
per televiziją davė adv. J. 
Smetona.

• Jonas Kazlauskas paja
mų mokesčių blankas pildo 
importuoto ir vietinio mais
to prekybos PATRIA — 794 
East 185 g. raštinėje kiek
vieną šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų. Te
lefonas Patrijoje 531-6720.

"Gatvės Vaikas” 
Clevelande

ALB I-os Apyl. Valdybos 
kviečiamas, kovo 16 d. iš 
Chicagos atvyksta Lietuvių 
Scenos Darbuotojų Sąjun
gos dramos ansamblis, šv. 
Jurgio parapijos salėje pa
matysime jų vaidinamą 
"Gatvės Vaikas”, kuris Chi
cagoje buvo statomas net 
tris kartus su dideliu pasi
sekimu.

Kvietimus iš anksto gali
ma įsigyti Lietuvių Preky
bos Namuose nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vak., sekma
dieniais po lietuviškų pa
maldų šv. Jurgio parapijos 
salėje. Galima užsisakyti ir 
telefonu nuo 6 vai. vak., 
skambinant F. Eidimtui tel. 
881-1921 arba A. Karsokui 
721-5117. Kvietimu kaina: 
$2.50, $2.00 ir $1.50.

• Lietuviams Budžiams 
Remti Valdyba vasario 9 d., 
Lietuvių salėje suruošė bly
nų balių-vakarą, kuris pra
ėjo su geru pasisekimu. Lie
tuviai budžiai, paruošti dail.

Solistė ALDONA STEMPUŽIENĖ š{ šeštadienį vasario 23 d. Čiur
lionio Ansamblio koncerte-baliuje su vyru ir mišriu choru išpildys 
meninę programą. Baliaus pasisekimas toks didelis, kad liko tik ke
lios laisvos vietos, kurias dar galima rezervuoti pas A. Penkauską, 
tel. SW 5-7079. Koncertas - balius {vyksta šv. Jurgio parapijos salė
je. Pradžia 7:30 v.v. Šokiams gros Neolituanųorkestras. Baliaus me
tu {vyks dovanų paskirstymas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

I

VIRŠUJE: Clevelande {vykusio 
Vasario 16 minėjimo N. parapi
jos salėje dalyviai.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Vasario f6 minėjimo Clevelande rengėjai ir svečiai. Stovi iš kairės: LLK narys Juozas Audėnas, kon
greso atstovas Charles A. Vanik, J. Daugėla, J. Mull-Muliolis, Kovach, ALT pirm. K. Žiedonis, Edv. Ka- 
talints ir L. Leknickas

K. Žilinsko, talkininkaujant 
Dr. Žilinskienei, suvaidino 
Balio Sruogos Giesmę apie 
Gediminą. Aiškia lietuvių 
kalba prologą patiekė: D. 
Tamulionytė, T. Idzelytė ir
A, Nakelis, supažindinant 
klausytojus su giesmės tu
riniu. Dail. K. Žilinsko pui
kiai paruoštu dekoracijų fo
ne prasidėjo veiksmas, ku
rio veikėjai pavaizdavo Ge
dimino sapną. Vaidinimas 
padarė žiūrovams gerą įspū
dį. Vaidino: M. Pautiėnis,
B. Rutkauskas, A. Nakelis, 
A. Rutkauskas, L. Balys ir 
V. šarkauskas.

Po vaidinimo, orkestrui 
grojant, šeimininkės sve
čius vaišino skaniais Užga
vėnių užkandžiais ir vėsi
nančiais gėrimais.

KUN. J. GRIGONIO pagerbi- 
mo-susipažinimo pietų metu bus 
meninė programa. Ją išpildys 
Clevelando vyrų oktetas, vadov. 
Ryto Babicko, solistas Julius Ka
zėnas, akompanuojant Reg. Bra- 
zaitienei ir Ingrida Stasaitė.

Pietūs rengiami vasario 24 d. 
2 vai. p.p. Naujosios parapijos 
salėje.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

• Pajamų mokesčių blan
kus pildo Edvardas Karnė
nas Baltic Prekybos Na
muose, 6905 Superior Avė., 
šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro. Kitomis 
dienomis prašoma šaukti 
telefonu F,R 1-4732.

East Cleveland,
2 šeimų namas, 5-5 kamb., 
išbaigtas 3 aukštas, gara
žai, šiltas vanduo, arti Ra- 
pid Transit, krautuvių, mo
kyklų.

Parduoda savininkas.
MU 1-6389

(21, 22)

» v
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DIENA SKIRTA LIETUVAI
Ohio gubernatorius James 

Rhodes Vasario 16 savo aktu pa
skelbė Lietuvių Diena. Kiek tuo 
aktu išreiškiamas Amerikos gy
ventojų, jos vyriausybės narių ir 
atstovų ryšys su pasaulio dalimi, 
kurios gyventojai išgyvena ilgas 
komunistinės vergijos dienas, 
tiek lietuvių pastangos Vasario 
16 švenčiant vyksta ne vien sau, 
bet vergijos dar nepažinusiems 
priminti, kad kaip nedaloma yra 
laisvė, taip visiems pavojinga ver
gija.

Clevelande Vasario 16 minėti 
buvo pradėta jaunimo.

Vasario 9 d. - -studentaineoli
tuanai kartu su ALT S-ga, Vasa
rio 15 d. šv. Jurgio parapijos 
mokykla, ne tik gražiai paruo
šusi mokinius lietuvių dainų, šo
kių ir deklamacijų, bet ir pa
kvietusi arčiau su Lietuvos pro
blemomis supažindinti inž. Alg. 
Nasvytį, knygos "Leave Your 
Tears in Moscow" autorių;

Vasario 16 dieną Vysk. Va
lančiaus lituanistinė mokykla 
kruopščiai paruošta programa 
savosios šeimos, mokinių, jų tė
vų ir mokytojų tarpe, gražiai at
šventė didžiąją sukaktį.

PAGRINDINIS GI LIETUVIŲ 
VISUOMENEI MINĖJIMAS VY
KO VASARIO 17 D. NAUJOSIOS 
PARAPIJOS SALĖJE.

ALT Clevelando skyriaus val
dybos ruošiamas Neprikl. Šven
tės minėjimas sutraukė pilnutėlę 
salę ne tik lietuvių, bet visą eilę 
svečių, valdžios ir kitų tautybių 
atstovų. Tokios šventės minėji
mas ir turi savo prasmę, kai 
ne vien tik sau kartojame isto
rines datas ir nublukusias fra
zes, bet savo teisę Į nepriklau
somą valstybę stengiamės kuo 
tiksliausiai {rodyti tiems žmo
nėms, kurie turi {takos ne tik 
JAV, bet ir pasaulio politikoje.

Minėjimą pradėjo ALT pirm.
K. Žiedoms. Himnai, malda ir 
organizacijų vėliavos suteikė mi
nėjimui tinkamą nuotaiką.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą Clevelande savo atsilan
kymu pagerbė kongresmanas 
Charles A. Vanik, atvykęs kartu 
su motina p. Vanik, naujasis 
Cuyahogos apskr. šerifas Mc- 
Gettrick, miesto tarybos narys 
Edw. Katalinas, susisiek, komi- 
sionierius, spėjęs savodarbupa
sižymėti lietuvis kp. Skerotes, 
Be to, pavergtų kraštų laisvini
mo veiksnių atstovai --vengrų — 
Kovach, estų — Straks, latvių -- 
Ievins, slovėnų -- Kozak.Bezub- 
lev.

Pagrindinis kalbėtojas, sve
čias iš New Yorko Juozas Audė

nas buvo pristatytas Jono Daugė
los.

J. Audėnas savo žodyje pa
brėžė reikalingumą laisvės kovo
je vadovautis valstybingumo idė
ja. Mes neprivalome mokinti pa
vergtų savo tautiečių, ką jie turi 
daryti, nes jie patys puikiai ži-

* STUDENTAI ATEITININKAI 
Clevelande vasario 22 d., penk- 
tadienj 7 vai. vak. Čiurlionio Ans. 
patalpose ruošia priešgavėnin{ 
pasilinksminimą.

Chicagos vyčių choras išpildęs meninę programą Clevelande ruoš
tame Vasario 16 minėjime. Prie mikrofono kalba ALT pirm. K. Žie- 
donis. Prieky išsirikiavusios organizacijų vėliavos.

J. Garlos nuotrauka

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00„ SUPERIOR
1% SAVINGS

IN TOWN OFFICE — 6712

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 11763 

no, ką jiedaro. Mūsų pareiga juos 
informuoti ir darnoje veikiant 
vykdyti savo uždavinius, tose sri
tyse, kuriose'esam pasiruošę sa
vo organizaciniu pasiskirstymu. 
Politinė vadovybė yra patikėta 
mūsų pasiuntiniams ir politinėms 
laisvinimo organizacijoms.

Toliau Juozas Mull-Muliolis 
šiltais žodžiais pristatė aukštąjį 
svečią — kongresmaną Charles

HEARING AIDSSUPERIOR. AT EAST 68 ST.

VISKAS
AUSYJE

$99.60

936 Eiwt 185 SI.
KE 1*7770

r

HOME AND
REMODELING LOANS

A. Vanik, kuris savo žodyje iškė
lė ne tik ateities problemas, bet 
jautria oratorija parodėgiliai pa
žįstąs lietuvių kultūrą, Lietuvos 
praeiti, jos dabartines proble
mas.

Jis tvirtai stovįs už pavergtų
jų tautų rezoliuciją kongrese. 
Kongresmanas Ch. A. Vanik, baig
damas savo prasmingą kalbą, pa
siūlė visų pavergtų tautų vado
vybėms veikti vieningai, lygiai 
kaip vieninga privalanti būti ame
rikiečių visuomenė užsienio poli 
tikos klausimais.

Koncertinę dalį išpildė Chi
cagos Vyčių choras, vadov. muz. 
Fausto Strolios, akomp. Jonui 
Byanskui. Choras padainavo virš 
12 (su bisais) dainų Ir buvo šiltai 
publikos priimtas. Vyčių 25 se- 
niorų kp. prezidentas Sadauskas, 
dėkodamas chorui už gražų pa
sirodymą, jteikė kašę gėlių. Kon
certo solo partijose pasirodė Ann 
Mary Kassell, Albinas Rudze
vičius ir Mečys Mikutaitis.

Pertraukų metu buvo pristato
mi aukojusieji Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Bene gražiausią 
dovaną -- gerojo darbelio sąs- 
kaiton {teikė Neringos skaučių 
tunto Bičių skiltis, patarnavusi 
rūbinėj. Iš surinktų pinigų, jos 
20 dol. paaukojo ALT.

Po minėjimo svečiai dar ilgo
kai dalinosi {spūdžiais ir vaiši
nosi apatinėje salėje.

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

gakųv, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, i>/2 gara-

RE 1-9170

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų "Stock Casualty 
Co’s’’ duoda 15-25'/i nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų "REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys "NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.
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KAS IR KUR?
•Juozas Audėnas, atvy

kęs į Clevelando ALT sky
riaus ruošiamą Vasario 16 
d.- minėjimą, kurio metu pa
sakė pagrindinę kalbą, ALT 
Clevelando skyriaus valdy
bos lydimas, apsilankė Dir
vos redakcijoje. Ta proga 
svečių knygoje J. Audėnas 
įrašė šiuos žodžius: "Spau
dos ir šviesos židinį aplan
kyti visuomet miela ir ma
lonu. šiandien kaip tik svar
bi diena, t. y. Vasario šešio
liktoji. Palinkėsiu, kad Dir
vos tvirtas lietuviškas žo
dis padėtų mums nors savo 
mintimis gyventi arčiau 
Lietuvos. J. Audėnas”.

• New Yorko lietuviai 
krikščionys demokratai ruo
šia seminarą vasario 23 d., 
4 vai. p. p. Apreiškimo pa
rapijos mokykloje. Semina
ro tema: struktūriniai pasi
keitimai Sovietų Sąjungoje 
ir Lietuvoje postalininiam 
periode. Referentu bus 
tarptautinės teisės specia
listas prof. dr. D. Krivickas 
ir koreferentu politikas ir 
visuomenininkas J. Audė
nas. Moderatoriumi St. Lū
šys. Po pranešimų paklausi
mai ir diskusijos. Visi lie
tuviai yra kviečiami daly
vauti.

* V. ŠLIUPAS, T. REMEIKIS 
ir V. GERMANAS sudaro Filis
terių Skautų S-gos studijų dienų 
rengimo komisiją. Šiose studijų 
dienosezkurios planuojamos At
velykio savaitgalj, Chicagoje, bus 
nagrinėjama akademikų skautų 
aktyvesnis dalyvavimas Lietuvos 
laisvės kovoje.

ALT sekretorius inž. Eugenijus Bartkus, viešėdamas Los Angeles 
buvo susitikęs su JAV kongreso atstovu Alphonzo E. Bell, {nešusiu { 
Kongresą rezoliuciją Pabaltijo kraštų laisvės reikalu. Nuotraukoje iš 
kairės: inž. E. Bartkus, Mrs. A. Bell, kongresmanas A. Bell ir L. Va
liukas. L. Kančausko nuotrauka

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną 
puikią dovaną. Nepraleiskite progos, nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 1963 m. balandžio 
15 d. Ir niekur kitur, tik užsisakant per Dirvą.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □ 
pinigai □

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS TALKOS TA
RYBOS SUVAŽIAVIMO 

VIETA
Besi rengiantiems daly

vauti Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkos Tarybos su
važiavime pranešama, kad 
suvažiavimas įvyks vasario 
23 dieną (pradžia 10 vai.), 
New Yorke, pabaltiečių būs
tinėje (Free Baltic Home), 
131 East 70 St. 
(Artimiausia požeminio 
traukinio stotis — IRT, 
Lexington line, 68 St., lo- 
cal).

Posėdžių pabaiga numa
toma apie 6 v. v. Suvažia
vimo dalyviai turės progą 
apsilankyti ALT Sąjungos 
rengiamama Užgavėnių va
kare, kuris įvyks FESTI- 
VAL (V. Steponio) resto
rane, 40 East 26 St., 7 v. v. 
(Prie tos pačios požemio 
traukinio linijos, stotis 28 
St., local).

20 METŲ SUKAKTIS
Vasario 21 d. sueina de

šimts metų nuo Lietuvių 
Moterų Atstovybės New 
Yorko Klubo įsisteigimo. 
šios sukakties minėjimas 
įvyks kovo 2 dieną, Baltų 
Laisvės Namuose, New Yor
ke, 6:3° vai. vak.

Kalbės Emilija Putvytė 
tema: ”1863 metų sukili
mas”. Kotryna Grigaitytė- 
Graudušienė, šių metų 
"Draugo" premijos laurea
te, skaitys savo poeziją.

Sukakčiai atžymėti, kovo 
mėn. 23-24 d., Apreiškimo 
parapijos salėje, rengiama 
lietuvių moterų dailininkių 
meno paroda.

(parašas)

BOSTON

Los Angeles AUT skyriaus surengto Vasario 16 minėjimo dalyviai 
ir svečiai. L. Kančausko nuotrauka

Vasario 24 d., 3 vai. po 
piet įvyksta Antano Smeto
nos rečitalis Bostone, kurį 
rengia ISABELLA STEW- 
ART GARDNER muziejus, 
2, Palace Road, Boston 15. 
Programoje Haydn’o sona
ta Es-dur (1798), Beetho- 
veno Sonata Es-dur, Opus 
81a (Das Lebewohl) ir Cho- 
pino sonata B-moll, Opus 
35. Įėjimas nemokamas, šis 
rečitalis vyksta žinomo mu-z 
zikos pedagogo William N. 
Mason vadovybėje. Artistai 
parenkami konkurso keliu 
iš visos Amerikos.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 40 M. 
ATVADAVIMO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

L. Bendruomenės Bostono apy
linkės valdyba š.m. vasario mėn. 
9 d. Amer. Lietuvių Pil. D-jos 
salėje suruošė Klaipėdos krašto 
atvadavimo sukakties minėjimą.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
pirm. St. Jurgelevičius, pakvies
damas Į garbės prezidiumą Joną 
Stikliorių, svečią iš Philadelphi- 
jos. O, Ivaškienę -- Amerikos Lie
tuvių bendruomenės Tarybos na
rę ir J. Vaičaiti Bendruo
menės Bostono apygardos pirmi
ninką. Po to lietuviškosios radi
jo valandėlės "Laisvės Varpas" 
vedėjas P. Viščinis perdavė iš 
juostelių {rašytas vėliavos nulei
dimo iškilmes Kaune, Karo mu
ziejuje, taip pat buvo perduoti 
JAV ir Mažosios Lietuvos him
nai.

Jonas Stikliorius savo paskai
toje priminė, kad Klaipėdos kraš
tas, kaip mes j{ suprantame, nė
ra Mažoji Lietuva, o tik jos da
lis. Tikroji Mažoji Lietuva yra 
šiaurinė Prūsijos dalis su Klai
pėdos kraštu. Taip pat prelegen
tas smulkiai išaiškino Klaipėdos 
{kūrimo istoriją,Vytauto kovas su 
kryžiuočiais ir Mažiosios Lietu
vos žemių likimą. Taip pat pla
čiai išaiškinta Klaipėdos sukili
mo istorija ir laisvas prisijun
gimas prie D. Lietuvos. J. Stik
liorius tiki, kad tiek D. Lietu
vai, tiek Mažajai, ateis laisvės 
diena ir lietuvių tauta savo et
nografinėse žemėse atsikurs vie
na, nedaloma Lietuvos valstybe.

Meninėje dalyje solistas B. Pa- 
vilavičius, akomp. muz. J. Gai
deliui, padainavo keletą dainų.

Mažoji B. Adomavičiūtė pa
deklamavo P. Lemberto "Prie 
Baltijos".

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu ir bendromis vaišėmis.

(p.m.)

Ieva ir Albinas Trečiokai, šiuo metu kelionėje po Karibų jūrą at
šventę 40 metų vedybinio gyvenimo sukaktj, atsisveikina su "Ouen 
Frederica" laivo kapitonu C. C. Contoyannis, kurio buvo pakviesti { 
susipažinimo vakarą.

Naujas potvarkis 
siuntiniams į Sovietija

Gerai žinoma Cosmos Parcels 
Express Corp. jau baigia pasi
ruošti pagal Vneshposyltorg, Mas
kvoje, leidimą, naują patarnavi
mą Amerikos gyventojams užsa
kyti dovanas giminėms ir drau
gams Sovietų Sąjungoje.

Kiekvienas galės iš ilgo sąra
šo parinkti ir užsakyti savo gi
minėms ir draugams naudingus, 
patvarius ir geros kokybės daik
tus, kurie gaminami Sovietų Są
jungoje. Jųtarpe--automobilius, 
motociklus, dviračius, televizi
jos aparatus, radijo priimtuvus, 
šaldytuvus, plovimo mašinas, va
lomąsias mašinas - vacuum clea- 
ners, siuvimo mašinas ir daug 
kitų daiktų. Svarbu ir tai, kad 
tuos visus daiktus, reikalui esant 
taisys vietoje; taip pat kiekvienas 
galės gauti reikiamas tiems apa
ratams ar mašinoms dalis.

Pati operacija patarnavimui ir 
tų dovanų užsakymų išpildymui 
greitai prasidės. Cosmos Par
cels Express Corp. rekomenduo
ja šia naudinga paslauga pasinau
doti, nes visos dovanos čia pilnai 
apmokamos. Pristatymas yra 
greitas ir garantuotas, be to, nė
ra jokių suvaržymų kas dėl daž
numo ar kiekio tų dovanų užsaky
mo.

Smulkmenos kaip galima pasi
naudoti tuo patarnavimu bus pa
skelbtos šiame laikraštyje arti
moje ateityje. (vb)

• Dr. VI. Ramanauskas 
apmokėjo Dirvos prenume
ratą vienam iš Vasario 16 
Gimnazijos mokinių. Dar 
1961 m. Dr. VI. Ramanaus
kas buvo surinkęs 20 mece
natų, kurie sutiko prenu
meruoti Dirvą Vasario 16 
Gimnazijos abiturientams. 
Tie patys aukotojai ir šie
met prašomi ta auka parem
ti lietuvių moksleivių Vo
kietijoje norą sekti ir ste
bėti lietuvių spaudą. Jei ku
ris aukotojų šiemet dėl ku
rių nors priežasčių nebega
lėtų ta auka prisidėti, pra
šome vistiek pranešti Dir
vos administracijai, kad jo 
vieton galėtume rasti kitą. 
20 mokinių jau turime. Rei
kia turėti tiek pat geros šir
dies lietuvių, suprantančių 
tų moksleivių prisirišimą 
lietuviškam žodžiui.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ
• Kun. Saldukas, žinomas 

veikėjas, Saleziečių vadovy
bės perkeltas j Medelliną ir 
paskirtas Antioųuios pro
vincijos Saleziečių ūkio vir
šininku. Persikėlęs į Medel
liną gyvai įsijungė į lietu
višką veikimą.

• Inž. Juozas Kalėda, il
gus metus išdirbęs teksti
lės "Indulana” fabrike tech
nikiniu viršininku, persikė
lė į metalo ”Apolo” fabriką 
aukštoms pareigoms.

• Dvi pagyvenusios lietu
vės, bet sveikos ir stiprios, 
geros šeimininkės - virėjos 
norėtų gauti Amerikoje šei
mininkės pastovią vietą. 
Kas norėtų jas atsikviesti, 
gali rašyti M. Klemenaitė,
Ap. a’ereo 1872, Medellin, 
Colombia.

Los Angeles Tautiniuose Namuose surengtame šeimyniškame po
būvy vasario 9 d, Lietuvos atstovas J. Rajeckas tarp losangeliečių. 
Iš kairės: ALTS skyr. pirm. A. Mažeika, kons. dr. J. Bielskis, Tau
tinių Namų šeimininkas Pr. Skirmantas, J. Rajeckas, D. Railienė ir 
Br. Raila. L. Kančausko nuotrauka

Los Angeles lietuvių žinios
* Dr. Juozas Jurkūnas, 

Korp! Neo-Lithuania filis
teris, LT S-gos darbuotojas, 
akt yvus bęndruomeninin- 
kas, įsigijo real estate leidi
mus. Los Angeles apy
linkių, o taip pat atvykstą 
iš kitų miestų lietuviai, no
rintieji įsigyti ar parduoti 
savo nuosavybes, gali drą
siai tikėtis rasti nuoširdesnį 
ir geresnį patarnavimą pas 
savo tautietį. Dr. Juozą Jur
kūną galima rasti 15307 
Grenshaw Blvd. įstaigoje ir 
pasiekti telefonu OS 9-2558, 
o vakarais namuose — DA 
6-3077,

* JONĖ PETERIENE, Tauti
nės Sąjungos linksmavakaryje, 
Tautiniuose namuose, vasario 2 
d. atlikdama programą perskaitė 
Pulgio Andriušio feljetoną "Bė
dos dėl kadi 1 jako". Jonė Pėte- 
rienė yra Dramos Sambūrio ak
torė. Tame pat vakare jauna iš
raiškos šokio menininkė Kizy- 
tė pašoko porą šokių.

* ŠIMTO DOLERIŲ INAŠ£ Tau 
tiniams namams paskyrė Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 75 
kuopa savo susirinkime vasario 
3 d., tapdama tų namų dalininke. 
Tame pat susirinkime Susivieni
jimo kuopa paskyrė$50auką Ame
rikos Lietuvių Tarybai ir nutarė 
pinigus siųsti tiesiai { Chicagą 
ALT valdybai.

Kun. Saldukas- lietuviškame bazare Medelline.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Rich- 
mond Hill skyriaus narės kviečia atsilankyti j

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ, 
kuris įvyks Festival Restorane ir bare — 40 East 
26th Street, New York City, 1963 metų vasario 
mėn. 23 dieną, 7 vai. vakaro.

Lietuviškos vaišės, koktail, šokiai ir kitos staig
menos, grojant 'Butrimo orkestrui.

Įėjimas $5.00; studentams $3.00.
Richmond Hill Skyr. Valdyba

* 16 VASARIO MINĖJIMAS, 
kur{ rengė ALT Los Angeles 
skyrius, vyko ukrainiečių salė
je vasario 10 d., nes parapijos 
vadovybė atsisakė duoti šiam mi
nėjimui salę.Liet. Nepr.Talkos at
stovybė 16 Vasario minėjimą ren
gė Tautiniuose namuose vasario 
16 dieną. Long Beach lietuviai tą 
šventę mini vasario 23 d. ir kvie
čia saviškę ir losangeliškę publi
ką.

Iškilmingas Vasario 16-tos 
minėjimas Long Beach. Cal.

Long Beach Lietuvių Klu
bo ruošiamas minėjimas 
įvyks vasario mėn. 23 d., 6 
vai. p. p. Machinist’s salėje 
— 728 Elm Avė., Long 
Bearh.

Minėjime dalyvaus mies
to burmistras ir kiti aukšti 
vietos valdžios pareigūnai. 
Lietuvos laisvinimui bus 
renkamos aukos. Minėjimo 
metu burmistrui bus įteikta 
knyga "Palik ašaras Mask
voje”. Dalį programos už
pildys lietuvių Klubo narių 
choras, vadovaujamas mu
ziko St. Kalvaičio. Po minė
jimo veiks bufetas. Klubo 
valdyba nuoširdžiai prašo 
Los Angeles ir apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti 
Long Beach lietuvių ruošia
mame minėjime.
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