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Ludwigo Erhardo startas
Nors busimasis Vokietijos kancleris į Adenauerio kėdę atsisės tik rudenį, jis 
jau gegužės mėn. tris kartus įrodė savo politinius sugebėjimus: sėkmingai už
baigė metalo darbininkų streiką, padidino savo partijai 3o% balsų skaičių per 
Ž. Saksonijos rinkimus ir išgelbėjo nuo suirimo tarptautinę muitų konferenciją.

"Nuo Hitlerio laikų mes ne- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS 
girdėjom tiek daug kartų links
niuojant tėvynės labą, kaip per 
paskutines 24 valandas" —skun
dėsi Vakarų Vokietijos metalo 
darbininkų unijos atstovai, išėję 
iš būsimo Vokietijos kanclerio ir 
dabartinio vice-kanclerio bei 
ūkio ministerio prof. Ludwigo 
Erhardo kabineto. Juos ten, kar
tu su pramonininkų atstovais 
Erhardas uždaręs laikė tol, kol 
jie pagaliau susitarė dėl atlygi
nimo pakėlimo. Su tuo asmeni
niu laimėjimu Erhardas Įsijun
gė Į Žemutinės Saksonijos prieš 
rinkiminę kampaniją ir per rinki
mus laimėjo krikščionių demo
kratų partijai beveik 30% balsų 
daugiau negu per 1959 m. rinki
mus (1.351.401). Tarptautinėje 
arenoje Erhardas laurus nusi
skynė Ženevoje prasidėjusioje 
GATT -- General Agreement on 
Tariffs and Trade --konferenci
joje. (Žiūr. Dirvos 60 Nr.: "Į. 
vienybę ... per užpakalines du
ris").

Toji konferencija kritiško mo
mento susilaukė tada, kai euro
piečiai atmetė amerikiečių pa
siūlymą sumažinti tuojau mui
tus 50%, motyvuodami tuo, kad 
amerikiečių muitai esą žymiai 
aukštesni ir už tat praktiškai iš 
bendro sumažinimo laimėsią tik 
amerikiečiai. Dėl to buvo gin
čytasi penkias dienas. Pagrindi
nis Europos pažiūros gynėjas Lux- 
emburgo užsienio reikalų minis
teris Schaus pabrėžė, kad jei JAV 
ir sumažins 50% savo muitus 
tekstilei ir chemikalams, jie vis 
tiek liks tokie aukšti, kad Euro
pos tos rūšies pramonės gami
niams nebus jokių galimybių pa
kliūti {JAV rinką. Tačiau JAV 
delegatas, buvęs Eisenhoverio 
Valstybės Sekretorius Christian 
Herter, nerodė jokio noro nusi
leisti. Lygiai tokią pat griežtą 
poziciją užėmė Prancūzijos fi
nansų ministeris Giscard d'Es- 
taing. Erhardas šnekėjosi priva
čiai keletą kartų per dieną ir su 
vienu ir su kitu. Pagaliau Er
hardas pasiūlė kompromisinę 
formulę, kuri siūlė, prieš numu- 
šant muitus 50%, pirmiau juos 
daugiau ar mažiau išlyginti. Tai 
liečia visus tuos muitus, kurie 
esą "žymiau" skirtingi.

Tačiau tuo dar nesutikimai ne
pasibaigė. Prasidėjo ginčai dėl 
žodžio "žymiai" — vokiškai 
"wesentlich", prancūziškai "sen- 
sible", angliškai "significant". 
Konferencijos dalyviai aiškinosi, 
ar tie trys žodžiai reiškia vieną 
ir tą patį dalyką. Pagaliau buvo 
priimta Šveicarijos ūkio ministe
rio Dr. h.c. Hans Schafner pa
siūlytas paaiškinimas, kad "žy-

miais" muitų skirtumais laikomi 
tokie, kurie yra reikšmingi gėry
bių mainuose. "Faktinai mes at
likome ne ekonomistų, bet kalbi
ninkų uždavinį" -- skundėsi vė
liau Erhardas. "Sveikas žmonių 
protas pagaliau laimėjo -- rašė 
New York Herald Tribūne — ir 
už tai reikia dėkoti Ludwigui Er- 
hatdui, Konrado Adeanuerio įpė
diniui". TokJ pat kreditą Erhar- 
dui atiduoda ir Time, cituodamas 
jo tok{ posak{: "Mes susitarėm 
dėl kiaušinio kevalo, koks bus jo 
vidurys, mes dar nežinome."

Iš tikro, kaip minėjau jau Dir
vos 60 Nr., susitarimas dėl vi
suotinio muitų sumažinimo dar 
pareikalaus nemažai laiko, re
zultatų negalima tikėtis anksčiau 
kitų metų rudenio, tačiau faktas, 
kad Erhardas išgelbėjo tų pasi
tarimų, kurie yra vadinami "Ken
nedy Round", pradžią ir leido 
jiems pereiti {žinovų rankas, ku
rie galės tyliai pašalinti nuomo
nių skirtumus, be abejo pakėlė 
Erhardo prestižą prezidento Ken
nedy akyse, o tai svarbu, turint 
galvoje ŠĮ mėnesi numatyta JAV 
prezidento viešnagę Vokietijoje, 
o taip pat kiek vėliau numatytą 
naują de Gaulle vizitą Vokieti
joje. (Tas vizitas išplaukia iš 
Prancūzijos-Vokietijos draugiš

kumo sutarties, kuri numato vy
riausybės galvų pasitarimus kas 
šešis mėnesius.)

Kokius sunkumus sutiks Er
hardas tarptautinėje scenoje,gal
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gerausiai pavaizduoja tas faktas, 
kad aplamai imant, viešosios 
nuomonės formuotojai dar tebe
gyvena priešvokiškom nuotai
kom, kurios, atrodo, labai suma
niai yra pakurstomos iš Mask
vos. Taip, pavyzdžiui, Vokietijos 
delegacijai atvykus {neseniai Ka
nados sostinėje Ottawoje Įvykusią 
konferenciją, valdinė Canadian 
Broadcasting Corporation rado 
reikalo per savo televizijos tink
lą pademonstruoti filmą iš Bel- 
seno kaceto. Sutikęs tok{ prie
šišką nusistatymą, Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Schro- 
ederis tuojau pat pasiskubino pa
reikšti, kad vokiečiai sutinką iš 
anksto su visais nutarimais, ku
riuos tik toji konferencija pri
ims. (Reikia pastebėti, kad toje 
konferencijoje nebuvo jokių dis
kusijų ir balsavimų, nes dėl jos 
eigos jau buvo tyliai susitarta 
taip vadinamais 'diplomatiniais 
kanalais').

Kalbant apie priešvokiškasnuo
taikas dar reikia paminėti, kad 
kolumnistų 'dekanas' Walter Lip- 
pmann {spėjo {Vokietiją besi ren
gianti vykti prezidentą Kennedy 
neremti savo užsienio politikos 
draugystę su Vokietija, nes tai... 
kliudysią Vokietijai susitarti su 
savo kaimynais ir Rytų Europa. 
Tuo tarpu Nikita Chruščiovas, 
kuris tokiais pareiškimais labai 
džiaugiasi, pats pranešė Ludwi- 
gui Emardui, kad pakvietimas’ 
apsilankyti Sovietų Sąjungoje, ku- 
r{ jam asmeniškai {teikė prieš

(Nukelta { 2 psl.)
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimas gegužės 31 ir birželio 1 d. St. Louis mieste praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Į banketą atsilankė JAV kongreso atstovas Thomas B. Curtis, kurį čiam matome prie 
garbės stalo tarp ALT S-gos pirmininko Vytauto Abraičio ir Seimo rengimo komisijos pirmininko dr. 
Povilo Švarco. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

TAUTINĖS SĄJUNGOS LINIJA NEPASIKEITĖ
ALTS pirm. V. Abraičio žodis atidarant seimą

Nacionalinėje organizacijoje 
jos visuotinis atstovų suvažiavi
mas yra labai svarbus momentas 
tos organizacijos gyvenime. Nuo 
jo pasisekimo, nuo jame padarytų 
sprendimų didele dalimi priklau
so visos organizacijos kryptis ir

visa jos ateitis. Man tenka nepap
rasta garbė kaip S-gos pirminin
kui atidaryti A.L. Tautinės S-gos 
7 seimą, kuriam S-gos Valdyba 
parinko patĮ Amerikos vidurį —' 
St. Louis.Missouri.šio seimo šei
mininkais ir rengėjais pakvies-

POPIEŽIUS JONAS XXIII 
MIRĖ BIRŽELIO 3

"Popiežius Jonas XXIII buvo 
skirtas vadovauti Katalikų Baž
nyčiai, tačiau jo rūpestis žmoniš
kumui neturėjo nei tikybinių nei 
geografinių ribų". Tai preziden
to Kennedy žodžiai, darant pa
reiškimą Popiežiaus mirties 
proga. Vienybės ir Taikos Popie
žiaus vardas liks simboliu, nu
šviečiančiu Popiežiaus Jono ke
lią, nors tame kelyje liks dar 
aiškintinų klausimų, kurie teks 
vienon ar kiton pusėn nukreipti 
Popiežiaus Jono pasekėjams.

Pasišventimas taikai ir žmo
niškumui išplėtė Vatikano politi
kos ribas iki Kremliaus sienų. 
Kiek toji politika būtų toli nuėju
si, kaip ją būtų išnaudojęs Krem
lius, šiandien sunku numatyti, 
lygiai kaip sunku numatyti, ar Po
piežiaus Jono Įpėdinis eis tuo

pačiu plačiuoju keliu.
Viena tik aišku, Popiežiaus Jo

no laikotarpis liks pasauliui gy
vas, kaip išvedęs ir iškėlęs Va
tikano siekius į platųjį pasauli, 
neatsižvelgiant J mūro ar gele
žies uždangas.

Popiežius Jonas negalavo pas
kutiniųjų metų bėgyje, tačiau ga
lutinės krizės susilaukė gegužės 
31 d. Gydytojai buvo nustebinti 
Popiežiaus vitališkumu ir jėga, 
kuria jis stengėsi nugalėti mir
ti, kol stiprioji Italijos ūkininko 
sūnaus širdis nebeatlaikė.

Bent š{ kartą ideologiniai iš
siskyręs pasaulis vieningai gedi 
ir vieningai užjaučia Popiežiaus 
Jono mirtĮ.

ALT Sąjungos seimo mandatų komisija registruoja atvykstančius { 
seimą atstovus. Stovi iš kairės: T. Blinstrubas ir J. Česonis. Prie 
stalo sėdi komisijos narės: V. Tervydienė, A. Švarcienė, A. Kleinai- 
tienė. Stovi Br. Tiškus. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMO REZOLIUCIJA

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas, {vykęs 
1963 m. gegužės 31 d, ir birželio ld. St. Louis mieste, išklausęs 
t>r. Jono Balio ir Dr. Vaclovo Paprocko pranešimus apie vadina
muosius kultūrinius mainus su pavergta Lietuva, tą klausimą 
plačiai išdiskutavęs ir giliai išnagrinėjęs, vienbalsiai nutarė 
pareikšti lietuvių visuomenei š{ savo nusistatymą.

1. Sovietų Sąjunga, siekdama Įgyvendinti savo okupacinius 
tikslus ir prisidengusi vadinamųjų kultūrinių mainų skraiste, 
mėgina { šią tariamųjų kultūrinių mainų akciją {jungti ir laisvojo 
pasaulio lietuvius ir tuo susilpninti jų laisvės kovos ryžtą. Vadi
namųjų kultūrinių mainų iniciatorius ir inspiratorius yra Lie
tuvos okupantas, ir ši akcija tarnauja jo, bet ne pavergtos Lie
tuvos žmonių reikalams.

2. Suvažiavimas
a) {spėja Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narius ir 

lietuvių visuomenę -- nesileisti { vadinamuosius kultūrinius 
mainus, Lietuvos pavergėjo inspiruojamus, ir

b) smerkia bet kokią laisvojo pasaulio paskirų lietuvių 
iniciatyvą, puoselėjančią vadinamuosius kultūrinius mainus, sie
kiančius pavergtoje Lietuvoje {gyvendinti Sovietų Sąjungos už
mačias ir laisvajame pasaulyje susilpninti ryžtingą lietuvių nu
sistatymą kovoti už lietuvių tautos laisvę.

ALT S-gos seimą atidarant kalba Seimo rengimo komisijos pirmininkas dr. P. Švarcas. Sėdi iš 
kairės ALTS E. St. Louis skyriaus nariai: Albertas Paulikaitis, inž. Jonas Gumbelevičius, Kiemai
tis, dr. P. Švarcas, Vanda Tervydienė, Bronius Tiškus ir Aldona Kleinaitienė.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

dama S-gos St. Louis skyrių. Jie 
savo pareigą su dideliu entuziaz
mu ir pasiaukojimu atliko — pa
rūpindami mums vietą ir sąlygas 
trejetą dienų visuomeniškai ir 
socialiai pabendrauti. S-gos Val
dybos vardu aš nuoširdžiai dėko
ju jiems už tai.

Kaip minėjau,šis yra jau sep
tintasis S-gos seimas. Jų yra bu
vę S-gą steigiant New Yorke, 
vėliau pp. Bachunų vasarvietė
je Tabor Farm, VVaterburyje, 
Bostone, Clevelande, Detroite ir 
Chicagoje.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos veidas idėjiniu atžvil
giu nepasikeitė nuo jos* Įsisteigi - 
mo, nes veikia tie patys {statai, 
{pareigoją mus siekti tų pačių 
tikslų ir jų siekiant laikytis tų 
pačių pagrindinių veiklos dės
nių, kurie iškilmingai buvo pri
imti New Yorke Amerikos Lie
tuvių Tautinę Sąjungą steigiant. 
Bet nuo to laiko labai stipriai 
pasikeitė jos asmeninis sąsta
tas: iš vienos pusės Į teigiamą 
pusę, nes Sąjunga išaugo { or
ganizaciją su veikiančiais 19 sky
rių beveik po visą Ameriką, bet 
iš antros pusės, labai apgailes
tautina kad, per S-gos gyvavimo 
14 metų laikotarpĮ iš mūsų tarpo 
išsiskyrė labai daug jos narių, 
kurie ne tik šią organizaciją 
{kūrė, bet ir jai vadovavo. Gy
vųjų tarpe nėra mūsų pirmojo ir 
antrojo S-gos Pirmininko a.a. 
Antano Olio ir Dr. Motiejaus 
Colney. Gyvųjų tarpe nėra ir vi
sos eilės buvusių vicepirminin
kų: inž. P. Žiūrio, Jono Paplėno, 
Vienybės Redaktoriaus Juozo 
Tysliavos, Margučio Redakto
riaus Tomo Dirmeikio, buvusio 
S-gos iždininko Juozo Ginkaus 
ir visos eilės kitų. O tai vis pa
vardės žmonių, su kuriais Tau
tinės Sąjungos vardas labai 
tampriai rišasi. Sąjunga yra ne
tekusi ir visos eilės skyrių pirJ 
mininkų, bei skyrių Valdybų na
rių, vienas iš pastarųjų, Antanas 
Česonis, buvęs Baltimorės sky
riaus pirmininkas. Neseniai Bos
tone išmūsųtarpopasitraukėa.a. 
Antanas Dilba, kuris mirė vado
vaudamas skyriaus susirinkimui 
Bostone. Sąrašas šių garbingų 
žmonių per didelis ir per skau
dus, kad juos visus išvardinti.

Kaip minėjau, pasikeitė mūsų 
S-gos asmeninis sąstatas, bet 
mes esame pasiryžęir toliau, sa
vo tikslų neužmiršdami, tęsti 
ansktyvesnių Amerikos Lietuvių 
kartų tautinės lietuviškos veiklos 
tradiciją, palaikydami ir ugdyda
mi lietuvių tautinio susipratimo 
ir lietuviškos tautinės kultūros 
vertybes Amerikos lietuvių tarpę.

(Nukelta Į 5 psl.)
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PENKI SVARAI ŠOKUI JAU PARUOŠTA...
II Tautinių Šokių šventės Spau- 

dos-Informacijos komisijos ko
ordinatoriaus, inž. J. Grabausko 
mašina pusėtinu tempu rieda 
Western Avė. Užpakalinėje sė
dynėje VI. Ramojus ir Alg. An
tanaitis plepa, kad šitoje gatvė
je įvyksta daugiausiai susisie
kimo nelaimių Chic’agoje.

-- Nuimki gazą, nuimki ga
zą... -- išsigandęs raginu vai
ruotoją.

Šioji ilgiausia pasauly gatvė 
baigiasi tolimam Chicagos šiau
rės priemiestyje, Evanstone, kur 
gyvena ir mūsų šios kelionės tiks
las — muzikas Jonas Zdanius, 
II Tautinių Šokių šventės muzi
kinės komisijos vadovas.

Čia mes daug ko patyrėme ir 
sužinojome. Pirmiausiai paaiš
kėjo, kad Šiai II Tautinių Šokių 
šventei gros simfoninis orkest
ras iš 28 asmenų. Tai jau lietu
viams žinomas Fantozi simfoni
nis orkestras, kuris groja ir Chi
cagos lietuvių statomose ope
rose.

-- Kodėl ne dūdų orkestras...? 
— nusiminiau. — Būtų daug dau
giau trenksmo...

-- Dūdų, arba pučiamųjų or
kestras tokiems šokiams yra "ne
paslankus". Jis tinka paradams

ALB. VALENTINAS

ir didiems karo žygiams, o ne 
švelniems mūsų tautiniams šo
kiams.

Jau prieš metus laiko šios 
šventės rengimo iniciatorių gru-

išsivystė akordeonai, yra mums 
svetimas instrumentas, atnešti
nis iš rytų šalelės... -- aiškina 
muz. Zdanius. -- Mūsų seno
siose liaudies dainose niekur ne
užtiksite nė žodžio apie armoni
ką, vienok skripkelės daug kur ap

Laikraštininkai pas muz. J. Zdanių, kuris rūpinasi Tautinių Šokių 
šventės muzikiniu repertuaru. Iš kairės stovi: J. Zdanius, A. Anta
naitis, Alb. Valentinas, VI. Butėnas. Prie stalo sėdi p. Zdaniuvienė.

Neseniai Philadelphijoje susiroganizavusi tautiniu šokių grupė ruošiasi Tautinių Šokių Šventei Chi- 
cagoje. Sėdi iš kairės: R. Salytė, M. Melnikaitė, G. Šimkutė, I. Avižonytė. Stovi pirmoj eilėj: G. Dumb- 
rytė, N. Dirnkauskaitė, D. Muraškaitė, L. Bakanaitė, D. Štarkaitė ir šokių mokytoja Irena Bendžifltė. 
Antroj eilėj: V. Barkauskas, A. Žiugžda, T. Raubertas, E. Skladaitis, R. Stankus, T. Gasparėnas, H. 
Mingaila, M. Raubertas ir V. Vestonas. V. Gruzdžio nuotrauka

J. Grabausko nuotrauka

Erhardo startas
(Atkelta iš 1 psl.)

kiek laiko Mikojanas, dar ir to
liau galioja, nepaisant to, kad vo
kiečiai uždraudė išvežti J Sovie
tų Sąjungą naftos vamzdžius. (Tai 
padaryta NATO nutarus, nes tie 
vamzdžiai gali būti naudingi so
vietų karo tikslams. Nepaisant 
tokio nutarimo, kito NATO nario 
— D. Britanijos pramonė priė
mė sovietų užsakymą, pristatyti 
tuos vamzdžius, kuriuos atsisa
kė patiekti vokiečiai ir dėl to gir
disi labai nedaug pasipiktinimo 
balsų). Kartu Chruščiovas davė 
suprasti Erhardui, kad sovietai 
yra linkę vokiečių pramonei duo
ti milžiniškus užsakymus..

Būsimo Vokietijos kanclerio 
būklė iš tikro nelengva. Iš Vakarų, 
kurių draugystės jis ieško, jis su
silaukė abejingumo ir įtarinė
jimų, tuo tarpu bendras priešas 
jam siūlo pelningą bizni. "Wer 
hat die Wahl, der hat die Qual" 
--. kas turi pasirinkimą, tas turi 
ir kančią, skelbia vokiečių patar
lė.

pė, iš šokių mokytojų ir muzikų, 
atsisakė dūdų orkestro patarna
vimo šiai šventei. O prieš pus
meti sustoja prie simfoninio or
kestro, kaip mums priimtiniau- 
sio. Juoba, kad tiek pat kainuoja 
ir dūdų ir simfoninis orkestras. 
Visi muzikontai čia yra unijistai 
ir lupa vienodai...

Žinoma, tokiai šventei geriau 
tiktų mūsų liaudies instrumentų 
orkestras, bet, deja, tokio netu
rime. Balys Pakštas turi vieną 
ragei} -- tai ir viskas. Tiesa, 
Čiurlionio ansamblis dar Vokie
tijoje rūpinosi pasipildyti tokiais 
instrumentais, bet ir jis dabar 
beturi tik kelias dūdeles...

Muz. J. Zdanius mums pa
demonstravo iš plokštelės Vilniu
je Švedo suorganizuotą liaudies 
instrumentų orkestrą, kuriame 
yra apie šimtas instrumentų. Bet 
didelio Įspūdžio nepadarė. Tesi
girdi tik koks ūžimas, vien tik 
"tarybiniai" būgnai garsiai iš vi
sų išsiskiria...

-- Žinoma, kanklės nė iš tolo 
neatlaikys šokių šventėje, bet ko
dėl negalima armonikų arba akor
deonų orkestro? -- kažkuriam iš 
mūsų parūpo.

-- Matote, armonikos, iš kurių

dainuojamas... Bet keturiems 
jaunųjų grupės šokiams vienok 
gros akordeonai. Gi 16 šokių — 
simfoninis orkestras.

-- O kaip vyksta šokių or- 
kestravimas? -- pasiteiravome.

-- O kaip norėtumėt matyti: 
svarais, ar štukomis? -- juok
damasis klausia J. Zdanius.

Jis atsineša svarstykles, pa
deda ant stalo ir ant jų sukrau
na gaidas.

— Matote, lygiai penki sva
rai šokių jau suorkestruota... 
Štukomis išeina — vienuolika. 
Reiškia, dar liko suorkestruoti 
penkis šokius. Dar penkioms sa
vaitėms darbo...

Jis parodė mums dviejų trum
pų eilučių gaidas. (8 taktai) Ir iš 
to padaroma keliolika puslapių 
gaidų. Ak tu sviete! Kai nedaug 
apie tai supratimo turi, tai ir gal
va man ėmė suktis. Kaip galima 
šitaip padaryti...

-- Dabar jau nebeturiu vyro... 
-- liūdnai skundžiasi ponia Zda
nienė. -- Kai orkestruoja, tai nė 
iš tolo prie jo negaliu prisiar
tinti... Ir naktimis sapnuose tik 
gaidas sapnuoja.

Prof. VI. Jakūbėnas II Tauti
nių Šokių šventei kuria specialų

maršą, kuris pavadintas "Šokėjų 
Eisena". Partitūra turi apie 30 
puslapių. Taigi, maršas užtruks 
apie Šešias minutes.

Šioje šventėje matysime bene 
šiuos naujus šokius: Subatėlę, 
Audėjėlę, Blezdingin} JonkelĮ, Vė
darą... Žinoma, kas gi apsieis be 
Sadutės...

-- Kuomi prasidės II Tautinių 
Šokių šventė?

-- Šventė prasidės giesme 
"Malda ( Mariją". Paskui seks 
Amerikos, Lietuvos ir Kanados 
himnai.

Po šios "oficialiosios dalies” 
malonioji ponia Zdanienė pasi
rūpino, kad ponai korespondentai 
nepasijustų alkani ir nejaustų di
džio troškulio...

Nuostabiai malonu buvo klau
sytis Australijos lietuvių gies
mių ir dainų tautinių švenčių pro • 
ga, šičia dabar mums perduoda
mų iš plokštelių. Kaip keista, juk 
tai dainuoja mūsų mieli broliai ir 
sesės tolimojoje Australijoje, to 
paties muziko J. Zdaniaus diri
guojami... Jis daug yra pasidar
bavęs muzikos srityje išeivijoje. 
Dabar dirba beveik savo specia
lybėje -- vienoje Evanstono gai
dų spausdinimo kompanijoje.

Vis čia nebuvo galo visokioms 
muzikinėms naujienoms. Štai šei
mininkas parodo mums Sylvio

Lazzari trijų veiksmų, keturių pa
veikslų operą ”Le Sauteriot”, iš
leistą Paryžiuje 1918 m. Ne tai yra 
{domu, kad šios operos prem
jera Įvyko Chicagoje 1918 m. sau
sio mėnesi ir tu pačių metų va
sario mėnesi buvo atkartota New 
Yorke, bet {domu yra tai, kad šios 
operos veiksmas vyksta Lietuvo
je prieš I PasaulinJ karą. Ten 
taip pat parodoma ir lietuvių liau
dies šokiai, kurie vyksta viena

me miestelyje, atlaidų metu. Mat, 
autorius gyveno Pabaltijyje ir ra
šė šių kraštų temomis. Ar never
tėtų šiuo kūriniu susidomėtiChi
cagos Lietuvių Operai?

Būtume čia dar daugiau ko pa
tyrę, bet kolega Alg. Antanaitis 
staiga atsiminė, jog pamiršęs, 
kad namuose betkuriuo laiku lau
kiama garbingo ir mylimo sve
čio -- gandro... Tat skubiai iš- 
bruzdėjome Į Chicagą.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS. 

Al/n&7 PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
T' /Z /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

y *

LIETUVIŠKA VASARVIETE ATIDARYTA IŠTISUS METUS.ECHO VALLEY

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GARMAI 
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY 
ECHO LAKE, PA. 

Tel. (Area 717 ) 424-1920.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
I’OCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Naujai įsteigta lietuvio dr. Juozo Briedžio 
dažų gamybos Įmonė Lemonte, III. ieško atstovų. 
Norį gauti smulkesnių informacijų prašomi kreip
tis į įmonės įstaigą adresu:

BRIEDIS PAINT CO.
110-127th St. Lemont, III.

Telef. CL 7-7388

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI

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) ">th $3.98

PIGIAU KELETAS PAVYZDŽIU
COCTAILS MANHATTAN OR 

MARTINI kvorta ........ ..............
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas 
NAPOLEON FRENCH BRANDY .
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1,15
BORDEAUX pranc. vynas......................5th $0.98

▲ A .■

.... $2.98
5th $0.89
5th $3.35
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įrodyti priklauso jam
Lapė, sako, kartą {sigeidusi vynuogių. Bet negalėjusi pasiekti. 

Tai nutarusi, kad uogos dar žalios ir neverta dėl jų šokinėti.
Bolševikams nepavyko pagrobti visų jų pagrobtų kraštų žmonių. 

Labiau už lapę jie stengėsi susigrąžinti spėjusius pasitraukti, bet ir 
čia nepavyko. Dešimti metų kramtė sau nagus, bet tylėjo tykiau už 
lapę. Ilgiau nebeiškentė ir ėmė su užsieniuose netylinčiaisiais jų nu
sikaltimų liudytojais po truput} ginčytis. Mat, nepavyko paslėpti, kad 
yra ir tokių, kurių čekistai nepasiekia. Tad ėmė bandyti juos bent 
suniekinti, apjuodinti akyse tų, kurie yra likę jų valioj.

Praėjo beveik kitas dešimtmetis, kol įsidrąsino vėl tiesti pirš
tus l dabar lyg jau "nusirpusias uogas”. Ne J visas. Dabar jau būtų 
patenkinti, jei pasiektų nors keletą iš šimtų tūkstančių. Dabar Įsigeidė 
"nacių karo kriminalistų"...

Atsirado toks amerikietis žurnalistas, vardu Charles R. Allen, 
Jr., kuris surašė "reportažą” apie "nacių karo kriminalistus tarp 
mūsų". Išspausdino tą rašinj New Yorke leidžiamame komunistų lei
dinyje, ”Jewish Currents" ir išleido atspaudą atskira brošiūrėle. Tarp 
eilė kitų tautų politinių veikėjų, jis surašė t "kriminalistų” sąrašą net 
devynis lietuvius, daugiau negu betkurios kitos tautybės. Atranka pa
daryta pagal visiškai tokią pačią "logiką", kokia čekistai vadovavosi 
organizuodami masinius areštus bei išvežimus, tai yra, "iš akies ir iš 
peties". Štai tas sąrašas: Jurgis Bobelis (pulkininkas, jau miręs), K. 
Palčiauskas (trumpą laiką buvęs Kauno burmistro pareigose), S. Ža
kevičius-Žymantas, prof. Mykolas Biržiška (miręs), Jonas Šlepetys, 
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, vyskupas V. Brizgys, A. Impule- 
vičius, Paškevičius.

Brošiūrą uoliai garsina ir platina Laisvė ir Vilnis, o taip pat ir 
Tiesa Vilniuje plačiai aprašė. Chicagoje buvo surengtas "antifašistų" 
susirinkimas, tikslu reikalauti, kad Jungtinių Valstybių valdžia visus 
tuos asmenis perduotų bolševikų "teismui”.

Amerikiečių visuomenė ir spauda, tiesa, mažai tesidomi tais bol
ševikų paslaugūnų stypčiojimais. Bet rėkauti nedraudžia.

Pirmas apčiuopiamas pasipriešinimas prieš tuos šūkalojimus 
buvo Chicagoje, kur jvyko minėto susirinkimo piketavimas - demons
tracija. Sakoma, veikliausiai pasireiškė lietuviai. Demonstracija buvo 
gausi, energinga ir tapo spaudos ryškiau pastebėta, negu bolševikų 
pas’augūnų plepalai Shermano viešbučio salėje. Išeitų, kad "mūšis lai
mėtas".

Bet tai vistiek tik atsirėkavimas j rėkavimą. Tai nėra sprendi
mas. Be to, tie neva "antifašistai" (iš tikrųjų tik raudonai dažyti fa
šistai) ne tik šūkavo, bet ir rašė. Rašė, žinoma tą, ką čekistinis agit- 
propo skyrius yra padiktavęs iš anapus. Į rėkavimą atsirėkauta. O 
1 rašymus lyg ir lieka "neatsirašyta". Nors vargu ar Čia kas be nie
kur nieko taip jau ir skubės daryti išvadas pagal tų "raštininkų" nu
rodymus, bet kas parašyta, tai parašyta. O parašyta, -- čia kalbame 
apie spausdintą brošiūrą -- pigus, kiaurai permatomas ir netgi vi
sai nemokšiškai, neapdairiai supintas šmeižalas.

Asmenų šmeižimas, remiantis prasimanytais ar iškraipytais 
neva faktais, yra baudžiamas veiksmą^. Bolševikų parankiniai, įpra
tę, kad čia mažai kas tekreipia dėmesio } jų šmeižtus, š{ kartą tiek 
Jsidrąsino, kad iš tikrųjų visiškai neapdairiai pastatė save.} keblią 
padėtį. Gudrų šmeižiką esti nelengva priversti atsakyti už nusikalti
mą. Bet šiuo atveju šmeižikas ir jo bendrininkai visiškai nepasirū
pino savo nusikaltimą kaip nors apdrausti nuo pasmerkimo. Jų tvir
tinimai yra tiek akivaizdu? piktos valios šmeižtas, kad jokių kitų 
argumentų nusikaltimui įrodyti nebereikia.

Įsismaginę šmeižikai, atrodo, dar nesuvokia, J kokią klampynę 
jie {sistojo. Girdi, "jeigu Charles Allen meluoja, tai lietuviškieji 
nacionalistai turėtų įrodyti"! Maža to. Jie siūlosi netl teisėjus (savo 
byloj!) Girdi, jeigu būtų įrodyta, kad meluoja, tai mes ji pasmerktu- 
mėm...

Bet "lietuviams nacionalistams" čia nieko nereikia įrodinėti. 
Įrodinėti galėtų prireikti kaip tik pačiam Charliui ir jo bendrinin
kams. Nes jis kaltina žmones spausdintu žodžiu, nurodydamas jų 
vardus ir pavardes, ir jam, o ne kam kitam galėtų teikti {rodyti tuos 
kaltinimus.

Žinoma, šis šmeižtas yra nukreiptas prieš konkrečius asmenis, 
ir tik jie tegali pareikalauti šmeižkus atsakyti. Gal jie sprendžia, kad 
"šuns balsas neina { dangų” ir mano, kad neverta su tuo reikalu tep- 
liotis ir daryti išlaidų... Gal jie ir teisūs taip manydami. Bet, jei 
šmeižto tiesiogiai paliestieji nuspręstų, kad yra prasmės jiems siek
ti satisfakcijos, mūsų visuomenė turėtų jiems apčiuopiamai padėti. 
Tai būtų reikšmingesnis veiksmas, negu kova "atsirėkavimu". (vr)

Kupiškis 1963 metais.

Gera ir naudinga lietuviš
koji knyga išeivijoje darosi 
kiek retesnis, tačiau nema
žiau mielas svečias kaip ir 
seniau; ja džiaugiasi tiek 
kultūrininkai, tiek visa mūsų 
skaitančioji visuomenė. Jau 
kuris laikas nemažai kalba
ma ir rašoma apie Liet. En
ciklopedijos leidyklos lei
džiamą Br. Kviklio paruoš
tą veikalą "Mūsų Lietuvą" 
-- Lietuvos vietovių apra
šymą. Šia proga Dirvos ko
respondentas Chicagoje ap
silankė pas ten pat gyvenan
ti knygos autorių ir papra
šė suteikti kai kurių infor
macijų.

— Kada ir kaip kilo min
tis rašyti ”Mūsu Lietuvę”?

-- Dar Lietuvoje gyvendami 
pasigesdavome tokios knygos, 
kurioje būtų aprašytos mūsų vie
tovės. Dažnai tekdavo keliauti po 
Lietuvą pėsčiomis, važinėti dvi
račiu, traukiniais ar autobusais; 
stengiausi pažinti Gimtąją Žemę, 
jos gyvenvietes ir žmones, bet 
visi ano meto užrašai dingo. 
T remtyje teko viską iš naujo pra
dėti prieš kokj dešimti metų. 
Nepaprastai didelė daugelio mū
sų senosios ir jaunesniosios kar
tos išeivių meilė savo tėvų že
mei, noras apie ją daug ką pa
tirti, paskatino mane iš nau
jo imtis šio nemažo darbo.

BR. KVIKLYS

6 pagrindinius skyrius: Vilnija 
(Pietryčių Aukštaitija),Rytų Aukš
taitija, Vidurio Lietuva, Sūduva, 
Žemaitija ir Mažoji Lietuva. Ma
noma viską sutalpinti J tris di
džiulius tomus.

— Šiais laikais, leidžiant kiek
vieną lietuvišką knygą, autoriai ir 
leidėjai turi aibes sunkumų. Ta
čiau džiaugiuosi, kad atsirado vy
ras, kuris sutiko juos visus pri
siimti ir pakelti ant savo pečių. 
Turiu galvoje Lietuvių Enciklo
pedijos leidėją Juozą Kapočių. 
Išleidęs V. Krėvės raštus, bai
giąs leisti Liet. Enciklopediją, 
jis nepabijojo naujos naštos — 
išleisti ir mano netaip jau ma
žą darbelj. Ir tai išspausdinti 
jj pilnai, ne suglaustai; išleisti 
gražiai, gausiai iliustruojant 
Leidėją gražiai parėmė mūsų 
skaitančioji visuomenė. Iki šiam 
laikui, kaip teko girdėti, jis gavo 
daugiau kaip tūkstanti "Mūsų Lie
tuvos" užsakymų, kurie teikia ge
rų vilčių, kad knygos laida bus iš
pirkta.

— Kokios yra prenume
ratos sąlygos?

— Ar turite sunkumu su 
išleidimu?

-- Iš anksto užsisakiusiems 
kiekvienas knygos tomas atsieis 
po $10.00, vietoje $15.00. (tokia 
bus didžiulio kelių šimtų pusla
pių tomo kaina knygynuose). Tuo 
tarpu reikalingas tik užsakymo

— Ką galėtumėt pasaky
ti apie veikalo apimtį, turi
nį?

-- Nors teritoriškai Lietuva 
ir nėra labai didelė, stengiuosi 
aprašyti jos vietoves tose sie
nose, kaip jos yra nustatytos tarp
tautinėmis sutartimis. Taigi Jei* 
na ir Viniaus kraštas plačiąja 
prasme, ir lietuviškos gyven
vietės, likusios Gudijoje, Latvi
joje, ir taip vadinamo Suvaikę 
trikampio vietovės; jei pasiseks 
ir Mažoji Lietuva. Aprašomi vi
si musę ięiestai, miesteliai, baž
nytkaimiai, daugybė kaimę ir buv. 
dvarai -- istoriškai, geografiš
kai, etnografiškai. Be gyvenvie
čių, dar aprašoma: ežerai, upės, 
žymesnieji kalnai, miškai, pilia
kalniai, pilkapiai, svarbesnieji 
paminklai, o taip pat žmonės. 
Suprantama, kad; medžiaga labai 
gausi ir plati. Visa knyga turės

.metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervited by the United Statės Government 
$202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

raštelis. Prenumeratoriai mokės 
už kiekvieną tomą atskirai, prieš 
pat pasirodant knygai. Taigi 
praktiškai jie niekuo nerizikuo
ja.

— Kaip vyksta spaudos 
darbai? Kada galima tikė
tis sulaukti I-jo tomo?

-- Dabar I-jo tomo medžiaga 
baigiama rinkti; skaitomos ketu
rios korektūros, kurių vieną at
lieka prof. S. Kolupaila. Iki šiam 
laikui sulaužyta per 300 pusla
pių, kurių pirmieji lankai šio
mis dienomis pradės IJsti J ma
šinas. Dedamos pastangos spau
dos darbus paskubinti taip, kad 
veikalas išeitų jau šią vasarą, 
žinia, jeigu neatsiras nenumaty
tų kliūčių.

— Visi skaitytojai mėgs
ta iliustracijas. Ar jų ne
truks?

-- Dėl to nėra ko baimintis. 
Leidėjas, turis dideli patyrimą 
iliustravimo darbe, šiam reika
lui negaili nei vietos, nei lėšų. 
Galima sakyti, kad nebus knygo
je puslapio, kuriame nebus ver
tingos iliustracijos. Kai kurios 
nuotraukos bus meniškos, didelės 
ir gražios, kitos dokumentinės. 
Gera dalis Lietuvos vaizdų -- 
nauji, skaitytojams dar nežinomi.

— Ar turite šiam dide
liam darbui talkininkų?

, -- Suprantama, kad vienas, 
dargi kasdien 8 valandas dirb
damas darbovietėje, negalėčiau 
tokio darbo atlikti. Man padeda 
visa eilė talkininkų, kurių eilė
se yra: prof. S. Kolupaila, prof. 
Ig. Končius, J. Dainauskas, ptof. 
Pr. Čepėnas, prof. dr. Z. Ivins
kis, dr. R. Krasauskas, prel. M. 
Krupavičius, St. Santvaras, A. 
Mažiulis, dr. Al. Račkus, prof. 
A. Rukuiža, S. Šišmanas, V. Ži
lėnas ir daugelis kitų Lietuvos 
mylėtojų. Iliustracijų telkimo 
darbe energingai dirba Dauman
tas Čibas, veikalo kalbą ir stilių 
lygina prof. P. Žilionis. Iš viso 
talkos būdu man padeda ir medžia
gą teikia apie 200 asmenų, gyve
nančių visuose pasaulio kraš
tuose, neišskiriant ir pačios Lie
tuvos.

M. Valiukėnas

Nadėgulių piliakalnis prie Sudeikių, Utenos apskr.

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai

Parodai reikia 
60.000 dolerių

Lietuvių Komitetas gavo raš
tą iš First Foundation ForFree- 
dom organizacijos, kuriamepra- 
šo lietuvius skubiai prisidėti 
prie Laisvės Paviljono pastaty
mo Jnašais gegužės mėn. 20.000 
dol. ir birželio mėn 40.000 dol. 
Šis raštas Komitetą labai nuste
bino, nes prieštarauja ankstyves
niam minėtos organizacijos pa
reiškimui, kad pavergtų kraštų 
tautybėms nereikės mokėti už 
paviljono įrengimą. Lietuvių Ko
miteto pirm. J. Stukas ir vice
pirm. dr. kun. St. Valiušaltis 
tuo reikalu aiškinsis su First 
Foundation For Freedom orga
nizacijos pareigūnais.

| Lietuvių Komitetą New Yor
ke įtraukta visa eilė visuomenės 

eikėjų iš New Yorko, New Jer- 
jey ir Connecticut valstybių. 
Birželio 28 d. nutarta kviesti 
plenumo posėdi pasiinformuoti 
Pasaulinės parodos reikalais.

Jau anksčiau spaudoj buvo už
siminta, kad Lietuvių Komitetas 
savo veiklos apimt} yra paskirs- 
tęs l keletą sekcijų. Kiekvienai 
sekcijai vadovauja vienas komi
teto narių, kuris kviečia pagal
bon patyrusius organizatorius.
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS Petras stravinek,.

Laisvinimo klausimais m
RIKIAVIMOSI KLAUSIMAIS (21

APIE PARTIIAS BE KUMŠČIU*

Prieš kelis metus (1955) Tei
sininku Žiniose (Nr. 13-14) esu 
bandęs vienu rašinėliu ("Politi
kos mokslas") apginti politiką nuo 
neteisingų jos užpuldinėjimų mū
sų spaudoje.

Dabar irgi norėčiau dar tą pa
čią temą paliesti, kadangi tais 
politikos užpuldinėjimais, o kar
tu ir pasišaipymais iš mūsų poli
tikos veikėjų (kurių ir dabar pa
sitaiko mūsų spaudoje) kenkiama 
taip pat ir Lietuvos laisvinimo 
darbui. Kokiu būdu?

1) Ogi Lietuvos laisvinimo dar
bas yra politinis. Todėl, nuverti
nant politiką, kaip tokią, nuver
tinamas ir mūsų laisvinimo dar
bas.

2) Laisvinimo darbą dirba mū
sų politikos veikėjai. Todėl, pa
šiepiant politiką ir politikus, pa
kertamas šių pastarųjų autorite
tas, kurio kaip tik jiems reikia 
jų darbe.
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Pagarba politikai
I. POLITIKA (SĄVOKA IR 

ĮVERTINIMAS)

Politika vadinamas tiek valsty
bės valdymo mokslas (s c i e n t i a 
gubernandi), tiek ir valstybės 
valdymo menas (ars guber
nandi ) arba valstybės valdy
mo praktika.

Politikos mokslą sudaro: 1) 
politinė filosofija, 2) teisės 
mokslo pagrindai, 3) konstituci
nis mokslas, 4) pilietybės moks
las, 5) pilietinių teisių mokslas, 
6) valdžios mokslas, 7) politinių 
ideologijų mokslas, 8) politinių 
partijų mokslas, 9) viešosios opi
nijos mokslas, 10) tarptautinės 
politikos mokslas.

Taigi matome, koks platus ir 
koks svarbus, praktiškai naudin
gas politikos mokslas. Rodos, 
kaip galima atsiliepti apie jį su 
pašaipa, su nepagarba jam?

Politinė praktika irgi yra la

bai svarbi. Jąja remiasi visas 
yalstybės gyvenimas. Tai kaip gi 
jos negerbti ir kam gi ją žemin
ti?

Vadinas, politika, kaip tokia, 
yra gerbtina.

H. POLITIKAI
Politikai — tai (1) politikos 

mokslo kūrėjai, teoretikai, (2) 
taip pat ir praktikai, tuo ar kitu 
būdu dalyvaują valstybės valdy
me, politinėje veikloje. Politi
kais dar vadinami ir tie, kurie 
šiaip interesuojasi politikos klau
simais.

Taigi, kas šių žmonių veiklo
je yra negarbinga, kad juos kar
tais norima pažeminti? Priešin
gai, jų veikla yra kilni, idėjinių 
pagrindų. Todėl ir politikus, kaip 
tokius, turėtume gerbti.

Kas turi susidaręs blogą nuo
monę ir nekaip atsiliepia apie po
litikus, kaip tokius, turėtų atmin
ti, kad istorijos eigoje daugybė 
didelių asmenybių, filosofų, teo
logų, literatų ir kitų buvo kartu 
ir politikai.

Politikai yra buvę: Platonas 
(428-347 pr. Kr.), parašęs poli
tikos veikalus "įstatymai" ir 
"Valstybė"; Aristotelis (384- 
322 pr. Kr.), parašęs savo "Po- 
liteia"; Ciceronas (106-43 pr. 
Kr.) ir Šv. Augustinas (354-430), 
parašęs grynai politinį veikalą 
"De civitate Dei"; šv. Tomas 

Akvinietis (1225-1323), parašęs 
didžiulį traktatą "Summa theolo- 
gica", palietęs jame eilę politi
nių klausimų ir problemų; poli
tikai yra buvę taip pat visi vi
duramžių filosofai ir teologai 
(nes tada gi politika buvo susi
jusi su religija).

Naujųjų amžių politikai yra 
buvę tokios žymios asmenybės, 
kaip Bacon’as (buvęs parlamen
to narys ir ministeris), Hobbes, 
Spinoxa, Leibnizas, Locke, Mon- 
tesąueiu, Fichte, Hėgelis, Schel- 
lingas, Schleiermacheris, Scho- 
penhaueris, Nietzsche ir daugybė 
kitų.

Todėl nesuprantama, kaipgali- 
ma ir dabar politikos veikėjus pa- 
šiepinėti ir jų negerbti. Kas šai
posi iš politikų, šaiposi ir iš tų 
didžių istorinių asmenybių.

III. LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBE

Mūsų dabartiniai (tremties) po
litikai dirba grynai idėjinį Lie
tuvos laisvinimo darbą, eikvoda
mi tam savo laiką ir energiją. 
Todėl jie pelnosi mūsų ypatingą 
pagarbą, kartu gi ir mūsų gilią 
padėką.

Kas pašiepinėja ir stengiasi 
nuvertinti juos, brutaliai stumia 
juos iš jų pozicijų ir, kaip sakiau, 
kenkia laisvinimo darbui.

IV. BAIGIAMOSIOS PASTABOS

1) Gerbkime politiką, kaip tokią

I. — "KUMŠČIO TEISE" 
VALSTYBĖJE.

Kai du dalykai yra panašios 
prigimties, bet skirtingos rūšies, 
neapdairu vien iš teorinių sam
protavimų daryti išvadą, kad juo
se visi reiškiniai panašūs. Štai, 
varna ir višta -- juk paukščiai. 
Bet varna gerai skraido, o viš
ta, nors turi net platesnius spar
nus, skraidymu didžiuotis nega
li...

Taip ir valstybė su partija. Abi 
politinių tikslų organizacijos. 
Bet, jei valstybėje valdžia ir ga
li "parodyti kumštį" valdiniams, 
tai partijoj -- ypač čia, išeivijoj 
vegetuojančio) lietuvių partijoj — 
vadovybė sekėjus "kumščiu"tvar
kyti gali tikrai ne įspūdingiau, ne
gu višta gali skraidyti.

Taigi, kalbant apie čionykščių 
mūsų "partiečių" nuomonių lais
vės problemas, priminimas blo
gų pavyzdžių iš valdžių elgesio 
neprasmingas. Tai lyg aiškinti 
vištai, kaip pavojinga pakilti į 
orą aukščiau už medžių viršūnes.

Be to, mums čia neseniai teik
tas aiškinimas apie kumščio teisę 
valstybėje ir šaip jau tolokas nuo 
tikslumo. Visų pirma: ar, kalbant 
valstybinės teisės sąvokomis, 
tikslu kalbėti apie "valstybės 
santykius su piliečiais"? Juk pi
liečiai yra esminis pačios valsty
bės elementas, net svarbesnis už 
valdžią. (Piliečiai gali sukurti 
valdžią, o valdžia piliečių --ne). 
Todėl "valstybės santykiai su pi
liečiais" yra lyg koks "kalbėji
masis su savim”...

Tačiau valdžia, naudodamasi 
savo vienaip ar kitaip įgyta galia, 
su valstybės teritorijoje gyve
nančiais žmonėmis gali elgtis ir 
ne kaip su piliečiais, o tik kaip 
su valdiniais, ir gali jiems daug 
ką uždrausti, ne vien tik neleisti 
"pasisakyti prieš valdžios poli
tiką". Bet tai ne valstybės, o tik 
valdžios santykissupiliečiais 
ar valdiniais.

"Kumščio teisė" yra stilistinė 
kalbos figūra, ne teisinė sąvoka. 
Atžymėti tam, kas vaizdžiai api
būdinama šiuo figūriniu posakiu, 

ir skatinkime mūsų jaunosios kar
tos susidomėjimą ja.

2) Daugiau rašykime mūsų 
spaudoje politiniais klausimais 
ir turtinkime politikos šaltinius 
sava kalba.

3) Nagrinėkime politines Lie
tuvos laisvinimo problemas, ne
vengdami nė pačių sunkiųjų, su
sijusių su teise.

4) Gerbkime visus mūsų poli
tikos veikėjus (Vliko, jo opozi
cijos ir kitus) ir nusilenkime 
jiems už jų pasiaukojimą bend
ram gėriui, tautos labui.

Taip elgdamiesi, palengvinsi
me ir Lietuvos laisvinimo darbo 
sąlygas.

(Bus daugiau)

V. RASTENIS

yra kiti sąvokojimai, pav., abso
liutizmas, diktatūra.

Bet absoliutizmas, diktatūra ar 
"pusiaukeliškai" panašus valdy
mas nebūtinai sukelia tik "pasy
vumą", "atbukimą”, "uniforminį 
galvojimą" ar "aklą pasidavimą 
valdžiai". Kartais toks valdymas 
sukelia maištus, revoliucijas. O 
esame buvę liudininkai ir tokių 
atvejų, kur vyraujanti valdinių di
džiuma sąmoningai, entuziastin
gai ir net kūrybingai dėjosi prie 
savo diktatoriškų valdžių politi
kos vykdymo. Ir ne visada valsty
bės dėl laisvių varžymo tik puvo 
ir trūnijo. Esti ir priešingai. 
Tegu ir brutaliai, tegu ir per la
vonus bei daugelio savųjų ir sve
timųjų kančias, diktatoriškai vai - 
domos valstybės ne kartą žen
gė (ir tebežengia) iš laimėjimų į 
laimėjimus. Juk ir šiandien li
beralinės demokratijos tik (ne
labai sėkmingai) ginasi nuo komu, 
nistinių diktatūrų stiprėjimo ir 
ekspansijos...

Jei šiandien "visi suprantame" 
kad liberali demokratija - tokia 
valstybės santvarka, kurioje pi
liečiams stengiamasi užtikrinti 
kuodaugiausia individualių teisių 
ir individualių laistau, įskaitant 
ir laisvę ne tik samprotauti apie 
savo valdžios politiką, bet ir tei
sę dalyvauti tos politikos lėmime 
bei valdytojų pasirinkime, -- 
esanti geresnė, negu visa tai 
varžanti absoliutistinė ar dikta
tūrinė santvarka, tai tas suprati
mas mumyse yra populiarus ne 
dėl to, kad mums patiems, 
piliečiams, atrodo geriau, malo
niau ir saugiau naudotis teisėmis 
bei laisvėmis, negu būti tik įsa
kinėjamiems ir stumiamiems.

Beje, laisvė kritikuoti valdžios 
politiką būtų labai abejotinos ver - 
tės laisvė, jeigu ji būtų apribota 
sąlyga — "kalbėti ir rašyti su 
priderama pagarba valdžios au
toritetui, valdantiesiems". O kaip 
gi pasinaudos tokia laisve pilie
tis, kuris yra nuoširdžiai (ir gal 
pagrįstai) įsitikinęs, kad jo val
džios politika ir patys valdantie
ji nebenusipelno jokios pagarbos, 
o verti tik pasipiktinimo, pasmer
kimo ir paniekos?

II. - VADOVYBIŲ SANTYKIAI 
SU NARIAIS

Kaip piliečiai valstybėje, taip 
nariai partijoje ar betkokiame vi
suomeniniame sambūryje yra es
minis elementas, be kurio nei va
dovybės, nei sambūrio nebūtų. 
Partijos santykiai su jos pačios 
nariais būtų "santykiai" su savi
mi. Santykiai yra tik tarp va
dovybės ir narių.

Niekas mūsų čia neverčia ir 
negali priversti būti kokios nors 
organizacijos ar partijos nariu. 
Jei kas dalyvauja kokioj partijoj, 
tai visiškai laisva valia. Jei daly
vauja, tai tuo parodo, jos jis sa
vanoriškai sutinka su toje parti
joje vyraujančiais nusistatymais. 

Jeigu nesutinka, tai jis gali arba 
įtikinti kitus narius pagal savo 
pažiūrą ir pasiekti, kad ir vado
vybė laikytųsi jo siūlomos pa
žiūros (gali pasistengti ir pats 
užimti vadovaujamą vaidmenį), 
arba gali pasitraukti. Niekas jo
kia "kuščio teise" čia negali pri
versti veikti ir kalbėti prieš sa
vo įsitikinimą. Jei kas tačiau 
taip kalba, tai savanoriškai 
veidmainiauja.

Bet partija ar koks kitas vi
suomeninis sambūris tam ir yra, 
kad veiktų ir kovotų už tam tik
ras sutartas pažiūras. Nėra 
sambūrio, nėra partijos, kur na
riai elgiasi pagal "kas galva 
tai razumas" principą. Sambū
riuose (netgi partijose) paskirų 
narių skirtingų pažiūrų niekas 
per prievartą nemindžioja. 
Tačiau, jei jos skirtingos, tai 
sąžiningas asmuo turi tokias pa
žiūras iš sambūrio išsinešti, kad 
ir pats nemindžiotų tų pažiūrų, 
kurias sambūris tebelaiko ginti
nomis. Įsijungdamas į sambūrį 
(ar partiją) asmuo savanoriškai 
prisideda prie sambūryje vyrau
jančių nusistatymų. Jis tai daro 
laisvai, ir ta jo laisvė gerbia
ma. Gerbiama jo laisvė nusista
tymus ir keisti, tai yra —iš sam
būrio pasitraukti. Bet jis negali 
reikalauti, kad būtų gerbiamos jo 
pretenzijos įnešti į sambūrį ne
tvarką ir jį ardyti.

Atsakomybė reikšti nusi
statymus sambūrio vardu sam
būryje savanoriškai perduota va
dovybei. Jei narys ima reikšti 
savus skirtingus nusistatymus 
sambūrio vardu, tai jis pasi
savina jam nepriklausančią atsa
komybę. Jei jis nori, kad jo pa
žiūra būtų reiškiama sambūrio 
vardu, jis pirma turi kovoti dėl 
tos pažiūros sambūrio viduje ir 
pasiekti, kad ji būtų sambūrio 
priimta. Kol to nėra, jam dera 
arba susilaikyti nuo savo skir
tingos nuomonės propagavimo, 
arba atsipalaiduoti nuo ryšių su 
sambūriu.

* Plg. P. Stravinsko 
"Laisvinimo klausimais (2) 
Asmens laisvė, ar kumščio 
teisė", Dirva, 62 nr.

(Bus daugiau)
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— Siūlymą paremiu, — suriko Gužienė.
Jie-balsavo slaptai, ibrėždami savo valią ir klubo li

kimą j Turūtos išdalintus lapelius, susukdami juos dūde
lėmis, dedami ant popierinės lėkštutės. Tas dūdeles su
kratė, sumaišė ir visu akivaizdoje atviniojo. šeši balsai 
buvo ”už”, vienas tuščias ir vienas su įspaustu ”no”.

Turūta perdavė balsavimo lapelius Vyturiui, šis pa
skelbė :

— Absoliuti narių dauguma už klubo pardavimą. 
Reiškia klubą parduodame.

— Ne, ne, ne! — suriko Morkūnienė. — Aš nesu
tinku !

Ji išbėgo iš posėdžio, lyg slėpdamasi nuo ją persekio
jančiu kaukų. Ji buvo tokia maža ir menkutė, tik jos 
judesiai greiti, kaip paauglės. Ji nubėgo i savo kertę už 
scenos, j kambarėlį, kurį Jackus rūpestingai išdažė skais- 
čiai-rusvais dažais.

Valandėlę, jai išbėgus, buvo kraupi tyla.
— še tau ir lošėjų ratelis, — niūriai, apvertė liežuvį 

Jackus. — O aš pabalsavau tuščiu.
— Tuščias ar pilnas, gausi dvidešimts penkis šimtus, 

— nusišiepė Gužienė. — Prieš žmonių valią nepapūsi. 
Čia demokratija.

Už kelių dienų pardavimo santoris buvo apipavida

lintas, o po mėnesio, kada visi formalumai pabaigti, Tu
rūta gavo didžiausi savo amžiuje gautą čekį. Klubo sąs
kaitoje radosi dvidešimt tūkstančių doleriu. Tą pat dieną 
pinigai buvo suskaldyti narių dalimis. Kitą dieną Jackus 
gavo paštu didžiausi savo amžiuje gautą čekį — du tūks
tančiu penkis šimtus dolerių.

Jis ilgai sėdėjo ties tuo pailgu žalsvo popierio gaba
lėliu, kuris reiškė klubo mirties sprendimą. Koks nieku
tis, tas popiergalis, mąstė Jackus, o tokia galia pinige. 
Visus metus gali iš jo gyventi b° darbo, be rūpesčio. Gali 
grynais naują karą pirktis. Gali Lietuvon nuvažiuoti, kaili 
tie, turčiai, dabar ten nusibaladoja.

Jis nutarė tą čekį nunešti Morkūnienei ir atiduoti jai.
— Ne mano kiaulės, ne mano pupos, — švagždėjo 

Jackus. — Aš balsavau tuščiu ; nes nežinojau kaip kitaip? 
Bene ar galiotų prieš kitus mano ir Morkūnienės balsai? 
Vienas ar du prieš šešis bene galiotų? Tačiau aš neatida
viau savo balso už tą popiergalį.

— Morkūnienės buvo auka, Morkūnienei teeina ir 
čekis, — mąstė Jackus. — Ne ką ji begautų už savo lau
želį su siauru ruoželiu, jeigu atskirai parduotų. Juk ten 
višta tuptels ir visą Morkūnienės daržą užgožia.

i visą klubo pardavimo taršaties metą jis nelankė 
klubo. Bu\ . skaudu lankytis. Geriau nei būt, nei ma
tyt.

O dabar reikia pavažiuoti, atlankyti, negi paštu tą 
prakeiktą čeki siųsi ?

Laikas jau buvo pasidavęs į pavasarį. Diena buvo 
graži, saulėta. Debesiukus, kaip kudlotas aveles mėlynoj 
pievoj, vaikė vėjas. O dangaus švytėjimui stengėsi pri
lygti didelio miesto plotas. Ir čia, kaip menkoj parodijoj, 
pavasarėjančio dangaus švytesiai atlūžo metalinių dėžių 
briaunose šiukšlyne, antenų voratikliuose, nenusiblaivę 
tie dangaus švytesiai atrodė ir dulkjnų langų stikluose, 

lyg pagauti ten, lyg kaip drumzlinoj pelkėj nuskendęs 
deimantas.

Sunku miestui, nepajėgu miestui ir jo nualintiems, 
nugyventiems rajonams pamėgdžioti pavasarėjančio dan
gaus švytesius. O, vienok, viskas lyg pagražėję, lyg pt\- 
skaidrėję atrodė dabar Jackui aplinkui seną klubą. Lyg ėmė 
ir pražydo senos, aptūpusių dažų sienos, priimdamos sa
vin kuklią dar pavasarėjančius saulės šilimą. Bet . . .

Už belapių krūmokšnių, prie balsvo, gailingai stūk- 
sinčio Morkūnienės namo Jackus tuoj, tik išnėręs ir už 
gatvės kampo, pamatė stambų oranžini traktorių su aukš
ta skersine, prie kurios kabaldojo didelis metalinis rutu- 
lis ant lino. Pažino Jackus toki traktorių, tai kaip žmogui 
giltinė. Giltinė turi dalgį, o toks plieninis žvėris turi tą 
svambalą, kurį galima kelti ant skersinės ir trenkti juo 
iš aukšto ar iš šono į griaunamą trobesį. Keli mėlynrū- 
biai vyrai stumdėsi ir erzėio greta to oranžinio žvėries. 
Jackui pasivaideno. kad Morkūnienės namas sustiro ne
krustelėdamas prieš tą niokojimo bestiją, besitaikstančią 
pulti, kandžioti ir draskyti.

— Dasigvvenau iki tokiu šermenų, — suvapėjo ap
maudingai Jackus. Jo dvasioje, pačioie gilumo'e, lyg ko
kios stygelės skaudžiai suvirpėjo, sumaugė ir atliepė gai
žiu susigraužimu, h* visas iis atlienė į t;į susigraudimą 
lyg, netekęs saulėtos dienos, panirtų į lapkritinį speigą.

O, va, klubo dnrvs prasivėrė su graudžiu, jam savu 
svyrių girgdesiu ir Morkūnienė, apsirengusi pilku apsiaus-' 
tuku, su ta pat iuoda skribelaite papuošta balta gėle, su 
kuria ii šventė klube nrieš ketvertą mėnesiu savo sklypo 
dovanosimo vakarą, išžengė nro duris. Ji nešėsi rankoj 
nemaža. kartoninę dėžę, o pati buvo tokia maža ir men
kutė. Ji išvvdo atokiau sustojusį. ir lyg griov.vbos darbų 
belaukianti Jackų, ir smarkiai susiraukė.

(Bus daugiau)
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Sąjungos tikslams

ALT S-gos seimo darbo prezidiumas: Povilaitis, Petrušaitis, pirm. J. Jurkūnas ir Matjoška.

ALT Sąjungos seimo grupė dalyvių.

Abraičio žodis

E. St. Louis choras, vadovaujamas Alberto Paulikaičlo ALTS-gos seimo koncerte išpildęs programą.

Seimo atidarymas 
jo tėkmė nustatyta

Juozas ir Marija Bachunai registruojasi, atvykę Į ALTS *eimą. 
Prie stalo sėdi mandatų komisijos narė A. Kleinaitienė.

reikšmingas 
detales.

Jau patsai 
parodė, kad 
dvasios, kurią trumpais žodžiais 
išreiškė ir rengėjų vardu Seimą 
pasveikinęs ALTS E. St. Louis 
skyriaus pirm. Dr. P. Švarcas, 
būtent, kad skyriui pavestasis už
davinys suteikė ne tik {tempto 
darbo, bet iškėlė visą St. Louis 
lietuvių visuomenę amerikiečių 
akyse.

Toks gausus suvažiavimas bu
vo pirmas lietuvių viešas pasi-

Solistė Aldona Stempužienė ALT Sąjungos seimo koncerto metu 
St. Louis mieste birželio 1 d.

Dr. Jonas Balys, ALT Sąjungos seime skaitęs paskaitą apie bend' 
radarbiavimą su kraštu, ir ALT S-gos valdybos sekretorė E. Cekie 
nė prie Vilties spaustuvės darbų parodėlės.

Ne tik visuomeninės organiza
cijos, bet ir miestai turi savo 
būdingus bruožus, trumpai, ke
liais žodžiais nusakančius jų is
torinę vietą tautos gyvenime.

Pasirinkimas ALT S-gos Sei
mui St. Louis miesto sutapo su 
to miesto dvasia, nusakyta lakū
no Ch. A. Lindbergho, pirmojo 
lakūno, perskridusio Atlantą. Sa
vo lėktuvą ir savo autobiografi
ją jis pavadino St. Louis dva
sia (spirit of St. Louis). Tai to
ji pirmyn žvelgianti dvasia, kuri 
paskatino ir mūsų Darių ir Gi
rėną imtis žygio, užtarnavusio rodymas St. Louis mieste, iškė- 
Lietuvių tautai ir Amerikos lie- lęs ne tik ALTS skyriaus vardą,

bet visos, kad ir negausios, lie
tuvių bendruomenės.

Po dr. P. Švarco žodžio, trum
pą kalbą pasakė ALTS pirminin
kas Vytautas Abraitis.

Suvažiavimą raštu sveikino — 
Diplomatijos šefas min. St. Lozo
raitis, Lietuvos Atstovas Wa- 
shingtone J. Kajeckas, Gen. Kon
sulas J. Budrys, Gen. Konsulas 
dr. J. Daužvardis, ALT Prezi
dentas L. Šimutis, ALB Tarybos 
Prezidiumo pirm. St. Barzdukas, 
LNT -- dr. Br.Nemickas, Lietu
vos Laisvės K-to vardu -- dr. A. 
Trimakas, SLA -- Prezidentas 
Pov. Dargis, Korp! Neo-Lithu
ania pirm. inž. V. Mažeika, BALF 
vardu kun. L. Jankus, Rezoliuci
joms Remti K-to -- L. Valiu
kas, Margučio -- L. Vanagaitie- 
nė, ALB St. Louis sk. -- Batai-

NEPAMIR SKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

tuvių išeivijai garbę ir pasidi
džiavimą.

Sunku būtų tvirtinti, ar tai su
tapimas, ar ne, bet ALT S-gos 
Seimas, vykęs gegužės 31 ir bir
želio 1 d. St. Louis mieste, iš
skirtinas tuo, kad jame pasireiš
kė toji ryžtingesnė ateitin skati
nanti žvelgti flvasia. Jame vyra
vo aukštyn ir platyn siekiančios 
mintys, nustelbusios jau užžėlu
sius takus, praeities dulkių ap
neštas kelelių provėžas.

Praeitis tiek reikšminga, kiek 
reikšmingi buvo veikusių darbuo
tojų žygiai ir darbai, sukūrę tvir
tus Sąjungos pagrindus, nustatę 
aiškius veikimo principus ir tiks
lus. Jais pasiremiant, augąs ir 
besiplečiąs Sąjungos ąžuolas pa
lieka šešėlyje smulkius asmeniš
kumus, siauras ambicijas, ne-

(Atkelta iš 1 psl.)
ir remti lietuvių tautos pastangas 
atstatyti bei išlaikyti savame 
krašte Nepriklausomos Lietu
vos valstybę, apsaugojančią pa
grindines žmogaus teises bei lais 
ves. To siekdami, mes stengia
mės savo nariuose ir visuomeni
niame veikime skiepyti pasiauko
jimą ir pirmenybės teikimą bend
riesiems tautiniams reikalams, 
solidarumą ir drausmę viešame 
veikime ir deramą pagarbą ki
toms nuomonėms, kai ginami savi 
nusistatymai bei pažiūros tau
tinių, religinių ar kitų visuome
ninių grupių santykiuose bei dis
kusijose. Mes siekiame tą jkvėp 
ti ir perduoti ir mūsų jaunesnia
jai kartai.

Su šiuo mūsų įstatais paremtu 
(sitikinimų pa reiškimu aš skelbiu 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seimą atidarytu.

tis. Taip pat raštu sveikino keli 
ALTS skyriai, negalėję atsiųsti 
savo atstovų -- inž. J. Gaižutis, 
Al. Jančys, Zenkus, Lileikis, M. 
Gureckas, bendraminčių iš Aus
tralijos vardu Jonas Valys ir Pov. 
Lukošiūnas.

Kiek vėliau atvykę | Seimą dar 
žodžiu sveikino ALB Centro val
dybos pirm. Jasaitis ir Chicagos 
Apyg. pirm. inž. Vėbra.

Gausiais suvažiavimo dalyvių 
plojimais buvo priimti New Yor- 
ko miesto burmistro R. Wagne- 
rio sveikinimas ir kvietimas se
kanti seimą ruošti New Yorko

(Nukelta į 6 psl.)

ALT Sąjungos seimo sekretoriatas. Sėdi iš kairės: Jonas Gumbe- 
levičius, Bronius Tiškus ir Albertas Paulikaitis.

Vyt. Gedgaudo nuotraukos
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(Atkelta iš 5 psl.) 
mieste, o taip pat St. Louis bur
mistro R. Tucker, kongreso at
stovų Th. Curtis ir M. Price 
sveikinimai.

Kongreso atstovas Th. Curtis 
kitą dieną dalyvavo Seimo banke
te ir pasakė kalbą. Burmistras 
R. Tucker atsiuntė savo atstovą.

Po oficialiosios dalies, kurios 
metu buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai ir pagerbti žu
vusieji ir mirusieji Sąjungos na
riai, pertraukos metu kitoje sa
lėje buvo oficialiai atidaryta dail. 
Juozo Bagdono darbų paroda. Ati

darant žodį tarė Sąjungos pirm.
V. Abraitis ir pats darbų auto
rius J. Bagdonas.

ALT S-gos Seimo darbo posė-

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS.

GREAT MARSU RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atski
ri namukai, kuriuose pa
tiems galima gamintis val
ei-

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportacija 
į ir iš paplūdimio.

• Vaikų priežiūra tėvams iš
vykus.

• šalia "Bangos” randasi eže
ras. su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė, 
74Alicia Rd., 
Boston 24, Mass. 
Tel. AV 2-804G.

o po birželio 15 d. į "Banga”
Box 188į Centerville, 

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633.

Maloniu metu . . . kiekvienu metu ragauk STROH’S ir 
patirk skonį, kurį suteikia ugnimi virtas alus! Jis daro 
Stroh s švelnesnį, gaivinantį . . . lengvą, kaip vėjelį, ban
guojantį jūsų žuvavimo vietą. Vartokite Stroh’s, vienintelį 
Amerikoje ugnimi virtą alų.

TI IF SERO!I BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHICAN

DIRVA

ATEITIN PAŽVELGĘS SEIMAS
dis prasidėjo išrinkus prezidiu
mą, Į kurĮ {ėjo: inž. Jonas Jur
kūnas, Ant. Matjoška, Petrušai- 
tis ir J. Povilaitis. Sekretoriate 
darbavosi pasikeisdami E, St. 
Louis skyriaus nariai Br. Tiš
kus, Tervydis, Paulikaitis ir
kt.

Sudarius ir patvirtinus Seimo 
darbams reikalingas komisijas, 
posėdis buvo pradėtas valdybos 
pranešimu. Valdybos vardu iš
samų pranešimą darydamas 
pirm. Vytautas Abraitis, peržvel
gęs praeitoje 2 metų kadencijoje 
atliktus darbus, pabrėžė, kad pa
grindiniu valdybos užsimojimu 
buvo stiprinti pačios S-gos veik
lą, jungti ir remti jaunosios kar
tos organizuotumo pastangas, 
remti savąją spaudą.

Ta proga pasidžiaugė dideliu 
šuoliu pirmyn, atsiektu Korp! 
Neo-Lithuania, kurioje galima 
didžiuotis gražiu lietuvišku prie
augliu, j kur j su pavydu žiūri dau
gelis organizacijų.

Sąjungos Įtaka stiprėjančiais 
darbais reiškėsi LNT ir LNF. 
Aktyviai pasireikšta bendrinė
se organizacijose, kaip ALT ir 
BALF. Ypatingai pastarojoje įgy
ta Įtaka, atitinkanti ALT S-gos 
svoriui.

ALB nėra organizacinio atsto
vavimo principo, bet užtat joje 
aktyviai reiškiasi pavieniai S-gos 
nariai, kartais tuo net skriau
džiant savuosius reikalus.

Valdyba, artimai bendradar
biaudama su Vilties draugija, pri 
tarė jos užsibrėžtiems planams 
ir padarytoms reformoms.

Čia pirmininkas ypatingai už
akcentavo Dirvos laikraščio pa
jėgumą, nuo kurio priklauso ir 
S-gos svoris visuomenėje. Už 
tat S-gos nariai dar didesniu ak
tyvumu turėtų prisidėti prie Vil
ties d-jos finansinio pajėgumo 
ugdymo.

Vienas didžiųjų užsimojimų, 
dar šiais metais išleisti Prezi
dento Antano Smetonos monogra
fiją, kuri sieks netoli 800 psl., 
pareikalavęs iš valdybos daug 
pastangų leidimo kapitalui su
daryti eina prie galo,bet dar rei
kalingas didesnis narių dėmesys 
prenumeratorių rinkimui. Su di
desne parama monografijos iš
leidimui Į talką yra atėję K. Po
cius ir J. Bachunas.

Suminėjęs visą eilę kitų val
dybai tekusių atlikti darbų Są
jungos propagavimo, jos atsto
vavimo ir kt. srityse, pirm. V. 
Abraitis pasidžiaugė, kad visa 
tai valdyba galėjusi. atlikti tik 
glaudaus bendradarbiavimo su 
skyrių vadovybėmis, Vilties d- 
jos valdyba ir Dirvos redakcijos 
dėka.

Nors vienas kitas skyrius ir 
nepakankamai atsižvelgė Į S-gos 
vadovybės darbus ir Įsipareigo
jimus, bet tai išimtys, kurios ne
mažina tikėjimo, kad skyrių ir 
valdybos glaudus bendradarbia
vimas ves Sąjungą Į dar gražes
nę ateitį.

Valdybos iždininkas Povilas 
Ališauskas patiekė apyskaitą, ku
ri, po revizijos komisijos pirm.
K. Pociaus pranešimo.Seimobuvo 
priimta ir patvirtinta.

Diskusijose dėl pranešimų klau
simais ir sugestijomis dalyvavo
J. Bachunas, R. Nemickas, A. 
Gruzdys (ypatingai iškėlęs reika
lą kreipti kuo didžiausią dėme
sį Į jaunimo organizavimą) Eug. 
Bartkus, K. Pocius, K.S. Kar
pius, A. Trečiokas, Dr. VI. Ra
manauskas, K. Ramonas, Ant. 
Senikas, Dr. Br. Nemickas, J. 
Povilaitis ir kt.

Išdiskutavus visus Seime ki
lusius klausimus ryšium su val
dybos ir reviz. k-jos praneši
mais, Seimas išreiškė valdybai 
padėką už atliktus darbus, kar
tu pareiškiant Seimo padėką vi
siems Prezidento A. Smetonos 
monografijos rėmėjams.

(Bus daugiau)

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs 
area, 4 Rooms down $70.00, 4 
Roptng up $65.00 all utilitie.- 
paid for except electric. Quict, 
elean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Room suite. 
(2) 2 Room suite. Private Baths, 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,460. Telephone; 883-9856 — 
Jtėr 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

ALTS seimo grupė dalyvių klausosi dr. J. Balio ir dr. V. Paprocko paskaitų apie bendradarbiavimą 
su kraštu. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

TURIME IŠEITI SU PLATESNE INFORMACIJA
Kremlius sujudo šmeižti trem

ties žmones, jų veiklą. Visokią 
veiklą -- politinę, tautinę, reli
ginę, kultūrinę, kuri gali kliu
dyti sovietinės agresijos -impe
rializmo plitimui.

Laikas ir nuotaikos Kremliui 
palankios. Nuolaidų politika so
vietiniam propagandos potvyniui 
atveria plačius kelius. Bet tai at
skira tema.

Vienu keliu Kremlius verbuoja 
mūsų eilėse "kultūrinių santy
kių", "broliško pažinimo", "bend
radarbiavimo" agentus. Kolei kas 
toji žvejyba gana skysta: trečio 
vandens nuo kisieliaus pora žur
nalistų, grafomanas ir pusantro 
sijono. Pravartu ir tai pažymė
ti.

Antru keliu Kremlius anglų ir 
kitomis kalbomis plečia tremti
nių šmeižimo akciją. Visa eilė 
brošiūrų paleista anglų, vokiečių 
kalba klastotais ir abejotinais do
kumentais Įrodinėjant, koks, kur 
yra pasislėpęs karo nusikaltėlis. 
Nuo pavienių asmenų einama visu 
plotu: pabėgusieji iš savo tėvy
nės vienaip ar kitaip yra nusi
kaltę ir savo žemei, ir žmogiš
kumui, ir taikai. Taip, ir taikai, 
nes jie kursto karo ugnĮ.

Turint galvoj milžiniškus so
vietų resursus propagandos rei
kalams ir šios šalies kai kurių 
sluoksnių nuotaikas ir troškulį 
pasipelnyti, netenka abejoti so
vietinio šmeižto, purvinimo Įta
ka.

Rašančiam neseniai teko pa
daryti pranešimą apie Kremliaus 
terorą Pabaltijo valstybėse. Po 
pranešimo kilo ne vienas klau
simas ir sovietinių šmeižtų te
momis. Atsakius Į klausimus, su ■ 
sirinkusieji beveik apkaitino pra
nešėją, kaip Pabaltijo gyventoją, 
kodėl iki šiolei taip mažai Ame
rikoje -- anglų kalba -- rašoma 
apie tai, kas dėjosi, kas dedasi 
sovietų vergijoje? Armonienės, 
apie partizanų kovas ir kita lie
tuvių išleista anglų kalba litera
tūra buvo išvardinta ir. žinoma, 
kad ne vienas Įsigijo ir vėliau 
pranešėjui dėkojo. Ta proga būti
na pastebėti: amerikiečiai susi
rūpinę. Tai jau daug. Susirūpinę, 
karo pavojum, susirūpinę Kuba, 
susirūpinę, kad Chruščiovo pa
sižadėjimas mus laidoti nėra 
liapsusas. Atsakymų Į tuos klau
simus laukia amerikiečių darbi
ninkija ir vidurinysis inteligen
tijos luomas. Jie mus supranta.

Ne kartą keliamas reikalas leis 
ti raštus svetimomis kalbomis. 
Reiktų aptarti ir pajudėti. Paju
dėti visu platumu, visa jėga, ko
kią tik mes galim sutelkti.

Jokia paslaptis, kad knygų lei
dimas anglų kalba turi būti mū
sų pačių atlikta. Svetimos lei
dyklos turi savo interesus, idė
jas, pelną. Labai geru atveju, kaip 
tai atsitiko su "Palikit ašaras 
Maskvoje" galima bandyti ieš
koti ir angliškų laidyklų, bet 
beveik be išimties, žymesnės lei - 
dyklos, politinę literatūrą košia 
per tankius koštuvus.

Teko nugirsti, kad latviai or
ganizuoja leidyklą politinei lite
ratūrai leisti.

Kitaip su dailiosios literatūros 
leidimu. Yra neviena antros, tre
čios eilės angliška leidykla, kuri 
paskolina savo vardą už pinigus. 
Tuo vardu jau naudojasi kai kurie 
mūsų rašytojai.

Bet visai kitas reikalas su pro
pagandine, politine raStija. Čia 
būtinas geras pasirengimas, iš 
anksto žinant, kad ir platinimas 
susitiks su kaikuriomis kliū
timis.

Teksto paruošimui, kaip jaune 
kartą Dirva siūlė, tektų uŽanga- 
žuoti atitinkami rašytojai, visuo
menininkai, politikai.

Labai plačiai ir neatidėlioja
mai svarstytinas dalykas.

Nebus Persūdyta pasakius, kad 
mūsų politinės, visuomeninės 
veiklos vaga suka Į naujus, sun
kius bandymus. Vlikas, Taryba 
Bendruomenė, man rodos, turėtų 
gerokai perkratinėti planus ir 
šūkius. Jeigu kur galim išbandy
ti vienybės sėkmingumą, tai -- 
rašto darbo laukuose. Čia vieny
bės niekad nebus perdaug.

Gražių pavyzdžių jau yra pa
rodę paskiri asmens, organiza
cijos. Neseniai kupiškėnų klubas 
paaukojo knygų leidimui 500 do
lerių. Gilaus supratimo vertas 
Kašelionio pasižadėjimas. Jis ne 
vieną rašto žmogų pastumia Į 
knygnešių gadynę. Kaip jau buvo 
spaudoje minėta, S. Kašelionis 
ne lengvai renka duoną ir skati

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edita Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770
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ką, iki savo amžiaus užbaigos 
pasižadėjimas kasmet skirti pre
miją. Kad jis gyventų šimtą ir 
dešimt metų, be šių metų!

Nors dar per anksti giedoti pa
sisekimo giesmes, bet kas iškasė 
Simą KašelionĮ, kad jis su tokiu 
pasižadėjimu atėjo Į knygnešių ei 
les -- tai jau pasisekimas ne tik 
Dirvos, bet ir visų raštą kurian
čių, skaitančių vyrų ir moterų.

Grįžtant prie anglų kalba knygų 
leidimo, yra daug pragiedrulių, 
kad tai turi pasisekti. Būtų pra
vartu šiuo klausimu iŠ visų pusių, 
visokiais balsais pasikalbėti.

(d)

AUKOS DIRVAI
M. Klimas, Linden............... 2.00
V. Senuta, Brockton...............1.00
J. Cėsna, Chicago................ 1.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland.......2.00
S. Šimoliūnas, Detroit.........3.00
J. Kregždė, Cincinnati ......... 2.00
Operėtės Choras, New York 5.00
M. Petrulis, Toronto......... 1.00
Dr. A. Grushnys, Larned ... 4.00
K. Gudauskas, Baltimore .... 1.00
M. Karaša, Baltimore.......... 4.00
L. Rimkus, Dover.................4.00
J. Grabauskas, Chicago........1.00
S. Matulevičius, Chicago.......1.00
Bostono Skautai "Lapinai" .. 15.00
A. Jaras, Melrose Park  1.00
V.B.Galinis, Dorchester..... 1.00
Litho Art Studio, Chicago.... 4.00
Br. Veitas, Pittsburgh........ 5.00
Dr.J. Abraitis, Cleveland ... 1.00

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Birželio 9 d., sekmadienį, 
7 vai. vakaro CLeveland Mū
šio School Settlement pa
talpose, 11125 Magnolia 
Drive, įvyksta pianisto An
tano Smetonos rečitalis. 
Programoje Bacho, Schu- 
berto, Chopino ir modernio
jo kompozitoriaus, V. Per- 
sichetti, kūriniai, šį kon
certą rengia ir globoja Čiur
lionio Ansamblis, kurio na
riu yra buvęs ir pianistas 
Smetona.

šis koncertas yra kartu 
ir Antano Smetonos atsi
sveikinimo koncertas, nes 
liepos mėnesio viduryje jis 
išvyksta kaip "Fulbright 
Fellovv” j Freiburgo Muzi
kos Akademiją gilinti for
tepijono studijų, šių metų 
birželio mėnesį Antanas 
Smetona Master of Science 
laipsniu baigė Juilliard 
School of Music ir sykiu 
laimėjo Fulbrighto premi
ją, kurios pasėkoje jis ir 
vyksta į Vokietija kaip 
Amerikos muzikos atstovas. 
Fulbrighto premijos laimė
jimas jauno pianisto karje
roje yra reikšmingas įvy
kis, atskleidžiąs jo kelyje 
naujus akiračius. Galimas 
dalykas, kad, studijuodamas 
toliau fortepijoną Vokieti
joje, Antanas Smetona tu
rės galimybės ir koncertuo
ti — ne tik Vokietijoje, bet 
ir už Vokietijos ribų : Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandi
joje ir Šveicarijoje.

Pradėjęs fortepijono stu
dijas pas savo motiną Bi
rutę, Antanas Smetona tu
rėjo retos progos studijuoti 
ir pas tokius pasaulinio 
masto pianistus ,kaip Leo- 
nard Shure, Nadia Reisen- 
berg, Theodore Lettvin ir 
Rosina Lhevinne. Jie visi 
pripažino Antanui didelius 
pianisto gabumus, todėl ir 
Fulbrighto premijos laimė
jimas nėra visai nelauktas 
dalykas. Apie to laimėjimo 
reikšmę, betgi, galima sprę
sti, kad ir iš to, kad Anta
ną asmeniniais laiškais pa
sveikino senatoriai Lausche 
ir Young ir kongresmanai 
Bolton ir Taft.

Tie, kurie yra sekę An
tano Smetonos pianistinį 
rutulio jimasi, ateinantį sek
madienį turės progos jį iš
girsti jo paruošiamojo pia-

PIANISTO 
ANTANO SMETONOS 
REČITALIS 

Sekmadienį, birželio 9 d., 7 vai. vak.
Cleveland Music School Settlement 

11125 Magnolia Drive.

Programoje Bacho, Schuberto, Per- 
sichetti ir Chopino kūriniai.

Koncertą globoja Čiurlionio Ansamblis

V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando tautinių šokių grupė kviečia clevelandiečius atsilankyti birželio 8 d. Į maža ją tautinių 
šokių šventę šv. Jurgio parapijos salėje. 'Nuotraukoje iš kairės^E. Šenbergaitė, T. Idzelytė, G. Bačiu- 
lytė, D. Orantaitė, G. Stuogytė, R. Unguraitytė, J. Karaliūtė, R. Širvaitytė, E. Augustinavičiūtė, M. Sta- 
saitė, S. Alšėnaitė, A. Balčiūnaitė,

nistinio etapo baigmėje ir 
palyginti šį koncertą su 
ankstyvesniaisiais. Tie, gi, 
kurie jo dar nėra girdėję, 
galės pasiklausyti besivys
tančios pianistinės pajėgos. 
Galimas dalykas, kad se
kantį sykį, grįžusį iš Vo
kietijos, Antaną Smetoną 
mes jau girdėsime kaip visų 
pripažintą pianistą. Jei taip 
įvyktų, tuomet mes visi, ku
rie sekėme Antano Smeto
nos muzikalinį brendimą, 
galėtume pasakyti: ne vel
tui mes iš jo daug laikėme. 
Tuo tarpu betgi, mes pasi
tenkinsime Antanui palin
kėję to, ko paprastai tokio
mis progomis linkima: iš
tvermės, sėkmingo darbo i" 
gero vėjo. A. N.

Tragiškųjų Birželio įvykių 
minėjimas Clevelande

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius Tra
giškųjų Birželio įvykių mi
nėjimą Clevelande rengia š. 
m. birželio 16 dieną, sekma
dienį.

10:30 vai. iškilmingos šv. 
Mišios šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje už išvežtuosius Į 
Sibirą ir žuvusius lietuvius. 
Pamaldų metu giedos para
pijos choras ir solistai vad. 
muziko Pr. Ambrazo.

10 vai. šv. Panelės Nesi
liaujančios Pagalbos liet, 
parapijos bažnyčioje pamal
dos už išvežtuosius į Sibirą 
ir žuvusius lietuvius.

12:30 vai. Clevelando lie
tuvių kultūros darželyje iš
kilmingas minėjimas. Cle
velando miesto burmistras 
R. Locher pasakys pagrin
dinę kalbą. Čiurlionio An
samblis, vad. muz. Alf. Mi
kulskio, išpildys menine da
li-

Visos liet, organizacijos 
su vėliavomis kviečiamos 
dalyvauti pamaldose šv. 
Jurgio liet, parapijos baž
nyčioje ir iškilmingame mi
nėjime lietuvių kultūros 
darželyje.

Susirinkusiems minėjimo 
dalyviams bus patiekta pri
imti rezoliucija ir ją pri
ėmus bus pasiųsta JAV pre
zidentui, valstybės departa
mento sekretoriui ir kt. 

valdžios pareigūnams.
Gyvename ypatingą mo

mentą. Tik mes, būdami 
laisvam pasaulyje, galime 
prašyti laisvojo pasaulio 
valstybių vyriausybes kelti 
Lietuvos išlaisvinimo iš ko
munistinės Rusijos vergijos 
klausimą. Todėl tą dieną 
dalyvaukime Tragiš k ų j ų 
Birželio įvykių minėjime. 
Tik gausus mūsų dalyvavi
mas privers ir amerikiečius 
susidomėti Lietuvos išlais
vinimo reikalais.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

Mažoji Tautinių šokių 
šventė

Birželio 8 d., šeštadienį, 
7:30 vai., šv. Jurgio para
pijos salėje, jaunimas kvie
čia tamstą pas save — į 
Mažąją Lietuvių Tautinių 
Šokių šventę.

Nepraleiskite progos pa
matyti šokių, kurie bus at
liekami Tautinių šokių 
Šventėje, Chicagoje.

Savo atsilankymu ne tik 
pagelbėsite šokėjų kelionės 
Chicagon išlaidas padengti, 
bet suteiksite jaunimui jė
gų reprezentuoti mūsų tau
tinių šokių meną.

Programoje dalyvaus ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, 
vadovaujamas Ryto Babic
ko.

Po tautinių šokių ir kt. 
programos — pasivaišini- 
mas ir pasilinksminimas. 
Įžanga — 1 dol. Negalint 
dalyvauti prašome nors ma
žą auką prisiųsti K. Kara
liui— 2208 Grandview Avė.

LB Clevelando I-os Apyl. 
Valdyba

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
GEGUŽINĖ

Šiemet, kaip ir kitais metais, 
Clevelando Lituanistinių Mokyk
lų Tėvų Komitetai užantspauduo
ja vėl vienus baigtus mokslo me
tus bendra gegužine, kuri Įvyks 
birželio 9 d. Niaurų ūkyje.

Mokyklų mokiniai atliks Įdo
mią neilgą programą. Visiems 
bus kuo troškulĮ ir alk{ nura
minti. Kas norės -- ir pasišok
ti galės. Dideliems ir mažiems 
bus linksma, gražu ir malonu 
savo pareigą atlikti -- Mokyklų 
gegužinėje susitikti.

Pradžia 1 vai. Programos pra
džia 3 vai.

Nauja aukštoji mokykla 
Clevelande

Nuo ateinančių mokslo 
metų pradžios Clevelande 
atidaroma nauja aukštoji 
mokykla — Cuyahoga Com- 
munity College. Į ją didele 
sparta registruojasi Cleve
lando ir apylinkių jaunimas, 
siekiąs praktiškųjų mokslų 
ir profesinio išsilavinimo, 
be kurio kas kart sunkiau 
rasti pragyvenimui šaltinio 
— gerai atlyginamo darbo.

Be normalių universiteti
nio mokslo šakų, veiks ir 
specialūs kursai sekretari-

jaliniam darbui, prekybai ir 
buhalterijai bei braižymui. 
Tikimasi taip pat neužilgo 
sudaryti sąlygas mokintis 
elektronikos, gamybos, gai
lestingųjų seserų, dantų hi
gienos, mediciniškai pagal
bai, technologijai ir kt. sri
tyse.

Į mokyklą priimami bai
gę gimnazijas (high 
school). Kursai'vyks ir va
karais.

Įstojimo blankai gauna
mi visose gimnazijose, o 
taip pat ir mokyklos rašti
nėje: 1010 Euclid Bldg., 
kamb. 905, Cleveland 15, 
Ohio.

Baigę gimnazijas, be am
žiaus skirtumo, gali teirau
tis ir rasti sau tinkamų 
kursų, reikalingų savo atei
čiai užsitikrinti.

♦ J KANADOS SLA KUOPŲ 
ruošiamą šventę Niagaroje iš 
Clevelando vykstama privačio
mis mašinomis, o ne autobusu, 
kaip buvo anksčiau pranešta.

Dėl sąlygų vykti Į šventę, su
interesuotieji kreipiasi {vietines 
kuopų vadovybes.

Norintiems geriau pramokti 
anglų kalbą ir amatų 
švietimo Įstaiga (Board 

of Education) skelbia, kad 
silpnai ar visai nemokan
tiems anglų kalbos patarti
na atkreipti dėmesį į naują 
televizijos programą, ku
rios metu (nuo 6:30 iki 7 
vai. ryto, chanai 3 (KYW- 
TV) bus rodoma, kaip ge
riau išmokti ir naudotis 
anglų kalbos rašyba ir skai
tymu.

Be to, birželio 5 ir 7 d. 
galima registruotis kur
sams, kuriuose mokinama 
šiuo metu taip reikalingų 
amatų, jų tarpe — siuvi
mas, Įstaigos darbas, pro
jektavimas ir dažymas, au
tomobilių taisymas, įvai
rūs amatai fabrikuose 
(šveicavimas, mechani n i s 
projekt.), elektros ir kt.

Kursai kainuoja tik 10 
dol. semestrui. Užsiregis
truoti galima nuo 6 iki 9

S A L A M A N D E R
2546 LORAIN Avė Telefonas:
Cleveland 13, Ohio 241-67 88

Pirmame bloke nuo West Side marke to

IŠ ALT VEIKLOS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Clevelando skyriaus metiniame 
susirinkime, pirm. K. Žiedonis 
pranešė, kad metų veikimo pra
džioje priimtas metinis veiklos 
planas pilnai Įvykdytas. Suruoš
tas Vasario 16-sios šventės mi
nėjimas. Kalbėtojais buvo iš
kviesti JAV kongresmanas Char- 
les A. Vanik ir buvęs Lietuvos 
žemės ūkio ministeris Juozas 
Audėnas. Paminėti Tragiškie
ji Birželio lietuvių išvežimai Į 
Sibiro taigas. Kalbėtoju buvo pa
kviestas VLIK pirm. Dr. A. Tri
makas. Inž. Juozas Miklovas ALT 
kviečiamas padarė pranešimą 
apie esamą padėtĮ Lietuvoje. ALT 
vicepirm. Dr. P. Grigaitis, iš
kviestas Į Clevelandą, padarė 
pranešimą apie ALT numatomas 
reformas ir atsakinėjo Į patiek
tus klausimus. Clevelando "Tė
vynės Garsų" liet, radijo vadovo 
J. Stempužio siūlymu, ALT Cle
velando skyrius sutiko perimti 
"Pabaltijo Aidų" liet, radijo pus
valandžio vadovavimą ir finansa
vimą, kuris vyksta kiekvieną pir- 
madienĮ 8-9 vai. vakaro. Jam va
dovauja skyr. vicepirm. J. Dau
gėla, adv. J. Smetona ir praneš. 
Al. Balčiūnaitė.

Aukščiau išvardintų minėjimų 
proga buvo priimtos rezoliucijos 
Lietuvos laisvinimo reikalais ir 
pasiųstos JAV prezidentui, valst. 
depart. sekretoriui ir kt. Taip 
pat dalyvavo pavergtųjų tautų sa
vaitės suruoštam minėjime ir 
Lojalumo parade.

Pajamų ir išlaidų apyskaitą 
davė kasininkas L. Leknickas.

Kontrolės Komisijos aktą per 
skaitė H. Idzelis. Jis pareiškė, 
kad išlaidos atatinka dokumen
tams ir pateisintos, kad pajamos 
ir išlaidos atitinka vedamai pi
niginei knygai. Vasario 16-sios 
šventės minėjimo proga laisvi
nimo reikalams surinkta voke
liais $1,555.00.

Diskusijoms pasibaigus, buvo 
išreikšta buvusiai valdybai padė
ka už nuveiktus darbus, patiektos 
apyskaitos priimtos ir patvirtin
tos.

Senoji valdyba, davusi apyskai
tą, atsistatydino. Tą patĮ padarė 
ir Kontrolės Komisija.

Slaptu balsavimu Į valdybą nau 
jai išrinkti pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirmininkas Ka
zys Žiedonis, vicepirmininkai: 
adv. Julius Smetona, Lionginas 
Leknickas, Jonas Daugėla, sek
retorius protok. Ingrida Stasaitė, 
laisvin. reik, sekret. Vytautas 
Kamantas, kasininkas Lionginas 
Leknickas, sekret. ižd. r. — Al
girdas Pautienius, parengimų va- 
dov. -- Kazys Gaižutis ir pad. 
-- Šarkauskienė.

Kontrolės komisija: Henrikas 
Idzelis, Julius Staniškis ir Juo
zas Stempužis.

Susirinkimo atstovai išreiš
kė buvusiai valdybai padėką už 
nuveiktus darbus ir palinkėjo nau ■ 
jai valdybai geros sėkmės. Pa
reikšta padėka "Tėvynės Garsų" 
radijo vadovui Juozui Stempu-

val. vak. John Hay High, 
East 107 ir Carnegie Avė., 
ar West Technical High, 
2201 W. 93 St.

Kursai prasideda birželio 
10 d., 10 savaičių vasaros 
sesijai.

Norintiems išmokti ama
to, kursai tikrai verti dė
mesio. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinti telef.: 
CHerry 1-3660.
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žiui ir "Pabaltijos Aidų" vado
vams: Jonui Daugėlai, Juliui 
Smetonai ir Aldonai Balčiūnai
tei už garsinimus radijo ban
gomis Lietuvos vardo, Čiurlio
nio Ansambliui ir jo vad. muz. 
A. Mikulskiui už Įvairių paren
gimų meninės dalies išpildymą, 
Šv. Jurgio liet, parapijos chorui 
ir varg. Pr. Ambrazui už gie
dojimą pamaldų metu, ir visiems 
kitiems, kurie prisideda prie 
Lietuvos vardo kėlimo ir pastan
gų pagreitinti pavergtos Lietuvos 
išlaisvinimą iš komunistinės Ru
sijos vergijos. Susirinkimas baig
tas Lietvos Himnu.

(D

VILKIUKU STOVYKLA

Clevelando Pilėnų Tunto jau
nesniųjų skautų (vilkiukų)stovyk- 
la Įvyks š.m. birželio 22-30 die
nomis. Vieta--Wyoga ežero par 
kas. Apie 30 mylių nuo Clevelan
do, važiuojant 532 keliu, netoli 
Cuyahoga Falls miestelio.

Norintieji važiuoti stovyklon 
prašomi registruotis iki birželio 
18 d. pas tunt. V. Jokūbaitj MU-
1-9143, v.s. G. Juškėną YE-2- 
6019 ir v. si. Š. LazdinĮ CE-1 
8714.

Tuntininkas

GERI NAMAI
2 šeimų prie pat Šv. Jur

gio parapijos, 2 nauji pe
čiai, nebrangus.

6 kamb. vienos šeimos, j 
šiaurę nuo Lake Shore Blv., 
didelis namas, pilnas rūsys, 
2 garažai.

5 kambariu netoli E. 185, 
tik 20 metų senumo, geras 
nedideliai šeimai.

Plytinis, 4 metų senumo, 
4 miegamieji, 2 pilnos vo- 
nos, padalintas rūsys, 2 ga
ražai.

2 šeimų labai gerame sto
vyje — plytinis.

2 šeimų nedidelis, beveik 
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai įreng
tas rūsys.

Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.

Trijų miegamųjų Euclide 
prie E. 185 kt., labai švarus.

Krautuvė ir namas prie 
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.

Mūrinis 5 kambarių su 
labai didelių sklypu, tuojau 
galite užimti.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti į
EAST SHORE REALTY
United Multiple Listing 

Service
Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

PARDUODAMAS NAMAS
4 kamb. viršuj, 4 apačioj, 

gali būti naudojamas 1 šei
mos pajamoms. Mūrinis ga
ražas. Gaso šildymas. 2 vo
nios kamb.

Teirautis: August l’inta- 
rič, 1226 E. 85th St. (į šiau
rę nuo Superior Ąve.), Cle
veland 8, Ohio. Telefonas: 
GA 1-0331.

Parduodamas namas
7 metų namas, į vakarus 

nuo 153 gt. Pėsčia iki pre
kyviečių, bažnyčios ir mo
kyklų, taip pat ir CTS au
tobuso. Dar liko siūlyti įv. 
patogumu.

BE 4-7566

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Room suite. 
(2) 2 Room suite. Private Baths, 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,460. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. 1M 7-7080.

( 681

APARTMENT FOR RĘNT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms d<wn $70.00, 4 
Rooms up $65.00 all utilitiea 
paid for except eleetric. Quiet, 
elean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080*.

(68)
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A.A. ANTANO OLIO MINĖJIMAS

* DIRVOS BENDRADARBIAMS 
IR SKAITYTOJAMS buvome pa
kartotinai pranešę, kad ryšium su 
Memorial švente ir Vilties drau
gijos suvažiavimu Dirva neišeis 
gegužės 31 d. ir birželio 3 d. Ne
atsižvelgiant { tai, gr{žus iš St. 
Louis, radome visą glėbj straips
nių, korespondencijų, nuotraukų.

Apgailestaujame, kad visų jų 
laiku jau nebesuspėsime patal
pinti. Be to, kaip {prasta, dauge
lis rengėjų apie ruošiamą paren
gimą spaudai pranešimus siunčia 
paskutinę minutę. Ne mūsų kaltė,- 
kad kartais ir tų neapmokamų 
pranešimų nebespėjame laiku pa
talpinti.

Tačiau džiaugiamės, kad ma
ža pertrauka nenutraukė ryšių 
ir tikimės šios savaitės bėgyje 
vėl -Įeiti { normalias vėžes.

Dėkinga už kantrybę
Dirvos Redakcija

* MUZ. ANTANO NAKO for
tepijono studijos mokinių metinis 
pasirodymas įvyks š.m. birželio 
mėn. 9 d. 3 vai. 30 min. p.p. Chi
cagoje Jaunimo Centro salėje. 
Koncerte dalyvaus virš 37 moki
nių.

Programoje: Bacho, Mozarto, 
Schuberto, Chopino,. Brahmso, 
Klovos, Dvariono, Čiurlionio ir 
kitų kompozitorių kūriniai. Kon
certui parūpintas fortepijonas 
Baldwin.

* Dr. VACLOVAS PAPROCKAS 
ir ponia išvyko porai savaičių 
atostogų j San Francisco, Calif., 
pas dukrą Kristiną ir žentą Sigi
tą Novickius.

* VYTAUTAS PAPROCKAS 
JAV armijos siunčiamas birže
lio pradžioj ( Korėją.

* BIRUTĖ RIMGAILIENE - 
SKUČAITĖ nesenai įsigijo gro
žio saloną, kuris yra 85-16 Ja- 
maica Ave.,Woodhaven,N.Y.Tuo 
tarpu dar veikia buvusiu Victor’s 
vardu.

* ATEITININKŲ FEDERACI
JOS nepaprasta konferencija 
{vyksta birželio 7-9 d. New Yor
ke VValdorf-Astoria viešbutyje, 
50 St. ir Park Avė. kampas.

• Dirvoje galite įsigyti 
ar užsisakyti paštu šias 
naujai pasirodžiusias kny
gas;

Kipras Bielinis — Teroro 
ir Vergijos Imperija Sovie
tų Rusija — $2.50.

Leonas Dambriūnas — 
Lietuviu Kalbos Sintaksė — 
$2.50.

Dr. Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė — Lietuvos Kul
tūros Istorijos Bruožai — 
$2.00.

SLA NARIAMS
SLA nariai vykstą Į Nia

garoje ruošiamą pasimaty- 
mą-šventę, gali rezervuotis 
sau nakvynių šiuose mote
liuose:

D

2)

3)

Mayside Motei ,1450
Kitchener St. Telef.: 
EL 8-7844.
Olympic Motei. Telef.: 
EL 6-2614.
Lamplighter Motei — 
1257 Ferry St. Telef.: 
EL 6-2644.
Alamo Motei — 1905
Victoria Avė. Telef.: 
EL 6-1613.

Kainos 1 asmeniui nuo 
2,50 iki 5 dol. Rengėjai

4)

BIRŽELIO MĖN. 8 D. PRIE NIAGAROS KRIOKLIO
KANADOS IR AMERIKOS SLA KUOPŲ 
PASIMATYMAS-ŠVENTĖ

MARCONI HALE, 1072 MAGDALEN STREET. 
(Kampas Victoria), Niagara Falls, Ont.

Laisvas automobilių pasistatymas. Salė atidaryta nuo 12 vai. Meninės progra 
mos pradžia 7 vai. vak. Turtingas bufetas. Gros lietuviškas "OLYMP1A” 

kestras. Įėjimas $1.50.
Rengia Toronto, Hamiltono ir St. Catharines SLA Kuopos

Š. m. birželio mėn. 9 d. 11 vaL 
Tėvų Jėzuitų kolpyčioje{vyks pa
maldos už A.A. Antano Olio sie
lą. Laike pamaldų giedos solistas 
Algirdas Brazys, vargonais gros 
muzikas Algis Šimkus. Po pamal
dų bus vykstama l šv. Kazimiero 
kapines padėti gėlių ant Antano 
Olio kapo. Prie kapo tars žod{ 
advokatas A. Lapinskas.

Chicagos lietuvius kviečiame 
gausiai dalyvauti pamaldose ir 
kapinėse.

Dr. Steponas Biežis

• Leonardas šimutis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, dalyvaus ir 
tars žodį Antano Olio Aka
demijoje 1963 birželio 15 d., 
Jaunimo Centre. Antanas 
Olis ilgus metus buvo ALT 
v i c e pirmininkus, artimai 
bendradarbiavo su ALT vei
kėjais ir rūpinosi lietuvių 
reikalais, atlikdamas jam 
pavedamus lietuvių atsto
vavimo uždavinius ameri
kiečių visuomenėje ir vy
riausybėje.

• Lietuvos Atstovas J. 
Rajeckas atvyksta į Chica- 
gą birželio 15 d. dalyvauti 
Antano Olio Akademijoje. 
Lietuvių visuomeninių or
ganizacijų pastangomis ren
giama Akademija prasidės 
punktualiai 7 vai. vakaro, 
Jaunimo Centre.

G. VASILIAUSKIENĖS
KONCERTO REIKALU

Sol. G. Vasiliauskienė

Kreipiantis j Amerikos lietu
vius, kviečiant surengti atvyks
tančiai iš Australijos sol. G. Va
siliauskienei dainos koncertus 
gausesnėse lietuvių kolonijose, 
radau šiltą pritarimą. Sekančios 
visuomeninės ir kultūrinės orga
nizacijos Įsipareigojo surengti 
koncertus:

D-ja. 
rug- 
Liet.

spa-

DETROIT, Mich. -- rugsėjo 
21 d. -- D.L.K. Birutės

CLEVELAND, Ohio - 
sėjo 28 d. -- Amerikos 
Tautinė S-ga.

HAMILTON, Canada --
lio 6d.-- Skautams Remti D-ja.

ROCHESTER, N.Y. — spalio 
12 d. -- Liet. Veteranų S-gos 
Ramovė skyrius.

SO. BOSTON, Mass. -- spa
lio 13 d. -- Laisvės Varpas, liet, 
radijo.

CHICAGO, III. — lapkr. 9 ar 
10 -- Dainavos ansamblis.

OMAHA, Nebr. -- lapkričio 16 
d. Omahos Liet. Bendr. choras.

LOS ANGELES, Calif. - lap
kričio 23 d. -- Amerikos Liet.

Naujai išrinktoji Vilties draugijos valdyba su Dirvos red. J. Čiuberkiu. Stovi iš kairės: K. Pocius, V. 
Rastenis, J. Čiuberkis, dr. V. Ramanauskas ir S. Lazdinis. Nuotraukoje trūksta V. Vinclovo.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

Tautinė S-ga.
Pagal pasiūlytą planą dar nė

ra susitarta, kas rengs ar būtų 
susidomėjęs surengti koncertus 
sekančiose kolonijose:

TORONTE - spalio 5 d.
PHILADELPHIJOJE — spalio 

20 d.
NEW YORKE — spalio 19 d. 
BALTIMORĖJE — spalio 26 d. 
Būtų malonu išgirsti atsilie

piant organizacijas ar mūsų kul
tūrininkus - visuomenininkus iš 
minėtų lietuviškų vietovių, no
rinčių surengti koncertus. Šių 
koncertų tikslas -- užmegzti 
artimesnius bendradarbiavimo 
santykius tarp Australijos--JAV 
ir Kanados lietuvių. Visais ren
gimo reikalais rašyti: J.J. BA
CHUNAS, TABOR FARM, SO
DUS, MICHIGAN.

• Tautiniu šokiu šventės 
būstinė atidaryta Chicago
je, Jaunimo Centre, 5620 S. 
Claremont Avė., nuo birže
lio 1 d. Ten gaunamos in
formacijos, bilietai, atlie
kami visoki kiti reikalai, 
bet susirašinėjimas vyks, 
kaip iki šiolei, šventės se
kretoriaus, A. Kareivos ad
resu (7030 So. Rockvvell 
Avė., Chicago 29, Ilk).

• Jaunimo Centro Stu
dentų Tautinių šokių an
samblis, globojamas kun. 
dr. J. Kubiliaus, S. J., ir 
vadovaujamas L. Braždie- 
nės, rūpinasi visais kana
diečių tautinių šokių šokė
jų reikalais (nakvynėmis, 
programa ir t.t.). Jaunimo 
Centras, 5620 S. Claremont 
Avė.

• Prezidento Antano Sme
tonos monografijos prenu
meratoriai* Per A. Mat jos- 
ką, Dorchester, Mass, užsi
prenumeravo šie asmenys: 
A. Dubauskas, Ed. Eitas, 
Pr. Lembertas, A. Girnius,
N. N., L, Izbickas, V. Sele- 
vončikas, St. G. Jurgelevi
čius, Dr. St. Jasaitis. K. Ne
nortas, J. Vasvs, Pr. Mu- 
činskas, St. Minkus, Ed. Ba- 
jerčius, V. žiaugra, I). Ni- 
kolskis, Pr. Račkauskas, V. 
Kapočius, J. Liutkoni.s ir A. 
ščiuka.

Per J. Vaičaitį užsiprenu
meravo Mykolas Manomai- 
tis.

Vėtra kyla ūkanose
Gegužės 25 d. Detroito Lie

tuvių Namuose buvo suvaidinta 
pirmą kartą naujausia drama
turgo V. Alanto pjesė. Vaidini
mą rengė Detroito Lietuvių Bend
ruomenės Apylinkės V-ba. Vaidi
nimas praėjo sudideliupasiseki-

Mūsų studentai dirba 
lietuviškumui

Michigan Statė Universi
teto studentai kasmet su
ruošia tautybių parodą, čia 
studijuoja lietuviai studen
tai, kaip kasmet dėjo vėl 
visas pastangas, kad su
rinkti kuo geresnių ekspo
natų ir kuo gražiau įsiruoš- 
ti savo lietuvišką stalą. Tu
rėjo nepaprastai gražių tik 
iš Lietuvos gautų audinių, 
įvairių medžio drožinių, lė
lių, gintaro išdirbiniu ir kt., 
kuriuos surinko iš Detroito, 
Flinto, Saginaw ir kt. vie
tovėse gyvenančiu lietuvių.

V. Gedminto vadovauja
mi labai gražiai dekoravo 
savo kampelį. Gegužės 11 d. 
suruoštoje parodoje lanky
tojų eilės susidarė prie mū
sų stalo, o studentai atsidė
ję kiekvienam aiškino apie 
mūsų liaudies išdirbinius. 
Visai pelnytai, kaip kasmet 
jie ir vėl laimėjo premiją.

Prie sėkmingo parodos 
ruošimo prisidėjo: VI. Ged
mintas, R. Gražulis, A. Ma- 
kalauskas, D. Petravičiūtė, 
Z. Petravičiūtė, S. Petravi
čius, R. Šepetytė, A. Virš
kutė, V. Virškus ir J. žio- 
gaitė.

Studentai dėkoja visiems 
paskolinusiems jų ruoštai 
parodai eksponatus, (kk)

Lietuviai studentai V. Gedmintas, R. Gražulis, D. Petravičiūtė ir 
A. Virškutė prie Michigano universiteto.

mu.
Vaidinimą režisavo J. Pusdeš- 

ris, dekoracijas piešė V. Ogilvis, 
vaidino: D. Mikaitė, Rimas Su- 
kauskas, Karolis Balys, Algis 
Gladkauskas, Marijus Sajauskas 
ir Vytautas Ogilvis.

Pjesėje vaizduojami įvykiai, 
kaip pats autorius sako, "liečią 
Krašto rezistenciją pačioje jos 
pradžioje: tikroji vėtra pakils 
iš ūkanų tik vėliau, t.y. kada re
zistencija apims visą kraštą".

Anot rašytojo, ”... įvykis, pa
dėtas šios pjesės pagrindan, nė
ra išgalvotas, o tikras faktas. 
1946 ar 1947 m. Lietuvos vėlia
va, apie kurią kalbama veikale, 
buvo tikrai iškelta Gedimino kal
ne", kada ruskiai ruošė revoliu
cijos šventę Lukiškio aikštėje.

Vaidinimas įspūdingas, prime
na šiurpius okupacijos meto lai
kus. Vaidinto jų patiekti charakte
riai ryškūs ir įtikinami.

Atrodo, kad pirmąjį veiksmą 
galima dar kiek suglaudinti laiko 
požiūriu. Dabar buvo kiek ištemp
tas, tačiau, tragiškais momentais 
tylos ir neveikios laikas {veda l 
sunkias situacijas.

Apskritai imant, veikalas yra 
parašytas tikrai rezistencijos ir 
nenuvalkiotojo patriotizmo dva
sioje. Nėra pigių efektų. Šio vei
kalo išleidimu turėtų susirūpinti 
mūsų Kultūros fondas ir kitos re
zistencinio pobūdžio organizaci
jos. Vaidinimas turėtų apkeliau
ti visas lietuvių kolonijas, kad 
kiekvienas lietuvis pamatytų ir 
įsijaustų ir rezistencijos kovą ir 
jos dvasią. Pačiam autoriui iš
leisti š{ veikalą būtų per sunku, 
nors jis ir deda patangų.

Meno kolektyvai, nori š| vei
kalą vaidinti, dėl sąlygų priva
lo tartis su autorium V. Alantu, 
kreipiantis šiuo adresu: 15369 
Freeland St. Detroit 27, Mich. 
ar skambinti telefonu VE 7-2787.

(am)

REIKŠMINGA SUKAKTIS
Jaronlmas ir Elena Čibirai, 

gyv. 220 Alton Street Dayton, 
Ohio š.m. gegužės 25 d. atšven
tė savo vedybinio gyvenimo si
dabrinę sukakt{.

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos svetainėn, iš negausios Day- 
tono lietuvių kolonijos susirin
ko apie 40 kviestinių svečių, 
kurie sveikino sukaktuvininkus 
jų vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga.

Jeronimas Čibiras Lietuvos 
Nepriklausombyės laikais tarna
vo Finansų ir Prekybos Ministe
rijoj Kaune, eidamas {vairias 
atsakingas pareigas. O jo žmo
na Elena dirbo Centralinlame 
pašte. Susituokė 1938 metais Pri
sikėlimo bažnyčioj Kaune. Vos 
pagyvenus apie du metus laiko, 
Lietuvą okupavo bolševikai. Tar
nybos pareigų verčiami abu tu
rėjo iš Kauno išvažiuoti: Jero
nimas atsidūrė Rokišky, o Ele
na Salose. Laikas bėgo, vienas 
okupantas pakeitė kitą, tačiau 
išsiskyrusiai šeimai sueiti t vie. 
ną vietą Lietuvoj nebebuvo lem
ta.

1944 metais bolševikams ar
tėjant { Lietuvą antrą kartą nu
trūko ryšiai su žmona. Jeroni
mas pasitraukė { vakarus, o Ele. 
na liko už geležinės uždangos.

Po daugelio klajonių po su
griautą Vokietiją ir stovyklas, 
1949 metais Jeronimas atvyko 
l Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno Dayton, Ohio. 
Įsikūręs šiame daugelio laisvių 
ir galimybių krašte, Jeronimas 
nepamiršo savo duotos prie al
toriaus Elenai priesaikos, bet ją 
tesėjo, dėdamas visas galimas 
pastangas sugriautą šeimos ži
dinį atkurti iš naujo. Daug ener
gijos ir pinigų šios pastangos 
kainavo. Daug buvo parašyta {vai. 
rių prašymų ir raštų šio krašto 
įtakingiems asmenims. Nors ir 
nedaug turėta vilčių ką nors lai
mėti, tačiau šis didelis ryžtas 
1960 metų spalio mėn. 30 dieną 
buvo apvainikuotas laiminga už
baiga. Tą dieną Elenž vežęs lėk
tuvas nusileido Vandelija aerodro
me ir po 16 metų nesimatymo abu 
susitiko. Reikia manyti, š{ kartą 
jau visam laikui.

Stebint salėje susirinkusius 
svečius,beklausant sukaktuvinin
kams pareikštus sveikinimus ir 
linkėjimus, kuriuose daugumos 
kalbėtojų buvo pabrėžta apie su
kurtos šeimos neardomumą bei 
duoto žodžio tesėjimą, taip ir 
pagalvoji žmogus — o kiek dar 
liko tokių šeimų, kurių šeimy
ninis gyvenimas tapo sugriau
tas ir vargiai jau bus iš naujo 
atstatytas, nes jau daug ir gy
venimo dulkių nusėdo, nekal
bant tik apie sunkiai {vykdomas 
pastangas.

Laimingi, kuriems likimo bu
vo lemta atkurti gyvenimą ant 
griuvėsių. Tai mielieji sukaktu
vininkai Elena ir Jeronimas Či
birai.

J. Jaškauskas

NEW YORK

PIRMOJI TŪKSTANTINĖ IŠ 
NEW YORKO LIETUVIŲ FONDUI

ALT S-gos New Yorko I-jo sky
riaus paskutiniame susirinkime, 
tarp kitų organizacinių reikalų 
buvo svarstytas ir S. Gudo pa
siūlytas klausimas skyriaus na
riams {stoti {Lietuvių Fondą bent 
šimtininkais. Pasiūlymas, paly
ginti gausiame susirinkime, su
kėlė gyvų pasisakymų, po kurių 
tuojau pareiškė norą {stoti {Lie
tuvių Fondą sekantieji skyriaus 
nariai: Vaclovas Alksninis, Sta
sys Gudas, Domas Penikas, An
tanas Diržys, Jurgis Kiaunė, Vin
cas Meiliūnas, Juozas Maurukas, 
Antanas Kaunas, Kazys Krulikas 
ir Antanas Vilėniškis. Be to, A, 
Vilpišauskas pasiūlė ALT S-gos 
skyrių kaipo vienetą {vesti J L. 
Fondą pilnateisiu nariu ir pradi
niam {mokėjimui, kadangi sky
riaus iždas šiuo metu nėra tvir
tas, jis paaukojo 10 dol. Balsuo
jant pasiūlymas priimtas. įsto
jimo formalumams sutvarkyti 
tuojau išrinkta komisija iš V. 
Alksninio, S. Gudo ir D. Peniko.

Praeitą savaitgali komisija bai
gė surinkti aukščiau išvardintųjų 
pasižadėjimus bei {mokėjimus ir 
viską persiuntė Lietuvių Fondo 
Valdybai, 
žadėjimų 
pusę tos 
nais.

Iš visos grupės pasi- 
1100 dol. sumoje apie 
sumos išsiųsta gry-

Stp. PL

skaityk ir platink dirvai
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