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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TUO LAIKU KAI VAKARŲ SANTARVĖ IŠ VISŲ 
PUSIŲ YRA, BONNA LIEKA IŠTIKIMA WA- 
SHINGTONUI IR ATMETA DE GAULLE VILIO
JIMUS PASITIKĖTI JO BOMBA. - VOKIEČIŲ 
NUOMONE VAKARŲ EUROPA IR JAV KARI
NIU POŽIŪRIU TURI SUDARYTI NEIŠSKIRIA
MĄ VIENETĄ.

•----------- Vytautas Meškauskas ---------
Nikita Chruščiovas neseniai 

kalbėdamas su italų spaudos lei
dėju Einaudi pareiškė, kad sovie
tai nebiją amerikiečių, britų, 
prancūzų ir italų, tačiau jiems 
nerimą kelia vokiečiai, jų "re
vanšo" siekiai. Galimas daiktas, 
kad po to ir JAV spaudoje, tele
vizijoje bei filmose bus sustip
rintos antivokiškos tendencijos. 
Jie bus vaizduojami kaip karo 
kurstytojai, nes, iš tiesų, tuo 
laiku, kai visi JAV sąjungininkai 
traukiasi, Vakarų Vokietija liko 
vienintėliu ištikimu JAV-bių są
jungininku ir kaip toks, smar
kiai nusideda sovietams. Žino
ma, ta ištikimybė išplaukė ne 
tiek iš vokiečių būdo, kur 
"treue" yra itin aukštai vertina
ma, kiek iš realių apskaičiavi
mų. Vokiečiai yra įsitikinę, kad 
tik JAV karinė galia juos gali iš
gelbėti nuo sovietų, kad tam rei
kalui de Gaulle dar neegzistuo
janti atominė galybė yra.Spiege- 
lio leidėjo R. Augsteino žodžiais 
tariant -- 'per trumpas šaukš
tas*.

Už tat, kai po paskutinio kanc 
lerio Erhardo vizito Paryžiuje 
žurnalistai susirinko spaudos 
konferencijai, vienas iš jų. Kurt 
Lachmann, atstovaująs U. S, 
New and World Report magazi
ną, paklausė federalinės vyriau
sybės spaudos šefo:

"Pone von Hase, Frankfurter 
Allgemeine Zeitungpaskelbė, kad 
generolas de Gaulle Vakarų Ber
lyno ir federalinės respublikos 
gynimo dispozicijai pavedė ato
minę bombą. Aš norėčiau žinoti, 
ar tai tiesa, jei taip, tai nuo ka
da"?

Von Hase turėjo laiko atsakymo 
apgalvojimui, nes klausimas su
kėlė kurį laiką užtrukusį juoką. 
Kalbėti apie vieną bombą, kai ame
rikiečiai turi jų tūkstančius! Von 
Hase rimtai atsakė, kad de Gaulle 
nepaliko jokios abejonės, kad 
rimties atveju visomis galimybė
mis padėtų federalinei vokiečių 
respublikai.

Iš tikro, de Gaulle ne vieną, 
bet jau tris kartus paminėjo vo
kiečiams savo bombą. Pirmą 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KOMUNIZMO neliečiamu kertiniu akmeniu iki šiam laikui buvo 

formulė, kad visų šalių proletarai turi būti paklusnūs Maskvai. Tai 
buvo vykdoma ne vien ideologijoj, bet ir praktiškame gyvenime. 
Maskva diktatoriškai valdė komunistinį sąjūdį visame pasaulyje iki 
tos dienos, kol neįsikišo Mao Tse-tungas, Įsitikinęs, kad tarptauti
nė komunistų brolybė negzistuoja ir jei Maskva nori būti partijos 
galva, tai tik tam, kad galėtų lengviau įgyvendinti savo imperialisti
nius tikslus. Mao panorėjo būti lygiu partneriu ir, aišku, Maskvai 
nepatiko dalintis tuo, ką daugiau kaip 40 metų viena valdė.

Tačiau Mao nesustojo pusiaukelyje. Maskva gerai žino, jei 
šiandien su kinais pradės elgtis kaip su lygiais,tai ateis diena, ka
da Kinija, kurios kompartija yra gausesnė už rusų, panosės į savo 
rankas paimti viso pasaulio komunistų valdžią.

Konfliktas tarp Maskvos ir Pekino parodė, kad tarptautinis pro
letariatas dar nebuvo iš širdies gilumos visiškai išrovęs naciona
lizmo jausmo. Komunistai, kurie dar nebuvo pasidarę Maskvos klap
čiukais, bandė žiūrėti ir savo tautos interesų. Kuris jų nenorėjo ma
tyti, kad jo kraštas pirmautų pasaulyje?

Tiesa, Rusija buvo pasaulio komunizmo baze. Bet po II Pas. karo 
atsiradus daugiau komunistinių "valstybių", Maskva jas tuojau pat, 
po ideologine skraiste, pasistengė paversti savo kolonijomis, bjau
riai eksploatuodama. Panašus likimas laukė ir kinų, bet jie pasiprie
šino. Ir galimasdalykas, jei šiandien jie smerkia rusų viešpatavimą, 
tai tik tam, kad ateity patys galėtų pasaulyje viešpatauti.

Maskva siekia valdyti ne tik komunistinį bloką, bet ir visą pa
sauli. Chruščiovas ne kartą yra pasakęs, kad ateis diena, kai Angli
ja, Amerika ir visas likusis pasaulis bus komunistinis. Bet kad tas 
momentas greičiau ateitų; Chruščiovas ragino komunistus energin
giau veikti.

. Vakariečiai į tuos Chruščiovo žodžius nekreipia dėmesio. Prie
šingai, jie naiviai galvoja, kad darydami komunistams nuolaidas, pri
vers juos atsisakyti nuo noro užvaldyti visą pasauli.

ka rtą praeitų metų lapkričio mėn. 
per pirmą Erhardo vizitą Paryžiu
je, antrą kartą laike paskutiniojo- 
jo vizito prie keturių akių, o vė
liau tas pats buvo pakartota de
vyniems vokiečių ir prancūzų mi ■ 
nisteriams klausant.

Erhardas padėkojo už tokį iš
tikimybės pareiškimą, bet tuojau 
pakeitė pasikalbėjimo temą. Jis 
pareiškė savo susirūpinimą Va
karų santarve ir pabrėžė savo Įsi 
tikinimą, kad Amerika ir Europa 
strateginiai žiūrint, yra supintos 
i neišjungiamą vienetą.

Kancleris Prancūzijos prezi
dentui papasakojo savo Įspūdžius 
iš vizito pas L. B. Jonsoną 
Texase: Amerikiečiai esą nusi
vylę savo nepasisekimais pasau
lyje: jų nuotaikos kaip sužeisto 
žvėries. De Gaulle pritariančiai 
palingavo galvą.-To padrąsintas, 
Erhardas siūlė padėti didžiajam 
sąjungininkui (JAV) susiorien
tuoti padėtyje ir atgauti pasitikė
jimą savimi. Tam de Gaulle ne
pritarė, paaiškindamas:

"JAV yra auka jų pačių sukur
tų prieštaravimų".

Vokiečiai galvoja, kad de 
Gaulle su savo atominės bom
bos siūlymu siekė psichologinio 
efekto. Mat, vokiečiai pyksta ant 
prancūzų, kad tie neišpildo savo 
pareigi) NATO ir neturi paruoš- 
ties stovyje numatytų konvencio- 

’nalinių divizijų. Washingtone vy
rauja įsitikinimas, kad pakanka
mas tų divizijų skaičius atgra
sys sovietus nuo bet kokių avan
tiūrų, kurios noromis nenoromis 
galėtų išsiplėsti į totalinį atomi
nį karą. De Gaulle pažiūra tačiau 
yra tokia, kad jei sovietai žinos, 
kad f kiekvieną pasikėsinimą jie 
gaus paragauti atominių bombų, 
jie nieko ir nedarys.

Amerikiečių - prancūzų san
tykius ryškiai nušviečia vienas iš 
gabiausių buv. amerikiečių diplo
matų Robert Murphy, buvęs JAV 
atstovas prie maršalo Petaino 
vyriausybės Vichy ir Alžiro mies 
tuose laike II-jo Pasaulinio ka
ro. Savo ką tik išėjusioje knygo

je "Diplomat Among Warriors" 
(Diplomatas tarp karių) jis pasa
koja apie jau žinomus amerikie
čių ir britų bandymus pakeisti 
de Gaulle kitais prancūzų gene
rolais bei paskelbė iki šiol vie
šai nežinomą elgesį su dabarti
niu Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriu MauriceCouvedeMur 
ville. Tas maršalo Petaino reži
mo metu buvo aukštas iždo pa
reigūnas ir "sukombinavo" Pran
cūzijos aukso atsargas perkelti į 
Alžirą ir tuo būdu išgelbėti nuo 
vokiečių. Po Alžiro išvadavimo 
ten atvykęs prez. Roosevelto Iž
do Sekretorius Morgenthau rei
kalavo pašalinti Couve de Mur- 
ville iš pareigų, nes jis bendra
vęs su 'naciais*. Nepaisant Mur
phy pastangų nuo to sulaikyti, 
Morgenthau su Roosevelto pagal
ba savo pravedė; nors aplamai, 
toks personalinis tvarkymas vi
sai nebuvo jo kompetencijoje.

Grįžtant prie sovietų - vokie
čių santykių reikia pastebėti, kad 
sovietai visokiais būdais nori pa
siekti dabartinės padėties Įteisi
nimo. Tam tikslui jie pasiūlė per 
savo iškamšas Rytų Berlyne vėl 
išduoti Vakarų berlyniečiams lei
dimus per Velykas apsilankyti 
Rytų Berlyne. Kaip ir praeitų 
Kalėdų metu, jie nori Į Vakarų 
Berlyną atsiųsti savo pašto val
dininkus, kurie priimtų prašymus 
ir vėliau išduotų leidimus. Ka
dangi tai veda prie Rytų Vokie
tijos bei Vakarų Berlyno suvere
numo pripažinimo, šį kartą 
Bonnos vyriausybė pasiūlė tuos 
leidimus -- passierscheinus -- iš • 
dalinti per savo įstaigas, (Vaka
rų Berlyną neįsileidžiant RytųVo 
kietijos, kad ir pašto, pareigūnų. 
Vakarų Berlyno senatas su tokia 
pažiūra sutiko ir užsispyrė 
daugiau Rytų Vokietijos valdi
ninkų neįsileisti. Po to Rytų 
Berlyno pareigūnai pareiškė, kad 
jie dar savo paskutinio žodžio ne
pasakė ir dar gali ko gero sutik
ti su Vakarų Berlyno pasiūlymu 
išduoti berlyniečiams leidimus 
lankytis Rytų sektoriuje visus me
tus, o tie leidimai turėtų būti iš
dalinti be asmeninio kontakto tarp 
Rytų Vokietijos Įstaigų ir Vakarų 
berlyniečių.

Kas nauio// •

* VAK. VOKIETIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJA veikianti nele
galiai, negali atsistebėti, kas 
išdavė Pekino raudoniesiems 
"draugams" jų narių sąrašus su 
adresais. Iš Pekino siųstieji paš
tu pamfletai, puolą Kremliaus 
valdovus, aišku, pakliuvo Į Vak. 
Vokietijos saugumo organų ran
kas. Vak. Vokietijos komunistai

Karaibų jūi’os "sirena"...

MIRĖ VLIK PIRMININKAS I 
DR. ANTANAS TRIMAKAS I

Dr. Antanas Trimakas, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas, staiga ir netikėtai mirė New Yorke, vasario 27 d. 6:15 
vai. ryto.

Gimęs 1902 m. birželio 19 d. Taupriuose, Lietuvoje. Aukštuosius 
mokslus ėjo Kauno, Grenoblio ir Lille’s, Hagos ir Ženevos univer
sitetuose. Ilgą laiką buvo Nepr. Lietuvoj diplomat i nė j e tarnyboj e. Bū
damas VLIK pirmininku, kartu priklausė Lietuvos Laisvės Komitetui, 
be to, buvo C. Europos krikščionių - demokratų unijos vicepirmi
ninku. Tuo pat metu buvo ir Seton Hali Universiteto ekonominių 
mokslų profesorium.

vietoj pasirinkę Pekino "politinę 
liniją", negali atsistebėti tokiu 
meškos patarnavimu.

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
ir britų premjeras Home sutarė, 
kad nutraukus Voltos lužtvankos 
statybos finansavimą Ghanoje (iš 
kur buvo išvyti amerikiečių ir 
britų diplornatai), būsią tik pasi
tarnauta raudoniesiems. Užtvan
kai statyti vien Amerika pasky
rė 133 mil. dolerių. Ghanos dik
tatorius Nkrumah laikomas ne
utraliuoju.

* WILLY BRANDT, Vak. Ber
lyno burmistras, išrinktas Vak. 
Vokietijos Socialdemokratų par
tijos pirmininku. Tuo pačiu 1965 
m. rinkimuose jis turės stoti 
prieš Erhardą, kovoje už kanc
lerio postą.

* LONDONO i DAILY TELE- 
GRAPH stato Valst. Sekretoriui 
Dean Rusk tokį klausimą:

"Jei britų autobusų pristaty
mas Kubai smerkiamas, kaippa- 
rama priešui, kaip gali būti pa

teisinamas kviečių pristatymas 
Sov, Sąjungai?"

* PREZIDENTAS JONSONAS 
vasario 26 d. vakare pasirašė 
mokesčių Įstatymą, kuriuo su
mažinami atskaitymai iš tarnau
tojų ir darbininkų algų, kartu su
mažinant ir prekybos ir pramo
nės įmonių mokesčius. Mažesni 
mokesčiai įsigalioja nuo kovo 
mėn. 5 d.

Prez. Johnsonas ta proga pa
reiškė, kad šis vyriausybės mos 
tas esąs didžiausiu įnašu krašto 
ūkiui pakelti po II Pas. karo.

Salia įvairių optimizmu per
sunktų skaičiavimų,kuriose įžiū ■ 
rimą pakilusių algų Įsiliejimas į 
krašto ūkį, kas kartdažniaupasi- 
girsta ir spėliojimų, kad tas nau
jas algų gavėju laimėjimas nu
plauks nauju mokesčių pavidalu 
į vietos adiAinistracijos iždus.

* RUMUNUOS IR PEKINOVY- 
RIAUSYBES kartu pranešė, kad 
kovo mėn. Rumunijos delegacija 
yra Įgaliota bandyti išlyginti 
Maskvos - Pekino nesutarimus.

ĮSPŪDINGAS 
VASARIO 16 
MINĖJIMAS 
TORONTE

Lietuvos Nepriklausomybės 46 
metų sukakties minėjimas To
ronte, trukęs porą dienų, praėjo 
Įspūdingai iškilmingos rimties 
ženkle. Šeštadienį, vasario 15 d. 
iš ryto buvo pakelta Lietuvos 
vėliava prie miesto savivaldybės 
rūmų ir padėtas vainikas prie 
žuvusių paminklo, šiose iškilmė
se dalyvavo namažai kanadiečių, 
kuriems buvo proga supažindin
ti su Lietuvos pavergimo klau
simu.

♦ # ♦
Tą pačią dieną vakare 6-8 vai. 

Lietuvos Konsulas Kanadoje dr. 
J. Žmuidzinas ir ponia suruošė 
Royal York viešbutyje reziduo
jantiems Toronte diplomatinio 
korpo nariams ir aukštiems Ka
nados valdžios bei visuomenes at 
stovams -- mūsų bičiuliams pri
ėmimą, kuriame dalyvavo apie 
200 asmenų. Tai buvo geriausia 
proga išsikalbėti ir nušviesti So
vietinės Rusijos padarytą Lietu
vai skriaudą, kurios atitaisymo 
visi mes taip laukiame.

♦**
Tačiau tai dar ne viskas. Mū

sų didžiosios šventės išvakarės 
buvo baigtos minėjimu - pobūviu, 
kurį suruošė Lietuvos Nepriklau
somybės Talką sudarančių orga
nizacijų komitetas Lietuvių Na
muose. Čia prisirinko svečių 
pilnutėlė didžioji LN salė. Apie 
pusę devintos iš Royal York vieš
bučio su daugeliu kitu ten daly
vavusių atvyksta konsulas d r. J. 
Žmuid.zinas ir ponia. Juos pasi
tinka LNT komiteto pirmininkas 
J. Česėkas su kitais Nepriklau
somybės Talkos bendrininkais ir 
P. Cesėkienė poniai Įteikia gėlių 
puokštę.

Tuojau pat visi svečiai užima 
prie stalų vietas ir pradedamas 
pobūvis, kurio programą sudarė 
mūsų Nepriklausomybės 46 m. 
sukakties paminėjimas, trumpa 
meninė dalis ir vaišės.

Minėjimą trumpu Įžangos žo
džiu pradėjo LNT pirmininkas J. 
Česėkas. Pagerbus žuvusius ko
votojus už Lietuvos laisvę, buvo 
pakviestas tarti žodį konsulas d r. 
J. Žmuidzinas. Jo pasakyti žo
džiai itin buvo Įdomūs, nes iškel
ta kiek rečiau žinomi faktai iš 
anų laikų siekiant Nepriklauso
mybės. Su tikėjimu ir viltimi 
žvelgdamas Į Lietuvos Nepriklau 
somybės atgavimą konsulas dr.
J. Žmuidzinas baigė savo žodį.

Po konsulo, šiame didžiosios 
mūsų šventės išvakarių parengi
me, kalbą pasakė Kanados Lietu
viu Tautinės S-gos pirmininkas
K. Kalendra. Prelegentas išryš
kinęs kai kuriuos iš mūsų neto
limos praeities laikų epizodus, 
priminė kas būtina nepamiršti, 
kad rastume kelius j bendrą dar
bą ir jaunimą. Jis nurodė, kad ne 
galima atsilikti ir gyventi 1905 
m. idėjomis, o reikia eiti kartu 
su gyvenimu. Mintys, kurias kė
lė kalbėtojas buvo aktualios, nes 
jomis buvo išryškinta mūsų pa
reigos tėvynei Lietuvai šiuo sun
kiu metu.

Entuziastingai buvo sutikta 
viešnia iš Clevelando Aldona Au- 
gustinavičienė, kuri jautriais sa
vo žodžiais pasveikino šio malo
naus pobūvio dalyvius. LNT rem
ti MoteruBūrelio pirmininkė Emi 
lija Jurkevičienė, tarus trumpą 
žodį viešniai įteikė rožių puokš
tę.

Meninėj dalyj Korp! Neo-Li
thuania filisterė Rita Merkelytė 
įspūdingai perdavė poeto H. Na- 
gio pora dalykėlių iš "Saulės lai
krodžiai". Solistas Br. Marijo 
Sius, akompanuojant muz. St. 
Gailevičiui, padainavo mums po
rą šventės rimčiai pritaikytų mū
sų kompozitorių kūrinių.

(Nukelta Į 8 psl.)
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JAV UŽSIENIO POLITIKA IR KONGRESO VAIDMOO
TAFTO JR. IR FEIGHANO 
PAREIŠKIMAI

Žemiau patieksiu Kongreso at
stovo Michael A. Feighano kal- 

/bos, pasakytos New Yorke sausio 
23 d. vertimą, kuri netiesioginiai 
paremia Dirvoje jau minėto 
Illinois atstovo Ed, J. Derwins- 
kio pareiškimą, kad reikalinga pa 
tyrinėti įtarimus kai kurių Vals
tybės Departamento ponų elge
sio.

Dalyvaudamas vasario 16 d. 
Clevelande rengtame Nepriklau
somybės minėjime, gavau pro
gą patirti, ką sako ir Kongreso 
atstovas Robert Taft, jr.

Jo dalyvavimas priminė 1946 
metais mūsų rengtame minėji
me kalbėjusį, tada dar jauną, 
atstovą Feighan.

Feighan po savo kalbos 1946 
metais , neužmiršo kas yra ko
munizmas, kokiomis klastomis 
sovietai pagrobė kitas tautas ir 
kokį pavojų rusai sudaro pačiai 
Amerikai. Per tą laikotarpį jis 
tik labiau įsigilino Į dalykų eigą 
ir liko užgrūdintu prieškomunis- 
tiniu kovotoju.

Dabar girdėjomejaunesnėskar. 
tos Kongreso atstovą, Taftą. Jo 
kalboje jautėsi Šviežias susipaži
nimas su Lietuvos byla, bet tik
ras, rimtas pasiryžimas kovoti 
prieš komunizmą ir rusų imperi 
alizmą.

Taft, būdamas Kongrese dar tik 
trumpai, permatęs dabartinės 
administracijos laikyseną, pami
nėjęs kad per praėjusius tris me
tus matęs žalingą kryptį, kėlė rei 
kalavimą, kad prezidentas John- 
son aiškiai pasakytų, kur Ameri
ka stovi, kur jis stovi, o ne dvi- 
prasmiautų, kai stovime žūtbūti
nėje kovoje su raudonuoju siau
bu.

Ta jo kalba, ir kaip toliau ma
tysite Feighano kalba, yra daug 
vertingesnės, negu kad jie būtų 
parašę mums 43-čią ir 44-tą re
zoliucijas ir patiekę Kongreso 
rezoliucijų komisijoms sukišti 
jas j stalčius, kaip Valstybės De
partamento ponai to pageidauja.

Savo kalboje, pasakytoje New 
Yorke, Princetono Universiteto 
1927 metų laidos (atstovo Feigha
no mokslo baigimo metų) studentų 
ir jų draugų, dabartinių pramo
nininkų, biznierių, profesionalų, 
visuomenės veikėjų ir valstybi
ninkų, susirinkime, jis peržvel
gęs istorijos lapus nuo preziden
to Wilsono laikų (Wilsonas buvo 
vienas Princetono universiteto

K. S. KARPIUS

profesorių, išrinktas JAV prezi
dentu 1912 - 1920 m); paminėjęs 
imperijų sugriovimą I pasauli
nio karo metu, kada Amerika sto
jo Į karą išlaisvinimo ir tautų 
nepriklausomybės šūkiu, Feighan 
iškėlė savo patirtį su Rusijos 
imperializmu - komunizmu, pa
vergusiu tautas nuo Baltijos iki 
Pacifiko.

Mes, kalbėjo Feighan, buvom 
įtraukti į II pasaulinį karą ir no
riai kovojom už pasaulio išlai
kymą demokratijai. Matėme Eu
ropos viduryje kylantį fašizmą ir 
nacizmą kovai prieš gresiantį 
Sovietų imperializmą, tačiau ka
ras baigėsi tuo, kad vietoje at
statyti laisvomis Sovietųpaverg- 
tas tautas, turėjom susidurti su 
agresyvia, organizuota, viską 
glemžiančia Rusijos despotizmo 
jėga.

Iš sovietų klastingos veiklos 
kilusio šaltojo karo įtampa pasta
tė mus į mirtiną kovą už mūsų 
sistemos išgelbėjimą. Tie pavo
jai ir mūsų krašto atsiliepimas 
į juos praeitų 10 metų bėgyje 
tampriai sujungė mūsų vidaus po • 
Iitiką su užsienio politika. Taip 
vadinamų neutralių valstybių tak
tika ištraukia iš mūsų pinigų 
daugiau, negu mums užtektų sa
viems reikalams keletui metų.

Nesakau .kad mes turime veng
ti šaltojo karo —imperialistinės 
Rusijos atvirai skelbiami pasau
liniai kėslai neleidžia mums nuo 
to karo trauktis. Aš tik siūlau im
tis radikalesnių priemonių šalto 
karo vedimui. Diena iš dienos le
miama valanda artėja.

Mano manymu, yra daug progų 
Įjungti mūsų politinius principus 
1 ideologinės kovos eigą.

RUSAMS PRIVALOM STATYTI 
SĄLYGAS

Rusams būtina importuoti di
deli kiekiai grūdų kad išvengus 
bado. Jie buvo priversti kreiptis 
i mus, kai jau kituose laisvuose 
kraštuose grūdų rezervus išgram 
dė iki dugno. Tuojau buvo paleis
ti gandai, kad Rusija duos1 mums 
savo auksą mainais už mūsų grū
dų perteklių. Kai rusai siūlosi už 
bent ką mokėti, neminint jau mo
kėjimą auksu, žinokim, kad jie 
jau rimtai prispirti prie sienos 
savo vidaus krizės.

Faktai apie tą krizę mūsų vy
riausybei buvo žinomi pirmiau

negu buvo pradėtos derybos grū
dų pirkimui. Tokiai padėčiai 
esant, šaltas protas sakė, kad 
privalėjom pastatyti Sovietams 
griežtas sąlygas už grūdus: pa
reikalauti tuoj išversti Berlyno 
sieną ir pravesti visų vokiečių 
plebiscitą, Jungtinių Tautų prie
žiūroje, Vokietijos sujungimui.

Bado akivaizdoje, mūsųpakan- 
trumas būtų padaręs mūsų sąly
gas rusams priimtinesnėmis su 
kiekviena bėgančia žiemos savai
te.

Tačiau klastingas aukso žėrė
jimas, kurio nebuvo gauta, ir grū
dų monopolio pasipelnyjimo go
dumas išplėšė mums labai palan
kią politišką progą.

Mes ištraukėm imperialistinę 
Rusiją iš aiškaus pavojaus, neiš
gavę nei vienos koncesijos.ir kas 
blogiausia, kad liko tamsi neži
nia, kaip jie išviso užmokės už 
šią reikšmingą pagalbą. Dar dau
giau, mes pagelbėjom imperia
listinei Rusijai, savo atkakliau
siam priešui, sudaryti atsparą 
išvengti vidaus revoliucijos 
prieš despotiškų metodų nepasi
sekimus.

Tuo pat metu rusai prisipažino, 
kad jiems būtinai reikalingos 
cheminės trąšos išsigelbėjimui 
nuo bado sekančiais metais.

Jie maldauja, kad JAV atgaben
tų jiems paruoštus veikimui trą
šų fabrikus, kurie kainuotų iki 
2 bilijonų dolerių. Bet jie gali 
tai imti tik gavus ilgametę pa
skolą. Rusų imperalizmas, ma
tomai, bankrutuoja ekonomiškai 
ir politiškai.

Žinome, kad rusai dar skolin
gi mums virš 10 bil. dolerių iš 
II pasaulinio karo, net po to, kai 
nurašėm dideles sumas skolų 
už karinius reikmenis.

Taip dalykams klostantis, mes 
privalėtume rusams statyti nau
jas finansinių kreditų sąlygas: 
tegul jie pirmiau likviduoja savo 
senas skolas. Kad pagelbėjus 
jiems tas skolas likviduoti, turė
tume pasiūlyti nurašyti po bili
joną doleriu už pravedimą plebis 
eito, J.T. priežiūroje,kiekviena
me krašte už geležinės uždangos, 
kur tautoms būtų leista apsispręs 
ti savo likimas. Kai rusai Šiuo 
būdu išlygins ankstesnę skolą, tik 
tada kalbėsim apie naujus ilgalai
kius krėditus.

(Žinant, kad Kremliaus dikta
toriai tokių sąlygų niekad nepri
ims, ir kad jie vistiek išvilios iš 
JAV reikalingą pagalbą, Feighano 
pareiškimą galim laikyti tik jo

Vasario 16-toji Detroito- Lituanistinėje Mokykloje. Mūsų didžiąją Tautos Šventę Detroito Lituanisti
nė mokykla atšventė labai turiningai. Žemesnieji skyriai minėjimo iškilmėms susirinko į šv. Antano 
parapijos salę, o vyresnieji Į Lietuvių Namus.

Žemesniųjų skyrių minėjimo "pagrindiniu kalbėtoju" buvo 3 skyr. mok. Saulius Jankauskas, papa
sakojęs apie Vasario 16-tosios reikšmę ir lietuvių kovas dėl laisvės. Meninėje dalyje, mokytojų vado
vaujami, pasirodė visi skyriai su deklamacijomis ir dainomis. Įspūdingiausiai pasirodė pirmo skyriaus 
mokinukai "Vėliavos pagerbime". Tai nuopelnas to skyriaus mokytojos seselės M. Kristinos. Minėjimą 
pravedė mokyt. A. Misiūnas.

Vyresniųjų minėjimo programos pagrindinė - vedamoji mintis "Lietuva amžių bėgyje". Programos 
pranešėja buvo 8 skyr. mok. Vilija Baukytė.

Septintasis skyrius savo montažėlyje parodė "Mindaugo kovas ir idealus”, šeštasis gi "Legendą 
apie Vilniaus pilies Įkūrimą", penktasis apibūdino Lietuvos vėliavos spalvų simbolines reikšmes. 
Mokyklos abiturientai 8 skyr. mokiniai išpildė mūsų kovotojų garbei montažą, kuriame buvo paminė
ti 1830, 1863, 1941 sukilimai ir paskutinysis partizanų judėjimas pavergtoje Tėvynėje.

Abiejuose minėjimuose be mokinių, gausiai dalyvavo ir jų tėveliai. Minėjimai baigti Tautos Himnu. 
J. Gaižučio nuotrauka

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1.905 metu per'g.vvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chartered ond Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

viešu protestu prieš JAV vyriau
sybėje sėdinčių sovietų draugų 
besąlygines nuolaidas^

Mūsų valdžios veiklą dengiąs 
paslaptingumas yra vienas kenks 
mingiausių šaltojo karo veiksnių, 
toliau sako Feighan. Neneigiu 
reikalingumo saugoti valstybinių 
ar karinių paslapčių. Smerkiu tik 
keistą elgesį, vadinant valstybės 
paslaptimis tai, kas reikalinga 
krašto piliečiams žinoti.

Perdažnai paslapčių laikymo 
priedanga pateisinami žiopliš- 
ki darbai ir valdiški? vietų nau
dojimas kenksmingiems tiks
lams. Faktai ir informacijos sle
piama net nuo Kongreso. Paslap
čių saugojimo dangčiu laikomi 
užvožti daugelio valdininkų poli
tiniai veiksmai, dėl kurių, jeigu 
visuomenė sužinotų, kiltųdidžiau- 
•sias pasipiktinimas.

Klasta reikia laikyti ir pas
tangas įtikinti, kad Šalies politi
kos eiga nėra visuomenės rei
kalas, kad tai priklauso mažai 
grupelei beveidžių asmenų, ku
rių teorijos ir formalūs veiks
mai visuomenei nei žinotini, nei 
reikalingi pritarimo. Tokiu būdu 
suteikiamos laisvos rankos ma
žai išrinktųjų grupei, kuri, nera
šytais Įstatymais, galėtų laikytis 
valdžioje ir sauvaliauti neatsi
žvelgiant Į krašto saugumą.

Užsienio politika šiandien yra 
visuomenės reikalas labiau negu 
kada nors buvo krašto istorijoje. 
Tie, kurie turi nešti visus sunku
mus, karo atveju privalo žinoti 
kokia yra krašto politika, kas tie, 
kurie tą politiką nustato ir kaip 
elgiasi tie, kurie ją vykdo.

SUKTAS SVETIMŲ KRAŠTŲ 
RĖMIMAS

lingus paramos, Kongreso nariai 
turi kartu nubalsuoti remią ir to
kius, kurie piktina rimtą protą ir 
yra kenksmingi kraštui. Metai iš 
metų tie patys tušti argumentai 
naudojami nedraugingų režimų ir 
atvirų priešų rėmimo pateisini
mui — nepaisant aiškaus ju ar
gumentų klastingumo. Tie gi vy
rukai, kurie tą kenksmingą poli
tiką formuluoja ir vykdo, nėra 
atsakomingi prieš krašto pilie
čius, kaip lygiai tie, kurie valdo 
Kremliaus raktus.

Klastingai mus maitina tvirti
nimais, kad vidaus ir užsienio 
problemos galima geriausia iš
spręsti leidžiant kuo daugiausia 
pinigų ir dauginant divizijomis 
biurokratų pulkus.

Net Kongresas nėra laisvas nuo 
spaudimo didinti valdžios tarnau
tojų skaičių. To reikalaujantieji 
dažnai Kongresą apkaltina nebū
tais dalykais, kai Kongresas ne
pildo jų užgaidų, atsisako vykdy
ti tai, kas reikštų pirkimą katės 
maiše.

Kongresas nepajėgia sukon
troliuoti valdiško aparato plė
timo, kuris jau apima ne tik ma
žus kaimelius namie, bet šim
tais svetimuose kraštuose.

Nėra geresnės priemonės biu
rokratizmo plitimo sulaikymui,

kaip mažinimas valdžiai pajamų, 
nuplėšimas paslapčių kaukės nuo 
valdiškų operacijų ir Įvedi
mas patikimo, nuoširdaus visuo
menei patarnavimo; — baigia 
Feighan.

♦♦♦

Šioje kalboje atstovas Feighan 
atidengė Valstybės Departamento 
politiką, atitekusią Į "beveidžių 
vyrukų" rankas.

Tai tie, kurie pasitarnavo pa
jungiant Kiniją komunistams ir 
priartinant Sovietų pavojų Ame
rikai prie pat jos slenksčio Ku
boje.

Toji politika yra atsakinga ir 
už dabartinį Prancūzijos prezi
dento de Gaulle raudonos Pei- 
pingo valdžios pripažinimą. Jei
gu Tautinės Kinijos vadui gen. 
Ciang Kai-šekui būtų buvę leista 
išnaudoti progas, kurių pasitai
kė kelios Kinijai išlaisvinti, ne 
tik de Gaulle nebūtų turėjęs im
tis šio žygio, bet neturėtų žūti 
Amerikos kariai Indokinijoje.

Valstybės Departamento poli
tika yra laikyti nacionalistus už
darytus Formozoje. Kinijos iš
laisvinimą minint,Amerikos pre
zidentai gąsdinami atominiu karu 
su Sovietais. Tais pačiais moty
vais atpuola ir Kubos išlaisvini
mas.

Feighan toliau tęsia: Priemo
nės, kuriomis kitų kraštų rėmi
mas ir palaikymas pastarais lai
kais primetamas nepasitenkinu
siam Kongresui, privalo būti ži
nomas krašto gyventojams.

Kongresui viename sąraše pa
tiekiamas prašymas užgirti pa
ramos teikimą patikimiems drau 
gams ir sąjungininkams, nedrau
gingiems režimams ir viešai pa
siskelbusiems atkakliems prie
šams.

Kongresas spiriamas užtvir
tinti visą tą sąrašą pilnumoje. 
Taigi, norėdami paremti reika-

VIESĖD4M1 nni’IGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J . J a n u š a i t i s ir J . Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
L
2.

3.
4.

CHATEAU GIBEAU 3 Star Cognae 
V-S-O-P Brand, Impoi t.
from Germany......................................
Imported Polish Wincs.........................
AMBASADOR VERMOUTH
dry or sweet............................................

5th $1.98

5th 81.69
5th $1.19

5th $ .58

5. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška..
6. VODKA 80 proof.............................................
7. CHIANTI Iniported Wine. full Qut...............
8. Zeller Shuarze Katze Wine.........................

;>th $3.98
5t h $2.98
5lli $ .98
ūth $1.29

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Lieenzi.juota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment <>f Justice i: paskelbta U.S. Department of Comnierce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St.. Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1861 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2139 W. 69 St., Chicago. III.. 60629 

Tol. WA 5-2737 ir 225-1861
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis neirti kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas, 
įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 

taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.
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VISDĖLTO PRIMINE
PABALTIJO PADĖTI

Dirvos 22 nr. (vas. 21) New Yorko iškilmių aprašyme tarp ko 
kita buvo paminėta, kad NEN YORK TIMES šį kartą ne tik netu
rėjo tradicinio vedamojo straipsnio apie Lietuvą bei Pabaltijį, bet 
nespausdino nei ta proga redakcijai rašytų laiškų.

Bet vasario 22 d. (pabaltiečių "tarpušventyje", t.y. jau po Lie
tuvos Nepriklausomybės Dienos, bet dar prieš Estijos) NEW YORK 

TIMES vieną tokį laišką visdėlto paskelbė, tuo primindamas Pabal
tijo problemą šiame' viename iš žymiausių tarptautinės politikos 
svarstymo forumų. Tas priminimas (su pačios NYT redakcijos pri
dėtomis antraštėmis) atrodė taip:

PAVERGTOS PABALTIJO TAUTOS. Sovietų pasisavintos vals- 
tybės Nepriklausomybės Dieną primena jų praeitį.

Ryškiausias pavaizdavimas, kad šis amžius pagrįstai vadina
mas tarp ko kita ir dekolonizacijos amžiumi, randamas Jungtinių 
Tautų narių sąraše. Dabar tenai yra 112 narių. Visi, išskyrus du, 
yra tarptautiškai pripažintos nepriklausomos valstybės, ir beveik 
pusė jų yra neseniai ar net ką tik išsiemancipavusios iš koloninės 
padėties. Priklausomų tautų ir teritorijų emancipacija yra visuo
tinė šių laikų linkmė.

Ar priešinga linkmė, toks vyksmas, kurs vestų iš nepriklau
somybės atgal į kolonijinę ar kitaip priklausomą padėtį, dar įma
nomas? Niekur pasaulyje, išskyrus geografinį Europos centrą ry
tinėje Baltijos jūros pakrantėje.

Tautų Sąjungoje buvo 58 nariai, sprendžiant iš 1937 m. gruodžio 
31 d. sąrašo. Palyginus tą sąrašą su JT narių sąrašu, aiškėja, kad, 
neskaitant Šveicarijos, kuri savanoriškai pasirinko JT stebėtojo pa
dėtį, visi buvusieji T. Sąjungos nariai yra pilnateisiai JT nariai, 
išskyrus tris tikrus ir lygiateisius Tautų Sąjungos narius, kurių 
dabar nematyti JT sąraše. Tai yra trys Pabaltijo respublikos: 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Kodėl jų nėra Jungtinėse Tautose? Likimas nutempė jas į 
priešingą pusę nuo mūsų laikų linkmės: jos tapo paverstos pri
klausomomis teritorijomis.

Rusų invazija
Tomis dienomis, kai Hitlerio armijos žygiavo į Prancūzijos 

sostinę, kita didi galybė, Sovietų Sąjunga, pasiuntė savo armijas 
užkariauti trijų Pabaltijo valstybių. Nuo to meto (išskyrus trejus 
nacių invazijos metus) jos yra Sovietijos valdžioje.

Vasario 16-toji būdavo Lietuvos Nepriklausomybės Diena, kaip 
ir vasario 24-ji buvo žinoma esanti Estijos Nepriklausomybės 
Diena, o gruodžio 18-ji Latvijos. Kaikuriuose kraštuose, įskai
tant ir Jungtines Valstybes, tos dienos vis dar žymimos kaip ir 
būdavo, kadangi Sovietijos užkariavimas niekad nebuvo tarptautiš
kai pripažintas ir legalizuotas. Bet Pabaltijo kraštuose yra griež
tai uždrausta net paminėti tradicinę tų datų reikšmę.

Tai yra keisčiausias mūsų laikų paradoksas,, kad, kai buvusių 
priklausomų tautų ir teritorijų emancipacija taip sėkmingai žengia 
per pasaulį, ir kai Sovietijos valdžia itin skatina ir net reikalauja 
tokios emancipacijos, ta pati Sovietijos valdžia kietai laiko savo ga
lioj tris kraštus, kurie jau yra buvę nepriklausomi ne tik šiame 20- 
me šimtmetyje, bet, kaip tai yra Lietuvos atveju, iškilo nepriklau
somi jau 13-tojo šimtmečio vidury.

Ligi tūli dekolonizacijos čempionai ims praktikuoti labdarybę 
apie save, "dekolonizacijos amžiaus” vardas aiškiai nėra visai tin
kamas šių laikų apibūdinimas.

V. Rastenis, Woodhaven, L.I., 1964 m. vasario 12 d.

Mums to laiško turinys nepasako nieko nauja. Bet faktas, kad jis 
atspausdintas NYT, padeda susivokti, kaip tenka "valdyti tempera
mentą", kad gautum balsą Lietuvos reikalu šio krašto viešiosios nuo
monės formuotojų tribūnoje. (j.č.)
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LAIŠKAI;

ARGI TIKRAI TAIP GALIMA?

Pagal vasario 17 d. "šiandien 
ir rytoj", graikus su turkais bū
tų galima sulydyti Į vieną kiprie- 
čių tautą per penkiasdešimt metų. 
Tai didelis ir nepaprastai svar
bus atradimas! Reiškia tautos yra 
visiškai efimeriškas, trumpalai
kis reiškinys. Duokit tik vidaus 
taiką, krašto saugumą ir graikai, 
tautos su trijų tūkstančių metų 
istorija nariai, pasidarys kiprie- 
čiais.

Tai tokios mintys apie tautų 
pastovumą ir reikšmę tautinės 
minties laikraštyje. Bet nenuos
tabu. Taip nutinka,kai rašoma 
apie dalykus .kurių neišmanoma 
ir dar būtinai norint paberti 
įmantrių minčių.

(ši mintis nėra Dirvos atradi
mas. Sąryšy su paskutiniais Kip
ro Įvykiais, apie tai plačiai dis
kutuojama prancūzų ir šveicarų 
spaudoje, nurodant pavyzdžiais 
Šveicariją, kur keturių tautų žmo 

nės, kalbą skirtingomis kalbo
mis, gražiai sugyvena kaip švei
carai, arba šiame kontinente, kur 
iš Afrikos džiunglių atgabentų 
negrų ir Mayflower piligrimų 
palikuonys yra pasidarę ameri
kiečiais... Red.)

Prašykit A.J. Greimą dažniau 
parašyti. Su jo mintimis galima 
sutikti ar nesutikti, bet tai min
tys, kurios ne taip sau Į tuščią 
galvą užklysta.

Algimantas P. Gureckas 
Brooklyn, N..

KODĖL YRA TAIP?

Chicagos lietuviškoji visuome
nė turi garbės vieną kartą me
tuose pamatyti savo įžymų tau
tietį, politikos veikėją, demo
kratą teisėją A. Nelis. Jis, kaip 
ALT Chicagos skyr. vykd. sekre
torius, Vasario 16 minėjimuose 
pristatinėja lietuviškai publikai 
garbingus tos šventės svečius - 
kalbėtojus: senatorius, kongres- 
manus ir kt. Žinoma, publika nie
kada nesigaili nuoširdžių plojimų 
ir garbingiesiems svečiams, ir jų 
pi istatytojui. Tačiau po tos šven
tės gerb. teisėjas ir vėl dingsta 
visiems metams iš aktyvesnės 
lietuviškos veiklos akiračio. Zl-

CHICAGOS NĖOLITUANAI MINĖJO VASARIO 16
Vasario 23 d. B. Pakšto sve

tainėje įvyko iškilminga korpo
racijos sueiga Lietuvos Nepri
klausomybės 46 m. šventei pa
minėti.

Minėjimą pradėjus vėliavos 
įnešimu ir Tautos Himnu bei 
tylos minute pagerbus žuvusius 
už Lietuvos laisvę, Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padalinio pir
mininkas Valentinas Krumplis į 
susirinkusius prabilo šiais žo
džiais:

Susirinkom paminėti mūsų Ne
priklausomybės Dieną. Ši diena 
kartu mums primena, kad mū
sų tauta yra pavergta ir kad 
mes esam išmėtyti po visą pa
saulį. Mums taip pat ši diena 
kelia klausimus, kurių niekas 
negali atsakyti: Ar mes turėsi
me kada nors laisvą Lietuvą? 
Ar mes sulauksime dar tos lais
vės? Ar čia Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai grįžtų Į Lietuvą, 
ir ar jie ir jų vaikai tiktų lie
tuviškam gyvenimui? Į kai ku
riuos tų klausimų mes galim ir 
šiandien atsakyti. Reikia tik pa
sižvalgyti aplinkui, kur pamaty
sime stiprų nutautėjimą.

Tik 15 metų, kai dauguma at
sidūrė čia Amerikoje, o kiek 
liko lietuvių, kurie gali pasaky
ti, kad jų vaikai skaito, rašo ir 
kalba gerai lietuviškai? O kas 
bus dar už 15 metų? Koks bus 
tada procentas kalbąs lietuviš
kai? Kiek per tą laiką prapuls 
jaunimo mišriose vedybose, ar
ba nueis dar kitokiais nutautė
jimo keliais?

Atsakę į šiuos klausimus, su
prasime susirūpinimą, ar bus 
tinkamų lietuvių grįžti į Lietu
vą, kai ateis nauja nepriklau
somybės diena. Aš tikiuos, kad 
gal tas nutautėjimas sustos ir 
lietuvių jaunimas atsibus, pa
jaus, kad be jų Lietuvos atei
tis bus rūsti. Bet tikiu, kad 
Amerikoje susidarys branduo
lys, stipriai lietuviškas, prime
nąs visam pasauliui, kad yra dar 
vergija Pabaltijo valstybėse. Ti
kiu, kad tas branduolys bus pa
siruošęs grįžti Į Lietuvą ir ten 
prisidės prie lietuviškos kultū
ros atstatymo laisvei išaušus.

Pamatęs šiandien toki gražų 
skaičių susirinkusių Į šį minė
jimą ir aną dieną per minėji
mą išgirdęs lietuvišką žodį iš 
čia gimusio jaunimo — aš ti
kiu, kad išliks lietuvių, kurie 
norės grįžti Į laisvą Lietuvą 
ir tuo Įrodysime, kad mūši; pro
senelių ir partizanų kraujas ne
bus veltui pralietas.

*

Po pirmininko V. Krumplio 
kalbos pranešimą padarė prof. 
dr. Liaugminas. Prelegentas pri
minė vasario 16 d. reikšmę ir 
daugiausia sustojo prie jaunuo- 

noma, niekuomet nesinorėtų ti
kėti, kad teisėjas turėtų tik pi
gią savo asmeniška intenciją: 
pasirodyti prieš amerikiečius 
politikos vyrus -- štai kokioms 
gausioms savo tautiečių audito
rijoms aš vadovauju...

Šiais metais Vasario 16 minė
jime Chicagoje jis buvo pasiryžęs 
gausingai susirinkusiems lietu
viams pristatyti M. McDermott ir 
kt, vietos politikierius. McDer
mott yra Illinois seimelio repre
zentantas ir 13 Nardo komiteto 
narys ir čia suka visą demokra
tų politinę mašineriją. Tačiau pa
lankumu lietuviams niekada ne
pasižymėjo. Jis balsavo ir už 
Free Okupancy įstatymą, kuris 
prievarta Įsako apgyvendinti neg 
rais ir lietuviškąjį Marąuette 
Parką, esantį 13 Nardo ribose. 
Lietuviai apie jo atsilankymą bu
vo painformuoti atspausdintais 
lapeliais. Pamatęs tuos lapelius 
ir publikos nuotaikas, ponas tei
sėjas pasakė: "Tai yra komunistų 
darbas".

Tačiau, vienok jis nesiryžo lie
tuviškai publikai pristatyti savo 
tautiečių lietuvių, šiais metais 
kandidatuojančių Į politinius pos
tus: adv. K. Šidlauską ir Albertą 
Kerelį. Jie abu taip pat demokra - 
tai. Pirmasis kandidatuoja Į Illi- 
nois seimelio narius, o antrasis 
į 13 Nardo komiteto narius. Į to 
paties minėto McDermott vietą.

Atrodytų, kad lietuviški demo
kratai yra prastesni už kitatau
čius demokratus...

V. A. 
Chicago, III.

J. JUREVIČIUS

menės nutautėjimo. Kad išlaiky
ti tautybę reikia vartoti gimtą
ją kalbą. Lietuvių kalba yra gra
ži ir sena. Užmiršę savo kalbą - 
užmirštama ir pati tauta..

Toliau kalbėjo fil. K. Drunga, 
kurio mintys spausdinamos at
skirai. Oficialioji minėjimo dalis 
buvo baigta Gaudeamus.

Meninėje dalyje buvo patiek
tas montažas "Pa vergtą jai Lie
tuvai". Montažą paruošė K. Koda- 
tienė. Jo turinyje A. Paškevičie- 
nės, Maironio, St. Santvara, F. 
Kiršos, M. Gustaičio, B. Braž-

Inž. K. Drungos žodis
Tęsiant toliau gražiai pradėtą 

ir vytą giją, skirtą Vasario 16-jai 
ir prieš 46 metus pradėtam kurti 
jos turiniui, kuriuo mes ir šian
dien gyvename, norėčiau savo 
trumpame žodyje bandyti kreipti 
mūsų dėmesį Į visas kitas metų 
dienas, kurių yra, kaip žinome, 
dar 364-ios. Kad Vasario 16-ji 
neliktų kalendoriuje našlaičiu- 
pamestinuku, mes turėtume rū
pintis, kad tos kitos dienos, ne
vadinamos Vasario 16-ja ir dau
gumoje neturinčios jokios spe
cialios simbolikos, turėtų visgi 
kurio nors tiesioginio ryšio su 
Vasario 16-ja, jos turiniu ir iš 
jos išaugusiais idealais. Jei Va
sario 16-ji yra tautinė šventė, 
kurios metu iš naujo kartojamas 
lietuviškasis credo, tai dar liku
sios 364-ios metų dienos turė
tų būti darbymetis, skirtas Vasa
rio 16-ją dieną deklaruojamam 
tautiniam tikėjimui išpažinti ir 
jo reikalavimams vykdyti.

Kitais žodžiais tariant, Vasa
rio 16-ji turėtų būti suprasta 
kaip angažavimosi aktams, an
gažavimosi pastangoms, kurios 
paliktų ryškius pėdsakus istori
joje ir kurtų dalykus didesnius 
negu dienos ar metų aktualija.

Tardamas šiuos žodžius, aš 
nebandau šios dienos mūsų iš
kilmės poveikyje svaiginti Jus 
ar save iliuzijomis. Mes visi 
žinome savąją realybę, žinome 
mus visus varžančias, ribojan
čias kasdienos neišvengiamybes. 
Mes visi labai gerai žinome, ko
kios apimties laisvalaikį mums 
palieka kasdienybė, ir mes labai 
gerai žinome, jog mūsų gyvena
ma realybė nepredestinuoja mus 
nei milžiniškiems darbams nei 
didvyriškiems žygiams. Visa tai 
aš turėjau galvoje, tvirtindamas, 
jog Vasario 16-ji turėtų būti an
gažavimosi istorinės reikšmės 
darbams diena.

Be to, tiek lietuvių visuomenės 
gyvenimas, tiek mūsų Korpora
cijos veikla vyksta per visus me
tus. Tegu daugumas tų dalykų 
turi tik laikinos ar lokalinės 
svarbos, tačiau viskas, kas daro
ma su pozityvia nuotaika, yra 
indėlis lietuvybės labui. Šiame 
sąryšyje aš noriu sugilia simpa
tija paminėti mūsų jaunųjų kor- 
porantų pastangas pramoginės 
muzikos srityje ir jau puose
lėjamus planus sportinei veiklai. 
Su tais dalykais Korporacija vei
kia netik sau, bet kuria krista- 
lizacinius centrus platesniam 
lietuvių jaunimui suburti ir nu
rodyti kelius prasmingesniam 
laiko praleidimui. Tačiau visi 
tie kasdieniniai lietuvių visuo
menės darbai-darbeliai yra kas
dienybė, pabrėžiu, naudinga ir 
labai reikalinga kasdieniškoji 
veikla, bet jiems pakanka eilinių 
valdybų posėdžių, eilinių susi
rinkimų, paruošiant ten planus 
ir sudarant prielaidas jų orga
nizaciniai -- techniškam įvykdy
mui.

Kalbėdamas betgi apieangaža- 
vimasi darbams Vasario 16-sios 
proga, aš turiu galvoje tuos dar
bus bei pastangas, kurių proza 
nemažina iškilmių rimties, bet 
priešingai, padeda kiekvieną iš
kilmę apsaugoti nuo vidinio tuš
tumo ir suteikia jai veiksmų, 
bet nevien žodžiais pagrįsto 
prasmingumo. Turiu galvoje to
kius darbus, kurie pvz. jei ap
siimti šiandien, pareikalautų iš 
mūsų mėnesius ir metus užlip
siančių pastangų, bet kurie savo 
išdavomis užpildytų tam tikras 
dar egzistuojančias dideles spra
gas ir savo palikimu pergyventų 
visus mus čia esančius, imtinai 
su pačiais jauniausiais.

Vienas iš tokių darbų, besi
šaukiančių rimto angažavimosi, 
peršasi mums jau šiandien ir 

džionio, P. Babicko eilėraščiai. 
Montažą labai vykusiai ir su gi
liu Įsijautimu atliko E. Kavaliū
naitė, R. Kavaliūnaitė, J. Joku- 
bauskaitė — kvartetas.

Deklamavo: R. Jurkūnaitė, E. 
Kavaliūnaitė, K. Sabaliauskaitė, 
B. Jasaitė.N. Binderytė.L. Virp- 
šaitė. Akompanavo Ig. Ketvirtis.

Tarpais pritaikytus prozos 
junginius skaitė R, Stakauskas.

Minėjimo užbaigai kvartetas 
padainavo -- Lietuva Brangi... 
Visi dalyviai automatiškai įsi
jungė Į šią gilai prasmingą dai
ną, kuri sukėlė kiekvieno širdy
je Tėvynės ilgesį.

leiskite man keletos minučių bū
vyje pristatyti jį taip:

Savo laiku, būnant Vokietijos 
LB vadovybėje, iškilo reikalas 
pristatyti medžiagą paskaitai 
apie Lietuvą žymesniam šveica
rų veikėjui. Panašus prašymas 
buvo atėjęs ir iš Kolumbijos. 
Be abejo, kad medžiagos apie 
Lietuvą svetimomis kalbomis no
rėtų turėti ir eilė kitų valsty
bių veikėjų. Negi jiems duosi 
lietuviškai parašytą Lietuvių En
ciklopediją.

PIETŲ AUSTRALUOS LAIKRAŠTIS PORT LINCOLN TIMES sausio 
30 d. Įsidėjo 2 nuotraukas parodančias lietuvių jaunimą, dalyvavusį 
Pietų Australijos Tunarama Festivalyje. Aprašymą skiriant jaunie
siems lietuviams, laikraštis pabrėžia, kad savo tautiniu menu lietu
viai parodo mažos tautos didžią ir plačią kultūrą. Šokiai, ritmiška 
muzika ir spalvingi tautiniai rūbai žavėjo festivalio svečių akis, kar
tu arčiau susipažįstant su tolimo krašto žiauriu likimu sovietinėje 
okupacijoje ir su to krašto žmonių pastangomis išeivijoje skleisti 
savo gražios kultūros žiedus.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI l’AG \L JŪSŲ FIGŪROS IŠMIRKĄS, 

PASIRINKTA MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
KOSTIUMAI • PALTAI •
FORMALUS RŪBAI • UNIFORMOS

Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SIMPSON"(ompanijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas vietiniu 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI M ADį ŽURN ALAI ■*. U I l

66 15 S. WINCHĘSTER AVĖ.. CHICAGO 36. ILL.
Telefonas 925 - 5179

Šeštadieniais ir sekim- dieniai- nuo !> vai. ryto. 
Kainos; Paltai nuo SSI! iki . . . Kostiumai nuo SH5 iki . . .

Kas lik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintėlė lietuviu prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ii- vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvrrtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Manau, kad Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo ruošiamas 
išleisti Žinynas anglų kalba yra 
vienas iš tų darbų, kurį reiktų 
visomis išgalėmis remti ir toji 
parama yra viena iš konkrečiau
sių darbų Lietuvos reikalui. Rei
kia manyti, kad organizacijos ras 
būdų ir priemonių prie to darbo 
prisidėti. Ir neolituanai savo 
veikloje turėtų turėti prieš akis 
konkrečių darbų vykdymo talką.

Tokia yra šio reikalo proza. 
Noriu atkreipti jūsų dėmesį Į 
aplinkybę, jog privilegija ir ga
limybę pasistatyti sau ar savo 
tautai paminklą vien žodžiu turi 
tik rašytojai. Visuomenė gi isto
rinius paminklus ir savo kultū
rinės bei politinės civilizacijos 
pagrindus gali statyti bei kurti 
vien darbu, vien konkrečiais ak
tais. Sukūrimas standartinio, 
konvencionalaus šaltinio svetima 
kalba, kuris lengvai, prieinamai 
teiktų reikiamą informaciją apie 
mūsų tautą yra dar didelė, iki 
šios dienos neužpildyta spraga. 
Dedikuoti savo rengiamų Va- 
sario-jų minėjimų progas šiam 
darbui atlikti Korporacija Neo- 
Lithuania yra kviečiama. Kon
krečius sprendimus, žinoma, gali 
padaryti tik sprendžiamieji bei 
vykdomieji Korporacijos orga
nai. Tačiau šiandien, dedikuojant 
šia iškilmę Lietuvos Nepriklau
somybei bei jos atstatymo žūt- 
būtinumui, kviečiu visus neoli- 
tuanus ir mūsų bičiulius atatin
kamą sprendimą savo širdyje 
padaryti jau šiandien.
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New Jersey Lietuvių Taryba. Sėdi iš kairės: vicepirm. Izabelė Di
lienė, pirm. Valentinas Melinis, vicepirm. Ieva Trečiokienė. Stovi: 
finansų sekret. Pranas Puronas, sekretorius Vladas Dilis.ižd. Juozas 
Kralikauskas ir vicepirm. A.S. T rečiokas, V. Melinio nuotrauka

Sekmadien}, 1964 m. vasario 16 
d. lietuvių parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. kun. P. Totoraičio rū
pesčiu buvo atnašautos iškilmin
gos pamaldos už žuvusius dėl Lie ■ 
tuvos laisvės, su pritaikytu pa
mokslu ir JAV bei Lietuvos vė
liavomis prie altoriaus.'Kitas vė
liavas J bažnyčią {nešė Newarko 
Lietuvių Veteranų Posto nariai - 
dalyvaujant Ladies Auxiliary. 
Giedojo parapijos choras ved. Kl. 
Bagdonavičiaus ir šalia giesmių 
buvo sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos Himnai.

Padėtas vainikas prie lietuvių 
kryžiaus su užrašu: Žuvusiems 
už Lietuvos Laisvę.

Minėjimas Lietuvių Šv. Jurgio 
D-jos salėje prasidėjo 3 vai. p.p. 
Minėjimą atidarė A.S. Trečiokas 
ir programai pravesti pakvietė
N.J. L. Tarybos pirm. inž. Va
lentiną Melin}. Vėliavų įneširtlą 
ir pagerbimą atliko Newarko Lie
tuvių Veteranų Posto nariai — 
dalyvaujant Ladies Auxiliary. 
Amerikos ir Lietuvos-Himnus su
giedojo "Rūtos" Ansamblis. In- 
vokacija kun. P. Totoraičio. Svei - 
kino: prel. Ig. Kelmelis, lietuvių 
parapijos klebonas, telegrama 
sveikino iš Washingtono, JAV se
natorius Clifford P. Case ir N.J. 
senatorius Sarcone.

Meninę programą išpildė "Rū
tos" Ansamblis ved. muz. Alg. 
Kačanausko ir Netvarko "Aušros 
Vartų" šeštadieninė mokykla, 
ved. Paulinos Tiknienės ir Onos 
Skurvydienės.

N.J. L. Tarybos pirm, inž, 
V. Melinis perskaitė New Jer
sey gubernatoriaus Richard J. 
Hughes ir Netvarko burmistro 
Hugh J. Addnizio proklamaci
jas, U.S. senatoriaus Clifford 
P. Case telegramą ir rezoliuci
ją.

Buvo renkamos aukos Lietuvos 
vadavimo reikalams. Surinkta 
$500.000. Išlaidoms padengti iš-

Kun. PETRAS TOTORAITIS, 
šv. Trejybės lietuvių parapijos 
vikaras, savo darbštumu ir pa- 
triotingumu daug prisideda prie 
New Jersey lietuvių veiklos nuo 
pat atvykimo dienos {JAV. A.S. 
Trečiokui tarpininkaujant, šio
mis dienomis’kun. P. Totoraitis 
užsiprenumeravo Dirvą.

Kalbas pasakė: Lietuvos kon
sulas Vytautas Stašinskas, Jonas 
Valaitis, miesto tarybos narys 
Philip E. Gordin, Hon. Davis H. 
VViener ir burmistro atstovas 
Paul Reilly.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

Pulgis Andriušis

Suvalkijoje
Iš naujai išėjusios knygos "Purienos po vandeniu" 

Išleido Nidos leidykla Londone.

Besirengdamas { ši man beveik užsienio kraštą, iki panagių iš- 
tardžiau savo mokslo draugą suvalkietį Kaune, kaip reikia elgtis 
tenai, prašantis naktigulto, pasistiprinimo ir kitu maloniu už dyka. 
Užnemunietis kolega, patenkintas svetimšalio susidomėjimu, suteikė 
kuo tiksliausias informacijas, kaip palaužti suvalkinio ūkininko at
sparumą valkatoms ir kitokiems veltėdžiams. Prieš mane atsis
kleidė toks smulkmeniškas, toks sudėtingas elgsenos kodeksas, jog 
ėmiau abejoti, ar iš viso beverta leistis atostoginėn kelionėn, kur 
žmogus atsipalaiduoji nuo visų tų miesčioninių santykiavimo varžtų.

— Važiuok, gyvensi kaip taukuose, tiktai daryk taip, kaip aš sa
kau! — padrąsino draugas.

Štai, po visos gražios dienos kelio iš Kauno prieš pat saulėleid) iš
suku iš plento, prieš {spūdingą ūkininko sodybą riogso šulinys su svir
tim, baigiu užtrokšti nuo kelionės dulkių, tarpudantėse gurgžda žvy
nus, pabalau kaip malūnininkas. Ant rentinio padėtas kibiras van
dens ir skardinis puodukas, atrėmiu dvirat}, gunkluodamas Adomo 
obuolj lyg garnys verčiu šaltinio gaivą stemplėn, po to skalauju pri
dulkėjusius dantis.

Taip man bešeimininkaujant, ateina solidus vyras, neskuba pra
šnekti, bet ir nereikalauja sumokėti dešimt centų už vandenf, kaip 
gąsdindavo mane kitų tautybių draugai Kaune.

— Tai kieno gi bus šitas pulkus dvaras? — sakau jam atpakalia 
ranka šluostydamas aprasojusius veido gyvaplaukius.

-- Kieno gi kito, jei ne mano! -- pirmą kartą pravėrė burną pilai
tės valdovas.

Po to pakvietė { sodybos ribas, ėmė vedžioti po tvartus, kur prie 
ėdžių sočiai atrajojo lyg nutekintos juodmargės, grimšėjo dobilus ark
liai, aš pradėjau meilingai glostyti jų paslėpsnius, dailinau karčius, 
braukiau prieš plauką ir paplaukiui, sakydamas, kad nors ir daug te
ko važinėti, bet_ tokių dailių gyvulių niekur nebuvau matęs, išskyrus 
Žemės Ūkio Parodą Kaline.

mokėta $187.68. Liko Lietuvos 
vadavimo reikalams $312.32. Da
lyviais buvo užpildyta didžiulė 
Sv. Jurgio D-jos salė. Nors oras 
ir kitos aplinkybės nebuvo geros, 
bet minėjimą reikai skaityti ge
rai pavykusiu.

N.J. L. Taryba dėkoja visiems 
dalyviams, o ypač programos da
lyviams ir visiems prisidė- 
jusiems, o taip pat visiems auko
tojams. šv. Jurgio D-jai už ne
mokamai duotą salę.

Vasario 16 dieną ant Miesto 
Rotušės buvo iškelta Lietuvos 
vėliava ir didelė iškaba su už
rašu: 46-th Anniversary of
Lithuanian Independence.

L. B. Bostono Kultūros Klubas 
iš eilės turėjo du didesnio pobū
džio susirinkimus --sausiomėn. 
buvo pagerbtas dail. Vikt. Viz
girda 60 m. amžiaus proga,o va
sario 22 d. programa buvo skirta 
Donelaičio 250 metų gimimo su
kakčiai paminėti. Klubo pirm, 
šiemet yra dr. Navickas, jau ke
linti metai profesoriaująs Bosto
no Kolegijoj, kur jis dėsto filoso
fiją. Donelaičiui skirtame susi
rinkime paskaitą skaitė poe-

15 d. Los Angeles Sheraton viešbutyje buvo suruoštas JAV kongresmanui Glen Lipscomb, 
pradininkui, pagerbimas. Nuotraukoje kongresmanas su grupe lietuvių po iškilmingų pietų.

Vasario
recoliucijų
Iš kairės: S. Kungys, A. Kulnys, dr. J. Jusionis, A, Kontvis, kongresmanas Glen Lipscomb, Ž. Brinkie- 
nė, J. Kojelis, inž. Br. Budginas ir dr. Z. Brinkis. L. Kančausko nuotrauka

— štai, manoji Prūsė jau yra laimėjusi du pryzus Kaune... -- 
grynai jablonskine tarme šnekėjo jisai, tapšnodamas {tešmeningos 
karvės kryžių.

Kai jau pristigo ką berodyti, nusiveda mane į stubą, netrunka at- 
sirast lašinukai su kiaušiniais, atneša net gi ropinukę ant žolynų, 
nepaliaujamai klausinėju, kiek centnerių kviečių pernai prikūlęs, ko
kia kaina pardavęs, kiek pieno primelžiąs, kaip su samdiniais, — 
net žmogus nespėjo pasakoti, išliedamas visą sielą ir nepamiršda
mas pripildyt sekančio stikliuko žolyninės.

-- Šiandien šv. Onos atlaidai Alvite, -- tarė su labu rytu šeimi
ninkas”, man praplėšus akis minkštuose pataluose, -- važiuosime kar
tu!

Pakinkė karus (kokiais Aukštaitija vežame mėšlą), susodino visą 
šeimą, užpakalyje pritvirtino mano dvirat}, ir išdundėjom Alvitan, 
kur link jau vakar mačiau kilbakščiuojant pulkų pulkus paliegėlių, 
šiandien plentas nepravažiuojamas, tad Į miestelį reikėjo irte ir
tis. Ir buvo ko!

Nors ir esu labai iš varganos parapijos, tačiau savo bažnytkaimy 
niekuomet nebuvau matęs tiek daug elgetų surinktų vienoj krūvoj, 
kaip kad turtais pertekusių alvitiškių atlaiduose! Netaktiškai pareiš
kęs nusistebėjimą savo šeimininkui, gavau išdidų atsakymą: .

— Ubagai pas ubagus nevažiuoja! Štai, pasiklausykit, kaip jie gieda 
ir prašo išmaldos: žemaitiškai,, dzūkiškai ir gudiškai (pastaruoju 
atveju turėjo galvoje mano tautiečius aukštaičius)!

šeimininkė padalino triukšmingiems giesmininkams pyragus, sū- 
riukus, prašydama pasimelsti už mirusius giminėles, alkūnėmis 
mušėmės kelią neregėtoje kamšatyje, šventoriuje ir kapinėse nebuvo 
vietos nė adatai {besti. Po visam, mums su šeimininku besivaišinant 
limonadu ties būdelninkais, minios banga išmeta tiesiai prieš mus 
mano mokslo draugą, suvalkietybės patarėją iš Kauno, matyt, atva
žiavus} atostogų tėviškėn.

— Sveiks, dėde! — puolė jis { glėbj mano nakvintojui -- O tu ko 
čia dabar prikibai prie mano giminės? -- kreipiasi išsibučiavęs su 
dėde mano draugas.

Prieš išvažiuojant savais keliais, draugas mane pasivedėjo { 
šalį ir piktai ėmė kolioti:

— Po šimts, jeigu, tau duodamas Kaune patarimus,būčiau žinojęs, 
kad tu jau pirmą dieną pataikysi { mano tikro dėdės sodybą ir j} imsi 
išnaudoti, tai špygą, o ne inforamcijas būtum gavęs iš manęs!

Ar tai buvo juokais, ar rimtai pasakyta, bet mano mokslo draugo 
informacijos galiojo visos Suvalkijos ribose, ir už tai jam buvau 
amžinai dėkingas.

Rezoliucijų pradininkui JAV kongresmanui Glen Lipscomb per suruoštą vasario 15 pagerbimą Los 
Angeles Sheraton viešbutyje atsiminimui buvo {teikta su atitinkamu užrašu lentelė. Nuotraukoje komi
teto nariai su kongresmanu. Iš kairės: dr. P. Pamataitis, dr. J. Jurkūnas, I. Mažeikaitė, kongresmanas 
Glen Lipscomb, J. Jodelė ir A. Mažeika. L. Kančausko nuotrauka

DONELAITIS BOSTONO KULTŪROS KLUBE
tas Al. Rannitas, o- ištraukas iš 
Metų deklamavo akt. Alg. Žemai
taitis.

Al. Rannito paskaita, trukusi 
daugiau negu pusę valandos, rū
pestingai paruošta. Kaip jis pats 
pareiškė, tai tik pusė to darbo, 
kurj jis apie DonelaitJ jau skai- . 
tė eilėj Amerikos universitetų. 
Pradžioj prelegentas davė trum
pą liet, grožinės literatūros is
torinę apžvalgą. Mums tie faktai 
daugiau ar mažiau yra žinomi, bet 
susirinkime dalyvavusiam jau
nimo būriui, o ypač auditorijose, 
kur- susirenka daugiau amerikie
čių, šis {vadas j poeto Donelaičio 
pažinimą yra itin reikšmingas.

Priėjęs prie Kristijono Done
laičio, panaudodamas gausią lite
ratūrą, poetas Al. Rannitas pa
žvelgė { mūsų dainių ir jo kūry
bą iš {vairių kampų. Jis iškėlė 
jo vietą XVIII a. pasaulinėj lite
ratūroj, kalbėjo apie Donelaičio 
hegzametro pobūdį, Metų nesens
tančią literatūrinę reikšmę. Me
tų vertimus { svetimas kalbas, 
poeto asmenj ir jo religingumą, 
prieš kurį dabar sovietai užmer
kė akis, stengdamiesi Donelaiti 
iškelti, kaip literatūrinio realiz
mo pradininką. Vertimų jau yra 
nemažai padaryta, iš kurių Al. 
Rannitas ypačiai vertino V. Iva
novo vertimą { rusų kalbą, o taip 
pat neseniai pasirodžius} čekų 
darbą. Al. Rannito nuomone, rei
kėtų būtinai parūpinti gerus ver
timus { anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbas. Italai jau esą parodę su
sidomėjimo Donelaičio kūryba. 
Kristijonas Donelaitis, tarė Al. 
Rannitas, jeigu jis būtų rašęs ku
ria nors didžiąja kalba, šiandien 
būtų žinomas toli už Lietuvos 
ribų. Trumpam reportaže ne{- 
manoma visų kalbėtojo minčių 
pakartoti. Reikėtų Al. Rannito 
paskaitą atspausdinti Dirvoje ar 
kuriame nors kitame liet, laik
rašty ar žurnale, kad galėtum ap
rėpti jos apimt} ir vertę.

Kultūros klubo susirinkimo da
lyviai, kurių buvo apie šimtas, 
poetui Al. Rannitui už paskaitą 
dėkojo ilgais ir nuoširdžiais plo
jimais.

Po paskaitos kilusiose diskusi
jose mažai klausimų buvo apie 
Donelaiti ir jo kūrybą, o daugiau 
nukrypta } liet, kalbą ir jos vie
tą aukštosiose mokyklose. Al. 
Rannitas, pabrėždamas, kad jis 
nesąs kalbininkas, pareiškė, kad 
lietuviams nederėtų nuogąstauti, 
jog universitetuose liet, kalba yra 
dėstoma slavistikos skyriuose. 
Faktas, kad nemažai rimtų filo
logų jau pamatė, jog be lietuvių

1964 m. vasario 20 d.

Poetas ALEKSISRANNIT.Yale 
universiteto konservatorius ir 
profesorius, Bostone skaitęs pa
skaitą apie K. Donelait}.

kalbos neįmanoma išsiversti, kai 
gilinamąsi į kalbotyrą ir lygina
mąjį kalbų mokslą.

Akt. Algimantas Žemaitaitis, 
Al. Rannito paprašytas, pradžioj 
paskaitė K. Donelaičio Metų žie
mos epizodą. Paskaitė gera tar
tim ir išraiška, betgi tai buvo tik 
priedas prie jo paruoštų Donelai
čio kūrybos ištraukų. Pastarųjų 
deklamavime Alg. Žemaitaitis 
parodė subtilaus įsijautimo {Do
nelaičio hegzametrus, ryškių po
ezijos skaitymo dinamikos prie
monių, stipraus sugebėjimo spal
vingai naudoti dailų ir galingą 
balsą. Tegalėtų būti tik mažytė 
pastaba -- pasitaikė vienas kitas 
žodžio kirtis, teisingas liet, 
bendrinėj kalboj, bet kitaip kir- 
čiuotinas Donelaičio poemoj.

Alg. Žemaitaitis skaitė ilgoką 
ištrauką iš Donelaičio Pavasario, 
o baigė patetišku Vasaros sveiki
nimu. Bostono lietuviai Žemai
taiti pamilo nuo tos valandos, kai 
jis čia dalyvavo 1962m. Maironio 
pagerbime. Negausiame lietuvių 
aktorių prieaugly jis yra itin ryš
kus talentas.

Kitas L.B. Bostono Kultūros 
Klubo susirinkimas bus rengia
mas Internacionalinio Instituto pa
talpose balandžio mėn. (kovo 
mėn. susirinkimas iškrinta dėl 
Velykų švenčių). Reikia manyti, 
kad platesnio polėkio Donelaičio 
pagerbimas Bostone dar bus su
rengtas, nes ir rūpestingai rengia
muose Kultūros klubo susirinki
muose tegali tilpti tik gal kiek 
daugiau kaip šimtas žmonų.

St. S.

Vasario 16 proga Lietuvos gen. konsulas Kanadoje dr. J. Žmuldzi- 
nas Royal York viešbutyje Toronte suruošė priėmimą { kurį gausiai 
atsilankė svetimtaučiai ir lietuviai. Nuotraukoje konsulas tarp kelių 
lietuvių. Iš kairės: Sungailienė, Žmuidzinienė, kons. dr. J. Žmuidzi- 
nas, A. Augustinavičienė, viešnia iš Clevelando ir dr. Sungaila.

M. Pranevičiaus nuotrauka
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Prof. W.J. Chapitis kalba Colorado lietuvių suruoštame Vasario 16 
šventės minėjime. R. Glodenio nuotrauka

* JAV LB CENTRO VALDYBA 
rūpinasi, kad visose vietovėse 
kur tik yra gyvenančių lietuvių, 
būtų pravesti LB Tarybos rinki
mai, todėl kur nėra LB apylin
kių, rinkimų komisijas, susitarus 
su Centro Valdyba, gali sudary
ti vietos lietuviai asmenine inicia
tyva, ar bet kuri vietoje veikian
ti lietuvių organizacija. JAV LB 
Centro Valdybos adresas: Jonas 
Jasaitis, 7252 So. Whipple St., 
Chicago 29, Illinois.

bec, Canada) ir Middlebury (Ver- 
mont) universitetuose. Dirbo 
Wisconsin viešosiose mokyklo
se, o vėliau Creighton kolegijo
je, Nebraska, Omaha. šiuo me
tu profesoriauja Colorado School 
of Minės, dėstydamas literatūrą, 
romantines kalbas, psichologiją, 
technikinių raportų rašymą ir 
Area Studies of Latin America. 
šalia tiesioginio darbo aktyviai 
reiškiasi Modern Language Asso 
ciation of America, American So- 
ciety for Engineering Education 
ir Classical League of America. 
Pastarosios organizacijos yra 
pakviestas su dviem paskaitom 
dalyvauti suvažiavime Miami, 
Florida.

Iš svečių lietuvius sveikino lat
viai ir ukrainiečiai.

Po trumpo apylinkės pirminin
ko Stepo Steikūno žodžio, minė-

Grupė Colorado lietuvių Vasario 16 minėjime. Sėdi iš kairės: Jenia Steikūnienė, LtJ apyl. pirm.
Stepas Steikūnas, Antanas Tamošaitis, Agnė Tamošaitienė, prof. W.J. Chapitis ir Denverio latvių 
bendruomenės pirm. Dr. Dargevics. R. Glodenio nuotrauka

jimą pravedė Antanas Tamošai-

COLORADO LIETUVIAI MINĖJO
VASARIO 10

Plačiai po Denverj ir apylin- kolegijoje (Worcester, Mass.), 
kės išsimėčiusius lietuvius jun- Columbia (N. Y.), Lavai (Que- 
gia LB Colorado apylinkė, kuri ir 
suorganizavo Vasario 16 dienos 
minėjimą. Kaip ir praeitais me
tais, Colorado gubernatorius ir 
šiemet pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16 dieną Li
thuanian Day in Colorado. šis 
faktas buvo paminėtas ir vietini 
je amerikiečių spaudoje. Taip pat 
šia proga buvo paruošta atitinka
ma rezoliucija JAV prezidentui, 
senato ir kongreso nariams, bei 
vietinei spaudai.

Pats Nepriklausomybės šven
tės m i nė j imasj vyko vasario mėn. 
16 d. iškilmingo banketo metu Den 
verio miesto centre esančiame 
Argonam viešbučio Ouorum res
torane, dalyvaujant amerikiečių, 
latvių, ukrainiečių ir lenkų sve
čiams.

Ne tik lietuviai, bet ir svečiai 
buvo ypač nustebinti pagrindinio 
kalbėtojo prof. W,J. Chapitis - 
Čepaičio kalba, pasakyta angliš
kai, prisitaikant prie vietinių są
lygų. Prelegentas pasirodė labai 
apsišvietęs, originaliai mastąs, 
gilių įsitikinimų lietuvis, kuriam 
lietuviu būti yra Dievo duotas pa
sididžiavimas. Tok| lietuviškus 
reikalus propaguojanti moksli
ninką turėti yra garbė ne vien 
Colorado, bet ir visiems lietu
viams. Labai nemalonu, kad to
kios žymios asmenybės pavardės 
negalima rasti mūsų Lietuvių 
Enciklopedijoje. Tiktų, tad, šia 
proga ir paminėti bent keletą fak
tų apie prelegentą. 1

Gimęs Runford, Maine, suval
kiečių šeimoje, prelegentas lan- l 
kė vietinę Stephens gimnaziją, 1

tis. Banketo šeimininkė, puikiai 
savo darbą atlikusi, buvo valdy
bos sekretorė Irena Bočkienė. 
Nauja valdyba, darbą pradėjusi 
nuo sausio 1 d. ne tik puikiai pri
sistatė savo nariams, bet svar
biausia, šiuo viešu minėjimu la
bai vykusiai pristatė Colorado 
lietuvius svetimtaučiams.

PRIĖMIMAS LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE 
VASARIO 16 PROGA

EXtCUTIVE CMAMBERS 

1>KXVKII

EX EC UTI VE OR D ER 
PROCLAMATION

LITHUANIAN DAY IN COLORADO 
February 16, 1964

VVHEREAS, the ancient nation of Lithuania f s observing its 7l3th anniversary 
since the formation of the Lithuanian Stote, its 71 Ith anniversary 
since the founding of the Lithuanian Kingdom, and its 46th anni- 
versory of the establishment of the Republic of Lithuania vvhich 
was recognized by all nations as a free stote; and

WHEREAS, many freedom-loving Lithuonians are oppressed behind the Iron 
Curtaln without the freedom of choice of government; and

WHEREAS, many persons of Lithuanian descent living in Colorado join in the 
prayers of their enslaved countrymen for deliverance of Lithuania 
from U. S. S. R. oppression,

NOW, THEREFORE, I, John A. Love, Governor of Colorado, do hereby pro- 
claim Sunday, February 16, 1964, a$

LITHUANIAN DAY IN COLORADO

and I urge the residents of the Stote to join with those of 
Lithuanian descent i n commemorating the 46th anniversary 
since the proclamation of the independent Republic of the 
Lithuanian Nation.

(vpa)

GIVEN under my hand 
and the Executive Seal 
of Colorado, this fourteenth 
Day of February, A.Dy/W64.

/ l~k„ A I/ John A. Love 
Į/ Governor

Colorado valstijos gubernatoriaus proklamacija, skelbianti vasario 
16 Lietuvių Diena. LietuviųBendruomenės Colorado apylinkės valdyba 
dėkoja visiems, kurie pernai pasiuntėColorado gubernatoriui padėkos 
laiškus už proklamacijos paskelbimą. Bendruomenė kviečia visas or
ganizacijas bei pavienius asmenis ir šiemet parašyti gubernatoriui 
padėkos laiškus, nes tas labai daug prisideda prie Lietuvos vardo po
puliarinimo negausiai lietuviais apgyventoje Colorado valstijoje.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo metinių proga, Lietu
vos Atstovą J. Rajecką sveikino 
kortelėmis Valstybės Sekreto
rius, Valstybės Pasekretorius, jo 
Pavaduotojas, Valstybės Sekre
toriaus Padėjėjai ir eilė kitų aukš
tų Valstybės Departamento pa
reigūnų.

JJ taip pat sveikino Diplomati
nio Korpuso Dekanas, Nikaragos 
Ambasadorius ir Australijos, 
Burmos, Kombodios, Laoso, 
Uragvajaus bei kitų valstybių am
basadoriai, kurie atsilankė j Lie
tuvos Atstovo ir Ponios O. Ka- 
jeckienės surengtą priėmimą Lie
tuvos Pasiuntinybėje Vasario 16 
d.

Priėmime dalyvavo: ponia 
‘Dean Rusk, Valstybės Sekreto
riaus žmona, ponia U. Alexis 
Johnson, Valstybės Pasekreto- 
riaus Pavaduotojo Politikos Rei
kalams žmona, Protokolo Šefas 
Ambasadorius Angier Biddle 
Dūke su žmona ir jos motina, jo 
pavaduotojas ir ponia William J.

Tonesk bei eilė kitų aukštų Pro
tokolo Skyriaus pareigūnų, Rytų 
Europos Reikalams Direktorius 
Harold C. Vedeler su žmona, jo 
padėjėjai Richard W. Tims ir 
Irving I. Schiffman su žmonomis 
bei eilė kitų V. Dep-to pareigū
nų.

Svečių tarpe buvo Senatorius 
Clairborne Pell (iš Rhodelsland) 
su žmona ir Atstovų Rūmų narys 
William T. Murphy su šeima.

Iš diplomatinio korpuso daly
vavo Nacionalinės Kinijos, Ko
rėjos, Kipro, Laoso, Madagaska
ro ambasadoriai ir Vietnamo bei 
Portugalijos atstovai, du Vokie
tijos ambasados pareigūnai, Ka
nados ambasados ministeris pa
tarėjas, taip pat Latvijos Atstovo 
žmona ponia A. Spekke ir Latvi
jos Pasiuntinybės Patarėjas Dr. 
A. Dinbergs su žmona.

Į priėmimą atsilankė Apašta
liškąją Delegatą atstovavęs kun. 
dr. P.P, Silvinskas, taip pat Wa- 
shingtono Arkivyskupo pavaduo
tojas Vyskupas Hannan, JAV Ka-

talikų Universiteto Rektorius 
Mgr. W. J. McDonald, šv. Mato 
Katedros Direktorius Mgr. J.K. 
Cartwright, Nekalto Prasidėjimo 
Šventovės Washingtone Direkto
rius Mgr. Grady, Mgr. prof. J. A. 
Abbo, iš Katalikų Universiteto, 
Senato Kapelionas Fred Harris, 
kun. kleb. J.J. Matutis (New Ha- 
ven), kun. kleb. Edw. Abromai
tis (Chicago) ir eilė kitų dva
siškių.

Be to, priėmime dalyvavo ponia 
John Foster Dulles, buvusio JAV 
Valstybės Sekretoriaus našlė ir 
jo sesuo ponia Eleonor Lansing 
Dulles, ponia Bliss Lane, buvu
sio JAV Ministerio Lietuvoje naš- 
lė, ambasadorienė ponia Guefler, 
Vyr. Teisėjas McGuire su žmo
na, Teisėjai Jackson ir Malloy, 
Viceadmirolas Baker, generolas 
Erskine, buvęs Kubos ambasado
rius Cuillermo Beit, keletas Ame - 
rikos Balso pareigūnų bei Pabal
tijo Kraštų Skyrių Vedėjai ir jų 
bendradarbiai.

Priėmime taip pat dalyvavo 
spaudos atstovai, keletas profe
sorių iš Washingtone esančių uni
versitetų bei lietuviai gyveną Wa- 
shingtone ir Estų bei Latvių kolo
nijų atstovai.

Dainuojam su Lione Juodyte
Esant dideliam pareikalavimui lietuviškų dainų,

Colorado lietuvių suruoštame Vasario 16 minėjime. Sėdi iš kairės banketo šeimininkė Irena Bočkienė, 
Birutė Virketienė, Jonas Virketis, Veronika Plachas ir Stella Nitengale. A. Vaitaičio nuotrauka

LIONĖS JUODYTĖS 
Naujas LP-1003 Albumas 

jau išleistas
Gaunamas tose pačiose vietose, kur pirmosios 

Juodytės plokštelės buvo gaunamos. 
Kaina $5.00 viena .

Norintiems įsigyti dvi plokšteles:
Lione Jodis at Town Hali ir Dainuojame su Lionę 

abi plokštelės už $8.00.
Užsakant didesniais kiekiais, duodame nuolaidą. 

Prašome siųsti užsakymus su čekiu: 
Alex Mathevvs,

256 Union Avenue, 
BROOKLYN 11, N. Y.

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 
dabai* galite įsigyti |>er Dirvą

už 5 dolerius
Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo įteikiamas 

aukojusiems LNK po 10 dol.. galima įsigyti^užsisa
kius per Dirvų ir atsiuntus 5 dolerius.

ši išimtinė teisė išplatinti leidinio likutį įgyta 
Dirvos leidėjams susitarus su Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Valdyba.

Likęs tos knygos kiekis yra nedidelis, tad pasku
bėkite jų įsigyti sau ar padovanoti draugams. 

Užpildykite žemiau dedamų atkarpa ir, 
prisiuntę 5 dol., tuojau gausite

LAISVĖS KOVU DAINAS

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas------------- - - - ....... -------

Adresas______

Priedų: Čekis ---------

* PASAULIO LIETUVIŲ AR
CHYVO išlaikymas LB Centro 
Valdybai yra didelė finansinėnaš- 
ta, todėl laukiama didesnės pa
ramos ir iš plačiosios visuome
nės. Archyvo išlaikymui aukas 
siųsti CV iždininkui adresu: Zig
mas Dailidka, 5921 So. Fairfield 
Avė., Chicago 29, Illinois.

» ANATOLIJUS LAKAS, Kultū
ros Fondo valdybos narys ir 
"Gimtosios Kalbos" technikinis 
redaktorius, deda pastangas, kad 
"Gimtoji Kalba" laiku pasiektų 
skaitytojus. Kalbos žurnalas 
mums būtinai reikalingas. Re
daktoriai nusiskundžia bendra
darbių stoka, kas dažnai ir suvė
lina žurnalo išleidimą, o leidėjai 
-- . prenumeratorių trūkumu. 
"Gimtąją Kalbą" leidžia Kultūros 
Fondas. Metinė prenumerata $2. 
"Gimtosios Kalbos" prenumera
tos, o taip pat ir aukos Kultūros 
Fondui, siunčiamos KF iždininko 
adresu: JonasBertašius, 5348So. 
Talman Avė., Chicago 32, 111.

• LB CHICAGOS APYGARDO
JE LB Tarybos rinkimams pra
vesti komisiją pirmoji sudarė 
East St. Louis- apylinkė. Komi
siją sudaro: Vytautas Gavelis 
(pirmininkas), Veronika Juod- 
akienė ir Salomėja Goberienė.

♦ JONAS BERTAŠIUS, JAV LB 
Kultūros Fondo iždininkas, per
sikėlė j kitą butą. Jo naujas adre
sas yra: 5348 So. Talman Avė., 
Chicago 32, III. Tel. 434-3673.

* KUN. A. F. JANIŪNAS, 
Boston, Mass., rašo Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovybei: 
”... Siunčiu auką ir prašau siun
tinėti savo biuletenj -- News 
Bulletin..." Komiteto biuletenis 
siuntinėjamas visiems, kurie tik 
duoda savo adresą. Tuo reikalu 
rašyti: Mr. R. Bureika, 4109 
Tracy Street, Los Angeles,Calif, 
90027. Biuletenis leidžiamas 
angliškai ir prieinamas visiems 
lietuviams, latviams, estams Ir 
kitiems amerikiečiams.
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KALBOS KERTELE
----- STEPAS VYKINTAS ----

PRIETELIUS, DRAUGAS, KOLEGA 
IR BIČIULIS

Laiškų rašėjai dažniausiai 
kreipiasi l savo artimuosius 
šiais kreipiniais. Tačiau pir
masis žodis yra slavų kilmės, 
rusų ar gudų, todėl mūsų kalbo
je visai nevartotinas. Kurių galų 
mums vartoti rusų prijatel, jei 
mes galime savais žodžiais 
kreiptis: drauge ar bičiuli.

Kai kas draugo vengia dėl da
bartinio šio žodžio bolševikų 
nuvalkiojimo. Kai kas tvirtins, 
kad ir šis žodis yra šlavinės 
kilmės. Tačiau jis yra taip j 
mūsų kraują įsisiurbęs, kad 
mes nebegalime jo išmesti iš 
mūsų kalbos, taip, kaip ir žo
džio ponas. Ką reiškia draugas? 
"Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas" taip aiškina draugą: 1. 
žmogus, artimas kam savo pa
žiūromis, veikla, gyvenimo są
lygomis, pvz.: kovos draugas, 
vaikystės draugas. 2. žmogus 
kurio nors kolektyvo, savo ap
linkos narys. 3. vartojamas krej 
piantis. IŠ šio žodžio mūsų kal
boje yra daug darinių: draugau
ti, drauge, draugė (būrys, krū
va), draugija, draugingas, drau
gininkas (kompanijos žmogus), 
drauginis, draugystė, draugiš
kas, draugovė, draugus (linkęs 
draugauti, draugiškas,- malo
nus).

Kreipiantis ir rašant ar kal
bant galima vartoti žod( kole
ga (antrosios kirčiuotės daik
tavardis, kirtis galūnėje trum
pinis). Sis žodis vartotinas dar
bo, profesijos, tarnybos ar laips 
nio draugo prasme. Būtų juokin
ga, jei Ūkininkas ar darbininkas

DIVIDENDUS MpKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NI O PIKUOS MĖNESIO DIENOS, 

/fl/ A/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
4A/2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ON1EKIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAI, NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

gerą savijautą
DEA1ES/O 

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — ! 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai. .

Mes

H. Seigan
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

kreiptųsi ( profesorių ir vadintų 
j t kolega. Tik kitas profesorius 
profesoriui yra kolega. Sis žo
dis yra kilęs iš lotynų kalbos ir 
prigijęs daugelyje kitų kalbų, 
Nevengtinas jis ir mūsų kalboje.

Labiausiai vartotinas žodis 
yra bičiulis. Aukštaičiai j| var
toja ir bičiuolio forma. Sis žodis 
reiškia: 1. kas su kitais turi 
bendrai bites, bitininkas. 2. ge
ras draugas: bičiulį nelaimėje 
pažinsi. Vartojami dar šiedari- 
niai: bičiulystė, bičiuliškas, bi
čiuliauti, bičiuliškumas, bičiu
liškai. Ieškokime daugiau bičiu
lių ir vartokime daugiau bičiu
li negu draugą ir visai nevarto
kime prietelio ar prieteliaus.

NEPATEISINAMA ŽODŽIO 
daryba

Dažnai mes spaudoje užtikda
vome ir dabar užtinkame žodi 
obalsis. "Lietuvių kalbos va
dovas" aiškina, kad šis žodis 
yra verstinis, skolinys. Tiks
liau sakant, jis yra blogas dari
nys. Mes neturimežodžiųogar- 
sis, ošauksmis, oriksmis, taip 
nedarytinas iš o ir balsasobal- 
sis. Vietoje šio žodžio vartoti
nas šūkis, nes iš šauti turime 
šūvį, išpiauti -- piūvį, tai iš 
šaukti šūkį. Kai kas šio žodžio 
vietoje vartoja ir jšaukį.

AR VARTOTINAS ANŪKAS?
"Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas" šį žodį patiekia ir aiš
kina, kad tai yra sūnaus ar duk
ters vaikas seneliams. Tačiau

i"
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šis žodis yra slavų, gudų ar ru
sų kilmės. Nors jis yra mūsų 
kalboje gerokai prigijęs, tačiau, 
mano galva, nevartotinas, nes 
šio žodžio vietoje yra gražus lie
tuviškas žodis vaikaitis. Juk 
daug gražiau skamba sakinys: 
jo ne tik vaikai, bet ir vaikai
čiai užaugo, Vnuk -- anūką vy
kime iš mūsų kalbos.

KLAUSIMAI DĖL 
MOKESČIŲ

A.K. KLAUSIMAS, Ar dar te
begalioja įstatymas, kuris lei
džia mokesčių mokėtojui, turin
čiam sutuoktinį Lietuvoje, nu
rašyti nuo savo pajamų $600.

ATSAKYMAS, Mokesčių mo
kėtojas gali nuo savo pajamų 
nurašyti $600, jei jis gali įro
dyti:

1) kad jo sutuoktinis yra gy
vas,

2) kad jis nėra išsituokęs,
3) kad jis neturi tokių pajamų, 

už kurias jam tektų mokėti JAV 
pajamų mokesčius ir,

4) kad jis nėra išlaikomas kito 
asmens, kuris moka JAV paja
mų mokesčius.

Šiuo atveju Amerikos mokes
čių mokėtojui nėra reikalo įro
dinėti, kad jis savo sutuoktinį iš
laiko.

Ruošdamas pajamų mokesčių 
apyskaitą mokesčių mokėtojas 
turi turėti galvoje, kad jis tega
li nurašyti nuo savo pajamų tik 
$600 arba $1200, jei sutuoktinis 
yra pasiekęs 65 metų amžiaus, ir 
nieko daugiau.

Toks mokesčių mokėto jas mo
ka mokesčius kaip nevedęs ir ne
gali pasinaudoti tomis privilegi
jomis, kurias turi vedusieji, kai 
jų sutuoktiniai gyvena čia kartu. 
Jis negali naudotis vedusiųjų mo • 
kesčių lentele.

R.V. KLAUSIMAS. Pagal pa
jamų mokesčių (statymą tėvai 
gali nurašyti nuo savo pajamų 
$600, jei jie savo vaiko studen
to išlaikymui duoda daugiau kaip 
pusę jo išlaikymui reikalingos 
sumos. Be to ir vaikas-studen
tas gali nuo savo pajamų nura
šyti $600. Prašau painformuoti, 
ar tas pats nuostatas yra taiko
mas mokesčių mokėtojui, kuris 
išlaiko sutuoktinį, tikrą studentą 
ir ar tas nuostatas yra taikomas 
pačiam studentui.

VĖL NUBUOŽINIMAS LIETUVOJE
J. Zubavičius

Nuo pat užgrobimo dienos Lie
tuva. ne tik kad neteko sava
rankiškumo, bet kartu vyko kraš
to ir jo gyventojų apiplėšimas.

Sekė potvarkis po potvarkio 
iki plėšikavimo nubuožinimu va
dinamu, kol visi, neišskiriant 
ir mažažemius, buvo pilnai at- 
palaidoti nuo bet kokios, jų žo
džiais, 'išnaudojimo galimybės". 
Ūkininkai buvo vežami prievartos 
'darbams. Galvijai, padargai ir 
pastatai nusavinti, viskas kas ju- 
doma pasidalinta. Žiauriai nu
kentėjo Lietuvos laisvės kovo- 
tojai-savanoriai, įsikūrę išpar
celiuotų dvarų žemės sklypeliuo
se. Daug skausmo, ašarų išgąs
čio pergyveno Lietuvos nekalti 
žmonės, o komunistų valdžiai 
tie metai buvo gerieji metai, ga
lėjo švaistytis ir su niekuo ne
siskaityti. "Balsavimo" metu 
piaudavo karvę puotai kelti ir 
savo kalbose didžiavosi -- "štai, 
mes dabar gyvename! Nė augin
ti nė šerti nereikia, o karvienos 
kiek nori".

Taigi, tas viskas rodos, jau 
praeityje ir visi "buožės" be 
išimties buvo nubuožinti. Tai 
kaip, iš kur ir kodėl dabar vėl 
skamba pavergtoje Lietuvoje nu- 
buožinimo šūkiai?

Prieš tris metus iš Lietuvos 
atvykę ir pas mus gyveną uoš
viai štai ką pasakoja: -- Jau ta
da, kada Chruščiovas, nesiskai
tydamas su žodžiais, visus lai
dojo, kada kraštai, įsivėlę į Rusų 
-Vokiečių karą bilijonais jiems 
reparacijas mokėjo, jau tada kol
chozuose, pavasariui atėjus, gal
vijai atsikelti nebegalėdavo,(ga
nyklas su sunkvežimiais ir kitais 
būdais juos veždavo. Į tai valdžid 
ne tik kad neatsižvelgė, bet Įpa
reigojimai kilo ir kilo ir dar te
bekyla. Nubuožlnimas pavienių 
ūkininkų tikrumoje buvo perkel
tas ( kolchozų nubuožinimą.

Kaip visa tai vykdoma?
Kolchozai privalo pirkti vals

Clevelando respublikonų komitetas Goldwaterio kandidatūrai J prezidentus remti buvo suruošęs 
pobūvį - vakarienę, kurios metu aštrią prieškomunistinę kalbą pasakė I Pas, karo didvyris kpt. E,V. 
Rickenbacker, Svečių tarpe buvo įvairių tautybių atstovai tautiniuose rūbuose. Nuotraukoje E,V. Ricken- 
backer tarp įvairių tautų atstovų. Ketvirta iš kairės stovi Ingrida Stasaitė, ALT Clevelando valdybos 
na rė.

ATSAKYMAS. Tamstos pami
nėtas (statymo nuostatas sutuok
tiniams nėra taikomas todėl, kad 
pagal pajamų mokesčių (statymo 
terminologiją žmona ar vyras 
nėra laikomas savo sutuoktinio 
išlaikytojų. Kiekvienas jų gauna 
$600 nuolaidą tik už save, kai 
jie patiekia pajamų mokesčių 
apyskaitas bendrai ar atskirai.

Bendros apyskaitos atveju jie 
gali nurašyti dvi nuolaidas, t. y. 
$1200, nors vienas sutuoktinių 
visiškai neturėtų pajamų. Jei jie 
patiekia apyskaitas atskirai, kiek 
vienas jų gali nurašyti tik jam 
pačiam priklausančią nuolaidą.

Atrodo, kad minėto principo 
netaikymas sutuoktiniams jų nenu 
skriaudžia, nes jie gauna kitą pri
vilegiją: jų pajamų mokesčiai ap
skaičiuojami pagal jų pajamų vi
durkį, nes pagal tą principą yra 
sudaryta speciali vedusiųjų len
telė.

A. Vaitkus

tybinius draudimus nuo gaisro ir 
(vairių gamtos nelaimių, kurie 
gana aukšti, o nelaimei atsitikus 
draudimas nemokamas, suver- 
čiant kaltę pačiam kolchozui.

Kolchozai turi apmokėti vals
tybei sąskaitas už trąšas, kurių 
panaudoti negalėjo dėl pavėluoto 
pristatymo ar nuostolių, padary
tų transporto bei pakrovimo me
tu (sulijusios, sulipusios).

Pats didžiausias kolchozų nu- 
buožinimas vyksta pabaudų val
džiai formoje. Jų yra daug ir (vai 
rių, visų čia ir neminėsiu. Tik 
noriu pažymėti, kad už atvežtas 
trąšas, kurios netinkamos, suge
dusios ir jeigu laiku neatsiimtos 
iš geležinkelio stoties --kolcho
zai baudžiami.

Kolchozo gaminių priverstinas 
žemomis kainomis pardavimas 
neleidžia jokiubūduprasigyventi.

Kaip girdėjote, arklius pradėjo 
skersti po Chruščiovo garsiosios 
kalbos "Arklienos mėsosmajs- 
tingumas Tarybų Sąjungoje". Ži
noma, tie jau sudoroti. Galvijų 
veislė ir pajėgumas visiškai su
žlugdytas, kad ir geriausios mel
žėjos nebepajėgia pieno su vande
niu atskiesti, nes pieno nėra. Pa
šaras visiškai sumažėjęs ir iš to
kios padėties, žinoma, tik komu
nistų partija gali laimingai "išsi
sukti". Štai Gyvulių Veislei Pa
kelti ir šėrybai Pagerinti Komu
nistų Partijos Centro Komiteto 
(saku (taip pradedami visi parė
dymai), Įpareigojama valdžios 
reikalams papjauti 30 milijonų 
stimpančiu galvijų, jų vietoje pa
gerinti galvijų ir šėrybos stovĮ, 
(sakoma nubuožinti karvių savi
ninkus, kurie praeitais metais ne 
(stengė išdirbti kolchozui -- 115 
dienų moterys ir 220 dienų vy
rai. Tai dirbančiųjų kategorija 
kuriai priklauso senyvo amžiaus 
žmonės ir šeimos, nepajėgian
čios atlikti komunistinės bau
džiavos dėl sveikatos stovio.

Nubuožinimas - apiplėšimas 
komunistinėje sistemoje yra vie
nas iš svarbiausių uždavinių ir 
eina paralele su propagandine li
nija. Ir mes, nors ir šiapus ge
ležinės uždangos, bet mažiau ar 
daugiau nuo jų plėšikavimų išsi
sukti negalime, štai, kad ir siun
tinių siuntimas. Kaip gražiai mus 
čia apvalo.

Komunistai nubuožinimui už
sienyje vykdyti yra (steigę In- 
turisto Įstaigas, kurių ypatingai 
daug šiame krašte. Inturisto tiks
las, be šnipinėjimo ir patentų be 
pinigų (sigyjimo, yra propagan
dos skleidimas, už kurią pats no
rintysis ją girdėti turi užsimokė
ti. Važiuojantieji (Sovietų Sąjun
gą tą padeda Inturistui atlikti.

Sąlygos, kuriomis galima lan
kyti Sovietų Sąjungą ir jos paverg
tus kraštus, nebūtų priimtinos jo
kiam amerikiečiui lankantis lais
vame krašte, tuo tarpu ( Sovietų 
Sąjungą turistai leidžiasi už no
sies vedžiojami Inturisto agentų. 
Išskyrus kelis išrinktuosius ir 
mažą skaičių aiškiai žinomų lie
tuves tautos išsigimėlių,Lietu
voje turistinis judėjimas visiškai 
suvaržytas. Be leidimo ir agento 
nepajudėsi, net savo gimtinėn va
žiavimas beveik neįmanomas.

WE LEAD IN OHIO IN

MORTGAGE LOANS
THERE MUŠT BE GOOD REASONS

BEFORE YOU BORROW TO BUY A HOME, ASK AT ANY 
Of OUR 75 CONVENIENT AND HELPFUL BANKING OFFICES.

PUIKI PROGA

Artinasi Prisikėlimo Šventė — šv. Velykos! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO

SAVO ŠEIMAI, DRAUGAMS, PAŽĮSTAMIEMS! 
Dovanokite

LIETUVOS KANKLES

Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. 
Lit.uanistinės Vysk. M. Valančiaus mokyklos. 

Cleveland. Ohio. kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės.

Keturiol ka grynai lietuviškų melodijų! 
Užsakymus kartu su money orderiu ar čekiu 

siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS 
19700 Renvvood Avenue

Euclid, Ohio 44119

Kaina: Stereo $4.95 — Mono $3.95 
Clevelande plokšteles galima įsigyti DIRVOJE ir 

spaudos kioske — pas p. V. Rociūną.
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Kažin ar begali žmogus būti dau. 
giau išnaudotas, (domu, ką jis su
galvos sekančiu žingsniu nubuo
žinimui. Vargu, kas beliks, ne
bent laisvasis pasaulis bus tiek 
aklas, kad ir toliau be atodairos 
juos maitins.

GALVOSŪKIO 18 NR. 
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Sienoj pakabintas al
fabetinis sąrašas ilgesnis. 2. Ant 
stalo stovinčios bonkos etiketė 
mažesnė. 3. Tatuiruotojo chala
to skilimas nugaroje didesnis. 4. 
Taburetės kairioji koja trumpes
nė. 5. Tarp tatuiruotojo kojų nė
ra grindų linijos. 5, Antros tabu
retės nupiešta ketvirtoji koja. 7. 
Lempoje viena skylute mažiau.

Pats skaityk ir kitusf 
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

MIELI CLEVELANDO 
LIETUVIAI!

Kultūrinis mūsų reiškimasis 
yra esminė lietuviško mūsų gy
venimo dalis, palaikanti tautinę 
gyvybę svetur.

Pagristai didžiuojamės savo 
kolonijoj turėdami muziko Alfon
so Mikulskio vadovaujamą Čiur
lionio ansambli ir muziko Prano 
Ambrazo vadovaujamą šv. Jurgio 
parapijos chobą. Didžiuojamės, 
nes jų puoselėjama lietuvių tautos 
daina ir giesmė skamba ne tik 
pas mus, bet, dainiaus Maironio 
žodžiais, ir "po šalies plačiau
sias".

Čiurlionio ansamblis ir šv. 
Jurgio parapijos choras šiemet 
dalyvauja Dainų Šventėj, rengia
moj New Yorke Pasaulinės paro
dos metu. Neabejojam, kad jiems 
šioj šventėj dalyvauti reikia, nes 
tinkamas lietuvių pasirodymas 
yra mūsų išeivijos garbės reika
las. Tačiau niekas neapmokės 
jiems kelionės išlaidų, nes pagal 
parodos tvarką tautiniai parengi
mai negali turėti savo pajamų. 
Todėl sudėti lėšas Čiurlionio an
sambliui ir šv. Jurgio parapijos 
chorui nuvykti Į New Yorką ir 
pasauliui kalbėti mūsų dainos ir 
giesmės grožiu yra mūsų,Cleve
lando lietuvių, uždavinys, nes jie 
yra mūsų šeimos nariai.

Nariai, kurie mums daug duo
da, nes mūsų dainai ir giesmei 
aukojas savo laisvalaikiu, štai 
kodėl reikale jiems turime atsi
lyginti savo dėkingumu. Būsime 
dėkingi, jei juos suprasime, {ver
tinsime ir paremsime!

Šiuo atveju iš jūsų prašome au
kos. Aukokime, kiek pajėgiame. 
Gali būti ir nedidelė auka, įet ji 
turi būti mūsų kiekvieno, kaip 
kiekvienas guodžiamės klausyda
mi savo dainos ir giesmės.

Aukas renka LietuviųBendruo- 
menės abiejų Apylinkių Valdybos 
ir sudaryta lėšom telkti komisija, 
nes jiems rūpi ne tik dėkingumas, 
bet ir visos lietuvių išeivijos gar
bė didžiojoj New Yorko paro
doj.

Būkime pareigingi, solidarūs 
dosnūs.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Clevelando Pirmos ir 
Antros Apyl. Valdybos.

* LIETUVOS VYČIŲ 25 KUO
PA Clevelande vasario 23 d., 
buvo surengusi kortavimo vaka
rą, kurio pelnas -- 150 dol. pa
skirtas Šiluvos koplyčios Wa- 
shingtone statybai paremti.

Ta proga L.V. 25 kuopos pir
mininkas Petras Luiza dėkoja vi
siems gausiai atsilankiusiems | 
parengimą ir atnešusiems gau
sias dovanas.

Pakėka priklauso parengimo 
komiteto nariams: p-lei M. Yan- 
kauskaitei, J. Andriuliams, G. 
Kunsičiui, A. Paškevičiams, o 
ypatingai U. Yankauskienei, su
teikusiai šiam pobūviui savo jau
kią pastogę.

» ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
metinis koncertas {vyks kovo 15 
d., sekmadienj,ClevelandoMuzi
kos Instituto salėje, 11021 East 
Blvd. Vietos rezervuotos. Bilie
tus prašome įsigyti iš anksto.

* DAIL. KAZ. ŽOROMSKIO 
dailės darbų paroda, ruošiama 
Ateities Klubo, atidaroma Čiur
lionio Ansamblio namuose ŠĮ 
sekmadienĮ, kovo mėn. 1 d. 3 vai. 
P.P.

Lietuvių dailininkų viešnagės 
Clevelande turi gražų pasise
kimą. Iškilus savo meno laimė
jimais dail. Kaz. Žoromskis yra 
laukiamas svečias ir jau iš anks
to dailės mėgėjų yra rodomas su
sidomėjimas jo kūryba.

Dail. K. Žoromskis apsistos 
pas Juozą MikonĮ ir nor| iš anks
to su svečiu susižinoti, gali skam
binti tel. IV 1-6900 arba KE 1- 
2190.

* L.T.M. ČIURLIONIO AN
SAMBLIO rėmėjams V. Apaniui 
savo gražiomis gėlėmis papuošu- 
siam mūsų koncerto - baliaus 
sceną; S. Astrauskui padovano
jusiam laimėjimams medžio dro
žinį -- kryžių; mūsų garbės na
riui J. Stempužiui už nuoširdžius

Dali. K. Žoromskio paveikslas "Nature-Morte", kuris drauge su ki
tais jo kūriniais bus išstatytas Clevelande Čiurlionio Ansamblio na
muose šj sekmadieni, kovo 1 d. 3 v. P.P. atidaromoje parodoje.

sveikinimus ir auką; VI. Blins- 
trubui, St. Lukoševičiui ir Alg. 
Andrašiūnui talkinusiems kon
certo - baliaus metu reiškiame 
nuoširdžią padėką.

L.T.M, Čiurlionio Ansamblis

IŠ LB CLEVELANDO 
APYLINKIŲ VEIKLOS

Abiejų apylinkių valdybos tu
rėjo bendrą posėdį, kuriame bu
vo aptariama bendro veikimo 
darbai. Abi valdybos nutarė bend
romis jėgomis rūpintis sutelkti 
lėšas kelionės išlaidoms Čiurlio
nio Ansambliui ir šv. Jurgio 
parap. chorui vykstant Į Dainų 
Šventę New Yorke. ŠĮ klausimą 
sprendžiant, posėdyje dalyvavo 
Šv. Jurgio parap. Choro valdybos 
pirmininkėBr. KazėnienėirČiur- 
lionio ansamblio valdybos pirm. 
VI. Plečkaitis.

Be lėšų telkimo aukų lapais, 
numatyta surengti abiejų chorų 
Dainų Šventės repertuaro kon
certą - balių. Kadangi kelionės 
išlaidos pareikalaus apie 1500 
dol. ir jų sutelkimui nemažai rū
pesčio bei darbo, prie abiejų 
apyl. valdybų sudaryta lėšom telk 
ti komisija iš sekančių asmenų: 
Br. Kazėnienė, E. Stempužienė,

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

SINCE 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

VI. Plečkaitis, F. Eidimtas ir 
Alg. Širvaitis.

* ĮVYKSTANTIEMS JAV LB 
TARYBOS rinkimams gegužės 9- 
10 dienomis, abiejų apylinkių val
dybos sudarė vieną bendrą rinki
minę komisiją sekančios sudė
ties: K. Gaižutis, pirmininkas 
ir nariai A. Karsokas, V. Stuo- 
gis ir A, Garla. Reikalui esant 
ši komisija gali būti praplėsta.

* BENDRI K. DONELAIČIO 
minėjimą abi valdybos nutarė 
ruošti rugsėjo mėn.

* I-OS APYL. VALDYBA nuta
rė skirti Vysk. M. Valančiaus 
Lit. Mokyklos gerai besimokan
tiems lietuvių kalbą mokiniams 
dovanėles, tam skirdama 80 dol. 
Dovanėlės bus {teikiamos užbai
gus mokslo metus. Mokyklos mo
kiniai apie tai yra informuoti.

* I-OS APYL. VALDYBA pra
šo visų lietuvių, priklausančių 
šiai apylinkei, užsimokėti LB so
lidarumo {našą, kuris priimamas 
Lietuvių Banke ir po lietuviškų 
pamaldų šv. Jurgio par. salėje 
(sekmadieniais).

* LB I-OS APYLINKĖS visuo
tinis - metinis susirinkimas nu
matytas balandžio mėn. 5 d.

DAILININKŲ VIEŠNAGĖS 
CLEVELANDE

Buvo metas, kada mūsų lietu
viškoji bendruomenė nusiskūsda- 
vo dailės meno apraiškų stoka, 
šie metai, atrodo, bus turiningi 
dailės parodomis.

Dailės parodų sezoną pradėjo 
dail. Antanas J. Vaikšnoras,drau 
ge suamerikieteMrs. EdrisEck- 
hardt, vasario23d. atidarydamas 
savo darbų parodą. A. J. Vaikš
noras patiekė 20 naujausių savo 
tapybos darbų, o jo bendrininkė, 
Mrs. E. Eckhardt rodo kelioliką 
spalvoto stiklo bei akmens mo
zaikų Paroda vyksta Circle Gall- 
ery, 11322 Euclid Avė., (Mayfield 
Road kampas). Patyrėme, kad 
Antanas J. Vaikšnoras rudeniop 
numato suruošti savo darbų pa
rodą Čiurlionio Ansamblio arba 
Lietuvių Salės namuose.

ŠĮ savaitgalj Clevelandelanko
si iškilus mūsų dailės kūrėjas, 
Kazimieras Žoromskis, kovo 1 
d. Čiurlionio Ansamblio namuo
se atidarąs savo tapybos darbų 
parodą.

Patyrėme, kad balandžio mėn. 
i Clevelandą atvyksta dar vienas 
iškilus mūsų dailininkas Bronius 
Murinas, kuris numato j mūsų 
miestą atgabenti 30 tapybos bei 
akvarelės kūrinių. B. Murinas 
abstraktinio meno ryškus atsto
vas. Jo parodą globoja JAV LB 
Clevelando Pirmosios Apylinkės 
valdyba. (vab) .

SVARBUS SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA Pildomosios Tarybos 
pareigūnų rinkimai, vykdomi kas 
dvejus metus, šiais metais prave ■ 
darni kovo mėnesj. Clevelande 
veikiančios SLA 14 Kuopos nariai 
SLA Pildomosios Tarybos rinki
mus praves nepaprastame susi
rinkime, kuris Įvyks kovo 3 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Salėj.

Nepaprastame Kuopos narių su
sirinkime, be SLA Pildomosios 
Tarybos pareigūnų rinkimų, bus 
aptariami ir kiti svarbūs mūsų 
organizacijos reikalai, būtent, 
kuopos viso 1964 meto narių su
sirinkimų bei parengimų tvarko-

Parduodamas namas
Colonial Heights.savinin- 

kas parduoda gerą mūrinį 
3 miegamųjų namą. Graži 
vieta, patogus susisiekimas.

Skambinti po 5 vai. arba 
šeštadieniais ir sekmadie
niais — tel. IV 1 - 5887.

Parduodamas 2 šeimų me
dinis namas,5-5 kamb., dvi
gubi garažai, išbaigtas 3-as 
aukštas, 2 papild. kamb., 
vonios ir rūsys. Fishe'r Bo- 
dy rajone.

Skambinti telefonu:
HI 2-7991 arba 449-2547 

raščio sudarymas. Visi kuopos 
nariai prašomi šiame susirin
kime būtinai dalyvauti ir atlik
ti savos organizacijos sąmo
ningo nario pareigą. Tik daly
vaudami savo narių susirinka
muose ir domėdamiesi visais 
Kuopos reikalais bei rūpesčiais, 
sutartinai veikdami, pagyvinsime 
josios veiklą.

Primename, kad nariams šiuo 
reikalu paskiri kvietimai nebus 
siunčiami.

Kuopos Valdyba

SPORTO KLUBAS RUOŠIA 
PIETUS!

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas Žaibas, š.m. kovo 15 d. 
(sekmadienĮ), Lietuvių salėje 
rengia pietus, kad sukėlus lėšų 
sportinių patalpų nuomavimo iš
laidoms padengti bei skaitlingam 
klubo narių dalyvavimui sporti
nėse žaidynėse paremti.

Ryšium su Š.A. Lietuvių krep
šinio rinktinės išvyka Į Australi
ją bei Pabaltiečių Olimpiniais 
žaidimais, šių metų lietuviška 
sportinė veikla yra ypatingai gy
va.

Mielai kviečiame clevelandie- 
čius atvykti papietauti ir parem
ti savąjį sporto klubą, kuris iki 
šiol jums gėdos tikrai nėra pa
daręs.

LSK Žaibas

AUKOS BALFUI
1963 metais šieClevelando lie

tuviai aukojo Balfui:
(Tęsinys)

Po $ 2.00: V.-Andriušaitis, 
M. Aukštuolis, J. Andrijaus
kas, J. Aleksa, P. Butkienė, A. 
Beržinskas, V. Bakūnas.B. Ba- 
cewice, A. Balasevičius, J. 
Budrienė, A. Blehertas, A. Bra
zis, J. Chaleckienė, A.Cipurins 
kas; W. Citavičius, A. Grėb- 
liūnas, L. Dautartas, I. Gatau- 
tis, A. Gylys; A. Glodenis, K. 
Gelažis, A. Ginčas, B. Gricius, 
K. Gaižutis, V. Gedgaudas, P. 
Jurgutavičius, V. Juodkis, K. 
Ivanauskas, J. A. Jankai, P. 
Juras, J. Janulis, A. Juodval- 
kienė, J. Juodišius, J. Johan- 
sonas, V. Jurgelis, J. Kalvai
tis, V. Kulbokas, J. Kamaitis,
A. Karsokas, J. Kijauskas, D. 
Kižis; K. Karalis, A. Korsa
kas, B. Klimas, A. Lakačaus- 
kas, S. Lukoševičius, P. Minio
tas, V. Melynauskas, S. Macys, 
K. Morkūnas, M. Maslauskie- 
nė, S. Navickas, J. Nasvytienė, 
V. Nagevičienė, L. Nagevičius,
B. Nainys, J. Nasvytis, A. Nei
manienėj J. Narušas, V. Petu- 
kauskas, A. J. Pranckevičius, 
M. Pielikienė, V. Pilius.I. Ple- 
chavičienė, V. Pliodzinskas; V. 
Petkus, P. Petraitis, O. Ra
gauskas, Z. Ragauskas, V. Rut
kauskas, R. W, Shiller, F. 
Skuzinskas, J. Stoškus, A. Su- 
makaris, V. Skirpstas, V. Sa-

SPORTO ŽINIOS
STALO TENISO VARŽYBOS

XIV-jų š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių Stalo Teniso 
varžybos Įvyks 1964 m, balandžio 
18-19 d. Detroite.

Stalo teniso varžybas vykdo 
Detroito LSK Kovas.

Programa: Vyrų vienetas; vy
rų dvejetas; moterų vienetas; 
moterų dvejetas; mišrus dveje
tas.

Jaunių A kl. vienetas; jaunių 
B klasės vienetas; jaunių C kla
sės vienetas.

Mergaičių A kl. vienetas; mer
gaičių B klasės vienetas; mer
gaičių C kŲ vienetas. '

Vyrų komandinės varžybos (3 
vieneto žaidėjai);

Moterų komandinės varžybos 
(2 vieneto žaidėjos ir 1 dveje
tas).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviams sportinin
kams, atlikusiems 1964 m. meti
nę registraciją.

Varžybos vyks COBO salėje ir 
prasidės abi dienas nuo 1:00 vai. 
po pietų.

Dalyvių registracija atliekama 
per sporto klubus iki balandžio 11 
d., šiuo ądresu: Mr. P. Misiūnas, 
8863 Homer, Detroit 9, Mich. (te 
lefonas VI 2-6799).

Klubams nepriklausą sporti
ninkai registruojasi pas rengė
jus, aukščiau nurodytu adresu.

FASK-tas

kas, S Selys, J. Sakalas, V. Staš
kevičius, A. Tamulis, K. Titas, 
V, Unguraitis, B. Urbonavičius, 
A. Vedegys, I. Verbvla, H. Ži
donis, J. Žygas.J.A. Žernentaus. 
kai, J. Žagarskas, P. Zorska, 
K. Žiedonis, J. Černiauskas, 
F. Modestavičienė.

Po mažiau: A. Andriušaitis, 
M. Barniškaitė, A. Balionas, 
S. Braziulienė, E. Bliumentalis, 
A. Brazaitis, H. Balutis, W.Bra 
zauskas, M. Blažys, D. Balčiū
nas, I. Beržinskas, S. Clpkus, 
S. Douvan, V. Degutis, P. Ežers 
kis, V. Ginčas, J. Gražulis, O. 
Geležiūnienė, W. Glugodas, A. 
Gudėnienė, A. Juozapaitis, P. 
Juška, A. Kijauskas, A. Koklys, 
J. Kucinsky.J. Kubilius,H. Kri- 
pavičius, A. Laniauskaitė, L. 
Leknickas, K. Matulionis, M. 
Macijauskaitė, J. Montvila; S. 
Masilionytė, K. Mažonas,M. Mu - 
liolis, O, Mackevičienė, J. Me- 
keša, J. Merkys,O. Mikellonie- 
nė, V. Mazoliauskas, A, Orin- 
tas, V. Prokopas, J. Paulaus
kas, K. Pikturna, J. Ragauskas, 
S. Ragauskas, P.E. Stempužiai, 
P. Sutkus, B. šiupinys, A. švar. 
cienė, K. šlrvinskas, L. Šukys, 
A. Skarnus, Šenbergai, U. Ver- 
bylaitė, I. Visockas, A. Vasis, 
Vitai, P. Vencius, L. Stoškfl- 
nas, M. Trainauskas, V. Žitkus 
J. šlapelis.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* JAV PREZIDENTO IR PO
NIOS Lyndon B. Johnson sureng
tame vasario II d. Dipl. Misijų 
Šefams ir jų žmonoms priėmime 
Baltuose Rūmuose dalyvavo Lie
tuvos Atstovas J. Rajeckas su 
žmona.

* LIETUVOS ATSTOVAS J. 
Rajeckas dalyvavo Apaštališkojo 
Delegato JAV, Ark. E. Vagno- 
zzi surengtuose pietuose Ispa
nijos Ambasadoriaus išleistuvių 
proga. Vasario 5 d. J. Rajeckas 
dalyvavo International Luncheon 
Mayflower viešbutyje, kuriuos 
surengė Senatorius Carlson. Pie
tų metu kalbėjo Valstybės Pase- 
kretoriaus Pavaduotojas, P. Ale- 
xis U. Johnson, ir p. Edmond 
Michelet, Prancūzijos Ronstitu- 
cinės Tarybos narys, buvęs Tei
singumo ir R rašto Apsaugos Mi- 
nisteris.

» DR. ANTANAS RAZMA, 
Wilmington, III., Vasario 16-sios 
proga $100.00 auką paskyrė Re
zoliucijoms Remti Romitetui. Dr. 
Razma rašo komiteto vadovybei: 
"... Darbą atliekate puikiai!..." 
Jis taip pat parašė laiškus re
zoliucijų reikalu kongresmanui 
Thomas Morgan ir senatoriui 
J. William Fulbright, kurių ran
kose yra mūsų rezoliucijos, ra
gindamas juos duoti rezoliuci
joms skubią eigą.

* KUN. J. GRABAUSKAS, 
Binghamton, N. Y., rezoliucijų 
reikalu yra parašęs eilę laiškų 
New Yorko steitolegislatoriams, 
kviesdamas juos į rezoliucijų 
pravedimo talką.

Kongresmanas NilliamE. Mil- 
ler (R. - N.Y.), Respublikonų Par 
tijos Centro Komiteto Pirmi
ninkas, 1964 metų vasario mėn. 
5 d. |nešęs naują rezoliuciją (H. 
Con. Res. 265) Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvinimo reikalu. 
Jo distrikte pabaltiečių beveik 
nėra.

DR. ANTANUI TRIMAKUI

MIRUS, GEDULE LIKUSIĄ JO ŠEIMĄ IR

ARTIMUOSIUS NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS 
ir

LIETUVOS DELEGACIJA PAVERG
TŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIME

Mielai Daliai Kubertavičiūtei - Maurukienei 
ir jos artimiesiems, mylimam tėveliui 

Kauno Dramos Teatro Aktoriui

A. A.
PETRUI KUBERTAVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame.
Halina, Jurgis ir Vidas Montvilai 

Marija Ladavičienė

* Į LIETUVIU FONDĄ Įsijun
gė: Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga su tūks
tančiu dolerių, Dr. Antanas ir 
Marija Gyliai, Rings Park,N. Y., 
$500.00, Prof. Dr. Antanas Sa
lys, Springfield, Pa. $250.00, LB 
Detroito Apylinkės Valdyba 
$250.00, Run. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass. $200.00.

Po šimtą dolerių LF {nešė 
sekantieji asmenys: Dundzila An
tanas ir Dalia, Chicago, III,, 
Reiba Vladas ir Ona, Savage- 
Savičius George, Rrivis Jonas 
ir Ramutė, Račkaitienė Petronė
lė, Stankus Juozas ir Marija, 
Kučinskas Kazys ir Sofija — 
visi iš Rochester, N. Y., Mal- 
deikis Petras ir Jadvyga, Rin- 
gailaitė Elena, Česnavičius Mar
tynas, Albert Stella -- iš Ci
cero, III., SLA 217 Kuopa Chi
cagoje, Morkus Stasys ir Ele
na, New Haven, Conn., Juodval
kis Uosis, East Chicago, Ind., 
Kojelis Juozas ir Elena, Los 
Angeles, Calif., Strolia Vytau
tas, New York, N. Y., LB Chi
cagos Apygardos Valdyba, Bau
žys Juozas ir Ona, Palatine, III.

* INŽ. VYTAUTAS ŠLIUPAS 
siunčia linkėjimus iš Himalajų 
kalnų ir dėkoja už siunčiamą 
jam Dirvą, nes ten lietuviškas 
žodis tikrai malonu sulaukti. Inž. 
V. Šliupas su ponia, Nepale pra
leisdami trumpas atostogas, tu
rėjo progos pamatyti garsųjį 
Everesto kalną, tačiau į jį kopti 
nesiryžo.

* ALBINAS S. TREČIOKAS, 
Netvarko lietuvių tautinių ir bend
rinių organizacijų veikėjas, Dir
vos rėmėjas ir platintojas, vasa
rio 16 d. proga prisiuntė Dirvai 
10 dol auką.

♦ SAULIUS VIDAS, Ann Ar- 
bor, Mich., Lietuvių studentų 
klubo (University of Michigan) 
pirmininkas, rašo Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybei: 
"... Esame parašę eilę laiškų 
rezoliucijų reikalu Michigan 
valstijos legislatoriams Wa- 
shingtone... Tikime, kad greitai 
pavyks vieną iš rezoliucijų pra
vesti..." Ir kiti studentų viene
tai turėtų pasekti Sauliaus Vydo 
vadovaujamo klubo pėdomis.

Dirvoje galite įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 
pasirodžiusias knygas:

Vytauto Alanto 9 Dramos Vei
kalai — 5 dol.

Pulgio Andriušio Purienos po 
vandeniu — 1.50 dol., kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Pauliukonio Tautos isto
rijos mokymas — 2 dol.

Vasario 16 minėjime, kurĮ surengė LNT Toronte. Prie vaišių stalo 
iš kairės: H. Žmuidzinavičienė, konsulas dr. J. Žmuidzinas, LNT 
pirm. J. Česėkas, A. Augustinavičienė, K. Kalendra ir prieš juos sė
di dr. J. Kaškelis. S. Dabkaus nuotrauka

"Varpo" choras išpildė meninę 
programą, į kurią Įėjo tik išim
tinai lietuvių kompozitorių kūri
niai. pb

Toronto lietuvių kolonijos nepailstamos visuomenininkės, Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos Moterų Būrelio aktyvios veikėjos EMILIJA. 
JURKEVIČIENĖ ir VERA KALENDRIENE už nuopelnus ir ilgų metų 
lietuvišką tautinę veiklą, vasario 15 d. Toronte suruoštame LNT Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo minėjime - pobūvyje buvo apdova
notos gėlėmis. S. Dabkaus nuotrauka

VASARIO 16 ŠVENTĖ TORONTE

LNT surengtame Vasario 16minėjimeTorontep. Jankaitienėir inž. 
V. Matulevičius priima Lietuvos Nepriklausomybės Fondui skirtas au
kas. . S. Dabkaus nuotrauka

NEW YORK

Korp’ Neo-Lithuania New 
Yorke kviečia atsilankyti į 
tradicinį pavasario bąli u , 
ruošiamą balandžio mėn. 4 
d. (šeštadieni), 8 vai. vak., 
International Hotel patal
pose (prie J. F. Kennedy 
aerodromo, N. Y.).

Pakvietimus iš anksto galima 
įsigyti ar užsisakyti kreipiantis 
pas D. Sirusaitę: 85-59 88th St.„ 
Woodhaven, N. Y., tel. Hl 1-8724 
ar pas J. Mauruką: 84-23 116th 
St., Richmond Hill, N. Y., tel. 
VI 6-5447.

Esant ribotam vietų skai
čiui, pakvietimų prie įėjimo 
svečiai negalės įsigyti.

Užsakymai priimami iki 
kovo 25 d.

AUKOS DIRVAI

J. Matulevičius, Worcester 4.00 
Br. Ginčauskas, Hammond .. 1.00
V. Augustinas, Brooklyn .... 4.00
K. Pakalniškis, Toronto .... 4.00
A. Ragauskas, Chicago....... 3.00
J. Vaineikis, Chicago......... 2.00
A. Zaparackas, Royal Oak ..2.00 
P. Šlapelis, Rochester........ 1.00
J. Lipnis, Cleveland............5.00
A. Nevardauskas, Chicago „4,00
I. Verbyla, Cleveland..........1.00
A. Trečiokas, Orange........10.00
VI. Plečkaitis, Cleveland ... 4.00
Vyt. Končius, Chicago........ 2.00
N. Linkevičiūtė, Chicago ... 2,00
J. Paškus, Detroit............... 4.00
B. Vembrė, Springfield..... 2.00
Dr. J. Kaškelis, Toronto ... 2.00
K. Memėnas, Detroit......... 2.00
St. Smaižys, Cicero.......... 4.00
A. Sumakaris, Cleveland ... 2.00 
A.J. Simonaitis, Chicago ... 4.00

(Atkelta iš 1 psl.)
Baigus meninę dalĮ, prisiminta 

mūsų kolonijos nepailstamos vi
suomenininkės Vera Kalendrienė 
ir Emilija Jurkevičienė, kurios 
už nuopelnus ir ilgy metų lietu
višką tautinę veiklą buvo apdova
notos gėlių puokštėmis. Gėles 
Įteikė S. Bastienė ir A. Jucienė.

Po nuskambėjusių paskutinių 
Himno garsų ėjo vaišės, kurias 
paruošė darbščiosios LNT Mote
rų Būrelio narės.

♦♦♦
Bendras 46-jų Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo metinių 
minėjimas Įvyko sekmadienĮ va
sario 16 d. Minėjimas buvo dvie-
- -----------------------------------------

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Grupė svečių Lietuvos Nepriklausomybės Talkos Toronte suruoštame Vasario 16 minėjime - banke-
S, Dabkaus nuotrauka

jų dalių. Pirmoji taikinta lietu
viams, p antroji kviestiniams 
svečiams kanadiečiams.

Po d r. J. Matulionytės atida
romojo žodžio, kun. J. Staške
vičiaus invokacijos ir konsulo 
dr. J. Žmuidzino sveikinimo kai 
bos, Aldona Augustinavičienė 
skaitė paskaitą. Atsiprašau; tai 
neskaitė, o tik kalbėjo kaip iŠ 
rašto. Prelegentė tiek paveikė 
klausytojus ir jos atviri ir nuo
širdūs žodžiai ne vienam išspau
dė ašarą. Mums džiugu, kadpas- 
kaitininkė kalbėdama apie mūsų 
išeivijos didybę iškėlė ir žinomo 
torontiškio J. Krali.kausko pa
vardę, kuris yra laimėjęs Draugo 
1963 m. literatūros premiją.

Aktorius H. Kačinskas savo 
artistiškumu pavedžiojo Mairo
nio, Bagdonavičiaus, B. Sruogos 
ir K. Donelaičio kūryboje.

Sveikinimo kalbas su linkėji
mais atgauti Nepriklausomybę pa 
sakė federalinio ir provincijos 
parlamentų atstovai ir daugelis 
kitų aukštų svečių, atsilankiusių 
į mūsųNepriklausomybės šventę.

Po kalbų ir priimtų rezoliucijų

R, MERKELYTE, Korp! Neo- 
Lithuania filisterė, LNT sureng
tame Vasario 16 minėjime išpil
džiusi dalĮ meninės programos.

S. Dabkaus nuotrauka

LNT Toronto komiteto pirmininkas J. Česėkas atidaro Vasario 16 
minėjimą - pobūvĮ. Prie stalo sėdi iš kairės: kun. P. Ažubalis, E. 
Jankutė, J. Česėkas ir A. Augustinavičienė. S. Dabkaus nuotrauka
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