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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VISIEMS LIETUVIAMS!
Visos tautos turi neatimamą teisę | laisvę ir nepriklausomybę. 

Amžiai liudija lietuvių tautos ištikimybę šiai teisei, ištikimybę lais
vei ir nepriklausomybei. Kovoje dėl šios teisės susikorė istorinė Lie
tuvos valstybė. Kovoje dėl šios teisės Lietuva atgavo nepriklausomy
bę 1918. Visuotiniu tautos sukilimu laikinai atstatė Lietuvos vyriausy
bės veikimą 1941. Sukūrė Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
1943. Kovoje dėl šios teisės paguldė galvas dešimtys tūkstančių lais
vės kovotojų nuo 1944 metų. Ir jokia svetimųjų jėga negalės sulaikyti 
lietuvių kovos dėl šios teisės, iki Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė 
bus laimėta.

Afrikos ir Azijos tautos laisvai apsisprendžia. Tik sovietinis 
Rusijos kolonializmas prievartauja, išnaudoja ir rusina pavergtą
sias tautas. Tik Sovietų Sąjungos užgrobtuose kraštuose Atlanto 
Chartos, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos ir kiti Didžiųjų 
Demokratijų Įsipareigojimai tebelaukia vykdomi.

Lietuvių tauta — išvien su likimo broliais latviais, estais ir 
kitomis sovietų pavergtomis tautomis -- kovoja bendrą kovą prieš 
sovietinĮ kolonializmą už laisvą apsisprendimą, šioje kovoje lietuvių 
tauta reikalinga visų laisvę mylinčiųparamos. Tačiau pirmieji ko
vos talkininkai yra laisvojo pasaulio lietuviai, vadovaujami apsijun
gusio Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, paskelbęs 1944m. 
vasario 16-tos deklaraciją, yra lietuvių tautos laisvas ir autentiškas 
balsas bei jos valios reiškėjas. Jis telkia visas Lietuvai nepriklauso
mybės siekančias lietuvių gyvąsias jėgas. Savo nusistatymą ir vei
kimą jis, — tiek vertindamas besikeičiančią tarptautinį raidą, tiek 
Vakarų politiką Sovietijos atžvilgiu, tiek pačios Sovietų Sąjungos po
litiką, — rikiuoja Į nepriklausomos, demokratinės Lietuvos išlaisvi
nimą, Į lietuvių tautos priespaudos, pažeminimo, išnaudojimo ir 
skurdo pašalinimą.

Palaikydamas ir stiprindamas Lietuvos Respublikos de jure tęs
tinumą, bendradarbiaudamas su nepriklausomos Lietuvos diplomatine 
tarnyba, su laisvųjų lietuvių organizacijomis bei Įstaigomis, su sovietų 
pavergtomis tautomis ir su atskirų valstybių bei tarptautinėmis insti
tucijomis, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas:

— stengsis laimėti Lietuvos bylai viešosios opinijos, politinių ir 
diplomatinių sluoksnių, tarptautinių institucijų palankumą bei pa
ramą;

— rūpinsis Lietuvių Tautai atstovauti, už ją, — negalinčią savo 
valios laisvai reikšti, — kelti balsą ir ginti jos teises tarptautinėse 
ir atskirų valstybių Įstaigose;

— kovos už pavergtojo lietuvio pagrindines žmogiškąsias teises: 
už religijos ir auklėjimo laisvę, už mokyklos ir mokslo laisvę, už kū
rybos ir darbo laisvę, už keliavimo ir gyvenimosios vietos pasirinki
mo laisvę, už visas kitas, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
paskelbtas, asmens laisves;

— informuos Lietuvą apie pasaulio reikšmingus Įvykius ir laisvų
jų lietuvių gyvenimą, o laisvuosius lietuvius -- apie padėtį krašte ir 
okupanto veiksmus bei kėslus Lietuvos, lietuvių tautos ir laisvųjų lie
tuvių atžvilgiu;

— telks lėšas ir kitas medžiagines bei dvasines priemones 
Lietuvos laisvės kovos uždaviniams.

Apsijungęs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas,
— reikšdamas meilės ir pagarbos atminimą tiems, kurie savo 

ryžtą Lietuvos laisvės kovoję patvirtino savo gyvybės 'aukomis;
— tikėdamas, kad Lietuva išsilaisvins iš sovietinės okupacijos 

ir tvarkysis pagal savo gyventojų laisvai pareikštą valią, —
skelbia ŠĮ vieningos kovos Įsipareigojimą sau ir kviečia 

visus lietuvius atnaujinti Įžodį Lietuvos laisvei ir savo darbu, moks
lu bei lėšomis jungtis Į bendras aukas ir bendras pastangas savo ar 
savo tėvų Tėvynei Lietuvai vaduoti.

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBE TEŽYDI.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas, 1964 — Donelaičio — metai

PEKINO 
DĖMESYS 
AFRIKAI
Tuo metu, kai Washingtone 

svarstomi žygiai kaip apstabdy- 
ti raudonųjų Vietkongo "parti
zanų" veržimąsi Į Piet. Vietna
mą ir kad tie žygiai nesuerzin
tų Pekino ir neiššauktų plates
nių karo veiksmų, Pekinas visa 
Įtampa, planingai ir be jokių 
skrupulų veržiasi Į naująsias 
Afrikos valstybes. Įvykiai Kon
ge parodė, kad tai nėra kon- 
goliečių naminis karas. Tai tęsi
nys ir rezultatas nesibaigiančio 
Rytų - Vakarų konflikto, tik ŠĮ 
kartą Rytų pusei vadovaujant Pe
kinui, o ne Kremliui.

Į Afriką siunčiamiems Pekino 
diplomatams jau seniai buvo pa
sakyta, kad jų misija yra "gry
nai kinietiška" ir kad Sov. S- 
gos atstovai neprivalą "kišti no
sies" Į Afriką. Taigi, reikalą tu-
rėkit su Mao Tse-tungu!

Naivių ir neprityrusių, jau
nų ir gobšių Afrikos valstybių 
administracijos pareigūnų Įti
kinimui kiniečių "draugiškumu ir 
gerais norais" nesigailima pini
gų. Neveltui tokiu būdu buvo pa
pirkta neturtinga, maža ir ne
nusistovėjusi Burundi valstybė. 
Bet tai tik pirmasis žingsnis ko
jai Įkelti. Visa tai atliekama pla
ningai, gerai pasiruošus. Kalba 
eina ne vien tik apie didesnes ar 
mažesnes pinigų sumas. Planuo
se figūruoja kitų, neutraliai ban
dančių laikytis ir atsparesnių vy
riausybių "Įtikinimas". Kur rei
kalinga, plaukia didesnės ginklų 
siuntos. -

Pagrindinis Afrikos veiklos 
štabas yra Paryžiuje. Prancūzi
jai užmezgus diplomatinius san
tykius su Raud. Kinija, kiniečių 
ambasada Paryžiuje savo apim
timi, tarnautojų skaičium ir jų 
aktyvumu virto pagrindiniu Af
rikos užkariavimo štabu. Pini
gai iš Šveicarijos bankų buvo 
pervesti Į Paryžių. Propagandi
nė literatūra spausdinama Pary
žiuje ir t.t.

Pažvelgus Į Kongo Įvykius,ma
tome, kaip ten dedamos visos 
pastangos, kad Stanleyville Įsi
kūrusi "liaudies vyriausybė" iš
silaikytų, kad partizanų veiks
mai nežlugtų, kad būtų pagrindo 
baltuosius Įkaitus vaduojant šauk
ti pasauliui apie JAV ir Belgijos 
"agresijos veiksmus prieš ne
kaltus gyventojus".

Vakarų valstybės, kartu su 
Kremlium džiūgaudamos panai
kintu kolonializmu Afrikoje, su
siduria su kur kas rimtesne ir 
karštesne situacija. Pekinui 
Įtemptai veikiant, laukiamas 
sprendimas Vakarų sostinėse. 
Tai ne kelių ar kelių šimtų bal
tųjų Įkaitų gelbėjimo klausimas, 
šiandien statomas klausimas lie
čia visą Afriką, jai slenkant Į kur- 
kas žiauresnio ir pavojingesnio 
kolonializmo glėbį.

Lietuviai Jūrų skautai kariuomenės šventės minėjime Chicagoje 
prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.

L. Knopfmilerio nuotrauka — Aš vis bijau, kad iš ten nepradėtų pūsti žvarbus vėjas...!

Lituanistikos Instituto Prezidiumas. Sėdi iš kairės: viceprez. dr. Aleksandras Plateris, sekr. Biru
tė Saldukienė ir prez. dr. Jonas 3alys.

LITUANISTIKOS INSTITUTO PREZIDIUMAS
Lituanistikos Instituto tikrie

ji nariai slaptu balsavimu išrin
ko trejiems metams prezidiumą, 
kurj sudaro dr. Jonas Balys — 
prez., dr. Aleksandras Plateris 
-- viceprez. ir Birutė Saldukie
nė — sekretorė.

♦ DR. JONAS BALYS, etnologas 
ir folklorininkas, buvęs Vilniaus 
U-to Etnikos katedros vedėjas ir 
Lietuvos Mokslų Akademijos Et
nologijos Instituto direktorius, 
Lietuvių Tautosakos Archyvo 
steigėjas ir vedėjas (1935-44), 
Dėstė Pabaltiečių U-te Hambur
ge (1946-48) ir Indianos U-te JAV 
(1948-52). Dirbo kaip mokslinis 
bendradarbis Vokiečių Liaudies 
Dainų Archyve Freiburge (1944— 
46) ir šiaurinės Amerikos Arkti
kos Institute (1952-55). Nuo 1956 
m. dirba Kongreso Bibliotekoje, 
kaip specialistas Pabaltijo kraštų 
reikalams. Yra paskelbęs kelis 
šimtus straipsnių lietuvių ir kito
mis kalbomis, daug rašo "Lietu
vių Enciklopedijoje", yra išleidęs 
ar suredagavęs per dvidešimt at
skirų leidinių, kurių žymesni yra 
"Tautosakos Darbai" (7 t., 1935— 
40), "Lietuvių tautosakos skai
tymai" (2 t., 1948), Lietuvių mi
tologiškos sakmės" (1956), "Lie-

JAV spauda džiūgauja, kad Stan
leyville "partizanams" Tschom- 
bės kariuomenės suduotas smū
gis sustiprino jo vyriausybės po
ziciją ir tuo pačiu tai turėtų reikš
ti Vakarų laimėjimą. Tačiaubal- 
sai iš Alžiro ir kitų valstybių 
apie siuntimą "savanorių" ir 
ginklų kairiųjų kiniečių remia
mų partizanų gelbėjimui rodo, 
kad kova dar tik prasideda. 

tuvių dainos Amerikos" (1958). 
Dabar Pedagoginis Institutas Chi
cagoje, remiamas Lietuvių Tau
tinio Akademinio Sambūrio, 
spausdina jo naują veikalą: "Lie
tuvių liaudies pasaulėjauta".

DR. ALEKSANDRAS PLATE- 
RIS yra baigęs Vytauto D. U-tą 
(1936), gilinęs studijas Vienoje 
(1937-38), buvo Lietuvos teisės 
istorijos katedros asistentas 
Kaune ir Vilniuje (1938-41), Stu
dijavo sociologiją Chicagos U-te, 
kuriame gavo magistro (1955) ir 
daktaro (1961) laipsnius. Lietuvo
je VDU Teisių fak-tas išleido 
jo knygą Teisiniai Livonijos ir 
Kuršo santykiai su Lietuva XVI- 
XVIII a. (1938). Magistro laips
niui Įgyti parašė darbą "Lietuvių 
tremtinių inteligentų Įsikūrimas 
Chicagoje". Daktaro disertacijos 
tema buvo "Skyrybų Įstatymai ir 
šeimos pastovumas". Buvo 
Chicagos U-to Gyventojų Studijų 
Centro (1955-57) ir Lyginamo
sios Teisės Instituto (1957-58) 
asistentas. Nuo 1958 m. dirba Wa- 
shingtone, JAV Gyventojų Statis
tikos Įstaigoje. Yra paskelbęs ei
lę straipsnių amerikiečių žurna
luose, taip pat rašo lietuviškoje 
spaudoje, yra "Lietuvių Enciklo
pedijos" bendradarbis. Dalyvauja 
visuomeninėj veikloje, ypač Skau
tų Sąjungoje, kur turėjo Įvairias 
pareigas centriniuose organuose.

BIRUTĖ SALDUKIENĖ (TIJO- 
NAITYTĖ). Vilniaus U-te 1942 m. 
gavo diplomuotos geologės vardą 
(diplominis darbas: šiaurinės Lie
tuvos cechšteinas). Gilino studi
jas Vokietijoje Greifswaldo (1946) 
ir Kielio (1948-50) Univ., taip pat 
Ohio Valst. Univ. Columbus 
mieste. Dirbo Lietuvos Geologi
nėje Tarnyboje Vilniuje (1940-44) 
buvo geografijos ir 

mokytoja Hamburgo lietuvių gim
nazijoje (1945-46), buvo braižymo 
ir žemėlapių, tarnyboje Colum
bus, Ohio (1952-56), ir nuo 1956 
m. dirba JAV Geologinėje Įstai
goje Washingtone. Lietuvoje 
dalyvavo ar vadovavo geologi
niams tyrinėjimams (1942-44), 
ieškant statybinių medžiagų, 
tyrinėjant molynus ir kt. Yra 
parašiusi eilę straipsnių, kurių 
tarpe "Lietuvos gręžinių glacia
linės medžiagos apžvalga" (Gam
ta 3-4, 1940), "Lietuvos žemės 
turtai" (kartu su A. Damušiu, 
išsp. Lietuva 4, 1953), bendradar
biauja "Lietuvių Enciklopedijoje" 
Veikė skautų ir kitose organiza
cijose.

• JAV PRISIEKUSIŲJŲ TEIS
MAS vėl rado kaltais du piliečius, 
šnipinėjusius Sov. S-gos naudai. 
Vienas jų,JAV pilietis, rusų kil
mės inž. J.W. Butenko, kitas 
Sov. S-gos prekybos atstovybės 
šoferis Igor Ivanov. Juos sui- 
mant nusikaltimo metu dalyvavo 
ir du- Sov. S-gos delegacijos prie 
JTO nariai.

♦ ISTORINĖ POPIEŽIAUS PO
VILO VI kelionė Į Indiją virto 
triumfaline demonstracija, prieš 
kurią supliuško numatytosios 
prieš svečią hindusų demonstra
cijos. Suėmus porą šimtų de
monstrantų, popiežius paprašė 
juos paleisti laisvėn.

Popiežius buvo sutiktas ir pri
imtas su valstybės galvai pri
klausančiomis ceremonijomis.
sutikime dalyvaujant Indijos vy
riausybei. Tačiau draugiškai nu
siteikusios minios išreiškė tau
tos jausmus, neatsižvelgiant Į 
religinius skirtumus.

* BUV. ARGENTINOS DIKTA
TORIUS PERONAS buvo sulaiky
tas Brazilijoje ir išsiųstas atgal 
Į Ispaniją.

♦ JTO UŽKULISIUOSE tebe
ieškomas kompromisas su Sov. 
S-ga, kuriai gręsia nustojimas 
balso. JTO, nesumokėjus apie 52 
mil. doL Sov. S-gos delegacija 
principe sutinkanti mokėti skolą 
dalimis, jei nebus nustatytas ul- 
timatyvinis terminas ir suma. 
JAV atstovai, atrodo, yra linkę 
sutikti su nuolaidomis ir kompro
misais.

• V/ASHINGTONE DAR NERAN
DAMAS ATSAKYMAS Į klausimą, 
kas Kremliuje atsilieptų, prez. 
Johnsonui paskambinus "karštos 
linijos" telefonu? Kaip žinoma, 
toji tiesioginė linija buvo Įvesta 
Kennedy ir Chruščiovo laikais.
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— Ar žinote, kodėl mes, lietu
viai, čia susispietėme, šioje Vi
la Lugano, gana atokioje nuo 
miesto centro vietoje?" — klau
sia Praflas Ožinskas, Argentinos 
Lietuvių Balso leidėjas.

— Nežinau.
--Gi buvo taip. Apie 1931 m., 

t.y. prieš'33 metus čia B. Aires 
rezidavo Lietuvos konsulas Skin
kys, kilimo iš Vilkaviškio. Gali
ma tvirtinti, kad jis daugeli lie
tuvių verste privertė šiame ra
jone Įsigyti Žemes, nes jis gerai 
numatė ateiti. O tuo metu žemės 
sklypai čia buvo pigūs. Tuo lai
kotarpiu B. Aires veikė tokia že
mės išpardavimob-vė, kuri šiuos 
plotus, kur dabar matote išaugu
sius miestelius, kurių net dangų 
dangoraižiai remia, pardavinėjo 
labai palankiomis sąlygomis. Su
darant sutarti, tekdavo Įmokėti 
kokius 50, — pezų. šią sumą Įmo
kėjus būdavo galima nemokėti 
nieko net aštuonerius metus, jei
gu kuris asmuo neturėdavo pini
go dėl vienų ar kitų priežasčių. 
Gi mėnesiniai Imokėjimai buvo 
menkučiai ir bet kuris asmuo, 
turis šiokį tokj darbą, be jokių 
varžymų galėdavo šiuos Įnašus

Kas lik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir 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., Marųuette Parke 

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. 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.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

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

REŠĖIIHI PIRKITE WI.J0.IE MERDIME
MAISTO IR LIKERIU KRADTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PAS BUENOS AIRES LIETUVIUS w
JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

labai lengvai Įvykdyti. Konsulo 
Skinkio Įtaigojami daugelis mūsų 
tautiečių ir užsipirko žemės skly
pus ir laikui bėgant iš "pam
pos" išaugo Lugano ir kiti mies
teliai. Gi J miesto centrą nuvyk
ti, nekeičiant autobuso, nereikia 
ilgiau kaip 45 min. laiko, štai, 
čia lietuvio restoranas, čia mė
sos produktų krautuvė, ir, štai, 
mūsų visų šio rajono gyventojų 
pasididžiavimas — tai Lietuvių 
Centro rūmai, ispaniškai tariant 
Centro Lituano.

Užeiname 1 vidų. Erdvi resto
rano, pobūvių salė, kur prie sta
liukų žaidžia šachmatais, kiti lo
šia kortomis, treti girkšnoja "be- 
bidas", kaip alų ir visur randa
mą Coca-Cola. Prie bufeto sutin
kame klubo vadovaujančius na
rius, ui pirm. Jurgis Ziberka, 
vicepirm. Vyt. Balčiūnas ir kt. 
Jie visi mielai pasakoja apie sa
vo klubo gyvenimą, rūpesčius, 
ateities planus. I mano klausimą, 
kiek esama lietuvių Argentinoje, 

beveik vienbalsiai atsako, kad 
apie 40,000,kurie yra išsiskirs
tę po plačią Argentinos teritori
ją; esama lietuvių savo Ūkius tu
rinčių net Patagonijoje.

— štai, čia matote už bufeto 
dirba trys asmenys. Manote, kad 
jiems kas nors moka už jų šeš- 
udienio popietę. Ne! Tai yra gar
bės Urnyba klubo labui, — pasa
koje V. Balčiūnas.

Pasikeliame ( antrąjį aukštą, 
kur salė ir scena, o kambaryje 
už scenos yra Centro V-bos raš
tinė bei biblioteka. Scenoje vyks
ta gyvas judėjimas: apie 10 po
rų šokėjų, skatinami ir prižiūri
mi meno vadovės O. Ožinskienės 
ir šokių ansamblio vadovės Zu
zanos Valatkaitės gyvai sukasi 
akordeono balsams priuriant.

-- Mes dabar ruošiamės išvy
kai 1 Rosario miestą, kur bus mi
nima Donelaičio sukaktis. Anks
čiau apie tokius dalykus Rosario 
negalėjome ir pagalvoti, bet da
bar ir ten atgimsta lietuvybės ži
dinys. Mes norime gerai pasi
ruošti, kad programa būtų paten
kinti — aiškina Ožinskienė.

Ir tikrai, gražu stebėti, nors 
dar tebesimokančius jaunuolius, 
švitriai bepinant lenciūgėlius, 
bekilnojant kepurines ir kitus 
mūsų liaudies šokius. Labai nuo
taikingai skambėjo Z. Valatkai
tės priežiūroje išpildomas vaiz
delis "Prie Gintaro Kranto".

Pasižiūrėję Į šią lietuviškos 
kultūros tvirtovę ir šventovę, 
kurią savo rankomis statė iš 
menkų uždarbių Lietuvos žemdir
biai, tikime, kad šie rūmai atliks 
savo uždavinį ir kad juose ilgai 
plaks lietuviška širdis. Nėra jo
kios abejonės, kad didžiulis nuo
pelnas už šios kultūrinės pilies 
pastatymą priklauso Ožinskams, 
kuriems lietuvybės išlaikymas 
šiame Argentinos kampelyje yra 
taip arti prie širdies.

Malonių šeimininkų kviečiami, 
užeiname l Argentinos Lietuvių 
Balso spaustuvę, redakciją ir ad
ministraciją, kuri yra Ožinskų 
namuose.

Spaustuvė su vienu linotipu ir 
keliomis spausdinimo mašinomis 
yra greta jų gyvenamojo namo. 
Viskas puikiai sutvarkyta ir vi
sur pastebima Švarą ir groži 
mėgstančių šeimininkų ranka. O 
ypač puikus jų sodelis, kuris 
jiems primena turėtąjį anapus 
Atlanto prie Baltijos jūros.

Pranas su žmona labai sieloja
si dėl IH-jo Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongreso pasisekimo, ruo
šiamo S. Paulo mieste, Brazili
joje 1965 vasario 18-21 d.

— Lietuviai iš Argentinos no
rėtų šioj lietuviškumo vienybės 
demonstracijoje kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Girdėjote mi
nint, kad iš B. Aires J S. Paulo 
vyks apie 60 asmenų. Tai nėra 
jokia atestacija 40,000 lietuvių. 
Tačiau man atrodo, puikiai ži
nant vietines sąlygas, kad tie, ku
rie teigia, jos iš B. Aires t S. 
Paulo vyks du autobusai progra
mos užpildytojų ir kongreso da- 
lyvių-atstovų, tie asmenys šiek 
tiek apsirinka. Aš gi būčiau lin
kęs manyti, kad mes iš viso B. 
Aires nesurinksime daugiau kaip 
vieną autobusą vykstančių, t.y. 
apie 40 asmenų. Tai apgailėtina, 
nes toks dalyvių skaičius jokiu 
būdu neatvaizduos tikrojo Argen
tinos lietuvių kultrinio lygio ir 
pajėgumo. Mat, nuvykimas j S, 
Paulo, be tų nuostolių, kuriuos 
vykstantysis privalo pakelti, nu
stodamas savaitės uždarbio, yra 
būtina sumokėti apie 15,000 pezų 
už faktinąsias kelionės-perveži
mo išlaidų sumą, kas JAV pini
gais sudaro apie $100. Jungtinė
se Valstybėse šimtinė nėra jau 
toks baisus pinigas lietuviui, koks 

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA ..............................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy.........5th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine ............  5th

yra buvęs ( ten atvykus 1948-40 
m. Gi čia Argentinoje ekonomiš
ka būklė pasikeitė blogojon pusėn: 
15,000 pezų yra mėnesinis eilinio 
dirbančiojo uždarbis!!! Kadangi 
jaunieji choristai mėnesiui dau
giau neuždirba, tad ne viena s tu
rės pagalvoti, ar gali ryžtis šią 
sumą išleisti, kad dalyvauti nors 
ir labai svarbiame lietuviškumo 
suvažiavime. Tai yra gyvenimo 
tikrovė ir su ja mes privalome 
skaitytis. Esu tikras, kad Argen
tinos lietuvių tikrai daug daugiau 
nuvyktų įBraziliją, jeiguatsiras- 
tų aukotojas ar 5. Amerikos lietu
vių organizacija, kuri padėtų nu
samdyti nors vieną autobusą, kas 
sudaro apie $1,000 ar 15,000,000 
pezų kokiems 40 asmenų pervež
ti iš B. Aires l S. Paulo ir atgal.

Mes puikiai prisimename Juo
zo Bačiūno apsilankymą pas mus 
Argentinoje. Mes tikrai tikėjo
mės, kad jis ir mums pagelbės, 
kaip kad yra padėjęs mūsų tė
vynainiams Australijoje. Jis yra 
daug pasidarbavęs, kad sustip
rintų lietuvybę tolimoje Austra
lijoje. Mes gi linkę manyti, kad 
Argentinos lietuviai šiandien taip 
pat esame reikalingi stambesnės 

medžiaginės paramos, gal ne ma
žesnės, kokia yra tekusi Austra
lijos lietuviams. Pas mus auga 
jaunimas. Jam reikia pažinti sa
vo brolius ir kituose kraštuose, 
O kaip tai nenuvykus atlikti?! Taip 
pat neužmirština, kad J Austra
liją* lygiai kaip ir l JAV, persi
kėlė gyventi lietuviškoji inteligen
tija, kuri greit susirado save ir 
užėmė atitinkamą vietą JAV vi
suomeniškame gyvenime. Gi JAV 
yra daug geriau ir politiškai ir 
ekonomiškai. Jūs ten turite savo 
lietuviškas atstovybes ir konsu
latus. Lietuviškas gyvenimas 
verda, kunkuliuoja. Mes gi čia, 
šiomis dienomis vedame kovą už 
mūsų diplomatinės atstovybės at
kūrimą --didžiai susirūpinęs pa
sakoja Pranas.

Žinia, su P. Ožinsko mintimis 
reikalinga sutikti, juoba, kad tai, 
ką jis man čia pasakoja, yra šven
ta tiesa, kurią pats matau ir gir
džiu. Pažadu Pranui apie jų rū
pesčius papasakoti Dirvos šei
mos nariams. Pritardamas jo su
manymui, kad lietuviai iš JAV ga
lėtų pagelbėti Argentinos lietu
viams nuvykti į S. Paulo redak
cijos vardu, kelionės fondo pra
džiai siunčiu $50 autobusui iš B. 
Aires { S. Paulo nusamdyti. Tuo 
būdu noriu šiek tiek prisidėti prie 
III-jo Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso pasisekimo.

ŽYDAI GALĖTŲ BOTI MUMS 
GERU PAVYZDŽIU

B. Aires teko pamatyti įdomią 
demonstraciją, Makabi suvažia
vimą. šio suvažiavimo dalyviai 
buvo užtvindę tą patj viešbuti, 
kuriame buvau apsistojęs. J ŠĮ 
makabistų sąskrydi buvo sugū
žėjęs žydų jaunimas iš visos

4.75 
.98
.98

Lotynų Amerikos ir net iš toli
mosios Meksikos. Aišku, kad da
lyvių tarpe vyravo šeimininkai 
-argentiniečiai, tačiau ant krūti
nių buvę išsiuvinėti Brazilijos,

Urugvajaus, Čilės, Bolivijos ir 
kitų kraštų atpažinimo juostelės, 
čia buvo ne vien sportininkai, bet 
ir jų vadovai, instruktoriai, žur
nalistai ir kiti. Viešbutis tomis 
dienomis, galite suprasti, judėjo 
lyg skurzdėlynas...

Nejučiomis man galvon atklydo 
mintis: "Nejaugi šie visi asme
nys, suvažiavę l šią makabijadą, 
yra pajėgūs apsimokėti būtiną
sias kelionės išlaidas?! Gi šie 
sportininkai ( greičiausia (nėra 
turčių vaikai, bet eiliniai žmo
nės, kuriems $200.00 kelionės iš
laidos iŠ tokios Brazilijos - Bu
enos Aires, plius vizos ir kitos 
išlaidos, neatskrenda lyg keptas 
karvelis l burną... O jų čia suva
žiavę keletas šimtų asmenų". Lo
giškai galvojant išeina, kad kas 

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
Kapitalinis ALEKSANDRO MERKELIO veika

las, išleistas Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
jau yra išsiuntinėtas iš anksto užsiprenumeravu
siems.

Po 1964 m. gruodžio 1 d. monografijos platini
mas vyksta per knygų platintojus ALT S-gos sky
rius ir per ALT S-gos monografijos platinimo talki- 
kininką p. K. POCIŲ.

Monografijos prenumeratos (po 10 dol.) NEBE- 
PRIIMAMOS. Norintieji monografiją užsisakyti 
paštu sau ar dovanai, kreipiasi į

p. K. POCIŲ — 3908 FIR ST., 
EAST CHICAGO, INDIANA, 

pridedant su užsakymu 12.50 dol. čekį ar piniginę 
perlaidą.

Tai greičiausias ir patogiausias kelias monogra
fijai įsigyti ar padovanoti.

Tuo pačiu (p. K. Pociaus) adresu kreipiasi visi 
knygų platintojai užsisakant monografiją.

nors šj suvažiavimą finansiškai 
parėmė. Taigi, žydai ir toliau 
puoselėja savo senas tradicijas, 
nors jie ir galėtų įsijungti l savo 
kraštų sportini gyvenimą. Gi žy
dai turi savo nepriklausomą vals
tybę Izraeli, tad, rodos, ko gi be- 
trūktų?! Tačiau makabijada yra 
reikalinga, kad žydus visame pa
saulyje sujungtų į vieną šeimą, ar 
ne taip?!

Dabar žvilgterėkime l mūsų lie
tuvišką būklę. Gi mes esame daug 
blogesnėje būklėje už žydus. Ar 
mes negalėtume surasti šimtą as
menų, kurie padėtų sumesti tūks
tanti dolerių kilniam lietuvybės iš
laikymo reikalui, t.y. nusamdyti 
vieną autobusą kelionei iš B. Ai
res l S. Paulo??? Tai yra lygiai 
svarbu, kaip lietuvių krepšininkų 
kelionė l Australiją. Neužmirš
tina, kad šis III-sis Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresas taps tuo 
morališku tiltu, kuris suriš visus 
p. Amerikos lietuvius l darnesnę 
šeimą, kuriai šiandien didžiai rū
pi Lietuvos išlaisvinimas.

Grįžęs iš kelionės po Argenti
ną ir Urugvajų savo įspūdžius 
pasakojau mūsų nusipelniusiam 
rašytojui Petrui Babickui. Ir jis 
man štai ką bylojo: "Žinai, mielas 
bičiuli, P. Amerikos lietuviai 
šiandien yra analogiškoje būklė
je, kokioje yra buvę mūsų bro
liai anapus demarkacinės linijos 
Vilnijoje. Jie buvo mažiau pasi- 
tūrl, negu jų brolis laisvoje Lie
tuvoje. Tačiau jie buvo labai stip
rūs savo dvasia ir tas juos iš
laikė per visą priesj>audos laiką. 
Nepriklausomos Lietuvos brolis 
kiek galėjo, padėjo savo gimi
naičiui Vilniaus krašte. Būtų di
džiai pageidautina, kad ir JAV esą 
lietuviai susiprastų ir ateitų lie
tuvybės išlaikymo talkon pietų 
Amerikoje. Gi čia dar yra dvasi
niai lobiai, kuriuos tik reikia pa
judinti".

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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ŠIMTAS DOLERIU
Taip jau atsitiko, kad prieš kur{ laiką galvota ir nesuspėta iš

kelti idėja liko nupiginta. O buvau galvojęs parašyti, jog VLIK’ą 
sudarančios grupės privalėtų dalyvauti tame politiniame veiksnyje 
ne tik savo atstovais, bet ir nario {našu. Maniau, kad grupės oru
mui ir svoriui nė kiek nepakenktų tūkstantis dolerių metinio |našo. 
Skaitau Draugo gruodžio 1 d. pranešime, jog jau "nutarta, kad kiek
viena grupė |neštų Tautos Fondan po $100." Principe, nutarimas, jei 
iš tikrųjų toks ir buvo padarytas, yra geras. Bet dėl sumos, leiskite 
kiek suabejoti.

Po šimtą dolerių [našų jau yra ne mažai surinkęs Lietuvių 
Fondas iš pavienių asmenų ir organizacijų. VLIK’ą sudarančių gru
pių pretenzijos | atstovavimą yra kur kas gilesnės ir platesnės. Jei 
gi jų Įnašas | Tautos Fondą tiek nupiginamas, nupiginamas ir tų gru
pių atstovavimo ir reprezentacijos potencionalas. Nebent Draugas 
tuo pranešimu norėjo kai kurioms grupėms padaryti meškos patar
navimą...

Be abejo, kad kai kurios VLIK’ą sudarančios grupės nei narių 
skaičium nei savo iždais nėra tiek "išsipūtę", kad didesnis |našas 
būtų taip lengvai sudaromas. Tą |našą aišku, ir neprivalėtų pakelti sa
vo piniginėmis grupių atstovai. Grupė gi ir lieka grupe, — taigi, ko
lektyvu narių, rėmėjų, globėjų ir t.t. Ką gi čia reikštų -- tūkstantėlis 
metams. Kas gi, pagaliau, šiandien patikėtų, kad atsirastų J VLIK’ą 
įeinančių grupių,kurios protestuotų dėl |našo dydžio ir ieškotų insti
tucijos neturto pažymėjimui gauti. Nebent VLIK’as priimtų nutarimą, 
analogini JTO, kad mokesčius nesumokėję grupės nustoja balso tei
sės. Tuo atveju VLIK’o iždas taip pat varguar nukentėtų, nes gal at
sirastų grupių, kurios, aritmetikos sumetimais,sugebėtųpavojunpa
tekusi balsą sužvejoti.

Žodžiu, visuomenėje gan plačiai pasklidusi nuomonė, kad savo 
grupę remiantieji žmonės privalo sutvarkyti ir tos grupės atstovų 
mokesčius, nėra be pagrindo.

Tikslingiems ir aiškiai nusakytiems darbams paremti nestigs 
visuomenės paramos. Tačiau grupių atstovavimas VLIK'e turėtų bū
ti paremtas tų grupių visuomenine ir materialine potencija.

Kaip jau minėjau, nutarimas įnešti po $100 Tautos Fondan prin
cipe sveikintinas. Gi kad išvengus nusipiginimo visuomenės akyse, 
tas nutarimas skubiai pakeistinas iš $100 | $1.000. Nei tai fantazija, 
nei užmetimas. Nes gi kiekvienam aišku, kad 15 grupių bendras įna
šas — $1.500 — neproporcingas VLIK’o sąmatai.

Tiesa, tūlas pasakys, kad valstybiniai mokesčiai visiems taiko
mi vienodai, -- pagal įstatymus, ne pagal partinę priklausomybę. 
Tų "mokesčių" neišvengs ir lietuvių visuomenė, koks bebūtų nusta
tytas VLIK’o grupių mokestis. Bet ne tame reikalas. Visuomenė ir 
be VLIK’o malonės yra apdedama įvairiausiais mokesčiais, kurie 
"aukų" titulu renkami diena iš dienos. Manau, kad ir tose sąlygose 
visuomenė neatsisakytų pagelbėti toms VLIK’ą sudarančioms gru
pėms, kurioms toks pasiūlymas pradžioje ir atrodytų ne|kandamas.

Pradėta gerais norais, tik, kažin, ar vertėjo jau taip nusipiginti? 
(j.C.)

LAIŠKAI;

LAIŠKAS IŠ KELIONES PO 
VIDURŽEMIO JŪR£

Funchal, Madeira. Lapkričio 
21 d. laivas įplaukė J Funchal 
uostą, kuris yra 340 mylių nuo 
Afrikos pakraščio ir viena iš 8 
didesnių salų, atrasta 1418 m. 
Dabartiniu metu turinti apie 
300,000 gyventojų, didžiumoje an
gliškai kalbančių, nors sala pri
klauso Portugalijai.

Visą kelionės laiką Atlantas

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4; o įo .7>

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
INSURED

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

buvo nepaprastai ramus, o taipgi 
nepaprastai geras, sausas ir šil
tas oras.

Lapkričio 21 d., prieš išplau
kiant | New Yorką, gąvomepasku iaS jr sykiu įpareigojimas mums 

tuo gįHkju kovoti. Tušti būtų mū
sų žodžiai apie egzilinio konti- 
nuiteto išlaikymą, jei savo veiks
mais mes nerespektuotume Lie
tuvos teisinio statuso, sudaryda
mi Vliko vadovybę.

Buvo dirbta, kentėta ir auko- 
tasi. Tūkstančiai lietuvių, ypač 
jaunimo, žuvo tėvynėje nelygioj 
kovoj su įsibrovėliais. Negailė
jo pastangų ir pinigo ir laisva
sis lietuvis. Mūsų neapleido ir 
mūsų vakarietiškieji draugai. 
Kiekviena tinkama proga jie tai 
patvirtina ir mums ir pasauliui 
tai primena. O vis dėlto, paklau-

tinius oro paštu siųstus laikraš
čių nr.: Dirvos ir Darbininko, ku 
riuos pasidalinant skaitėme. Pri
pratus prie lietuviškos spaudos, 
labai malonu gauti laikraštis lai
ve, o ypač ilgesnės kelionės me
tu. Ačiū už tai ypač Dirvai ir Dar
bininkui, kurie mus lankė taip 
punktualiai.

A.S. Trečiokas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ESAM DALYVIAI LIKIMINES KOVOS
Vaclovo Sidzikausko kalba apjungtojo VLIK seimo posėdyje lapkričio 28 d.

Greit sueis 25-ri metai, kai 
Sovietų Rusija, pasinaudodama 
savo gėdingu slaptu sandėriu su 
Hitlerio Vokietija ir išnaudoda
ma padėt| Isisiautėjusio antrojo 
pasaulinio karo laukuose, savo 
ginkluotomis pajėgomis sutrypė 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
laisvę. Stalino-Hitlerio 1939 m. 
rugpiūčio 23 ir rugsėjo 28 d. 
sąmokslas, 1940 m. birželio 14
d. ultimatumas ir birželio 15 
d. karinė Lietuvos invazija buvo 
ir yra atpildo laukiantieji atvi
ros agresijos aktai prieš silp
nesni kaimyną. Lietuvių tautos 
priešinimasis okupanto užma
čioms ir jos pastangos atstaty
ti Lietuvos suverenių teisių vyk
dymą prasidėjo su ta lietuviams 
neužmirštama 1940 m. birželio 
15 d., paženklinusia naujų Lie
tuvos laisvės sutemų pradžią. 
Mūsų tautos kova dėl savo kraš
to laisvės nepaliaujamai vyko 
per visus tuos jau greit 25 me
tus, ji tebevyksta ir šiandien 
ir Sovietų okupuotoj tėvynėj ir 
laisvajame pasaulyje. Keitėsi tos 
kovos laukai, pobūdis ir intensy
vumas.

Vos spėjus paaiškėti Sovietų 
Rusijos kėslams ir smurto tiks
lams, reagavo ir laisvojo pasau
lio valstybės, ypač Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Jos ne tik 
pasmerkė Sovietų Rusijos smur
tą prieš Lietuvą, bet ir atsisa
kė — ir šiandien tebeatsisako — 
tuo smurtu sudarytą politinę pa
dėti Lietuvoje ir kitose Balti
jos valstybėse pripažinti. Dar 
daugiau, jos tebepripažlsta ne
priklausomos Lietuvos teisėtos 
vyriausybės paskirtus Lietuvos 
diplomatinius ir konsularinius 
atstovus. Toji šio krašto, taip 
pat ir kitų laisvojo pasaulio vals
tybių laikysena, sudaro pagrindą 
dabartiniam Lietuvos tarptauti
niam statusui. Tarptautinės tei
sės požiūriu Lietuva ir šiandien 
tebėra nepriklausoma valstybė, 
tik jos suverenių teisių vykdymas 
krašte yra svetimos galios Įsi
brovimo padarytas negalimas. 
Tos vakariečių politikos dėka 
yra iki šiol išlaikytas Lietuvos 
atstovavimas, tegul ir ribotas, 
laisvajame pasaulyje, Lietuvos 
pilietybė ir Lietuvos pasai, Lie
tuvos nuosavybė svetur ir Lietu
vos piliečių globa bei lietuvių 
palikimų tvarkymas. Tas tarp
tautinis Lietuvos statusas įga
lina ją kovoje su sovietais sto
vėti greta vadinamų satelitinių 
valstybių, kurių tarptautinė ir 
vidinė padėtis yra kiek skirtin
ga. Mūsų kovai dėl Lietuvos su
vereninių teisių vykdymo atsta
tymo tas Lietuvos tarptautinis 
teisinis statusas yra dvigubai 
reikšmingas. Tai yra mūsų lais
vės kovos labai svarbus gink-

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

site jūs, kokie yra visų tų pas
tangų, darbų ir pralieto kraujo 
vaisiai? Ar Lietuva yra kiek pa
žengusi erškėčiuotu keliu, kuris 
veda J nepriklausomybę ir lais
vę? Juk Lietuva tebėra bolševi
kinėje vergovėje ir dar nesimato 
tos vergovės galo.

Tokios l pesimizmą ir nusivy
limą krypstančios nuotaikos nė
ra tačiau pagristos, ir mūsų tau
tos pastangos nėra buvusios vel
tui. Lietuvos klausimo negalima 
išskirti iš bendrojo pasaulinio 
ir europinio politinio ir sociali
nio vyksmo. Istorijos akimis žiū
rint, Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpis bene bus buvęs tik 
etapas — tiesa, labai svarbus — 
l pastovesni ir pilnutesnj mūsų 
tautinių ir valstybinių problemų 
išsprendimą. Juk tikrumoje anas 
laikotarpis nespėjo apipavidalin
ti po Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės žlugimo atstaty
tos Lietuvos valstybės, nė pilnu
moj išspręsti lietuvių tautos pro
blemų. Lietuva buvo be teisingų 
sienų, be nuolatinės sostinės. Ji 
sunkiai grūmėsi dėl jai prideran
čios vietos pasaulio valstybių 
šeimoje, dėl rinkų savo gami
niams, dėl gyventojų gerbūvio pa
kėlimo, dėl savų demografinių 
problemų.

Nepriklausomybės laikotarpis 
kaip ir vainikavo mūsų palyginti 
vėlai pasireiškusi tautini atgimi
mą. Mūsų tauta surado ir atpaži
no pati save. Kad ir smarkiai 
apkarpytose žemėse, augo ir 
stiprėjo jos tautinė sąmonė, di
delę pažangą padarė jos kultūra. 
Tauta brendo politiškai, šiandien 
mes esame dalyviai naujos mūsų 
tautos likiminės kovos fazės už 
savo būvi, už savo valstybę, kuri 
sujungtų visas lietuvių gyvena
mas Žemes ir kuri patikrintų sau 
garbingą ir pastovią vietą laisvų 
ir nepriklausomų valstybių šei
moje. Tas istorinis vyksmas nėra 
taip spartus, kaip kad mes to no
rime. Žinokime, tačiau, kad gy
venimas turi savo nepermal
daujamą logiką. Istorijon nuėjo 
Vakarų kolonializmas. Neamži
nas ir sovietinis tautų kalėjimas.

Žvilktelkim l šių dienų tikrovę. 
Tarp sąlygų ir aplinkybių, kurios 
turi ir turės lemiamo poveikio 
lietuvių tautos siekimui ir pastan
goms laisvai apspręsti savo vals
tybini gyvenimą, du veiksniai yra 
pagrindiniai: vidinis, tariant pa
čios tautos potencialas, jo panau
dojimas bei vaidmuo ir išorinis, 
tariant tarptautinė raida.

Vidinio veiksnio požiūriu ligšio
linė įvykių raida nuteikia veikiau 
optimistiškai nė pesimistiškai. 1$ • 
torijos dinamika nesustojo ties 
geležine uždanga. Laisvės ilge
sys ir jos dvelkimas jaučiamas 
net pačioj bolševikų valdomoj Ru
sijoj. Ką bekalbėti apie Lietuvą 
ar kitas pavergtąsias valstybes, 
kurių gyventojų atmintyje tebėra 
gyva nepriklausomybės ir laisvės 
tikrovė. Stalininio teroro sudary
ta politinė trauma ir savotiška 
politinė tuštuma pamažu nyksta. 
Viltingai nuteikia jauniausioji tau
tos karta okupuotoj Lietuvoj,pir
miausia jos kūrybingieji sluoks
niai, kurių eilėse vėl ir vėl pra
siveržia bodėjimasis "didžiojo 
brolio" globa ir rusinimo užma
čiomis. Tai yra daugiau nei lais
vės pragiedruliai sovietinės ver
gijos nesibaigiančią nakt|. Tai 
yra laisvės priešaušrio žara.

Tiesa, Lietuvos laisvės užtru- 
kurios sutemos ir dalies išeivi
jos perdėtas polinkis l materiali - 
nius patogumus gąli kartais kelti 
ir pesimistinių minčių dėl mūsų 
tautos potencialo laisvėje, tačiau 
tokie įvykiai, kaip Lietuvių Diena 
Pasaulinėje Mugėje New Yorke, 
dainų ir tautinių šokių šventės 
Chicagoje, aiškiai rodo ir lais
vųjų lietuvių gyvą tautinę dvasią, 
kovingą jautrumą bei sielojimą- 
si savo ar savo tėvų gimtojo kraš
to laisve.

Nematau pagrindo nuogąstauti 
ir dėl antrojo veiksnio--tarptau
tinės raidos. Paskutinis pervers
mas Kremliuje pakartotinai pa
tvirtina komunistinio pasaulio 
silpnybes, jo desintegraciją, o sy
kiu ir vakarietiškojo pasaulio 
idėjų bei jėgų persvarą. Neišven- 
glamai artėja sovietinio kolonia
lizmo ir sovietinio tautų kalėjimo 
galas. Neturi mūsų pesimistiškai 
nuteikti nė santūrėjantieji šio 
krašto vyriausybės pareiškimai 
ar didžiosios spaudos "tylos są
mokslas" prieš Lietuvą ir kitas 
sovietų pavergtąsias valstybes. 
Jie yra greičiau politinės taktikos 

nei politinės esmės išraiška. 
Nepriklausomybės tarpsnio po. 

veikis aiškiai juntamas ir lais
vųjų valstybių kanceliarijose, 
šiandien nereikia įrodinėti, kaip 
buvo Lietuvos valstybei atsiku
riant, kad lietuvių tauta yra gyva, 
kultūringa, politiniai subrendusi 
ir turi teisę pati tvarkyti savo 
valstybini gyvenimą. Lankyda
masis valstybių sostinėse beveik 
visuose žemynuose, radau visiš
ką supratimą ir pritarimą mūsų 
politiniams siekiams. Išgirstu tik 
vieną ir tą pat} klausimą: "Kaip 
dabartinėse tarptautinėse sąly
gose tai įvykdyti?" Greta vyksta 
ir naujai susikūrusių Afrikos ir 
Azijos valstybių praregėjimas, 
sovietinio imperializmo ir kolo
nializmo, ypač Pabaltijo valsty
bėse, supratimas. Vakarų Euro
pa, kuri geografiškai ir politiškai 
yra Lietuvai artimiausia ir kuriai 
labiausiai rūpi visos Europos ap- 
si jungimą s laisvėje, visą savo 
dėmesį kolkas kreipia l lais
vosios Europos dalies konsoli
daciją ir integraciją. Tačiau, ne
žiūrint to, Lietuvos padėties su
pratimas ir jos nepriklausomy
bės atstatymo klausimas yra 
šiandien gyvas ir Londone, ir Pa
ryžiuje, ir Bonnoje, ir Romoje, 
ir Skandinavijos valstybėse.

Laipsniškos liberalizacijos ir 
gyvenimo eventualaus gerėjimo 
prielaida pagrista politine filoso
fija ir l ją atremta dalies laisvų
jų valstybių vyriausybių politinė 
praktika pasirodė esanti nereali 
net Vidurio ir Rytų Europos vadi
namų satelitinių kraštų atžvilgiu. 
Juo labiau ryškiai akivaizdus bū
tų jos klaidingumas dviguba gele
žine uždanga izoliuotų Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — atžvilgiu. Lietuvoje 
rusinimo ir ekonominio išnaudo
jimo užmačios net didėja. Priklau
somybė nuo Rusijos ir vietos ad
ministracijos pajungimas centri
nei Maskvos valdžiai prašoka 
mūsų vaizduotę. Vadinamos Vil
niaus valdžios nariai yra gryniau
sios marionetės, kurių siūlai lai
komi Rusijos pareigūnų Kremliu
je ar Kremliaus emisarų Lietu
voje. Tatai supranta ir šios didžio
jo krašto vyriausybė. Kalbėda
mas New Yorke Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo XI-sios sesijos 
atidarymo proga š.m. lapkričio 
11 d., Valstybės Sekretoriaus 
vienas pavaduotojų MichaelCiep- 
linski, suminėjęs kultūriniais ir 
prekybiniais mainais plačiau pra
vertus vartus l Lenkiją, Vengri
ją, Rumuniją ir kitus satelitinius 
kraštus, pareiškė, kad to negau
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ma pasakyti apie tris Pabaltijo 
valstybes — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, — kurios jėga buvo so
vietų paglemžtos ir kurių anek
sijos Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė nepripažįsta, o 
tebepripažfsta jų paskutiniųjų 
laisvų vyriausybių paskirtus dip
lomatinius ir konsularinius at
stovus. Kalbėdamas po jo, aš iš 
PET Seimo tribūnos pareiškiau 
jam padėką už toki Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių tikrovės 
supratimą ir už tokią JAV vyriau
sybės mus viltingą! nuteikiančią 
laikyseną.

Abiejų mano suminėtų veiksnių 
— vidinio ir išorinio — suprati
mas apsprendžia ir mūsų, lais
vųjų lietuvių, uždavinius bei veik
los programą.

Tinkamai vertindami mūsų 
tautinio potencialo reikšmę ir 
vaidmenį, dideli dėmesį turime 
kreipti mūsų tautos kamienui pa
vergtoje tėvynėje ir mūsų išeivi
jai laisvajame pasaulyje. Turi
me surasti būdų lietuvius paverg. 
toje tėvynėje politiškai įtaigo
ti ir jiems padėti susidaryti Lie
tuvos laisvos ateities viziją, Lie
tuvos .atsipalaidavusios nuo Ru
sijos ir demokratiškai tvarkan
čios savo gyvenimą laisvėje ap
sijungusioje Europoje. Reikia, 
kad okupuotos tėvynės lietuviai 
atsikratytų mitu, kad koloniali- 
nės sovietų imperijos galia yra 
neįveikiama ir kad pavergimo 
pančiai nesutraukomi amžiais. 
Reikia, kad jie ugdytų savo vai
kuose tautinės savigarbos ir tau
tinio atsparumo dorybes. Šio ne
laisvės negando spaudžiamiems 
broliams ir sesėms tėvynėje rei
kia semtis ištvermės iš Lietuvos 
didingos praeities, taip pat ir iš 
Lietuvos artimųjų ir tolimesnių
jų kaimynų laisvės kovų pavyz
džių. Tuo būdu prieš mus visus 
savo sudėtingumu, šakotumu ir 
opumu atsistoja dialogo su pa
vergtaisiais lietuviais klausi
mas.

Susirūpinimas mūsų tautiniu 
potencialu verčia mus daugiaudė- 
mesio nei iki šiol kreipti ir j lais
vajam pasauly įsikūrusią mūsų 
tautos dali. Didžioji atsakomy
bės našta čia guli ant Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos.

Pati viena lietuvių tauta yra per- 
silpna sutraukyti imperialistinio 
ir galingo kaimyno jai uždėtus 
pančius. Todėl jos akys ir viltys 
nuolat kreipiamos l tarptauti
nę sceną. Ne mūsų galioje yra 
pakeisti didžiųjų valstybių poli
tiką, bet mūsų pareiga yra supras
ti tarptautinių įvykių raidą, laiku 
l ją įsiterpti ir ją išnaudoti mūsų 
siekimų įgyvendinimui. Mes turi
me palaikyti nuolat gyvą tarp-

(Nukelta J 4 psl.)
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AKIMIRKOS —

La chaise percee
______—______ BRONYS RAILA —

Tai, kas atsitiko 1939 ir 1940 
metaisT lietuviams ir lenkams 
nebuvo naiijiena ilgoje jų santy
kių istorijoje su rusais. Pana
šiai jau buvo atsitikę aštuonio
liktame šimtmetyje. Tik anuo
met tatai vyko daug lėčiau, de
šimtmečiais. Ne tokiu greitu 
tempu, kaip kad šj kartą — 
mėnesiais, dienomis.

Rusai ir germanai anuomet 
per tris kartus (1772, 1793 ir 
1795 metais) apgaulėmis, ko
rupcija, jėga ir smurtu supū
dė ir pasidalino bendrąją Lie
tuvos-Lenkijos karalystę. Di
džioji Lietuvos ir Lenkijos že
mių dalis buvo rusų pajungtos, 

stambų Rusijos teritorijų ir 
galybės išplėtimo nuopelną ru
sai nacionalistai su pasididžia
vimu priskiria carienei Katry- 
nai, smulkaus vokiečių kuni
gą i kš t ūko dukteriai, gabiomis žu
dynėmis Įkopusiai Į Rusijos sos
tą, "pažangiai" ir "liberaliai" 
valdovei, Voltaire ir kitų pran
cūzų filosofų bičiulei.

Katryna neabejotinai turėjo 
aiškių gabumų rusų imperializ
mo politikoje ir ne mažiau ga
bių tos politikos vykdytojų. Tik 
ji mėgo juos pasirinkti ne visai 
Įprastu būdu — pirma išbandžiu
si, kaip meilužius, kaip sugulo
vus. Išskyrus nebent romėnų im
peratoriaus Klaudijaus garsią 
žmoną Messaliną, valdovių tar
pe, ji neturi sau lygių istorijoje 
seksualinio alkio ir jo pasotini
mo mene. Kekšė ji buvo pirmo
jo rango.

Jei kitų kraštų vyrai karaliai, 
ypač prancūzų, kartais šiuo at
žvilgiu irgi yra turėję gerus 
pentinus, bet kitos tokios mylė
tis išalkusios valdančios karalie
nės istorija berods nežino. Jos 
seksualinis apetitas ypač didėjo 
senatvėje. Vienas iš jos prieš
paskutinių meilužių Potemkinas, 
valdęs Katryną ir Rusiją per 
septynioliką metų (teigiama, kad 
jis ją buvo neviešai vedęs) jė
goms apsilpus, užgniaužęs pavy
dą, serijomis parinkdavo carie
nei apraminti meilužius iš gvar
dijos jaunų leitenantų, kurių šva
rumą ir reikiamą pajėgumą ero
tikos veiksmams prieš ui išban
dydavo specialiai tam paskirtos 
karališkojo dvaro rūmų damos, 
vadinamos "eprouveuse"...

Likimo ironija panorėjo, kad 
jaunystėje carienės meilužiu 
buvo ir šmaikštus lenkų bajorė
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Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

lis Sunislovas Augusus Ponia- 
towskis, kuris su Katryna sugy
veno dukrytę, greit pasimirusią 
kūdikystėje. Rusų Įgulos aplink 
Varšuvą ir pati carienė, 1764 
metais, išreikalavo, kad šis jos 
sugulovas būtų išrinkus Lietu
vos-Lenkijos paskutiniu karaliu
mi. Po 1795 metų trečiojo pa
dalinimo carienė jam nebuvo 
žiauri, apmokėjo (kaip ir pride
ra "alfonsui") visas jo skolas ir 
leido Gardine kiek patinka palė
bauti. Ir po carienės mirties 
Rusijos valdovai buvo humaniš
kesni už Staliną: Poniatowskis 
buvo išvežtas ne Į Vorkutą, bet 
Į PetrapilĮ, kur užbaigė dienas 
"garbės pensininku".

Aišku, valstybė, kuri galėjo 
pakęsti tokĮ karalių, buvo galu
tinai nunokusi žlugti.

Tik ne visai aišku, kur iš 
Varšuvos buvo išgabenu Lie
tuvos-Lenkijos karaliaus sosto 
kėdė, čia istorikų ir liudininkų 
nuomonės, kaip atrodo, lig šiol 
vis nesutinka.

Žinomas anglų rašytojas ir is
torikas Harold Nicolson tą klau
simą uip pat prisimena savo vė
liausiame veikale "The Age of 
Reason". Jis rašo (148 psl.), kad 
1796 m. lapkričio 9 d. sirgu
liuojanti carienė suiga pertrau
kė Žiemos Rūmų salėje audien
ciją ir išėjo, pasakiusi, jog tuoj 
sugrĮŠ. Bet ir po pusvalandžio 
jai negrĮžtant, susirūpinę dva
riškiai pradėjo ieškoti ir paga
liau surado ją išeinamojoje vie
toje, žiopčiančią tam tikroje sė
dynėje, su kraujo lašais ant lū
pų. Mat, čia ją ištiko apoplek- 
cija, ir Katryna netrukus mirė, 
nebeatgavusi sąmonės.

Tebėra neišaiškinu, ant ko
kios kėdės išeinamojoje vietoje 
carienė sėdėjo. Žinoma tik tiek, 
kad anais laikais, kai patogumų 
pramonė ir technika dar nebuvo 
išradusi dabartinio tipo sėdynių 
su nuleidžiamu vandeniu, kara
liai ir kiti kilmingieji tam rei
kalui vartodavo specialias kėdes 
su pradurta sėdyne ir ištrau
kiamu puodu apačioje. Tokia pra
durta kėdė anuometine tarptau- 
tine prancūzų kalba buvo vadi
nama -- chaise percėe...
Carienės priešai, ypač lenkų 

patriotai, tada paleido gandą, kad 
Katryna po padalinimo Įsakė per

gabenti Į PetrapilĮ karaliaus Po- 
niatowskio sosto kėdę, pradurti 
jos dugną ir pastatyti carienės 
išeinamojoje vietoje. Katryna šią 
chaise percėe mėgo naudoti gru
biam ir kraštutiniam mūsų už
grobtosios karalystės paniekini
mui, arba kaip Nicolsonas sako: 
"for this ignoble purpose". Ta
čiau Katrynos gausūs gerbėjai 
ŠĮ teigimą griežtai neigia aiš
kindami, kad tai netiesa ir kad 
toks "indignity" buvęs nesuderi
namas su kilniu gabios valdo
vės charakteriu...

Kartu su rusų carienės šau
naus charakterio gerbėjais aš 
taip pat greičiau būčiau linkęs 
anam gandui nepatikėti.

Bet mano abejones kažkaip 
silpnina 1940 metų pasikartoju
sieji Įvykiai Lietuvoje. Jeigu mū
sų senosios karalystės užgrobi
mo faktui užanspauduoti Katryna 
sugalvojo mūsų sosto kėdę pa
versti chaise percėe savo kas
dienos reikalams, tai kas čia 
tokio baisaus, — juk tatai būtų 
buvęs tik fizinis ar fiziologinis 
mūsų tautų laisvės niekinimo 
simbolis. Gana stačiokiškas ir 
vulgarus, bet ne taip jau baisiai 
svetimas ekstremistiškas išdai
gas mėgusios kekšės psichikai.

Raudonieji rusų carų Įpėdiniai 
maždaug po pusantro šimto me
tų sugalvojo ir pakartojo visai 
panašiai, -- tik žymiai skaudžiau, 
rafinuočiau ir daug nachališkiau. 
Vietoj fiziologinio pobūdžio pasi
tyčiojimo, dabartiniai carai su
galvojo elegantiškesnĮ -- "dva
sini" mūsų valstybės ir tautos 
laisvės išniekinimo būdą, ir dar
gi mūsų pačių plunksnų pagal
ba! Jų planas numatė, kad 1939 
m. Įvestos mūsų šalin sovieti
nės karo Įgulos ir papildomos 
raudonarmiečių divizijos ne
trukus "išvaduos" mūsų kraštą, 
bet tą išvadavimą išpuošti, iš
vaduotojus pasveikinti ir net juos 
apdainuoti turėsime mes patys.

Aišku, dėl daugelio priežas
čių dabar nebebuvo galima rai
diškai pakartoti carienės Katry
nos išdaigų. Sąlygos buvo visai 
kitos, išeinamųjų vietų techni
ka labai pasikeitusi. Mūsų vals
tybė nebe karalystė, o respubli
ka, ir jos prezidentas neturėjo 
karališko sosto kėdės, kurią ga
lėtum išvežti Kremliun ir ten 
pavesti naudotis draugui Stali
nui, dugną atitinkamai pradūrus. 
Raudoniesiems carų Įpėdiniams 
atrodė būsiant daug maloniau, 
jeigu ne jie, o mes patys, tie
siai lietuviškai sakant, apš.......
savo tautos laisvę ir garbę.

Su tokiu projektu atskrido iš 
Maskvos specialus Lietuvos oku
pacinis komisaras Dekanozovas 
ir SSSR pasiuntinys Kaune Pozd- 
niakovas. Aš nežinau kito pana
šaus atsitikimo istorijoje, kur 
ciniškiausiai Įvykdyto smurto 
akivaizdoje okupuotos tautos keli 
poetai tuojau šoktų sveikinti oku
pantą ir džiūgautų, kad jų tėvy
nė pagaliau neteko nepriklauso
mybės.

Bet ŠĮ kartą sovietams pavyko 
geriau, negu Katrynai su savo 
vulgariais sąmojais. ŠĮ kartą ru
sai rado tokių poetų, kokių anuo
met nė vieno nebuvo per visus 
tris Lietuvos ir Lenkijos pada
linimus! Tokių, kurie Įvykdė jų 
norus...

Ir štai vėl nauja legenda. Jau 
nebebuvau tomis dienomis Lietu
voje, tad deja, nebegaliu būti 
tiesioginiu liudininku.

Po pirmojo bolševikmečio ir 
vėliau iš daug ko girdėjau tik 
pasakojimus, kaip tatai Įvyko. 
Kaip Dekanozovas su Pozdnia- 
kovu pakvietė Į sovietų pasiunti
nybės namus jų pasirinktus Lie- 
tuvo poetus. Ar kaip juos prie
varta atvežė NKVD automo
biliais. Kaip juos vaišino vodka 
ir ikrais ir pasiūlė parašyti poe
mas apie Lietuvos išvadavimą 
ir draugo Stalino didybę. Ar kaip 
jjuos uždarė ir užrakino pasiun
tinybės namų atskiruose kamba
riuose ir Įsakė rašyti, gi, kad 
poetai nepabėgtų, už langų vaikš
čiojo ginkluoti raudonarmiečiai. 
Kaip juos ten uip laikė ir lau
kė, kol jie ką nors parašys — 
visą dieną, dieną ir naktĮ, tris 
dienas ir naktis. Kiek poetų iš 

tikrųjų sukvietė: du ar tris? Kiek 
dar daugiau norėjo ten suvežti, 
bet nesurado? Kaip jie rašė sa
vo poemas: džiaugdamiesi ir 
Įkvėpimo pagąuti? Arba kad jie 
rašė verkdami, nes jų skilviai 
nevirškino kruvinų ikrų, o ran
kos virpėjo iš baimės, maunt 
pro langus raudonarmiečių šau
tuvų "štikus"...

Rods, taip nesenai ut Įvyko, 
o kaip buvo iš tikrųjų, uip ir 
nebegalėtum sužinoti. Pasako
jamų variantų skirtingumai rodo, 
kad jau kuriasi legenda ir kad 
nė vienas varianus turbūt nėra 
preciziškai teisingas. Kas buvo 
visai tikra, tegalėjau kolkas at
sijoti tokĮ vaizdą. Komisarai tik
rai suvežė sovietų pasiuntiny- 
bėn Lietuvos poetus. Tikrai bent 
du -- Salomėją NerĮ ir KazĮ 
Borutą. Paprašė ar Įsakė para
šyti poemas apie Staliną ir ap
dainuoti Lietuvos išvadavimą. 
Salomėja parašė apie Staliną il
gą poemą, kuri gavo aukščiau
sią okupantų prizą. Boruu gi 
rašė rašė, maigė maigė, bet 
jam išėjo visai trumpas eilė
raštukas ir toks palšas, toks 
skurdus ir nevykęs, kad okupan- 
us rado negalimu juo naudotis. 
Jis egzamino neišlaikė. Be abe
jo, ir nesistengė.

Buvo dar tikrai ir trečias var
žovas — Liudas Gira. Tik jis 
buvo labai nusiminęs ir Įsižei
dęs, kad Pozdniakovas jo visai 
nepakvietė Į pasiuntinybės ikrų 
balių. Tada jis atskirai, pats 
vienas, namie parašė savo poe
mą apie "Lietuvą - SSSR", apie 
išvadavimo didingumą ir švin
tančios tarybinės gadynės laimę, 
ir tatai tuoj išspausdino.

Bet tik vienos Salomėjos "Poe
mai apie Staliną" buvo atiduota 
visą garbė, visi fanfarai, iškė
limas Į padanges, o tą rudenį 
gimnazijų moksleiviai mokyklo
se jau turėjo mokytis poemą at
mintinai deklamuoti. Lietuvos 
laisvės išniekinimas ir tirono 
išgarbinimas jos buvo atliktas 
geriausiai.

Ir iš tikrųjų, gana neblogai 
ir labai išsamiai. Ir todėl ma
no Įspūdis ir taipgi kai kurių 
mano draugų poetų komentato
rių, kurie išmano, kaip rašomi 
ir parašomi ilgi eilėraščiai, yra 
toks: -- mums neatrodo, kad ta 
poema buvo iš karto parašyta 
per pirmąjį pakvietimą sovietų 
pasiuntinybėje Kaune, kaviarais 
užkandžiaujant. Tokią ištęstą 
poemą Salomėja rašė, lygino, tai
sė ir tobulino ilgesnĮ laiką savo 
namuose Palemone. Greičiausia, 
ji tą poemą jau buvo pradėjusi 
projektuoti žymiai anksčiau, so
vietų Įgulas Lietuvon atvedus, ir 
kai jau nebuvo daug abejonių, 
kad tokio turinio himną bus sma
gu netrukus paskelbti kaip 
"spontanišką" kūrybini džiaugs
mą.

Jos raštų archyvo duomenys 
šiandien rodo, kad daugelĮ savo 
eilėraščių, ypač mąstytinių, ji 
rašydavo ilgai, su taisymais, net 
su keliais variantais. Tai visai 
natūralu ir aišku kiekvienam, kas 
žino eilėraščių rašymo "techni
ką". Tokio ištęsto ilgio poema 
jokiu būdu negalėjo būti parašy
ta vieno ypo Įkvėpimu ir entu
ziazmu.

Poezo-koncertas sovietų pa
siuntinybėje Kaune buvo daugiau 
tik vaidinimas liaudies akims 
mulkinti.

"Poema apie Staliną" yra la
biausiai pasibiaurėtinas aktas 
lietuvių literatūroje, atliktas mū
sų laisvės sutemų pačioje pra
džioje. Ligtol nebūta lygių pa
vyzdžių tokio rafinuoto niekšin- 
gumo, spiaudymo tiesiai Į vei
dą savo tautai jos didžiausios 
nelaimės ir skausmo valandą, 
svetimo tirono liaupsinimo ver
giško šliužo gaidomis, mūsų gi
minės šimtmetinių laisvės ir 
garbės tradicijų išniekinimo, to
liausiai siekiančio, visiško ir są
moningo savo tautos išdavimo.

Tai buvo simbolinė ir daug 
šlykštesnė chaise percėe, ant 
kurios ŠĮ kartą su senos kekšės 
cinizmu atsisėdo ne Rusijos ca
rienė, ligi senatvės geldusi nau
jų meilužių ir naujų žemių gro
bimo imperijos vakaruose. Savo 
tėvynėje, prie savo tautos lais
vės kapo ŠĮ kartą pradurton kė
dėn su entuziazmu atsisėdo Lie
tuvos ūkininko duktė, mūsų pa
čių tautos vaikas, mūsų ateiti
ninkų, trečiafrontininkų ir bol
ševikų lakštingala. Tuo lietuvių 
tautos ji dar nenužudė, bet savo 
-- tikrai.

Poezija, viena iš tauriausių 
mūsų prigimties dovanų ir kul-

Kristina Žebrauskaitė, A. Valeišaitės studijos labiausiai pažen
gusi mokinė, šokyje iš West Side Story.

ESAM DALYVIAI LIKIMINES 
KOVOS

(Atkelta iš 3 psl.) 
tautinėje plotmėje Lietuvos lais
vės bylą. Tai galime padaryti 
santykiaudami, kiek šiose aplin
kybėse Įmanoma, su laisvųjų vals ■ 
tybių vyriausybėmis ir veikdami 
tarptautines institucijas. Vien tik 
suderintos sovietų pavergtųjų ir 
laisvųjų valstybių bei laisvųjų 
tarptautinių institucijų pastangos 
gali atvesti Į mūsų didĮjĮ tikslą 
-- Į Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės atstatymą.

šiandien dar per anksti tarti 
galutiną žodĮ apie neseniai Krem
liuje Įvykusius pasikeitimus. 
Viena tačiau yra aišku -- pasau
lis yra liudytojas Kremliuje vyks- 
tančios kovos dėl valdžios, ir sa
vo rūšies stabų sutemų. Todėl yra 
būtina, kad Vakarai išnaudotų tą 
progą ir prieš Kremliaus siekimą 
Įtvirtinti dabartinę Vidurio ir Ry
tų Europos padėtĮ, taigi ir Lietu
vos pavergimą Įamžinti,pastaty
tų savo aiškų nusistatymą Įgyven
dinti šioje Europos dalyje teisin
gą ir pastovią taiką,pagristą lais
vu tautų apsisprendimu. Savo 
š.m. lapkričio 6 dienos kalboje 
Sovietų Sąjungos pirmasis Komu - 
nistų Partijos sekretorius Brež- 

tflros žiedas, kurio kvėpėjimais 
rinktinė žmonijos dalis išmoko 
nuo žilos senovės maldų ir gies
mių virpesiu išdainuoti gilesnes 
tiesas, negu protas suvokia, 
brandesnĮ grožĮ ir meilę, skaus
mą ir lifldesĮ, garbę ir didingu
mą, negu kasdienybe riboto žmo
gaus jausmai pajėgia išgyventi, 
-- poezija, ši kilnioji ir dieviš
ka išsisakymų dovana buvo de
graduota Į begėdiškumo, niek
šybės ir išsigimimo dugną.

Tatai didžiai liūdnas faktas, 
kurĮ daug kas gal norėtų ko 
greičiau užmiršti. Ar net išbal
tinti, kam dabar užsimojęs bu
vęs ilgametis Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas...

Tik man labai nejauku, kad 
tuo būdu tolydžio prarandamas 
visokių mūsų didžiųjų vertybių 
mastas, -- jeigu jis kada nors 
buvo turėtas. Ir taip skubotai 
pūdoma mūsų tautos garbė ir 
gal mūsų, kaip laisvų žmonių, 
egzistencijos prasmė, -- jeigu 
ją kada nors dar sakydavom jun- 
ų.

Panaudodamas Albert Camus 
mėgiamas sąvokas, galėčiau tik 
su nerimu pridėti, kad tokių pot
vyniais išsiliejančių mizerijų ab
surdais mes nepataisomai užnuo
dysime mūsų jaunosios generaci
jos maištingų pasiryžimų dva
sią, -- jeigu ji kada nors ta 
dingstimi dar pradės rusenti...

• • •

neva s tarp kitko pasakė: "Tarp 
nepastovumą pasaulyje keliančių 
neišspręstų problemų yra Euro
pos saugumo ir Vokietijos klau
simo taikingo sprendimo prob
lemos". Vakarai turi priminti 
Brežnevui, kad Europos saugu
mą sąlygoja ne tik Vokietijos 
problemos, bet ir Lietuvos ir ki
tų Vidurio ir Rytų Europos vals
tybių nepriklausomybės ir lais
vės atstatymas.

Rusijos pavergtųjų valstybių 
dekolonizacijai gerą progą Va
karams suteikia Jungtinės Tau
tos. Juk ir buv. D. Britanijos 
premjeras Sir Douglas Homeyra 
pareiškęs iš Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos tribūnos, 
kad pačios vėliausios Rusijos ko
lonijos yra Lietuva, Latvija ir 
Estija. Tarptautinių Žmogaus Tei
sių Lyga yra iškėlusi sovietų ko
lonializmo Pabaltijo valstybėse 
klausimą vadinamoj 24 — Dekolo
nizacijos --Komisijoj. Yra tikrai 
džiugu, kad Tarptautinė Žmogaus 
Teisių Lyga yra nutarusi, JT 
Gen. Asamblėjos 19-ai sesijai pra
sidedant, tą savo žygĮ pakartoti.

Pagaliau savo š.m. rugsėjo 21 
d. laiške JT Generaliniam Sekre
toriui Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų ministeris Gromykopra
šo Įrašydinti Į JT 19-tos sesijos 
darbotvarkę tokĮ klausimą: "Vals - 
tybių atsisakymas panaudoti jė
gą teritoriniams ir sienų gin
čams spręsti". Tame laiške Gro
myko rašo: "Reikalavimai, susi
ję su tos ar kitos tautos išlais
vinimu iš kolonialinio jungo ir 
svetimųjų okupacijos, ar tokio 
išlaisvinimu iš kolonialinio jun
go ir svetimųjų okupacijos, ar 
tokio išlaisvinimo baigimas, yra 
neabejotinai teisingi ir turi būti 
patenkinti, nes to reikalauja visų 
tautų teisė Į laisvę ir nepriklau
somybę, tarp kitko proklamuota 
ir Jungtinių Tautų Deklaracijoje 
Kolonialiniams Kraštams ir Tau
toms Nepriklausomybei Laiduo
ti". Mūsų pareiga Įtaigoti Vaka
rų vyriausybes pareikalauti iš 
Kremliaus valdovų vykdyti tai, 
ką jie patys siūlo. Vakarai turi 
gerą progą paveikti Jungtines 
tautas, kad šios paragintų Sovie
tų Sąjungą Gromyko peršamus 
principus Įgyvendinti sovietinėje 
imperijoje ir grąžinti laisvę Lie
tuvai.

Tai, ką esu čia suminėjęs, ir 
sudarys mūsų veiklos programos 
artimiausiai ateičiai metmenis. 
Esu tikras, kad Įvykusi mūsų po
litinių jėgų konsolidacija apjung
tame Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete kaip tik ati
tinka momento reikalavimus ir 
paženklins naują tarpsni mūsų tau
tos kovoje dėl jos nepriklausomy
bės.
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Sukaktuvininkas Antanas Jonaitis.

ANTANO JONAIČIO AMŽIAUS
SUKAKČIAI

Clevelando lietuvių visuomenei 
labai gerai pažįstamas aktyvus 
jos narys, nuoširdus gerųjų lie
tuviškų užmojų rėmėjas ir veik
lus talkininkas bei vykdytojas 
Antanas Jonaitis atšventė reikš
mingą savo 65-rių metų amžiaus 
sukaktį.

Gimęs 1899 m. lapkričio 19 d. 
Sakių apskr. Bublelių valsč. Nor- 
vaišių kaime, Antanas Jonaitis 
augo ir mokslus ėjo Lietuvoje. 
Dar gimnaziją lankydamas, jis įsi
traukė į L. Saulių S-gos darbą, 
kuris greičiausiai nulėmė visą 
tolimesnį jo gyvenimą. 1923 m. 
su ginklu rankoje jis dalyvavo 
Klaipėdos sukilimo vykdyme. Grį
žęs po kiek laiko pasirinko kari
ninko profesiją. Tačiau karininku 
tapęs, nesitenkino kasdiene ru
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tina Marijampolės bei Panevėžio 
įgulose ir siekė aukštesnės kari
nio mokslo specialybės. Taipbai- 
gė Aukšt. Karo Technikos Kur
sus, Karo Akademiją ir gen. Šta
bo majoro laipsniu buvo perkėlus 
dirbti į generalinį štabą, čia be
dirbant, 1940 m. sovietą i okupavo 
Lietuvą. Bet nuo čia jau suinten
syvėjo jo įvairi visuomeninė 
veikla, plaukianti iš įsitikinimo ir 
širdies.

Dar nepriklausomos Lietuvos 
laikais įsitraukęs į skautybės 
darbą, ėjęs atsakingas pareigas 
skautų sąjungoje, buvęs Panevė
žio skautų tunto tuntininku, skau
tuose veikė ir Vokietijoje — Re- 
gensburgo ir vėliau Scheinfeldo 
stovyklose, kur vėl teko vadovauti 

skautų tuntui, čia, .Jungtinėse 
Valstybėse, ir ypatingai Cleve
lande, kur jam teko išgyventi pas
kutiniuosius 15 metų, Antano Jo
naičio nuopelnai skautybės sąjū
džiui nėra mažesni negu bet kur 
kitur.

Dar Vokietijos stovyklose pra
sidėjo organizavimasis tremtinių 
bendruomenėn. Antanas Jonaitis 
veikliai reiškėsi joje. Prasiplė- 
tus ir persiorganizavus Bendruo
menei JAV, jis rėmė ir tebere
mia Bendruomenę čia įvairiais 
jam prieinamais būdais -- ir lė
šomis ir savo visuomeninio dar
bo patirtimi, ir pagaliau savo ak
tyviu dalyvavimu.

Ėmė atsikurti ramovėnai — 
Antanas Jonaitis vienas judriau
sių ramovėnų: organizavo, vado
vavo, talkininkavo — ir anksčiau 
ir dabar.

Iš prigimties akcijos žmogus, 
sukaktuvininkas niekada nerimo 
matydamas bet kuriam pozity
viam lietuvių pasireiškimui trūks 
tant talkininkų. Kada tik įsitikin
davo, jog jo įsitraukimas bus nau
dingas, jisai visada stengdavosi 
dirbantiems padėti. Taip matėme 
jį sportininkų komitetuose, kada 
Clevelande buvo organizuojamos 
sporto šventės. Lygiai taip pat 
jis dirbo ir Radijo Klube, steng
damasis išlaikyti ir pinigiškai 
sustiprinti lietuvių radijo valan
dą Clevelande.

Vasario 16-sios gimnazija jį 
pažįsta kaip ilgametį ir pavyz
dingą rėmėjų būrelio vadovą.

Man rodos, kad šiandien, po pen - 
kiolikos konkrečių veiklos nuda
bintų metų Clevelande, lengviau 
būtų išvardinti tas sritis, kur An
tanas Jonaitis nebuvo įsitraukęs, 
negu išskaičiuoti tai, kur jis įsi
pareigojęs dirbo. O jau sykį įsi
pareigojęs, jis darbą atliko są
žiningai ir su įgimtu suvalkiečio 
atkaklumu.

Baigiant reikėtų pastebėti vie
ną, šiais laikais visuomenininkuo
se nedažnai pastebimą savybę, 
kuri tačiau Antano Jonaičio veik
loje reiškėsi pagrindiniu bruožu: 
savo žodžius grįsti gyvu savo 
paties pavyzdžiu, nes žodžiai tik 
sujudina, o pavyzdys patraukia. 
Todėl netenka stebėtis, kad p.p. 
Jonaičių dukra sukūrė lietuviš
ką šeimą. Taip pat todėl yra tai 
ne atsitiktinis dalykas, kad Jo
naičių namuose šiandien su ma
lonumu lankosi ir nuoširdžią glo
bą suranda Clevelandan atvykę 
svečiai, įvairių lietuviškų pa ren
gimų dalyviai ir vykdytojai. Pa
galiau nenuostabu, kad į Jonaičių 
namus šiandien laiškanešys at
gabena visus žymesniuosius lais
vajame pasaulyje išeinančius lie
tuvių laikraščius bei žurnalus, o 
jų bibliotekoje lietuviškų knygų 
tiek daug, kaip reta kur. Ir visa 
tai iš geros lietuviškos širdies ir 
Cleveland Twist Drill Cq. darbi
ninko uždarbio!

Sveikindami mieląjį sukaktuvi
ninką Antaną, nuoširdžiai linkime 
jam dar daug sveikų ir laimingų 
metų savo gražiu pavyzdžiu ska
tinti ir kitus aukotis tiems idea
lams į kuriuos visą laiką krypo 
nepavargstanti sukaktuvininko 
akis -- tėvynės laisvę, tautinę 
ištikimybę ir savo paties asmens 
taurumą.

PHILADELPHIA
MINĖS V. KRĖVĘ

LB Philadelphijos apy
linkės vaidyba gruodžio 5 d. 
rengia V. Krėvės minėjimą. 
9:30 vai. ryto šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje 
bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos. Po pamaldų vyk
stama į šv. Kryžiaus kapi
nes patlėti vainiką ant Vin
co Krėvės kapo.

6 vai. vakare įvyks iškil
mingas minėjimo aktas Na- 
tionalities Service Center 
patalpose. Kalbės Pennsyl- 
vanijos universiteto prof. 
Alfredas Sennas ir dr. Vin
cas Maciūnas. V. Krėvėj 
raštų keletą ištraukų skai
tys aktorius Juozas Palu
binskas iš Baltimorės. Po 
minėjimo Liet. Moterų At
stovybės Philade 1 p h i j o s 
Klubas ruošia kuklias vai
šes.

Vietos ir apylinkių lietu
viškoji visuomenė prašoma 
gausiai į minėjimą atsilan
kyti ir atsivesti studijuo
jantį jaunimą, pagerbti di
džiojo mūsų tautos rašyto
jo Vinco Krėvės gražų at
minimą.

J. Babelis

Pavykusi Putnamo Seselių Rėmėjų 

vakarienė Chicagoje

Vakarienės, koncertai, minė
jimai... Dažnai ne po vieną, bet 
po kelis jų pasitaiko Chicagos 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Jei susirenka visur graži minia 
— rengėjai džiaugiasi nes jųati— 
duotas laikas planavimui, posė
džiams, bilietų platinimui ne vel
tui praleistas. Neretai, deja, pa
sitaiko ir kitaip.

Lapkričio 15 d. Jaunimo Cent
re Chicagos ir apylinkių lietuviai 
parodė savo gerą valią ir širdį 
Marąuette Pk. Putnamo Seserų 
rėmėjų vakarienės organizato
rėms. Susirinko apie 300 sve
čių, kurie buvo pavaišinti Po
ciūtės puikiai paruoštais kalaku
tais ir kitais skanėstais.

Skyriaus pirmininkės Endrijo- 
nienės pakviesta, vakarienę pra
vedė dantų gyd. Ruibienė. Šiltu 
ir nuoširdžių žodžių į susirin
kusius prabilo Chicagos L.B. Pir- 
mininkas J. Jasaitis. Kūrybiš
kai įdomius, kruopščiai paruoš
tus ir gražiai atliktus šokius at
liko A. Valeišaitės išraiškos šo
kio studijos mokinės D. Bruš- 
kytė ir K. Žebrauskaitė. Jos su 
kiekvienu nauju pasirodymu ro
do pažangą ir daro malonumą ste
bėtojui. Puikūs kostiumai, pro
fesionališkas Žigo apšvietimas, 
vykusiais parinku muzika ir jau
nų šokėjėlių grakštus judesiai 
vakarienės dalyvių buvo entu
ziastingai priimti. Tarpe šokių 
pasirodė Strolios muzikos moki
niai: Endrijonas, Jasaitis ir Sky
rius.

Marąuette Pk. Skyriaus valdy
bą, kuri šį parengimą suorgani
zavo, sudaro: Čepaitienė, Endri- 
jonienė, Ivanauskienė, Kybartie- 
nė, Pupienė ir Šlapelienė. Joms

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečiųs Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimų 
šaltų stiklų po stiklo ragaujant.

Jie ištikruju turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant visų 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekantį kartų, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonku 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų.

paskaitė humoristinių nuotrupų 
iš rėmėjų gyvenimo.

Paviešėję rūpestingoj Mar
ąuette Pk. skyriaus šeiminin
kių globoje trejetą valandų, su-

visuomet ulkininkauja D. Augie- sirinkę geroj nuotaikoj skirstė - 
nė, kuri svečiams kavą begeriant * si namo. J.č.

Danutė Bruškytė išpildo Toreodoro šokį.

Schaefer Breweries, New York ind
Albany, N. Y., Baltimore, Md.
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GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
AMERIKIEČIAMS

"LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW"

Knyga palieka amerikiečiams skaitytojams ne
išdildomą įspūdį ir kartu supažindina su Lietuvos 
žmonių kančiomis ir sovietine teroro sistema.

Knygą galite įsigyti ar užsisakyti per Dirvą, 
6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103. Kaina —* 
$3.95.

DETROIT

PAGUO S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI. 

Atdaras septynias dienas j savaitę.

Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 
Lietuviai mielai laukiami svečiai.

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS 

DETROITE

Prezidento Antano Sme
tonos 20 metų mirties su
kakties minėjimo akademi
ja įvyks Lietuvių Namuose 
gruodžio 12 d., 7 vai. 30 
min. vakare.

Apie velionės asmenį kal
bės poetas St. Santvaras ir 
rašytojas Vyt. Alantas.

Meninę programą išpil
dys : Marytė Gilvydytė, 
Aleksas Gubilas ir Rasa Li
sauskaitė. Scenos apšvieti
mą ir apipavidalinimą at
liks Ed. Vasiliauskas.

Minėjimą rengia Prezi
dento Ant. Smetonos 20 
metų Mirties Sukakčiai Pa
minėti Detroito Lietuviškų 
organizacijų Komitetas.

Įėjimas laisvas.
Detroito visuomenė kvie

čiama kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Minėjimo Komitetas

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
DETROITE

Lietuvos kariuomenės šventė, 
pradėta pamaldomis šv. Antano 
bažnyčioje. Pamaldas atlaikė kle 
bonas kun. V. Stanevičius. Į pa
maldas atsilankė ir jose organi
zuotai su savo vėliavomis daly
vavo 8 organizacijos.

Lietuvių namuose atlikta žu
vusių už Lietuvos laisvę pager
bimas, meninė dalis ir paskaita.

Minėjimą atidarė L.K. V. S- 
gos Ramovė Detroito skyriaus 
pirmininkas J. Mitkus. Jis per
skaitė centro valdybos išleistą 
ir tai dienai pritaikinta bendra- 
raštį toliau programai vadovauti 
pakviesdamas gen. štabo pik. še
petį.

Skautai ir skautės savo vaidi
nimu nukėlė mus į 1918 metus. 
Ne vienam akyse ašara riedėjo, 
kai scenoje matė skautuką už
sikabinusį ant peties šautuvėlį, 
prašantį priimti į kariuomenę 
savanoriu ir kovoti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Skautės sesės irgi 
visos veržte veržėsi savanorė
mis.

Po skautų pasirodymo prof. Dr. 
Z. Rekašius skaitė paskaitą "Ka
ras atominiame amžiuje".

Paskaitininkas nurodė skirtu
mus tarp senovės karų ir šių 
dienų karų. Senovėje kaudavosi 
dvikovose ir karys su priešu su
sidurdavo akis į akį, o Šių dienų 
karuose karys Šauna ir nežino į 
ką šauna. Raketų, fosforinių ir 
atominių bombų karys nemato ir 
nežino kas nuo šių ginklų žūsta.

Statistikos daviniais, II Pa
saulinio karo metu daugiau žuvo 
vokiečių civilių gyventojų negu 
karių fronte.

Pabaigai mūsų ateitininkai-ės 
vėl nukėlė mus į Lietuvą, atlik
dami tai dienai pritaikintą pro
gramėlę.

Atsilankiusiųjų į minėjimą 
skaičius gal kiek ir skystokas, bet 
programa visi patenkinti.

A. G.

GREETINGS and BEST W1SHES

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5339 Canal Rd. Tel. 524-5624

Tinkami rūbai duoda 
gerą savijautą
DĖMESIO

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

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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.

RICHMAN BROS.

11 STORES IN GREATER

CLEVELAND

NOW OPEN AT SEVERANCE CENTER

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL

FOR THE PROBLEM DRINKER
DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

CREET1NGS and BEST W1SHES
CLEVELAND HARVARD 

LUMBER & DOOR CO.
6000 Harvatd Avė. Call VU 3-6000
18090 Milės Avė Call MO 2-8100

GREETINGS and BEST WISHES
GARDNER CARTAGE Co.Jnc.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES 

GENERAL TRUCKING
2662 East 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES

Wm. H. BROtfN REALTORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

prašome atsistoti!

Tikrieji The llluminating Company savininkai

TEISYBĘ PASAKIUS. >ei tektų paklausti ”Kas 
yra The llluminating Company savininkai”, mili
jonai atsakytų ”AŠ esu!”

Milijonai? Taip, milijonai!
llluminating Company akcininkų tarpe rasite 

žmonių iš visų gyvenimo sričių ... ir iš visų Uni
jos valstijų. Specialistai, prekybininkai, namų šei
mininkės, pensininkai, mokyklinis jaunimas. Nu
rodykite profesiją; vra galimybė, kad joje rasite 
investavusį į llluminating Company.

Faktas yra tas, kad ir jūs, tiesioginiai ar netie
sioginiai, galite būti llluminating Company savi

ninkų tarpe. Jei turite apdraudos dokumentą, jei 
priklausote pensijos planui, jei turite akcijų iš 
kurio nors fondo, privalote žinoti, kad daugelis tų 
institucijų yra investavę savo pinigus į Illuminat- 
ing Company akcijas.

Taigi... kas yra The llluminating Company 
savininkai? Milijonai žmonių, tikinčių į amerikie
tišką laisvą ūkį.

«WZfclLLUMINATING<%^
riM VH Best L»c«tie r h
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
AR MUMS PRIDERA 

VAŽINĖTI l LIETUVĄ?

Sekmadienį, gruodžio 13 
d., 11:30 vai. šv. Jurgio pa
rapijos salėje įvyksta vie
šos diskusijos šiuo klausi
mu. Pagrindinį pranešimą 
padarys ALTo Clevelando 
skyriaus vicepirm. adv. Ju
lius Smetona. Specialiai tam 
reikalui sudaryta komisija 
sutrauks diskusijų davinius 
ir savo nutarimus paskelbs 
spaudoje. Clevelando visuo
menė kviečiama atsilankyti 
į paskaitą ir dalyvauti dis
kusijose.

ALTo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• Vaidilos Teatras išvyk
sta ši šeštadienį, gruodžio 
5 d., į Detroitą, kur suvai
dins "Užburtąją Dūdelę”.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Clevelando skyriaus 
metinis susirinkimas šau
kiamas gruodžio 12 d., 7 
vai. vak. pas N. ir V. Bra- 
ziulius, 1852 Knotvles Avė., 
East Clevelande (tarp Eu- 
clid Avė. ir TerraceRd.). 
Darbotvarkėje: Laik. V-bos 
pranešimas, veiklos gairių 
aptarimas, naujos valdybos 
rinkimai, St. Barzduko pa
skaita ir kt. Išsiųsta virš 30 
kvietimų.

• Tradicinį Naujų Metų 
sutikimą čiurlioniečiai ruo
šia savo namuose, 10908 
Magnolia Dr., Cleveland 
44106.

Norintieji dalyvauti pra
šomi kreiptis pas G. Motie
jūną — telef. 486-0881.

Ansamblio Valdyba

• Šarūnas Peckus. pralei
dęs vasarą ClevelaTfflė', su
grįžo atgal į Vokietiją, kur 
Heidelbergo universitete tę
sia medicinos mokslus, 
žmona daktarė Jolanta su 
dviem sūneliais liko čia.

• Džinaras Kižys jau nuo 
rugsėjo 29 d. guli Huron 
Ręad ligoninėje, kambarys 
515. Jis yra dr. V. L. Ra
manausko priežiūroje.

APAČIOJE: Vaizdai iš Ateiti
ninką Sendraugių suvažiavimo 
Clevelande lapkričio 28-29 d. Vir 
šuje kairėje suvažiavimo prezi
diumas: dr. J. Piktinas, dr. A. 
Damušis, prof. J. Eretas,kun. G. 
Kijauskas, SJ ir dr. A. Sužiedė
lis. Dešinėje darbo prezidiumas: 
A. Barzdukas, J. Staniškis, V. 
Palonas. Apačioje suvažiavimo 
dalyviai ir svečiai.

V. Pliodžinsko nuotrauka

"Antrasis Kaimas", po sėkmingą gastrolių Chicagoje, Detroite, New Yorke, Bostone, sausio 16 d. at
vyksta j Clevelandą ir duos vieninteli pastatymą šv. Jurgio parapijos salėje. Nuotraukoje Antrojo Kai
mo aktoriai po vaidinimo New Yorke, kur buvo pakviesti New Yorko Akademiką skautą.

• Lithuanian Women’s 
Club savo sekantį susirinki
mą ruošia antradienį, gruo
džio 8 d., 8 vai. vak. Mrs. 
Constance Pavilonis bute, 
3579 Fenley Rd., Cleveland 
Heights. Susirinkime bus 
svarstomi Kalėdų parengi
mo reikalai.

• Clevelando Orkestro 
programoje gruodžio 10 ir 
12 d. dirigentas Robert 
Shaw vadovaus rinktiniams 
Bacho, Vaughan Williams, 
Shuberto ir Čaikovskio kū
riniams.

Bilietai tiems koncer
tams, kurie vyksta Seve- 
ranceHail, gaunami iš ank
sto Burrovvs krautuvėse ir 
Severance Hali kasoje.

ATVYKSTA AKTORIAI

Praeitą savaitgalį stu
dentų suvažiavime Detroi
te puikiai pasirodę dramos 
aktoriai Nijolė Martinaity
tė ir Jonas Kelečius pirmą 
kartą pasirodys Clevelande 
sausio 9 d. šv. Jurgio para
pijos salėje.

ŽAISLAI NETURTINGŲ 
ŠEIMŲ VAIKAMS

Clevelando marinų kor
puso vadovybė kiekvienais 
metais organizuoja rinklia
vą žaislų nepasiturinčių šei
mų vaikučiams. Į tą talką 
jungiasi ir kitos labdaros 
organizacijos, gi Shell Oil 
Company skiria savo gaso- 
lino stotis tos rinkliavos 
punktais, kur galima auko
jamus žaislus atiduoti, žais
lus galima taip pat atvežti 
ir į Marine Corps Reserve 
Training Center, 1069 East 
9 gt.

Tai gražus ir remtinas 
Kalėdų švenčių paprotys, 

suteikiąs švenčių džiaugs
mą vaikučiams, kitu būdu 
negalintiems susilaukti Ka
lėdų senelio dovanos.

♦ A.L.R.K. MOTERŲ SĄJUN
GOS 36 k. metinis susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį tuoj po 10 
vaL pamaldų parapijos salėje. 
Dienotvarkėje: metą veiklos apys
kaita, valdybos rinkimai ir eina
mieji reikalai. Narių dalyvavi
mas būtinas.

♦ S. GREIČIUVIENĖS sesers 
duktė iŠ Lietuvos per Lenkiją 
yra atvykusi į Clevelandą. Vieši 
pas savo tetą Greičiuvienę. Jai 
čia labai patinka žmonės, muzie
jai, teatrai ir t.t.

VISI SKUBA Į
LIETUVIŲ KLUBĄ

SUTIKTI
NAUJŲJŲ—1965—METŲ

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas gruodžio mėn. 
31 d., Lietuvių salėje, ren
gia Naujųjų — 1965 — Me
ti) grandiozinį sutikinTĘ.

Bus paruošti įvairūs val
giai, kuriuos kiekvienas pa
gal savo skonį galės užsisa
kyti. Taip pat veiks gausus 
įvairių gėrimų bufetas.

Galima užsisakyti stalus 
po 10 asmenų su maistu ar 
be maisto.

Gros nuotaikingas orkes
tras. Palikime rūpesčius, 
vargus praeičiai, dalyvauki
me šiame subuvime, kur ga
lėsime linksmai praleisti 
laiką.

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

Klubo*nario įėjimas — 
nario kortelė, svečiai moka 
po vieną dolerį. Norintieji 
gauti smulkesnių informa
cijų skambina EX 1-1143.

Klubo Valdyba

R. Kisieliaus nuotrauka

* BAŽNYČIOS BERNIUKŲCHO
RAS Naujoje parapijoje turi repe
ticijas kiekvieną šeštadienį lval. 
t.y. tuojau po lituanistinės mo
kyklos pamokų — parapijos val
gyklos salėje. Choro vadovas 
mokt. Julius Kazėnas. Į chorą 
priimami vaikai nuo 6 iki 15 me
tų. Dėl informacijų prašom skam
binti telef.: IV 6-3406.

VISUOMENĖS ŽINIAI

šv. Kazimiero Lituanistinės 
Mokyklos ruošiamas parengi
mas, kurio programą išpildys A. 
Stephens moterų choras, buvo pa
skelbtas Clevelando parengimų 
kalendoriuje jau rugsėjo mėn. Dir
voje. Spalio mėn. pirmoje pusė
je tas parengimas buvo Drauge iš
vardintų parengimų skaičiuje.

Mokyklos mokinių tėvų komi
tetas prašo visų organizacijų ne
rengti parengimų 1965 m. vasa
rio mėn. 20 d.

Jonas Kazlauskas—
• Kaip palikti namus šei

mai be skolos, nelaimės at- 
’ vČjti. "'Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.

IEŠKOMA MOTERIS 
lengvam namų darbui ir pa
buvojimui su lietuve — na
mų šeirpininke. Atlyginama 
maistu ir kambariu.

Tel. 371-9796.
(135-136)

REIKALINGA MOTERIS
Gerai užlaikomoje Shaker 

rezidencijoje reikalinga tar
naitė 2 suaugusių ir 12 m. 
berniuko šeimai. Nuosavas 
kambarys, televizija ir vo
nia. Arti prie Rapid susi
siekimo.

Tel. 921-0707.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison ir
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklęs. Ne
brangūs, galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

Investavimui
2 š. ir 1 š. ant 1 sklypo. 

$11,500. Įmokėjimas $500.

6 š. mūrinis arti St. Clair. 
$22,000.

4 š. medinis E. 47 — St. 
Clair. $11,500.

Lietuviai bendradarbiai: 
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

PARDUODA
7 Lietuvių Salės šėrus. No
rintieji įsigyti prašomi 
skambinti tel. UT 1-8309, 
po 6 vai. vak.

SCOTTS 5 & 10
7036 SUPERIOR

ON ALL PURCHASES

SUNDAY, DECEMBER 6
12 A.M. - 5 P.M.

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

PARDUODAMAS PEL
NINGAS NAMAS

Mūrinis bungalovv — 18724 
Neff Rd.

5 miegamieji, 2% vonios 
kamb., 3 garažai. Beveik 
naujas. Prie pat Naujosios 
parapijos.

Tel. 1-3768.
(134-136)

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas.
DUSĄ N Š T O J K O V 

Tel. 432-2039 
(Tik kviečiant į namus).

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Office M E 1-5997
M. A. SCHNEIDEP CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Kalėdiniai sveikinimai 
atvirutėmis yra įsigalėjusi 
ir Įsisenėjusi tradicija, tu
rinti asmeniško ryšio ir ar
timesnės pažinties paženk
linimo prasmę. Ypatingai gi 
Amerikoje toji tradicija da
vė pagrindo didžiulei atvi
ručių pramonei išaugti ir 
išbujoti. Lietuviškųjų atvi
ručių įnašas toje pramonėje 
sudaro labai menkų dalely
tę. Bet ir lietuvių tarpe tas 
paprotys yra įsigalėjęs ir 
niekas nesikėsina jo pakeis
ti.

Tačiau yra šimtai atvejų, 
kada toks švenčių paprotys 
praktiškai beveik neįmano
mas įgyvendinti. Tai liečia 
platesnį ryšį turinčių asme
nų, institucijų ar prekybos 
imonių santykius su plačią
ja klijentūra. Visiems tiems 
asmenims patartina pasi
naudoti mūsų.laikraščių pa
tarnavimu ir švenčių, svei
kinimus talpinti laikrašty
je.

Ta proga ir Dirva mielai 
sutinka tarpininkauti ir jau 
iš anksto prašo suintere
suotus savo skaitytojus pa
sinaudoti proga ir laiku pri
siųsti švenčių sveikinimų 
tekstus.

2 skilčių ir 2 inčų dydžio 
skelbimo kaina — 5 dol., 2 
sk., 3 inčų — 7.50 dol. ir 2 
sk. 4 inčų — 10 dol.

Čekius ar pašto perleidas 
prašome siųsti su užsaky
mu.

P a s i n a udokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpininkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie
tuviškos spaudos išlaikymo.

• Prez. Ant. Smetonos 
monografiją per Dirvą 
prieš gruodžio 1 d. užsipre
numeravo: J. Talalas. Chi

cago, V. Alantas, Detroit, 
A. Krakauskas, Chicago, J. 
Kalniętis, Baltimore, K. ir 
A. Laikūnai, Clevelande ir
J. Pušneraitis, Chicagoje.

CHICAGO

DAUKANTO SUKAKTIS

Lietuvių Istorijos Drau
gija, LB Chicagos Apygar
dos Valdybai padedant, 
gruodžio 13 d., 8 vai. Jau
nimo Centre ruošia žymaus 
istoriko Simano Daukanto 
100 m. nuo jo mirties su
kaktuvinį minėjimą.

Dr. J. Jakštas skaitys pa
skaitą.

Solistė Rima Mastienė, 
akompanuojant Manigirdui 
Motiekaičiui, išpildys meni
nę programą.

Ištrauką iš S. Daukanto 
Lietuvos Istorijos — Oršos 
mūšis skaitys Lit. Instituto 
studentė M. Pakalniškytė, 
to paties instituto studen
tas pianistas M. Drunga pa
skambins penkis M. K. 
Čiurlionio etiudus.

DIDŽIULĖ TALKA 
MOKYKLOS VAKARO 

RENGIME

Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos Tė
vų Komitetas sausio 9 d., 
Jaunimo Centre rengia tra
dicinį mokyklos vakarą. 
Spalvinga ir įvairi kultūri
nė vakaro programa stro
piai repetuojama, ruošiama. 
Programą atliks šios mo
kyklos moksleiviai, vado
vaujami: draminėj srity —
K. Veselkos, baleto — S. 
Velbasio, dainoms — B. 
Prapuolenio, taut. šokiams 
— N. Pupienės ir I. Kmie
liauskienės. Vakaro progra
mos spaudos meninis apipa

Režisūra 
ALGIMANTAS 
DIKINIS

Scenovaizdis 
ADOLFAS 
VALEŠKA

Kostiumai 
BRONĖ 
JAMEIKIENĖ

Tekstas 
KAZYS 
VESELKA

Stato
SCENOS 
DARBUOTOJŲ 
SĄJUNGA

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
KETURIŲ METŲ LAIKŲ INSCENIZACIJA

SPEKTAKLIS ĮVYKS JAUNIMO 
CENTRE, 5620 SO. CLAREMONT 

AVĖ. Š. M. GRUODŽIO 5 D., 
ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO

VAIDINA:

Birutė Briedienė, Alė 

Kėželienė, Leonas Ba

rauskas, Stasys Berna

tavičius, Algimantas 

Dikinis, Saulius Grėb- 

liūnas, Vytautas Juod

ka, Juozas Raudonis, 

Kazys Veselka.

BILIETAI GAUNAMI 

"MARGINIUOSE”, 

2511 W. 69th St. 

Tel. PRospect 8-4585

Ateitininkų Sendraugių suvažiavime Clevelande literatūros vakare programą išpildę rašytojai: A. 
Baronas, J. Jankus, J. Švabaitė-Gilienė, K. BradOnas ir programos pranešėjas A. Barzdukas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• L. S. T. Korp! Neo-Li- 
thuania ir L. T. A. Sambū
ris Chicagoje NAUJŲJŲ 
1965-jų MĖTŲ sutikimą 
rengia 1961 gruodžio mėn. 
31 dieną. FERRARA CA- 
TERING salėje. 5609-21 
West-North Avė. (ten pat, 
kur praeitais metais). Dvi 
parkinimui aikštės antroj 
pusėj gatves.

Vakarienė bus patiekia
ma 9-10 vai. 30 min. Gros 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras. Korporantai dalyvau
ja su spalvomis.

Vietos užsakomos iki 
gruodžio mėn. 28 d. imtinai 
pas M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 4-7450.

Korp! Neo-Lithuania 
ir L.T.A. Sambūrio 
Vaidybos Chicagoje

Skaityk ir platink
DIRVĄ

po gražiai pasisekusio vakaro N. Aukštuolienė {teikia gėles akto
rei Nijolei Martinaitytei. Dešinėje aktorius Jonas Kelečius. Apačioje 
"Rudens Baliaus" dalyviai programos išpildymo metu.

MAGDALENAI SATINSKIENEI

mirus, VANDAI ir JUOZUI STIMBURIAMS bei 

jų šeimai gilią užuojautą reiškia

Antanas ir Agna Jonaičiai, 
Koste ir Povilas Naurušai.

vydalinimas — dail. A. Ku- 
rausko. Scenos dekoracijos 
— dail. A. Pūkštelės. Va
karo muzika — Neolithua- 
nų orkestras, ved. A. Mo- 
.destavičiaus. Lauk i a m a s 
vakaro pelnas eis mokslei
vių šių mokslo metų met
raščiui ir mokyklos 15 m. 
istorijai išleisti.

• Dail. Ritos Žukaitės kū
rinių parodos atidarymas, 
kurio metu žodį tars dail. 
Adolfas Valeška, įvyksta šį 
šeštadienį (gruodžio 5 d.)> 
7 vai. vakare Čiurlionio Ga
lerijoje. Į atidarymą iš New 
Yorko atvyksta dail. Rita 
Žukaitė. Paroda tęsis iki 
gruodžio 13'dienos. Lanky
mo valandos; darbo dieno
mis 7-9, savaitgaliais 11-9. 
Rengia Santara-Šviesa.

• Santaros-Šviesos Nau
jų Metų sutikimas įvyksta 
prabangioje La-Mar House 
salėje, kuri randasi pato
giai pasiekiamoje vietoje 
(netoli Harlem Avė. ir Lake 
St.). Rengėjai svečiams ža
da turtingą bufetą, barą, 
nemokamą šampaną, links
ma muzika ir gera nuotai
ką'.

EAST CHICAGO

PAVYKUS RUDENS 
BALIUS

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus lapkričio mėn. 11 
d. rengtas Rudens Balius 
praėjo geroje nuotaikoje ir 
davė gražaus pelno.

Programą pasigerėti n a i 
atliko svečiai aktoriai iš 
Chicagos: Nijolė Martinai
tytė ir Jonas Kelečius, ku
riuos žiūrovai labai šiltai 
priėmė.

Po programos visi svečiai 
vaišinosi puikiai p. I. Rim- 
kūnienės paruoštomis vai
šėmis. bei linksminosi gro
jant stereo muzikai.

Skyriaus valdyba dalį 
gautojo pelno paskyrė se
kančiai: 50 dol. "Lituanus” 
žurnalui paremti ir 50 dol. 
Reųuiem pastatymui.

(a. m.)

New Yorko Akademikai skautai gautąjį pelną $1000 iš "Antrojo Kaimo" pastatymo paskyrė Lietuvių 
Kultūros Centro statybai New Yorke. Nuotraukoje vakaro organizatoriai {teikia čeki Tėv. Petrui Ba- 
niflnui, besirūpinančiam Centro statyba. Iš kairės: V. Bileris, J. Kleizaitė, A. Senkutė, Tėv. P. Banifl- 
nas, S. Navasaitis, R. Legeckis ir A. Šileikytė. R. Kisieliaus nuotrauka

JAU DABAR LAIKAS FlIDIT A
UŽSAKYTI D1K V Ą

1965 METAMS KAIP PRASMINGĄ

KALĖDŲ DOVANĄ
savo giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Užsakantieji Dirvą vieneriems metams kaip Kalėdų do
vaną moka tik 10 dolerių.

Pageidaujantieji užsakyti DIRVĄ Kalėdų dovanai, užpildo žemiau talpina
mą atkarpą ir su čekiu ar pašto perlaida prisiunčia DIRVAI. 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 41103.

Vardas, pavardė .........

Adresas .................... ........................................................................................................

Priedų: čekis 10 dol.
Užsakančiojo parašas.....................................
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