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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATOMINĖ JALTA?
JEI VĖL PRASIDĖJUSIOJE ŽENEVOS KONFE
RENCIJOJE DĖL ATOMINIŲ GINKLŲ NEIŠ 
PLATINIMO BUS PASIEKTAS SUSITARIMAS, 
JIS GALI PRASKINTI KELIĄ SEKANTIEMS 
SUSITARIMAMS, Iš KURIŲ NAUDOS TURĖS 

TIK SOVIETAI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

'Vejuos kiekvieną tai
kos pasiūlymą, kaip 
mano šunelis vejasi kiek
vieną voverę” — aiški
no pagal Life žurnalą, 
prezidentas Johnsonas, 
kalbėdamas apie Viet
namo karą. Jei iš tikro 
taip, darosi baisu pri
siminus šį antradienį 
vėl prasidėjusią Žene
vos konferenciją, kurio
je norima suformuluo
ti sutartį, siekiančią su
stabdyti atominių ginklų 
praplėtimą. Reikia pil
nai sutikti su kongres- 
manu Craig Hosmer 
(rep. Cal.), (kuris kaip 
bendros senato ir atsto
vų rūmų atominės ener
gijos komisijos narys tu
ri priėjimą prie slaptų 
dokumentų), įspėjimu, 
kad amerikiečiai turį at
sibusti prieš peržen
giant tašką, po kurio ne
bus galima grįžti. Esą, 
"prezidentas Johnsonas, 
valstybės sekretorius 
Dean Rusk, vicepreziden
tas Humphrey, gynimo 
sekretorius Robert S. Mę 
Namara ir eilė kitų aukš 
tų administracijos pa
reigūnų yra įsitikinę, 
kad nusiginklavimas yra 
geresnė apsauga negu ge
rai paruošta armija, lai
vynas ir aviacija".

Faktas, kad amerikie
čių ir sovietų pažiūros į 
aukščiau minėtą sutartį 
yra taip artimos, kad 
šiuo metu didžiausia kliū
tis jai yra ne tiek tos 
dvi didžiausių atominės 
jėgos galybių skirtingos 
nuomonės, kiek kitos 
valstybės, kurios kol kas 
savo atominių ginklų ne
turi ir yra kviečiamos 
nuo jų atsisakyti visiems 
laikams. Tai reiškia, 
kad Vakarų Europa, ku
ri kada nors susivieni
jusi galėtų tapti pačia di
džiausia pasaulio galy
be, ir toliau galės kalbė^- 
ti tik mažu balseliu, nes 
neturės savo atominių 
ginklų ir turės visą lai
ką skaitytis su Washing-4 
tono ar Maskvos grąsini- 
nais. Tiesa, kol kas iki 
to, t.y., politinio susivie. 
nijimo dar labai toli, ta
čiau niekas nenori susi
rišti rankų ateičiai.

Kad nuraminus tokius 
būkštavimus, amerikie
čiai, pagal AP agentūros 
pranešimą iš Ženevos, 
siūlo savo talką kiekvie
nai savo atominių ginklų 
neturinčiai valstybei, ku
riai būtų grąsoma ato
miniais ginklais. Taip 
pat ir sovietai siūlo sa
vo garantijas valstybėm, 
kurios neturės atominių 
ginklų ir neleis jų laiky
ti savo teritorijoje. Bri
tai, jungdami tuos abu 
pasiūlymus siūlo, kad

Be to, už kelių metų į 
tarnybą būsią priimtos 
naujos raketos, Minute- 
man III, turinčios ne vie
ną, o tris atominius už
taisus, kurie galės sprog. 
ti skirtingu laiku ir tuo 
pačiu labai apsunkins ap
saugą nuo jų. O laivyno 
naujoji 'Poseidono’ ra
keta turės net 10 atomi
nių užtaisų...

Šiuo metu amerikiečių 
atominių ginklų persva
ra yra didžiausia taikos 
garantija ir amerikie
čiai turėtų kelis kartus 
pagalvoti prieš jos at
sisakydami. Juk paly
ginti labai lengva patik
rinti, ar amerikiečiai ne
silaiko kokios sutarties. 
Žymiai sunkiau tai pa
daryti sovietų santvarko
je, kur slaptumą išlaiky
ti žymiai lengviau. Ame- 
rioje nuotaikos tokios, 
kad savo valstybės pas
lapčių išdavikas laiko
mas beveik herojum, o 
ne niekšu,kaip turėtų bū
ti.

Kaip sovietai žiūri į 
atominių ginklų neišpla- 
tinimo sutartį, kuri turė
tų praskinti kelią ki
tiems susitarimams, 
geriausiai parodo Kosy
gino pareiškimas, pada
rytas jam viešint Lon
done. Girdi, Vakarų Vo
kietija turėsianti pasi
rašyti tą sutartį 'ar ji 
nori ar nenori’. Kitaip sa
kant, Maskva nori pa
siekti naujos, bet šįkar- 
tą atominės Jaltos.

amerikiečiai su sovie
tais, JT priežiūroje, pa
sižadėtų ginti neatomi- 
nes valstybes. Praktiš
kai tai reikštų, kad jei 
Raudonoj i Kini j a vėl pul
tų Indiją, Washingtonas 
ir Maskva gintų ją kartu. 
Tai, žinoma, reikštų 
Maskvos - Washingtono 
susitarimą prieš Peki
ną.

Be to, neatominės vai s - 
tybės pageidautų, kad 
JAV ir Sovietų Sąjunga 
kartu sutartų savo ato
minius ginklus sunaikin
ti ar jų kiekį sumažin
ti. Kaip tik šiame punkte 
Amerikai ir gresia pats 
didžiausias pavojus, nes 
ji atsisako savo persva
ros, o pasaulis netektų 
praktiškos, o ne popieri
nės, garantijos. Čia rei
kia atsiminti, kad atomi
niai užtaisai ir priemo
nės jiems nugabenti į tai
kiniu s yra labai jauni. 
Jau ir dabar, be jokios 
sutarties, amerikiečiai 
yra numatę iš rikiuotės 
išvesti savo didžiules Ti
tan I ir II raketas, ku
rios turi 10 megatonų ato
minius užtaisus. Jų turi
ma 54. Tarnyboje liks 
tik 1.000 Minuteman I ir 
II raketų, kurios turi tik 
vieno megafono, t.y. 1 mi
lijono tonų TNT jėgos už
taisus. Be to, JAV dar 
turi 656Polaris raketas, 
paleistinas iš povandeni
nių laivų, irgi vieno me
gafono stiprumo. Atsisa
kydama nuo 'Titanų', 
JAV netenka beveik ket
virtadalio savo atominės 
smogiamosios jėgos. 
Tai daroma todėl, kad 
naujesnės Minuteman ra
ketos yra tobulesnės ir 
jų turimos jėgos pakan
ka kelis kartus sunaikin
ti kiekvieną galimą agre
sorių — Sovietų Sąjun- čiams nustojus turto Sov. S- 
gą, gai okupavus Baltijos valsty-

IŠ VISO PASAULIO

* LIETUVOS ir kitų Baltijos 
valstybių auksas, prieš karą de
ponuotas Londone, buvo britų 
premjero ir Kosygino derybų 
objektu. Tuo auksu ir vertybės 
popieriais bus apmokėtos są
skaitos už Sov. S-gai parduo
tas prekes.

Londono spauda, jų tarpe ir 
"Daily Telegraph", pripažįsta, 
kad tokiu sandėriu labai pri
artėta prie Baltijos valstybių 
okupacijos pripažinimo.

Pretenzijų į Sov. S-gą turėjo 
ir Anglija, tos valstybės pilie-

H o Chi Minh: —Ko laukiat? Siųskit sekantį!...

Dr. Bronius Nemickas, pasakęs pagrindinę kalbą Vasario 16 
minėjime Philadelphijoje.

PAVEIKESNIŲ LAISVINIMO 
ŽYGIŲ SĄLYGOS

Prof. Dr. Broniaus Nemicko, Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vicepirmininko, kalba pa
sakyta š.m. vasario 19 d. Philadelphijoje, minint 
Lietuvos valstybės atstatymo sukaktį.

Lietuvių tauta jau 49- 
tą kartą iškilmingai 
švenčia savo politinį pri
sikėlimą — Vasario 16 
dienos aktą, išreiškusį 
jos politinę valią, atsta-

bes. Tos pretenzijos taip pat 
bus apmokėtos auksu, kuris ne 
priklauso nei Sov. S^-gai nei An
glijai.

"The Guardian" ta proga ra
šo, kad atgavus Baltijos valsty
bėms nepriklausomybę, jų vy
riausybės turės pilną teisę į 
savo turto atgavimą. Bet, gir
di, šiuo metu nuo stalo esan
čios nušluotos senos dulkės... 
Tuo tarpu, anot to laikraščio, 
svarbu, kad padidėjo Anglijos 
aukso rezervas.

♦ DIDŽIULES AUDROS nu- 
siautė Vak. Europą. Jų metu žu
vo 23 žmonės. 40.000 žmonių tu
rėjo būti evakuota iš vieno Ham
burgo, Vak. Vokietijoje, prie
miesčių. Danijoje, Olandijoje ir 
Švedijoje audrų metu nuskendo 
eilė Žvejų laivų. 

čiusį nepriklausomą Lie 
tuvos valstybę ir visam 
pasauliui paskelbusį sa
vo nepalaužiamą ryžtą 
savarankiškai tvarkyti 
valstybinį gyvenimą. 
Prieš 49-ris metus Lie
tuvos istorinėje sosti
nėje Vilniuje pasirašyta
sis Vasario 16 dienos ak
tas, išreiškęs lietuvių 
tautos suverenines tei
ses, tolydžio sudarė są
lygas atsikurti Mindau
go Lietuvai (nors ir žy
miai mažesnėje terito
rijoje, toli gražu neapi- 
mančioje visų etnogra
finių sričių), grįžti jai į 
tarptautinę valstybių 
bendruomenę, kaip visa
teisiam jos nariui, ir vėl 
kartu su kitomis Vakarų 
civilizacijos tautomis 
žygiuoti kultūrinės ir 
ūkinės pažangos keliu. 
Taigi iškilmių, skiriamų 
šiam didžiajam lietuvių 
tautos įvykiui paminėti, 
diena turėtų būti mūsų 
džiaugsmo diena. Deja, 
šiandieną to nėra. Mūsų 
tautos džiaugsmą para
lyžuoja liūdesys, skaus
mas, priespauda ir ap
maudas, nes jau 25-keri 
metai, kaip tas pats nuož 
mas pavergėjas (tik kita 
spalva nusidažęs) ir vėl 
laiko lietuvių tautą pa
vergtą, jos suverenines 
teises supančiotas; jis 
naikina lietuvių tautą dar 
istorijoje neregėtais bū
dais, ryždamasis lietuvį 
paversti Sovietų Rusijai 
klusniu ir aklu vadinamu 
tarybiniu piliečiu, nebe
turinčiu jokių aspiracijų 
savajai tautai; išnaudoja 
Lietuvos ūkinius ištek
lius ir lietuvių tautos jė
gas (fizines ir intelektu
alines) monolitinės So
vietų imperijos staty

bai ir stiprinimui ir sie
kia visomis bolševikams 
būdingomis klastos ir 
apgaulės priemonėmis 
nutildyti lietuvių tautos 
laisvės balsą ir sunaikin
ti išsilaisvinimo pastan
gas visur — ir paverg
toje Lietuvoje ir laisva
jame pasaulyje. Paverg
toje Lietuvoje lietuvio 
rankos surištos, burna 
užčiaupta, kiekvienas jo 
žingsnis sekamas, kiek
vienas jo veikimas perse
kiojamas. Ten negali vie- 
šiau pasireikšti joks lais
vės polėkis, nes okupan
tas žiauriausiu būdu 
tramdo bet kokį laisves
nės minties prasiverži
mą. Ten nėra jokios pro
gos lietuviui bendrai pa
svarstyti Lietuvos lais
vės reikalo ir pagalvo
ti apie išsilaisvinimo bū
dus. Ten, pavergtoje mū
sų tėvynėje, didįjį isto
rinį Lietuvos įvykį—Va
sario 16 d. aktą —‘ lietu
vis mini, tik giliai savo 
širdyje, nerodydamas sa
vo džiaugsmo ir slėpda
mas širdgėlą. Mes, gy
vendami laisvės šalyje, 
todėl turime Lietuvos la
bui padaryti tai, ko nega
li atlikti lietuvis paverg
toje Lietuvoje.

Lietuvos priešo veja
mi iš tėvynės, mes išsi- 
nešėm ne tik savo gyvy
bę ir asmens laisvę, bet 
ir šventų pareigų lietu
vių tautai — kovoti dėl 
visos lietuvių tautos lais
vės tol, kol Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė 
bus atstatyta. Vasario 16 
dienos akto minėjimai 
kaip tik ir išreiškia šią 
mūsų pareigą, sudaryda
mi progą atnaujinti mū
sų įžadui, sustiprinti lais
vės kovos ryžtui, geriau 
surikiuoti mūsų jėgoms, 
kad pats laisvinimo dar
bas būtų sėkmingesnis, 
kad greičiau išauštų lie
tuvių tautai laisvėsry- 
tas.

Šia proga man kaip 
tik norėtųsi kiek ilgiau 
sustoti ties tais klausi
mais, kurie yra tampriai 
susieti su pačiu Lietu
vos laisvinimo darbu ir 
jo dabartiniais kliuvi
niais. Konkrečiai ta
riant, esu pasiryžęs pa
nagrinėti tris Lietuvos 
laisvinamojo darbo prak
tiškus reikalus, kurie, 
mano nuomone, šiandie
ną yra svarbūs: 1) laisvi
nimo organizaciją, 2) 
santykiavimą su paverg
tos Lietuvos žmonėmis 
ir 3) laisvinimo darbo 
suaktyvinimą ryšium su 
Lietuvos valstybės atsta
tymo 50-ties metų su
kaktimi.

I. Reikia manyti, Lie
tuvos valstybės suvere
ninių teisių vykdymo at
statymą ir lietuvių tau
tai laisvės grąžinimą ap
spręs dvi pagrindinės są 
lygos: 1) Lietuvos išlais
vinimo bylai palanki tarp
tautinė padėtis ir 2) ne
paliaujamas lietuvių tau
tos laisvės ryžtas ir vi
sų lietuvių, ypač gyvenan
čių laisvajame pasaulyje 
ir galinčių laisvai kovoti 
dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, po
litinių ir intelektualinių

(Nukelta į 5 psl.)
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PANIKA ISPANIJOJE (6)

Niekas neklausė žvejo patarimų
— Kas bebūtų ir kiek ne

kainuotų, — pasakė prezi
dentas Johnsonas, — reikia 
būtinai surasti ketvirtąją H 
bombą, pamestą prie Palo- 
mares.

Įsakymas buvo aiškus, 
bet kaip įvykdyti.

Admirolas Guest kreise
ry "Boston” pasilenkęs ties 
žemėlapiu studijavo jūros 
dugno reljefą. Specialistai 
buvo apskaičiavę pagal kitų 
bombų kritimo liniją, kad 
reikia ieškoti prie Gata iš
kyšulio. Nors dugnas ten 
buvo povandeninių laivų iš- 
žiūrinėtas, iki šiam laikui 
nepavyko bombos surasti, 
žemėlapy šimtai įvairia
spalvių vėliavėlių žymėjo 
kitokius radinius, bet ne tą 
ką ieškojo.

Ieškojimui daug Kliudė 
pradžioj vasario buvęs ne
palankus oras. Nedideli po
vandeniniai laivai prie auk
štos jūros nedrįso leistis į 
dugną. Kiekvieną dieną ad
mirolas laukė sutarto sig
nalo, kad bomba rasta, bet 
jo vis nesigirdėjo.

Pakrašty iki 120 pėdų gi
lumo vandenyje ieškojimus 
vykdė ”varliažmogiai” na
rai, apsirūpinę Sea Scanner 
(garsiniu detektoriumi). Iš 
viršaus buksirinis laivas 
"Luiseno” juos saugojo. Gi
liau iki 390 pėdų dirbo su
mobilizuoti narai su specia
liais rūbais ir minų medžio
tojai su savo magiška aki
mi O.B.S.S., kurią ant ka
belio nuleidę po dugną ve
džiojo. šiame sektoriuje 
veikė taip pat mažasis po
vandeninis laivas "Cubma- 
rine”. Giliau jau ieškojo 
povandeniniai laivai ”A1- 
vin” ir "AJuminaut", iš vir
šaus stebimi okeanografinio 
laivo ”Mizar”, kuris turėjo 
specialius aparatus tirti jū
ros dugnui, fotografijos 
aparatus ir televiziją, ku
rią nuleisdavo dugnan ant 
stipro kabelio, galinčio pa
kelti 13 tonų.

Narai surado visokiausių 
daiktų, "iššukuodami” jū
ros dugną, bet bombos vis 
nesimatė.

★
Į visus tuos ieškojimus 

skeptiškai žiūrėjo žvejys 
Francisco Simo. Jis juk 
jiems, tiems "los america- 
nos” aiškiai buvo nurodęs 
kur nukrito bomba. Jis 
jiems papasakojo istoriją 
apie juodą dėžę, kuri, deja, 
atgal iš jo tinklo išspruko 
į jūrą. Jis juos net nuga
beno į tą vietą, bet jie vis 
vien ieško savo vietoje per 
porą mylių toliau.

Francisco niekaip nega
lėjo suprasti, kodėl ameri
kiečiai, dvidešimt kartų jį 
apklausinėję, juo nesidomi.

— Nelaimės dieną, — jis 
jiems pasakė, — aš mačiau 
į jūrą nusileidžiant du pa
rašiutus. Kiek vėliau po pie
tų aš nuplaukiau žvejoti 
netoli tos vietos. Su manim 
buvo du mano broliai ir sep
tyni žvejai. Jie gali patvir
tinti ką sakau. Mes trau-

tus ir plyšo. Mes pamatė
me, kaip tas juodas daiktas 
iš naujo dingo vandenyje.

— Ar galite nurodyti vie
tą?

— Aišku.
Ir Francisco Simo, be 

kompaso ir sekstanto, su 
savo laivu nuplukdė ameri
kiečius į tą vietą, kur trau
kė tinklus.

Amerikiečiai keletą kar
tų prašė pakartotinai paro
dyti vietą ir kiekvieną kar
tą Francisco tiksliai juos 
nugabendavo, pasižiūrėjęs į 
saulę, į krantą ir vandens 
spalvą.

Mes čia, — sakė jis 
rodydamas pirštu į žemė
lapį. — O parašiutai nukri
to ten, tad ten turi būti 
bomba..

Francisco pasitik ėjimu 
amerikiečiai buvo nustebin
ti. Bet jie niekaip negalėjo 
prileisti, kad jų specialistai 
būtų blogai apskaičiavę 
bombos kritimo liniją.

— Net Kolumbas, — pa
sakė vienas amerikietis na
vigacijos karininkas, — ne
sugebėtų be sekstanto pa
galbos jūroje duoti pasima
tymo vietą, kaip gatvėj prie 
kampo ...

Tačiau, kad būtų rami 
sąžinė, į tą vietą nusiuntė 
du minų gaudytojus apžiū
rėti ispano žvejo nurodytą 
vietą. Radarai nieko nepa
rodė ir minininkai grįžo 
prie savo ieškojimo, kur 
buvo anksčiau, nes ten bu
vo rimčiau, specialistų nu

rodyta vieta.
— Ieškokit, ieškokit! — 

tyčiojosi pro dantis Fran
cisco Simo, žiūrėdamas į 
amerikiečių laivus, kurie ki
toj vietoj suko ratą. — Jei 
jūs nenorite man tikėti, jūs 
niekad nerasite savo bom
bos ...

Bet vienas amerikietis 
karininkas tikėjo Francisco 
Simu, tai buvo kapitonas 
Mooney, priskirtas prie ad
mirolo Guest štabo, kaip 
nardymo patarėjas.

— Reikėtų ten pasiųsti 
povandeninį laivą, kad "iš
šukuotų” dugną.

Bet povandeninių laivų 
darbotvarkė buvo sistema- 
tiškai suplanuota. Kaip iš
gauti, kad jie užsiimtų šiuo 
šalutiniu darbu?

Proga pasitaikė kovo vi
dury, kai ieškojimai jau tę
sėsi du mėnesius. Lėktuvas 
iš San Diego, Californijos, 
atgabeno naują teleskopinę 
"ranką” povandeniniam lai
vui ”Alvin". Reikėjo išban
dyti naują prietaisą.

— Kadangi šis bandymas 
turi būti atliktas giliame 
vandenyje, kodėl neišban
dyti toj vietoj, kur Francis
co sakosi matęs nusilei
džiant parašiutus, — pasiū
lė Mooney.

Kada jam pranešė, kad jo 
idėja priimta, jis nusijuo
kė:

— Kas bus, jei žvejys pa
sirodys teisus prieš visą ar
miją ekspertų? Tai bus kai 
kam nejuokinga ...

(Bus daugiau)

Žvejys Francisco Simo amerikiečiams parodė kur nukrito bom
ba, bet niekas nenorėjo jo klausyti.

Hitleris ir kiti... (2)
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Jau kalbėjome apie SS 
vadovybės norą Lietu
vai ir kitiems Baltijos 
kraštams duoti galimai 
didesnę savivaldą. Rei
kia tačiau kartu primin
ti, kad tai išplaukė ne iš 
jos kokių nors taurių ide
alų, bet grynai iš prak
tiškų sumetimų. Kovai su 
Sovietų Sąjunga Reichui 
skubiai buvo reikalingi 
sąmoningi talkininkai, 
bet ne vergai.

Kad Hitlerio samprata 
apie tautų vertę vargiai 
atitiko tikrenybei, esesi
ninkai pirmą įrodymą ga
vo valdant pačią pirmą
ją Trečiojo Reicho kolo
niją Europoje — Čeko
slovakiją. Ne tik Sovie
tų imperija, bet ir vi
sa Europa Hitleriui at
rodė kaip milžiniškas py
ragas, kurį reikia: pir
ma — supiaustyti, kad jį 
užvaldžius, antra — val
dyti ir trečia — išnaudo
ti. Visos mažos valsty
bės, aiškino Hitleris sa
vo 'gauleiteriams’ dar 
1943 m., turi būti gali
mai greičiau likviduo
tos, kad nebūtų "Kleins- 
taatengeruempel". Iš 
principo jis buvo prieš 
bet kokią autonomiją 
bei savivaldą, nes "Der 
Weg der Selbstverwal- 
tung fuehrt zur Selbs- 
taendigkeit" (savivaldos 
kelias veda į nepriklau
somybę). Bet Hitleris 
pats bent tiek suprato, 
kad norint viešpatauti mi - 
Ii jonams svetimtaučių,
reikia vesti tam tikrą

HELP WANTED MALĖ

1447 So. 49lh Courf
CICERO, ILLINOIS ♦ 

Phone (Area Code 312) 656-6330
HOURS: Mon. 9-8; hm, Thur»„ Fri. 9-5; Sat. 9-1: Wed. Oo.ed

Saviaįt ln fiy The 10H Of The Monfh WIH From The lef.

60650
::W'

WANTED JOURNEYMEN

B & S AUTOMATICS
SCREW MACHINES

Sėt up and operale 3rd shift 
South Bend Area Company offering 
excellent future for right man. Mušt 
be able to handle all phases of sėt 
ups. Wages in excess of local rates 
plūs night premiuni. Steady work, 
paid holidays, vacations and insur
ance. Call R. Robison, 219 - 232-205 1.

An F.qu;il Opportunity Employer 
(21-30)

"Zuckerbrot und Peit- 
sche" (saldžios duonos ir 
botago) politiką.

Už tat , kai faktinuoju 
Čekijos (naciai ją vadino 
Bohemijos ir Moravijos 
protektoratu) valdytoju 
buvo paskirtas vyriau
sias saugumietis Rein- 
hard Heydrich, jisišpra- 
džių griebėsi teroro 
prieš čekų inteligentus, 
tačiau po pirmų sušaudy
mų jis paskelbė, kad te
roras baigtas ir dairėsi 
kaip pagerinti Čekijos 
darbininkų ir ūkininkų 
būklę, kad įgijus jų sim
patijas Reichui.

Nuotaikos krašte taip 
pasikeitė, kad tuo labai 
susirūpino Čekoslovaki
jos egzilinė vyriausybė 
Londone. Pasyvi Čeko
slovakijos masių laiky
sena okupantų atžvilgiu 
sunkino jos pozicijas. 
Jai buvo sunku aiškinti, 
kad čekai nesutinka su 
savo likimu ir visu griež
tumu kovos prieš vokie
čius, jei tik turės gali
mybės. Dėl to Benešo eg
zilinė vyriausybė nuta
rė, kad Heydrichą reikia 
nužudyti, kad tuo būdu 
padidinus vokiečių tero
rą savo tėvynėje.

Tam tikslui egzilinė 
vyriausybė nutarė pa
siųsti į kraštą du puska
rininkius Jan Kubis ir 
Josef Gabcik. Jiedu 1941 
m. pabaigoje britų lėk
tuvu buvo nugabenti į Če - 
kiją ir sekančių metų 
gegužės 27 d. Heydri
chą, važiuojantį auto
mobiliu Prahos gatve, pa
šovė. Nuo to sužeidimo 
Heydrichas birželio 4 d. 
mirė ir Hitleris įsakė 
naują teroro bangą, ku
rios metu buvo suimta 
per 10.000 čekų ir 1.300 
sušaudyti. Sušaudyti bu
vo ir visi Lidicos kai
mo gyventojai, kuriame 
tariamai slapstėsi Kubis 
ir Gabcik. Visa tai pa
darė reikiamą įspūdįpa- 
saulio opinijai, tačiau na
ciai po to vėl perėjo 
prie ’zuckerbrot’ poli-

kėme tinklus, kai staiga 
pajutome stiprų pasiprieši
nimą. Tada mes pradėjome 
traukti iš lėto, atsargiai ir 
staiga, kai tinklai jau buvo 
beveik vandens paviršiuje, 
pamatėme daiktą...

— Kokį 'daiktą, — susi
domėjo amerikiečiai.

— Dar vandens apsemp- 
tą sunku buvo gerai įžiūrė
ti, bet tai buvo lyg kam
puota juodos spalvos dėžė. 
Tai nebuvo bomba. Ir mes 
matėme dar kitką.

— Ką? Ką? — sušuko 
amerikiečiai nekantrauda
mi.

— Kažką panašaus į pa
rašiutą. Mes bandėme iš
kelti į denį, bet mūsų tink
las nėra tiek stiprus, kad 
galėtų kilnoti tokius daik-

VIESĖOMl (HlfltUF PIRKITE JAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German 5th — $0.98

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ...

5th — $3.69
5th — $3.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

tikos, nes jiems buvo 
reikalingas Čekijos ūki
nis potencialas.

***
Karui prasidėjus, Hit

lerio ir SS vadovybės pa
žiūros į Rytų Europą bu
vo visai vienodos. Jos gy
ventojus reikėjo visom 
galimom priemonėm su
mažinti ir vietoje jų ap
gyvendinti vokiečius. Ry
tų Europos gyventojai, 
pagal vokiečių propa
gandą , buvę tik "Unter- 
mensch", biologiškai pa
našūs į vokiečius, tačiau 
dvasiniai lygūs parazi
tams. Galima teigti, kad 
visa eilė jaunų vokiečių 
tam propagandos vaizdui 
patikėjo, tačiau netrukus 
ir jiepraregėjo. Jau 1942 
m. SS saugumo tarnyba 
pranešė iš Reicho, kad 
pačioje vokiečių tautoje 
vyrauja pažiūra, jog pro 
paganda apie sovietus 
skelbia netiesą. SS gene^ 
rolai, kurie priešingai 
Wehrmachto aukštiems 
kariams, nebijojo būti ap 
kaltinti priešnacišku nu
sistatymu, nebijojo tie
są pasakyti pačiam 
Himmleriui. Vienas jų
— Steiner — net rado 
reikalo konstatuoti, kad 
karas įmanomas laimė
ti tik su ukrainiečių tal
ka, kuriems reikia sku
biai duoti nepriklausomy
bę.

Himmleris apie tai bi
jojo pasakyti Hitleriui. 
Kai Galicijos gubernato
rius SS - Brigadenfueh- 
rer dr. OttoWaechter su
organizavo SS - Legioną 
"Galiciją", į kurį stojo 
100.000 ukrainiečių, kilo 
sumanymas "Galicijos" 
vardą pakeisti į "Ukrai
ną". Himmleris tada iš
leido aplinkraštį (1943 
m. liepos 14 d.), kuriuo 
uždraudė kur nors ofici
aliai vartoti žodį Ukrai
na. Waechteris tačiau ne
nusileido, nurodydamas 
kad ukrainiečių naciona
linio jausmo slopinimas 
prieštarauja pačių vokie
čių interesams. Himm
leris tų argumentų pa
veiktas savo įsakymo ne
atšaukė, tačiau kartu pa
reiškė, kad Ukrainos var
do linksniavimas yra ne- 
baustinas. F o metų, kai 
padėtis fronte visai pa
šlijo pats Himmleris įsa
kė "Galicijos" divizijos 
vardą pakeisti į "1-oji 
Ukrainiečių Tautinės Ar
mijos divisija". ,Fo uk
rainiečių tokios pat "gar
bės" susilaukė ir gudai.

Tuo tarpu projektas su
daryti pačių rusų armi
ją kilo ne SS viršūnėse, 
bet Wehrmachto. Gene
ralinio štabo karininkai 
iš pat pradžių turėjo 
idėją, kad reikia iš rusų 
belaisvių sudaryti Rusi
jos Išvadavimo armiją. 
Jie turėjo jai ir vadą, 
būtent 1941 m. Maskvos 
žiemos mūšio laimėtoją 
generolą lt. Andrejų Am 
drejevičių Vlasovą, ku
ris 1942 m. pateko į vo
kiečių nelaisvę. Hitle
ris tačiau uždraudė apie 
tai galvoti. 1943 m. bir
želio 8 d. jis pareiškė: 
"Ich baue nie eine rus- 
siche Armee auf" (Aš 
niekados nekursiu rusų 
armijos). Wehrmachtas 
kapituliavo. Kovą toliau 
tęsė ... viena moteris
— Melitta Wiedeman. GP 
muši Petrapilyje, ji dir
bo- priešsovietinės pro
pagandos srityje ir su
galvojo, kad rusų armi
ją galės įsteigti ne kas 
kitas, bet tik ... SS.

(Bus daugiau)
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Tautinės nuodėmės
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 

vasario 23 d. laidoje til- 
pusį vedamąjį talpiname 
ištisai ir be komentarų.

Ką? Ar ir nuodėmės tautinės? 
Seniau sakydavo, kad Dievas yra 
lenkiškas, ir lietuviškos maldos 
nesupranta. Bet tai nesąmonė. 
Ar galime tad sakyti, kad yra 
lietuviškų nuodėmių? Juk nuodė
mės yra aplamai žmogiškos, ir 
rodos, su tautybe nieko bendro 
neturi! Taip, teologiškai žiūrint, 
nuodėmės yra universaliai žmo
giškos, tačiau psichologine pras
me jos gali būti daugiau ar ma
žiau susijusios su kuria nors 
tauta. Pvz. puikybė, tuščias pūti
masis labai būdingas lenkams, 
kiek mes juos pažįstame, ir žy
miai mažiau charakteringas lie
tuviams. Suktumas priskiria
mas daugiau prekybinėms tau
toms -- žydams, čigonams ir 
pan. Girtuokliavimas nėra sve
timas visoms tautoms, tačiau 
šioje srityje vargiai kas pra
lenks slavų tautas bei jų kai
mynus ir t.t. Kaip gi su lietu
viais? Ir mes turime "tautinių" 
nuodėmių, t.y. tokių, kurios su
sijusios su istorijos eigoje su
siformavusiu lietuvio būdu. Vie
na tokių ryškių ydų yra sunkiai 
apvaldomi, aitrūs tarpusavio gin
čai. Svetimtautį lietuvis lengviau 
pagerbia ir jam nusilenkia nei 
savo tautos žmogui. Saviesiems 
lietuvis yra keistai neatlaidus ir 
tai dažnai neesminiuose daly
kuose. Seniau juokėmės iš "bylų 
dėl linų markos" ir manėm, kad 
tai neišlavintų kaimiečių-būdo 
bruožas, kuris vedžiojo juos po 
įvairius teismus. Apsidairę gi 
dabar, kai toną duoda mūsų švie
suomenė, matome, kad ir aukš
tesnis išsilavinimas- nedaug ką 
pakeitė.

♦♦♦
Tik pažvelkime į stambesniuo

sius faktus. Štai kad ir Čiurlio
nio Galerija Chicagoje. Jau ke
linti metai ten "verda". Kilęs 
ginčas dėl galerijos administra
vimo buvo nuvedęs net į ameri
kiečių teismą. Gerai, kad paga
liau po ilgo tąsymosi skelbia
mas ginčo galas, nors vis dar 
ten kažkas smilksta. Panašiai 
buvo su Vasario 16 gimnazija: 
kiek rašalo išlieta, kiek nervų 
sugadinta, kol pagaliau nusira
minta. Įsisiūbavimas buvo toks, 
kad net gimnazijos egzistencija 
atsidūrė pavojuje. Bene triukš
mingiausias ginčas kilo Brazi
lijos lietuvių tarpe dėl buvusių 
lietuvių mokyklos rūmų išnuo
mojimo Tėvams jėzuitams, taip 
pat lietuviams. Ginčas tebėra ne - 
išspręstas ir dabar. Susidarė 
du frontai, kurių vienas kovoja 
neva "gelbėdamas" nenaudoja
mos apleistos mokyklos rūmus 
nuo lietuvių vienuolijos "įsiver
žimo", o kitas --gindamasbend
rą lietuviškos visuomenės in
teresą. Ginčas išsiplėtė į asme
niškumus, į tarpusavį niekinimą 
ir apkartino sugyvenimą. Pana
šių "kovų" yra daugelyje lietu
vių kolonijų tik žymiai siaures
niu mastu. Tai "audros stiklinė
se", bet jos tiek įsisiūbuoja, kad 
savieji neberanda kalbos su sa
vaisiais, nuo jų atsiriboja ir nu
eina pas svetimuosius, kur 
randa daugiau respekto ir gie
dresnę atmosferą. Tai dažni 
reiškiniai, kurie turi gilias šak
nis mūsų būde.

Galimas dalykas, kad ta sun
kiai apvaldomo ginčo nuodėmė 
nėra išskirtinai lietuviška, kad 
ją turi ir kitos tautybės. Bet tai 
menka paguoda: žinojimas, kad 
ta pačia liga serga ir kaimynas 
nieko nepadeda. Padėti gali tik 
savos ydos pažinimas ir ryžtas 
ją apvaldyti. Jei gyventume sa
voje lietuviškoje valstybėje, per
dėto ginčo ydą lengviau galėtu

me apvaldyti, nes savos valsty
bės ir jos institucijų buvimas 
sudarytų sąlygas autoritetin- 
gam ginčo sprendimui. Išeivijo
je tokių saistančių autoritetų nė
ra. čia kiekvienas kareivis jau
čiasi karininku, o eilinis kari
ninkas -- generolu. Yra daug 
įsakinėjančių, bet mažai klau
sančių. Visa mūsų bendro su
gyvenimo atrama yra tiktai ge
ra valia bei respektavimas bend
ros gerovės. Ten, kur to nėra, 
iškyla asmeninis arba grupinis 
egozimas, kuris pakerta ir at
kakliausius idealistus, bet nie
ko neišsprendžia. Aukščiausias 
mūsų tribunolas turėtų būti ge
ra valia ir racionalus galvoji
mas. Fatališka lietuviu silpny
bė yra ta, kad jie sprendžia da
lykus ne tiek protu, kiek jaus
mu, t.y. duoda pastarajam pir
menybę. Tuo būdu kyla jausmi
niai užsikirtimai, užgožia pro
tinius motyvus ir nuveda į nea
pykantos pozicijas, iš kurių sun 
ku beišeiti. Dažnai tos pozicijos 
ginamos dėlto, kad "reikia" gin
ti, o kai įsikarščiuojama, prade
dama dirbtinai telkti argumen
tus, kad būtų žūt būt laimėta. 
Ginčytis mokame, bet retai su
gebame racionaliai svarstyti ir 
spręsti. Kol to nepasieksime, ne- 
išsivaduosime iš nelemtos "lie
tuviškos" nuodėmės. Pr. G.

AUKOS DIRVAI
V. Končius, Chicago.......... 1.00
V. Melinis, Matawan......... 2.00
Z. Obelenis, Cleveland ..... 2.00
J. Vaineikis, Chicago........ 2.00
J. Cinkus, Chicago............4.00
P. Stempužis, Cleveland ... 2.00
A. Daugirdas, Cleveland ... 1.00
St. Dalius, Hamilton ..........1.00
V. Katinas, Woodhaven .... 3.00
V. Alksninis, Maspeth .... 4.00 
P. Petrušaitis, Rzcine.... 4.00
P. Kudukis, Cleveland..... 1.00
A. Gešvantas, Chicago .... 4.00

Sunku dabar net ir 
apie Vasario 16 d. minė
jimus rašyti. Ir štai dėl 
ko: atsirado smarkių 
"veikėjų” (o gal ir iš
minčių), kurie laike ke- 
lerių metų sugebėjo be
veik per visą lietuvių iš
eivių periodinę spaudą 
išrėžti tirštą raudo
ną brūkšnį: Visi minė
jimai yra banalybės, dau
gumos kalbėtojų šnekos 
yra plepalai, poetų ar ki
tų iškilesnių asmenų pa
gerbimai nereikalingi, 
nes jie nei mokslo, nei 
politikos, nei meno žmo
nių didesniais nedaro 
(sic!). Visi tie teigimai 
yra nepaprastai mo
dernūs ir sensacingi! Ir 
išvadą pasidaryti labai 
nesunku: nustokim kalbė
ti, spirkim į šalį minė
jimus ir pagerbimus, pa- 
laidokim ir taip jau ne
puošnų savo socialinį gy
venimą, sulįskim į savo 
kertes, apsipilkim akis 
scotch’u ir soda, na, ir 
ko dar daugiau berei- 
kės? Man regis, tie žai
dimai, randą erdvę mū
sų periodikoj, yra labai 
neapdairūs if net įtarti
ni. Kas kas, o ponai re
daktoriai tokių "nuomo
nių" sulaukę,turėtų labai 
rimtai apie jas pagalvo
ti.

Lietuvos nepriklauso
mybės 49 metų sukaktis 
Bostone šiemet buvo mi
nima vasario 19 d. Šven
tė turėjo įvykti įprastoj

A. Patalauskas, Detroit ... 2.00
E. Smieliauskas, Chicago.. 2.00
V. Gaidelis, Omaha...........1.00
E. Bumelis, Chicago......... 2.00
T. Balionis, Madison........4.00
T. Blinstrubas, Chicago....4.00
P. Jocius, Cleveland ........ 2.00
A. Vasiliauskas, Cleveland L00
S. Paulius, Chicago......... 4.00
G. Venckūnas, St. Louis .. 3.00 
Dr. P. Švarcas, Mascoutah 5.00 
F. Baranauskas, Cleveland 2.00 
J. Bachunas, Tabor Farm 10.00 
James J. Twohig, Boston 25.00
L. Izbickas, Boston.........  10.00
V. Bložė, Cleveland......... 5.00
V.Labanauskas, Chicago .. 3.00

MALĖ HELP WANTED

UNITED SHOE 
MACHINERY CORP.

One of the nation’s foremost corporations offers opportunity:

WANTED — EXP. TOOL & DIE MAKERS 
also

OFFERS NEW OPPORTUNITIES FOR 
QUALIFIED MACHINISTS.

Would aspire to become 
TOOL & DIE MAKER 

if you ųualify.
We would assist in your further development.

Stop by for a talk with Mr. Ray Tremblay at 55 War- 
ren Avė., Whitman, Mass. or call 617 — 447-4450 
and arrange for an apointment at your convenience.

USM Leads
An Equal Opportunity Employer

(24-27)

F1REMAN-PAPERMUL
MUŠT HAVE 2ND CLASS LICENSE. SHIFT W0RK. 
STOKER AND PULVERIZED COAL BURNING 
BOILERS.
WILL PROVIDE TRAINING TOWARD YOUR EN- 
GINEER’S LICENSE. INCLUDES SHIFT DIFFEREN- 
TIAL, LIFE INSURANCE AND MEDICAL BENEFITS, 
RETIREMENT PLAN ETC.

ST. REGIS PAP C0.
MAIN ST., 

EAST PEPPERELL, MASS.
An Eąual Opportunity Employer

MENTION THIS AD (24-26>

vietoj — So. Bostono 
Aukšt. mokyklos audito
rijoj. Tačiau paskutinėm 
valandom prieš parengi
mą šventės rengėjai pa
tyrė, kad toj salėj moki
niai "pataisė" fortepio- 
ną, atseit, ten negalės 
įvykti minėjimo koncer
tinė dalis. Galvotrūk
čiais teko keltis į savo 
salę — į Lietuvių Pilie
čių d-jos namus, kurie 
tokiam parengimui yra 
ankštoki. Pagirtinas ren
gėjų nuopelnas, kad "per. 
sikraustymą" per kelio
lika valandų jie atliko be
veik tobulai: tautiečių 
prisirinko sausakimša 
salė, garbingasis sve
čias Mass. viceguberna- 
torius p. Sargent buvo 
rastas su policijos tal
ka ir tinkamai prie kitų 
durų sutiktas. Nieko ne
padarysi, tenka ir su to
kiais vargais susitikti.

Vasario 16 d. minėji
mą, kaip visuomet, ren
gė ALT Bostono sk., ku. 
rio pirmininkas šiemet 
yra dipl. inž. Vyt. Izbic- 
kas, tautinės srovės 
žmogus. Ta proga buvo 
išrūpintos deklaracijos, 
kurias paskelbėMass Gu
bernatorius John Volpe 
ir Bostono burmistras 
Collins. Adv. J. Griga- 
lus jas perskaitė minė
jimo metu.

Šventė prasidėjo 10 
vai. ryto šv. Petro liet, 
parapijos bažnyčioj. Or
ganizacijos pamaldose 
dalyvavo su savo vėlia
vom. Antrą vai. po pie
tų rinkomės minėtonLie
tuvių Piliečių d-jos sa- 
lėn, kur buvo prisimin
ta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 49-ta 
sukaktis. Rūpestingai 
paruoštai programai va
dovavo inž. Vyt. Izbic- 
kas. Minėjimui pritaiky
tą maldą kalbėjo klebo
nas kun. Bartašiūnas. 
Trumpą žodį tarė ir kon- 
sularinės tarnybos var
du susirinkusius pasvei
kino Lietuvos garbės kon
sulas adv. Ant. O. Shal- 
lna. Šiltu žodžiu šventėn 
įsijungė vicegubernato- 
rius Sargent. Šventės pro
ga lietuvius pasveikino 
Baltų d-ja, latviai, ukr ai - 
niečiai ir pavergtų tau
tų organizacijos atsto
vas. Vėliavų įnešimu ir 
pagerbimu rūpinosi St. 
Dariaus posto komandie- 
rius St. Trepauskas. 
Himnus giedojo šv. Pet
ro parapijos choras, va
dovaujamas komp. J. Ka
činsko. JAV vyriausybei 
ir Kongresui rezoliuciją 
paskaitė stud. A.Lapšys, 
kuri buvo vienbalsiai 
priimta.

Pagrindinis šventės 
kalbėtojas šį kartą atki
lo iš Cleveland, Ohio. 
Tai Aleksandras Laiku - 
nas, Vilties d-jos pirmi
ninkas, iki šiol nematy
tas vyras Bostone. Jo 
kalbos tema "Vasario še
šioliktoji ir mes" aiš
kiai byloja, kad buvo at
sigrįžta į šią dieną, į 
mūsų uždavinius ir sie
kius. Al. Laikūnas savo 
kalbą pasakė itin gražia 
lietuvių kalba ir gera iš
raiška.

Al. Laikūnas dėjo ak
centus tokiem savo sam
protavimam: ..."yra jė. 
ga, kuri laiko perspekty, 
voje visuomet išeina lai
mėtoja, nors ir be kumš
čio, nors Ir be šarvuo
čių divizijų. Tai morali
nė jėga. Ir ji kaip tik

Bostone
remia mūsų pusę". Pri
siminęs kultūrinio ben
dradarbiavimo klausi
mą, jis tarė: "Kas iš to, 
kad komunizmas keičia
si ir liberalėja, jeigu 
Lietuvos laisvėjimo 
kryptimi nepasistumia- 
ma nė per pėdą!" To
liau kalbėtojas stabte
lėjo ties senu, bet vis 
nepasiekiamu idealu:... 
"Mes patys turime dau
giau susiklausyti ir glau
džiau susigrupuoti apie 
savo politinę vadovybę. 
Ne jai kliudydami ir ją 
be atodairos kritikuoda
mi, bet paremdami ir 
jos pastangoms talkin
dami moraliai ir mate
rialiai". Be to, Al. Lai
kūnas prisiminė laisvo
jo pasaulio liet, spaudą 
ir knygą, kurios sunkiai 
bepri si šaukia skaityto
ją bei rėmėją, kai iš už
sienio p avė r gton tėvynėn 
patekęs liet, laikraštis 
eina iš rankų į rankas, 
kol susitrina į neišskai
tomus skutelius . Savo 
kalbą Al. Laikūnas baigė 
min. St. Lozoraičio žo
džiais: "Mes žinome, 
kad sovietų okupacijai 
Lietuvoje dar nematyti 
galo. Tačiau mums yra 
aišku, jog smurtas tarp
tautiniuose santykiuose

ar atskirų tautų gyveni
me nieko neišsprendžia 
galutinai. Sprendžiami 
dalykai yra patriotizmas 
ir laisvės siekimas".

Šventės meninę dalį at
liko solistė Daiva Mongir- 
daitė, jautriai padaina
vusi keletą liet, dainų, B. 
Kerbelienės rūpestingai 
paruoštas trio (G. Karo- 
saitė, inž. K* Barūnas, 
Lingertaitis), atlikęs 
kanklių muzikos fone po
eto Bern. Brazdžionio 
poemos Vaidila Valiūnas 
ištraukas, ir Šv. Petro 
parapijos choras, kurio 
nepavargstantis vadovas 
yra komp. Jer. Kačins
kas, iškilmes baigęs St. 
Šimkaus sukurtu mūsų 
antruoju himnu Lietu
viais esame mes gimę. 
Meninė programa nebu
vo ilga,, bet kiekvienas 
taškas buvo ryškus.

Kaip adv. Young, pra
nešė, aukų ALT-bai šioj 
šventėj surinkta beveik 
1500 dolerių. Bet auko
tojai Bostone šiemet 
kiek susiskaldė — vieni 
aukojo tiesiog Tautos 
fondui, t.y., Vlik-ui, o 
kiti AL Tarybai. Taip 
bendra aukų suma gal 
prašoks ir 2000 dole
rių. Žinoma, šiuo atve
ju gal nėra esminis da
lykas, į kurį krepšį mes 
savo auką dedam, daug 
svarbiau, kad ryžtamės 
laisvės kovai aukoti. St.S.

JAUNIMO SUBATVAKARIS
Palengva susidarė tra

dicija vasario mėn. kul
tūrinį subatvakarį skir
ti jaunimui. Vakaras jau 
kelinti metai iš eilės 
praeina Vasario 16-to- 
sios ženkle. Ir to vaka
ro programą visuomet 
atlieka jaunos jėgos. 
Programų pobūdis — 
pokalbiai viena ar kita 
lietuviško gyvenimo te
ma, paskaitos, jaunosios 
kartos veikėjų pasisaky
mai. Vakarus dažniausia 
paruošdavo Bostono neo. 
lituanai.

Šių metų vasario 18.d. 
subatvakaris buvo tru
putį kitokio pobūdžio. 
Svečias iš Clevelando Al- 
Laikūnas atvežė K. S. 
Karpiaus gamintą prezi
dento Ant. Smetonos fil
mą. Tai dokumentinis fil
mas, teaprėpiąs tik ke
letą vaizdų iš preziden
to Smetonos gyvenimo 
jau tremty, JAV, kurin 
įjungtos ir velionio lai
dotuvių apeigos. Kaip do
kumentas šis K.S. Kar
piaus darbas turi išlie
kančios vertės. Ir tikrai 
buvo miela to filmo pa
žiūrėti. Tenka tik apgai
lestauti, kad nebuvo su
suktas didesnis filmas, 
apimąs nors dalelę prezi
dento Ant. Smetonos dar
bų ir gyvenimonepr.Lie
tuvoj.

Subatvakario jaunimi- 
nę programos dalį atliko 
komp. Jul. Gaidelio mo
kiniai Laima Baltušytė, 
Saulius Cibas, Aldona 
Dabrilaitė ir Birutė Vaič- 
jurgytė. Visi jie jau ge
rokai skambinimo tech
niką apvaldę pianistai. 
Jų amžius 11 - 16 metų. 
Visi keturi skambino sun
kius muzikos kūrinius ir 
visi savo uždavinį gra
žiai atliko, klausytojams 
sudarydami malonų ir 
viltingą įspūdį. Birutė 
Vaičjurgytė be skambi
nimo jautriai ir gera iš
raiška paskaitė du Mai
ronio eilėraščius —Va
karą ant keturių kanto

nų ežero ir Poeto meilę. 
Visiems keturiems pro
gramos dalyviams buvo 
įteikta pats naujausias 
J. Kapočiaus leidinys — 
Ant. Vaičiulaičio nove
lių rinkinys Gluosnių dai
na.

Šiame kult, subatvaka- 
r y buvo pasveikinti p. 
Cibai, įsikūrę naujoj so
dyboj (inž. Edm. Cibas 
yra ilgametis kult, su- 
batvakarių komisijos pir
mininkas). Ta proga p. 
S. Cibienei buvo įteikta 
rožių puokštė, o inž. Ci
bui P. Galaunės knyga 
Lietuvių liaudies menas.

Vakaras praėjo malo
nioj ir jaukioj nuotaikoj 
Viešnių ir svečių buvo 
pilna salė. Jų tarpe gau
sus būrys jaunimo.

Kitas kult, subatvaka
ris bus rengiamas š.m. 
kovo 18 d. Ir vis toj pa
čioj vietoj — ALTS-gos 
Bostono sk. namuose, 
So. Bostone.

(t.st.)

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
ENCINE LATHE MEN 

Experienced for thread gage shop. 
Mostly small vvork in rounds. Steady 
and permanent with excellent work- 
ing conditions for right man 40 to 
60 hours .per week. Threadco Co.. 
3842 W. 1 I Mile Rd., Berkley, Mich. 
313 LI 5-6363. (19-28)

TURRET LATHES 
AUTOMAT1C SCREW 

MACHINE 
MILL HANDS

PETERSON MACHINE
PRODUCTS CORP. 

27040 Princeton 
lnkster, Mich.

(18-24)

Injection Molder 
neęds

Tool Moker
This it an onanin* for a top 
flisht crafttman for a small tool room; at a working suporvlsor 
handllns a wldo varioty of tool- ins. He will have an opportunity 
for advancement to the Englneer- 
Ino Dept. Contact Personnel Manaoer for interviu* at:

Rohrarlnt Plastlcs Dlv, 
Hijts litatrles, Ine.
494 Rmfman Rd.
Milaa, Michigan
Phane 4194111

(24-29)
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AKIMIRKOS

Atrodytų, geroia m a s i s 
skaitytojau, kad šiuo metu 
dar nekažkaip su mūsų me. 
cenatų ir žinovų premijuo 
jamais romanais. Ir ben1 
kaip man matėsi, "Trečio
sios moters” blauzdos buvo 
gana plonos, per plonos, tie
siog vieni kauleliai be mė
sos. Ir keliai susiraukę bei 
kreivi, kurių neuždengsi nei 
filosofo Tado kepure. Ir idė
jų bei estetinių vertybių la- 
šuota suknelė padūkusiai 
trumpa, — dar trumpesnė, 
negu Paryžiaus modisto 
Andrė Courrėges šiais me
tais galutinai nustatytoji 
ilgio riba (šeši coliai vir
šum kelių, maždaug per 
angliakasio plaštaką).

Gi mecenatai su leidėjais 
be reikalo Barono knygai 
dar užvilko iškilmingą cha
latą autoritetui padidinti. 
Pirmiausia po nosim tau 
pakiša diplomą — jury ko
misijos ”akto” fotokopiją 
su penkiais gryno rašalo 
ekspertų parašais. Ir, lyg 
to būtų dar maža, viršelyje 
užspausdinta — "Premijuo
tas romanas”.

O kada taip, tai skaityto
jas būni iš miego pabudin
tas, paaštrini dėmesio as
menį, daugiau tikies ir dau
giau reikalauji. Paskaitęs 
šiaipjau eilinį neperblogą 
romaniuką, liktum ramus 
ir gal patenkintas. Bet kai 
tau įsiūlomas premi
juotas romanas, tai 
viltys tavyje kitaip suban
guoja. Tu pasidarai kritiš
kas ir išdidžiai nori pats 
patikrinti ekspertų spren
dimą. Ir jei kas nepatiko ar 
nusivylei, tuoj šoksti pro
testuoti, tuoj šauki: — ne
teisybė, skandalas, klasta!..

★
Morą listų atsiprašyda

mas, betgi rizikuočiau pra
sitarti, kad laimei ne viskas 
būna negražu ir nedora,- kas 
storai nepridengta. Iš tik
rųjų, nežiūrint to, kad Alo
yzo Barono romanas ir bu
vo premijuotas, jis vistiek 
turi porą trejetą labai tei
giamų, visai gerų savybių.

Stilius, žinoma tik vidu
tinis, gerokai nelygus, vie
tomis palikta perdaug neiš
valytos sintaksės, žodynas 
kuklokas, bet užtenkamas. 
Dviem žodžiais — kaip ir 
1 a i k raštininkiškas stilius. 
Nieko nuostabaus, rašyto
jas jau eilę metų dirba

Duetas su poetu
dienraštyje. Ir todėl rašo 
daug, greitai, paskubom, 
"under pressure”, bet gy- 
vai, konkrečiai, iš karto ir 
tiesiai, be per ilgų įžangų, 
lyriškų išdailinimų ir psi- 
cho-ana-lytinių perčiupinė- 
jimų.

Bet tiems, kurie iš mūsų 
grožinėje prozoje vis dar il
gimės ir poetinių polėkių, 
Baronas protarpiais irgi nė
ra kurčias. "Trečiojoje mo
teryje” jis, pavyzdžiui, dai
liai praveda Vilniaus Ka
tedros vienišo evangelisto, 
į savo skaitomą knygą įsi
gilinusio, motyvą, tik gal 
per dažnai jį pakartodamas.

Bet ypač taikliai, šiltai ir 
vykusiai jis panaudoja Al
gimanto Mackaus kai ku
riuos moderninės lyrikos 
posmus, Nuo anų senų lai
kų, kai apysakose būdavo 
kartais užsimenami Mairo
nio eilėraščiai, aš gangreit 
nežinočiau kito tokio ryš
kaus atvejo, kur lietuvis 
beletristas taip jautriai įsi
gyventų ir gražiai pagerbtų 
savo mirusį draugą, jauną 
e k s travagantišką lietuvių 
poetą.

★
Algimanto Mackaus ”Ne- 

ornamentuotos kalbos ge
neracija ir augintiniai” 
(Santaros leidinys) savo 
laiku man nedarė didesnio 
įspūdžio. Prisipažinsiu, — 
net slėgė formos chaotišku
mu, šiurpiu ”nihilizmu”, 
dvasinio protesto juodumu, 
žymiai daugiau pagavo jo 
mažesnis, bet labiau išbren- 
dęs jau pomirtinis leidinys 
"Chapel B”.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

BRONYS RAILA

Ir štai dabar, sekdami ro
mano įvykius, užkliūvame 
vietas, kur rūpesčių ir ne
rimo kankinamos Aldonos 
nuotaikai paryškinti Baro
nas keliais atvejais įjungia 
jos skaitomas Mackaus au
gintinių generacijos eiles, 
ypač iš poemos apie Vil
niaus žyduko Jureko tra
gišką gyvenimą ir mirtį. Ir 
kaip visa tuomet kitaip su
švinta, gyvybe įsižiebia, pa
sidaro aišku ir būtina! Nes 
panaudota tinkamu laiku ir 
reikalingoje vietoje, kuo
met herojė mąsto apie kitą 
Vilniaus geto žyduką — sa
vo buvusį augintinį Liuką...

šis motyvas yra vienas 
iš poetiškiausių ir gražiau
sių romane. Visai pasakai 
jis įpučia žymiai daugiau 
prasmės ir estetinės vertės, 
negu pvz. lėkšti ir bereika
lingi "filosofo” Tado Su 
Kepure sapaliojimai.

Ir kai šitaip pakurstytas, 
šiandien vėl perskaičiau Al
gimanto poemą apie aną 
Jureką, norėčiau drauge su 
Baronu pacituoti dar kelias 
eilutes. Posmą, tegu ir per 
painiai suornamentuotą ro
kokinėje Mackaus kalboje, 
bet iškalbingą ir giliai su
smingantį mūsų žuvusių ir 
žūvančių žydiškų ir lietu
viškų generacijų dramo
je: —

Raudoki Jureko likimą, 
Vilniaus sinagogų 

kantoriau, 
raudoki žalią Jureko 

karstą 
kraujo iliuminacijoj, 
moliuskų eisenoj

į žiaurios istorijos 
aplanką.

★
Pasvajokim dar valandė

lę, brangus skaitytojau, in
tymioje bevaikės motinos 
ir tragiškai žuvusio jauno, 
poeto "Augintinių” poemos, 
elegijoje. Kaip keistai su
sipinančiai liejasi į duetą 
abiejų pergyvenimai — ir 
s u b r e ndusios emigrantės 
moters Amerikoje, ir čia 
vos spėjusio subręsti jauno 
poeto, kurio ”rasė nepatyrė 
džiaugsmo”, bet pasąmonis 
jam kalbėjo;

Įsižiūrėki į vidurnaktį, 
augintini sūnau: 
kas mirę šiandien — 
vakar buvo gyva 
mėnulio baltojo šaly ...
Skaitydama šiuos Algi

manto Mackaus žodžius, Al
dona Kevėnienė (rašo Ba
ronas) "žiūrėjo atviromis 
akimis į lubas, į kurias kri
to mažas stalinės lempos 
apvalumas. Kas yra tėvy
nės ilgesys, ji galvojo, ir 
kodėl toks ilgesys ateina ir 
kankina, ar tik todėl, kad 
tu ten toje aplinkumoje gi
mei? Bet juk tu neatmeni, 
kad ten gimei, bet atmeni, 
kur augai, ir tavo mažytėn 
sielon įauga kasdienybės 
detalės, žmonės, daiktai ir 
dalis aplinkos. Įauga pus
amžių medžių apdžiūvę ša
kos, ir varnų riksmas, ir 
dulkantis kelias, ir mažas 
upelis, ir sniego šaltis ir 
net nuplaukiančių mažų de
besėlių margumas. Ir Aldo
na su džiaugsmu, rodos, jai 
diktuotus posmus perskaitė 
iš knygos:

Skausmingai atsiremki 
savo rasės, 

augintini sūnau!
Sidabro augalai ir žvėrys 
šnekės gimtąja su tavim 

kalba:

... girelėj augo
žalia liepelė.
Tai ten laivelis tavo, 
tai ten irklelis klevo.”
Ir šį romano skyrių Baro

nas užbaigia dviem saki
niais: —<

"Lauke pūtė vėjas, snie
gas vis glaudėsi apie gyva
tvorę, aukštai plakėsi vieni
šos lempos, lyg norėdamos 
nutrūkti nuo amžių varžtų 
ir pakilti erdvėn, kaip de

WANTED
FABRICATORS, WELDERS, 

ENGINE LATHE OPERATOR, 
MACHINISTS

Year around, inside, steady work, paid vacation 
and fringe benefits.

WRITE, CALL OR APPLY MR. J. ABERNETHY 

INDUSTRIAL WELDERS 
AND MACHINISTS

1003 MINNESOTA AVENUE, DULUTH, MINNESOTA 
(218) 727-8559

(22-31)

gančios paukštės.
Viduj šlamėjo radiatoriai, 

sruveno radijo muzika, če
žėjo vartomi laikraščiai, 
buvo nuostabiai ramu, ge
ra, nuobodu ir beprasmiš
ka”.

Bet mums taip pat tru
putį nuostabu ir daug ra
miau, kai tokiose romano 
vietose pagaliau pajuntam 
jau gero ir ne beprasmiško 
rašytojo dvelkimą.

A. BALAŠAITIENĖ

ABEJONĖS VALANDA
NOVELĖ

(2) Ją vilio
jo mokytojos darbas, ir Rimgailė, gavusi draudi
mo įstaigoje mašininkės tarnybą, su neįprastu sa
vo amžiui užsispyrimu, pradėjo taupyti pinigus 
universitetui. Atsisakydama net tokių pigių pra
mogų, kaip kinas ar čiuožykla, Rimgailė dėjo cen. 
tą prie cento. Pamažu bėgo laikas, ir tik nežy
miai banke augo sutaupos. Tuo tarpu jos draugai 
nutolo, jos draugės buvo bebaigiančios studijas 
ar ištekėjo. Rimgailė buvo vieniša, nors savo 
vienumoje ji nebuvo nelaiminga. Ir tik vieną sva
jonę ji sau leido — matyti save dėstančią aukš- 
tesnioje mokykloje, apsuptą jaunų žmonių, jaunų 
veidų...

Tik po daugiau kaip penkių metų Rimgailė 
išdrįso mesti tarnybą ir pradėti studijas. Gyven
dama kukliai ir taupiai, dirbdama vasaros atos
togų metu, ji apskaičiavo kad jai pavyks įsigyti 
diplomą studijuojant pilną laiką. Prieš paskuti
niaisiais metais universitetas jai pasiūlė stipen
diją ir kalbino pasvarstyti jų pasiūlymą likti uni- 
vestitete asistente, vėliau su galimybe siekti ma
gistro laipsnio universiteto lėšomis. Rimgailė bu
vo palyginti laiminga, nes jos gyvenimas pagaliau 
įgijo prasmę ir ji matė save pasiekusią tikslą.

Ir tada...
Po vienos ypatingai įdomios paskaitos apie 

egzistencializmo įtaką Amerikos teatre, profe
sorius Skirmantas, sudėjęs knygas į portfelį, pa
suko ne įprasta kryptimi. Atsilikusios studentės 
sužiuro. Jis lengvais žingsniais prisiartino prie 
Rimgailės suolo.

— Laikas būtų susipažinti su mano vieninte
le tautiete. Panelė Rimgailė Šalčiūtė? — jisRim- 
gailę užkalbino lietuviškai, visiškai nekreipdamas 
dėmesio į jį sekančius studenčių žvilgsnius.

— Taip, pone profesoriau, — vos girdimai at
sakė Rimgailė.

— Ar turėtumėte laiko ir noro su manim uni
versiteto kafeterijoje išgerti puoduką kavos? Galė
tume padiskutuoti jūsų darbą, jūs kandidatuojat į 
stipendiją. Gal tęsime pasikalbėjimą kur nors ki
tur? — ir jis kviečiamai ištiesė ranką. Rimgailės 
širdis pradėjo smarkiai plakti, ir savo dideliam 
nusiminimui ji juto, kaip rausta jos skruostai. 
Rimgailė nevikriai pasikėlė, numesdama nuo sta
liuko knygas. Abu pasilenkė jų pakelti, ir jų vei
dai beveik susidūrė. Rimgailė pasijuto tokia ne
paslanki ir medinė... "Tai toks mano pirmasis su
sitikimas su adoruojamu profesoriumi", pagalvo
jo Rimgailė rausdama.

— Mielai ... Ačiū..., — dėliodama knygas, 
sumurmėjo Rimgailė. Iš arti jis buvo dar patrauk
lesnis. Tik dabar Rimgailė pastebėjo, kad jo akys 
buvo tamsiai pilkos, kaip vasaros debesų pakraš
tys.

— Leiskit, aš paimsiu knygas, ir — nelaukda
mas sutinimo, profesorius Skirmantas iš jos ran
kų atėmė knygas ir praleido ją pirm savęs. — Aš 
čia netoli durų turiu savo automobilį. Iki kafeteri- 
jos toloka, — kalbėjo jis toliau. Rimgailė juto, 
kaip į jos nugarą smigo pavydūs kolegių žvilgs
niai.

Ji nebegali prisiminti, apie ką jiedu kalbėjo. 
Ji tik klausėsi jo balso, sekdama jo lūpų judė- 
sius, nepajėgdama suprasti, kaip jie čia drauge 
atsidūrė, beveik intymiai kalbėdami kaip seni pa
žįstami. Pakėlęs akis, jis retkarčiais pasisveikin
davo su pro šalį einančiais studentais ar kolego
mis, bet iš esmės jis su dėmesiu kalbino Rimgai- 
ię.

Nuo tos popietės Rimgailė neturėjo ramybės. 
Iki to laiko jos mintys buvo užimtos tik mokslu, o 
kadaise dar aukštesnėje mokykloje pradėti pusiau 
vaikiški flirtai seniai buvo išgaravę. Ir į jos ra
mią, jauną širdį visu jausmo gaivališkumu įsiver
žė iki šiol nepažinta subrendusios moters meilė 
Pauliui Skirmantui. Rimgailė žinojo, kad bet kokios 
svajonės apie profesorių turėtų būti bergždžios, 
bet jos meilės jam nemažino. Ji tik dar giliau 
užsidarė savyje, bandydama užslopinti ar bent 
nuslėpti savo tikrąjį jausmų stovį. O profesorius 
Skirmantas nuo tos dienos skyrė dėmesį Rimgai- 
lei ir jo kvietimas drauge išgerti puoduką kavos 
buvo daug kartų pakartotas.

Iki šiol nekreipusi dėmesio į ją supančią ap
linką, gandus ir kolegių šnabždėsius,^ ji pradėjo 
klausytis jų kalbų, nes apie profesorių Skirmantą 
gandų netrūko. Jo visada vienoda laikysena, ne
kreipimas į merginas dėmesio tik dar padidino jo 
paslaptingumo nimbą. Niekam nepasisekė iššifruo
ti, kur jis gyvena, nors pastangos buvo dedamos. 
Visiems buvo žinoma, kad profesorius Skirman
tas buvo našlys, kurio labai graži žmona mirė 
prieš eilę metų, ir jis nuo to laiko nebesido
mi moterimis.

(Bus daugiau)
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PAVEIKESNIU LAISVINIMO ŽYGIŲ SĄLYGOS
(Atkelta iš 1 psl.) sąlygų padiktuotą lietu- damos didįjį Lietuvos

pajėgų sutelkimas ir tin 
karnas bei tikslingas jų 
surikiavimas. Savo ruož
tu lietuvių politinės ir in
telektualinės pajėgos 
šiek tiek veikia ir atei
tyje* jei jos sustiprės 
dar labiau veiks tarptau
tinę viešąją opiniją, da
rydamos ją palankesnę 
Lietuvos laisvės bylai. 
Taigi visų laisvųjų lie
tuvių jėgų sutelkimas į 
Lietuvos laisvinimo or
ganizaciją ir tinkamas jų 
surikiavimas yra laisvi
nimo veiklos laidas ir vi( 
na pagrindinių Lietuvos 
valstybės neprikauso- 
mybės atstatymo sąlygų.

VLIK’as Lietuvos po
litinių partijų ir kovos są - 
jūdžių įsteigtas 1944 me
tais pavergtoje Lietu
voje drauge su Lietuvos 
Respublikos Diploma
tine Tarnyba, Lietuvos 
Laisvės Komitetu, Lie
tuvių Bendruomene ir 
senųjų lietuvių išeivių or
ganizacijomis ryžtasi 
telkti į Lietuvos laisvini
mo darbą visas laisvųjų 
lietuvių gyvąsias pajė
gas, jis vadovauja lais
vės kovai. Lietuvos iš
laisvinimui vadovauja
mosios politinės orga
nizacijos pagrindą, ją 
steigiant, sudarė nepri
klausomos Lietuvos po
litinės partijos ir jau 
okupacijoje gimę kovos 
sąjūdžiai. Anuo metu 
toks pagrindas buvo vie
nintelis tikras būdas lie
tuvių tautos politinei va
liai išreikšti, nes lais
vinimo organizacija tada 
atsirėmė į natūralius lie
tuvių tautos valios repre
zentantus — į gyvas, 
gausias politines parti
jas ir veiklius kovos są
jūdžius.

Šiandieną man norė
tųsi atkreipti Tamstų dė
mesys į, sakyčiau, laiko 

WE HAVE OPENINGS FOR QUALIFIED

MILLWRIGHTS
O

ON BOTH THE SECOND AND THIRD SHIFTS 

ALSO

New Britain Gridley Machine 
SET-UP MAN

WHO WILL DOUBLE AS A LEAD MAN FOR 2ND SHIFT

DAYS 
MACHINISTS 

METAL PATTERN MAKERS 
WOOD PATTERN MAKERS

APPLY i

MALLEABLE IRON FITTINGS CO.
BRANFORD, CONNECTICUT

Phone 488-1601
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

vių visuomenės politinio 
pasiskirstymo pasikei
timą ir Lietuvos laisvi
nimo organizacijos pa
grindų lyg ir susiaurė
jimą. Tai darau jau ne 
pirmą kartą; dėl to bū
nu baramas. Tačiau ir šį 
kartą nenukniečiu savo 
minčių tuo reikalu vie
šai nepareiškęs, nes ti
kiu į lietuvių visuomenės 
politinę išmintį, kuri 
anksčiau ar vėliau padės 
Lietuvos laisvinimo or
ganizacijai išplėsti sa
vo pagrindus ir įjungti 
visas gyvąsias politi
nes ir intelektualines pa
jėgas.

Senųjų politinių parti
jų, savo laiku vaidinusių 
pagrindinį vaidmenį Lie - 
tu vos valstybiniame gy
venime, reikšmė menks
ta. Mirtis skina jų na
rius, ir naujo prieauglio 
jos beveik nesusilaukia, 
nes politinėms parti
joms veikti ir tarpti 
nėra tikrosios dirvos — 
nėra savo valdžios, sa
vo žemėje, nėra rungty
niavimo dėl valdžios, nė
ra skirtingų programų, 
nėra skirtingos politi
kos. Šiandieną yra tik vie
na lietuvių politika — jei 
ją galėtume tokiu var
du vadinti, — tai Lietu
vos laisvinimo kova. Ir 
jei Lietuvos laisvės auš
ra dar ilgėliau užgaiš, 
ši politika sujungs mus 
visus į vieną lietuvių 
partiją. Visos kitos po
litinės partijos su savo 
garbinga praeitimi, 
reikšmingu vaidmeniu, 
valstybinėmis tradici
jomis ir politinėmis am
bicijomis, norime ar ne
norime, ilgainiui mirs ir 
kartu su jų gerbėjais ir 
gynėjais nukeliaus į ka
pus. Gali ateiti toks lai
kas, kai politinės lietu
vių partijos išnyks, palik- 

laisvinimo darbą tai vie
nintelei dar gyvai lietu
vių partijai. Tą naująją 
lietuvių partiją sudarys 
jaunoji lietuvių karta, ku
ri Lietuvą myli ir jos 
laisvės kovai ryžtasi ne
mažiau už savo tėvus. 
Jau dabar aišku, kad jau
najai mūsų kartai seno
sios politinės partijos 
yra svetimos ir neįdo
mios. Tai yra visiškai na
tūralu, nes politinės par
tijos negali remtis pra
eities politine tradicija 
ir sentimentu — joms 
reikia tikros dirvos — sa
vo valdžios savo žemėje.

Manau, jau yra’ atėjęs 
laikas Lietuvos laisvini
mo organizacijai palaips
niui pradėti plėsti susiau
rėjusius savo pagrindus 
į tą lietuvių partiją, įjun
giant jos narius į laisvi
nimo darbą ne stebėto
jais, ne patarėjais ar 
smulkių uždavinėlių at
likėjais, bet tikraisiais 
šeimininkais, sprendė
jais. Jau dabar turime 
šimtus jaunosios kartos 
subrendusių politinių ir , 
intelektualinių pajėgų, - 
jų ateityje bus dar dau
giau, — kurioms nėra na
tūralaus būdo įsijungti į 
Lietuvos laisvinimo or
ganizaciją. Mėginimai 
jas įjungti, pirma suva
rant į atitinkamas seną
sias politines partijas, 
nedavė ir ateityje, reikia 
manyti, neduos kiek žy
mesnių rezultatų. Todėl 
reikia pakeisti laisvini
mo organizacijos pačius 
pagrindus, kad būtų na
tūralus kelias ir senųjų 
politinių partijų idėjų ne - 
išpažįstantiems jauno
sios kartos lietuviams 
paveikiai įsijungti į Lie - 
tu vos laisvės kovą. Se
nųjų politinių partijų jė
goms silpstant, tuo pa
čiu ir laisvinimo organi-

zacijos pagrindams siau
rėjant, o iš antros pusės 
naujajai lietuvių parti
jai augant ir stiprėjant, 
reikia ieškoti ir rasti 
būdų, kad visi lietuviai, 
kurie tik gali ir nori, tu
rėtų lygias teises ir pa
reigas dalyvauti Lietu
vos laisvės kovoje. Nega
lima palikti nė vieno už 
laisvinimo organizaci
jos ribų vien tik dėl to, 
kad jis neišpažįsta ku
rios nors senųjų politi
nių partijų idėjos ir ne
garbina atitinkamo seno 
stabo. Mes turime re
aliai vertinti tolydžio be
sikeičiantį mūsų politinį 
pasiskirstymą ir prie jo 
priderinti savo laisvini
mo organizaciją, kad ji 
kiek galint platesniu pa
grindu atsiremtų į lie
tuvių visuomenę, visa
pusiškai sutvirtėtų, į Lie - 
tu vos laisvinimo darbą 
įjungtų visas pozityvią
sias politines ir intelek
tualines pajėgas ir savo 
veiklą suaktyvintų.

Gyvenamojo momento 
reikalavimus supratę ir
tokį kelią jau yra pasi
rinkę kai kurių kitų So
vietų Sąjungos pavergtų 
Europos kraštų, pav.len
kų, laisvinimo organiza
cijos. Lenkų laisvinimo 
organizacijos pirminiai 
pagrindai pakeisti: - ati
daryti vartai ir toms jė
goms, tiems asmenims, 
kurie neatstovauja seno
sioms Lenkijos politi
nėms partijoms, bet gali 
ir nori dėtis į laisvini
mo darbą. Dabartiniu me 
tu Lenkijos politinės va
dovybės sprendžiamasis 
organas yra sudaromas 
tokiu būdu, kad du treč
daliu jo atstovų deleguoja 
senosios politinės parti
jos, o vienas trečdalis iš-
renkamas visuotiniais
laisvųjų lenkų rinki
mais. Renkamieji atsto
vai, suprantama, nepri
valo jokio ryšio su seno
siomis politinėmis Len
kijos partijomis.

Kai kurie mūsiškiai, 
senųjų politinių partijų 
gerbėjai, pirminių lais
vinimo organizacijos pa
grindų gynėjai ir demo
kratijos deklamatoriai 
dėl ne visiškai man žino 
mų priežasčių rinkimų 
baidosi. Todėl sakau, gal

BATUN (Baltic Appeal to the United Nations) buvo suruošęs konkursą tos organizacijos emblemai 
paruošti. Konkurse dalyvavo 22 visų 3 Baltijos valstybių tremty gyveną dailininkai, atsiųsdami pro
jektus ne tik iš Amerikos, bet ir Švedijos, Vokietijos, Australijos ir Kanados. Viso gauta 69 projek
tai. Jury komisija atrinko 3 naudotinus įvairiems tikslams piešinius, laimėtojams paskirdama pini
gines premijas.

Nuotraukoje jury komisija, atrinkusi tinkamiausias emblemas: dail. K. Zoromskis, dail. prof. A. 
Annus,- BATUN’o pirm. prel. J. Balkonas, komisijos sekretorė Dr. Bungs, P. Vietnamo ambasados 
patarėjas Ngo The Vy, dail. ir red. P. Jurkus, BATUN’o vykd. pirm. kun. N.J. Trepša ir dail. R. Lind.

Br. Rozitis nuotrauka

jiems būtų priimtinas ki
tas būdas laisvinimo or
ganizacijos pagrindams 
praplėsti ir jo veiklai su
stiprinti. Kodėl pav., 
Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė, visų laisvųjų 
lietuvių išrinkta, negalė 
tų deleguoti atitinkamo 
skaičiaus atstovų į Lie
tuvos laisvinimo orga
nizacijos sprendžiamuo
sius organus. Lietuvių 
Bendruomenės lengvai 
būtų pasiekiamas kiek
vienas lietuvis, kuris tik 
sugeba dirbti ir nori jung
tis į Lietuvos laisvės ko
vą, ir jos parenkamieji 
atstovai į laisvinimo or
ganizaciją neprivalėtų 
ryšio su senosiomis po
litinėmis partijomis. 
Tuo būdu būtų praver
tos laisvinimo organi
zacijos durys lietuvių 
jaunosios kartos politi 
nėms pajėgoms, kad ir 
nebe senųjų politinių 
partijų poveikyje su
brendusioms, bet Lietu
vą mylinčioms bei dėl 
jos laisvės kovoti pasi- 
ryžusioms. Jos, tos nau
josios pajėgos, sustiprin
tų visuomenės pasitikė
jimą ir paramą, atneštų 
naujų (gal sėkmingesnių) 
veiklos būdų. Tai būtų pa
čios laisvinimo organi
zacijos sustiprinimas ir 
jos veiklos suaktyvini
mas.

Pakitusioms gyveni
mo sąlygoms, pritaiky
mo mintis tolydžio bręs
ta mūsų visuomenėje. 
Tas reikalas nuolat pra
deda iškilti didesnio ar 
mažesnio masto mūsų 
visuomenės, ypač jauno
sios kartos, telkiniuose, 
spaudoje. Reikalas yra 
jau pribrendęs, ir juo 
greičiau laisvinimo or
ganizacija, kad ir pa
laipsniui pasiryš prisr
taikyti naujiesiems gy
venamojo momento rei
kalavimams , plačiu pa
grindu atsirems į lais
vųjų lietuvių visuome
nę ir visas pozityvią
sias pajėgas, įjungs į 
Lietuvos laisvinimo dar
bą, juo bus paveikesni 
laisvinimo žygiai. To
limesnis delsimas, iš 
senkant senųjų politinių 
partijų jėgoms, gali la
bai sumenkinti laisvi
nimo organizacijos veik-

BATUN'o emblema, reiškian
ti viltį, protestą ir opoziciją, 
laimėjusi premiją dail. I. Rum- 
peters.

N. Jurševskio piešta emble
ma laimėjusi premija, iške
lia BATUN’o veiklą trijų paukš 
čių simboliais, išsiveržiančiais 
pro nelaisvės grotus.

los paveikumą arba ją ir 
visiškai kuriam laikui 
sustabdyti. Taigi, juo 
greičiau įsijungsime į 
realaus gyvenimo tėk
mę, juo paveikiau įs
tengsime vykdyti Lie
tuvos laisvinimo darbą.

(Pabaiga kitame numeryje)

* JAV PREZIDENTAS JOHN
SONAS, pripažino kad ČIA skir
ti fondai studentų S-gos veiklai 
paremti buvo pagrįsti anksty
vesnių ir dabartinės vyriausy
bės politika. Fondai daugumoje 
buvo panaudoti kovai su komu
nistų skverbimusi į tarpt, stu
dentų sąjungas.

HELP WANTED FEMALE
OPPORTUNITY FOR 

DIRECTOR OF NURSING 
Applications are invited for the po
sition of Director of ^Nursing in a 48 
bed hospital conipleted in 1963. Will 
be responsible for the administration 
of all nursing activities as wel) as 
pharniacy and centrai supplies con
trol. District located near a noted 
sunnner resort. Flxcellent salary 
and • fringe benefits depending on 
qualifications and experience. Duties 
to conimence on or before July 3 |, 
1967. Apply, in vvriting or phone 
667-2611 to N. R. Werezak, Admini- 
strator, Maple Creek Union Hospital, 
Box 1330, Maple Creek, Saskatche- 
wan, Canada. (24-26)
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PAMINKLAS MINUSIEMS RAILOS LAUMIlį
JUOSTOJE t EMILIJA čEKIENė

(3)
B, Raila savo knygoje 

"Laumių juosta" pasta
tė paminklą visai eilei 
mūsų mirusių iškilių 
tautos asmenybių, supa
žindindamas skaitytoją 
su jų talentais, atliktais 
darbais ir žymesniais 
charakterio bei gyveni
mo bruožais, tuo knygos 
turinį pagyvindamas, pa
įvairindamas ir skaity
toją labiau patraukda
mas. J. Lindė-Dobilas, 
Ignas Šeinius, Stasys

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
JUMS GALI KILTI KAI KURIE 

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE 
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus 
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems 
daiktams.

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

4. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS, 
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus' Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikin- 
kit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi (kurie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasi
rinkimą), ir jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo. 

6L0BE PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106 TEL. WA 5-3455

SKYRIAI:
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Hennepin St. 
FE 2-49.08

PHILADELPHIA, Pa. 19123
632 W. Girard Avenue
VVAInut 5-8878

YŠALTIMORE, Md. 21224
3206 Eastern Avenue
Dl 2-2374

BOSTON, Mass. 02127
390 VVest Broadvvay
A N 8-8764

CHICAGO, III. 60632
4102 Archer Avė.
FR 6-6399
B r a n c h

CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė. 
BE 5-7788
CLEVELAND, Ohi~44119
787 E. 185th St.
486-1836_______________ ,
DETROIT, Mich. 48210
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07206
943 Elizabeth Avenue
EL 4-7068.

HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos. Campau Avė. 
365-6350__________________
KANSAS CITY, Kan. 66102 
18 S. Bethany
AT 1-1757

LOS ANGELES, Calif. 90026 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887

MIAMI, Fla. 33137 
2755 Biscayne Blvd. 
F R 9-8712 

Leskaitis, Gasparas Ve
lička, Mykolas Biržiš
ka ir kiti apibūdinti prie 
vieno ilgiau sustojant, ki
tą prabėgom paminint, 
lyg atseikėjant jų palik
tą kultūrinį kraitį lie
tuvių tautai.

Kalbant apie rašytoją 
Ig. Šeinių, autorius at
skleidžia jo šeimos pa-- 
šaulį bei paties rašyto
jo dvasios pergyveni
mus, kokių dažnai pasi
reiškia mūsų išeivijos

NEW BRITAIN, Conn. 06051
165 Hartford Avenue 
225-3192

NEW YORK, N. Y. 10003
101 - First Avė.
OR 4-3930

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 S. 32nd Street 
731-8577

PARIMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.
749-3033

PITTSBURGH, Pa. 15222
346 Third Avenue
GR 1-3712________________

ROCHESTER, N. Y. 14621
683 Hudson Avenue
BA 5-5923

SAN FRANCISCO, Cal. 94122 
1236 - 9th Avė.
LO 4-7981

SEATTLE, Washington 98103 
1512 N. 39th Street
ME 3-1853

SPRINGFIEL, Mass. 01103 
1840 Main St.
736-9636
734-8354

TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street
L. Y 9-9163_______________
VINELAND, N. J. 08360
Parish-Hall
West Landis AVe.
609-691-8423 

tarpe ir dabar. Tarp kit
ko B. Raila taip rašo:

"Švelniai ir kažkaip 
graudžiai jis (Ig. Šei
nius, E.Č.) siūlė susi
siekti su Irviu Šeiniu, pri
traukti jį lietuvi škon 
spaudon, bent išsivers
ti kokią jo novelę. Tėvo 
žodžiuose buvo justi gar
sas: aš nieko čia nega
lėjau padaryti, padėkite 
man bent jūs, jaunesnie
ji...

Ir mane dar šiandie 
graužia sąžinė, kad nie
ko nei aš, nei kiti drau
gai nedarėme ta krypti
mi. Pagalvojau tuomet: 
kaip ir kam mes čia da
bar jį trauksime už kal- 
nieriaus? Juk yra per
pus lietuvis, jei labai 
norėtų, pats lengvai ke
lią rastų...

Ak tas prakeiktas iš
didumas!"

Teisinga, lietuviams 
būdinga ir labai laiku ši 
autoriaus pastaba. Tie 
žodžiai buvo rašyti 1959 
m. Praėjo beveik dešimt
metis, tokių atsitikimų 
su mūsų jaunuoliais bu
vo dar visa eilė. Vieni 
bando rašyti svetimom 
kalbom, kitų talentai 
merdi palengva, jų nie
kas neskatina, niekas ne
padrąsina, literatūrinių 
kuopelių nėra, kaip sa
vo krašto mokyklose bū
davo, kurių nariai kiek
vienas turėjo paruošti sa
vo referatus - kūrinė
lius.

Retas žmogus turi do
rybę prisipažinti savo 
ydas, kaip B. Raila 
"Laumių juostoje" apie 
jo išdidumą. Ta proga 
čia paminėsiu dar kitą 
lietuviams būdingą cha
rakterio bruožą, kurį 
tik prieš porą dienų teko 
išgirsti iš mūsų akade
minio, tautiškai susi- 
pratusio, aktyviai daly
vaujančio amerikiečių ir 
lietuvių organizaciniam 
gyvenime jaunimo.

Atsitiktiname pokal
byje iškilo pasipiktini
mas anglų vedama ne
sąžininga politika nuo 
pat jų istorijos pradžios, 
o ypatingai liečiant Bal
tijos valstybių klausi
mą. Jaunųjų tarpe buvo 
baigusių istorijos, so
ciologijos bei humanita
rinių mokslų kolegijas 
ir ėmė karštai diskutuo
ti iškeldami tautų cha
rakterio bruožus. Jie ne
klydo savo išvadose api
būdindami svetimas tau - 
tas: Angliją, Vokietiją, 
Prancūziją, Ameriką ir 
kitas, bet jau daugiau iš 
patyrimo nei iš knygų 

- Tai ne miražas, ten tikrai tavo žmona!

jie priėjo išvados, kad 
lietuvių tautos vienas iš 
būdingiausių charakte
rio neigiamų savybių yra 
įgimtas pavydo jausmas. 
Nemalonu tai girdėti, bet 
užginčyti neturėjau drą
sos, nes jie tuoj pat įro
dė gyvais pavyzdžiais, 
kad visi jaunieji lietuvių 
didesni ar mažesni ta- . 
lentai iškyla tik dėka sve
timųjų, o lietuviai ne tik 
nepadeda jaunoms jė
goms iškilti, bet net ig
noruoja. Čia jie paminė
jo visą eilę neabejotinų 
faktų pavardėmis.

"Ak, tas prakeiktas iš 
didumas!" —prisipažįs
ta B. Raila ir knygos 
skaitytojas tą pačią nuo
dėmę jam primeta, bet 
kartu ir atleidžia, nes 
jis pats jos gailisi. O 
nuodėmė nemaža. Žino
damas, kaip didelį kultū
rinį kraitį krauna lietu
vių tautai jo mielas bi
čiulis Ignas Šeinius ir, 
kad tėvo talentą pavel
dėjęs sūnus jau rašo šve
diškai noveles, B. Raila 
nei kiti draugai į tėvo 
prašymą paveikti sūnų, 
padrąsinti jungtis į lie
tuvių spaudą ir kultūrą 
nereagavo, nežiūrint, 
kad tėvo palikimas Lie
tuvai neįkainojamos ver
tės, ypač, kaip autorius 
B. Raila pabrėžia, I. Šei
niaus keliomis kalbomis 
parašyta knyga "Raudo
nieji Tvanai, kylantieji 
ir užliejantieji mūsų tė
vynę ir Europą, savo lai
ku daug kam atvėrė akis, 
ir tos knygos bus prisi
mintos dar kada vėliau, 
nes šiandien vėl dauge
liui akys pradeda pasi
baisėtinai žlimbti..." 
(92)

B. Raila didžiai pa
sitarnavo "Laumių juos
tos" skyrium "Dešimt
metis Laimių Pavėsyje" 
kur jis įamžino paskuti
niojo Vilniaus Universi
teto rektoriaus, Nepri
klausomybės akto signa
taro, vieną brandžiausių 
mūsų visuomenės, poli
tikos ir spaudos darbi
ninkų stambiausią litu
anistikos, lietuvių kul
tūros ir literatūros is
torijos mokslininką My
kolą Biržišką ir jo gyve
nimo dešimtmetį pra
leistą išeivijoje.

Čia jis supažindina 
skaitytoją su istorine M. 
Biržiškos praeitimi ir 
psichologiškai nušvie
čia tautai nusipelniusių 
žmonių tragišką likimą, 
koks ištiko "Laimių pa
vėsyje" ir šį mūsų tau
tos veteraną.

"Visos mūsų stam
biausios politinės ir kul
tūrinės organizacijos, 
veiksniai ir visuomenė, 
atrodo, buvo ramūs ir 
patenkinti, kad senasis

— Tai kvailystė! Jis liepia mums šokti du 
lietaus šokius per dieną tik dėl, kad jis yra 
lietsargių fabriko dalininkas...

profesorius ir vienas iš 
dviejų Amerikon atvyku
sių Nepriklausomybės 
Akto signatarų "saugiai" 
įsikūrė prie savo žento 
ir mažamečių anūkų, kad 
nepretenduoja į jokias pa
reigas, o ištikrųjų jis 
pats dar į pensiją nesi
jautė išėjęs".

"Silpnutės išvaizdos, 
dažnai skundęsis nuola
tiniu nuovargiu, ypač 
širdies negalavimais, aš
tuntą dešimtį einąs senu
kas, kai tik įsimaišydavo 
į jam įdomų reikalą ar 
jam įdomesnių žmonių 
būrį, pasidarydavo labai 
gyvas, įžvalgus, judrus, 
intelektuališkai gilus, kū
rybiškas, spinduliuojan
tis ir neįtikėtinai stip
rus. Gal būt, tokiu jį pa 
darydavo ir išlaikydavo 
tas intensyvus dvasinių, 
kultūrinių tautinių ver
tybių išgyvenimas, tas 
nuolatinis domėjimąsis 
ir "sirgimas” visu tuo, 
kas tik buvo susiję su lie
tuvių tautos likimu, su 
jo, kaip žmogaus įsisą
monintomis pareigomis 
ir idealais, be kurių gy
venimas jam, kaip gal ir 
mums visiems, būtų ta
pęs be turinio ir pras
mės". (142)

Autorius aprašo M. 
Biržiškos išeivijoje sun 
kias kūrimosi sąlygas ir 
vėliau didelius viens po 
kito dvasinius smūgius, 
šeimos tragediją, ku
riuos jis nepaprastu sa
vo asmenybės stipru
mu ir lietuvio žemaičio 
charakterio kietumu at
laikė.

"Tvirta moralė, valia 
iki galo atlikti savo pa
reigas, dvasinės verty

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 

9 vai. ryto iki 5:30 vai. vak., 
šeštadienį iki 3 vai. p. p.

bės nugali ir sunkiau
sias kliūtis. Žodžio tę- 
sėjimas, tvarkingumas, 
punktualumas, pedantiš
kas rūpestingumas buvo 
įgimtos jo būdo savy
bės" (148).

HELP VVANTED MALĖ

1ST CLASS SKILLED
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS 
RADIAL DRILL 

HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

Mušt have job shop experience.
DAY & NIGHT SH1FT.

68 hour week. Fring'e benefits.

WELDMATION, INC.
31720 STEPHENSON HWY. 

MAD1SON HTS., MICH. 
(20-29)

SHEET METAL 
HAMMERFORMERS 

MLDG. BENDERS
FamiKar with Stainless, Aluminuni 
and C. R. S. Prototype Parts.
Also openings for Prototype Machin- 
ists. Also man famiEar with Dravv 
Bench Mldg. Sections. All f ringes 
and 'benefits. 56 hour xve?k.

EXPERI-METAL, INC.
2381 I RYAN RD. 
WARREN. MICH.

313 SL 7-8121
(18-27)

WANTED AT ONCE
1ST CLASS TURRET LATHE

W & S — 3
J & L — 3

Fast growing northvvest Detroit pre- 
cision aircraft components manufac- 
turer has pernienent openings on the 
afternoon shifl. Mušt be able to sėt 
up and operate. 5 8 hrs. per vveek. 
Excellent vvorking conditions plūs 
paid

BLUE CROSS, BLUE SHIELD 
L1FE INSURANCE 

S1CKNESS & ACCIDENT 
BENEFITS VACATIONS

NINE HOLIDAYS 
PENSION PLAN 

DYNAMIC KILTERS DIV.
1 565 OAKMAN BLVD., 

DETROIT, MICH.
Call 3 13 883-3918 8 a.m.-5 p.m.

CENTRINĖ IŠTAIGA:
NEW YORK, N. Y. 10003

220 PARK AVENUE SOUTH 982-8410
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Kaziuko Mugė Cleve

lande įvyks kovo 5 d. nuo 
11:30 vai. iki 2:30 vai. p. 
p. šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Laužas — 3:15 vai. po 
pietų.

Skautės ir skautai malo
niai kviečia visus kovo 5 
dieną pas save į svečius. 
Kaziuko mugėj visų lauks 
lietuviškos lėlės, velykiniai 
margučiai, verbos ir aguo
nos, širdys ir riestainiai.

Clevelando Neringos ir 
Pilėnų Tuntai

• Vysk. M. Valančiaus 
Lit. mokykla minėjo Vasa
rio 16-tą užpraeitą šeštadie
nį. Programoje pasirodė at
skiri skyriai. Girdėjome ei
lėraščių, dailųjį skaitymą, 
lietuviškas daineles. Buvo 
įscenizuoti svarb e s n i e j i 
Lietuvos istorijos momen
tai. Minėjimas užbaigtas 
Aukuro ansamblio daino
mis. Ta pačia proga Auku
ro ansamblio nariams, ku
rie dalyvavo III-joje Dainų 
Šventėje, buvo įteikti me
niški padėkos lapai.

• šv. .Jurgio parapijinė 
mokykla paminėjo Lietuvos 
nepr iklausomybės šventę 
vasario 17 d. Visi skyriai 
atliko programą lietuvių 
kalboje. Tenka pastebėti, 
kad ir nelietuviai; lanką šią 
mokyklą ( dalyvavo progra
moje dainuodami lietuviš
kas dainas. Mokykloje dir
ba lietuvės* seselės, kurių 
centras yra Pittsburghe.

• Aukuro ansamblio me
tinis koncertas įvyks gegu
žės 28 d. šiuo metu Aukuro 
nariai intensyviai rengiasi 
išpildymui naujo muzikinio 
ciklo „Saulės ratas”, kurį 
parašė muz. Alfonsas Mi
kulskis. Išpildyme dalyvau

Dr. A. Butkus Clevelando skautus supažindina su N. Zelandija, 
kur jam teko keletą metų gyventi, parodydamas spalvotas skaid
res. šalia stovi G. Juškėnas. V. Bacevičiaus nuotrauka

Atskiras kambarys ir alga.
Teirautis po 6 vai. vak. 

telef. 261-0561. (23-24)

DIDELIS, METINIS 

IŠPARDAVIMAS
SALAMANDER

BATŲ KRAUTUVĖJE
• IŠPARDAVIMAS LIEČIA MOTERŲ. VYRŲ IR VAIKŲ 
BATUS • 2000 PORŲ BATŲ NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
• GALIMĄ SUTAUPYTI APIE 4 AR NET 8-DOL. UŽ

PORĄ BATŲ.

ANKSČIAU ATVYKUSIEJI TURĖS GERESNĮ 
PASIRINKIMĄ.

Gera proga įsigyti geros rūšies batus ir sutaupyti 
keletą dolerių.

SALAMANDER
2546 Lorain Avė.

Tel. 241-6788
(pirmam bloke nuo West Side turgaus).

Clevelando vyr. skautės su savo rankdarbiais pasiruošusios 
Kaziuko mugei, kuri įvyks Clevelando kovo 5 d.

J. Gar los nuotrauka

ja solistai, choras ir kank
lių orkestras.

• St. Clair Savings & 
Loan Assoc., bankinė įstai
ga, kurios patarnavimai*- 
naudojasi ir daugelis lietu
vių ir kuri savo skelbimais 
remia Dirvą, nuolat augda
mi ir plėsdama savo patar
navimus, šiomie dienomis 
išskyrė porą savo prityru
sių tarnautojų, pakeliant 
juos į aukštesnius postus.

Taip sekret. pad. Birt J. 
Hays paskirtas klijentų ap
tarnavimo skyriaus vedėju, 
o Harold J. Geisert paskir
tas duomenų tvarkymo sky
riaus vedėju centrinėje 
banko įstaigoje.

Abu yra ilgamečiai ir pri
tyrę tos įstaigos tarnauto
jai.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

ATITAISYMAS
Dirvos 23 nr. 7 psl. 

(vasario 24 d.) tilpęs 
parašas po Liudo Sagio 
šokėjų nuotrauka atitai
somas ta prasme, kad 

šoka ne Kristina Žilytė, 
o Kristina Aželytė.

• Salamander batų krau
tuvėje šiuo metu vyksta di
delis batų išpardavimas. 
Besidomintieji smulkesnių 
žinių gali rasti šiame pus
lapy įdėtame skelbime.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

• „Žmogus erdvėje” —■ 
įdomią spalvotą filmą (33 
min.) galite pamatyti atsi
lankius Clevelando Sveika
tos Muziejuje (Health Mu- 
seum).

Apie laimėjimus erdvėje 
paaiškinimus teikia žino
mas raketų specialistas Dr. 
Werner von Braun.

Muziejuje galima pama
tyti ir kitas įdomybes, lie
čiančias žmogaus sveikatą, 
smegenų veikimą ir kt.

Atidaryta kasdien nuo 9 
iki 5 vai. p. p. Sekmadie
niais — nuo 1-5 v. p. p.

Įėjimas nemokamai.

NAMŲ RUOŠOS 
darbas gydytojo bute. Gy
venti kartu 3 ar 5 dienas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SUPERIOR 
SAVINGS 

tlMCf l«O«
13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVE_
CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam 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

VALSTYBĖS DEPARTA
MENTAS IEŠKO 
TARNAUTOJŲ

Valstybės Departamento 
atstovai, ieškodami tarnau
tojų centrui Washingtone 
ir JAV ambasadose užsie
nyje, atvyksta į Clevelan- 
dą ir nuo kovo 6 iki kovo 
15 d. tikrins aplikantus. 
Pirmoj eilėj reikalingos ste- 
nografistės — sekretorės ir 
jauni vyrai įstaigos darbui.

Kreiptis gali turį JAV 
pilietybę 5 metus, ne jau
nesni kaip 21 m., nevedę ar 
vedę poros be vaikų.

A p k 1 a usinėjimas vyks 
Ohio Statė Employment 
įstaigoje, 623 St. Clair Avė.

Dėl smulkesnių informa
cijų galima kreiptis telef. 
579-7423.

• Lėktuvai, vežą 1000 ke
leivių ir sverią 1% mil. sva
rų, ruošiami naudojimui 
netolimoje ateityje.

Tų paruošiamųjų darbų 
ženklai regimi čia pat Cle
velande.

Bandymų ' centras , kurį 
stato Pheumo Dynamics 
bendrovė,auga 8000 Marble 
Avė.

Tame centre įrengiamos 
sąlygos didžiųjų lėktuvų 
nušilę idimo priemonėms 
tikrinti. Tai didelis ir kom
plikuotas darbas, reikalin
gas labai tikslių priemonių. 
Prie jų gamybos prisideda 
Cleveland Pneumatic Tool 
bendrovė, ieškodama tinka
mų tam darbui specialistų. 
Ši bendrovė skelbiasi Dir
voje.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
BLANKAI PILDOMI

7 dienas į savaitę 
Friendly Flower Shoppe 

krautuvėje, 6900 Superior 
Avė., telef. 431-6339.

Darbo valandos: pirmad. 
iki penktad. — 4 vai. p. p. 
iki 9 vai. vak. šeštad. — 12 
vai. iki 9 vai. vak. Sekmad. 
— 9 vai. iki 6 vai. vak.

Kitu metu - pagal susitarimą.
Čia pildydami pajamų 

mokesčių blankus galite su
sikalbėti lietuviškai.

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

KDIORESU PASIB1IGIS
Dirvos korespondento J. Satoriaus Įspūdžiai iš 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso Argentinoje

A r g e n t inoje, panašiai 
kaip ir Brazilijoje ir kituo
se P. Amerikos kraštuose, 
prieš Užgavėnes įvyksta 
karnavalai ir visa liaudis 
turi keturias laisvas dienas. 
Taigi) ir šio kongreso ruošė
jai, atsižvelgdami į šių 
kraštų papročius, privalėjo 
šio suvažiavimo laiką pa
rinkti, kada visi žmonės 
yra laisvi nuo kasdieniškų 
rūpesčių ir darbų.

Taigi, vasario 6 d., Kon
greso baigiamieji posėdžiai- 
diskusijos ir rezoliucijų pri- 
ėmimasbuvo įvykdyta ryte, 
gi po pietų „Avenida” teat
re, pačiame miesto centre, 
įvyko Kongreso uždarymo 
iškilmingas aktas ir kon
certas.

Su džiaugsmu galiu pa
brėžti, kad Argentinos lie
tuviai, suprasdami šio Kon
greso svarbą Lietuvos var
do garsinimui, susirinko į 
erdvią teatro salę kuo skait
lingiausiai, užpildydami vi
sas vietas. Atvykusieji nei 
kiek neapsivylė, paaukoda
mi šią popietę Kongresui. 
Gi ne kasdien yra proga iš-

MECHANIKAI — MOKI
NIAI

Jauni vyrai, turį gabu
mų mechaniko darbui pa
ruošiant ir pataisant popie
rinių dėžių mašinas.

Pastovus darbas su grei
ta galimybe iškilti.

Apex Paper Box Co.
2716 East 79 Street 

prie CTS Rapid stoties.
(23-25)

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-170*0
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON" 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you. 

vysti Urugvajaus lietuvių 
šokių ansamblį, kuriam va
dovavo talentinga veikėja 
Nijolė Stanevičiūtė. Taip 
pat ir vietinis jungtinis 
choras, diriguojamas ga
baus ir pasišventusio vado
vo V. Rimavičiaus skambė
jo didingai, primindamas 
klausytojams, kad choro 
meninis lygis yra pilnoje 
aukštumoje.

Baigiamąjį žodį delegatų 
vardu, PLB-nės vardu tarė 
St. Barzdukas, gi po jo kal
bėjo PLB-nės Jaunimo sek
cijos vadovė Milda Len
kauskienė. Ji dalyvavo Kon
grese nuo vasario 3 d., įsi
jungdama į daugelį diskusi
jų ir skatindama Argenti
nos lietuvių jaunimą neuž
miršti savo tėvų kalbos ir 
dalyvauti savo organizacijų 
veikloje. JAV B-nės delega
tai St. Barzdukas, M. Len
kauskienė ir Tallat-Kelpšai- 
tė įteikė Kongreso organi
zatoriams ir ansamblių ve
dėjams simboliškas ryšio 
dovanas — naujai išleistas 
lietuviškų tautinių šokių 
plokšteles.

Po ketverių valandų kon- 
certas-aktas buvo užbaigtas 
ir dalyviai nuskubėjo į AL 
Centro patalpas, kur prasi
dėjo paskutinis šio suvažia
vimo pobūvis — vaišės, ku
rias aplankė virš tūkstančio 
svečių. „Tokio žmonių susi
telkimo šiose patalpose nė
ra buvę nuo centro įsteigi
mo dienos” — pasakojo Mi
siūnas, AL Centro dabarti
nis vicepirmininkas.

Vaišės — asado buvo pui
kios, bet prieš tai dar kartą 
teko susitikti su visais ren
gėjais ir globotojais ir nuo
širdžiai padėkoti už taip 
puikų ir malonų susitikimą. 
„Šis Kongresas liks ilgai 
žmonių atmintyje ir mums 
padės pritraukti prie lietu
viškos veiklos daug jauni
mo”, džiaugėsi pasakoda
mas Julius Mičiuda, Vykdo
mojo Komiteto vicepirmi
ninkas.

Kongresas pasibaigė, re
zoliucijos priimtos ir po 
trejų metų, jeigu ne anks
čiau (V-sis PALK susirinks 
Montevideo, Urugvajuje.

Man, kaip pašaliniam ste
bėtojui atrodo, kad visą 
Kongreso laiką būtų buvę 
galima sutrumpinti į treje
tą našių dienų. Dėl trijų at
skirų centrų esimo B. Ai
res, teko nustoti daug laiko 
kelionėms, nes visada truk
davo susisiekimo priemonių 
laiku nuvykti iš vieno „cen
tro'7) kitą .

Kažin ar ne perdaug vai
šių? Joms sutelkti pinigai 
būtų galima panaudoti daug 
svarbesnėms lietuvybės iš
laikymo reikalams. Nors 
Kongreso veikla ir buvo fil
muojama TV stoties bend
radarbių ir ji buvo demons
truojama per TV stotį, ta
čiau pasigėdom vieno, tai 
— Argentinos vyriausybės 
narių pasirodymo paskuti
niame koncerte — uždary
mo akte. Gi mes visi žino
me apie savus reikalus, bet 
šitokio Kongreso išpopulia- 
rinimaspriklauso nuo vietos 
valdžios atstovų dalyvavi
mo. Ar ne taip, mieli Ar
gentinos lietuviai?

Iš esmės imantį Kongre
sas, kaip lietuvybės žadin
tojas savųjų tarpe yra mil
žiniškas veiksnių įvykis 
Argentinos lietuvių gyveni
me.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ 
IR
NAUJŲ KNYGŲ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS TARYBOS 

RINKIMAI
JAV Lietuvių Bendruo

menės Tarybos rinkimai 
įvyks 1967 m. gegužės mėn. 
6-7 dienomis.

Rinkimai vykdomi rinki
minėmis apygardoms apy
linkėse lietuvių visuotinu, 
tiesioginiu, lygiu ir slaptu 
balsavimu.

Sudarytos penkios rinki
minės apygardos;

PIRMOJI rinkiminė apy
garda apima: Aliaskos, Ari
zonos, Čalifornijos, Colora- 
do, Havajų, Idah, Monta
nos*, Nevados, N. Mexicos, 
Oregono, Washingtono Uta- 
hos ir Wyomingo valstybes. 
Jose veikia šios LB apylin
kės : Colorado, Los Angeles, 
Phoenixo, San Francisco, 
Portlando ir Seattle.

ANTROJI rinkiminė apy
garda apima; Arkansas, 
Alabamos, Illinois, India
nos, Iowos, Kansas, Ken- 
tucky, Louisianos, Minne- 
sotos, Mississippi, Misouri, 
Nebraskos, N. Dacotos, Ok- 
lahomos, S. Docotos, Tenne- 
see, Texas ir Wisconsino 
valstybes. Jose veikia šios 
LB apylinkės: Auroros, 
nridgporto, brigton Parko, 
Cicero, East Chicagos, East 
St. Louis, Gage Parko, 
Grand Rapids, Kenoshos, 
Lemonto, iviarąuette Parko, 
lVlelrose Parko, Milwaukees, 
Kockfordo, Roselando, St. 
Louis Mo., Springfieldo, 
VVaukegano, West Sides, 
Town of Lake ir Omahos.

TREČIOJI rinkiminė apy
garda apima: Michigano 

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie- 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAURA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentu gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, 
bet Dirvos skaitytojai f naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol. 
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

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

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

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.

(išskiriant Grand Rapids 
apylinkę), Ohio, Nevv Yor
ko (vakarinė dalis su Buf- 
falo ir Rochesteriu iki lini
jos Senegos ežero), Penn- 
sylvanijos (vakarinė dalis 
su Pittsburghu iki linijos 
ties Altona, ją įskaitant) ir 
W. Virginijos valstybes. Jo
se veikia šios apylinkės: 
Clevelando I-ji ir II-ji, Co- 
lumbus, Detroito, Roches- 
terio, Buffalo ir Pittsbur- 
gho.

KETVIRTOJI rinkiminė 
apygarda apima; New Eng- 
land, Connecticuto, Maine, 
Massachusetts, New Hamo- 
shire, Rhode Island ir Ver- 
mo'nt valstybes. Jose veikia 
šios LB apylinkės: Bostono, 
Brocktono, Lawrenco, New 
L o n d ono, W o r c esterio, 
Bridgeporto, Hartfordo, N. 
Britain, New Haveno, Put- 
namo, Stamfordo ir Water- 
burio.

PENKTOJI rink i m i n ė 
apygarda apima: Delevare, 
Floridos, Georgijos, Mary- 
lando, New Jersey, New 
Yorko I-ji (rytinė dalis iki 
linijos Senegos ežero), N. 
Carolinos, Pennsylvani jos 
(rytinė dalis su Harrisbur- 
gu iki Vidurio apygardos 
vakarinės ribos), S. Caroli
nos ir Virginijos valstybes. 
Taip pat Virgin Island su 
Puerto Ricos, Washington, 
D. C. ir Panamos zonomis. 
Jose veikia šios LB apylin
kės ; Amsterdamo, Bush- 
wicko, Cypress Hills, Great 
Necko, Manhatten - Bronx, 
Maspatho, Queens, New 
Yorko I-ji, Woodhaveno, 
Elizabetho, Jersey City, 
Kearny-Harrison, Lindeno,

Chicagoje Į Vasario 16 minėjimą atsilankęs burmistras Richard J. Daley sveikina susirinkusius lie
tuvius. Jį pristatė ALT pirm. inž. A. Rudis. M, Nagio nuotrauka

J Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo minėjimą Chicagoje vasario 19 d. susirinko gausiai lietuvių.
Nuotraukoje iškilmingo posėdžio metu giedant Amerikos ir Lietuvos himnus. M. Nagio nuotrauka

/

Newarko, Patersono, Phila
delphijos, Baltimorės, Pie
tinės New Jersey, šiaurės 
Rytų Pennsylvanijos ir Wa- 
shington, D. C.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimų ko
misijas apylinkėse sudaro 
apylinkių valdybos iki š. m* 
balandžio mėn. 1 d.

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 
Centro Valdyba

INTRODUCTION 
TO MODERN 
LITHUANIAN

Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir W. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti:

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

RŪPINASI LIETUVIU KRYŽIUM 

NEW YORKE
LB New Yorko Apygardos Val

dybos šauktasis visuomenės bei 
organizacijų atstovų pasitari
mas Pasaulinės mugės Lietu
vių kryžiaus reikalu įvyko vasa
rio 10 d.

Susirinkimui vadovavo ir pra
nešimą kryžiaus reikalu padarė 
New Yorko Apygardos švietimo 
ir kultūros vadovas inž. Kęstu
tis Miklas. Jis palietė kryžiaus 
reikalingumo klausimą bei jo 
išlaikymą būsimame parke. Lie
tuvių reprezentacijai plačioj 
amerikiečių visuomenėj šis kry
žius, kaip mūsų laisvės troški
mo simbolis ir puikus paliki
mas iš Pasaulinės mugės, yra 
būtinas. Jis reikalingas ir lie
tuviams. Prie jo mes galėsime 
susirinkti bei pravesti iškil
mes įvairiomis progomis, kaip 
minint lietuvių trėmimą Baisio
jo Birželio metu, ar savo Tau
tos šventę -- Rugsėjo 8 ir pa
našiai. Kitais metais New Yor
ke įvyksta Pasaulio Lietuvių 
seimas, švenčiama Lietuvos ne 
priklausomybės 50 metų sukak
tis. Taigi masinėms iškilmėms 
tas kryžius New Yorke bus vie
na iš pačių tinkamiausių vietų.

K. Miklas, pats gerai susi
pažinęs su dabartiniu kryžiaus 
stoviu ir turįs nuolatinį ryši su 
Pasaulinės mugės bei miesto 
administracija išsamiai nušvie 
tė visas problemąs, susijusias 
su kryžiaus išlaikymu atei
ty. Lietuvių kryžius ir toliau pa
silieka toje pačioje vietoje. Mu
gės aikštė jau visiškai baigiama 
sutvarkyti ir paverčiama par
ku. Birželio 3 įvyksta iškilmin
gas to parko perdavimas Nevv 
Yorko miestui. Tą dieną parke 
Įvyks įvairios sporto ir meno 
programos. Lietuviams irgi 
vertėtų tose iškilmėse dalyvau
ti ir būtų gėda nedalyvauti, tu
rint savo paminklą, paliktą nuo 
mugės, tame puikiame naujau
siame Nevv Yorko parke.

Pasaulinės mugės adminis
tracija yra pranešusi, kad kry
žiaus tolimesnis likimas yra 
grynai lietuvių žinioje.

Kadangi lietuvių kryžiaus iš
laikymo klausimas yra ne vien 
tik Apygardos Valdybos bet vi

ryti jį aukuru su amžina ugni
mi, kuri primintų visiems, kad 
yra tokie lietuviai didvyriai, pa
siaukavę Lietuvos garbei, ir kad 
Lietuva yra gyva, tik laukianti 
Laisvės Rytojaus.

LB NY Apygardos Valdybos 
pirmininkas adv. J. Šlepetys 
savo žodyje kėlė kryžiaus rei
kalingumą visokiom iškilmin
gom progom, ypač ryšium su ki
tais metais švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės 50 m. sukak
timi. J. Šlepetys pabrėžė, kad 
kryžiaus išlaikymo darbas yra 
didelis ir kvietė visus į šį susi
rinkimą susirinkusius įeitiįkry 
Žiaus komitetą.

Be P. Wyteno, į Šį komitetą 
sutiko įeiti prel. J. Balkūnas, J. 
Šlepetys, V. Alksninis, V. But- 
kys, C. Kazlauskas, J. Klas
čius, H. Kulber-Kulbokienė, E. 
Kulik, A. Meleck, A. Ruzgas, T. 
Shavvelski, A. Sperauskas ir K. 
Vainius. Komitetas bus praplės 
tas kooptuojant daugiau asmenų 
ir netrukus sušauks savo posėdį, 
pasiskirstymui pareigoms ir iš- 
dirbimui savo veiklos gairių, 
nes laiko iki birželio 3 netaip 
daug jau beliko.

Reikia pastebėti, kad šis su- 
surinkimas neliko be garso. t 
jį atsilankė net ir amerikiečių 
spaudos atstovai. Long Island 
Star Journal dienraštis sekan
čią dieną po susirinkimo įdėjo 
į savo laidą nuotrauką su apra
šymu iš susirinkimo eigos. Rei
kia pažymėti, kad tas dienraš
tis yra labai prielankus lietu
viams ir jau nepirmą kartą duo
da aprašymus apie lietuvių veik
lą Nevv Yorke ir apie lietuvių 
kryžių Pasaulinėj mugėje.

VASARIO 16 D 
MINĖJIMAS

Pagrindinis Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
49 metų sukakties minėji
mas įvyko vasario 19 dieną, 
Webster Hali salėje Nevy 
Yorke, dalyvaujant virš 700, 
žmonių.

Šiais metais New Yorko 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
vadovavo tautininkai ir mi
nėjimą pravedė Tarybos 
pirmininkas dr. Algirdas 
Budreckis.

Invokaciją paskaitė kun. 
J. Aleksiūnas. žodį tarė 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas V. Stašinskas. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo Nevv 
Yorko miesto kongresma- 
nas T. R. Kupferman, kuris 
paskaitė iš praeities ameri
kiečių kongresmanų pasisa
kymus Lietuvos klausimais. 
Proklamacijas ir sveikini
mus paskaitė Salvinija Ged
vilaitė. Anglų kalba žodį ta
rė Antanas Mažeika.

Meninėj programoj pui
kiai pasirodė Nevv Yorko 
vyrų oktetas, vadovauja
mas muz. A. Mrozinsko ir 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matulai
tienės. Ir oktetą ir šokėjus 
publika iššaukė plojimais 
keletą kartų.

Tautinius šokius apibu
dino su puikia deklaracija 
Karilė Baltrušaitytė, muz. 
V. ir E. Baltrušaičių dukra.

Bene pirmą kartą Nevv 
Yorke Vasario minėjimą 
pravedė jaunoji karta ir 
tenka pripažinti, kad savo 
įsipareigojimus atliko pui
kiai.

CHICAGO
Kovo 5 d., sekmadienį, 

aplankykite Jaunimo Cent
re įvykstančią Chicagos 
skaučių-tų Kaziuko Mugę. 
Veiks virtuvės ir kavinės. 
Atidarymas — 11 vai. ryto.

(Sk.)

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicago j ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas,būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Illinois. 
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

sų lietuvių garbės reikalas, bu
vo iškelta mintis, kad kryžiumi 
turėtų rūpintis specialiai suda
rytas komitetas. Apygardos Vai 
dybos pasiūlymu tam komitetui 
vadovauti mielai sutiko čia Ame
rikoj gimęs brooklynietis Pet
ras C. Wytenus, aktyviai dirbęs 
Pasaulinės mugės lietuvių komi
tete ir daug prisidėjęs prie kry
žiaus pastatymo bei jo išgarsi
nimo amerikiečių spaudoje. P. 
Wytenus yra įgaliotas rūpintis 
to komiteto pilno sąstato su
darymu, kryžiaus atnaujinimu, 
bei jo tolimesne priežiūra, pra- 
vedimu vajaus kryžiaus reika
lams ir pasiruošimu parko ati
darymo iškilmėms birželio 3 

Šis komitetas veiks prie LB 
Nevv Yorko Apygardos ir bus 
atsakingas prieš Apygardos Val
dybą, nes kryžius ir toliau pa
silieka Nevv Yorko Apygardos 
žinioje. Ryšiams tarp Valdybos 
ir komiteto bei bendrai veiklos 
koordinacijai yra paskirtas 
New Yorko Apygardos švietimo 
ir kultūros vadovas K. Miklas.

Susirinkime daugumas pasi
sakė teigiamai dėl tolimesnio 
kryžiaus išlaikymo.

Prelatas J. Balkūnas savo 
žodyje pareiškė, kad jis prita
ria šiai puikiai idėjai ir pats 
pasižadėjo visomis išgalėmis 
padėti, kad ta visiems lietu
viams šventovė Nevv Yorke, ku
ri tiek išgarsino Lietuvą Pašau 
linės mugės metu, išsilaikytų 
visiems laikams.

Naujasis kryžiaus komiteto 
pirmininkas P. Wytenus padė
kojo visiems jam pareikštu pa
sitikėjimu ir pareiškė, kad jis 
darys viską lietuvių kryžiaus 
išlaikymo reikalu. Jis kėlė min
tį apie praplėtimą kryžiaus 
aikštelės, papildant ją kitais 
lietuviškais paminklais, kurie 
dabar kur nors kitur apleisti 
stovi. Jis kėlė idėją apie per
kėlimą Dariaus ir Girėno pa
minklo iš Brooklyno. Tas pa
minklas, dabar visiems lietu
viams išsikėlus iš tos apylin
kės, atsidūrė negrų bei porto- 
rikiečių aplinkoje. Jis kėlė min
tį, kad perkėlus tą paminklą ir 
pertvarkius būtų galima pada
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