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Alžire karas pasibaigė, bet 
taika neprasidėjo

Po septynerių metų 4 mė
nesių ir 18 dienų Alžire vy
kusio karo, pagaliau Pran
cūzijos vyriausybė pasirašė 
paliaubas su Alžiro sukilėlių 
vyriausybe, nei vienai nei 
kitai pusei nieko nelaimint.

Gal būt Alžiro nacionalis
tai, kuriems šis karas atsi
ėjo 150,000 žuvusių, laimėjo 
tai, kad gaus iš Prancūzijos 
savo kraštui nepriklauso
mybę.

Bet kraujas, nežiūrint vi
so optimizmo, Alžire dar ne
sustojo tekėjęs. Kova bus 
tęsiama toliaus prieš OAS

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
SUVERŽĖ DIRŽĄ...

Kubos diktatorius Fidel 
Castro paskelbė, kad šio mė
nesio bėgyje Kubos socialis
tinės respublikos piliečiai tu
rės susiveržti diržą, nes 
maistas (mėsa, sviestas, 
kiaušiniai, žuvys ir kt.) bus 
sunormuotas ir paduodamas 
kortelėmis.

Kadangi kubiečiai mažiau 
valgys, mažiau ir prakaituos 
burnų nereikės plauti, tad su- 
normuojami ir toki gaminiai, 
kaip muilas, dantims valyti 
pasta, skalbimo milteliai ir 
kt.

♦
Kad Kubos diktatorius im

sis šitų priemonių, buvo pra
matyta.

Kubiečiai šiandien apmoka 
revoliucijos sąskaitą.

Fidel Castro nebegalėjo nu- 
slėptFkad padėtis Kuboje pa
skutiniais mėnesiais pasunkė
jo, nes vyriausybė nebeturi pi
nigų nupirkti maistui užsieny
je.

Kubos cigarai, kapitalizmo 
simbolis, Castrui davė dau
giausiai pinigų, bet nepakan
kamai, kad galėtų liaudžiai 
nupirkti sviesto ir kiaušinių. 
Kuba iš Sovietų Sąjungos gau
na patrankas, bet ne sviestą.

Mainais už savo blogą naftą, 
Kuba iš sovietų gauna pase
nusius karo ginklus ir lėktu
vus, kuriuos rusai jau nebegali 
panaudoti.

*
Viso to svarbiausia prie

žastimi, sako Castro yra em
bargo, kurio Kuba susilaukė 
iš JAV ir Pietų Amerikos 
kraštų, bet jis neslepia^kadtai 
įvyko ir dėl klaidų padarytų 
administruojant kraštą.

Tačiau tai nereiškia, kad 
revoliucija bus sustabdyta. 
Priešingai, ji toliau vykdoma 
visu smarkumu, nekreipiant 
dėmesio j alkanus pilvus.

(Slaptosios Armijos Orga
nizaciją), kuri nori išlaiky
ti Alžire kolonializmą. Tik 
šį kartą vakarykščiai prie
šai turės padėti likviduoti 
fašistus, kaip prancūzų vi
daus reikalų ministeris

Alžiro arabės, nešinos nacionalistine vėliava, demonstruoja prieš 
prancūzus dešiniuosius, kurie nori palikti Alžirą prijungtą prie Pran
cūzijos.

Frey pavadino žudikus, dir
bančius buvusiam generolui 
Salanui ir jo sėbrams, šita 
sąjunga tarp alžiriečių ir 
prancūzų bus reikalinga 
Evian sutarimo įgyvendini
mui, nes OAS vis dar tebesi
tiki sukelti civilinį karą 
Prancūzijoje, kuris sutruk
dytų Alžiro atskirimą nuo 
Prancūzijos.

OAS bandys dabar, ką 
prieš porą metų bandė pa
daryti Alžiro nacionalistai, 
perkelti karą į Prūncūziją. 
Jie jau turi išdirbę planą, 
kurį pavadinę "Apokalipso 
operacija”. Būtent, visoj 
Prancūzijoj bus vykdoma 
daugiau teroristinių aktų, 
jog Paryžius niekuo nesi
skirs nuo vakarykščio Alži
ro.

"Tiesos minutė atėjo, 
skelbia OAS atsišaukimai, 
kad Prancūzija suprastų, 
kad Alžiro žmonės gina sa
vo teises, savo gyvybę, savo 
laisvę ...”

Bet paryžiečiai ruošiasi 
apsigynimui. Jau kelios die
nos, kaip sostinė aliarmo 
padėty. Policija ir kariuo
menė budi dieną ir naktį, 
kad užkirtus kelią civiliniam 
karui ir apsaugojus gyven
tojus nuo teroristų.

Paskutinieji Įvykiai paro
dė, kad paliaubų paskelbi

LIGUA BIELIUKIENE, Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė.

mas tai nėra dar taika, ir 
vyriausybė nėra pilnas pa
dėties šeimininkas. Trisde
šimčiai tūkstančių policinin
kų ir žandarų nelengva bus 
kovoti su grupe fanatiškai 
nusiteikusių teroristų. Argi 

sunku pasistatyti sunkveži
mį prie šaligatvio ir paskui 
ramiausiai, kaip niekur nie
kas, pasišalinti, o tuo tarpu 
sunkvežimis už kelių minu
čių sprogsta, sužeisdamas ir 
užmušdamas nekaltus pra
eivius. Argi galima Pary
žiuje visus automobilius pa
tikrinti? Ar galima visus 
praeivius iškratyti?

Kokią poziciją užims 
prancūzų politinės partijos 
pei* busimąjį referendumą, 
kuriuo bus atsiklausta gy
ventojų dėl Alžirui suteiki
mo nepriklausomybės?

Komunistai yra nutarę 
balsuoti "taip”. Jie norėtų 
sakyti taip už taiką ir ne dėl 
de Gaullio. Bet toks klausi
mas nestatomas, tad savo 
propagandoj jie aiškina, 
kad liaudies balsas privertė 
de Gaulle derėtis ir susitar
ti dėl paliaubų. Jie bandys 
ieškoti vienybės su socialis
tais ir kairiaisiais preteks
tu, kad išsaugojus taiką.

”Ne” bus nedaug balsuo
jančių. Prieš de Gaulle kam
paniją varys tik nedidelė 
grupė nepriklausomųjų, ku
rie pasilieka ištikimi pran
cūziškam Alžirui ir maža 
grupė respublikonų, kurie 
sako, kad susitarimas esąs 
gėdingas prancūzams. So
cialistai masiniai balsuos už

— Nebijok, mano mažytei...

Praeitą sekmadienį kovo 18 d. clevelandiečiai turėjo malonumo išklausyti Valterio Banaičio įdomų 
pranešimą apie dabartinę padėtį Lietuvoje. Nuotraukoje V. Banaitis tarp Clevelando lietuvių. Iš kairės: 
Dirvos redaktorius B. Gaidžiūnas, adv. Julius Smetona, Valteris Banaitis, Sofija Smetonienė, Juozas 
Bachunas, LB apyl. pirm F. Eidimtas. Užpakaly stovi: V. Braziulis, K. Karpius ir Vilties Draugijos 
pirm. dr. V. Ramanauskas. v< P]iodžinsko nuotrauka

PABALTIJO MOTERĮ) TARYBA MINĖS 
PENKIOLIKOS METI) SUKAKTI

Bene viena iš judriausių 
šių dienų išeivijos lietuvių 
moterų organizacija yra 
Lietuvių Moterų Atstovybė, 
turinti savo kiubus ne tik 
įvairiose JAV lietuvių kolo
nijose, bet didesnius ar ma
žesnius vienetus ar atstoves 
įgaliotines, reprezentuojan
čias mūsų moterį, ir dauge
lyje kitų kraštų: Vokieti
joj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Argentinoj, Brazilijoj ir ki
tur.

Kad jos yra apsijungę ir 
tie visi klubai priklauso 
Lietuvių Moterų Atstovy
bei, kurios centras yra New 
Yorke, tai ir jų veikla nesi
baigia vien savo parapijos 
ribose, bet reiškiasi tarp
tautinėj plotmėj.

LMA veikia kartu su kai
myninių tautų — latvių ir 
esčių atstovėmis Pabaltijo 

de Gaulle. Jų lyderis Guy 
Mollet visą laiką tvirtino, 
kad tik vienas de Gaulle ga
lįs išspręsti Alžiro proble
mą. Krikščionių demokratų 
pritarimas dar neaiškus, jų 
atstovai pasidalinę nuomo
nėmis.

Dabar, nuskambėjus pa
liaubų trimitui, kiekviena 
pusė turės laiko pažiūrėti į 
savo žaizdas. Prancūzija jau 
septyniolika metų kovoja 
Afrikoje ir Azijoje, kovoja 
prieš save, paversdami prie
šais tas tautas, kurios buvo 
prie jų arčiausiai.

Alžiro karas pasibaigė, 
bet taika dar neprasidėjo. 
Pasak arabų priežodžio, da
bar dar esama tokiame lai
ke, kai auštant juodas siū
las nuo balto neatskiriamas.

Moterų Taryboj, kad bend
rai dirbant, būtų moterų 
balsas svaresnis ir veiklos 
galimybės platesnės.

Tačiau ir šiose bendro 
darbo ribose jų veikla ne
sibaigia. Pabaltijo Moterų 
Taryba dalyvauja pilnatei
siu nariu Tarptautinėj Mo
terų Klubų organizacijoj 
GFWC, turinčioj virš 11 mi
lijonų narių. Tos organiza
cijos suvažiavimuose lietu
vių atstovės gauna progos 
tūkstančiams svetimtaučių 
prabilti apie savo tautą, jos 
okupantą ir pareikšti mūsų 
laisvo ir nepriklausomo gy-

Pabaltijo Moterų Taryba 
kovo 31 ir balandžio 1 dieną 
minės 15-kos metų sukaktį 
nuo įsikūrimo. O ji įsisteigė 
1947 m. kovo 8 dieną, Ess- 
lingene, Vokietijoj. Į pir
mąjį prezidiumą buvo iš
rinkta dr. Marija Žilinskie
nė, latvė T. Aizkrauklis ir 
estė Mali Jurma. Pirmoji 
pirmininkė buvo dr. M. Ži
linskienė, o vėliau pasikeis
damos, pirmininkavo kiek
viena tautybė iš eilės.

Prasidėjus imigracijai į 
kitus kraštus, išvyko ir 
PMT narės, dauguma į 
Ameriką, ir čia savo veiklą 
toliau vysto. Dabar Tarybai 

pirmininkauja lietuvių at
stovė Ligi ja Bieliukienė, to
dėl mūsų iniciatyvai pri
klauso ir iškilmingas minė
jimas bei lietuvių klubų at
stovių suvažiavimas aptar
ti būdus ir priemones, kaip 
lietuvės moterys galėtų 
daugiau pasidarbuoti.

Pažymėtina, kad suvažia
vime paskaitą skaityti suti
ko tos didžiulės organizaci
jos General Federation of 
Women’s Clubs vicepirmi
ninkė ponia Dexter Arnold, 
labai gerai susipažinusi sU 
Lietuvos reikalais iš mūsų 
atstovių šuva žiavimuose.

jos paskaitoje dar sustip
rins paskaitininkės draugiš
kumo jausmą mūsų tautai.

ši iškilmingoji akademija 
įvyks kovo 31 d., Carnegie 
Endowment — 345 East 46 
St., 4. vai. p. p. Be to bus 
meninė dalis ir vaišės. Lie
tuvių visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. Kr.

• Prancūzija balandžio 8 
d. pasisakys, ar ji pritaria 
vyriausybės pasiektam su
sitarimui su Alžiro laisvės 
kovotojais.

• Pavergtųjų seimas nu
matomas šių metų birželio 
mėnesį Londone.
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Mes atvykome nužudyti
Heydrichą ,tt,H mGtss

Anglų lėktuvas 1941 m. gruod
žio 15 naktį skrido virš Čekos
lovakijos dviejų tūkstančių pėdų 
aukštyje. Du jo keleiviai -- Jan 
Kubis ir Josef Gabchick žiūrė
jo vienas j kitą. Už kelių minu
čių juodu bus parašiutais nuleis
ti Į nežinomybę. Juodu buvo pir
mieji čekoslovakai, nuleidžiami 
į nacių okupuotą Čekoslovakiją.

--Ar tu manai, kad mums pa
siseks? -- tyliai paklausė Josef 
Gabchick.

--Aš nemanau... Aš noriu, — 
atsakė Jan Kubis.

Juodu buvo pasiruošę prie juo
dos skylės, pro kurią turėjo iš
šokti.

Prieš trejus metus palikę Če
koslovakiją, dabar grįžo atgal 
nužudyti vieną žmogų: Reinhar- 
dą Heydrichą, Čekoslovakijos 
budelį, Bohemijos ir Moravi
jos "protektorių", kuris ant sa
vo sąžinės turėjo daugybę žmog
žudysčių ir kurį Hitleris vadino 
"žmogus su geležine širdimi".

--Lieka tik 2 minutės. Pasi
ruoškite, -- pasėkė jiems anglas 
lakūnas.

Jan Kubis buvo ūkininkas iš 
Moravijos, aukšto ūgio, plačių 
pečių, šviesiais plaukais ir pil
kom akim. Josef Gabchick, šalt
kalvis iš Slovakijos, buvo nedi
delio ūgio, juodais plaukais, nuo
lat besišypsąs.

Juodu prisiartino prie skylės 
ir patikrino parašiutų diržus. 
Abu buvo nevyresni kaip 27 me
tų amžiaus ir dabar skrido virš 
teritorijos, kur jų niekas nelaukė 
ir. turėjo nužudyti žmogų, kurio 
nepažinojo ir niekad nematė.

--Dar viena minutė... Dėme
sio.

Iš kitų čekų pabėgėlių Londone 
juodu ne taip sau buvo parinkti 
šiai pavojingai misijai, kuri tu
rėjo iš koloboravimo pažadinti 
čekų tautą. Neapykanta ir kerš
tas gali apginkluoti pačias tai
kingiausias rankas. Jan Kubis 
nugaroje turėjo išdegintus sep- 
tynius svastikos ženklus, o Josef 
Gabchick atmintyje vis tebe
nešiojo nacių nužudyto brolio 
vaizdą.

Naciams okupavus Čekoslo
vakiją, per Prancūziją jie pa
siekė Angliją, kur specialioj mo
kykloj buvo apmokyti sabotažo 
veiksmams ir partizaninei ko
vai.

Prabėgo treji metai. Bet jie 
neužmiršo savo tėvynės. Ir štai 
kodėl juodu sutiko būti pirmai
siais slaptai kelionei į tėvynę, 
kad nužudytų žmogų, kuris jiems , 
buvo dar beveidis.

IŠ VISO PASAULIO

--Lieka tik penkios sekundės...
Gero pasisekimo. Šokit!...

♦

Nedideliame kambary trys vy
rai sėdėjo už stalo, ant kurio 
stovėjo arbatinukas ir arbatos 
puodukai. Jan Kubis stovėjo prieš 
tuos tris vyrus, kurie aštriais 
žvilgsniais bandė ištirti.

--Jei jūs neduosite (rodymų, 
kad esate tas žmogus, kuriuo 
pretenduojate būti, neišeisite gy
vas iš šio kambario.

Vyras, matomai, jų vadas, ku
ris pasakė šiuos žodžius, vadi
nosi Jundra, buvo stambus, ne
didelio ūgio, turįs penkiasdešimt 
metų amžiaus.

Jis tai pasakė ramiu, bet nieko 
gero nežadančiu balsu.

Jan Kubis viską buvo prama- 
tęs, išskyrus tai, kad jo tau
tiečiai rezistentai galės suabe
joti jo asmenybe ir tikslais. Bet 
jis gerai suprato, kad jie buvo 
teisūs ir turėjo apsisaugoti nuo 
nacių provokacijos. Bet kaip įro
dyti, kad jis tikrai parašiuti
ninkas, atskridęs iš Londono?

--Aš jums sakau, kad atvykom 
iš Londono nužudyti Heydricho 
ir pažadinti Čekoslovakijos 
rezistenciją, -- pasakė Jan. -- 
Ir aišku, tam niekas mums ne
davė paliudijimo... Bet aš galbūt 
turiu geriau negu popierius. .

Greitu judėsiu jis nuplėšė nuo 
savęs marškinius ir parodė nu
garoje išdegintus septynius svas
tikos ženklus.

Kaip tik dėl tų ženklų prieš 
aštuonias dienas jis iššoko iš 
anglų lėktuvo ir nuo to momen
to, kai kojomis palietė gimtąją 
žemę, pasijuto labai vienišas.

"Jūs būsite nuleisti per 15 
kilometrų nuo Pilzeno miškuose, 
kur galėsite lengvai pasislėpti 
keletą dienų", sakė Londone.

Kur gi tie miškai? Lakūnas 
tur būt nuklydo nuo kelio, nes 
Jan nusileido lygumoje. Aplin
kui matėsi tik sniegas. Josef 
irgi nusileido. Bet negalėjo pasi
kelti.

--Aš manau, kad tai lengvas 
nykstelėjimas...

Jan, negalėdamas drauge eiti 

The Stroh Brewery Co., Detroit 26. Michigan

so light, so right, and oh, so nfreshing!

su Josefu, staiga nusiminė.
Aplink nesimatė jokio miško, 

kur galėtų pasislėpti.
--Dešinėj aš matau namelį, 

pabandykim iki ten dasigauti, 
pasiūlė Josef.

Jan bandė apžiūrėti Josefo ko
ją. Rytą jie nuėjo namelio link 
apsižvalgyti. J išbuvo neapgyven
tas. Katastrofa pasirodė dar di
desnė, negu manė, lėktuvas buvo 
nuklydęs nuo kelio per 100 km. 
Jie atsirado ne prie Pilzeno, bet 
per dvidešimt kilometrų nuo Pra
hos. O jie turėjo rekomenduoti
nus adresus Pilzene, gi Prahoj 
nepažinojo nieko.

Taip jie praleido dieną krū
muose stengdamiesi susiorien
tuoti, kaip staiga, jiems snau
džiant, prieš juos atsirado žmo
gus, nespėjus net revolverius iš
traukti.

--Nebijokit nieko... Aš žinau, 
kad jūs parašiutininkai... Pra
eitą naktį mačiau jus nusileid
žiant. Namelis, kur jūs paslėpė
te savo daiktus, man priklauso. 
Aš jūsų visą laiką ieškojau. Kuo 
aš galėčiau padėti. Aš priklau
sau slaptam sakalų sąjūdžiui.

Tai buvo tautinis čekų sąjū
dis, kurį naciai buvo uždarę. 
Abiejuose atsirado vilties ki
birkštėlė...

♦

Jan Kubis užsivilko marški
nius. Šalimais vado sėdėjęs ži
lais plaukais vyras, kuris va
dinosi dėdė Hjasky, pastūmė Ku- 
biui arbatos puoduką.

--Pagaliau, kaip (rodymas dar 
yra ginklai, kuriuos mes paslė
pėme namelyje.

--Tai neįrodymas, -- atsakė 
vadas Jindra. -- Lėktuvas galėjo 
atskristi iš Londono, bet jis ga
lėjo būti kelyje perimtas nacių. 
Ir kur įrodymas, kad tie ženklai 
nugaroje nėra tyčia išdeginti.

Jan Kubis paraudo iš pykčio.
Bet Jindra staiga pasidarė 

švelnesnis.
--Aš norėčiau tikėti jūsų pasa

kojimu ir paspausti ranką. Iš ku
rio krašto Čekoslovakijos esate 
kilęs?

--Iš Trebic, Moravijoj.

Vyt. Maželio nuotrauka

Detroito lituanistinė mokykla
Vos pradėjus kurtis nau

jai ateivių bangai, mokyto
jai nepamiršo pareigos tau
tai ir patys savo iniciatyva 
įsteigė Detroito Lituanisti
nę Mokyklą, kuri pradėjo 
darbą 1949-50 mokslo me
tais. Visas problemas iš
sprendė patys mokytojai ir 
jokia kita profesija čia ne
padėjo, nes mokytojai ne-

Jindra suraukė antakius.
--Ar žinote, kad aš irgi iš 

ten? Ar atsimenate nedidelę Vla- 
dislay geležinkelio stotį?

--Aišku. Ji yra visai netoli 
Trebic, Brno kelyje.

--Ar galėtumėte kokią nors 
charakteringą smulkmeną pa
sakyti?

--Taip. Stoties viršininkas yra 
didžiausias rožių mėgėjas visoj 
apylinkėj ir vasarą stotis būna 
panaši 1 milžinišką rožių bukie
tą...

Jindra pasikėlė.
--Dabar aš žinau, kad jūs esate 

mūsiškis. Pasakykit mums, ko 
iš mūsų norėtumėte. Viską, ką 
mes galėsime, padarysime.

--Mes čia atvykome nužudyti 
Heydrichą, Čekoslovakijos bude
lį. Reikia, kad padėtumėte mums 
įvykdyti šią misiją.

(Bus daugiau) 

ieškojo uždarbio, dirbo ne
mokamai, patys rūpinosi ir 
patalpų klausimu, patys su
darė mokytojų kadrą, pa
tys kvietė tėvus leisti vai
kus į mokyklą.

Detroito Lituanistinė Mo
kykla kelerius metus pra
džioje turėjo ketverių me
tų kursą. Dabar mokyklos 
kursas išeinamas per aštuo
nerius metus. Dėl patalpų 
stokos dabar mokykla dir
ba dviem pamainom: iš ry
to pirmosios keturios kla
sės, o po pietų penkta, šeš
ta ir aštunta. Darbas dviem 
pamainom iš kai kurių tėvų 
pareikalauja aukos, nes kai 
kuriems tėvams tenka mo
kinius pristatyti ir iš ryto 
ir po pietų. Tai yra gyvas 
pavyzdys tiems tėvams, ku
rių vaikai mokyklos nelan
kė ar nelanko.

L i t uanistinės mokyklos 
darbo vaisiai kiekvienam 
pastebimi ir ryškūs, nes ją 
baigę pasireiškia ir spaudoj 
ir organizacijose, daug jau
tresni lietuviškam veikimui. 
Tačiau jos nebaigę lieka pa
syvūs ir atitolę nuo viso kas 
surišta su lietuvišku veiki
mu bei mūsų kultūra.

Be tiesioginio darbo, mo
kiniai ruošiasi ir viešiems 
pasirodymams. Kiekvienais 
metais mokykla turėjo Ka
lėdų eglutę, kai kuriais pri
sidėjo ir Motinos dienos uli
nė j imas, mokslo metų už
baigos pasirodymas.

šiais mokslo metais mo
kykla turėjo Kalėdų eglutę 
ir Vasario 16-tosios minėji
mą. Dabar ruošiamasi iš
kilmingai mokslo metų už
baigai, kuri bus birželio 3 d. 
Pažymėtina, kad oficialioji 
ir meninė dalis bus Mairo
nio metų dvasioje, žodis, 
daina ir šokis sudarys me
nišką pynę, kuri išplauks iš 

tai proga parašyto montažo.
Nuo pat įsisteigimo ir da

bar mokykla naudojasi šv. 
Antano parapijos mokyklos 
patalpomis. Didelė pagarba 
kun. dr. I. Boreišiui, kad 
leido įsikurti ir prisiglausti 
jos pirmose ir sunkiose die
nose, kad aukštai vertino ir 
rodė daug pagarbos moky
tojams. Dabartinis klebo
nas kun. Walter Stanevi
čius mokyklos darbą verti
na ir jį visokeriopai remia.

Litu anistinėj mokykloj 
dabar dirba šie mokytojai: 
dr. Vincas Misiulis (vedė
jas), kun. K. Simonavičius 
(kapelionas), seselė Kristi
na, D. Kaupienė, A. Misiū
nas, J. Pečiūrienė, A. Ras
tenytė, S. Sližys ir P. Za- 
ranka. Mokykla turi 134 
mokinius, kurių daugiausia 
vra žemesnėse klasėse.

Darbas lituanistinėj mo
kykloj darosi vis sunkesnis 
ir komplikuotesnis, nes mū
sų jaunoji karta ateina į 
mokyklą su menku lietuvių 
kalbos žodynu, su amerikie
tiška galvosena. Todėl mo
kytojams tenka ne tik dės
tyti, bet ir kurti naujus me
todus, kurie duotų geriau
sius rezultatus dabartinėse 
apystovose. St. Sližys

Paraginki t savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.
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• Argentina išgyvena 
naują maišatį, kada pero- 
nistai, po įvykusių rinkimų, 
pasirodė stipriausia 
raktiniuose centruose, 
ritiomenės vadovybė, 
atrodo iš visų įvykių,
(lys ten pastatyti savo kon
trolierius. Bet tokiu atveju 
su rinkimų daviniais nebus 
skaitomasi, o patys peronis- 
tai ir jų rėmėjai, organi
zuos įvairius neramumus. 
Teigiama, kad peronistams 
laimėti labai talkino komu
nistai.

• JAV - Japonijos santy
kiams pagerinti, Okinavai, 
kur yra įrengta svarbi ka
rinė bazė, artimiausiu laiku 
bus duodama didesnė savi
valda.

• Izraelio-Sirijos pasieny
je neramumai vyksta toliau. 
Nors, kaip paprastai būna, 
Izraelis šaukia, kad jis už
pultas ar bent išprovokuo
tas, bet aukų skaičius iš si- 
ri jiečių tarpo yra keletą 
kartų didesnis, negu iš Iz
raelio pusės.

• Popiežius Jonas XXIII 
paskyrė 10 naujų kardinolų, 
kurių skaičius dabar vėl 
.sieks 87. Nė vieno iš naujų 
kardinolų nėra nei iš JAV, 
nei iš anapus geležinės už
dangos pusės. Daugiausia 
jų yra kilusių iš pačios Ita
lijos.
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Laukiant oficialių pranešimų 
ir reformų

Lietuvių delegacijos, lankiusios JAV prezidentą, at
garsiai visuose laikraščiuose tebeaidi. Ir reikia manyti, 
kad dar ilgai aidės, nes visi nori žinoti, kas buvo tikrieji 
”lumumbininkai”, kurie mums padarė Kongo politinio 
stiliaus gėdą.

šiuo atveju, pasitenkinti vien žinojimu, niekas jau 
nė nebemano. Net ir tie įsitikino, kurie per visą dešimt
metį ginčijo, kad mūsų nurodomos klaidos, yra tik prie
kabių ieškojimas. Ir jiems reikėjo sekti iki tokios gėdos, 
lydėtos iki pat prezidento darbo kambario, kad akys pra
siplėštų ir Sudėtų savus pirštus į grigaitinės diktatūros 
draskomas bendradarbiavimo žaizdas.

Nemalonu, ir lietuviams dar ilgai raudonuos akys, 
kad mūsų tarpe dar ir tokių esama, kuriems būtinai rei
kia politinių muštinių net einant pas prezidentą savo tau
tai laisvės talkos prašant. Bet, gal vieną kartą prasiplė- 
šusios akys viską pamatys, įvykdys reformas ir ateityje 
mums nebereikės raudonuoti.

šiandien, daugumai mūsų skaitytojų pageidaujant, 
pradedame spausdinti Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
pasisakymą dėl tų, neseniai buvusių skaudžių įvykių. Tai 
ne vieno asmebs, bet vadovybės paruoštas ir patvirtintas 
pranešimas. Jame kiekvienas skaitytojas, chronologine 
įvykių tvarka, ras dokumentuotą medžiagą, kuri parodys 
kaip įvykiai vyko ir kas kokį vaidmenį vaidino.

žinoma, kiekvienas turi teisę pasakyti, kad tai vie
nos pusės pasisakymas. Bet mes neuždarysim durų ir 
antros pusės pasisakymams. Tik, žinoma, ne vieno as
mens, kaip ALT vardu yra įprasta šūkavimus skelbti, 
bet visus ALT vadovybės patvirtintą pranešimą. Tik 
reikėtų, kad ALT su tokio pranešimo paruošimu, neuž
truktu.

Pilnus pranešimus paskelbus, ne tik organizacijų va
dovybės, bet ir pavieniai asmenys, savo darbu ar ištek
liais- talkiną bendrajam darbui, geriau galės pajusti kas 
yra kas. O pajutę ir įtikinti, galės tiksliau ir kiečiau rei
kalauti, kad būtų ir reikiamos reformos įvykdytos.

Net ir šiuo metu, kada dar tebėra nepaskelbti oficialūs 
pranešimai, visuomenė jau pradeda svarstyti galimai ge
resnius reformų projektus. Toji visuomenė, jau iki šiol 
žinomų faktų buvo pilnai įtikinta, kad tik reformos gali 
iš būsimų panašių gėdų, kokia dabar įvyko, ateity išgel
bėti, o centralizuotą laisvės kovos darbą, į prideramas 
vėžes įstatyti.

Būdinga, kad reformų nesibaido, tik, žinoma, jau 
visiškai kitais tikslais, ir Naujienų apžvalgininkas, am
žinas visų ALT reikalų tvarkytojas ir pastovus visų vyk- 
domojų komiteto narių už nosies vedžiotojas. Ir taip pat 
būdinga, kad jokių reformų nenori tai kito laikraščio — 
Sandaros apžvalgininkas, kuriam iki šiol buvo labai gera 
ir kuris trokšte trokšta, kad ir ateity jam asmeniškai ALT 
toks geras būtų.

Jei ALT nenori artimiausiu metu mirti, jam neiš
vengiamai reikia reformų. Ir dabar yra pats aukščiausias 
metas joms ruoštis. O su reformų ruošimu, reikia rim
tai pagalvoti ir apie asmenis, kurie šiose sąlygose, tą 
darbą sugebėtų įstatyti į tokias vėžes, kurios pačiu tie
siausiu keliu vestų į tikslą. B. G.

Dalis lietuvių delegacijos, kuri buvo dideliame nesutarime sulipdyta, pas Amerikos prezidentą 
KennedĮ Vasario 16 proga.

ŽODIS PRIKLAUSO LIETUVIU BENDRUOMENEI
Audiencijos pas Prezidentą gavimas, delegacijos sudarymas, audiencijos 

įvykdymas, Lietuvių Bendruomenės ir ALT vaidmuo
LB TARYBOS NUTARIMAS

JAV LB III-ioji Taryba New 
Yorko 1961 rugsėjo 2-3 sesi
joj nutarė siekti JAV prezidento 
J. F. Kennedžio audiencijos ir tai 
pavedė komisijai, sudarytai iš 
Tarybos narių dr. P. Vileišio, 
A. Giedraičio, O. Ivaškienės ir 
V. Izbicko.

KODĖL BENDRUOMENĖ?

Viešai paskelbtas LB Tarybos 
nutarimas sukėlė balsų: kodėl 
Bendruomenė? Tai esąs darbo 
pasidalinimo principo pažeidi
mas, nes audiencija -- politinis 
veiksmas, o politinė veikla čia, 
Amerikoj, tepriklausanti vienam 
Altui.

Bendruomenė audiencijos sie
kimo motyvus aiškina šiaip:
-Gyvenimas nesiduoda spraud

žiamas l griežtus rėmus. Juo la
biau nesiduoda ribojama Lietu
vos laisvės kova, kuriai angažuo
jamas tiek paskiras lietuvis,tiek 
visa Bendruomenė. Lietuvos 
laisvės kovos atsisakymas būtų 
pagrindinių Bendruomenės tikslų 
ir uždavinių išsižadėjimas. Ji 
to padaryti negali, nes tam ją 
įpareigoja Lietuvių Charta, ku
rią Bendruomenė laiko lietuviš
kuoju Dekalogu, t. y. "dešimčia 
lietuviškų Dievo įsakymų".

Darbo pasidalinimo principas 
šiuo atveju būtų buvęs pažeistas, 
jei kas kitas būtų prezidento au
diencijos siekęs. Apie tai nebuvo 
nieko girdėti. Dar daugiau -- jau 
visa eilė metų, kai Amerikos lie
tuvių delegacija Baltuosiuose Rū
muose nesilankė. Bendruomenė 
tesiėmė to, ko kiti nedarė.

Antra, JAV Lietuvių Bendruo
menė 1961 metų pabaigoj minėjo 
organizuoto savo darbo dešimt
meti. JAV yra tas kraštas, ku
riame laisviausiai gali reikštis 
ir veikti kiekviena tautinė bend
ruomenė. Todėl gražu buvo šio 
krašto Lietuvių Bendruomenei 
šio krašto Prezidentui prisi
statyti, padėkoti. Tai visai su
prantama ir žmoniška. Tai visiš
kai nieko bendro negali turėti 
su "darbo pasidalinimo principo" 
pažeidimu (LB Tarybos Prezi
diumo pirm. St. Barzdukas, Dir
vos 1962.11.23 N r. 23).

PIFZMASIS PRANEŠIMAS APIE
AUDIENCIJĄ

1961 lapkričio 16 dr. Vileišis 
LB Tarybos Prezidiumo pir
mininkui telefonu pranešė: Au
diencija pas JAV prezidentą J. 
F. Kennedy LB vardu gauta. Bet 
audiencijos taip pat prašąs ir Al
tas. Abiem prašytojam sąlyga -- 
jie tur{ susitarti ir atsiųsti 
vieną delegaciją.

tomą sąlyga, kad abu prašytojai 
(LB ir Altas) tur{ susitarti ir 
atsiųsti vieną delegaciją, tad 
Bendruomenė ieškojo ryšio su 
Altu. Tai buvo padaryta dviem ke
liais.

1961 lapkr. 25LBTarybos Pre
zidiumo pirm. St. Barzdukas lan
kėsi Chicagoj ir matėsi su Alto 
Vykdomojo Komiteto pirm. L. 
Šimučiu. Iš Bendruomenės pu
sės buvo pasiūlyta: bendradar
biaukime, ir šis bendradar
biavimas konkrečiai tesireiškia 
vienos delegacijos sudarymu. Al
to pirmininkas pažadėjo pasitar
ti su savo bendradarbiais ir at
sakyti. Atsakymo nesulaukta.

Alto pirmininkui taip pat rašė 
prel. Balkonas. Buvo atsakyta: 
Altas šiuo laiku prezidento au
diencijos neieškąs ir kartu su 
Bendruomene pas prezidentą eiti 
nemanąs.

Prel. Balkonas apie Alto pir
mininko atsakymą LB Tarybos 
Prezidiumą painformavo 1962 
sausio 13 laišku, jame taip pat 
iškeldamas neaiškumus: jei Altas 
audiencijos neprašo, tai kas, be 
Bendruomenės, jos prašo? Kaip 
atsirado Baltuosiuose Rūmuose 
du lietuvių prašymai? Kodėl Bal
tieji Rūmai sąlygoja Bendruo
menės susitarimą su Altu dėl 
vienos delegacijos?

Turint Alto pirmininko atsaky
mą, Bendruomenei teliko eiti sa
vo keliu -- siekti audiencijos savo 
vardu.

KAS TOLIAU?

o'®* t.,

sikompromitavo prieš lietuvių 
bendruomenę (kalbant plačiąja 
prasme). Sekretorius suvynio
jo visus atstovus ir už nosies 
nuvedė,! Baltuosius Rūmus.

Jeigu pačią audienciją vertin
tume tik kaip malonų komplimen
tą, rodantj, kad ir mes turime 
šiokj tokj svorĮ, tai gal ne-

vertėtų pradėti vieni kitiems 
griebti už gerklių? Juk audienci
ja Jvyko! Bet kas pataisys Bend
ruomenės vardą? Ji, imdamosi 
iniciatyvos gauti, audiencijai, tuo 
pačiu pasisakė, kad jau baigė 
savo jaunystės dienas kaip tik 
kita organizacija, ir kad pasi
ima visų lietuvių atstovavimą. 
Tai tuo pačiu Bendruomenė tu
rėtų pasinaudoti šita proga ir 
sutvarkyti Alto centrą, parodant 
pakankamai iniciatyvos ir {takos 
atskirose grupėse. Tas žings
nis, ne tik padarytų milžinišką 
patarnavimą Altui, bet ir sustip
rintų pačios Bendruomenės nu- 
garkaulĮ. Nesinorėtų tikėti, kad 
padejavus, pasiskundus, viskas 
vėl pasiliktų tekėti sena vaga, 
tikinu kad visagalis laikas su
tvarkys visas mūsų negeroves.

ROMUALDAS VEITAS, 
Pittsburgh, Pa.

Po Alto ir Bendruomenės at
stovų apsilankymo Baltuosiuose ' 
Rūmuose, mūsų spaudoje pasiro
dė visa eilė straipsnių, nagrinė
jančių šio įvykio vyksmą. Dau
gumoje juose iškeliami Alto sek
retoriaus ir jo aplinkoje esan
čių žmonių žygiai sutrukdyti 
jungtinę audienciją, o šitam ne
pavykus, taip susitvarkyti, kad 
Bendruomenės atstovai turėti; 
nusileisti visiems jų reikalavi
mams.

Iš straipsnių atrodo, kad se
niesiems Alto vilkams pavyko. 
Bendruomenė, nenorėdama apsi
sukti ties Baltūjų Rūmų slenks
čiu, paaukojo Dr. Vileišį, nusi
leido visiems Grigaičio reika
lavimams ir audijencija {vyko. 
Bendruomenės atstovai parodė 
savo visuomenini subrendimą! 
Bet kas toliau? Bendruomenės 
atstovai išsaugojo savo veidą 
prieš Baltuosius Rūmus, bet su-

LB TARYBOS PREZIDIUMO 
NURODYMAI

Po atskirų pasikalbėjimų tele
fonu bei susirašinėjimų su dr. 
Vileišiu, prel. J. Balkūnu, LB 
Centro Valdyba ir kt. LB Tary
bos Prezidiumas savo nusista
tymą audiencijos klausimu iš
reiškė 1961 gruodžio 19 dienos 
posėdžio nutarimu:

1) audiencijos LB vardu siekti, 
nes jos gavimas ir platesnės su
dėties delegacijos nusiuntimas 
būtų lietuvių laimėjimas;

2) audiencijos gavimu rūpinasi 
LB Tarybos sudarytoji komisija, 
bet j ją taip pat kviečiamas 
prel. J. Balkūnas, kaip politiškai 
aktyvi bei patyrusi asmenybė, 
gyvenanti politiniame centre -- 
New Yorke;

3) kadangi ryšium su audienci
ja yra angažuojama visa JAV Lie
tuvių Bendruomenė, tad delegaci
jos sudarymas ir kiti su audien
cija susiję klausimaigalutinai 
sprendžiami atsakingųjų Lietuvių 
Bendruomenės organų -- Tary
bos Prezidiumo (pagal Tarybos 
nutarimą) ir Centro Valdybos;

4) reikia žinoti, ko eidami 
pas prezidentą siekiame bei no
rime, todėl audiencijai turi būti 
labai gerai pasirengta -- tokj 
pasirengimą Prezidiumas su-1 
pranta atitinkamo memorandu
mo pagaminimubei įteikimu (me
morandumui paruošti nedelsiant 
kviečiami politiniai ekspertai.su 
projektu iš anksto supažindina
mi visi interesuotieji);

5) audiencijos siekimas bei 
vykdymas neturi drumsti lietuvių 
tarpusavio santykių, todėl akcija 
vykdoma gražiai, taktiškai ir 
geru tonu.

Šis Prezidiumo nutarimas raš
tu buvo praneštas su audiencijos 
vykdymu susijusiems LB orga
nams ir paskiriems asmenims.

SIEKIANT RYŠIO SU ALTU
Kadangi audiencijai buvo sta-

ATSAKINGA LB CENTRO 
VALDYBA

Iš dr. Vileišio pranešimųtele- 
fonu ir lietuvių spaudoje aiškėjo, 
kad audiencija Baltuosiuose Rū
muose gaunama 1962 vasario 16.

Parengiamieji darbai taip pat 
rodė, kad audiencijos reikaloga- 
lutin} išbaigimą reikia suvesti 
l vienas rankas. Atsakomybę.pa
siimti turėjo vyriausiasis vykdo
masis Bendruomenės organas-- 
Centro Valdyba. Tai, kas anks
čiau buvo keliama bei svarsto
ma pasitarimuose, LB Tarybos 
Prezidiumas išreiškė 1962 va
sario 3 dienos posėdžio nutarimu: 
1) laikyti galiojančiu Prezidiumo 
1961 gruodžio 19 dienos posėdžio 
nutarimą, 2) bet tolimesni au
diencijos reikalo tvarkymą su
vesti j JAV LB Centro Valdybą, 
kartu prašant ją apie reikalo eigą 
informuoti Tarybos Prezidiumą 
ir kt. interesuotuosius.

Šiame posėdy Tarybos Prezi
diumas taip pat konstatavo dr. 
Vileišio bei prel. Balkūno išskir
tini vaidmenj audiencija besirū
pinant ir ją gaunant, todėl nuta
rė pareikšti jiems padėką.

PRENEŠIMAS LIETUVIŲ 
SPAUDOJE

1962 vasario 1 Draugo 27 
pirmame puslapy buvo įdėtas pir
masis tokio turinio pranešimas 
apie audienciją: "Prezidentas 
Kennedy priims lietuvių delega
ciją. Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Kennedy, parody
damas lietuviams ypatingą prie
lankumą ir Lietuvos likimo su
pratimą, vasario 16 d., Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktyje, priims lietuvių de
legaciją Baltuosiuose Rūmuose, 
Apie tai Washingtono įstaigos 
pranešė Lietuvių Bendruomenės 
Politinės komisijos pirmininkui

nr.

dr. Petrui Vileišiui, gyv. Water- 
bury, Conn., kuris telefonu pa
informavo mūsų redakciją. Pri
ėmimas {vyks 12 v. dienos. Lie
tuvių delegacija bus suorgani
zuota iš įvairių svarbiųjų lietu
viškų organizacijų atstovų. De
legaciją sudarys daugiau kaip 20 
žmonių, iš įvairių kolonijų. Bū
siąs paruoštas memorandumas 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu ir 
įteiktas prezidentui Kennedy".

Trumpesnės redakcijos žinia 
apie audienciją taip pat buvo 
{dėta 1962 vasario 2 Darbinin
ko 9 nr. Kaikurie kiti laikraš
čiai pranešimus paskelbė savo 
iniciatyva.

AUDIENCIJOS KLAUSIMAS LB 
CENTRO VALDYBOJE

LB Tarybos Prezidiumas pa
vedimą rūpintis audiencija gavo 
LB Tarybos sesijos nutarimu: 
"Žygio J Washingtoną reikalu ko
misija informuos Tarybos Pre
zidiumą, ir visa bus daroma su 
Tarybos Prezidiumo žinia bei 
pritarimu" (prot. 15 psl.). Šituo 
keliu atsirado LB Tarybos Pre
zidiumo 1961 gruodžio 19 ir 
1962 vasario 3 posėdžių nutari
mai.

Negalėjo nuošaliai nuo reikalo 
taip pat laikytis ir LB Centro 
Valdyba, kuri LB įstatų Įparei
gojama vadovauti Bendruomenės 
veiklai ir yra atsakinga už LB 
Tarybos nutarimų vykdymą (47 
str.). Centro Valdyba buvo visą 
laiką informuojama dr. Vileišio 
ir LB Tarybos Prezidiumo.

LB Centro Valdyba audiencijos 
klausimą svarstė 1961 lapkričio 
20 dienos posėdy. Čia buvo pri
eita prie išvados, kad klausi
mas yra labai opus ir galis kel
ti veiksnių nesutarimus, kas, 
be abejo, nebūtų naudinga ben
drajam lietuviškam veikimui. 
Todėl pasinaudodama Vliko kvie
timu 1 New Yorke 1961 lapkričio 
25 - 26 dienomis vykstančią jo 
sesiją, LB Centro Valdyba nu
tarė į šią sesiją deleguoti vice- 
pirm. inž. V. Adamkavičių, ku
riam taip pat pavedė aiškintis ir 
audiencijos reikalą.

V. Adamkavičius apie savo ke
lionę ir jos vaisius parašė pla
tų pranešimą, kuris buvo įteiktas 
PLB Valdybos pirm. dr. J. Sun- 
gailai, JAV LB Tarybos Prezi
diumo pirm. St. Barzdukui ir JAV 
LB Centro Valdybos pirm. J. 
Jasaičiui.

Pranešime audiencijos reika
lu konstatuota: 1) buvo susipa
žinta su dr. Vileišio turimu šen. 
Doddo laišku (senatorius tarpi
ninkavo audiencijai gauti) -- pap
rašius pasimatymo su prezidentu 
LB atstovams, gautas Baltųjų 
Rūmų atsakymas, kad audiencijai 
kliūčių nesą, bet kadangi audien
cijos taip pat prašąs ir Altas, 
tad patariama susitarti dėl vie
nos delegacijos sudarymo; 2) 
laiške neminima data ir kitos 
audiencijos detalės; 3) iš laiško 

nematyti, kas audiencijos pirma
sis (LB ar Altas) paprašęs; 4) 
dr. Vileišiui Vliko sesijoj iš
šaukiamai laikantis, čia dalyva
vęs Alto Vykd. Komiteto sekr. 
dr. P. Grigaitis, išdėstęs sa
vuosius samprotavimus, oficia
liai pareiškė, kad Altas l jokias 
delegacijas nesidėsiąs.

CV vicepirmininkas savo pra
nešime taip pat pastebėjo: LB 
Centro Valdyba, susiderinusi su 
LB Tarybos Prezidiumu, turėtų 
tučtuojau padaryti atitinkamus 
patvarkymus, pavesdama audien- • 
cijos reikalą atsakingiems pa
reigūnams ir viešai deklaruoda
ma LB vaidmenį šiuose užsi
mojimuose.

Ryšium su Kalėdų šventėmis 
ir prezidento kelionėmis au
diencijos klausimas aptilo.

1962 sausio 30 d. 6:30 vai. 
vak. CV pirmininkui J. Jasai
čiui paskambino dr. Vileišis iš 
naujo: audiencija Washingtone 
gauta, delegacija sudarinėjama, 
kokių nors susitarimų su Altu 
nereikią. CV pirm. Jasaitis j 
tai atsakė: džiaugiąsis dr. Vi
leišio pastangomis, ji sveikinąs, 
tačiau delegatai turjbūti kviečia
mi Centro Valdybos vardu.

Ryšium su dr. Vileišio pra
nešimu spaudoje apie audienci
jos gavimą, 1962 vasario 1 au
diencijos klausimo aptarti susi
rinko keturi LB Centro Valdybos 
nariai -- J. Jasaitis, V. Adam
kavičius, Z. Dailidka ir A. 
Kėželis. Konstatavus, kad LB 
Tarybos New Yorko 1961 rugsė
jo 2 - 3 sesijoje sudarytai 
komisijai tebuvo pavestas tik lai
kinis konkretus uždavinys — iš
rūpinti JAV prezidento audien
ciją, toliau pasitarme buvo pa-

(Nukelta 14 psl.)

ekspertai.su


Nr. 24 — 4 DIRVA 1962 m. kovo 21 d.

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS ŽODIS PRIKLAUSO LIETUVIU BENDRUOMENEI

Amerikos, tai yra, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyvenan
čių, lietuvių visuomenės politi
nės reprezentacijos reikalas da
bar, kalbant simboliškai, yra 
atsidūręs tarp dviejų laivų, ku
rių atpažinimo ženklai skiriasi 
tik viena raide: ALT ir ALB. 
Visuomenės dalis, tuo tarpu tiks
liai dar neišmatuota dalis, T lai
vu nebepatenkinta. šios dalies 
dalis jau persikėlė Į B laivą, 
užsimojusį plaukioti taip pat 
ir j tuos uostus, Į kuriuos li
gi šiol teplauktojo T laivas, T 
laivo šturmanas, nevengdamas 
net susidūrimo, stengiasi už
plaukti su T laivu skersai kelią 
B laivui, kad tik neįsileistų jo į 
"savo" uostus.

Kapitonas jau dairosi, kaip čia 
laivą bent kiek pagerinus ir gal 
net šturmaną pakeitus, bet nėra 
kaip tą padaryti. Kitiems prob
lema net keleriopa: dėtis prie 
šturmano, dėtis prie- kapitono, 
ar bėgti iš T. J B, ir jei bėgti, 
tai kaip: pavieniui, ar daugumai 
(su visu kapitonu), paliekant ja
me nebent šturmaną su virėju 
senų dienynų apie tolimuosius 
plaukiojimus skaityti. Beje, vi
suomenė, jei taip nusistatytų, 
būtų irgi pajėgi išimti laivą iš 
apvartos, uždedama piniginėse, 
"embargo ant kuro". Dar viena 
problema, labai svarbi: o kaip 
gi su tuo kitu, B laivu? Ar jis 
tikrai geresnis už T?

*) Žr, "Istorijai ir dabarčiai", 
Dirvos 32 nr., 4 psl.

A. Mončys Kinietė

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Tarp dviejų laivų
V. RASTENIS

♦
Tiesą pasakius, daugumas, gal 

ir pagristai, mano, kad iš es
mės su tuo T laivu nieko bloga, 
tik jau reikia naujos, jaunesnės, 
vikresnės, drąsesnės, suma
nesnės, geriau teoriškai pasi
rengusios įgulos. Kaip tą įgulą 
pakeisti?

Tikrasis laivo šeimininkas, at
rodytų, yra gi ne kas kitas, kaip 
Amerikos lietuvių visuomenė, tai 
ji jeigu tik nori, turėtų galėti 
ir pasirinkti kapitoną, šturmaną, 
ir visą kitą įgulą. Deja, taip nė
ra. Šis laivas įregistruotas taip, 
kad jj visuomenės vardu tvarko 
šešių šeimininkų bendrovė, kur 
keturi turi po 7 ir du po 3 bal
sus. Bendrovės įstatai trumpi 
ir aiškūs, bet ir labai kietai ne
palankūs reformoms, ypač refor
moms įguloje.

Kiekvienas tos bendrovės ak
cininkas gali kaip nori kaitalioti 
vien tik savo dalį įguloje, 
visiškai nesiklausdamas kitų, 
ar jiems patinka, ar nepatinka jo 
pasirinkimas. Kaikuriais atve
jais akcininkas pats save yra 
pasiskyręs j atsakingą jgulos vie
tą, ir kas gi tada gali jj pri
versti patį save pakeisti, jeigu 
net visi kiti akcininkai tokio pa
keitimo ir reikalautų. Taigi net 
ir .kapitonas, turėdamas ir savų 
ir kitų akcininkų tvirčiausią pa
ramą, gali tik svajoti, sakysim, 
apie šturmanopakeitimą, bet nie
ko negali padaryti, kol tasai tebe
nori toj vietoj pasilikti.

Šitaip esant, natūralu yra siū
lyti pakeisti tokią nepatogią laivo 
įgulos kompletavimo tvarką. Bet 
jai pakeisti reikia ne mažiau tri
jų ketvirtadalių balsų už pakeiti
mą, o tai reiškia -- ne mažiau 
26 balsų iš 34.

«
Pabandykim dabar įstatyti tik

ruosius vardus simbolių vieton. 
Jei, sakysim, dabar susidarė 
tokia padėtis, kad tokio ir tokio 
įstatų pakeitimo nori jau ne 
vien ALTS, bet ir Katalikų Fe
deracijos atstovai. Tai jau dau
giau, bet dar nedaug, tik 14. 
Leiskim, prie jų prisideda ir Ka
talikų Susivienijimas su trimis 
balsais, tai vistiek dar tik lygiai 
pusė balsų, net tikros daugumos 
nėra. Jei ir SLA prisideda, 
jau yra dauguma, 20 balsų, bet 
vistiek dar ne trys ketvirtadaliai. 
Reikia, kad prisidėtų dar bent 
šeši balsai iš sandariečių ar so
cialistų tarpo. Jei tas įvyktų, 
tai reikštų, kad arba jau ir tie 
maištauja prieš P. Grigaitį ir 
M, Vaidylą, arba net ir šie jau 
kapituliuoja prieš visuotinį spau
dimą. Tai būtų jų kapituliacija, 
nes Tarybos įstatų keitimas da
bartinėmis, aplinkybėmis reikštų 
ne ką kitą, kaip sudarymą prie
monės iš pagrindų pakeisti Ta
rybos Vykdomojo Komiteto per
sonalui (greičiausia, tuo būtųpa- 
liestas visas vykdomasis ko
mitetas, lygiai konstrukcijos, ly
giai personalo požiūriu).

Pagalvokime dabar, ar toks da
lykas gali įvykti, ir jei gali, tai 
kaip. Kiek tai liečia ALT Są
jungą, tai ji čia teturėtų mažiau
sia asmeninės ambicijos proble
mų: jai tikrai nėra "gyvybinio 
klausimo", kad tas ar tas jos 
atstovas būtinai pasiliktų svar
bioje Tarybos pozicijoje nepa
keistas. Bet jos vienos valios 
reformoms padaryti nepakanka, 
Faktiškai reikia, kad visose Ta
rybą sudarančiose bei valdan
čiose organizacijose sustiprėtų 
valia ir apsisprendimas daryti 
reformą. Jei tų organizacijų va
dovybėse tokios valios nėra, ar 
jeigu ji dar svyruoja, tai jų na
rių masė, didelė ar nedidelė 
ji būtų, turėtų savo vadovybes 
atitinkamai "spausti",reikalauti.

Žinoma, jeigu tos masės mano, 
kad jau gana taip, kaip ligi šiol, 
kad reikia pravėdinti. Pagaliau, 
ir visa visuomenė, taigi ir pa
minėtose šešiose organizacijose 
nedalyvaujantieji, bet Tarybos 
veiklą ligi šiol lėšomis rėmu- 
sieji ir jos atstovaujami, taip 
pat ryžtųsi nebepasilikti pasy
viais stebėtojais ar surūgusiais 
niurgzliais, bet visokiais būdais 
keltų reikalavimą susitvarky
ti, o visų pirma, nusimesti tuos 
"tramdomuosius marškinius" -- 
tokius įstatus, kurie neleidžia da
ryti reikiamų reformų.

Kitaip sakant, reikia visuome
nėje išplatinti tą ryžtą, ir išpla
tinti taip, kad jis apimtų visuo
menę, kaip gaisras. Tada orga
nizacijų vadovybės, kurios yra už 
reformas, bus pajėgios reformas 
siūlyti ir vykdyti, o kurios šian
dien yra prieš jas, toms nebe
liks drąsos priešintis. Stipriai 
reiškiama visuomenės nuomo
nė ir valia gali būti įvykdyta 
net ir be visuotinių rinkimų, ku
rių Tarybos santvarkoje kaip tik 
nėra.

Nebūtų teisinga reikalauti iš 
ALT Sąjungos, kad ir šiandien 
ji vis dar viena pati tesisteng- 
tų telkti visuomenės sąjūdį Ta
rybai reformuoti. Po Draugo pra
regėjimo, natūralu ir teisinga 
būtų laukti, kad ir visa Katalikų 
Federacija, su savo Susivieniji
mu imtųsi bent lygiai energingos 
iniciatyvos, ir kad SLA nedels
damas prie to prisidėtų, o tas 
gal jau įtikintų ir netik svyruo
jančius, bet net ir užsispyrusius 
sandariečius ir net socalistus. 
Štai kodėl šiandien svarbus yra 
klausimas: kiek toli eiti yra nu
siteikę tie, kurie praregėjo, kad 
Tarybos laive ne viskas gerai? 
Šio atsakymo laukia visi "nepar
tiniai", turi teisės jo palaukti 
ir ALTS.

Jei tokio atsakymo -- greito 
ir teigiamo -- iš tenai nebus, 
turės, būti nebedelsiant svarsto
mas reikalas lipti iš T į B 
laivą... Bet nepamirškim, kad ir 
čia prieš akis tebėra labai di
delių ir svarbių klaustukų.

TOLIAU: Kuo Bendruomenės 
reprezentacija tinkamesnė?

(Atkelta iš 3 psl.)
sisakyta kompetencijų reikalu. 
Iš pasikalbėjimų telefonu su LB 
Tarybos Prezidiumo pirmininku 
sužinojusi, kad Prezidiumas yra 
apsisprendęs tolimesnį audienci
jos reikalo tvarkymą suvesti J 
vienas rankas, LB Centro Val
dyba priėjo prie vieningos nuo
monės, kad ji tesanti vieninte
lis LB organas, kuris pagal įsta
tus yra kompetentingas vykdyti 
ir audiencijos reikalą. Atsižvelg
dama į tai, kad dr. Vileišis 
daug kur buvo viešai angaža
vęsis Bendruomenės vardu, LB 
Centro Valdyba nutarė jį pain
formuoti apie savo sprendimus 
ir prašyti atsiųsti visą jo turimą 
audienciją liečiančią medžiagą.

Toliau buvo svarstomas dele
gacijos klausimas. LB Centro 
Valdyba vienbalsiai pasisakė už 
Alto dalyvavimą delegacijoje. 
Buvo nutarta Altą kviesti į bendrą 
pasitarimą. Nujaučiant tarimosi 
sunkumus neturint dokumentų, 
buvo nutarta tuoj skambinti dr. 
Vileišiui, kad dokumentus ko 
greičiausiai išsiųstų. Neradus jo 
namuose, jam buvo išsiųsta te
legrama: "Congratulations. Mušt 
receive all, repeat all letters 
regarding audience by tomorrow. 
Can not proceed without. Do not 
make further public statements 
until cleared by us. Jasaitis".

Be to, A. Kėželiui buvo pa
vesta vasario 2 paskambinti dr. 
Vileišiui ir pareikšti: 1) padė
ką už atliktą darbą, 2) pain
formuoti, kad tolimesnė delega
cijos kontrolė bus LB Centro 
Valdybos rankose, 3) būtina, kad 
visi jo turimi audiencijos reika
lu raštai būtų tuoj pat per
siųsti LB Centro Valdybai, 4) 
kad ne vėliau kaip iki vasario 
6, antradienio, LB Centro Valdy
bai reikia turėti visus jo kvies
tus delegacijos kandidatus.

A. Kėželis vasario 2 su dr. 
Vileišiu telefonu susisiekė ir LB 
Centro Valdybos pareiškimą 
perdavė. Dr. Vileišis taip pat 
pasisakė naktį gavęs ir CV te
legramą.

Dr. Vileišis A. Kėželiui pri
sipažino jokio rašto dėl delega
cijos priėmimo neturįs.

Telefonu buvo padiktuotas de
legacijos kandidatų sąrašas: Dr. 
P. Vileišis, prel. J. Balkūnas, 
St, Barzdukas, Alg. Nasvytis, J. 
Jasaitis, E. Bartkus, V. Abrai- 
tis, Susanne P. Shallna,, Charles 
S. Cheleden, R. Boris, Mrs. L. 
Bieliukas, Jack J. Stukas, Kasi- 
mir F. Paulis, W, Laukaitis, P. 
Dargis (kviestas, atsakymo ne
gauta), Dr. P. Kisielius (numa
tytas), V, Izbickas, J. Moske- 
vich Sr., J. Pakel (numatytas). 
J. Šlepetys, J. Grigalus (kvies
tas, atsakymo negauta), Alena 
Devenis, J. Jodelė, Dr. K, Šid
lauskas (numatytas), S, Sužiedė
lis, prel. Pr. Juras (numatytas), 
A. Rudis (kviestas, atsakymo ne
gauta), W. Chase, K. Bagdonas, 
Liet. Stud. Sąjungos pirm. Rimas 
Sk. Makaitis, T. Mack, L. Ši
mutis (numatytas), Dr. P. Grigai
tis (numatytas).

Dr, Veileišis dėl šio sąrašo 
LB Centro Valdybai paliko"lais- 
vas rankas" -- ji galėjo jį pri
imti, keisti, papildyti. Šioj vie
toj reikia pastebėti, kad sąra
šo klausimą 1962 vasario 3 die
nos posėdy taip pat svarstė ir 
LB Tarybos Prezidiumas, kuris 
Centro Valdybai pateikėtokių su
gestijų: I) Dr, Vileišio pasiū
lytą sąrašą peržiūrėti, 2) jį pa
pildyti Bendruomenės, meno, 
jaunimo, moterų gyvaisiais 
žmonėmis -- buvo pasiūlyti V. 
Adamkavičius, Alf. Mikulskis, A. 
Dundzila, Dr. V. Vygantas, Dr. 
V. Vardys, Dr. A. Razma, L, 
Valiukas.

PAS ALTO PIRMININKU

LB Centro Valdybai, perė
musiai audiencijos reikalų toli
mesnį tvarkymą, rūpėjo ypačiai 
du dalykai -- kad ji būtų nau
dinga Lietuvos laisvės kovai, kad 
ji pakeltų lietuvių išeivijos dva
sią ir nuotaikas. Dėl to turėjo 
viskas darniai ir tvarkingai pra
eiti.

Deja, pirmąją baimę sukėlė 
Naujienų vasario 2 vedamasis, 
kur pasirodė pirmieji pavojaus 
ženklai. Dėl to, LB Centro Val
dybos pritarimu, 1962 vasario 
•2 vicepirm. V, Adamkavičius nu
vyko pas Alto Vykd, Komiteto 
pirmininką L. Šimutį. Pranešęs 
apie audiencijos tolimesnio tvar
kymo perėmimą J LB Centro 
Valdybos rankas ir priminęs, jog 
esą duomenų, kad ir Altas aiš- 

kinąsis audiencijos reikalus 
VVashingtone, Adamkavičius pa
siūlė šaukti Alto Vykd, Komiteto 
ir LB Centro Valdybos bendrą 
posėdį audiencijos klausimui ap
tarti.

Buvo susitarta rinktis 1962 va
sario 3 d. 1 vai. po pietų Nau
jienų redakcijos patalpose.

LB Centro Valdyba, priėmusi 
dr. Vileišio tvirtinimą apie au
dienciją kaip neabejotiną faktą, 
nors ir neturėdama audiencijos 
paliudijimo raštu, ėjo į šį posė
dį kaip vadovaująs partneris. 
Buvo apsispręsta siūlyti plačios 
apimties delegaciją, įtraukiant į 
ją mūsų visų veiksnių, kultūros, 
jaunimo, moterų atstovus, laik
raščių redaktorius.

Eita su pasiryžimu visus jungti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės -- Vasario 16 dienos 
proga.

BENDRAS POSĖDIS SU ALTU

Posėdis įvyko 1962 vasario 3.
Dalyvavo: LB Centro Valdybos 

nariai J. Jasaitis, V. Adamka
vičius, Z. Dailidka, vėliau A. 
Kėželis, Alto Vykd, Komiteto na
riai L. Šimutis, dr. P, Grigai
tis, E, Bartkus ir tech. sekr, J. 
Talalas.

Posėdį atidarė Alto pirm. L. 
Šimutis.

E. Bartkus išryškino šio susi
tikimo reikšmę.

Paprašęs' balso, dr. P. Grigai
tis sakė: Jam skambinęs iš Wash- 
ingtono DC DavidMartin, senato
riaus Dodd (Conn.) administra- 
tiv asistent. Keturiasdešimt 
min. trukusiame pasikalbėjime 
jis pranešęs, kad dr. P. Vi
leišis. dar neturįs jokios au
diencijos. Washingtone apgailes
taują buvę suklaidinti tokio as
mens, kaip dr. Vileišis, ir atsi
prašą, kad buvusi apeita Ame
rikos Lietuvių Taryba. Norint 
išvengti tolimesnių nesusiprati
mų, siūlytina iki šio vakaro 5 
vai. Alto ir LB vadovybėms su
sitarti dėl vienos delegacijos, ku-' 
ri būsianti pristatyta Baltiesiems 
Rūmams.

Ta pačia proga dr. Grigaitis 
pasiūlė čia pat kambary esančiu 
telefonu susisiekti suDavidMar
tin ir davė jo numerį.

Padėtis LB atstovams buvo ne
maloni, tikrovė sunkiai įtikima. 
Naudotis telefonu ir parodyti 
Washingtonui, kad lietuvis ne
pasitiki lietuviu, buvo gėdinga. 
Todėl LB atstovai į Washingtoną 
neskambino, juo labiau, kad dr. 
Grigaitis čia pat tvirtino, jog 
LB žmogus galėsiąs iš šių pa
čių patalpų prieš penktą vai. 
vakaro, visiems girdint ir ma
tant, perduoti sutartąjį delega
tų sąrašą.

DELEGACIJOS SUDARYMAS

Alto pusė siūlė delegaciją su
daryti iš penkių asmenų su vienu 
LB atstovu. Bendruomenei buvo 
nepriimtina. Tada pasiūlė dvy
likos asmenų delegaciją su dviem 
LB atstovais. Bet delegacijoj ne
galėsiąs būti dr. Vileišio, nes 
Washingtonas pareiškęs, jog jis 
esąs "persona non grata". Bend
ruomenė pasisakė prieš 12 as
menų sąrašą ir pasipriešino dr. 
Vileišio išbraukimui.

Buvo paprašyta 20 min. per
trauka susidariusiai padėčiai 
svarstyti, Šiuo metu J posėdį 
atvyko Kėželis. Apsvarsčius tra
gišką dr. Vileišio paskubėjimą 
paskelbti audiencijos gavimą jos 
neturint, buvo nutarta neatsi
sakyti nuo delegacijos sudarymo 
plačiu visuomeninės reprezenta
cijos pagrindu, reikalauti dr. Vi
leišio Įtraukimo Į delegacijos 
sudėtį, siekti nutarimo, kad de
legacija nėra LB ar Alto, bet 
Amerikos lietuvių delegacija, 
sudaryta abiejų vadovybių bendru 
susitarimu, reikalauti, kad vienu 
delegacijos kalbėtoju būtų prel. 
Balkūnas.

Posėdžiui prasidėjus, visi LB 
atstovų Įtikinėjimai bei apeliavi
mas plėsti delegaciją nedavė jo
kių vaisių. Dr. Grigaitis griež
tai priešinosi, teikdamas, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba atsto- 
vaujanti v i s a i Amerikos lietu
vių visuomenei, kiti veiksniai 
negalį kvalifikuotis, nes tai esan
ti Amerikos lietuvių pi 1 iečių 
delegacija. Bendruomenė §1 
kartą p r i imama, kadangi su- 
sidėjusios tokios aplinkybės.

Kitiems Alto Vykd, Komiteto 
nariams tyliai tam pritariant, LB 
teko ieškoti kito kelio: negalint 
pravesti klausimo organizacijų 
plotme, pradėta derėtis dėl as

menų. Buvo pasiūlytas toks dele
gacijos sudarymo principas: Al
to Vykd. Komitetas - 4, LB CV 
ir Prezidiumas - 4, Alto Inf. 
Centro direktorė - 1, Altą suda
rančių grupių pirmininkai - 4, 
susivienijimų pirmininkai -- 2, 
prel. Balkūnas - 1, Bendruome
nė reikalavo sau dar dviejų at
stovų, ir po ilgų bei karštų gin
čų tas reikalavimas buvo pa
tenkintas. Didelio spaudimo susi
laukęs iŠ LB pusės, dr. Grigai
tis į sąrašą įtraukti taip pat su
tiko ir dr. Vileišį.

KITI SUSITARIMAI

Be vargo buvo susitarta dėl 
delegacijos vardo -- buvo pri
imtas LB siūlymas.

Buvo sutarta, ypačiai smarkiai 
to reikalaujant Alto sekretoriui, 
kad delegacijos sudėtis nebū
sianti viešai skelbiama iki va
sario 15.

Buvo sutarta, kad dėl laiko sto
kos dabar audiencijos tvarka, 
kalbėtojai ir kt. būsią nustatyta 
sekančiame bendrame posėdyje.

Alto siūlymu, buvo sutarta, 
kad už delegacijos memorandumo 
paruošimą yra atsakingi dr. Gri
gaitis ir inž. Adamkavičius.

Buvo sutarta, kad dr. Grigaitis 
ir CV pirm. Jasaitis kalbėsis su 
VVashingtonu tuojau po šio posėd
žio.

PASIKALBĖJIMAS SU 
WASHINGTONU

Atėjus laikui kalbėti su Wash- 
ingtonu, dr. Grigaitis kartu su juo 
einančiam CV pirm. Jasaičiui pa
reiškė, kad jam kalbantis, už jo 
nugaros niekas nestovėsiąs, Kai 
dr. Grigaitis baigsiąs, tai pakvie- 
siąs Jasaitį, ir jis tada galėsiąs 
kalbėtis.

Dr. Grigaitis išėjo iš pasitari
mų kambario, paskui save užsi
darydamas duris. Tai buvo pir
masis skambutis, kad kažkas 
prasideda.

Praėjo daugiau kaip pusvalan
dis, kai dr. Grigaitis grįžo. Už
uot kvietęs kalbėtis Jasaitį, dr. 
Grigaitis pareiškė, kad jis jau 
pakalbėjęs ir kitam kalbėtis nesą 
reikalo...

(Tęsinys kitam numeryje)

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _ _ KALENDORIUS _ _

KOVO 24 D. Studentų atei
tininkų seminaro paskaita "Ro
mantiška ar racionali pažiūra į 
tautiškumą". Jaunimo Centre 
7:30 v.v. Skaito A. Baronas ir 
R. Rudys.

KOVO 25 D. Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno rėmėjų Chi
cagos apskrities 35 mėtų jubilie
jinis vakaras Brighton Parko pa
rapijos .salėje.

KOVO 25 D. Immigrant’s Ser
vice League Lietuvių komiteto 
koncertas Jaunimo centre.

KOVO 31 - Balandžio 8 d.d. 
A. L. Montesori Draugijos auk
lėjamosios ir mokslo priemonių 
bei vaikų darbų paroda Jaunimo 
Centre.

BALANDŽIO 1 D. ALK Moterų 
Sąjungos 20-os kuopos žaidimų 
vakaras Vyčių salėje 2 vai. p.P.

BALANDŽIO 1 D. Šv. Kazimie
ro Seserų Rėmėjų vajaus vaka
rienė Marąuette Parko para
pijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Lietuviško
sios jūrų skautijos 40-ties metų 
sukakties minėjimas Jaunimo 
Namuose. Ruošia Tėvų Komite
tas.

BALANDŽIO 1, 7, 16 D.D. J962 
m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

BALANDŽIO 7 D. Studentų 
ateitininkų seminaro paskaita 
"Jaunimas ir lietuvių politikos 
veiksniai (nauda ir galimybės) 
Jaunimo Centre 7:30 v.v. Skaito 
Valdas Adamkavičius.

BALANDŽIO 8 D. Tėvų Mari
jonų bendradarbių metinis sei
mas, Marijonų salėje.

BALANDŽIO 8 D. Kun. S. Gau- 
čio 25-kių kunigystės metų mi
nėjimo banketas Roselandopara
pijos salėje.

BALANDŽIO 8 D. Tėvų Mari
jonų bendradarbių seimas vie
nuolyne.

BALANDŽIO 14 D. Stasio Pil
kos literatūros rečitalis Jauni
mo Centre.
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SKAUTU IŠKILMĖS BOSTONE
Kovo 11 d. galima vadinti 

skautų gyvybingumo ir jų veiklu
mo diena šioj Atlanto pakran
tėj. Mergaičių skaučių tuntas 
Baltija, ilgesnį laiką ir tikrai 
rūpestingai padirbėjęs, Ame
rikos Lietuvių Piliečių Drau
gijos naujojoj salėj surengė Ka
ziuko mugę. Prieš mugės atida
rymą buvo trumpos, bet gra
žios iškilmės.

Baltijos tunto tuntininkė St. 
Subatkevičienė trumpu ir gyvu 
žodžiu iškilmes pradėjojpasvei- 
klno susirinkusius tautiečius, pa
dėkojo mugės rengimo talki
ninkėms ir talkininkams ir pa
kvietė prel. Pr. Virmauskj per
kirpti juostelę ir mugę atidaryti. 
Žalgirio tunto tuntininkas inž. 
Nenortas ta proga perskaitė LSS- 
gos vyriausio skautininko inž. 
Eug. Vilko raštą, kad prel. Pr. 
Virmanskis yra apdovanotas 
skautų rėmėjoordenu. Susirinku
siems nuoširdžiai plojant, čia 
pat inž. Nenortas ordeną prisegė 
prie prelato krūtinės.

Prel. Pr. Virmauskis, perkir- 
pęs juostelę ir mugę, atidaręs, 
tarė keletą žodžių, ypač pabrėž
damas lietuvių vienybės, tarpu
savio susiklausymo ir nesiskal- 
dymo reikalą. Esam nedidelėtau- 
ta ir šiuo metu ypač sunkiai 

Prelatas Virmauskis, talkinamas Baltijos tuntininkės s. Subatke- 
vičienės, atidaro Kaziuko mugę.

Čigonės1 Laima Katauskaitė ir Aldona Žibinskaitė, mugėje buria 
jauniesiems ateitĮ...

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

kovojanti dėl savo išlikimo, — 
sakė garb. prel. Virmauskis, -- 
todėl tarpusavė meilė ir sutelk
tos gretos turi būti mūsų kasdie
ninis rūpestis ir nepamirštinas 
idealas.

Vyriausios skautininkės 
Zailskienės sveikinimo laišką 
gražiai paskaitė Atlanto pakraš
čio mergaičių skaučių vadeivė 
Banevičienė. Baltijos tunto tau
tinio lavinimo vedėja J. Nenor- 
tienė, ypač daug darbo idėjusi 
mugės rankdarbiams parengti 
davė trumpą paaiškinimą apie 
atskirus paviljonus. Tuo iškilmės 
buvo baigtos ir prasidėjo lan
kytojų plaukimas, sudaręs tik
ros ir didelės mugės Įspūdį. 
Organizuotai mugę aplankė nau
joji jūrų skautų vietininkija, 
priešaky su savo vadovais ir sve
čiais iš Chicagos j. sktn. Ven- 
giansku, j. sktn. Levanu ir j. 
sktn. Petniflnu iš Hartfordo, 
Conn.

Atskirus paviljonus mugėjetu- 
rėjo mergaičių skaučių Birutės 
draugovė. Vyr. skautės, skautės 
akademikės, Židinys, paukštytės 
ir pirmą kartą Žalgirio tuntas. 
Paviljonai buvo pačių skaučių 
ir skautų skoningai įrengti. Ir 
ko tik juose nebuvo! Megziniai, 
nėriniai, siuvinėjimai, liet, or

namentika papuošti odos išdir
biniai, liet, kryžiai ir rūpinto
jėliai medžio drožiniai ir net 
medus iš pačių skautų bityno. 
Kainos buvo tikrai neaukštos, 
todėl ir pardavimo atžvilgiu mu
gė turėjo neblogą pasisekimą. 
Loterinės laimės mėgėjai galė
jo mesti žiedus ir gražių dovanų 
laimėti, o taip pat ir "laimės 
šuliny” savo laimę išbandyti. Pa
viljonai buvo premijojami. Pre
mijai skirti komisiją sudarė p. 
Vasyliūnienė, J. Kapočius ir dail. 
Vikt. Vizgirda. Premija atiteko 
Birutės draugovei už trijų pavil
jonų paruošimą.

Mugės lankytojai čia pat už 
vieną dolerį galėjo visai ne
blogus pietus pavalgyti, galėjo 
kavos ir Įvairių pyragų užsisa
kyti.

Po didelio darbo vyr. šeimi
ninkės buvo G. Mickevičienė ir 
I. Galinienė.

Meninę mugės programą su
darė studenčių skaučių rūpes
tingai paruoštas Lėlių teatras 
atlikęs atskirus epizodus iš Vyt. 
Nemunėlio meškiuko Rudnosiu- 
ko. P. Kalvaitienė pastatė Miško 
namelĮ kurį atliko vilkiukai ir 
paukštytės. Malonu buvo klausy
ti, kad visi "artistai" gražiai 
kalba lietuviškai, kad yra susi
klausę veikalėlio statytojos tal
kininkai. Meninę programą baigė 

'dvi čigonės (jos ir laimę sve
čiams būrė) pašokdamos čigoniš
ką šokį. Prieš uždangos nulei
dimą dar pasirodė didžiulis tau
ras ar stumbras, kuris ypač 
patiko mažiesiems mugės lan
kytojams.

Baltijos mergaičių skaučių 
tunto surengta Kaziuko mugė 
Bostone laikytina pasisekusia 
visais požiūriais. Ji buvo gerai 
organizuota, paviljonai skoningi 
ir turtingi, svečių gal kokie ke
turi šimtai. Baltijos tunto tun
tininkė (ir 5 vaikų motina) St. 
Subatkevičienė ir jos talkininkės 
po tokio gražaus ir pasisekusio 
darbo gali tik džiaugtis. Pagirti
nos ir visos Bostono liet, skau
tės, kurios nepagailėjo triūso 
mugei rengti ir papuošti.

Tą pačią kovo 11 d. ALT S-gos 
namuose, tuoj po pietų, jaudi
nančias iškilmes turėjo naujai 
Įsteigta liet, jūrų skautų vieti
ninkija. Iškilmės praėjo liet, jū
rų skautų 40 metų sukakties žen
kle. Iš Chicagos Į Bostoną ta
proga buvo atvykęs Liet. Skau
tų Brolijos jūrų skautų sk. ve
dėjas j. sktn. Vengianskis, j. 
sktn. Levanas ir j. sktn. Petniū- 
nas iš Hartford, Conn. Kaip 
žinom, Bostono liet, jūrų skautai 
neseniai buvo priimti Į LSS-gą, 
todėl šios jų iškilmės buvo itin 
reikšmingos. Daugiau negu 50 
jūrų skautų, apsirengę gražiom 
jūrininkų uniformom, dalyvavo 
apeigose, davė Įžodžius ir gavo 
jūrų skautų skepetaites bei ženk
lelius.

Iškilmes tvarkė j. sk. M. 
Manomaitis. Pradžioj vietininki- 
jos adjutantas Jurgėla patikri
no išsirikiavusius skautus ir pa
kvietė naujo skautų vieneto kape
lioną kun. ŽeromskĮ sukalbėti 
maldą (kun. Žeromskis liet. Šv. 
Petro parapijos vikaras, yra bu
vęs JAV laivyno kapelionas). Po 
to įžodį davė patys mažieji. Bos
tono liet, jūrų skautai. Tikrai 
jaudinantis momentas, buvo, kai 
tie mažyliai bučiavo liet, tau
tinę vėliavą prisiekė mylėti jūrą, 
būti lietuviais skautais ir kas
dien padaryti po gerą darbelĮ. 
Ištikro, mylėti mums reikia ne 
tik Lietuvą, šią JAV laisvą Šalį, 
bet ir didžiąją jūrą, nuo kurios 
savo pakiliausiu istorijos metu 
liet, tauta žygiavo Į Rytus, bet 
nesiveržė per Baltiją j plačiuo
sius Atlanto vandenis... Ypač tuo 
požiūriu liet, jūrų skautų atsi
radimas Bostone yra sveikintinas 
ir džiuginantis reiškinys.

Atskirus (žodžius davė j. skau
tai kandidatai, jau buvę skautai

L, Paškauskaitės, 1951 m. baigusios Vilniaus dailės institutą, ofortas "Audėjos". Jaunoji dailininkė,
gim. 1925 m., yra viena iŠ nedaugelio lietuvių grafikų, dirbančių oforto technika. Ofortu vadinama 
svarbi grafikos technika, priklausanti giliosios spaudos rūšiai. Ši technika gana paprasta, bet labai 
lanksti ir Įdomi. Pagrindinė priemonė čia yra metalo (vasario, cinko) plokštelė. Ji padengiama rūgš
čiui atspariu lako sluoksniu. Po to ant jos pervedamas dailininko piešinys ir aštria adata išraižomos 
linijos. Adata, slysdama metalo paviršiumi, nubrėžia laką ir atidengia metalą. Vėliau plokštelė 
paneriama Į azoto rūgŠtĮ, kuri laisvame nuo lako metale išgriaužia griovelius -- linijas, taškus 
ir panašiai. Taip paruošta plokštelė tepama dažais. Dažai pakliūva Į griovelius ir užpildo juos. Likęs 
paviršius švariai nušluostomas. Po to, spaudžiant specialiu presu, nuo plokštelės galima atspausti 
daug atspaudų, kurie vadinami ofortais. Ofortas buvo plačiai paplitęs XV-XVI amžiuje ir ypač XVII 
a., kada kūrė Rembrandtas, Van Dyck ir kt.

ir skautai budžiai. Visiems kak
laryšių užrišo j. sktn. Vengians- 
kas, mazgelius rišo kun. Že
romskis ir j. sktn. Levanas. 
Ženklelius vienai grupei prisegė 
jį sktn. Petniūnas, o visiems ki
tiems jĮ sktn. Vengianskas, paly
dimas j. sknt. Levano. Jaudinan
čių apeigų pabaigoj j. sk. ženkle
liai buvo apdovanoti ir Bosto
no liet, jūrų skautų vadovai, tik 
praėjusią naktĮ Įsigiję jūrų skau
tų patyrimo laipsnĮ. Jų tarpe bu
vo ir Dr. Vyt. Čepas, ypač ne
maža pasidarbavęs, kad Bostone 
būtų ir liet, jūrų skautų viene

Vilkiukai ir paukštytės, paruošti s. Kalvaitienės, suvaidino "Miško 
gyventojus".

tas. Ženkleliais buvo apdovanoti 
ir tie j. skautų tėvai, kurie pa
dėjo vietininkijai Įsisteigti, ją 
vienokiu ar kitokiu būdu parė
mė. Staiga susirgusiam Ign. 
Vilėniškiui ženklelis Įteiktas per 
tėvų komiteto pirm. inž. Eug. 
Manomaitį.

Apeigoms pritaikytą žodĮ tarė 
j. sktn. Vengianskas ir Vietinin- 
kijos kapelionas kun. Žeromskis 
abu džiaugdamiesi naujo j. skau
tų vieneto Įsikūrimu ir linkėda
mi jam gero vėjo. Iš tikro, 
tegu entuziazmas neatvėsta, tegu 

vietininkija auga ir gerais dar
bais pasižymi. Žinom, ji gimė 
per audrą. Tačiau tai nenuosta
bu, nes gyvenam prie didelių 
vandenų, kur kartais ir nemalo
nūs vėjai mūsų keteras pašiau
šia...

Po gražių iškilmių Bostono 
liet, jūrų skautai turėjo bendrus 
pietus su savo tėvais, rėmėjais 
ir bičiuliais. Ir čia, kaip ir Ka
ziuko mugėj viešnios ir svečiai 
netilpo prie stalų. Tai rodo, kad 
Bostone, kai norim, labai skait
lingi ir gyvi pasirodom. Būtų di
delis džiaugsmas, jei ši skautų 
diena būtų pradžia mūsų didelės 
ir vieningos talkos, kurią ne vi
sada pajėgiam sutelkti.

Gerai, kad Bostono liet, skau
tai dirba, bet bus dar tūkstan- 
tĮ kartų geriau, jeigu ir ateity 
čia plazdės savo gelmėj tikrai 
puiki liet, širdies. Nežiūrint,kad, 
tą pačią dieną ir beveik tuo pa
čiu laiku buvo du gražūs Bostono 
liet, skautųparengimai,nežiūrint 
kad abu gerai pasisekė, vis dėlto, 
kitą kartą reiktų tokius sutapi
mų vengti. Juk ir sena liet, pa
tarlė sako, kad kartais du grybai 
visai nelbogą sriubą pagadina...

St. S.

APAČIOJE: Kaziuko mugės
Bostone svečiai stebi vaidinimą 
"Rudnosiuką". Vaidinimą paruo
šė vyresniosios skautės.

R. Bričkaus nuotraukos
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MŪSU SODYBA V. APANIUS 
PIEVŲ IR ŽOLYNŲ PRIEŽIŪRA
Reikia džiaugtis, kad šiuo me 

tu žmogus pralęidžia žymiai 
daugiau laiko lauke, pramogau
dami ir dirbdami savose sody
bose, negu bet kada anksčiau.

Graži ir patraukli aplinkuma 
neabejotinai veikia ir gerai nu
teikia kiekvieną. Žalia vejelė, 
medžiai, krūmai, puikios gėlės, 
suteikia visada ir visur tą ma
lonų gamtos grožio pajautimą 
ir estetinis žmogaus skonis {gau
na kasdieninĮ persifabrikavimą. 
Už tat pastabumo sugebėjimas 
šiuo atveju yra gana pravartus

Pavyzdingai sutvarkyta sodyba 
reikia pripažinti, kad turi labai 
gerų privalumų daugeliu požiū
rių. Gerai sutvarkytoj sodyboj 
sveikiau gyventi, maloniau su ki
tais bendrauti maloniau ir papra
mogauti.

PIEVA bus pati svarbiausia 
kiekvienos sodybos dalimi. Tai 
yra vėsi, gaivinanti ir raminan
ti vieta. Sodybos plane ji užima 
pagrindinę vietą ir turi praktiš
ką bei patogią pusę ir nemažiau 
estetinę vertę.

Kovo mėn. bent šiaur. rytinė
se JAV valstybėse yra metų lai
kas, kada pievas jau reikia tręšti, 
atnaujinti blogas parudavusias 
vietas pataisyti. Prieš išbars- 
tant trąšas patartina pievą nu
grėbti lengvu grėbliu, pašali
nant visas nereikalingas atmatas.

Trąšos, susidedančios iš or
ganinių ir neorganinių, su aukštu 
azoto kiekiu, yra vartojamos pie
vų tręšimui. Organinės azoto trą
šos kainuoja daugiau, negu neor
ganinės, bet užtat jos tirpsta 
lėtai. Tokiu būdu jų veikimas 
yra vienodesnis ir trunka ilgesni 
laiką. O tai žolės augimui yra 
labai svarbu.

A. Mončys. Sieninė lempa. Dr. Harrison, New Yorke, kolekcija.

Patartina vartoti trąšas, kurių 
formulėj azotas žymiai prašoka 
kitus elementus. Gera formulė 
yra 10-6-4 t. y. 10% azoto orga
ninio 6% fosforo ir 4% amonia
ko (potash). Clevelande ir Ohio 
patariu naudoti Agrico urea type 
10-6-4 trąšas. Gausit gerus re
zultatus. Scotts turf builder yra 
geros trąšos.

Pievas, kurios turi Kentucky 
Blue, (Poa prefensis), Chewing 
Fescue (Festuca Tenuifolia)Bent 
(Agrostis Maritima) ir pan.,tai 
yra vėsaus klimato žolės, reikia 
tręšti anksti pavasari sniegui nu
tirpus ir antroj pusėj vasaros 
rugpiūčio mėn. Kad žolė gerai 
augtų ir gražiai atrodytų, reikia 
naudoti nuo 10 - 15 svarų trą
šų Agrico 1000 kv. pėdų pievos 
plotui. Naudojant kitokias sekti 
instrukcijas Merrion Blue žolęi, 
kuri yra hybridas Kentucky Blue, 
reikia tręšti kas 6 savaitės 10 
svarų 1000 kv. pėdų. Nepatar
tina barstyti trąšas kada žolė 
yra drėgna arba šlapia, nes yra 
pavojaus žolei paruduoti. Jei trą
šos yra barstomos ant drėgnos 
pievos, tai tokią pievą reikia 
tuojau palaistyti.

Pagerinti arba atnaujinti pie
vas reikia tuo atveju, jei žolė 
praretėja, atsiranda tuščių vie
tų, kur yra pavojaus, kad pikt
žolės užsiveis. Reikia pasirū
pinti gero juodžemio (top soil) 
ir tokias vietas, arba net visą 
pievą ištisai, plonu sluogsniu 
apipilti ir vienodai grėbliu gra
žiai išlyginti. Po to, neatidėlio
jant, kol žemė puri, reikia tuo
jau pasėti ir sėklą. Pasėjus pap
rastai lengvu grėbliu sėklą lakė- 
ti. Gerai yra suspausti žemę. 
Tam naudojamas volas.

Mažesniam plote, kur sunkiau 
gauti žemės, galima vartoti 
durpes (peat moss). Pastarąsias 
naudojant nereikia trąšų. Bet 
vartojant žemę, kuri nėra pakan
kamai trąši patartina paberti trą
šų 3 svarus l 100 kv. pėdų.

Parudavusias vietas, kur tik
riausia fungus buvo to priežas
timi, reikia seną parudavusią žo
lę su šaknimis išrauti, ir gerai 
apvalyti, kad infekcija užkrėti
mas nepasikartotų. Tokias vie
tas reikalinga pripilti naujos že
mės ir atsėti.

PIKTŽOLĖS. Crabgrass yra 
pievų pikta žolė. No 1., bet yra 
priemonės ir galima lengvai pa
šalinti bei kontroliuoti. Di
desniam kiekyje atsiradus, šiai 
piktžolei sunaikinti yra patentuo
ti chemikalai, kaip, Pax, Rid. 
Juos reikia vartoti kada žolė ne
pradėjusi augti. Galima išbarsty
ti jau š} t. y. kovo mėn.

Vasaros metu tik jaunai crab
grass pasirodžius vartoti Crab
grass killer, Du Pont firmos pa
gamintas preparatas. Naudoti at- 
skiedus su vandeniu, sekti ins
trukcijas.

Daugmetės piktžolės, kaip o- 
žio rageliai (buckhorn), trauku
čiai (plantain), pięnės (dandel- 
lion) chickweed, laukiniai svogū
nai (wild onions) ir kt., yra 
dažnos, beveik kiekvienoj pievoj. 
Vartoti Weedone, Ortho2;4DEs- 
ter, Du Pont Lawn Weed killer. 
Šie trys preparatai bene tinka
miausi. Sekti instrukcijas, ne
padidinti normų, nes galima ža
los pasidaryti. Šiuo metu šie 
vaistai nenaudojami. Naudoti tik 
pikžolėms pasirodžius.

DAĘAR LAIKAS...
Pievoj, jei atsiranda vienme

tės žolės, kaip Poa annua, kuri 
smarkiai išauga vasaros bėgyje, 
dabar reikia apvalyti išgrėbti

Inspekte (coldframe) pasėti 
sėklas šių gėlių: astrų, levkonijų, 
levažandžių, Salvijų. Daržovių 
kopūstų, kaliafiorų.brusseliųko- 
pųstų, salotų.

Šiltadaržyje pasėti sėklas, ka- 
lendulų, astrų, begonijų, lobeli- 
ią.

Apkarpyti vijoklines rožes, bet 
tiktai silpnas nudžiuvusias šake
les pašalinti.

Visi lapuočiai medžiai gali būt 
sodinami kovo mėn. Sodint 
tokiam pat aukštyje, kaip medis 
augo medelyne.

Sodinti cukrinius žirnius, kaip 
tik žemė pakankamai sušyla.

Purkšti alyvas, vaismedžius, 
enonymus ir kt. krūmus bei med
žius, kuriuos užpuola insektai 
(scale). Naudoti superior scale 
oil. Lapuotiems 4°/o skiedini, 
Spygliuočiams nedaugiau kaip 3% 
Lapuočius geriausia purkšti kai 
pastebima pumpurų didėjimas.

Reikia patikrinti rožes, jei žie
mai buvo pridengtos žeme. Pa
stebėjus pumpurų didėjimą ir 
sprogimą, žemę reikia nuo rož
ių pašalinti. Pabaigoj šio mėn. 
rožės galima apkarpyti. Kar
pant rožes reikia naudoti aštrias 
žirkles, kad piūviai būtų švariai 
nupiauti, be jokių atplaušų.

Karpymas reikalingas rožėms, 
kad sudarius patĮ krūmą gražes
nei išvaizdai, pašalinti nudžiū

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Xy'N-CsX\ 
/V/ of VOV« \ \
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vusias šakeles ir kontroliuoti 
žiedų kokybę ir kiekybę.

Pastebėjus vilkūgius t. y. ša
keles, išaugusias iš pasklepio 
jas pašalinti. Karpymas turi būti 
atliekamas atsižvelgiant ir 1 ro
žių rūšis. Vienos auga spar
čiau ir išauga l didesnius krū
mus, negu kitos. Pirmoj eilėj 
iškarptyi pašalinant nudžiūvu
sias šakeles. Po to visas silp
nas neišsivysčiusias, augančias 
perdaug centre.

l.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Vidutiniškai reikia palikti nuo 
3 iki 8 pagrindinių stiebų, dvie
jų pėdų aukščio, prikirpti virš 
pumpuro, geriau parenkant, ku
ris randasi išorinėj šakelės pu
sėj.

Rožių medelius arba štamblnės 
rožės, reikia trumpiau prikirpti, 
kad kamienas pajėgtų išlaikyti 
karūną.

Vijoklinės rožės paprastai yra 
prikerpamos tuojaus po žydėji
mo,

Sav. J. Švarcas 
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
Minu/CCT MAISTO ir LIKERIŲ 
nlIUnLOl KRAUTUVĘ
2515 West 69 St. ’ Marąuette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ..............5th. 4-79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5-39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..............5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2 98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo....................5th. 3-98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ...........................5th.5-29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA..............5th. 3-59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.......................... 5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98

10. KIJAFA vynas.................... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas! 

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

MAY4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATE

Tikrai atmintina verte už šią žemą kaina!

Pažymiai:
• Rankoms užbaigta medžiaga
• Geros rūšies pasiūvimas
• Naujausi stiliai
• Vienos spalvos ir su dryŽiūkais
• Blue, Grey, Brown, Olive, Black
• Checks, Stripes, Plaids

Atsižymėjimai teisingi! Ir specialus pirkinys jums už šią 
žemą kainą! Kiekvienas kostiumas turi specialią kelnių 
porą — ir jūs galit dvigubai nešioti su ta nauja pora.

Gaila, nei paštu, nei telefonu užsaklymai nepildomi

BASEMENT MEN’S CLOTH1NG DEPARTMENT, THE MAY CO. 
ALL 4 STORES, JNCLUDING SOUTHGATE
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MURINO PARODOJ PASIŽVALGIUS

VIRŠUJE: Praeitą sekmadienj 
kovo 18 d. Clevelande šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyko iš Vokie
tijos atvykusio Valterio Banai
čio paskaitą, apie padėtį Lie
tuvoje, kurios klausėsi apie 500 
asmenų. Nuotraukoje grupė pa
skaitoje dalyvavusių. Pirmoj 
eilėj iš kairės sėdi: Leknickas, 
S. Barzdukas, J. Bachunas, kun. 
P. Dziegoraitis, B. Gaidžiūnas, 
J. Kazėnas. Kalba V. Banaitis. 
Prie stalo sėdi LB apyl. pirm. 
F. Eidimtas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Visuotinis SLA 136 
kuopos narių susirinkimas 
įvyks kovo 25 d., 12 vai. 
Lietuvių salėje. Ypatingai 
svarbu šiame susirinkime 
visiems dalyvauti, kadangi 
turėsime rinkti SLA Pildo
mosios Tarybos narius.

Pasistenkime ne tik at
vykti, bet ir kitus paragin
kime. Ypač tuos, kurie jau 
seniai nesirodę.

• Motery Sąjungos 36 
kuopa kovo 25 d., sekmadie
nį, rengia Naujoj parapijos 
mokyklos salėje lietuviškų 
valgių pietus, kurie prasi
dės tuojau po lietuviškų pa
maldų — nuo 12 vai. iki 4 
vai.

šių pietų metu bus pa
gerbtas šios parapijos kle- 

____ ___  bonas kun. Juozapas Ange- 
moka perduoti" labui pu- jo gimtadienio proga.-
trauklia, klausytojų priri
šančiu forma. Jo paskaita, 
reikalaujanti tarp 11Ą ir 2 
valandų nė kiek neprailgsta, 
tarsi ji tęstųsi tik pusva
landį.

Po paskaitos svečiui pa
dėkojo Liet. Bendruomenės 
T apylinkės pirm. F. Eidim
tas. Taip pat padėkojo J. 
Bačiūnui, kuris sudarė są
lygas V. Banaičiui lietuvių 
kolonijas JAV ir Kanadoje 
aplankyti. Padėkojo šv. Jur
gio parapijos klebonui kun. 
B; Ivanauskui už nemokamą 
salės davimą, visiems klau
sytojams, o ypač jaunimui, 
kurio salėje buvo gausu.

• Vajterio Banaičio pa
skaita apie padėtį Lietuvo
je f šv. Jurgio parapijos 
salę sutraukė apie 500 klau
sytojų. Paskaitų rengime 
tai labai retas įvykis. O dar 
svarbiau, kad visi klausyto
jai labai atidžiai paskaiti
ninkų sekė ii* iš paskaitos 
išėjo patenkinti, daugiau 
apie Lietuvos okupanto tik
slus sužinoję.

Valteris Banaitis savo pa
skaitoje iškelia daug tokių 
faktų, kurie sužinomi tik 
atidžiai sekant krašto būk
lę ir nuolat dokumentuojant 
surandamų medžiagų. Ir 
svarbu, kad ta medžiagų

• J. M. Bačiūnai ir Val
das Adamkavičius, atvykę 
drauge su Valteriu Banai
čiu, praėjusj savaitgalį vie
šėjo Clevelande.
• Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos prezidiumo, daly
vaujant valdybos vicepirmi
ninkui V. Adamkavičiui, po
sėdis įvyko kovo 18 d.

Kuopos valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti į šiuos pietus, kurių 
kaina tik $1.50. Gautas pel
nas bus skiriamas naujos 
mokyklos fondui,

• Amerikos Lietuvių Vai
ku Ugdymo Draugijos fAL- 
VUD) atstovai atvyksta j 
Clevelandą kovo 25 d. ir 4 
vai. p, p. Lietuvių svetainė
je įvyks paskaita ir filmai 
šia tvarka:

1. Vaikams (priešmokyk
linio ir mokyklinio amžiaus) 
— apatinėje salėje bus ro
domi šie filmai:

Vištos ir viščiuko gyveni
mas, Užburtas smuikas — 
baletas, Nuostabūs dalykai 
jūsų kieme, žiogas ir skruz
dė, Lapė ir gaidys. Ilius
truotas pasakas ekrane 
skaito aktorius A. Brinką, 
demonstruoja Leonas šulai
tis (moksleivis).

2. Paskaita suaugusiems 
ir jaunuoliams nuo 18 m. 
amžiaus (viršutinėje salė
je) ”Vispusiškos sveikatos

Valteris Banaitis, pats būdamas muziku, džiaugėsi susitikęs su 
senu bičiuliu muziku Alfonsu Mikulskiu. Nuotraukoje iš kairės: O. 
Karpienė, O. Mikulskienė, V. Banaitis, A. Mikulskis.

V, Pliodžinsko nuotrauka

ugdymas tėvuose ir vaikuo
se. Skaito Dr. Jonas Ado
mavičius. Paskaita ilius
truojama filmais:

Paveldėjimas ir dar negi
musio vystimasis (parodo
ma svarba paveldėjimo, 
auklėjimo ir aplinkos), Jū
sų įpročiai.

Augimas prasideda iš 
vienos celės — parodoma 
celių augimas ir nykimas, o 
taip pat ir vėžio išsivysti- 
mas.

Dalyvaukime skaitlingai 
ir sudarykite sųlygas daly
vauti vaikučiams. Vaikai 
palikti apatinėje salėje fil
mų žiūrėti,, bus prižiūrimi.

Rūbinė apatinėje salėje 
—• tik vaikams.

Prieš paskaitų patariama 
paskaityti išdalintus AL- 
VUDo leidinių.

Paskaitas ruošia LB Cle
velando I-os apylinkės val
dyba.

• Clevelando Ramovėnų 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo 25 d., 12 vai. (sekma
dienį), Lietuvių salėje.

Darbotvarkėje: skyriaus 
valdyba patieks metinę vei
klos apyskaita, revizijos ko
misija patieks aktų, disku
sijos dėl duotų pranešimų 
ir revizijos komisijos akto, 
naujos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai ir kt.

Skyriaus ramovėnai pra
šomi būtinai atsilankyti ir 
nesivėlinti.

• Jonas Kazlauskas pa
jamų mokesčius (Income 
Tax) pildo Dirvos patalpose 
kiekvienų šeštadienį nuo 9 
vai. iki 1 vai. po pietų arba 
pagal susitarimų telefonu 
RE 1-7222.

DIRVAI AUKOJO
E. Jarašūnas, Downey $5.00 
A. Ruibys, Chicago .... 5.00 
J. Gaižutis, Detroit .... 5.00 
V. Dedulionis, Cleve. 1.00 
A. Andriulionis,

So. Boston ...........  2.00
P. Mačiulis, Bloomfield 5.00 
P. Keturka, Montreal 1.00 
M. Mažeika, St. Joseph 2.00 
V. Vaitkus, Woodstock 1.00 
V. ūsas, Detroit .......  3.00
M. Abromaitis, Toronto 3.00
M. Kormilev, Brooklyn 2.00 
Dr. S. Thomas,

Hallandale............. 2.00
Jt žvynys, Chicago .... 5.00 
A. Rimkus, Royal Oak 5.00
J. Kazanauskas, Chic.
K. šeputa, Detroit .... 
E. Balceris, Chicago 
Alg. Janys, Riverside
J. Nesavas, Bloomfield 5.00
J. Demereckis, Chicago 4.00 
V. Bitinas, Detroit .... 2.00 
A. Barčas, BeIIwood 5.00 
V. Lankauskas, Chic. 5.00
K. Pakalniškis, Toronto 2.00
N. Linkevičiūtė, Chic. 5.00 
V. žiogas, Orefield .... 5.00 
Dr. J. Ramunis,

Victoria ....
M. Sulmistras, 

Montreal ...

5.00
2.00
5.00
5.00

10.00

2.00

Paraginkii savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Tapytojo B. Murino kū
rinių paroda Chiccagoje su
silaukė tikrai gražaus pasi
sekimo. Ja pirmomis dieno
mis jau aplankė apie 400 
svečių, o meno mėgėjai įsi
gijo bene 10 darbų. Pilnu
tėlėje Čiurlionio galerijos 
salėje, be spaudos atstovų, 
kultūrininkų ir visuomenės 
veikėjų, matėsi dailininkai 
— prof. A. Varnas, P. Kau
pas, A. Rūkštelė, J. Mieliu- 
lis, M. Šileikis, E. ir A. Mar- 
čiulioniai, J. Pilipauskas, Z. 
Kolba ir kt.

Atidarymo programų pra
vedė Menininkų Klubo pirm. 
P. Gaučys, o išsamesnę ap
žvalgų apie dail. B. Murino 
kūrybų skaitė prof. A. 
Liaugminas. Čiurlionio ga
lerijos direkcijos vardu ta
rė žodį dail. M. Šileikis. Pa
rodos kaltininkas B. Muri
nas kukliame savo žodyje 
priminė kokiomis sųlygomis 
jis kūrė naujausius savo 
darbus, užakcentavo savo 
žmonos rolę, kuri jam su
darė geras kūrybines sųly- 
gas, o kartu būna pirmų ja 
jo darbų kritike ir patarėja. 
(Salėje plojimas).

Skoningai eksponuoti 60 
tapybos darbų yra kelerių 
metų darbo vaisius, o tų kū
rinių aukštas meninis lygis 
sako, kad dailininkas pri
klauso prie eilės kūrybin
giausių lietuvių dailininkų.

Dailininkas mėgsta tapy
ti gamtovaizdžius, jo paro
doje matyti gera dalis na
tiurmortų, portretų ir figū
rinių kompozicijų. Lygiai 
pusė darbų tapyta alieji
niais dažais, o kiti akvare
lės. Tai lyg įnešė kai ką 
naujo į dail. B. Murino me
ninę raidų, nes iki šiol savo 
parodose rodydavosi dau
giausiai tiktai su akvarelė
mis, o aliejinės tapybos dar
bų būdavo tiktai vienas ki
tas.

Dail. B. Murinas mokėsi 
ir subrendo dar Nepriklau
somoje Lietuvoje, tačiau čia 
naujame pasaulyje — Ame
rikoje jo kūryba pražydo di
deliais kvapsniais žiedais, 
paskleidusias apie save 
šviesų ir šilima.

Savo naujausiuose dar
buose dailininkas išlaiko 
originalumų, lengvai atpa
žįstamas, moka puikias su
vesti spalvines gamas j vie
nų užbaigtų harmonija.

Pažymėtini jo darbai. 
Upės kilpa, Naturmortas, 
žiemos šešėliai, Spalis, Ru
dens simfonija, Bijūnų 
puokštė, Suktinis, žmonos 
portretas, Ponia su baltom 
pirštinėm ir Obuoliai. Pa
starasis komisijos atrinktas 
Čiurlionio galerijai, tačiau 
tenka pasakyti, kad ne vie-

nas iš čia išvardintų galėtų 
puošti galerijų ar muziejų 
sienas. J. Pautienius

Gražus jaunino 
pasirodymas 

Ne* Britaine

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

Kovo 11 d. skautės surengė 
didelę šventę New Britaine, šv. 
Andriejaus parapijos svetainė
je, sutraukdamos virš 600 žmo
nių. Tai buvo šv. Kazimero 
minėjimas ir mugė. Viena salės 
dalis buvo skaučių pieštais lie
tuviškais ir skautiškais simbo
liais dekoruota. Kita pusė -- 
užkandinė buvo papuošta tautinėm 
vėliavėlėm, o visi stalai -- bal
tai dengti su raudonų rožių va
zelėm. įpinant skautės pasitiko 
kiekvieną prisegdamos vyrams 
įvairiaspalves širdeles, o mote
rims siūlines lėlytes. Tik per
žengus slenkstį pasitiko sveiki
nimas "Sveiki atvykę". Iš karto 
pasijutai svetingo šeimininko 
troboje.

Programa buvo pradėta punk
tualiai. Gražus būrys skautų ir 
skaučių išsirikiavo vidury salės 
su savo vadais. Atraportavo 70 
skaučių ir 34 skautai. Suvažia
vę buvo iš Hartfordo, New Ha- 
veno, Waterburio ir New Britai- 
no.

Po iškilmingos tradicinės 
skautiškos dalies sekė gražus 
patriotinis Gražinos Marijošiu- 
tės žodis, perpintas keliais ei
lėraščiais. Už širdies stveria, 
kaip girdi jaunas lūpas sakant 
"...esam lietuviai ir norim jais 
būt!" Kai sako nebijokite, ne- 
nutautėsime "...mes čia gyvi, 
mes čia gyvi!” Kai stengiasi su
prasti tėvu laimę, kai buvo tė
vynėje laisvi kuri, Maironio žod
žiais tariant, buvo "jauna, lais
va, pati savęs valdovė". Kai šis 
jaunimas ryžtasi kovoti, kad bro
liai ir sesės vėl būtų laisvi. 
Malonu girdėti iš jaunų lūpų pa
sididžiavimas, kad turime savo 
Šventąjį, kai girdi rdginamą tuo 
džiaugtis ir iškilmingai švęsti 
jo šventę. Tesidžiaugia mūsų 
Globėjas mumis, -- taip baigia 
kalbėtoja. Visa tai glosto, guod
žia mūsų širdis.

Po to, taip gaivinančio, šir
dingo žodžio, sekė mugė. Skautai 
turėjo įvairiųdarbeliųparodėles, 
išskyrus New Britaino skautes, 
kurios turėjo specialiai pintų 
krepšelių, lietuviškais raštais 
dekoruotų lėkščių ir dėžučių.

Hartfordo ir New Britaino mo
tinos turėjo puikių užkandžių sta
lą, ypač puošnių tortų, raguolių, 
ir kitokių prašmatnių skanumynų. 
Kai žmonių buvo tokia daugybė, 
kas pas mus labai neįprasta, tai 
viskas per porą valandų buvo 
išpirkta.

Mugės metu labai gražiai pasi
rodė įvairios vietovės su tauti
niais šokiais. Visi šokiai buvo 
griausmingai nuploti, bet 
didžiausio dėmesio susilaukė 
Waterburio sužadėtinės, šlaman
čios baltuose rūbuose, šokdamos 
Sadutę.

Buvo reto malonumo pobūvis, 
kuris buvo labai gerai organi
zuotas, geras laiko apskaičiavi
mas, be įprastinių ištęsimų ir 
viešų nesklandumų.

Ačių New Britaino skautėms 
ir visiems kas joms padėjo.

Laimai Jucaitienei išsikeliant gyventi { Chicagą, clevelandietės bičiulės praeitą sekmadienį suruošė 
išleistuves, L. Jucaitienė ilgą laiką dirbo Baltijos Prekybos Namuose. Nuotraukoje iš kairės: B. Maine- 
lienė, B. Pročkienė, R. Skavičienė, R. Orintienė, L. Jucaitienė, V. Auginienė, J. Ilandenė, J. Orantienė, 
E. Mikšienė. J. Garlos nuotrauka
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B. Pūkelevičiūtei Toronte
įteikta premija

KAS IR KUR?
• Kompozitoriaus Jul. Gai
delio mokinių koncertas 
įvyks balandžio 8 d., 3 vai. 
Tautinės Sąjungos namuo
se, Bostone.
• Elona Marijošiūtė - Vaiš- 
nienė kovo 7-8 dienomis iš
laikė prancūzų literatūros 
daktarato — Ph. D. egza
minus Yale universitete. Iš 
prancūzų literatūros egza
minavo profesoriai H. 
Peyre, G. May, I. Buffum, 
ir H. Garey. Iš ispanų lite
ratūros egzaminavo prof. J. 
Arrom.
• Dr. J. Ramunis, iš Victo- 
ria, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $10.00 auką.
• V. Žiogas, iš Orefield, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
$5.00 auką.
• J. Demereckas, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $4.00 auką.
• V. Lankauskas, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

• A. Jonys, iš Riverside, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

BOSTON
K. Merkio pagerbimas

Kovo 25 d., 5 vai. vakare 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas savo patalpose ren
gia Bostono lietuvių šach
matininkų vadovui K. Mer
kiui pagerbti vakarienę, į 
kurį kviečiami ne tik visi 
Bostono lietuviai, bet taip 
pat ii- amerikiečiai ir kitų 
tautų šachmatininkai.

P. Merkys žinomas, kaip 
didelis šachmatininkų spor
to mylėtojas. Jis suorgani
zavo prieš keletą metų Bos
tono šachmatininkų klubą, 
kurį globoja Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas, ir 
jam visą laiką vadovauja. 
Jis žaidžia Amerikos ko
mandoje, kur yra pasiekęs 
labai aukšto įvertinimo. 
Apie sužeistas jo partijas 
dažnai rašo ne tik Ameri
kos, bet taip pat ir tarptau
tinė šachmatininkų spauda. 
Be to. K. Merkys daug rašo 
iš šachmatininkų gyvenimo 
ir lietuvių spaudoje.

P. Merkys yra rėmėjas 
BALFo ir kt. lietuvių orga
nizacijų.

Kultūros Klubo 
susirinkimas

Lietuvių Bendruome n ė s 
Ksltūros Klubo susirinki
mas įvyks kovo 24 d., 7 vai. 
vakare Tarptautinio Insti
tuto patalpose. Programo

A. A. ONAI MINALGIENEI
mirus, jos dukrai STASEI ŠMITIENEI — Lietu
viu Mokytojų Draugijos Bostono skyriaus vicepir
mininkui, ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

Skyriaus vadovybė ir nariai

Trijų metu mirties sukaktį minint, už
A t A

INŽ. PRANĄ DRĄSUTI
bus atnašaujamos šv. Mišios kovo 24 d., 8 vai. ryte 
Naujosios parapijos bažnyčioje ir kovo 26 d., 8 
vai. ryte šv. Jurgio bažnyčioje. Kviečiame daly
vauti pamaldose.

žmona ir duktė su šeima

je: Diskusijų vakaras Dr. 
Griniaus knygos "Tauta ir 
tautinė ištikimybė” temo
mis. Diskusijų moderato
rius: Dr. J. Gimbutas. Dis
kusijų dalyviai: rašyt. A. 
Gustaitis, stud. N. Makai- 
tytė, stud. A. Mučinskas, 
rašyt. St. Santvaras ir red. 
Sonda. Laukiama skaitlingo 
visų dalyvavimo, o ypač mū
sų studentijos.

Skautų Tėvų Komiteto 
susirinkimas

Skautų tėvų komitetas 
kovo 23 d., 7 vai. 30 min. 
Tautinės S-gos namuose 
šaukia skautų-čių tėvų su
sirinkimą, kuriame bus pa
daryta praėjusių metų veik
los apžvalga ir taip pat ren
kamas naujas komitetas. 
Visi tėvai prašomi dalyvau
ti. D.

Veikėjas ir Dirvos rėmė
jas bei platintojas Ignas Vi- 
lėniškis, po širdies priepuo
lio, jau 3 savaitės guli ligo
ninėje ir lėtai taisosi. Lin
kime greitai pasveikti.

*
Balandžio 1 d. Laisvės 

Varpas radijas rengia savo 
metinį banketą, kuriame 
bus paminėta Maironio 100 
m. sukaktis.

*
J. Vaičaičio vadovauja- 

moj krautuvėj — 359 W. 
Broachvay, So. Bostono, tel. 
542-1767, prekės, priderin
tos siuntiniams, perduoda-

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS
Iš Kultūros klubo veiklos

Savo kovo 17 d. susirin
kimo programai Kultūros 
klubas pasirinko muzikės 
Giedros Gudauskienės pa
skaitą : Lietuvių liaudies 
dainos ir jų įtaka į mūsų 
kompozitorių kūrybą.

Su didele erudicija ir įdo
miu dėstymo būdu paskaiti
ninke parodė susirinkimo 
dalyviams lietuvių liaudies 
dainų grožį, savybes, labai 
seną kilmę. Ne be reikalo 
mūsų kompozitoriai negali 
išvengti savo kūryboje mū
sų dainų įtakos. Priešingai, 
ta įtaka praturtina ir pagi
lina jų kūrybą. Mūsų dainos 
yra įvairios, kaip pagal se
numą, taip lygiai pagal Lie
tuvos sritis, žemaičių dai
nas galima laikyti seniau
siomis, o suvalkiečių skam
biausiomis.

Nuo pritytivios melodijos 
daina transformavosi mūsų 
kompozitorių kūryboje iki 
instrumentalinių variacijų, 
iki sonatos formos.

Paskaitos teigimai buvo 
p a i liustruoti plokštelėmis.

IRENA VEBLAITIENE, sėkmingai vadovavusi ALT S-gos Elizabetho 
skyriaus dešimtmečio vakarui ir įspūdingai padeklomavusi eilėraščių 
ištraukas iš naujosios St. Lauciaus poezijos "Respublika".

Vyt. Maželio nuotrauka

mos pigiausiomis kainomis, 
čia priimami siuntiniai į 
įvairius sovietų valdomus 
kraštus. Siuntiniai siunčia
mi per Cosmos Parcel Ex- 
press Corp.

J. Vaičaitis nesigailėjo 
laiko ir darbo įdėti, kad pa
dėtų sutvarkyti užkliuvu
sių siuntinių išsiuntimą.

čia priimami supakavi- 
mui ir išsiuntimui siuntinių 
į Lenkiją.

bendru dainavimu (dirigavo 
komp. B. Budriūnas), pia
ninu. Paskaita buvo įdomi, 
spalvinga, gyva, kaip tos 
gėlės, kuriomis buvo apdo
vanota paskaitininke.

Antrojo susirinkimo da
lyje kalbėjo klubo iždinin
kas K. Liaudanskas ir klu
bo pirmininkas J. Gliaudą. 
Pirmininkas kalbėjo apie 
vajų pirkti knygų anglų 
kalba apie Lietuvą, ir pado
vanoti tas knygas moksli
nėms bei viešosioms biblio
tekoms. Tam gražiam tiks
lui jau gauta ir aukų. Iš 
stambesnių aukotojų pami
nėtini dr. Jurgilas, dr. A. 
Hagentornas, kleb. kun. J. 
Kučingis po 10 dol. P. Ker
šys — 7 dol., dr. Devenis,
L. Kančiauskas, A. Skirius, 
A. Lukšienė, J. Kutra po 5 
dol., dr. Raulinaitis 2 dol.. 
J. Truškauskas 1 dol. Kiti 
pasižadėjo aukoti.

Knygų loterijoje laimin
gieji gavo P. Orintaitės 
"šulinys sodyboje”, J. Tini
mo "Sužadėtinė" ir A. Ba
ranausko "Anykščių šile
lis".

Reikia pažymėti, kad pui
kiai išleista Romuvos lei
dyklos "Anykščių šileli" 
Klubui padovanojo Los An
geles knygnešis, knygų pla
tintojas V. Prižgintas. Ten
ka dar paminėti, kad nuola
tiniai Kultūros klubo mece
natai yra Lietuvių Namų 
bendrovė, leidžianti naudo
tis patalpomis, nemokamai 
ir lietuviškoji radijo valan
dėlė. Br. Gedimino, kuri vi
sad palankiai žiūri Į Kultū
ros klubo veiklą ir klubo 
pranešimus skelbia nemo
kamai. Tai vis Kultūros 
klubo mecenatai, be kurių 
Klubo veikla negalėtų reikš
tis. nes klubas išsilaiko tik 
iš kuklių aukų, teikiamų 
knygų loterijos proga. Su 
dideliu Įgudimu šį susirin
kimą pravedė klubo valdy
bos narys arch. E. Arbas.

Sekantis klubo susirinki
mas numatomas gegužės 
mėnesi. Pr.

PENKERI METAI BIRUTĖS
DRAUGIJAI

Šių metų kovo mėnesį sueina 
penkeri metai, kai Los Angeles 
mieste įsikūrė D. L. K. Birutės 
Karių Šeimų Draugijos skyrius. 
Pradėjo labai kukliai ir nedrą
siai, vos 12 narių turėdamas. 
Pirmam koncertui ruošti narės 
sudėjo pinigų salei išnuomoti net 
pačios bilietus į koncertą pirko. 
O. Pulkaunikienės vadovaujama 
draugija, per tuos penkerius me
tus ne tik gražiai dirbo ir iš
augo, bet ir daug įnešė į Los 
Angeles kultūrinį gyvenimą.

Iš pačių narių suaukotų pini
gų visą laiką buvo remiamos 
įvairios kultūrinės organizaci
jos, reprezentuojantieji Lietuvą 
sportininkai lietuviška mokykla, 
lietuviška spauda, ligoniai, ypač 
Gautingo sanatorijoje esą. Biru
tietės lankė ir lanko ligonius, 
ypač tuos, kurie neturi artimų
jų, padeda visiems į vargą pa- 
kliuvusiems, kas tik į draugiją 
kreipiasi.

Didžiausias draugijos nuopel
nas -- šelpimas už geležinės 
uždangos likusiųjų, ypač grįžu
sių iš Sibiro. Visų balių pelnas, 
siuntinių pavydalu, išsiųstas į tė
viškę. Siuntinių pasiųsta už 3142 
dolerius.

Nepamiršta ir mūsų prieauglio 
Vokietijoje Vasario 16 d. Gimna
zijoje. Jai irgi persiųsta virš 
400 dolerių. Prisiminti ir pasvei
kinti mūsų trys likusieji gyvi 
Nepriklausomybės akto signata
rai, jiems pasiųsta iš birutie
čių kasos 105 doleriai, o kiti 20 
dolerių buvo gauta iš skaučių, 
Bendruomenės ir Balfo.

Nelengvas buvo darbas prad
žioje. Daugelis su nepasitikėji
mu žiūrėjo "ką čia tos biru
tietės parodys". Vienas kitas ir 
per spaudą be jokio reikalo 
grybštelėjo. Bet laikas parodė, 
kad šios moterys, susibarusios 
D. L. K. Birutės Draugijoje, 
dirba tėvynei, nežiūrint kokių 
jos pažiūrų bei Įsitikinimų be
būtų.

Gražu stebėti birutietės su
sirinkimo metu. Laikas veltui ne
gaišinamas plepalams bei gin
čams. Kiekviena turi teisę pasiū
lyti ar pakritikuoti, ar savo nuo
monę išreikšti. Balsavimu nu
sprendžiami visi svarbesni nuta
rimai, ypač siuntinių paskirsty
mas prašytojams. Valdyba yra 
daugiau koordinuotoja, sauva- 
liškai nei pinigų neskirsto, nei 
siuntinių nesiunčia.

Per šiuos dvejus metus draugi
jos skyriui gražiai vadovavo V, 
Andrašiūnienė, kuri savo taktiš
kumu ir nuoširdumu daug padėjo 
organizacijos veiklai. Didelė pa
garba tenka ir visoms kitoms 
valdybos bei organizacijos na
rėms, kurios paaukojo ir savo 
laiko ir energijos, kad tik kuo 
didesnis skaičius siuntinių pa
siektų mūsų Sibire išvargusius 
lietuvius. O vargas ten tikrai 
lapais lapoja, šakom šakoja...

Birželio 2 dieną ir vėl rengia
mas didžiulis balius, su Įdomia 
programa ir visoms kitom praš-

Didelės reikšmės įvykis, 
kuris torontiečius sutelkė 
kovo 11 d. į Prisikėlimo pa
rapijos salę ir ją sausakim
šai užpildė, tai buvo litera
tūros premijos įteikimas ra
šytojai B. Pūkelevičiūtei už 
draminį veikalą "Aukso žą
sis”. Premija — 1000 dol. 
buvo skirta Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės, kurią 
po trumpo įžanginio žodžio, 
perskaičius veikalo vertin
tojų komisijos sprendimą, 
įteikė PLB pirmininkas dr. 
J. Sungaila.

Ta pačia proga žodį tarė 
KLB Kultūros Fondo pirmi
ninkas kun. J. Borevičius, 
SJ iškeldamas laureatės 
nuopelnus mūsų jaunimui. 
Lietuvos gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas sveikindamas 
diplomatinės ir konsulari- 
nės tarnybos vardu iš šir
dies linkėjo gerbiamai lau
reatai žengti naujų laimėji
mų lydimai Lietuvos kūry
bos vieškeliu. 'Jis toliau sa
vo kalboje pabrėžė, kad tau
tos gyvybė pasireiškianti 
nevien politinėm nepriklau
somybę simbolizuojančiom 
institucijom, bet ir jos kū
rybinėmis galiomis. Užtat 
kūrybinio žodžio žmonės 
dažnais atvejais savo tau
tai esą reikšmingesni už 
kariuomenės vadus bei val
stybės vyrus. Bendruome
nei kaip tik ir tenkanti di
delė pagarba už šios premi
jos įteirimą, kuri skatina 
tautines vertybes, tas dva
sinės energijos priemones 
kovai už lietuvių tautos 
laisvę ir jos savarankišką 
buitį.

Jaunimo premijos laure
atės B. Pūkelevičiūtės nuo
širdžiu padėkos žodžiu bai
gėsi iškilmingoji dalis.

Toliau sekė koncertas, ku
rio metu solistė P. Bičkienė 
gražiai išpildė keletą lietu
viškų ir operos dalykėlių. 
Matyt, daina buvo taikli su
sirinkusiųjų širdžiai, nes ji 
buvo palydėta ilgais aplo
dismentais. Akomp o n a v o 
muz. St. Gailevičius.

Laureatė B. l’ūkclevičiū- 
tė paskaitė ištrauką iš 
"Aukso žąsis”. Aktoriai: B. 
Pūkelevičiūtė, L. Baraus
kas, .J. Kviečius ir K. Ve
selka suvaidino iš premijuo
to veikalo "Stebuklų naktis 
prie žaliojo pingvino".

Linkėtina, kad lietuviško
ji visuomenė, kuri savo 
gausiu atsilankymu pager
busi mūsų gerbiamą laurea
tę, didesnio susidomėjimo 
skirtų ir tam didžiausiam 
šiuo metu ginklui už laisvę 
— lietuviškai knygai ir 
spaudai. P. V.

Valteris Banaitis, Mažo
sios Lietuvos veikėjas, Free

matnybėm, kurių vis naujų biru
tietės suranda.

Birutietės dėkingos ir visiems 
los angeliečiams, kurie savo at
silankymu, materiale bei morale 
parama įgalino birutietės dirbti 
šį artimo šelpimo darbą.

V. IRL.

Europe narys, Lietuvių 
Bendruomenės Toronto apy
linkės kviečiamas, kovo 23 
d., 7:30 vai. vak. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje pada
rys aktualiais mūsų tėvy
nės klausimais pranešimą. 
Lietu visko j i visuom e n ė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti.

Po pranešimo Lietuvių 
Namuose įvyks svečiui pa
gerbti prie mimas-vaišės. 
Kvietimai gaunami pas L. 
Tamošauską, E. Jankutę, 
Aug. Kuolą ir V. Bačėną — 
Lietuvių Namų administra
torių.

♦

Lietuvių Namų naujai iš
rinktoji valdyba kovo 13 d. 
posėdyje pareigomis pasi
skirstė: J. Strazdas — pir
mininkas, dr. J. Kaškelis ir 
J. R. Simanavičius — pirm, 
pavaduotojai, K. Dalinda — 
sekr., Jurkevičienė — šėrų 
atskaitomybės reik., Aug. 
Kuolas — spaudos ir propo- 
gandos ir P. Lelis — ūkio 
reikalų vedėjas.

*

Toronto lietuviu šeštadie
ninė mokykla kovo 25 d. 
(sekmadienį), Prisikėl i m o 
parapijos salėje ruošia 
grandiozinį, su plačia pro
grama koncertą. Didžiąją 
programos dalį išpildys mo
kyklinio amžiaus jaunimas, 
kurie įtemptai ruošiasi. So
listas V. Verikaitis ir smui
kininkė M. Hrubelski išpil
dys lietuviškų ir klasikinių 
populiarios muzikos ir dai
nų kūrinius. Įvairi ir tur
tinga pdograma, manoma, 
galės patenkinti ir jaunus 
ir senus. Pelnas skiriamas 
šeštadieninei mokyklai iš
laikyti. Pradžia 4 vai.

DETROIT
Susirinkimas

Balfo 76-to skyriaus me
tinis narių susirinkimas 
šaukiamas sekmadieni, š. 
m. balandžio mėn. 1 d., 12 
vai. 30 min., ispanų namuo
se. Dienotvarkėje valdybos 
rinkimai ir einamieji reika
lai. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Vakaras
Kovo 3 d. Balfo vakaras 

davė 233 dol. 10 et. pelno. 
Vakarui veikalą pastatė Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės va
dovaujamas Detroito Dra
mos Mėgėjų Sambūris. Va
karą suruošti ir ji pravesti 
padėjo 31. Baukys, Br. Ber- 
žanskienė, J. Beržanskis, 31. 
Bilah, F. Blauzdys, A. Bra- 
zaitienė, E. Brazaitytė. A. 
Conrud, E. čižauskienė. St. 
lljasevičius, P. Januška, K. 
Jurgutis, E. Juškaitė, A. 
Kavaliauskienė, O. Kilikevi- 
čiūtė, R. Kriaučiūnas, V. 
Laurus, "Lietuvių Balsas", 
"Lietuviškos 31 e I iodijos", 
lietuvių parapijos, J. 3Iar- 
šalkovičienė, J. 3Iurinas, A. 
Nakas, P. Pagojus, R. Ple- 
pienė, I. Putriutė, I’. Pui
rius, S. Rimšienė, "Senate 
Furniture”, O. šadeikienė, 
A. Šukienė, E. šūkis, L. Šul
cas, "Vicky’s Flouers”, A. 
Viskantas, N. Ward, Pr. Ža
ra n ka.

PHOEHIX,Arizona
Juozas Ročkus — savi

ninkas Gintaro restorano 
Chicagoje, atostogauja sau
lėtam Phoenixe, kur apsi
stojo pas svainius A. J. Ri- 
mavičius — 2148 W. Buc- 
keye Rd,, Barbara Motei.

Marija Bojevienė, iš Chi
cagos, viešėdama ilgesnį lai
ką pas Rimavičius, Phoeni- 
xe, susižavėjo puikiu mies
tu ir oru, nutarė pasilikti 
čia gyventi nusipirkdama 
namus.
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