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ARGENTINOS ĮVYKIAI YRA DIDELIS RŪPESTIS 
NE VIEN ARGENTINIEČIAMS

Argentinoje įvykę rinki
mai yra didelė staigmena, 
ne tik patiems argentinie- 
čiams, bet ir užsieniui. Be
veik niekas netikėjo, kad 
peronistai, remiami komu
nistų, iš rinkimų gali išeiti 
tokie stiprūs laimėtojai ir 
kraštą pastatyti prieš dide
lių painiavų įvykius.

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
KODĖL SUSIRINKO?

"Tai bus nuobodu ir be tiks
lo, bet visvien atvykit!”

Ir septyniolikos kraštų at
stovai, atsiliepę | kvietimą,be 
antuziazmo susėdo Ženevoje 
prie konferencijos stalo, 
svarstyti nusiginklavimo 
problemą.

Tik viena Prancūzija turėjo 
drąsos nepriimti kvietimo, 
nes pramatė, kad šj konferen
cija, kaip ir ankstyvesnės, 
pasitarnaus tik rusų demago
gijos propagandai. Prancūzija 
dar neužmiršo, kai 1960 me
tais Chruščiovas {žeidė Ei- 
senhower(.

De Gaulle neatsiuntė J kon
ferenciją savo atstovo ir dėl 
kitų priežasčių.

♦

Pirmiausiai jis įsitikinęs, 
kad tikras nusiginklavimas 
galimas tik tada, kai bus su
sitarta dėl atominių ginklų. 
O tartis dėl paprastų ginklų 
panaikinimo, tai tas pats, jei 
būtų susitarta nevartoti strė
lių ir kardų, kai buvo išrastas 
parakas.

Pagaliau de Gaulle mano, 
kad tikra kontrolė galinti būti 
tik tada, jei pavyks kontro
liuoti susisiekimo priemones, 
kuriomis atominės bombos 
galės būti gabenamos, tai yra 
raketos, bombonešiai ar dirb
tini satelitai, iš kurių galėtų 
būti numestos bombos.

Tuo tarpu dabar tariamasi 
tik dėl atominių bombų bandy
mo sustabdymo.

*

Kodėl didieji staiga pano
rėjo tartis.

Washingtonas tai daro dėl 
artėjančių rudens rinkimų. 
Kennedy per rinkimus norės 
pasirodyti kaipžmogus,kuris 
padarė galimą viršūnių susi
tikimą, tuo tarpu, kai Eisen- 
howerio bandymai pasibaigė 
nepasisekimu.

Chruščiovas turi irgi beveik 
panašias priežastis. Jis yra 
susidūręs su vidaus sunku
mais, nepasisekimai žemės 
ūkyje, nesantaika partijoje ir 
nesutarimai su Kinija.

Kitas dalykas, sovietai bi
jo, kad Amerika, atnaujindama 
atominius bandymus, juos ne
pralenktų.

Tačiau labiausiai Chruščio
vas su šia "taikos konferenci
ja" norėjo pataisyti savo mar
kę, kurią sugadino praėjusiais 
metais atnaujindamas atomi
nius bandymus.

Nė viena tų priežasčių Že
nevoje neskelbiama. Chruš
čiovo žodžiais, konferenci
ja sušaukta pašalinimui "ato
minės baimės* Amerikiečiai 
sako, kad jei norima išvengti 
apokalipsinio karo, bet kokia 
kaina reikia išlaikyti kontaktą 
su rytais. Tuo tarpu anglai 
savo argumentą nepakeitė 
nuo Muencheno laikų: "Net, 
jei maža vilties ir išgelbėti 
taiką, reikia už jos laikytis 
bet kokia kaina".

Kovas-March 23, 1962

Peronistams aiškiai lai
mėjus 10 provincijų, ir pa
čių svarbiausių, aukštieji 
karininkai, kurie ir iki šiol 
kišdavosi j krašto politiką, 
pareikalavo, kad tos pro
vincijos būtų paimtos val
džios kontrolėn. Bet ir pati 
valdžia, matydama rinkimi
nius davinius, atsistatidino, 
tik, žinoma, kol bus sudary
ta nauja, toliau eina parei
gas, išskyrus kelius minis- 
terius.

K a r iuomenės vadovybė, 
nelaukdama tolesnių jai ne
palankių įvykių, pradėjo tų 
provincijų valdžią užimti. 
Peronistai, kaip ir rinki
muose, remiami komunistų, 
pagrasino visuotinu strei
ku. Atrodo, kad be streiko 
nebus apseita, jei negaus 
autoretetingo pažado, kad 
rinkimus laimėjusiems val
džia gegužės 1 d. bus į jų 
rankas perleista. O tokį 
pažadą duoti kariuomenės 
vadovybė nėra pasiruošusi. 
Tat streikas, jei peronistai

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• Atstovų Rūmai pasky
rė $320 milijonų papildomų 
lėšų, kurios bus panaudotos 
RS 70 lėktuvų statybai. 
Kaip žinia, dėl tų lėktuvų, 
tarp gynybos sekretoriaus 
McNemaros ir aviacijos va
dovybės buvo kilusi didelė 
įtampa. Atstovų balsavimas 
(403:0) skirti lėšas buvo 
akivaizdus lėktuvų statybos 
projekto rėmimas. Tie lėk
tuvai, skrendą 2000 mylių 
greičiu, ir yra didelis veiks
nys JAV karinei jėgai su
stiprinti.

• Chruščiovas, kaip ir 
buvo galima laukti, prięmė 
prezidento Kennedy pasiū
lymą bendradarbiauti erd
vių nugalėjimo programoje. 
Juk tai pati geriausia proga 
legaliai patirti ką naujo yra 
išradusi JAV ir iš savo pu
sės duoti tik pasenusias ži
nias. Kai kurie komentato
riai jau spėjo pažymėti, kad 
sovietams tai nauja proga 
apgauti amerikiečius.

• Ponia J. Kennedy, po 
sėkmingo vizito Indijoje, 
dabar vieši Pakistane, kur 
ji sutikta didžiulėmis ova
cijomis. Į Pakistaną atvyko 
ir JAV viceprezidentas L. 
Johnson. Gen. konsulo dr. P. Daužvardžio pagerbimo dalyviai.

"Aš su juo pakalbėsiu. Gal jis dar nežino, kad jis yra vegetarinis gyvulys!"

Cleveland, Ohio

nenusileis, gali būti ilgas, 
krašto ūkį ardąs ir net žiau
rus.

Atsimenant, kad ir da
bartinis Argentinos prezi
dentas Frondizi rinkiminę 
pergalę yra laimėjęs tų pa
čių komunistų talka, tai jo 
padėtis nepavydėtina. Ko
munistai ir visi Amerikos 
įtakos priešai, nuo Frondizi 
partijos rėmimo atsisakė, 
kada buvo nutraukti santy
kiai su Kuba.

Argentina atsidūrusi tik
rai painioj ir pavojingoj si
tuacijoj. Tą situaciją jau iš
naudoja visų kraštų komu
nistinė propaganda. Ji kas
dien pradeda garsiau šauk
ti, kad Argentinos aukštieji 
kariškiai įsakymus gauna 
iš JAV Pentagono. Ypač tu
ri daug naujos, ir reikia pri
pažinti, geros propagandi
nės medžiagos, Castro sti
liaus raudonieji, kurie sie
kia visos Pietų Amerikos 
suraudoninimo.

• Brazilijos šiaurės rajo
nuose jaučiamas didelis 
maisto trūkumas. Vyriau
sybė rūpinasi, kad tiems ra
jonams būtų suteikta pa
galba ir dėl maisto trūkumo 
nesusiorganizuotų maištai 
prieš turtinguosius.

P. Petručio nuotrauka
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Sukaktuvininkas gen. konsulas dr. P. Daužvardis prie garbės stalo pagerbimo bankete, kuri Jam 
suruošė Chicagos lietuviai. Iš kairės sėdi LB pirm. J. Jasaitis, Tėv. dr. Kubilius, adv. R. Skipitis, 
Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajeckas, Lietuvos gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis ir dr. 
St. Biežis. A. Gulbinsko nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU PAGARBA IR PADERA SAVO

išeivijos sostinėje 
daug "bičių" ir... 
Tačiau dr. Petras

Lietuvių 
Chicagoje, 
"vapsvų". 
Daužvardis, kaip tikras bičiulis, 
palieka sveikas ir nesugeltas... 
Tokius žodžius | savo kalbą Įpy
nė pagrindinis kalbėtojas R. Ski
pitis, pasakęs kalbą Lietuvos Ge
neralinio Konsulo dr. Petro 
Daužvardžio sukaktuviniame pa
gerbime.

Ir tikrai, kovo 18 d. Didįjį 
Bičiuli labai šiltai pagerbė skait
lingai susirinkę Chicagos lietu
viai. Jaunimo Centrodidžiojesa- 
lėje žmonės vos vos sutilpo.

Sukaktuvininkui dr. P. Dauž- 
vardžiui, poniai ir garbės sve
čiams užėmus vietas, prabilo 
pagerbimui rengti komiteto pir
mininkas K. Drunga. Trumpu 
žodžiu suminėjęs sukakti, toli
mesnės programos vedimui pa
kvietė dr. St. Biežį

Prie garbės stalo, eilės tvar
ka, sėdėjo J. Jasaitis, kun. J. 
Kubilius, R. Skipitis, min. J. 
Kajackas, dr. P. Daužvardis, St.
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Lietuvos gen. konsulas Dr. P. Daužvardis praeitą sekmadieni 
už dideli pasišventimą dirbant Lietuvos valstybės tarnyboje, iš 
chicagiečių gavo gražų adresą, kur| sukaktuvininkas rodo Lietuvos 
atstovui J. Rajeckui, dalyvavusiam pagerbime.

P, Petručio nuotrauka

Biežis, J. Daužvardienė, vysku
pas V. Brizgys, K. Drunga ir L. 
šimutis.

Banketas pradėtas vyskupo V. 
Brizgio invokacija. Paskui, vado
vaujant sol, A. Braziui, sugiedoti 
himnai. Šios iškilmės buvo Juo
zinių išvakarėse. Pasinaudojant 
šia proga Juzė Daužvardienė 
buvo Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo, ramovėnų ir Alvudo apdo
vanota gėlėmis. Skautės dova
nomis pagerbė min. Juozą Ra
jecką.

Pagrindinę kalbą pasakė R. 
Skipitis, jam charakteringu būdu 
iškeldamas sukaktuvininko dory
bes, pabrėždamas jo darbingumą, 
objektingumą ir taktą. Gražiais 
žodžiais iškėlė ir J. Daužvar- 
dienės ilgameti talkininkavimą 
visuose darbuose.

Sveikinimo kalbas pasakė ir 
Chicago American red. S. Pieža, 
Alto pirm. L. Šimutis ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos pirm. J. Jasaitis.

Red. S. Pieža, čia gimęs ir
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augęs, gerai kalbąs lietuviškai, 
be kitko, paryškino dr. P. Dauž
vardžio artimas pažintis su Chi
cagos spardos žmonėmis. Iš
kėlė ir jo rūpesti atitaisyti klai
das, liečiančias Lietuvą ir pasi
taikančias enciklopedijose. Kartu 
perdavė irChicago Amerlcan lei
dėjo Stuart List sveikinimus.

Alto pirm. L. šimutis savo kal
boje palinkėjo dr. P. Daužvard- 
žiui sulaukti laisvės valandos ir 
po sunkaus darbo pailsėti laisvo
je Lietuvoje. Neužmiršo pasigirti 
ir ALT nuopelnų dabartiniam 
konsulo pripažinimui ir statusui. 
Kartu visus kvietė būti vienin
gais ir remti oficialius Lietuvos 
reprezentantus.

Bendruomenės vardu kalbėda
mas J. Jasaitis perdavė Lietuvių 
Bendruomenės linkėjimus ir 
reikšdamas didelę padėką sukak
tuvininkui išsitarė, kad būtume 
vieningi ne vien žodžiuose, bet 
ir darbuose.

Ką bepasakytų kalbėtojai, pap
rastai, klausytojai ploja. Taip 
jau įprasta. Plojo visiems. Plojo 
ir L. Šimučiui. Kalbą baigusiam
J. Jasaičiui plota gausiausiai 
ir salėje girdėjosi valio šauks
mai. Matyt, kad salėje susirin
kusieji tebegyvena Baltųjų Rū
mų nuotaikomis, jei taip galima 
išsireikšti, ir tuo pabrėžė sim
patijas Lietuvių Bendruomenei.

Lietuvių Diplomatinės Tar
nybos ir savo vardu pasveikino 
min. J. Rajeckas. Tartame žo
dyje pabrėžė, kad lengva būti 
valstybės tarnyboje laisvės die
nomis, sunkiai pakeliama tautos 
sutemų dienomis. Kartu iškėlė 
dr. P. Daužvardžiouolumą, kant
rybę Ir pasišventimą Lietuvai. 
Labai širdingai paminėjo Ir J. 
Daužvardienės asmenį

Sukaktuvinis banketas buvo vy
kusiai paįvairinus meniniais |- 
tarpais, kuriuos atliko solistai R. 
Mastienė ir A. Brazis. Jiems 
akompanavo J. Byanskas.

(Nukelu | 8 psL)
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ATENTATAS PBIEŠ HEYDRICHį... Į2|

REIKIA, KAD HEYDRICHAS ŽŪTŲ NUO ČEKU
REZISTENTŲ KULKOS

NEGRU ARISTOKRATIJA AMERIKOJE

Jan ir Josef, Prahoje įsimai
šę | minią, žiūrėjo pro gele
žinę tvorą, supančią Hradcamy 
pili. Kieme, apsuptą vokiečių 
sargybinių (jie pirmą kartą pa
matė žmogų, kur| turės nužu
dyti.

Hradcamy, savo laiku buvusi 
Bohemijos karalių, o vėliau Če
koslovakijos respublikos prezi
dento rezidencija, dabar buvo 
gauleiterio Reinhardo Heydricho 
štabo buveinė.

—Štai jis, — sušnibždėjo Jo
sef, spausdamas Jano ranką.

Kiemo gilumoje, prieš žalią 
Mercedes, SS sargybiniai išsi
tempė. Rūmų duryse pasirodė 
aukšto ūgio vyras, apsivilkęs juo
da SS generolo uniforma. Užpa
kaly jo ėjo stambus, šešių pėdų 
aukščio vyras. Tai Ugo Klein, 
jo šoferis, kuris nesitraukė nė 
per žingsni. Jan pastebėjo, kad 
Heydrich sėda šalia šoferio.

--Tai dar geriau. Mes juos 
abu vienu šūviu nudėsime, — 
pagalvojo Jan.

Tačiau trys klausimai dar buvo 
neišspręsti: kur, kada, kaip?

Mercedes pajudėjo iš kiemo, 
sekama kito automobilio, kuria
me sėdėjo būrys SS, ginkluoti 
automatais.

štai jau mėnuo kai Jan ir 
Josef buvo Prahoje ir dar nie
ko nepadarė atentato {vykdymui. 
Bet jie nieko ir negalėjo pada
ryti. Heydrich tik visai neseniai 
gr(žo iš Berlyno, kur turėjo pa
sitarimus su Hitleriu. Tačiau 
jo belaukdami, Jan ir Josef tru
puti susiorganizavo. Jindra juos 
paslėpė Prahoj pas vieną re
zistencijos nar{ dr. Moravec. 
Jie gavo netikrus dokumentus, 
truput} "tikresnius" už tuos, ku
riuos jiems davė Londone. Jie 
dabar turėjo netikrą darbo kor
telę, be kurios joks čekas nega
lėjo laisvai vaikščioti. Jie buvo 
nuvykę pasiimti automatus ir 
granatas, kurias buvo paslėpę su 
parašiutais aname namelyje. Da
bar turėjo po ranka saugiojevie- 
toje Prahoje.

Ar galės tuos ginklus panau
doti?

Iš pilies prižiūrėtojo pavaduo
tojo Safarik, kuris priklausė če
kų rezistencijai, Jan ir Josef 
sužinojo visus Heydricho įpro
čius ir keliones.

Nužudyti Heydrichą štabe, ar 
Panenske Brezany rūmuose, kur 
jis gyveno, buvo neįmanoma, nes 
visur buvo pilna SS ir būtų sun
ku prie jo prisiartinti. Vieninte
lė galimybė buvo bandyti nužu
dyti Heydrichą išvažiuojant iš 
rūmų.

—Bet tai reikštų savižudystę, 
--pastebėjo Jindra.

Visą savaitę, lydimi dr. Mora
vec sūnaus Ata, jauno studento, 
Jan ir Josef tyrinėjo kelią, kuris 
skyrė Hradcamy nuo Panenske 
Brezany rūmų.

--Mes radome labai gerą vie
tą, -- pasakė Jan, vieną vaka
rą gr|žęs pas Moravec, -- bet

o imo Profits!
YOUR SAVINGS STAKT EARNING 4\ 
INTEREST N0W AT ST. CLAIR SAVINGS 

ASSOCIATION ... AND INTEREST IS PAID 

TWICE A YEAR ON JUNE 30TH AND
DECEMBER 31ST.. SAVE REGULARLY AT ST CLAIR SAVINGS 

FOR A SECURE FUTURE... YOUR SAVINGS GROW PROFITABLY 

AT 4% INTEREST

Ali Savings Deposited 
through APRIL 16th„ EARN from APRIL hf!
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reikės laukti pavasario.
Pusiaukelėje tarp dviejų rūmų 

vienoj vietoj kelias buvo tiesus 
ir Heydricho šoferis mėgdavo 
išbandyti Mercedes greit(, palik
damas keletos sekundžių atstu
me automobili su SS apsauga. 
Šalia kelio toj vietoj augo dide
li medžiai ir pavasari, jiems su
žaliavus, Jan ir Jos ef lengva i ga
lėtų pasislėpti ir su automatais 
laukti aukos. Užpakaly buvo kitas 
kelias, kuriuo būtų galėję ban
dyti pabėgti ankščiau, negu SS 
automobilis pasieks Mercedes. 
Bet čia reikėjo neprarasti vie
nos sekundės, apskaičiuoti auto- 
mobilio greitj ir gerai taikyti pro 
šakas. Reikėtų rasti būdą sulė
tinti automobili toj vietoj, kur jie 
bus pasislėpę.

--Jei mes ištemptumėme plie
no vielą skersai kelio? -- pasiū
lė Josef.

Heydrich iš Panenske Brezany 
rūmų išvykdavo kasdien 9 valan
dą. Tad nesunku buvo apskai
čiuoti laiką, kada ištempti vie
lą. Bet ji turėjo būti taip plona 
ir žemai ištempta, kad Klein ir 
Heydrich jos nepastebėtų, kad 
ji būtų stipri ir sulaikytų auto
mobili.

Garsiuose Škoda fabrikuose, 
kur buvo susiorganizavę rezis
tentai, jiems pavyko gauti pavyzdi 
naujos vielos, kuri buvo plona 
ir labai stipri. Reikėjo tik laukti, 
kada medžiai sulapos.

Bet viela pasirodė per daug 
gera. Jan ir Josef, padedami 
rezistentų, išbandė prieš vieno 
koloboranto automobil|. Jis at
simušė | med| ir šoferis su ke
leiviu užsimušė vietoje.

--Tai negerai, — pasakė Jan, 
nusivylęs.

Jis su Josefu norėjo nužudyti 
Heydrichą, bet jokiu būdu neno
rėjo, kad jis pats užsimuštų ir 
vokiečiai galėtų aiškinti, kad tai 
buvęs nelaimingas atsitikimas. 
Kad sukėlus Čekoslovakiją, rei
kėjo, kad Heydrichas žūtų nuo 
rezistencijos kulkos.

♦

Kadangi Heydrichą 
buvo nužudyti pilyje, 
pabandyti Heydrichui 
geležinkeliu iš Prahos Į Ber
lyną. Čekų rezistentai buvo 
smulkmeniškai ištyrę Heydricho 
specialaus traukinio maršrutą. 
Už Prahos, netoli karališkųjų 
parkų, traukinys visad sustoja 
laukdamas signalo, kada bus ga
lima (važiuoti | šiaurini kelią. 
Paskui pradeda lėtai važiuoti, 
įgaudamas greiti.

Toj vietoj galima pasislėpti 
medyje ir iš bazukos šauti |Heyd
richo vagoną, kad niekas ten gy
vas neišliktų.

Jan ir Josef, lydimi geležin
keliečio Gėriko pasiekė parką. 
Už pusvalandžio turėjo prava
žiuoti Heydricho traukinys. Š| 
kartą jie nesiruošė šauti, o no
rėjo tik apskaičiuoti laiką. Jan 
|lipo l med|, kuris jau buvo apsi
dengęs lapais ir (sitaisė taip,

negalima 
kodėl ne
keliaujant

013 EAST 1051h STREET 
25000 EUCLID AVENUE 

6235 ST. CLAIR AVENUE
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Reinhard Heydrich, Hitlerio 
vietininkas Čekoslovakijoje, ant 
savo sąžinės turėjo daug žmo
nių aukų...

lyg rankose turėtų bazuką.
Tolumoje pasigirdo traukinio 

dundėjimas. Prie sankryžos 
traukinys sustojo ir dabar pa
lengva, {gaudamas greitj, važia
vo pro parką. Bėgiai buvo tik 
per keletą metrų, bet traukinys 
bėgo greičiau negu buvo numaty
ta, nes kelias ėjo | pakalnę.

Štai jau jis važiuoja pro Jan 
ir vos tik spėjo pastebėti vago
ną, kuriame Heydrichas važiavo, 
jis jau buvo pravažiavęs. Atpa
žinti vagoną kliudė saulė, kuri 
nuo lango stiklų metė atspind}.

Traukinys dingo ir Jan nusi
vylęs išlipo iš medžio.

Šis planas irgi netiko. Reikėjo 
ieškoti kito būdo nužudyti Heyd
richą.

(Bus daugiau)

PRANCŪZU MAŽI AUTOMOBILIAI
IR DIDELI LAIVAI KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Pirmą kartą po Antrojo pa
saulinio karo prancūzų automo
bilių gamyba nepakilo nuo pra
eitų metų. Taip pat ir šių metų 
ekonominiai pranašavimai nieko 
geresnio nežada.

Prancūzų automobilių ir sunk
vežimių gamyba 1961 metais pa
siekė 1,230,000 vienetus, palygi
nus su 1960 metų 1,369,210 viene
tų gamyba.

Tai sudaro, žiūrint vien (skai
čius, tik 10% vienetų skirtumą. 
Bet taip pat reikia neužmiršti, 
kad automobilių gamyba Pran
cūzijoje didėjo kiekvienais me
tais.

Gal viena iš svarbesnių auto
mobilių gamybos sumažėjimo 
priežasčių yra smarkus didėji
mas importuojamų automobilių 
iš Vokietijos ir Italijos, dėl Eu
ropos Bendrosios Rinkos paleng
vintų importavimo sąlygų.

1961 metais buvo importuota 
85,000 vienetai, palyginus su 
30,094 vienetais 1960metais. Da
bar Prancūzijoje jau beveik vie
nas iš dešimties automobilių yra 
importuotas.

Tuo tarpu Prancūzijos automo
bilių eksportas taip pat stipriai 
mažėja. Pavyzdžiui, 1960 metais 
automobilių eksportas siekė 
555,819 vienetus, o 1961 metais 
jau tik 410,000. Tai yra apie 
25% mažiau.

Gal viena iš stipriausiai ma
žėjančių eksporto rinkų yra JAV. 
Renault dar vis yra antra did
žiausia eksporto firma, po vo
kiečių Volkswageno, bet tarpas 
tarp pirmos ir antros vietos, 
kaskart vis didėja.

Volkswagenas 1961 metais | A- 
meriką eksportavo 200,000 auto
mobilių. Tuo tarpu Renault tik 
apie 50,000.

Prancūzų eksportas ( Angliją 
ir kitus Europos kraštus taip 
pat krito nuo 1960 metais pa
siektų 266,297 vienetų.

*

Ka prancūzai nepasiekė auto
mobiliais, bando pasiekti laivais. 
Vasario 3 d. ( New Yorką iš 
Prancūzijos pirmą kartą plaukė 
jų naujausias ir didžiausias liuk
susinis tolimo susisiekimo laivas 
Prancūzija.

Prancūzija, kuri pastatyti kai
navo apie $75,00,000, pastoviai 
keliaus per Atlantą, pajėgdama 
paimti 2044 keleivius.

Šio laivo ir jo savininkų tiki
mas finansinis pasisekimas dar 
nėra garantuotas dėl vieno svar-

Dabartinės JAV vyriausybės 
pastangos užkirsti kelią spalvo
tųjų amerikiečių diskriminaci
jai pietinėse valstybėse, (gyven
dinant desegregaciją, nėra pa
remta vien tik demokratų parti
jos politika laimėti negrų prie
lankumą būsiantiems rinkimams. 
Atėjo laikas, kada negalima to
liau ignoruoti pilietines teises 
tokiai mažumai, kuri sudaro de
šimtą dal( J AV gyventojų.

Esame išvakarėse šimto me
tų sukakties nuo vergijos panai
kinimo Amerikoje. 1963 m. sau
sio 1 d. Amerikos negrai ypatin
gu iškilmingumu minė* Išlaisvin
toją Abrahomą Lincolną. Reikia 
laukti, kad jie pademonstruos 
savo jėgas ir pareikalaus pilnų 
teisių visose srityse, jeigu iki 
to laiko jų dar neturės. Dėl 
to nesistebėkime, jeigu New 
Frontier vyriausybėn bus (- 
vestas pirmas negras, kaip to 
siekia Kennedy, numatydamas 
naują urbanistikos departamentą 
su negru sekretorium priešaky
je.

Mes mažai ką žinome apie neg
rų inteligentiją ir jų aristokra
tiją. Žinome tik, kad negrų 
Advance organizacija yra stipri 
ir veikli visoje Amerikoje. Ga
lime |tarinėti, kad joje yra ko
munistų (takos, bet turime su
tikti, kad ji yra gyvybinė jėga, 
su kuria nesiskaityti yra pavojin
ga ir kenksminga Amerikos in
teresams. Ta organizacija yra 
tiek komunistų (takoję, kiek ji 
yra ignoruojama, kaip žymios 
amerikiečių mažumos pilieti
nių teisių gynimo veiksnys. Nuo 
JAV vyriausybės ir visuomenės 
priklauso, kad ji būtų pozityvi ir 
net patriotinė organizacija.

Negrai šiuo metu jau turi gau
sią inteligentiją ir aristokrati
ją. Ypač šiaurinėse ir vakari- 

baus reiškinio. Tarp 1961 ir 1960 
metų keliavimas laivais per van
denyną smarkiai krito dėl vis 
stiprėjančios konkurencijos iš 
įvairių oro linijų.

Pavyzdžiui, British Cunard 
Line, viena iš pasaulio didžiau
sių laivų bendrovių, praneša, kad 
per vandenyną keliavimas laivais 
nuo 1960 metų krito 117,547 as
menimis.

Nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos lėktuvų bendrovės stip
riai sumažino laivų bendrovių 
uždarbius. Dabar, du iš trijų 
per Atlantą keliaujančių asmenų, 
pasirenka kelionę lėktuvu.

Prancūzija yra antras pasau
lyje didžiausias "plaukiantis 
viešbutis". (Anglijos Queen Eli- 
zabeth gali paimti 150 daugiau 
keleivių),Savo kelionėje iš Pran
cūzijos | New Yorką Prancūzija 
{rodė galinti plaukti 35 mazgų 
greičiu ir pajėgianti perplaukti 
Altantą per puspenktos dienos.

Laivas yra tikrai iŠtaikingas 
—tai pilnai galima spręsti iš 
kainų Kai kurios ištaikingos lai
vo kajutės, susidedančios iš gy
venamo kambario, trijų miega
mųjų su privačiom voniom, tar
nų kambarių ir verandom, kelio
nei per vandenyną kaštuoja iki 
$4000 trims asmenims. Turistų 
klasės kelionė kainuoja nuo $270 
iki $350, pagal sezoną.

Kiti Prancūzijos įdomumai: 
700 vietų teatras 8 barai, 5 
šokių salės, 2 bibliotekos, 2 mau- 

nėse valstybėse yra gausu jų 
advokatų, inžinierių daktarų ir 
verslininkų, kurių tarpe eilėmi- 
lijonierių. Mes jų kaip ir nema
tome, nes jie tik neišvengiamais 
atvejais su baltaisiais viešumoje 
bendrauja, neskaitant jų vis gau
sėjančius veidus tarp baltųjų at
skirų valstybių ir miestų valdžios 
įstaigose.

Negrų bendruomenė yra išsi
vysčiusi l potencialią, gyvą jėgą 
amerikiečių gyvenime. Štai Paul 
Williams, Los Angeles meno ko- 
misionierius, yra pasiekęs vaiz
džios reputacijos kaip architek
tas, tarnavęs valdžios patarėjų 
viešos statybos pertvarkyme.

West Los Angeles municipali
nio teismo teisėjas David Wil- 
liams yra vienas turtingiausių
jų negrų. Jis gyvena Bei Air, 
viename iš turtingiausiųjų ir 
puošniausiųjų Los Angeles mies
to rajonų. Kai kartą ( jo namus 
atsilankė jaunas Australijos stu
dentas, susipažindamas su žy
mių amerikiečių gyvenimu, jis 
stebėjo prabangius dvylikos 
kambarių namus su maudymosi 
baseinu ir puošnia terasa. Namų 
šeimininkė buvo apsirengusi sko
ningai ir prabangiai, taip pat 
ir pats teisėjas. Nustebęs stu
dentas pasakė: "Aš negaliu tuo 
tikėti. Tenai namuose mes gal
vojame, kad visi jūsų žmonės 
gyvena pašiūrėse ir rengiasi pap
rasčiausiais apdarais".

Visoje Amerikoje šiuo metu 
yra apie 30 negrų milijonierių. 
Jų yra visuose didmiesčiuose: 
New Yorke, Philadelphijoje, Det
roite, Clevelande ir kt. Jų aukš
toji klasė vis dažniau pasirodo 
tarp baltųjų aukštos klasės ban
ketuose, koncertuose, priėmi
muose. Jų yra ir giliai pietuo
se, ne tik šiaurėje ar vakaruose.

Negrų aukštoji klasė yra nauja, 
kylanti, dinamiška. Vis daugiau 
jų iškyla pramoginėje ir atle
tikos srityse, kaip žinomas Nat 
(King) Cole ir Jackie Robin- 
son. Tūlas iš jų, kaip daininin
kės Marian Anderson vyras Or- 
pheus Fisher, architektas, yra 
kilęs iš senos Pennsylvanijos 
šeimos, kuri, vergijos laikais, 
Įsigijo aristokratiško kraujo iš 
Mary Todd 
Abrahomo 
Napoleono 
Martiniąue.

Nežiūrint 
tokratų šeimos yra lyginamos su 
Lodge, Vanderbilt ir Rockefeller 
baltųjų šeimomis. Abidvi Wil- 
liams šeimos Los Angeles, De- 
lany, New Yorke.Turner ir Alex- 
ander Philadelphijoje, Ish šeima 
Little Rock, Walker ir Kelsos 
Memphis mieste, Dickerson ir 
Barnett Chicagoje,Yancey ir Mc- 
Lendon Atlantoje, JacksonirMc- 
Adoo Bostone -- visi jie yra 
elito tarpe. Jie tuokiasi puikiau
siose katedralinėse ceremoni
jose, jie savo sūnus ir dukras 
siunčia ( žymiausias mokslo (- 
staigas -- Harvardą ir k., jie 
kviečiami | Statė Departmento 
darbus ir pietauja su prezidentu 
Baltuosiuose Rūmuose. Daugeliu 
atžvilgių negrų socializuoti mi
lijonieriai 
baltieji 
riai.

Vieni 
tingumo 
vena negrų rajonuose, nors šiau
rinėse ir vakarinėse valstybėse 
jie turi pasirinkimą. Tik pieti- 

šeimos, giminingos 
Linkolno žmonai ir 
Bonapartės šeimai

kilmės, negrų aris-

gyvena lygiai kaip 
socializuoti milijonie-

iš jų, nežiūrint jų tur- 
ir aukštos padėties, gy-

dymosi baseinai, gimnastikos 
salė, vaikų darželiai... ir pilnas 
oro vėsinimas.

nėse valstybėse negrams turtuo
liams nėra pasirinkimo: jie ver
čiami gyventi negrų rajonuose, 
tik turi galimybę atitinkamai įsi
rengti, nes ten dar veikia negrus 
varžantieji {statymai.

Visi negrų aukštos klasės na
riai yra aktyvūs negrų vadovauja
mose organizacijose. Jie rengia 
(vairius parengimus ne vien pra
mogai. Jie renka pinigus ir au
koja iš savo milijonų negrų ju
dėjimui paremti. "Mes turime 
milijonus, bet mes bandome pa
rodyti, kad turtas nėra viskas", 
—sako negrų visuomenės veikė
jai.

Ko siekia negrai, geriausiai 
liudyja Claude Barnett, Associa- 
ted Negro Press kūrėjas Chica
goje: "Yra gėda, kad mes turi
me atskirą negrų klasę šiame 
krašte ir atskirą telegramų tar
nybą atskiriems negrų laikraš
čiams. Mes dirbame ta kryptimi, 
kad vieną dieną nebus reikalinga 
mano naujienų tarnyba ir nebus 
reikalinga nieko kito, (skaitant 
klasę, kurioje šiuo laiku baltų
jų bendruomenė neleidžia mums 
dalyvauti".

J. Nendrė

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

KOVO 31 D. Dirvos redakto
riaus Balio Gaidžiūno praneši
mas Dirvos Bendradarbių Klubui 
Chicagoje, Jaunimo Centre 6:30 
vai. vakare.

KOVO 31 D. Meno Draugijos 
Šatrija ruošiamas Maironio mi
nėjimas akademija 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. Utenos Drau
giško Klubo parengimas Venge- 
liausko svetainėje 3 vai. p.p.

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. Korp! Neo 
Lithuania ruošiamas Maironio 
minėjimas.

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

BALANDŽIO 14 D. Stasio Pil
kos literatūros rečitalis Jauni
mo Centre.

BALANDŽIO 14 D. Studentų 
ateitininkų seminaro paskaita 
"Tremtis Šių dienų jaunimui 
bausmė ar palaima” Jaunimo 
Centre 7:30 v.v. Skaito dr. A. 
Liūlevičius.

BALANDŽIO 22 D. Akademinio 
Sporto Klubo "Lituanica" Velykų 
šokių vakaras Lietuvių Audito
rijoje.

BALANDŽIO 23 D. Lietuvių 
Dantų Gydytojų Draugijos kon- 
certas-balius Western Ball
room salėje.

BALANDŽIO 28 D. ALVUDo 
Šeimos šventė — pavasario fes
tivalis.

BALANDŽIO 28 D. Dantų Gy
dytojų Sąjungos ruošiamas kar
tūnų balius Western Ballroom 
salėje.

BALANDŽIO 28 - 29 d. Kli
jų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių krepšinio var
žybos.

GEGUŽĖS 5 D. Lietuvos Dukte
rų Draugijos pavasario balius 
Jaunimo Centre.
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"Raganų medžioklė”
Netrukus išeisiančioje knygoje buvęs JAV viceprezi

dentas Richardas M. Nixonas papasakos, kaip jo šešio
likametė duktė Tricia neseniai paklausė:

—- "Kas buvo Hisso byla”.
Hisso byla, — koks tai didelis, svarbus ir sensacin

gas dalykas savo metu! Ir kaip greit prabėgo laikas. Ir 
beveik visi tą bylą šiandien užmiršo. O naujai užauganti 
karta nieko apie ją nebežino. Net ir pati duktė to vice
prezidento, kuris prieš 14 metų buvo svarbiausias ir drą
siausias šios bylos iškėlėjas.

Alger Hisso byla — tai buvo akivaizdus, įrodymas 
labai klastingos komunistų infiltracijos į JAV adminis
traciją, politiką ir ekonomiką. Tai gyvas pavyzdys, kaip 
į šias sritis gali įsiskverbti sąmoningi ar nesąmoningi ko
munizmo agentai, "liberalų” apsiaustais prisidengę raus
vieji, sukvailėję ar sukvailinti. Trumpai sakant, visa bol
ševikų penktosios kolonos pliurpalynė.

Bet net tada, kai Alger Hisso afera buvo jau visai 
išryškėjusi, anuometinis prezidentas Trumanas dar jį 
gynė ir visus įtarinėjimus vadino tik ”red herring”. O 
gausūs parausvėję akademiniai sluoksniai ir kai kurių 
neva "liberalų” garsiakalbiai šaukė:

— "Tai "raganų medžioklė”, tai "isterijos epidemi
ja”, tai pamišęs ieškojimas pavojų, kur jų visai nėra”...

*
šiandien sovietinio Lietuvos okupanto propagandi

niai ir diversiniai pirštai vis grubiau ima graibytis ap
link mus. Mūsų bendradarbio B. Railos pagarsėjusiais žo
džiais tariant, jie jau "suka gūštas čia pat aplinkui, mūsų 
namuose”.

Bolševikiniai pirštai — sąmoningi, jiems patarnau
janti ar tik sukvailinti — vis drąsėja, vis giliau skverbiasi 
net į mūsų pačių organizacijas, kultūrinius sambūrius ir 
seną Amerikos lietuvių patriotinę spaudą.

Jų tikslai aiškūs. Jie nebe nuo šiandien gerai žinomi 
iš duotų slaptų Kremliaus nurodymų visiems komunizmo 
agentams, veikiantiems užsienyje politinių emigrantų 
tarpe.

Ko jie siekia?
Visų pirma — mus apžlibinti ir nebematyti okupa

cijos ... Susitaikinti su pavergtųjų tautų dabartiniu li
kimu ... Pripratinti žiūrėti į musų gimtųjų tėvynių pa
dėtį, kaip į normalią, pastovią ir "amžiną”... "Įsteigti 
Amerikos konsulatą Vilniuje ir mainais sovietų konsulatą 
Chicagoje”... Atsisakyti ’ ginčų politinėje plotmėje” ir 
pradėti "našų kultūrinį bendradarbiavimą be politikos”... 
Okupanto beatodairinį tautos sovietinimą, rusinimą ir 
ūkinį apiplėšimą vertinti "bešališkai”, "objektyviai”, pa
ieškant daugiau jo "gerųjų darbų”... Nutylėti tautos 
laisvės ilgesį ir jos sunkią kasdienos kovą ... Pašiepti 
tuos, kurie bolševikų vyliams nepasidavė, neapako ir dar 
nesirengia apakti... Nebedrįsti reikalauti tautai teisin
gumo, o tyrinėti ir aprašinėti, kaip bolševikai lietuvių 
tautos darbo rankomis švariai išvalo Vilniaus gatves ... 
Fotografuotis prie palaidotos komunistų poetės kapo pa
minklo — ir pamiršti maskolių sunaikinto Nežinomo Lie
tuvos Kario kapo paminklą ...

Tačiau šitokių aprašinėjimų autoriams šiandien jau 
net toks asmuo, kaip kadaise buvęs Lietuvos kariuome
nės vadas gen. S. Raštikis rado esant normalu ir galima 
viešai pareikšti padėką ir sveikinimus "už gražų ir rimtą 
kelionės aprašymą ir gražias foto nuotraukas” (š. m. 
Vienybė, Nr. 10)!

DIRVA jau žymiai anksčiau, ypač šiais klausimais 
giliai patyrusio prof. S. Žymanto bei kitų bendradarbių 
straipsniais buvo pagrįstai ir argumentuotai iškėlusi šios 
akcijos pragaištingą.vaidmenį ir neabejotinai sulauksimą 
žalą Lietuvos laisvės bylai.

Raudonkurmių ir apjakėlių rausimosi užmačia anuo
met kiek pabėgo ir kuriam laikui pritilo. Bet dabar dar 
plačiau ir arogantiškiau išsižiojo.

Ir kaip jai neatsiras drąsos, kada ji aplinkui matė 
vis didėjantį mūsų visuomenės įmigintą, nesusigaudymą, 
tylą, gal net rezignaciją? Kaip neišaugs jos arogancija, 
kada šiai akcijai staiga pristigo deramo atoveiksmio, rim
to pasmerkimo ar nors įspėjimo iš mūsų pagrindinių poli
tinių organizacijų, "Išlaisvinimo veiksnių” ir "Lietuvos 
Atstovų” pusės? Ir kaip nekils tos kurmiarausių diversi
jos savimi pasitikėjimas, kada vietoje budraus ir kieto 
atkirčio, kai kurie mūsų "veiksnių” asmenys net rado 
galima palaikyti bendravimo ir simpatijos santykius su 
naujosios gadynės "objektyvistais” ?..

Atėjo metas praregėjimui, budrumui, tvirtam prin
cipiniam nusistatymui ir ilgalaikio ryžtingumo valiai. Tai 
ne "raganų medžioklė”, ne ’ red herring" ir ne šešiolika
metės Nixonaitės nežinojimas, kas buvo jos vaikystėje. 
Tai skaudi dabartis, kuri čia pat ir kuri liečia Lietuvą ir 
mus visus.

Tai klausimas, kiek ir kaip sugebėsime pasipriešinti 
atšliaužiančios okupantinės diversijos hvdrai mūsų vi
suomenėje ir spaudoje. Jos reiškimosi būdai, šiandien iš
pudruoti "kultūrinių santykių” ir "objektyvumų” miltais, 
vis įvairėja ir įmantrėja, gi jos pirštai perdaug pastebimai 
ilgėja.

Metas juos nukirsti, kol ne vėlu.

Korp. Neo Lithuania Chicagoje šią mėty valdyba. Sėdi iš kairės: sekretorė Gražina Gečaitė ir iždininkė 
Danguolė Balcerytė. Stovi: vicepirmininkas Algis Saulis, pirmininkas Rimas Staniūnas ir valdybos narys 
Jonas Valkiūnas.

PIRMININKAS PASAKĖ
ALT Pirmininko atsakymų 
į Draugo klausimus san
trauka, perduota trumpai ir 
iš esmės. Skliaustuose "bal
sas ir vietos": gali būti se
kretoriaus, ar kieno kito.

Apie Tarybos užuomaz
gą: 1940 metais ir vėliau 
buvo taip ir taip, o paskui 
dar pasikeitė štai kaip. 
(Naujienose kitą dieną pa
rašyta, kad ne visiškai taip, 
o kitaip buvo).

Apie Tarybos narius: 
"Senųjų” pavardės tokios ir 
tokios, o tremtinių, kurie 
irgi visi Amerikos piliečiai, 
pavardės tokios ir tokios. 
(Klaida: vienas tebėra Lie
tuvos pilietis).

Apie reformų reikalą: 
Neblogas dalykas. Aš pats 
jau šešeri metai kaip vis 
apie jas pakalbu. Būtų ne
blogai sujungti New Yorko 
ir Chicagos biurus. Tą ga
lėtumėm padaryti. Daugiau 
galėtų padaryti suvažiavi
mas, o dar daugiau kongre
sas, bet jis gal bus tik ki
tais metais. (Kongresas nie

Išdžiovink

už vieno kainą
keturis pakrovimus

. . . SU taupančiu Gaso džiovintuvu. Gasas džiovina pavasariškai ketu- 
rius pakrovimus už vieną, negu kokiu kitu kuru naudojantis. Su Gasu jūs sutaupot 
daugiau ir daugiau... pakrovimas po pakrovimo. Ir spalvos nenublunka, me
džiagos išsilaiko kaip buvusios. Pamatyk šituos žinomų vardų Gaso džiovintuvus: 
Duracrest • Easy • Frigidaire • Hamilton • Maytag • Norge • Philco • RCA 
SVhirlpool • Sears-Kenmore • Speed A
«“«"• W THE EAST OHIO GAS COMPANY

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

ko negali, pažiūrėkit į Ta
rybos įstatus!).

Apie su kitais nesiskai
tančius egzekutyvo narius: 
Grupės juos deleguoja kon
gresų metu, bet gali pakeis
ti ir kitu metu.

Apie galimybę Tarybą 
rinkti: Naujų žmonių pa
tenka ir be rinkimų. Susi
tarimo būdu geriau veikti.

Apie išleidimą pinigų ir 
neišleidimą knygų: Nežinau 
gerai, kiek tas informacijų 
centras išleido. Paskutiniu 
laiku tai po 8000 per metus. 
Knygų irgi išleido, kitų lei
džiamas istorijas parėmė. 
(Prieš 14 metų?).

Apie bendruomenę: Ben
dradarbiauti reikia. Lan
kiausi bendruomenės suva
žiavimuose, net pasauliniam 
kongrese buvau. (Kiek Ta
rybai to kongreso pasveiki
nimo kalba kaštavo?).

Apie delegaciją: Delega
cijos branduolį aš pasiūliau. 
Dėl kitų susitarė sekreto
rius su bendruomenės va
dais.

Apie Vileišį ir Alleną: 
Rūpinosi Grigalius ir Kižy- 

tė. Ką Vileišis padarė, ne
žinau. Allenas žymus žur
nalistas. Ar jis ryškino Vi
leišio nusistatymus, tokių 
smulkmenų nežinau ir ne
sidomiu. Jo dalyvavimas 
taikos sumetimais būtų bu
vęs naudingas. (Vileišio ar 
Alleno?).

Apie prel. Balkūno pasi
traukimą: Atsistatydinimo 
pareiškimą iš Tarybos jis 
atsiuntė, bet Tarybos atsto
vu CACED pasilieka (Pra
simanymas ! Sekretoriatas 
nieko nežino apie atsistaty
dinimą!) ,

Apie santykius su Vliku: 
Geri. Remiam moraliniai ir 
medžiaginiai, nuo 1949 me
tų davėm 170,v00, o pirma 
irgi davėm. Duodam infor
macijoms ir transliacijoms.

Apie planus: Prezidentas 
užsiminė apie kolonializmą, 
tai vystysim akciją prieš 
sovietinį kolonializmą. Su
darėm pabaltiečių komitetą. 
Išleisim literatūros angliš
kai, prancūziškai, ispaniš
kai. Kelsim Lietuvos bylą 
Jungtinėse tautose. (Su 
Kucheliu, ar be?). Kontak- 
tuosim Valst. Departamen-

BEREIKALINGAS KLAUSIMAS

Dirvos 25 Nr., Iš kairės ir 
dešinės skyriuje, išspausdintas 
sveikinimas neva apsisprendu
siam tautiečiui Jon Ancevich,

Sveikinimo autorius, atpasako
jęs jaunuolio Ancevich iš savo 
galvelės pridėtą komentarą, pa- 
siunčiant Toronto U-to studentų 
laikraščiui "The Varsity" T. 
Žiburių korespondento aprašymą 
apie varomą komunistinę propa
gandą, rašinėlio gale, duoda šiam 
jaunuoliui, neva išsprendusiam 
problemą, kodėl aš turiu būt lie
tuviu, tokj klausimą: sūneli, ar 
negalėtum garsiai mums pa
sakyti, kas tavo tėvas?

Gal atsakymas l tokį klausimą 
ir reikalingas toliau gyvenan
tiems tautiečiams. Arčiau gyve
nantieji jau gerai žino, jog jau
nuolio tėvas pasidaro lietuviu, 
tik kai kur nors kandidatuoja, 
deja, visad nesėkmingai. Žinoda
mas kitų tautybių lietuviams 
reiškiamą pagarbą, tada jis vi
siems sakosi eęąs ir lietuvis ir 
litvinas, ir litaueris. Tam laiko
tarpiui praėjus vėl kitaip elgia
si. Klausiant lietuviams, kokiai 
tautybei save priskiria,tada su 
ironija pasako: žemaitis. Nea
bejotina, kad tai jis yra pasi
skolinęs iš kaž kokių Philadel- 
phijos juokdarių, kadaise duoto 
skundo Jungtinėms Tautoms 
prieš lietuvius, neva žemai
čių "okupantus".

Yra tekę girdėti ir anksčiau 
jo paskaitų. Visos jos, ne
apsieidavo be pagarbaus pakilno
jimo iš karstų žinomų lietuvių 
komunistų -- Kapsuko ir Anga- 
riečio. Bet kaip girdėti, rekordą 
pasiekė pereitais metais skaity
damas paskaitą jo gyvenamos 
vietos lietuviams, lGVasariomi- 
nėjime. Po to, su neslėpiamu 
nusivylimu jie sakė, jog Į juos 
kalbėjusi jau tuomet gyvųjų tar
pe nebebuvusio Lumumbos dva
sia.

M. TORONTIŠKIS, 
Toronto

tą, Kongresą. Išleisim nau
ją informacinį veikalą apie 
Lietuvą. (Ar toli dešimtme
tis nuo nutarimo tą pada
ryti?). Veršini anglų kal- 
bon ekskursantų įspūdžius, 
(ūkelio ar Narkėliūnai- 
tės?).

Daugiau žodžių apie tą 
patį žr. Drauge, kovo 15 ir 
16 d. numeriuose.

NEWARK
Netvarko Lietuvių drau

gijos rengia masinį susirin
kimą ketvirtadienį, balan
džio 5-tą, 8 vai. vakare, Šv. 
Jurgio Draugijos salėje, 
Netvark, N. J.

Šis susirinkimas yra ren
giamas pagerbti Netvarko 
miesto tarybos narį Philip 
E. Gordon. Jis yra daug pa
sidarbavęs Netvarko lietu
viams, todėl Netvarko lietu
viai nori, kad jis vėl būtų 
išrinktas.

Jo tėvai yra gimę Lietu
voj, todėl jis visada daly
vauja ir paremia lietuviškus 
reikalus. Dabar Netvarko 
lietuviai turi progos ir jam 
ateiti į pagalbą.

Visi lietuviai kviečiami 
tą vakarą dalyvauti. Bus 
programa ir užkandžiai. 
Viskas nemokamai. J. T.



Nr. 35 — 4 DIRVA 1962 m. kovo 23 d

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

KUO BENDRUOMENĖS REPREZENTACIJA
GERESNĖ?* V. RASTENIS

Tik palinkėk bendruomenės or
ganizacijai pasitempti, kad taptų 
pasirengusi perimti visus lie
tuviškos veiklos vairus, beregint 
iš tam tikrų sluogsnių, ypač 
iš mūsų nuostabiai konservaty
vių socialistų ir sandariečių 
sluogsnių prapliumpa pasipikti
nimu ir gaižia pašaipa užtaisyti 
atsišaudymai prieš "akiplėšišką 
(sišokėlių kėsinimąsi pagrobti 
vadovavimą".

"Išsilaikyti pozicijose iki mir
ties" -- girtinas ryžtas santy
kyje su priešu, bet jo vertė la
bai abejotina vidujinio susitvar
kymo svarstymuose savo tarpe. 
Be to, ligi šiol dar nei nebuvo 
siūlymų, kad štai jau dabar atė
jo laikas politinės veiklos vado
vavimą perkelti iš, sakysim, ALT 
( ALB. Tik po nelemtai susiklos
čiusio delegacijos {Washingtoną 
rengimo tokių pasiūlymų jau pa
sigirdo nemaža, ypač iš toliau nuo 
vadovavimų stovinčiųjų.Išarčiau 
--iš pozicijos .ar opozicijos, -- 
berods, tebėra aišku, kodėl toks 
persijungimas dar nėra pribren
dęs ir tebebūtų labai sunkiai pa
teisinamas. Nes, jeigu daroma 
priekaištų ALT mandatui, tai ne
galima užmerkti akių ir prieš 
tai, kad ALB dar iš viso neturi 
mandato vadovauti politinei veik
lai, ar bent neturi jo geresnio, 
negu ALT. Linkėjimai A. L. 
Bendruomenei tok( mandatą (gyti 
ir tapti pajėgiai juo naudotis yra 
vienas dalykas, o esamoji ALB

*) Žr. Dirvos 32 ir 34 nr.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUIMAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVŲ
2515 West 69 St. Marųuette 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!

metinį dividendų už 
visas taupymo sus- 
kaitas. 

T

INSURED
L

padėtis toje srityje, deja, tebėra 
visai kas kita.

«
ALT mandatas paremtas valia 

vadovybių iš "keturių pagrindi
nių" politiškai ideologinių ar i- 
deologiškai politinių organizacijų 
(srovių) plius ideologiškai irgi 
šiek tiekpaspalvintųfratenalinių 
susivienijimų. Tą valią reiškia 
ne daugiau kaip 30 - 40 asmenų, 
tai yra, maždaug tiek pat, kiek 
jie ir ( ALT siunčia savo pati
kėtinių.

Tiesa, tos sroviųbei susivieni
jimų vadovybės veikia savo orga
nizacijų vardu, kurios, bandoma 
(tikinti, "apima visą Amerikos 
lietuvių visuomenę". Jų vadovai 
yra tų organizacijų išrinkti, daž
niausia padaliniųatstovų suva
žiavimuose, tai gi, ne tiesiogi
niuose rinkimuose (išskyrus 
SLA), ir jų mandatas jau yra 
antrojo laipsnio, o jų duotas ALT 
nariams mandatas tokiu būdu yra 
net trečiojo laipsnio.

Bendruomenės Taryba renka
ma tiesiogiu balsavimu. Prikiša
ma, kad bendruomenės rinkimuo
se maža lietuvių dalis tedalyvau
janti. Bet vistiek dalyvauja bent 
keli tūkstančiai, o tai vargu ar 
mažiau, jei ne daugiau, negu 
yra narių visų keturių politinių 
—ideologinių ALT šulų sąra
šuose. Susivienijimų sąrašuose 
narių daugiau, bet kiek gi akty
viai dalyvauja jų vadovybių rin
kimuose? Tiesioginiuose SLA 
rinkimuose dalyvauja tik apie 
pora tūkstančių iš bene dvylikos 
tūkstančių registruotų narių, ir 

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 L'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanau6lus, Pres.

nemaža jų dalis yra tie patys, 
kuriuos, turbūt, (siskaito ( savo 
kreditus ir vadinamosios pagrin
dinės srovės.

Taigi, imant formaliai, ALB 
vadovybės mandatas veikti visuo
menės vardu tvirtesnis už ALT 
mandatą, ypač, kad jis regulia
riai atnaujinamas, taigi ir pa
tikrinamas. Tuo tarpu A LT vado
vybės granitinis pastovumas jos 
pačios santvarkos taip (cemen
tuotas, kad joki visuomenės nuo
monės pasikeitimai — štai jau 
trečias dešimtmetis — nepa
jėgia padaryti jame jokios (ta
kos. Tokia tvarka gresia per
tempti visuomenės kantrybės 
stygą ir sukelti prieš save at
virą maištą. Bendruomenės or
ganizacinė santvarka šiuo požiū
riu nepalyginti geresnė ir 
patrauklesnė.

Bet ALB -- labiau negu kitų 
kraštų PLB padaliniai -- yra iš 
visų pusių ujama, kad, šiukštu, 
nekeltų kojos politinės veiklos 
daržan. ALB ligi šiol nuolankiai 
tokių prigrasymų ir klausė. To
dėl jos vadovybė niekad nebuvo 
renkama vadovauti politinei veik
lai, tad ir negali tartis turinti 
visuomenės mandatą tam rei
kalui.

•

Ne kas kitas, o politiniai vei
kėjai, noroms nenoroms sutikę 
su ALB organizavimosi faktu, (- 
taigojo bendruomenei tok( vado
vybės rinkimo būdą, kuriuo va
dovybei nebūtų duota mandato 
veikti politinėje srityje. Nors tai 
absurdiška, bet faktas, kad ir 
uolieji ALB organizatoriai savo 
metu su tokiu nusiteikimu lengvai 
sutiko, ir patys gana uoliai pa
laikė šūkius — "keep out" ir 
"hands off” nuo bendruomenės 
visos politiškai ideologinės sro
vės ir visi "politikieriai". ALB 
esanti "nepartinis", "apolitinis", 
grynai kultūrinės veiklos sambū
ris...

Tiesą sakant, nežinau kas ga
lėtų pasakyti, kok(, mandatą 
ALB yra gavusi iš visuomenės 
net ir kultūrinės veiklos srityje. 
ALB rinkimuose apie kandidatus 
teduodamos tokios žinios: var- 
das-pavardė, amžius, dabartinis 
ar buvęs užsiėmimas... Kandi
datai nepareiškia savo programų, 
nepasako savo pažiūrų net ir ( 
kultūrinių reikalų tvarkymą: 
nežinia, kuris iš jų kaip žiūri ( 
lituanistinio švietimo organi
zavimą, ką jie mano apie prie
mones lietuvybei išlaikyti (ar 
išvaikyti?), kuris kurioms kul
tūrinėms vertybėms mano dau
giau dėmesio skirti, kokiomis 
priemonėmis mano skatinti kul
tūrinę kūrybą, kaip kelti ją vie
šumon ir tt. Tad, balsuodami 
už juos, suteikiame jiems tik 
generalinį "blanco" (galiojimą, 
neturėdami jokios progos pasisa
kyti, ką konkrečiai daryti juos 
(galiojame. Balsuojame už tuos 
ar kitus aklai, arba tik vado
vaudamiesi atsitiktinai patirtais 
duomenimis apie jų gabumus ar 
"akių grož(".

Jei kandidatai dabartinėn ALB 
Tarybon būtų iš anksto pasakę, 
kad jie ims veikti ir politinėje 
srityje, ypač jeigu jie būtų pa
sakę, kaip katras tą veikimą 
supranta ir kokių sumanymų tu

ri, greičiausia rinkimuose būtų 
dalyvavusi nepalyginti didesnė 
tais reikalais besidominčios vi
suomenės dalis, ir jų mandatas 
tada būtų be konkurencijos. Bet, 
iš kitos pusės, didelis klausimas, 
kam tokiu atveju tas manda
tas būtų buvęs duotas. Gal tada 
ALB Taryboje būtų nemaža ir net 
ir daug visai kitų asmenų, negu 
dabar. ALB galėtų turėtiman- 
datą politinei veiklai, ir galėtų 
j{ turėti žymiai geresni, negu 
ALT, bet dabar tuo tarpu jo dar 
neturi.

•
Betgi ne mandato formalu

muose esmė. Jei dėl kaikurių 
ALT veikimo turinio dalykų ir 
dėl to veikimo metodų visi būtų 
patenkinti, tai niekas nesuktų gal
vos dėl mandato, ir niekas ne
sidairytų galimybių padėčiai 
keisti. Jei šiandien yra nuomo
nių, kad ar ne geriau būtų iš 
viso atsisakyti Tarybos ir per
sikelti su politine veikla po bend
ruomenės stogu, tai turbūt ne 
dėl to, kad yra tikėjimo, jog ALB 
vadovybė politinės veiklos už
davinius gal geriau atliksianti, 
negu ALT. Tik, ar tokiam tikė
jimui yra pagrindo?

Panorusi, ar net pajutusi pa
reigą pasireikšti politinėje sri
tyje, ALB vadovybė iš pat prad
žių nesugalvojo nieko origina
laus, o greičiau sekė jau gana 
šabloniškomis ALT pėdomis. 
Pernai buvo užsimoję politinio 
laimėjimo siekti Dainų Dienos 
proga: pasikviesti ( Dainų Die
ną vyriausybės atstovą, paties 
prezidento brol(. Nesėkmė išėjo 
ne tiek iš to, kad neatsikvietė, 
kiek iš to, kad, kaip paaiškėjo, 
tas užsimojimas buvo pradėtas 
vykdyti klastotų dokumentų pa
galba... Toks veikimo metodas 
visuomenės buvo pasmerktas, ir 
buvo aišku, kad darbo ėmėsi 
kažkas, kas neturėjo tinkamos 
nuovokos, kaip j( dera daryti.

Antras didysis ALB užsimoji
mas politinės veiklos srityje irgi 
ne originalus: delegacija pas pre
zidentą. Užsimojimo vykdymas 
vėl pateko ten, kur, kaip dabar 
paaiškėjo iš viešai pasakojamos 
dalykų eigos, nebūta būtino nusi- 
vokimo, kaip tokius dalykus dera 
ir kaip nedera daryti. Ir čia nau
dotasi, jei ir ne spausdintais, tai 
žodžiu pareikštais fiktyviais už- 
sirekomendavimais (respubliko
nas dėjosi esąs uolus demokratų 
rėmėjas), kurie davė pagrindo 
ir progos ALB žygio pradininką 
(skųsti, diskredituoti, padaryti 
"persona ingrata" aukščiausiose 
valdžios institucijose (štai kur 
"gabiai” pasiektas politinis lai
mėjimas!). Negražu (ir kažin ar 
moralu) buvo iš "tarybinio" ALB 
oponento pusės pavartoti skundi- 
kiškas priemones prieš tą Lietu
vos labui, tegu ir nevykusiu bū
du, pradėtą žyg{, bet nebuvo nei 
gražu nei gerai jj ir pradėti 
suktomis priemonėmis.

Visuomenė, po tokių patyrimų, 
jei ir būtų kada davusi ALB 
vadovybei mandatą veikti politi
nėje srityje, turėtų pagrindo pir
mai progai pasitaikius j( at
šaukti. Juk būtų pagrindo ir ALB 
barti už tą pat(, už ką barama 
ALT. ALT barama daugiau
sia už tai, kam visą tvarkymą 
atiduoda ( "negeras rankas" ir 
kompromituojasi, o kaip čia?

Yra, tiesa, ir šioj pastarojoj 
nelemtoj byloj gerų ALB nuo
pelnų. ALB visgi pralaužė ALT 
"betonines sienas" ir sudarė pre
cedentą, kad tokio pobūdžio žy
giuose, kaip delegacija pas pre
zidentą, gali dalyvauti ir naujų 
jėgų. O dar svarbiau tai, kad 
bent jau delegacijos pareiškimas 
išėjo žymiai geresnis, negu jis 
grėsė būti, jei nebūtų buvę, 
kaip pasakojama, atkaklaus ALB 
atstovų ( tą reikalą (sikišimo. 
Vadinasi, ALB vadovybėje, nors 
ir atsitiktinai (ne sąmoningos 
rinkikų valios dėka), visgi yra 
pajėgų, geriau politinei ak
cijai kvalifikuotų, negu ligi šiol 
( ALT uždarąją instituciją būdavo 
(sileidžiama. Tik vargu ar vien 
tas jau gali pastumti visuomenę 
Į perversmišką apsisprendimą 
--jau dabar su politiniu veikimu 
keltis po ALB vėliavą, kol ALB 
dar nėra atitinkamai susirikia
vusi.

Kas Dirvos neskaito
- dau| nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

PASTABOS DĖL LIETUVIU FONDO S. LAIDINIS

LIETUVIŲ FONDO NARIaT
"Asmuo... ar organizacija kieno naudai. Balsavimo taisės

tampa LF nariu, jei jų auka 
priimama LF Tarybos (paragr. 
5).

"LF narys turi po vieną balsą 
nuo kiekvieno LF pagrindiniam 
kapitalui paaukoto šimto dole
rių (paragr. 6)."

Dr. Razma "punktuose" aiš
kina: "LF nariu tampa kiek
vienas, kuris paaukoja fon- 
duo bet kokią auką. Bal
savimo teisę gauna tas, kuris 
paaukoja ne mažiau kaip 100 dol.

"Nuo kiekvieno paaukoto šim
to dolerių (sigijamas vienas bal
sas. Šituo principu užakcentuotas 
kiekvieno aukotojo aktyvus daly
vavimas L. Fonde iškeliama 
kiekvienos finansinės aukos 
reikšmė ir paliekamas laisvas 
kelias privačiai ir organizuotai 
iniciatyvai."

Po to oficialaus (vado, kyla 
klausimas: kas yra narys?

Atsakytumėm, kad organizaci
jos narys yra asmuo, priklausąs 
kitų asmenųgrupei, kuri kontrak
tiniu (sipareigojimu (statutas) 
nusistačiusi siekti kokio nors 
bendro tikslo. Narių teisės ir pa
reigos, paprastai, būna lygios. 
Pagrindinė teisė yra rinkti ir 
būti renkamam Į valdomuosius 
organus, o pareiga, mokėti na
rio mokesti ir vykdyti kitus įsi
pareigojimus, priimtus statute 
ar susirinkimų nutarimuose. To
kia organizacija, draugija, yra 
asmenų, gyvų žmonių junginys. 
O vienetas, asmuo arba narys, 
yra organizacijos dalis.

Iš karto matyt, kad L. Fondo 
nario sąvoka, neatatinka minėtai 
nario sampratai. Pačioj prad
žioj dedamas kirtis ne ant žodžio 
"asmuo", bet "auka" t. y. pini
gas, kapitalas. Ne asmen( LF 
Taryba priima, bet jo auką! Ir 
todėl Lietuvių Fondas, kaip or
ganizacija, ne asmenų junginys 
bet kapitalo.

Pagal statutą, aukotojus gali
ma surūšiuoti ( tris grupes: L 
Mažieji aukotojai, kurių auka ne
siekia 100 dolerių. 2. Šimto dol, 
ir daugiau aukotojai ir 3. Sąly
giniai, virš trijų tūkstančių dol, 
aukotojai (paragr. 8).

Mažieji aukotojai, pagal sta
tutą, jokių teisių neturi. Jietoliau 
visai užmiršti ir apie juos dau
giau neužsimenama. Matyt fondo 
organizatoriai nerado reikalo to
kiais mažais žmoneliais užsi
imti. Tikėjosi, gal ir tikisi, kad 
ir be jų pagalbos, fondas bus 
pripildytas. Nesuprantama tik 
kam juos LF nariais vadina. Ir 
kaip tą suderinti su pastatytu 
principu, kad kiekvienas aukoto
jas aktyviai dalyvauja L. Fon
de? Ar negeriau palikti juos 
bevardžiais aukotojais?

Kadangi "šimtininkai" turi bal
są, tai atrodo, kad jie yra LF 
nariai. Iš tikrųjų jie yra tik 
balsų savininkai. Ne asmuo turi 
balsą, bet šimtinė. Ir kiek šim
tinių, tiek balsų. Asmenybė (dau
giau negu asmuo) čia jokios 
reikšmės neturi, o tik kapitalas. 
Aišku, kad pagal tokią sistemą, 
gali balsuoti ir bendruomenė, ir 
organizacijos, ir visi kiti, kurie 
(rodys paaukoję šimtines.

Ne visi aukotojai šimtininkai 
gauna balsavimo teisę. Paragr. 
8 numatytu atveju, t. y. jei auko
tojas aukoja daugiau negu tris 
tūkstančius dol. ir nurodo tikslą, 
kuriam jo pinigai ar jų reali
zuotasis pelnas turi būti naudo
jami, LF nario teisių negauna. 
Atrodo, kad toks aukotojas ne tik 
neturi balsavimo teisės, bet ir 
bendrai nariu nevadinamas. Ko
dėl?

Ką gi duoda aukotojui balsavi
mo teisė? Tik vieną: rinkti LF 
Taryba ir Kontrolės Komisiją, 
t. y. organus, kurie jo auką 
administruos, investuos ir vė
liau, pelnu rems lietuvių kultūri- 
n( darbą. Nuo asmenų sudėties, 
jų tinkamumo, sumanumo, pri
klausys kok( jo auka neš vaisių. 
Todėl didelės aukos davėjas turi 
dar didesni pagrindą reikalauti, 
kad jo auka būtų tvarkoma kom- 
petetingų asmenų. O kaip gi gali 
jis tai pareikšti, jei jam neduo
dama balsuoti. Ar gali tikėtis 
LF tokių aukų?...

Labai (domus yra LF statuto 
paragrafas, 7 kurio pirmojoj pa
straipoj skaitome: "Narys nuo 
balsavimo teisės gali atsisakyti, 
ir toks atsisakymas yra neatšau
kiamas."

Statutas nenurodo nei kaip at
sisakoma, nei kokia forma, nei 

atsisakymas, labai svarbus da
lykas ir j( reikėjo plačiau aptar
ti.

Iš straipsnio redakcijos dva
sios atrodo, kad aukotojas gali 
savo teisės atsisakyti tik L. Fon
do naudai, nes kitokiu atveju, 
būtų balsavimo teisės pervedi
mas. Iš čia gal ir toks lengvas 
atsisakymo priėmimas ir toks 
šiurkštus priminimas, kad 
sprendimas neatšaukiamas. Kar
tą atsisakei, baigta, daugiau 
balsavimo teisės negausi.

Bet, laikantis kapitalo balsa
vimo metodo, toks atsisakymas 
gali sukelti labai daug nenuma
tytų pasekmių. Juk balsuotojas 
atlieka L. Fonde svarbią funk
ciją, jis renka svarbiausią jo or
ganą, LF Tarybą. Statutas ki
to kelio LF Tarybai sudaryti 
nenumato. Reiškia, jei atsisakiu
sių būtų daug, visa fondo san
tvarka sušlubuotų.

Aukotojas, atsisakęs nuo bal
savimo teisės, savo aukos at
siimti negali, (statymai neleid
žia. Jo kapitalas lieka. Kyla klau
simas, ar tas kapitalas pasilieka 
be balso, ar už tok{ kapitalą gau
na L. Fondas balsą, tikrumoje 
LF Taryba?

Jei priimsime, kad toks kapi
talas lieka be balso, tai turime 
pridėti, kad statutas ir daugiau 
tokio kapitalo numato, kuris nuo 
pat aukos pradžios yra bebalsis. 
Balsą gauna tik pilnos šimtinės. 
Bet nepilnų šimtinių gali būti 
daugiau, negu pilnų. Čia (eis 
visos mažos aukos, testamenti
niai palikimai, aukos numatytos 
paragr. 8 ir mirusių aukotojų 
aukos, kurie nesuspėjo ar neno
rėjo savo balsavimo teisės per
vesti savo įpėdiniams.

Laikui bėgant, tas kapitalas 
didės, o ne mažės. Su laiku gali 
būti taip, kad metiniuose susi
rinkimuose, susirinks atstovai, 
kurių kapitalas sudarys tik kelis 
nuošimčius viso LF kapitalo. Ne
tiktų jiems leisti valdyti visą 
fondą.

Antroji galimybė yra ta, kad 
už visą aukščiau (švardintą ne
balsuojanti kapitalą, gauna bal
są L. Fondas, o jo vardu LF 
Taryba.

Šita galimybė vestų mus prie 
dar blogesnių išdavų, negu kad 
blogesnių išdavų, negu kad 
pirmuoju atveju. Prie tokios 
tvarkos, LF Taryba, t. y. grupė 
žmonių pasidarytųtikruoju fondo 
šeimininku ir nebūtų teisinės ga
limybės jos pakeisti.

Vienintelis statute numatytas 
kelias pakeisti Tarybą būtų su
mobilizuoti daugiau šimtininkų, 
kurie atsvertų LF nebalsuojanti 
kapitalą. Bet, pagal statutą, Ta
ryba gali aukos ir nepriimti...

Matom, prie kokių painiavų 
priveda mus, kai kapitalas, o 
ne žmonės balsuoja, ir kada si
stema nėra pergalvota iki galo.

Geriausia tam išeitis būtų: už 
visą nebalsuojanti LF kapitalą 
duoti balsą Liet. Bendruomenei, 
kaip lietuvių visuomenės atsto
vei.

Kadangi statutas nenurodė, ko
kia forma balsavimo teisės atsi
sakoma, tai kaip, iš viso, galima 
bus teigti, kad kas nors tos tei
sės atsisakė. Jei, pvz., kas nors 
nedalyvaus metiniam narių susi
rinkime ir neįgalios vietoj savęs 
kito asmens, ar čia jau bus tos 
teisės atsisakymas?

Tolimesnės septinto paragrafo 
dvi pastraipos skamba taip: "Na
rys savo balsavimo teisę taip pat 
gali raštu pervesti kitam asme
niui, tik toks pervedimas ne
galioja, kol LF Taryba jo ne
patvirtina. "Tokio patvirtinimo 
nereikia Lietuvių Bendruomenės 
organų (galiojimams".

Čia yra du visai skirtingi da
lykai ir be reikalo jie plakami 
( krūvą. Kas kita yra balsavimo 
teisės pervedimas kitam asme
niui, ir kas kita pačiam negalint 
vykti ( susirinkimą, (galioti kitą 
asmenj, kuris už tave pabalsuo
tų. Lietuvių Bendruomenė (ga
liodama savo atstovą jam sa
vo teisių neperveda, jas pasilai
ko. Kitą kartą ji gali (galioti 
visai kitą asmenj. įgaliotojas 
teisę palieka sau, o pervedant 
jis jos nustoja visam laikui ki
to naudai.

Iš tų sugretinimų neaišku, ar 
ir paprastas (galiojimas reika
lingas Tarybos patvirtinimo. 11 
str. sakoma, kad nariai susi-

(Nukelta ( 5 psl.)
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ŽODIS PRIKLAUSO LIETUVIU BENDRUOMENEI
Audiencijos pas Prezidentą gavimas, delegacijos sudarymas, audiencijos

Įvykdymas, Lietuvių Bendruomenės ir ALT vaidmuo (2)
nepasitenkinimas

Bendruomenės pusėj kilo 
triukšmas. Jis dar padidėjo pra
nešus, kad dr. Vileišis,kaipper- 
sona non grata, Washingtone ne
pageidaujamas, dėl to jo pavardė 
iš sąrašo išbraukta ir telefonu 
neperduota.

Tolimesnis posėdžiavimas bu
vo neįmanomas. LB atstovai ap
sisprendė pirmadienio, vasario 
5, rytą kalbėtis su David Martin 
ir aiškintis tiesiogiai.

Pirmieji susitarimai buvo su
laužyti čia pat, dar iš posėd
žio kambario neišėjus. Nė vie
nas Alto Vykd. Komiteto narys 
dėl to neprotestavo.

Po ilgų 5 vai. posėdis buvo 
nutrauktas.

informuojamas lbtarybos 
PREZIDIUMAS

Apie Įvykus} posėdĮ tuojau pat 
buvo painformuotas (telefonu) LB 
Tarybos Prezidiumas, aiškinan
tis, ką daryti ir kiek toli galima 
tokiu keliu eiti. Susitarta: kal
bėtis tiesiogiai su D. Martin ir 
audiencijos negriauti dėl tarpu
savio nesutarimų, nes JAV pre
zidento lietuvių delegacijos pri
ėmimas yra lietuvių tautai reikš
mingas {vykis.

KALBAMASI SU D. MARTIN

Su D, Martin Washingtone V. 
Adamkavičius telefonu susisie
kė vasario 5 4:15 vai. po pietų.

Iš pirmųjų D. Martin žodžių 
paaiškėjo, kad Washingtone 
džiaugiamasi dėl vienos jungtinės 
delegacijos sudarymo. Taip pat 
jis pranešė, kad kartu su Allen 
buvo nuvykęs 4 vai. į Baltuosius 
Rūmus ir ten oficialiai pirmą 
kartą {registravo lietuvių dele
gaciją pas priėmimų sekretorių 
ir oficialiai Įregistravo delega
cijos priėmimą Baltuosiuose Rū
muose 1962 vasario 16 dieną 12 
vai. dienos metu (apie tai jis taip 
pat pažadėjo tuoj pat painformuoti 
ir Alto raštinę).

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
paaiškėjo kiti būdingi ir visam 
šiam Įvykiui reikšmingi faktai:

1) Dr. Vileišis nebuvo gavęs 
iš Baltųjų Rūmų priėmimų direk
toriaus jokio oficialaus doku
mento, liudijančio, kad delegaci
jos priėmimas Įregistruotas va
sario 16 d. 12 vai. Dr. Vileišiui 
tik per tarpininką (D. Martin) 
buvę pasakyta, kad audiencijai 
vasario 16 kliūčių nesą ir kad 
lietuviai galėsią būti priimti.

2) I, š{ reikalą Įsiterpus Al
tui, jo apmokamas žmogus Allen, 
ilgus metus Altui talkininkaująs 
(anksčiau buvęs Baltųjų Rūmų 
korespondentas), susirišo su D. 
Martin ir jam Įrodė, kad pasta
rasis dabar talkininkauja ne "tai 
grupei". Allen net parūpino ir 
šen. Dodd raštinei Įteikė doku
mentus, rodančius, kad Altas jau 
ilgus metus atstovaująs Ameri
kos lietuviams Baltuosiuose Rū
muose. Allen pasirūpino dr. Vi
leišį parodyti nepatikimu 
asmeniu: dr. Vileišis esąs
respublikonas, o šen. Dodd 
prisistatęs demokratu 
vadinasi, sakęs netiesą. Šitam 
faktui paremti Allen parūpinęs ir 
rašytinĮ pareiškimą (affidavit). 
Allen pasiūlęs Martinui susirišti 
su dr. Grigaičiu jo pateiktai in
formacijai patikrinti -- štai 
kaip atsiradęs anas garsusis te
lefoninis pasikalbėjimas, apie 
kurĮ dr. Grigaitis pasakojo vasa
rio 3 posėdy.

3) D. Martinui, vedusiam pasi
tarimus su dr. Vileišiu ir prel. 
Balkūnu dėl audiencijos, buvę

LIETUVIŲ FONDO NARIAI
(Atkelta iš 4 pst) 

rinkime dalyvauja patys, arba 
raštu Įgalioja kitus. Ten nieko ne
sakoma, kad toks Įgaliojimas turi 
būti Tarybos patvirtintas.

Logiškai galvojant turėtų būti 
taip: balsavimo teisių pervedi
mas reikalingas Tarybos patvir
tinimo, nes Taryba privalo ži
noti balsuotojų sąrašą. Bet pap
rastas Įgaliojimas pabalsuoti su
sirinkime tokio patvirtinimo ne
reikalingas. Užtenka, kad jis būtų 
padarytas raštu.

(Kitą kartą: L. F. valdomieji 
organai ir pabaigą) 

nepatogu atstumti Alto grupę, to
dėl jis pasiūlęs sudaryti bendrą 
delegaciją.

4) Reikia pabrėžtinai išryš
kinti faktą, kad audiencijos ofi
cialiai negavę nei dr. Vilei
šis, nei Altas. Audiencija buvo 
Įregistruota tik dviem tarpinin
kam (Martin ir Allen) vasario 
5 nuvykus Į Baltuosius Rūmus 
ir ten pristačius vieną delegaci
ją, atstovaujančią abiem pusėm. 
Visi iki to laiko skelbti praneši
mai ir veiksmai tebuvę paremti 
tarpininkų pareiškimais. Tiesa, 
dr. Vileišis lapkričio mėn. buvo 
gavęs šen. Dodd raštinės rašytinĮ 
pranešimą apie galimą LB dele
gacijos priėmimą, nenurodantĮ 
datos, bet pageidaujant} susita
rimo su Altu.

5) Esant tokiai padėčiai, Martin 
reiškė pageidavimą tolimesni 
ryš{ dėl delegacijos priėmimo 
laikyti per abiejų organizacijų 
centrą (juo jis laikė Alto rašti
nę Chicagoj) ir pageidavo, kad 
LB atšauktų dr. VileišĮ kaip toli
mesnį ryšininką.

6) Martin tiesiogiai nepasakė, 
kad dr. Vileišis yra persona non 
grata.

DELEGACIJOS PAPILDYMAS

LB atstovai pastebėjo, kad de
legacijoj nėra nė vieno asmens 
iš Massachusetts, otaibuvo rei
kalinga politiškai, nes preziden
tas Kennedys yra Iš tos valsty
bės. Altui buvo pasiūlytas adv. 
Grigalus, kaip senas prezidento 
pažįstamas. Dr. Grigaitis kartu 
su Grigalum pageidavo ir J, 
Sondos, Keleivio redaktoriaus. 
Pageidavimas buvo susietas su 
sąlyga: jei nebūsią pritarta Son
dos kandidatūrai, tai nereikalin
gas nė Grigalus. Šituo keliu de
legacijoj atsirado Sonda.

PREL. BALKŪNAS 
PASITRAUKIA

Prieš einant Į antrąjĮ posėdį, 
LB atstovams buvo būtina gauti 
prel. Balkūno sutikimą būti dele
gacijos kalbėtoju. Susisiekus te
lefonu, paaiškėjo, kad prel. Bal
kūnas pasitraukia iš delegacijos, 
nes pašalinant iš jos dr. Vilei
šĮ, jo dalyvavimas moraliai būtų 
nepateisinamas. Visa Alto lai
kysena yra Įžeidžianti, todėl jis 
galvojąs taip pat pasitraukti ir 
iš Alto. Bendruomenei negalint 
dr. Vileišio apginti, jis pasitrau
kiąs ir iš LB institucijų.

Tik paaiškinus pasikalbėjimų 
eigą su Altu ir Martinu, prel. 
Balkūnas pažadėjo sekančią die
ną (su juo buvo kalbamasi II.8) 
pats paskambinti Į Washingtoną 
ir tada pranešti galutinį savo 
nusistatymą.

Vasario 9 d. 5:10 vai. vak. 
prel. Balkūnas pranešė Chica- 
gon, kad po pasikalbėjimo su 
Martinu jis nematąs prasmės 
pasilikti delegacijoje, nes dr. 
Vileišis iš jos išmestas.

Pagal Martiną,nieko neturima 
prieš dr. VileišĮ, kad jis būtų 
delegacijos nariu -- jis nesąs 
jokia persona ingrata.

Gavus tokią žinią, su prel. 
Balkūnu buvo sutarta, kad Bend
ruomenė griežtai reikalausian
ti dr. Vileišio grąžinimo Į dele
gaciją, kadangi jis išmestas re
miantis sufabrikuotu tvirtinimu. 
Jei šitai pavyksią, tai prel. 
Balkūnas grĮšiąs Į delegaciją.

Bet prel. Balkūnas išreiškė 
pageidavimą nepertempti stygos, 
nes audiencijos sugriovimas ne
bebūtų naudingas.

DĖL VILEIŠIO ALTO 
PIRMININKUI

LB Tarybos Prezidiumo pirm. 
St. Barzdukas dėl dr. Vileišio 
vasario 8 Alto Vykd. Komiteto 
pirmininkui L. Šimučiui rašė: 

Nėra kokia paslaptis, kad au
diencijos mintį iškėlė ir jai Įgy
vendinti daug ir nuoširdžiai dir
bo LB Tarybos narys dr. P. 
Vileišis. Daugiau: be jo pastangų 
Amerikos lietuvių delegacija Į 
Washingtoną šiandien nevažiuo
tų, kaip nevažiuodavo ankstes
niais metais. O kaip mes pasiel
gėm su dr. Vileišiu? Kaip Įver
tinome jo visus žygius ir ne
abejotinus nuopelnus?

Esame painformuoti, kaip dr. 
Vileišio atžvilgiu laikėsi Alto 
žmonės 1962 vasario 3 dienos 

bendrame posėdy: jo pastangos 
ir jų rezultatai buvo palaikyti 
blefu, o jis pats parodytas per
sona ingrata! LB Centro Val
dybos žmonių pastangos jį ginti 
ir apginti atsimušė Į Tamstos ir 
dr. Grigačio veto. Bendruomenė 
čia skaudžiai pralaimėjo, nes ne
apgynė žmoniškumo ir garbės, 
leisdama suniekinti ir už durų 
išmesti kad ir nevisai tobulai vei
kusį, bet nuoširdų ir dorą lietu
vį patriotą. Šita gėdos dėmė iš 
dalies galėtų būti sušvelninta dr. 
VileišĮ pakviečiant Į delegaciją, 
o jai ateity pašalinti reikės nau
jų pastangų ir didelio darbo. Tai 
turės būti Bendruomenės, žmo
nių uždavinys, nes žmonėmis 
žaisti negalima. Būtume paten
kinti, jei ir Tamsta imtumeis 
iniciatyvos atitaisyti dr. Vilei-- 
šiui padarytą skriaudą ir netei
sybę.

"KOMUNIKATAS” NAUJIENOSE

Vasario 9 d. Naujienų 34 nr. 
pirmame puslapy pasirodė pra
nešimas: "Alto vadovaujami ats
tovai atvyks Į Baltuosius Rūmus 
vasario 16 dieną. Vasario 16 die
ną, 12 valandą, Jungtinių Valsty
bių prezidentas John F. Kennedy, 
norėdamas prisidėti prie Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimo , priims Balta
jame name lietuvių delegaciją, 
vadovaujamą Amerikos Lietuvių 
Tarybos. Baltasis namas pavedė 
Dr. P. Grigaičiui, Alto sekreto
riui, išsiuntinėti patvirtintos 
delegacijos nariams kvietimus 
atsilankyti pas Prezidentą minė
tu laiku. Kvietimai delegacijos 
nariams buvo išsiuntinėti paštu".

Dėl vadovavimo dar nebuvo 
tartasi ir susitarta, o Baltųjų 
Rūmų vasario 7 dienos raštu dr. 
Grigaitis prašytas pristatyti tik
tai sąrašą delegatų, kurie daly
vaus vasario 16 priėmime (raštą 
pasirašė Kenneth O'Donnell, jo 
nuorašą turi LB).

Tai buvo vienašališkas dr. 
Grigaičio veiksmas, ir prieš j{ 
LB Įteikė griežtą protestą. Dr. 
Grigaitis protestą atmetė: esą, 
LB sumaišiusi Alto sekretoriaus 
ir laikraščio redaktoriaus funk
cijas: dienraštis galįs dėti Įvai
rius pranešimus, ir už juos Alto 
sekretorius nesąs atsakingas.

Tada LB atstovai Įteikė dr. 
Grigaičiui, kaip laikraščio re
daktoriui, Įdėtojo pranešimo ati
taisymą. Bet redaktorius d r. Gri
gaitis atitaisymo nedėjo.

POSĖDŽIO NEREIKIA

Vasario 19 d. 9 vai. rytą LB 
painformavo dr. Grigaiti apie 
pasikalbėjimus su prel. Balkū
nu ir prel. Balkūno sprendimus. 
Dr. Grigaitis šiai informacijai 
neskyrė nė mažiausio dėmesio.

Šia pačia proga dr. Grigaitis 
taip pat pranešė LB atstovui, 
kad, esant maža laiko, jis susi
taręs su pirmininku Šimučiu 
antrojo bendro posėdžio nešaukti, 
nes vistiek viskas jau sutvarkyta. 
Apie tai oficialiai LB dar pain
formuosiąs ir Šimutis.

Tada 10 vai. rytą pas Alto 
Vykd. Komiteto pirm. ŠimutĮ nu
vyko LB CV nariai Adamkavi
čius ir Dailidka. Jie pranešė 
prel. Balkūno nusistatymą ir pa
prašė kaip galima greičiau su
šaukti bendrą posėdĮ. Ilgai Įrodi
nėtas šio posėdžio reikalingu
mas. Tada pirm. Šimutis 
paskambino dr. Grigaičiui. Nors 
dr. Grigaitis ir priešinosi, buvo 
susitarta posėdĮ šaukti vasario 
12 7 vai. vak. Naujienų patal
pose.

Bendruomenės išvados: kelių 
dienų Įvykiai rodė, kad dr. Gri
gaitis vienintelis dominuoja Alto 
Vykd. Komitete, visa daro 
Bendruomenei nustumti ir Al
tui iškišti Į priekĮ, sauvališkai 
informuoja per Naujienas vi
suomenę, nesiskaitydamas nei su 
faktais, nei su susitarimais.

II-ASIS BENDRAS POSĖDIS

įvyko vasario 12.
19:17 vai. prasidėjusiame 

posėdy dalyvavo: Adamkavičius, 
Dailidka, Kėželis, Šimutis, Gri
gaitis, Vaidyla, techn. sekr. Ta- 
lalas.

Alto pirm. Šimutis klausimus 
svarstyti pasiūlė tokia tvarka: 
1) audiencijos procedūros nusta-

A. Makūnaitės lino raižinys "Eglė žalčių karalienė .

tymas, 2) delegacijos papildymas, 
3) memorandumas.

LB CV vicepirm. Adamkavi
čius padaro tokį pareiškimą: Ka
dangi procedūros reikalai glaud
žiai susiję su delegacijos narių 
dalyvavimu, tad jis turįs pasaky
ti, kad prel. Balkūnas iš dele
gacijos pasitraukęs, nes Altas 
pažeidęs žmoniškumo irbetkokio 
bendradarbiavimo principus. Iš 
pasikalbėjimų su prel. Balkūnu 
paaiškėję, kad dr. Grigaičio tei
gimas apie dr. Vileišio nepriim- 
tinumą Washingtonui tesąs mitas, 
o jo tvirtinimas apie zdr. Vilei
šį kaip persona non grata te
sąs prasilenkimas su tiesa. Vi
sų šių faktų akivaizdoj LBCent- 
ro Valdyba oficialiai rei
kalauja dr. VileišĮ grąžinti 
Į delegaciją, o grąžinimas savai
me taip pat išspręs ir prel. Bal
kūno klausimą. Tada būsią gali
ma tartis ir dėl audiencijos tvar
kos.

Dr. Grigaitis atsakė paneigiąs 
betkada sakęs, kad dr. Vileišis 
esąs persona non grata, ir puolė 
Adamkavičių, kad jis iš posėdžio 
išnešąs netikras žinias. "Apskri
tai kokia begali būti kalba apie 
"persona”, kai dr. Vileišis nesąs 
jokia persona. Žinoma,prel. Bal
koną tai jau galima laikyti per
sona".

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/<y MOKAME UŽ BONU 
y/4^ TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUDDAMDS VIS NADIOS
DOVANOS TAOPVTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshp 21397

Posėdžio dalyviai didžiai 
nustebo dėl tokio paneigimo anks
tyvesnių tvirtinimų, kuriais pa
siremiant dr. Vileišis ir buvo 
stumiamas iš delegacijos.

Priminęs, kad dr. Vileišis vi
są laiką kenkęs Altui, dr. Gri
gaitis dabar reikalavo nutraukti 
kalbas apie delegacijos papildy
mą, tvirtindamas, kad Baltieji 
Rūmai esą pareiškę, jog sąrašas 
uždarytas.

Adamkavičius reagavo pa
reikšdamas: jei esąs paneigtas 
ankstyvesnis tvirtinimas, kad dr. 
Vileišis esąs persona non grata, 
tai negalima taip pat tikėti ir 
šiuo dr. Grigaičio tvirtinimu, kad 
delegatų sąrašas jau uždarytas.

VARNAS SU ŽIRGULIU

LB atstovai paprašė paaiš
kinti, kaip delegacijos sudėty 
atsiradęs A. Varnas. Paaiškino 
dr. Grigaitis: Vasario 7 Baltie
ji Rūmai gavę New Yorko mero 
Wagnerio prašymą Įtraukti Į de
legaciją A. Varną. Prašymas bu
vęs perduotas Alto raštinei. Su
sitarus dr. Grigaičiui ir CV pirm. 
Jasaičiui, Washingtono manda
giam spaudimui nusileista.

Bet kitą dieną Alto sekretoriui 
taip pat paskambinęs ir K. Žir

gulis: jis kalbėjęsis su National 
Democratic Committee Wash- 
ingtone dėl galimybės patekti Į 
delegaciją, bet buvęs nukreiptas 
Į Chicagą ir kalbėjęsis su dr. 
Grigaičiu. Žirguliui buvę pa
sakyta, kad sąrašas uždarytas.

Būdinga smulkmena: nepatekęs 
Į delegaciją, K. Žirgulis 11.13 
11:40 vai. skambino Į Draugo re
dakciją pirm. Šimučiui (tuo me
tu ten buvo ir Adamkavičius), 
pareikšdamas žinąs, kad dėl 
techniškų kliūčių pervėlu patekti 
Į delegaciją, bet jis Įspėjąs Ši
muti ir kitus delegacijos narius, . 
kad jie, nuėję pas prezidentą, 
neprašytų... milijono dol. Lie
tuvos laisvinimo reikalams, ne
prašytų pradėti atominio karo 
ir kt.

NIEKADOS!

Vėl grĮžtama prie dr, Vilei
šio klausimo.

Z. Dailidka: Dr. Grigaitis savo 
nusistatymą neįsileisti dr. Vilei
šio grindžiąs jo priešiškumu Al
tui ir kaltina jĮ nenuoširdumu 
lietuviškumui. Betgi tą patĮ ga
lima taikyti ir dr. Grigaičiui, 
užsispiriančiam dėl vieno žmo
gaus.

Dr. Grigaitis nutraukdamas: 
Jūs manęs nemokysite lietuviš
kumo, aš to nepakęsiu!

M. Vaidyla: Ginčijamės dėl 
mažmožių. Tai sena istorija, taip 
dėjos ir seniau. Niekad visų ne- 
patenkinsim. Reikia derintis. Jei 
reikia ką nors paaukoti -- paau
kokime. Darykime tai tyliai, nie
kas apie tai nežinos. Sekdamas 
pasiruošimą audiencijai, galiu 
pasakyti, kad Vileišis darė cir
ką. Visai be reikalo jūs ilginate. 
Prisibijau, kad Vileišis pridarys 
ir taip triukšmo. Paaukokime jĮ, 
vėliau išsiaiškinsime. Negalime 
žygio taip pat aukoti ir dėl Bal
kūno. Koncentruokimės pačiam 
žygiui. Statykime lietuviškumą 
aukščiau už asmeniškumus. Bai
kime ŠĮ reikalą ir eikime to
liau.

Iš LB pusės buvo pastebėta, 
kad Vaidylos lietuviškumo ir as
meniškumo klausimas turi būti 
lygiai taikomas abiem pusėm. 
LB grąžino šiuos žodžius Altui, 
nors jie buvo skiriami Bendruo
menei.

Pirm. L. Šimutis: Šitaip rei
kalo baigti negalima. Prel. BaĮ- 
kūnas Bendruomenėje dar jau
nas žmogus. Alte jis jau seniai. 
Jis lojalus Altui. Jis vertingas 
if reikalingas abiem pusėm, ge
riau aš pats pasitrauksiu prel. 
Balkūno naudai, nes noriu jĮ ma
tyti delegacijoje.

Bet svarstydami ŠĮ klausimą, 
neužmirškime vieno fakto, kad 
po kelių dienų turime būti Wash- 
ingtone. Jei Vileišio klausimą ri
šime su Balkūnu, tai ir techniš
kai jau nepajėgsime jo sutvarky-
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ti. Saugumo organai nesuspės 
Vileišiui duoti leidimo. Todėl 
pakartotinai siūlau kviesti Balko
ną ir šj kartą jau šio posėdžio 
vardu, parašydami jam raštą. 
Tai mane verčia daryti Balkūno 
praeities nuopelnai Altui/ai rei
kia padaryti visuomenės vie
ningumui išlaikyti.

Dr. Grigaitis: Kategoriškai 
protestuoju! BalkŪnas organizavo 
delegaciją, priešingą Altui. Jis 
nerado reikalo su Tarybos pa
reigūnais pasitarti, o dabar tu
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rime jam rašyti. Jokio ekstra 
kvietimo! Suprantu Šimučio pa
dėti, bet mums čia nėra reika
lo J tai atsižvelgti. Aš protes
tuoju net prieš Balkūno kvieti
mą Alto vardu, atsisakau tokĮ 
laišką pasirašyti.

Vaidyla siūlo Šimučiui rašyti 
asmeniškai. Šimutis sako savo- 
siūlymo neatsiimąs, ir šis posė
dis turjs siekti, kad prel. Bal
konas delegacijoj dalyvautų, ne- 
siedamas savo dalyvavimo su 
dr. Vileišiu. Adamkavičius pa
stebi, kad prel. Balkūno kvieti
mas, atjungiant dr. Vileišį, no

rimų vaisių neduosiąs — grą
žinkime delegacijon dr. Vileišį, 
ir klausimas išsispręsiąs auto
matiškai. Dr. Grigaitis vėl pro
testuoja -- toks klausimo svar
stymas žeminąs visą šią orga
nizaciją, ir visos diskusijos 
esančios ne vietoj. Vaidyla vėl 
siūlo užmiršti Balkūną ir Vilei
šį, Kas norjs rašyti asmeniš
kai -- terašąs. Opozicija (taiky
ta LB) tegul nusiramina, ir eina
me toliau.

Pusantros valandos įkaitusių 
derybų vaisių nedavė, ir LB at
stovas paprašė protokoluoti toki 
pareiškimą:

"Visiško nesutarimo akivaiz
doje LB laiko prelato Balkūno ir 
dr. P. Vileišio klausimą šiuo 
momentu neišsprendžiamą, to
dėl neatsisakydama tų dviejų as
menų įtraukimo {delegaciją,siū
lo ši klausimą nutraukti svarsty
ti, nes liko visa eilė svarbių 
klausimų, kurių išsprendimas šią 
naktį yra būtinas".

LB atstovams prašant, suta
riama keisti darbotvarkės eigą, 
ir pradedamas memorandumo 
svarstymas.

MEMORANDUMAS

Dr. Grigaitis praneša, kad me
morandumas nesąs galutinai iš
baigtas, bet jau parašytas. Paste
bėjo, kad gavęs taip pat memo
randumo projektą ir iš Adamka- 
vičiaus (jis buvo dr. Grigaičiui 
{teiktas n. 8) ir j{ perskaitęs.

Tada dr. Grigaitis perskaitė 
savo projektą.

Diskusijose buvo padaryta pa
gristų pastabų, nurodyta eilėtrū- 
kumų. Pvz. buvo pasiūlyta pa
šalinti iš memorandumo as
meniškumo atspalvi, išleisti aiš
kinimus apie Sovietų Sąjungos 
vidaus santvarką, stipriau iš
kelti kolonializmo klausimą kt.

Visas pastabas dr. Grigaitis 
žadėjo imti dėmesin ir pagal 
jas pertvarkyti memorandumą.

A. Kėželis iškėlė reikalą su
sipažinti su galutine redakcija.

Buvo atsakyta, kad tai esą 
visiškai nereikalinga. Be to, 
tuo būtų reiškiamas taip pat ne
pasitikėjimas autorium.

Kėželis: toliau pasitikėti nebe
galima, nes visa, kas iki dabar 
vykę, tok{ pasitikėjimą naikiną.

I tai nebuvo reaguota.
LB atstovams prisispyrus 

reikalaujant matyti galutinę re
dakciją, pirm. Šimutis siūlo pa
gal ankstyvesni susitarimą me
morandumo autoriams susieiti 
dar kartą ir peržiūrėti galutinę 
redakciją (nebuvo laikomasi ir 
šio "ankstyvesnio susitarimo", 
nes dr. Grigaitis, ruošdamas 
savo projektą, visiškai paneigė 
LB pasiūlytąjį, apie tai posėdžio 
net nepainformavo).

Memorandumo klausimas bai
giamas susitarimu, kad galutinė 
redakcija išbaigiama vasario 13 
ir memorandumas atiduodamas 
spausdinti, nes Alto Vykd. Ko
miteto trys nariai (Šimutis, Gri
gaitis, Vaidyla) vasario 14 d. 
15:30 vai. išvyksta traukiniu J 
Washingtoną ir išsiveža memo
randumą.

"PROCEDŪRA AIŠKI"
I, posėdj atvyksta anksčiau ne

dalyvavęs LB CV pirm. Jasai
tis. Vicepirm. Adamkavičius j{ 
painformuoja apie posėdžio eigą 
(atskirame kambaryje).

Iš posėdžio išvyksta Vaidyla.
Pradedant svarstyti procedū

ros klausimą, Alto Vykd. Komite
to sekr. dr. Grigaitis tuoj pat pa-

reiškia, kad procedūra aiški: 
Altas vadovauja delegacijai (taip 
jau pripažinta ir Washingtone),
tad nesą reikalo svarstyti tai, 
kas visiškai aišku. "Alto pirmi
ninkas Šimutis vadovauja, aš bū
siu vienintelis kalbėtojas".

Jasaitis ir Kėželis griežtai 
protestuoja prieštok{ pareiškimą 
ir reikalauja laikytis vasario 3 
dienos posėdžio nutarimo, kur 
buvo sutarta audiencijos proce
dūros klausimus svarstyti šios 
dienos posėdy.

Dr. Grigaitis: tokio nutarimo 
nebuvo! Jis taip pat nurodo, kad 
tvarka nustatyta paties Washing- 
tono.

LB atstovai prašo nurodyti tą 
Washingtono "autoritetingąjį šal
tini", nustatinėjami audiencijos 
tvarką.

Atsakoma: Vyrai, per daug no
rite! Šaltinių jums atskleisti net 
namanau! Jums pasakyta, kaip 
bus, ir šito bus laikomasi!

"AUTORITETINGAS ŠALTINIS" 
AIŠKINA

Šiuo metu (apie 22:20 vai.) { 
posėdi pakliūna vasario 13 die
nos Naujienų 37 nr. Pirmame 
puslapy {dėtas vėl niekeno ne
pasirašytas pranešimas, kuria
me skelbiama:

"Kadangi spaudoje ir visuome
nėje yra skleidžiami visoki 
gandai apie lietuvių delegaciją, 
kurią prezidentas Kennedy pri
ims Baltajame Name vasario 16 
dieną, tai mus prašo au
toritetingas šaltinis pa
aiškinti".

"Dr. Petro Vileišio "kvie
timai" dalyvauti delegacijoje 
yra be reikšmės".

"Delegacijai vadovaus Alto 
Vykdomasis Komitetas ir vie
nintelis kalbėtojas Bal
tajame Name bus D r. P. Gri
gaitis".

LB atstovai karštai reaguoja 
ir protestuoja: {ėjimas l dele
gaciją esąs beprasmis.

Pirm. Šimutis: (susijaudinęs 
meta laikrašt} ant stalo) Po to
kio pareiškimo jis nematąs rei
kalo betkam važiuoti J Washing- 
toną -- tevažiuojąs ten vienas 
dr. Grigaitis! Rytoj jis negalįs 
važiuoti { Draugo redakciją, nes 
ji pirštais užbadysią.

Dr. Grigaitis ginasi nieko ne
žinąs apie ŠĮ pranešimą, nes jis 
nuo ankstyvo ryto pasiėmęs Nau- 
joenose "leave of absence".

DELEGATŲ SĄRAŠAS

Tame pačiame Naujienų nu
mery taip pat yra paskelbtas 
ir delegatų sąrašas. Vadinasi, 
ir vėl laužymas susitarimo, ku
rio vasario. 3 dienos posėdy rei
kalavo dr. Grigaitis.

Posėdis payra, per triukšmą 
sunku susigaudyti, kas ką kalba.

PRIE TVARKOS

LB CV pirm. Jasaitis siūlo 
rinkti delegacijos pirmininką, 
nes delegacija yra ne Alto, bet 
Amerikos lietuvių delegacija, ir 
kandidatu teikia Alto pirm. L. 
Šimuti. Niekam nesipriešinant, 
siūlymas priimamas.

LB atstovai siūlo pavesti me
morandumą skaityti LBCV vice
pirm. V. Adamkavičiui, o me
morandume keliamus klausimus 
ryškinti Alto sekr. dr. P. Gri
gaičiui.

Dr. Grigaitis protestuoja ir 
paneigia Bendruomenei net teisę 
tokj siūlymą daryti. Be to, jis 
tvirtina, kad VVashingtonas su 
tokia tvarka nesutiksiąs. Dr. Gri
gaitis niekam kitam neįeisiąs 
memorandumo skaityti, nes jis

MIAMI LIETUVIŲ KOLONIJA
K. S. KARPIUS

Miami didmiesčio lietuvių 
kolonija save skaito lietuvių 
sostine Floridoje. Nors be
veik visoje Floridoje rasi 
lietuvių, bet Miami jų yra 
daugiausia. Jie yra, kaip ir 
visais atvejais, iš šiaurės 
atvykę apsigyventi senat
vės sulaukę lietuviai. Tarp 
jų yra ir tokių, kurie ver
čiasi vienokiu ar kitokiu 
bizniu. Gyvena čia ir jau
nesnių, antrosios kartos lie
tuvių. šen ten sutinki ir 
naujųjų ateivių, profesiona
lų ir biznierių.

Sava veikla Miami kolo
nija gali lygintis Clevelan- 
dui, nors žymiai mažesne 
apimtim. Svarbesniu atve
ju, atsiranda jų šimtai, kaip 
buvo Vasario 16-tos pami
nėjime.

Miami Lietuvių Piliečių 
Klubo salė buvo dvigubai 
padidinta, kuri, nors gražu
mu neprilygsta Clevelando 
naujos parapijos salei, bet 
nauja ir didelė.

Vasario 16-tos minėjimo 
dieną tą salę užpildė šimtai 
svečių. Floridiečiai džiaugė
si gubernatoriaus ir Miami 
miesto mayoro proklamaci
jomis. Kalbas sakė pral. 
Končius, chicagiečiai Dan 
Kuraitis ir kun. Albavičius. 
Dainavo Miami ir iš St. Pe
tersburgo atvykęs Dailės 
choras, solistai A. Navic- 
kaitė-Karns ir B. Nekrašas. 
Aukų ALTui suerinkta 650 
dolerių.

Kaip ir šiaurėje, Miami 
lietuvių veikla pasiekia 
aukštumą žiemos metu, ka
da be nuolatinių gyventojų, 
ten suvažiuoja daugybė 
atostogautojų iš . šiaurės 
keletui savaičių ar keliems 
mėnesiams. Jei kas svar
besnio ir įdomesnio rengia
ma, visi suplaukia į lietuvių 
salę. Mat, žino, kad ten ras 
savo draugus ir pažįstamus, 
kad sudarys naujas pažin
tis. Ten dažnai susitinka il
gus laikus nesimatę veikė
jai ir ilgamečiai draugai, 
gyveną po plačią Ameriką.

ALTo skyriaus pirminin
ke jau antrus metus yra 
plačiai žinoma chicagietė 
veikėja, buvusi Liet. R.-K. 
Moterų Sy jungos centro 
valdybos ilgametė iždinin
kė, Elena Statkus, dabar 
žmona buvusio clevelandie- 
čio biznieriaus ir veikėjo — 
Jono Verbelos. Elena Ver- 
bela ir toliau darbuojasi Mo
terų Sąjungoje organizato
rės pareigose. Ji aktyviai 
dalyvauja Lietuvių Piliečių 
Klube ir yra Miami kores
pondentė St. Petersburge 
leidžiamo laikraštuko Flori
dos Lietuviai.

Klubo salė padidinta
Lietuvių Piliečių Klubo 

salė, statyta prieš 10 metų, 
per trumpą laiką išsimokė
jusi skolas, pasidarė perma- 
ža lietuvių reikalams. Ji ta
po dvigubai padidinta. Ver
tas paminėjimo žymus Lie
tuvių Piliečių Klubo narys 
Iabdarys-rėmėjas p. Mockus, 
nuoširdus žemaitis iš Chi
cagos. Jau virš 80 meti] am
žiaus, bet dar stiprus vy-

memorandumą rašęs, tad jis ir 
skaitysiąs!

Posėdis vėl darosi nesukontro
liuojamas, nes vyksta žodinės 
tarpusavio kautynės.

Artėjant vidurnakčiui, visdėlto 
išeiti reikėjo rasti. Tad buvo su
tarta pavesti Šimučiui ir Adam
kavičiui vasario 13 susisiekti te
lefonu su Washingtonu ir išsi
aiškinti, ar jam priimtina pačios 
delegacijos siūloma tvarka au
diencijos metu. Teigiamu atveju 
Šimutis ir Adamkavičius taip pat 
suredaguos bei paskelbs vie
šą pranešimą.

Dr. Grigaičiui tylint, vasario 
12 dienos bendras posėdis buvo 
baigtas.

(Pabaiga kitam numeryje) 

ras, jis lankosi visuose lie
tuvių salėje parengimuose. 
Savo pinigais taikines salei 
anksčiau, padovanojęs salei 
pianiną už $1,000, taip rei
kalingą koncertų atvejais, 
dabar dar paskolino salės 
padidinimo darbams $14,- 
000. Ir toji suma, po jo mir
ties, pasiliks salės naudai. 
Salė dabar verta virš 50,000 
dolerių.

Ir ten raudonukai

Be bolševikėlių neapsiei
na ir Miami lietuviai. Jų ten 
yra turtingų, bet jie netiki, 
kad komunizmui atėjus, jie 
savo turtų netektų.

Dar tik organizuojant 
Lietuvių Piliečių Klubą, 
1945 metais, į jį skverbėsi 
ir bolševikėliai. Jų elgesys 
buvo, kad rengiant Vasario 
16-tos minėjimą į salę ne
įneštų Lietuvos vėliavos 
(tada naudojosi dar sveti
momis salėmis). Kitu atve
ju jie protestavo prieš rin
kimą aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

Atvykstant iš šiaurės 
daugiau rimtesnių lietuvių, 
bolševikėlių įtaka klube su- 
silikvidavo. Jie griebėsi 
veikti atskirai, kenkti lietu
viams. Lietuvos Nepriklau
somybės šventę rengiant, 
jie suruošia baliukus dides
niuose savo "draugų” na
muose, patraukia pas save 
negalvojančius, bet sąmo
ningų lietuvių nesuvedžioja.

šiuo laiku Piliečių Klubo 
veikėjai pajuto, kad raudo
nukai vėl ima veržtis į klu
bą. Jei jiems pasisektų klu
be sudaryti daugumą, jie 
kartu užvaldytų ir salės 
turtą. Bolševikėlius, matyt, 
kas nors periodiškai pakur
sto ir pamoko, kaip skverb
tis j lietuvių organizacijas 
ir jas užvaldyti, kada kiti jų 
"darbus” jau būna užmiršę. 
Minėjau, kad tą patį daro 
ir St. Petersburgo lietuvių 
tarpe.

Miami Liet. Piliečių Klu- 
ban pernai staiga įsirašė 
būrys neaiškių asmenų, ku
rių dalis, pasirodė, gerokai 
paraudę. Jie pradėjo siūly
ti klubui paskolas, finansinę 
paramą, kad tik įsiskverbti 
į valdybą. Pajutę kas vyks
ta, rimtesni klubo veikėjai 
siūlomas paskolas atmetė. 
Nepavykus pravesti savo 
kandidatus į valdybą, rau
donukai demonstraty v i a i 
susirinkimą apleidę, kartu 
atsisakė klubo nariais to
liau būti.

Miami mieste apsipyveno 
Bruno Nekrašas, prieš 20 
metų buvęs Clevelando šv. 
Jurgio parapijos vargonin
kas, po to vargoninkavęs 
kitose parapijose. Jis vedė 
buvusio clevelandiečio B. 
Žalvio našlę. Nekrašas da
lyvauja Miami Operos cho
re, šią žiemą dainavo "La 
Traviata” ir "Turandot” 
operų pastatyme keturis 
kartus. Pakviestas jis pa
dainuoja ir lietuvių paren
gimuose.- K. S. Karpius

VISAIS 
APDRAUDOS 

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 
PAULINA 

MOZURAITIS-BENNETT
Hl 2 4450

642 Midi* Lili Dr.
Cleveliitf 24
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Valteris Banaitis Čleve- 

lande viešėjo tris dienas. 
Per tą laiką padarė vieną 
viešą pranešimą, tris siau
resnio pobūdžio pranešimus 
atskiroms grupėms, dalyva
vo vienoje televizijos prane
šimų programoje, dvejose 
radijo stotyse davė ilges
nius pasikalbėjimus. Apie 
jo kelionę per JAV ir Kana
dos lietuvių kolonijas para
šė didžioji Clevelando spau
da. Taip pat užrašė pasikal
bėjimą lietuvių radijo va
landai, aplankė žymesnes 
vietas ir susitiko su senais 
pažįstamais, mokslo ir pro
fesijos draugais, kurių Cle
velande surado visą būrį.

Svečias iš Clevelando iš
vyko į Torontą, o po to 
vyksta į Rochesterj' ir Wa-. 
shingtoną.

V. Banaitis JAV išbus iki 
balandžio mėnesio vidurio ir 
per tą laiką aplankys dar 
daug lietuvių kolonijų.

• Birutės Draugijos Cle
velando skyriaus valdyba 
praneša savo narėms, kad 
susirinkimas įvyks kovo 25 
d., 4 vai. p. p., A. Juodval- 
kienės bute — 1123 E. 71 
(antras aukštas). Po susi
rinkimo bus Aldonos Au- 
gustinavičienės paskaita.

• Lietuvių salės akcinin
kų išrinkti direktoriai savo 
posėdyje pasiskirstė parei
gomis:

Pirmininkas — Zenonas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Mindaugo draugovės draugininku A.
Lietuvos atstovas J. Kajeckas su Detroito skaučių Gabijos tunto 

tuntininke A. Atkočaitiene ir 
Vaitiekaičiu.

§v. Jurgio parapijos Clevelande mokyklos seselėms, mokinių 
tėvai {teikė Punsko lietuvaičių išaustą rankšluostĮ su Lietuvos 
himno žodžiais. Nuotraukoje iš kairės sesuo Francida, tėvų var
du įteikusi rankšluosti O. Žygienė ir sesuo Valerija, kuri yra Ame
rikoje gimusi lietuvaitė ir lituanistiką studijavusi Fordhamo uni
versitete. V. Pliodžinsko nuotrauka

DIRVA

Valteris Banaitis, lankydamasis Clevelande, susitiko eilę senų pažįstamų, jų tarpe ir šv. Jurgio pa- 
rapijos kleboną kun. B. Ivanauską, kuris būdamas klieriku 1938 metais Vilkaviškio seminarijoje su 
kitais klierikais, ir Ona Karpiene, atstovavusią Dirvą 1938 metų Lietuvos Olimpijadoj, taip pat cleve- 
landiete Brone Rasiulyte(jau mirusi), Palangoj dalyvavo Užsienio Lietuviams Remti Draugijos surengtuo
se kursuose, kur mokėsi ir iš Prūsijos atvykęs Valteris Banaitis. Po trijų savaičių kursų, studentai 
buvo vežiojami po Lietuvą. Nuotraukoje studentai suruoštose vaišėse Kaune su laikraštininkais. Nuotrau
koje atpažinti. Pirmoj eilėj iš kairės: pulk. Saladžius, B, Rasiulytė, vidury sėdi O. Karpienė ir pasku
tinis Vangas-Simonaitis. Antroj eilėj antras iš kairės: klierikas B. Ivanauskas, S. Miglinas, J. Va
laitis, priešpaskutinis V, Banaitis, J. Kardelis. Trečioj eilėj pirmas iš kairės stovi A. Merkelis.

Dučmanas, vicepirmininkas 
— Aleksas Banys ir StanĮey 
Halaburda, sekretoriai — 
Stasys Mačys ir Bronius 
Bernotas, finansų sekreto
rius — John J. Apanovitch, 
namų vedėjas — Povilas 
Šukys, nariai — Ernest Ša
mas, Juozas Gražulis.

Kontrolės Komisija — 
Jonas Virbalis, Edvardas 
Karnėnas ir Zigmas Taru
tis.

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle

P7 t

§v. Jurgio parapijos mokyklos Clevelande IV ir V skyriaus mokytoja sesuo Valerija su būriu 
lietuviukų. Sesuo Valerija labai nuoširdžiai rūpinasi lietuvybės palaikymu lietuvių mokinių tarpe. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

f* |_ s
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velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė. telef. 361-8165; 
Vladą Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV l-67u0 ir Dirvoje.

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

Iškilminga sueiga ir 
minėjimas

Vasario 25 d. Gabijos ir 
Baltijos skautų tuntai tu
rėjo iškilmingą sueigą ir

KREIPKITĖS I SAVO 
SODININKĄ

P a v yzdingai sutvarkyta 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sek
ly.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i ų, jūsų sodiniu- 
kcl ——
12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

i
Vasario 16-os minėjimą, ku
riame dalyvavo ir Lietuvos 
įgaliotas ministeris J. Ka
jeckas. Jis skautams tarė 
žodį, pasidžiaugdamas jų 
veikla ir reikšdamas viltį, 
kad Lietuva ir vėl bus lais
va. Gabijos tunto tuntinin- 
kė A. Atkočaitienė, abiejų 
tuntų vardu, min. Rajeckui 
įteikė lietuvišką koplytėlę.

Tuntininkės įsakymu sklt. 
A. Anužytė ir B. Salytė pa
keltos į vyr. skiltininkes, o 
paskilt. A. Vaitiekaitytė — 
į skiltininkes laipsnį.

L. S. Pirmijos įsakymu 
A. Vaitiekaitis pakeltas į 
skautininko, o A. Zaparac- 
kas — j paskautininko laip
snį.

St. Kaunelienei už darbą 
Lietuvos Skautų S-gos ge
rovei ir ilgametį Lietuvos 
Skautų Brolijos vienetų glo
bojimą, o M. Bauklui už 
darbą ir pagalbą Lietuvių 
Skautų Sąjungai, L. S. Bro
lijos nutarimu apdovano
tiems, min. J. Kajeckas pri
segė ordinus, o J. Petrulio-

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

GEORGE J.

NOVICKY
CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
Democratic Primary May 8, 1962

niui už pagalbą jūrų skau
tams prisegė inkaro ženklą.

Meninę programos dalį 
atliko D. L. K. Mindaugo 
draugovės skautai ir Gabi
jos tunto skautės. Progra
ma praėjo sklandžiai ir 
įspūdingai.

V. Banaitis Detroite
Kovo 16 d. V. Banaitis, p. 

Bačiūnų ir V. Adamkavi- 
čiaus lydimas, atvyko i De
troitą. Tos pačios dienos va
kare p. Gaižučių rezidenci
joje buvo surengta sve
čiams pagerbti vakarienė, 
kurioje V. Banaitis supažin
dino su Vokietijos gyvento
jų ir ten pasilikusiųjų ir 
dabar atvykstančiųjų lietu
vių nuotaikomis bei vargais.

Kovo 17 d., prisirinkus 
pilnai buv. lietuvių svetai
nės salei klausytojų, V. Ba
naitis padarė platų, pusant
ros valandos užtrukusį, pra
nešimą apie okupuotos Lie
tuvos gyventojų nuotaikas 
ir komunizmo užmačias.

Pranešimo visi labai 
įtemptai klausėsi, nes V. 
Banaitis parodė nepaprastą 
kalbėtojo talentą. Didi pa

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

► EAST CI.EVEI.. t XI)  nr,15 El'Cl.lD AT SlTERlOlt AVE.f

SAVINGSI
EARN OPEN ETERY SATURDAY UNTIL 2 3Ū

oy SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
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IX TO\VX OFFICE — «12 SUL’EKIUR AT EAST 68 ST

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VCiNiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770
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garba J. Bačiūnui už V. Ba
naičio kelionės organizavi
mą ir paramą.

S. L. A. kviečia
Jau visai arti Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje De
troito 352 kuopos rengia
mas deimantinio jubiliejaus 
koncertas - banketas, kuris 
įvyks šio mėn. 24 d., šešta
dienį, 7 vai. St. Clement sa
lėje (1950 25ji prie Michi- 
gan Avė.).

Koncerto programą atliks 
sil. P. Radzevičiūtė ir B. 
Marijošius, akompanuojant 
S. Gailevičiui. šia proga pa
sirodys seniai bematyta ir 
G. Gobienės vedama šilai
nės tautinių šokių šokėjų 
grupė.

Registruotis iki šio mėn. 
22 d. tel. WE 4-5081 ar TA 
6-5678. K. Jurgutis

• Atominio nusiginklavi
mo pasitarimai, vedami Že
nevoje tarp JAV, Rusijos ir 
Anglijos, nedavė jokių re
zultatų ir netikima, kad ga
li duoti, kada rusai atsisako 
kontrolės.

SAVE BY MAEL 
POSTAGE PAID BOT H WAYS

■
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NEVI YORKO LIETUVIU ŽINIOS

KAS IR KUR?
• Prof. Juozas Žilevičius, 
Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvo organizatorius, gyve
nąs Wayne, N. J., atsiuntė 
Teodorui Blinstrubui, II 
Dainų šventės Komiteto vi- 
cepirm ir iždininkui, laišką, 
kuriuo pranešė, kad Dš Ko
miteto paskirtus LM Ar
chyvui pinigus (500 dol.) 
gavo ir juos persiuntė LMA 
Kuratorijai Chicagoje.

Prof. J. Žilevičius kartu 
pažymi, kad Dš Komiteto 
”ši prakalni auka Lietuvių 
Muzikologijos Archyvui yra 
nepaprastai vertinga. Ji la
bai daug padės iš įstrigusių 
— tiesiog veik neišbrenda
mų — sunkumų išeiti pla- 
tesnėn veiklon. Todėl Tams
tos asmeny reiškiu Garbin
gam Komitetui savo ir Lie
tuvių Muzikologijos Archy
vo Kuratorijos 'vardu di
džiausią ir širdingiausią pa
dėką, šia prakilnia auka LL 
Archyvas džiaugsmingai di- 
džiuosis, nes ji bus akstinu 
tolimesnei veiklai”.

Inz. V. Draugelis

Naujas inžinierius 
Vaidevutis Draugelis

Džiugu, kad mūsų inte
lektualų jėgos gausėja bai
gusiais aukštąsias mokyk
las. Mūsų tautos jėga — 
šviesuomenėje.

Vasario 28 d. Vaidevutis 
Draugelis baigė Columbia 
universitetą (New Yorke) 
magistro laipsniu, kaip inži
nierius mechanikas.

I n ž i n ierių Vaidev u t į 
Draugelį Rochesterio visuo
menė labai gerai pažįsta. Jis 
čia mokėsi aukštesniojoj 
mokykloj ir Technologijos 
Institute. Pasižymėjo ne tik 
kaip gabus studentas, bet ir 
kaip pavyzdingas skautas, 
vėliau skautas vytis.

Ramovėnai sveikina skau
tą vytį inžinierių Vaidevu
tį Draugelį, pasiekusį aukš
tąjį mokslą ir teisininkus 
Sofiją ir Juozą Draugelius, 
sulaukusius didelio džiaugs
mo, kai jų sūnus gavo aka
demiko diplomą.

Gražios sėkmės inžinie
riui savoje specialybėje ir 
visuomeninėje lietuviškoje 
veikloje. Visuomeninin k a i 
idealistai labai reikalingi, 
jų niekuomet nebuvo per
daug. Bus miela matyti jau
nąjį inžinierių, bedirbantį 
visuomenėje, kaip veikliai 
jis dirbo skautų eilėse.

R-as.

A t A
AGOTA KIRšTEINIENĖ 

(NAUJOKAITYTĖ)
Mirtis išvadavo mūsų mamytę iš ilgos kan

čios 1962 m. kovo 21 d.
Laidotuvės kovo 24 d. Holy Sepulchre kapi

nėse Rochester, N. Y,
Nuliūdę sūnūs ir marti

Vilties Draugijos 
nariams

Dar nespėjus išsiuntinėti vi
sų laiškų Vilties draugijos na
riams, pirmieji gavusieji jau 
pradėjo atsiliepti. Atsiliepia pa
tvirtindami pradinį įnašų dydi, 
padidindami ar išlygindami įna
šus pagal norimą balsų skaičių 
ir t.t. Jų tarpe nestoka ir nau
jų šimtininkų, kas rodo, kad Vil
ties draugijos valdybos pastangos 
daugelio narių bus suprastos ir 1 
jas bus tinkamai atsiliepiama,

Paskutiniame valdybos prane
šime (Dirvos Nr. 29) buvo įsi
brovusi korektūros klaida saki
nyje -- "Ypatingą dėmesį prašo
me atkreipti {{statų straipsni..." 
Norėta atkreipti dėmesys l įsta
tų trečiąjį straipsni, kuriame 
pasakyta, kiek kas pagal įnašų 
dydjturi balsų.

Šia proga valdyba norėtų at
kreipti ypatingą narių dėmesį 
l išsiuntinėtas korteles nau
jiems nariams prirašyti. Kad ir 
ne mažai, palyginti, narių kar
totekoje, bet joje randame jau vi
są eilę narių, išsiskyrusių su 
šiuo pasauliu. Yra pavargusių, 
atitrukusių nuo mūsų gyvenimo ir 
nutolusių nuo tų tikslų, kuriems 
Vilties draugija buvo įsteigta.

Kartotekoje pasigendama pa
vardžių, kurios, atrodė, savai
me turėtų joje būti, o nėra. Ne
būtinai tų asmenų kaltė, kad jų 
ten nėra. Reikia tik juos para
ginti ir primint,kad, štai, kaž 
kaip per klaidą buvai aplenktas... 
O tą padaryti gali visi draugijos 
nariai, patikrinę savo gerų kai
mynų, draugų ir pažįstamų eiles. 
Pamatysite, kiek dar yra asmenų, 
kurie mielai prisidėtų prie drau
gijos veiklos. Reikia tik, kad kas 
su jais pasikalbėtų. Tam pada
ryti pats laikas dabar, kada val
dyba ruošiasi siuntinėti naujuo
sius narių pažymėjimus.

• Ritos Kavolienės dailės 
darbą paroda įvyksta De- 
fiance College, Ohio, kovo 
mėn. 24 ir 25 dienomis.
• Toronto vyrą kvartetas, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Gailevičiaus, gegužės 5 d., 
šeštadienį, duos koncertą 
Nevv Yorke, Webster Manor 
salėje. Koncertą rengia 
Akademinio Skautų Sąjū
džio Nevv Yorko skyrius.
• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui įnašus pri
siuntė J. Jarienė $10.00, Br. 
Juodelis $10.00, P. Karosas 
$10.00, M. Krasauskaitė $5, 
R. Urbonas $5.00. Lietuvių 
literatūros bičiuliai įvertiną 
Antano Škėmos kūrybą įna
šus yra prašomi siųsti Fon
dui adresu: Dr. Jonas Va
laitis, 5204 Ellington, Wes- 
tern Springs, III.
• J. Borden-Bagdžiūnas, iš 
Matteson, Dirvai paremti 
atsiuntė $15.00 auką.
• Solistė Nerija Linkevi
čiūtė, iš Chicagos, mokėda
ma už Dirvą, atsiuntė $5.00 
auką.
• Ant. Barčas, iš Belhvood, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

Ilgametis Lietuvos konsulato Chicagoje sekretorius L. Laba
nauskas su žmona, kurio nuopelnus ir kruopštų darbą labai {vertino 
dr. P. Daužvardis. p. Petručio nuotrauka

LIETUVIU PAGARBA SAVO 
KONSULUI

(Atkelta iš 1 psl.)

Iškilmių pabaigoje generali
niam konsului dr. P. Daužvard- 
žiui įteiktas meniškas adresas, 
paruoštas V. Bartašiaus. JI 
pasirašė pagerbimui rengti 
komiteto nariai ir pagerbimo da
lyviai. įeiktame adrese sakoma:

"Trisdešimt penkeri metai 
Lietuvos konsuliarinėje tarnybo
je ir dvidešimt penkeri metai 
Lietuvos konsulu Chicagoje yra 
Jūsų, Pone Generalini Konsule, 
sukaktys, kurias Chicagos lietu
vių visuomenė mini su pagarba 
ir padėka. Lietuvai netekus lais
vės, Jūsų darbo sąlygos nepap
rastai pasunkėjo, bet Jūsų ryžto 
ir ištvermės dėka Lietuva niekad 
nenustojo būti atstovaujama Chi
cagoje. Jūs jungėte ir jungiate 
senąsias ir naująsias lietuvių 
kartas. Jūs skatinate ir prime
nate mūsų pareigą pavergtosios

KARALIAU, TU MAN PRISIEKEI
JONAS VAIČIŪNAS

Laužiuosi } Marijos Aukštes- 
■ niąją mokyklą per didžiąsias du
ris. Aiškiai matau pro langus 
šviesą ir žmonių šešėlius, ta
čiau l mano pastangas niekas 
nereaguoja: atrodo, lyg visi 
apkurtę būtų. Galiausiai paste
biu vieną -- kitą dingstant už 
kampo. Pasirodo, ten mažyčių 
durelių esama. Jos š{ vakarą 
jau gerą šimtinę tų šešėlių {trau
kė.

Apačioje būreliais grupuojasi 
moterys ir vyrai. Kai kurie 
su gaidomis rankose. Grupelė 
apgulusi pianiną: tai "vergai" 
tobulinasi savo partijoje.

Veiduose susirūpinimas ir ma
žas {tempimas. Prieš pirmąją 
Aidos repeticiją šioje salėje. 
Pirmą kartą, po nenutrūkstamos 
virtinės pasiruošimų mažesnėje 
Jaunimo Centro salėje.

Pakylu aukštyn. Scena jau ap
šviesta, Režisorius K. Oželis 
vienas žingsniuoja, matyt, ieš
kodamas tinkamiausio išdėstymo 
chorams ir solistams. Užside
gu cigaretę, tik iš kažkur atsi
radęs pats vyriausias Operos 
Choro "šefas" Vyt. Radžius tie
siai ištraukia man, vos prade
dančią degti, iš lūpų ir skubotai 
užgesina.

—Čia nerūkyk, brolyti... Pa
matys seselė ir visi velnių gau
sim.

Ką darysi, jei negalima, tai

Medeline (Kolumbijoje) gyvenąs inž. Kęstutis Kalėda pasistatė 
vilą, kurią pavadino Kaunu.

AR GIRDĖJOT
tikrą stereo perdavimą? Atvykit pas Gradinską ir pasiklausykit 
per radiją, iš plokštelės-ar iš juostos. Radijai, patefonai, 
televizijos. 2512 W. 47th Str., Chicago, III.; FR 6-1998.

• ••

'Tėvynės atžvilgiu. Jūsų buvimas 
Lietuvos atstovu Chicagoje dar 
daugiau {prasmina lietuviškosios 
visuomenės siekius Lietuvos 
laisvės labui ir žadina Jūsų pa
vyzdžiu ištverti iki galo, kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Tebūnie Apvaizdos 
lemta Jums dar ilgus metus gy
venti ir veikti mūsų tarpe."

Programos vedėjas dr. S.Bie- 
žis perskaitė ir raštu gautus 
sveikinimus. Raštu ir telegra
momis sveikino Diplomatinės 
Tarnybos Šefas S. Lozoraitis bei 
kiti Lietuvos atstovai, konsulai, 
bendruomeninės ir atskiros or
ganizacijos, paskiri asmenys.

Po visų sveikinimų nuotai
kingai už viską padėkojo dr. P. 
Daužvardis.

Užbaigimo žodį tarė Jaunimo 
Centro direktorius kun. dr. J. 
Kubilius. Po jo dar padėką iš
reiškė K. Drunga.

ptr. p.

negalima.
—Chorai, grupuotis, solistai 

čia! Tuoj pradedame, -- Rad
žius energingai lando tarp besi
kalbančių. Oželis suploja ranko
mis. Aidos antrojo veiksmo vaiz
das. Žinoma, netoks, kokfmaty
sim po poros savaičių, kada 
puošnūs rytietiški kostiumai ir 
dekoracijos {ves { ano meto ir 
vietos tikrovę.

--Vyrai, gyviau! Moterys, 
judėkit, šnekučiuokitės tarp sa
vęs! Reaguokit laplinką,--tvar
ko sceną Oželis net rankoves 
pasiraitęs, nors salėje vėsoka. 
--Vyrai, nekalbėkit! Koją prisi- 
taikint pasišokinėjant. Vikriau!... 
Eikit lėčiau. Lygiuot.

Kur tau nelygiuos kareiviai? 
Vienas vienmarškinis, antras su 
švarku, trečias megstiniuotas... 
Vienas "po šlipsu", kitas atla
pas. Lyg ir partizanai būtų... 
Pagalvoju, kaip Jie atrodys, 
įvilkti { puošnias uniformas.

Karalius V. Liorentas --tik
ras karalius. Aukštas, tiesus, 
laibas, kaip žvakė. Ir išdidžiai 
atrodo, pasilypėjęs ant sukaltų 
skersinių. Čia jo valdoviškas 
sostas, matote...

Žynys J. Vaznelis grupuoja 
saviškius. Tik labai skuba šian
dien.

--Vyrai, šekit muziką! Žiūrė
kit, kur (stot, -- komanduoja F. 
Strolia. -- Ar nuo manęs ar

NEO LITHUANI* BENDRA 
SUEI6A IR PRANO 

NARVYDO PAGERBIMAS 
Kovo 17 d. Jvyko Korp! 

Neo Lithuania bendra filisterių, 
senjorų ir juniorų sueiga, ku
rioje fil. V. Abraitis skaitė ak
tualią paskaitą tema "Neolithua- 
nas kaip visuomenininkas."

Atsakydamas { pagrindini 
klausimą, kuriais veiksmais ga
lėtų korporantai, kaipo tautinės 
idėjos siekėjai, pasižymėti tau
tos laisvinimo baruose, V. Ab
raitis pabrėžė, kad kolegos, ypač 
jaunesnieji, turėtų tapti tautos 
atstovais Amerikos visuomenė
je. Siekiant šio tikslo tautinin
kai studentai turi gerai susipa
žinti su’tautos istorija ir jos 
kultūra. O tai atlikti palengvės 
aktyviai dalyvaujant lietuviškose 
organizacijose ir bendradar
biaujant su vyresniaisiais, kurie 
gali daug žinių suteikti. Paskai
tininkas toliau svarstė ideolo
ginių organizacijų klausimą.

Fil. Stonaitis papildė fil. Ab- 
raičio paskaitą, iškeldamas min
ti, jog New Yorke neolituanai 
galėtų ir turėtų daugiau pasi
reikšti kultūros srityje.

Korporacijos mecenatas Pra
nas Narvydas buvo pagerbtas jo 
75 metų sukakties proga. Fil. J. 
Valakas apibūdino mecenato Pr. 
Narvydo nuopelnus tautos labui, 
veikiant lietuviškose organizaci
jose per 50 metų. Pagerbtasis 
Pr. Narvydas buvo vienas 
iš Korp! Neo Lithuanijos Rūmų 
fundatorių. Fil, Jakštas pagerbė 
jubiliatą, skaitydamas eilėraš
čius, parašytus Narvydo pagerbi
mo proga. Korp! N. L. New Yor
ko senjorai irgi pareiškė pagar
bą mecenatui, {teikdami jam do
vaną.

Korp! Neo Lithuania Filisterių 
Sąjungos vardu fil. Antanas Dir
žys pasveikino jubiliatą. Fil. Ant. 
Diržys pabrėžė, kad sukaktuvi
ninkas Narvydas yra gyvas tė- 

nuo jūsų tempas priklauso?... 
Iš naujo.

M. Motekaitis šiandien prie 
piano. Strolia pasilypėja aukš
čiau, kad būtų iš visur matomas. 
Scena pilnėja. Karo vadas Roda- 
mes (St. Baras) įveda belais
vius. Jie rankomis susikibę -- 
mat surakinti. Ir palinkę po sun
kia grandinių našta. Nėra pačio 
vedamojo -- tai A. Brazio, ku
ris visus tris spektaklius pasi
ryžęs Aidai -- D. Stankaitytei 
už tėvą būti. Tat, priekyje Br. 
Jančys. Taip sunkiai traukia 
grandinę, lygji iš tikros geležies, 
o ne iš oro būtų nupinta.

--Choras, prašau dėmesio! Ne 
Liorentas gieda, bet karalius! 
Reaguot l karaliaus dainą... 
Taip... Gerai... Domėtis ver
gais. (vairiai reaguot.

Vargšė ta Aida. Pastebi savo 
tėvą sukaustytą. Neišlaiko šir
delė, ir puola prie jo.

--Ne. Nevisai gerai. -- Ože
lis keičia Aidos išbėgimą. - -Kad 
būtų tikriau. -- Pakartoja. Da
bar režisorius, matyt, jaupaten- 
kintas.

St. Baras dainuoja: Karaliau, 
tu man prisiekei...

Prisiekęs išpildyti prašymą 
savo genialaus Rodameso. Bet 
ar galėjo kas tikėtis reikalavimo 
vergus paleisti?

--Vergai! Pajudėki!.1 Nusteb- 
kit ir nušviskit! Girdit, prašo 
jus paleisti. Daugiau energijos 
ir tikrumo, -- vėl įsikiša viską 
stebintis Oželis. -- Prašau iš 
naujo.

Rodames -- Baras kartoja. 
Vergai š{ kartą dirba tiksliai.

Ne be tikslo sakau "dirba". 
Pats juodžiausias ir sunkiau
sias darbas, (pabaigą repeticijų 
bus lengviau.

Paveikslas dar kartą repetuo
jamas. Veiksmas režisoriaus ne
nutraukiamas, tačiau pastabėlių 
dar tiek ir tiek. Vienok, Oželio 
veidas nušvitęs. Reiškia, jau pa
žanga matyti.

Norėdamas turėti tikrą vaiz
dą, užsimerkiu. Chorai, duetai, 
solistai skamba pasigėrėtinai. 
Matyti, kad visi ne tik savo 
partijas moka, bet jau ir jas pa
ruošę. O laiko dar yra ma
žiems nelygumams išlyginti.

Iš kur tokia valia ir energi
ja? Ištisus vakarus, jei ne nak
tis, dirbti be užmokesčio. Už ką? 
Už ačiū?

Už tai, kad mes juos {vertin
tume ir visus tris pastatymus su 
jais dalyvautume kartu: jie sce
noj, o mes salėj. 

vynės labui pasiaukojimo pavyz
dys. Anot fil. Diržio, dr. J, 
Girniaus tezė, jog tautinė iš
tikimybė, pagrista pareiga, yra 
klaidinga. Tautinė ištikimybėyra 
pats gyvenimas. Narvydo darbai 
liūdi ja, kad - pasišventimas tau
tai yra dalis gyvenimo -- pri
gimties dalykas.

Jubiliatą Pr. Narvydą pasvei
kino Korp! Neo Lithuania Centro 
Valdyba, Clevelando ir Chica
gos padaliniai, New Yorko Mo
terų Vienybė, dr. Julius ir Kons
tancija Šimaičiai, ir Emilija 
ir Vitalis Žukauskai. Jubilia
tas Narvydas pasidalino savo pa
tirties Įspūdžiais su sueigos da
lyviais.

Po sueigos {vyko jauki senjorlų 
suruošta arbatėlė.

Alg. Budreckis

JAUNIMO TEISMAS 
NEW YORKE

Dažnai privačiuose po
kalbiuose girdime nusiskun
dimų apie mūsų jaunimo 
ydas, ypatingai tautiniuose 
ir visuomeniniuose reika
luose. Tokie priekaištai jau
nimui turi pagrindo, tačiau 
dažnai ši kritika nesisten
gia įžvelgti į aplinkybes, 
kuriose jaunimas bręsta, ir 
kurios didžiausia dalimi yra 
atsakingos už tokį jaunimų, 
koks jis šiuo metu yra.

P a g rindiniau susipažįs
tant su jaunimui daromais 
priekaištais, o taip pat su
darant progų tuos priekaiš
tus atremti, Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apy
garda, vadovaujant jauni
mo reikalų atstovui Romui 
Keziui, organizuoja jauni
mo teismų. Teismo pareigū
nai turės progos išdėstyti 
savo nuomones, apklausinė
ti priešingų nuomonių at
stovus, ir gale išklausyti 
objektyvų teismo sprendi
mų.

Teismas įvyks šeštadienį, 
kovo 31 d., 7 vai. vakare 
Apreiškimo parapijos salė
je, North 5 St. ir Hayeme- 
yer St., Brooklyne.

Teismo pareigūnai: vy
riausias teisėjas — Vincas 
Rastenis, teisėjai — Dalia 
Bulgarauskaitė ir Vytautas 
Radzivanas; advokatas — 
dr. Vytautas Vygantas; 
prokuroras — Algirdas 
Budreckis. Be šių pagrindi
nių veikėjų dar bus apklau
sinėti keli liudininkai, ku
rie parems prokuroro ar ad
vokato pozicijas.

New Yorko ir apylinkių 
visuomenė kviečiame teis
me dalyvauti. Įėjimas ne
mokamas.

Įdomūs akademikių 
referatai

Kovo 17 d. p. Babarskų 
bute įvyko Akademikių 
Skaučių Draugovės New 
Yorko skyriaus sueiga. Pa
grindinę programos dalį 
sudarė kandidačių referatų 
skaitymai.

Irena Petriūnaitė skaitė 
apie žmogų, jo siekimus bei 
troškimus gyvenime, ir jo 
santykius su viršgamtine 
būtybe — Dievu. Daina Bo- 
tyriūtė davė referatų tema 
"Menas okupuotoje Lietu
voje”.

Po abiejų referatų sekė 
įdomios pastabos, klausi
mai, diskusijos.

Pažymėtina, kad praeito
se ASD sueigose savo refe
ratus yra skaitę šios kan
didatės: Ramunė Vilkutai- 
tytė —■ Lietuvių tautiniai 
rūbai; Auksė Vilpišauskai- 
tė — Partizanai; Audronė 
Senkutė — Lietuvių liau
dies dainos; Virgilija Mate- 
kūnaitė — Genijus — žmo
gus ar ne.

Po diskusijų skyriaus pir
mininkė painformavo apie 
gegužės 5 d. New Yorke 
įvyksiančias studijų dienas. 
Narės pasiskirstė darbais. 
Gale sueigos buvo kavutė.

ASD New Yorko skyriaus 
pirmininkė yra Ligija Ba- 
barskaitė, kandidačių glo
bėja — Daiva Kezienė.
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