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Dvigubas diržų veržimas Kuboj 
liaudyje kelia nepasitenkinimą
Maitinimo kortelių įvedi- ti visą Kubos ūkinį gyveni

mas, kaip sako Kubos vi- x:“ TA,r
daus gyvenimo stebėtojai, griežčiau ir griežčiau žiūrė- 
pradeda daug kam praplėšti darni, kad Kubos prekės į 
akis. Revoliucinis džiaugs- JAV neateitų iš antrų ar 
mas su tuščiais pilvais greit 
pradės atsibosti. Tik visa 
bėda, kad revoliucijos kurs
tytojai ir gilintojai, kaip iki 
šiol sočiai valgė, taip ir to
liau sočiai valgys.

Maisto normavimo įvedi
mą visi skaito diržo verži
mu savo pačių rankomis. 
Bet kitą diržą, ir dar pavo
jingesnį, kuris gali sugriau-

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

☆ ☆ ☆
VIENI GINKLUOJASI, 
KITI NUSIGINKLUOIA
Ženevoj vis dar besiderant 

dėl nusiginklavimo, iš Pekino 
ateina žinios, kad Kinija šią 
vasarą ruošiasi išbandyti savo 
pirmąją atominę bombą. To
kiu būdu "atominis klubas" 
padidės nauju nariu ir gali
mas dalykas, durys neliks už
darytos šeštajam nariui, nes 
Indija irgi ruošiasi neatsi
likti ir rudenį išbandyti savo 
atominę bombą.

Tad vieniems kalbant apie 
nusiginklavimą, kiti ginkluo
jasi.

Vakarai, kurie anksčiau iš 
aukšto žiūrėjo į Aziją, dabar 
pamatys, kad šis senos civi
lizacijos kontinentas ne tik 
pajėgia lenktyniauti, bet gali 
ir pralenkti.

Kinija, Indija ir net Japoni
ja, kuri buvo sukrėsta atomi
nio sprogimo Hiroshimoj, ža
da nepasiduoti.

Šiandien Kinijos plutono ga
myba, reikalinga atominei 
bombai, jau prilygsta Didžio
sios Britanijos gamybai.

1958 metais Kinijoje pasta
tytas reaktorius kasmet ga
lėjo pagaminti po 2 kg pluto
no, ko pilnai pakaktų ne vie
nai, bet dviem atominėm bom
bom. Bet yra žinoma, kad po 
to kinai pasistatė dar kelio- 
liką reaktorių.

Reikia neužmiršti ir tai, kad 
kinai prieš 2,300 metų atrado 
magnetą ir geležies minera
lus. Prieš penkiolika šimtme
čių jie jau mokėjo apskaičiuoti 
Pi ir pirmosios raketos buvo 
leidžiamos jau prieš 1000 me
tų toj pačioj Kinijoj, valdant 
Sungo dinastijai.

*
Bet ne visi ginkluojasi.
Yra ir malonių žinių. Štai 

mažytė Andoros respublika 
parodė pavyzdį, sumažindama 
savo karinį biudžetą.

Tą nedidelę valstybėlę su 
5,300 gyventojais, Pirinėjų 
kalnuose tarp Prancūzijos ir 
Ispanijos, pažįsta gal tik pašto 
ženklų kolekcionieriai.

Iki šio laiko jos karinis 
biudžetas buvo skaičiuojamas 
ne bilijonais ir ne milijonais, 
o siekė vos tik penkis dolerius 
ir 74 centus.

Bet ir to buvo perdaug. Da
bar respublikos valdovai rado, 
kad biudžetas perdidelis ir 
sumažino jį iki keturių dolerių 
ir 48 centų!

šio biudžeto pinigais buvo 
perkami šoviniais, kuriais bū
davo šaudoma per valstybinę 
šventę. O jų Andora nelabai 
daug turi metuose...

Kovas-March 26, 1962 

mą, veržia JAV. Veržia

trečių rankų, kaip iki dabar 
dar pajėgia ateiti. O Kubos 
prekiavimas su komunisti
niais kraštais yra tik Kubos 
ūkinio gyvenimo susinimas.

Kubos didžiausias ūkio 
produktas — cukrus, kurio 
produkcija duodavo gražias 
pajamas, šiuo metu labai 
šlubuoja. Iš veikusių 11 ra- 
finerijų, tik 3 veikia pilnu 
apkrovimu, o kitos negali 
dirbti. Virš 300,000 vyrų, 
nuolat užimtų su ginklais 
Kubos režimą išsaugoti ii’ 
yra tas peilis, kuris kasdien 
ir pastoviai piauna.

Kuba, labai kietai pradė
jusi jausti Amerikos ūkinį 
spaudimą, tik per trumpą 
laiką keturis kartus skun
dėsi Jungtinėse Tautose, ir 
visus keturius kartus pra
laimėjo.

Paskutinis jos skundas, 
kad Kuba savo bylą, nu
kreiptą prieš JAV, galėtų 
perkelti į Tarptautinį Ha
gos teismą, taip pat Saugu
mo Taryboje pasibaigė pra-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• Prez. Kennedv kalbos, 
kurią jis pasakė Čalifomi- 
jos universitete jam įtei
kiant garbės doktoratą, 
klausėsi 88,000 asmenų. 
Kalba buvo pasakyta Me- 
morial stadione. Pagrindinė 
kalbos mintis buvo, kad rau
donasis potvynis, jį sulai
kius, pradeda būti mažiau 
pavojingas, bet reikia ne
mažų pastangų jų nugalėti.

• Alžiro miestuose dabar 
daugiausia kova eina tarp 
Prancūzijos kariuom e n ė s 
dalinių ir slaptosios armijos 
narių. Tai pats skaudžiau
sias kovų tarpas, kad pran
cūzai žudo prancūzus, vado
vaujami Prancūzijos aukšto 
laipsnio kariškių.

Alžiro nacionalistai, nuo 
kurių pečių nuimta karinės 
kovos vedimas, dabar visą 
dėmesį telkiant į savivaldos 
organų sudarymą. Provizo
rinė Alžiro jungtinė vyriau
sybė dabar susideda iš 12 ' raktinėms pozicijoms, kvie-

Gromyko moka savo amatą.

Cleveland, Ohio

laimėjimu. Kaip žinia, Ku
ba norėjo, kad galėtų bylą 
iškelti už jos išstūmimą iš 
Amerikos Valstybių Sąjun
gos ir už ūkinių sankcijų 
naudojimą prieš jos dabar
tinį režimą.

Nežiūrint, kad Kubos 
ūkinis gyvenimas smunka, 
bet Kubos komunistinimas, 
be jokios atodairos, gilina
mas. Nepasitvirtino ir ži
nios, kad broliai Castro yra 
atsidūrę nemalonėj ir jie 
nušalinami. Priešingai, jie 
kuriamoj taryboj, kuri pla
nuos Kubos komunistinimą 
ir Kubą valdys, užima pir
mo ir antro sekretoriaus 
pareigas. Atseit, pagal ran
gą, pilnai prilygsta Chruš
čiovui.

• Kuboje šio mėnesio pa
baigoje bus pradėta teisti 
apie 1200 kubiečių, kurie 
nevykusios invazijos metu 
buvo paimti į nelaisvę. Tas 
teismas jaudina karių gi
mines, kurie dabar gyvena 
Amerikoje. Kaip žinia, juos 
buvo galima išmainyti į 
traktorius, bet Castro per
daug užsiprašė ir mainų 
biznis iširo.

asmenų. Kaip žinia, sovie
tai jau spėjo vyriausybę 
pripažinti, jr norėdami jai 
įsiteikti, jau siūlo visokerio
pą pagalbą.

• Ženevoje dar kartą pa
sitvirtino, kad sovietams 
nedarant nuolaidų, nėra jo
kių galimybių susitarti ato
minio nusiginklavimo klau
simais. Taip pat nėra jokių 
davinių, kad ir bendri nusi
ginklavimo klausimai, ku
riuos svarsto 17 valstybių 
atstovai, pajudėtų į teigia
mą pusę. Valstybės sekre
torius Rusk iš Ženevos ruo
šiasi grįžti šios savaites 
pradžioje. Atominio nusi
ginklavimo derybose dau
giausia susidurta dėl ban
dymų, kuriuos sovietai ne
seniai vykdė, o JAV dar 
ruošiasi vykdyti.

• Argentinoje, kariuome
nės vadovybei spaudžiant, į 
naują ministerių kabinetą,

Kasmet kovo 17 d. So. 
Bostonas, kur iki šiol tebe
gyvena nemažai lietuvių, 
skendi didelių iškilmių 
nuotaikose. Kaip žinom,

EDMUNDAS L. KETVIRTIS, JAV aviacijos majoras, pasižymėjęs 
II Pasauliniame kare, dabartinis Amerikos Lietuvių Piliečių Drau
gijos Bostone pirmininkas, kovo 17 d. vadovavo Bostono iškilmių 
paradui, kokio miestas dar nebuvo

Bostone prasidėjo JAV ko
vos dėl nepriklausomybės. 
Mūsų priemiesty yra aukš
tuma, papuošta stilingu 
bokštu ir vadinama Dor- 
chesterio aukštuma arba 
Thomas parku. Čia ameri
kiečiai sumušė britų įgulą, 
iš čia prasidėjo britų pasi
traukimas arba evakuacija.

To istorinio įvykio data 
1777 m. kovo 17 d. Stilin
gasis bokštas yra pamink
las toms kovoms pagerbti. 
Iš tikro, kovo 17 d. šventė, 
tai ir yra prisiminimas to 
didžiulio laimėjimo.

Tačiau, laikui bėgant, 
šiame krašte įtakingi airiai 
prie tų iškilmių prijungė ir 
savo tautos patrono šv. Pa- 
tricko pagerbimą, šiandien, 

čiami aiškūs antiperonistai.
• J Brazilijos badaujan

čias šiaurės sritis, JAV sku
biai permeta 13,000 tonų 
kukurūzų ir kitų maisto 
produktų, kad suteiktų bū
tiną pagalbą.

• Berlyne komunistai pra
dėjo statyti keturiuose cen
triniuose punktuose naują, 
stipresnę sieną, kuri yra tik 
patvirtinimas, kad Vakarų 
ir Rytų Berlyno atskirimą 
jie nori pagilinti ir dar pa
sitaikantiems pabėgimams 
visiškai kelią užkirsti. 

mažiau į tas iškilmes įsigi
linusiam, net sunku atskir
ti, kas toj šventėj daugiau 
pagerbiamas 
laisvinimo pionieriai ar ai-

JAV išsi-

matęs.

rių šventasis ...
šiemet iškilmės buvo ren

giamos 61-mą kartą. Lietu
viams malonu, kad iškilmių 
vyr. vadu buvo pakviestas 
mūsų tautietis Edmundas 
L. Ketvirtis. Dešim
tį savaičių su didėliu atsi
dėjimu dirbęs, jis su savo 
štabu surengė tokį paradą, 
kurį didžioji Bostono spau
da, dėl jo organizacijos ir 
drausmingumo, vadina isto
riniu.

Dar prieš iškilmes, kovo 
14 d., Amerikos Lietuvių 
d-jos salėj Bostono Karo 
Veteranų Taryba surengė 
E. L. Ketvirčio pagerbimą, 
kuriame dalyvavo Mass. gu
bernatoriaus atstovas, mies
to majoro atstovas, 97 pėst. 
divizijos vadas gen. maj. M. 
J. Galvin ir visa eilė kitų 
vietinės valdžios ir visuo
meninių organizacijų atsto
vų. Pagerbime buvo pasa
kyta kalbų, iškeliančių E. 
L. Ketvirčio veiklumą ir ge
rus darbus. Pagrindinis kal
bėtojas buvo brigados gen. 
E. J. Ha s e 1 t i n e .

Kovo 17 d. iškilmių svar
biausia dalis — didžiulis 
paradas, kuris prasideda 
apeigom Dorchesterio aukš
tumoj, ir paprastai trunka 
daugiau negu 4 valandas. 
Parade dalyvauja valstijos 
gubernatorius (šiemet da
lyvavo gub. J. A. Volpe), 
JAV kongreso nariai (da
lyvavo senatorius Salton- 
stall), miesto burmistras 
(dalyv. J. F. Collins), vieti
nės vyriausybės aukštieji 
pareigūnai, kariuomenės ir 
policijos daliniai, veteranai, 
gaisrininkai ir gausybė 
įvairių mokyklų (išskyrus 
universitetų studentus!) su 
savo vėliavom ir orkestrais.

šiemetinį paradą sudarė 
5 atskiros divizijos, kuriose 
buvo apie 150 atskirų dali
nių. Parado atrakcija buvo 
gen. maj. M. J. Gaivino rū
pesčiu iš Forto Ticondero- 
ga, N. Y., atvežtos patran
kos, iš kurių buvo šaudoma 
išsilaisvinimo kare. Patran
kų sargyboj, vežamų ant 
gražiai dekoruotos platfor
mos, stovėjo ano meto uni
formom aprengti kariai.

Paprastai kovo 17 d. pa
raduose kariuomenės mažai 
tedalyvauja, bet šiemet bu

vo ypač gausūs jos daliniai. 
Mokyklos atrenka dailiai 
nuaugusias merginas, ir vai
kinus, išmoko plastiško žy
giavimo, aprengia spalvin
gais drabužiais. Visa tai da
ro malonų ir patrauklų 
įspūdį.

Iš lietuvių šiemet parade 
dalyvavo šv. Petro mokyk
los mokinių benas (dūdų or
kestras) ir liet, veteranų 
vienetas iš Worcesterio, 
Mass. Abu prieky nešė liet, 
tautines vėliavas. Bendras 
parado įspūdis — Amerika 
turtinga ir galinga!

Į So. Bostoną kovo 17 d. 
suvažiuoja minios žiūrovų, 
daugiausia airių, pasipuo
šusių žaliais dobilo lapais, 
žaliais kaklaryšiais, žaliom 
sukniom ir žaliom skrybė
lėm. Ne v.ienas iš tų dalyvių 
drauge su paradu žygiuoja, 
laikydamas rankoj alaus ar 
vvhiskey butelį. Kaip tokis 
parado palydovas patinka 
šv. Patrickui, žinoma, aš 
negaliu pasakyti...

Kad šiemetinis paradas 
buvo itin gerai organizuo
tas, kaip bostoniškė spauda 
rašo, daug nusipelnė Edm. 
L. Ketvirtis. Galvoju, kad 
tai yra gera proga ką nors 
daugiau apie tą vyrą pasa
kyti.

Edmundas L. Ketvirtis 
gimė Bostone. Jo tėvai, 
veikslūs ir susipratę lietu
viai, šiuo metu gyveną Flo
ridoj, So. 
laikrodžių 
krautuvę, 
dabar yra 
tis. Jis čia baigė mokyklas, 
imtinai su kolegija, II-jo 
pas. karo metu buvo JAV 
karo aviacijos lakūnas, re- 
zervan išėjęs majoro laips
ny, už narsumą apdovano
tas ordenais. Atrodo, ir ne 
vienam lietuviui Vokietijoj 
teko drebėti, kai jo vad. es
kadra atlėkdavo su bom
bom.

Bostone turėjo 
ir brangenybių 
kurios įpėdinis 

Edm. L. Ketvir-

Novelinio pobūdžio atsiti
kimą pasakojo J. Kapočius,
L. E. leidėjas. Vieną vaka
rą, eidamas gulti, savo ki
šeninį laikrodį jis padėjo 
ant palangės. Naktį, kai bu
vo bombarduojamas kaimy
ninis miestas, laikrodis nu
krito žemėn ir sudužo. Tuo 
metu Vokietijoj nebuvo 
lengva jį pataisyti. Atvykęs 
į Bostoną, J. Kapočius nu
nešė laikrodį pas Ketvirtį ir 
pasakė: girdi, amerikiečiai 
man tą laikrodį sudaužė, tai 
dabar nemokamai pataisy- 
kit!...

Išsiaiškinus datas ir vie
toves, pasirodė, kad tame 
bombardavime dalyvavo ir 
maj. Edm. L. Ketvirtis, ži
noma, J. Kapočiaus laikro
dis buvo pataisytas be atly
ginimo ...

Edm. L. Ketvirtis, vedęs 
tikrai šaunią ir gražią gel
tonplaukę lietuvaitę, augi
na dukterį ir sūnų. Ketvir
čiai yra veiklūs ir Bostono 
lietuvių visuomeni n i a m e 
gyvenime. Abu jie laisvai 
kalba lietuviškai ir daly
vauja visuose didesniuose 
liet, rengiamuose koncer
tuose, vaidinimuose ir po
būviuose. Pati p. Ketvirtie- 
nė yra buvusi maž. scenos 
aktorė.

Edm. L. Ketvirtis nese
niai buvo liet, veteranų Da
riaus posto komanderis, o 
dabar yra Amerikos Lietu
vių Piliečių d-jos pirminin
kas. Taigi šiuo metu jis va
dovauja pačiai turtingiau
siai Bostono lietuvių orga
nizacijai. Prie jos aukštų 
namų jis, kaip evakuacijos 
parado vyr. vadas (Chief 
Marshal), kovo 17 d. sveiki
no paraduojančius. Džiaug
damiesi Edm. L. Ketvirčio 
laimėjimais, linkime jam 
visokiariopo pasisekimo.

SUS*
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ATENTATAS PRIEŠ HEYDRICHį... (3)

Mums nepasisekė nužudyti
1942 m. gegužės 27 rytą Rein- 

hard Heydrich patenkintas ren
gėsi Panenske Brezany rūmuo
se, pasiruošęs vykti 1 Berlyną 
susitikti su Hitleriu. ŠĮ kartą jis 
skubinosi pranešti linksmą žinią, 
kas būtų davę progos nacių hie
rarchijoje pralenkti HimmlerĮ ir 
Georingą. Heydrich visiškai lik
vidavo Čekoslovakijos pasiprie
šinimą ir dabar galėjo valdyti 
kraštą kaip jam patiko. Čekų 
"vyriausybė" buvo pasiryžusi net 
pasiųsti keletą divizijų Į rytų 
frontą. To dar nebuvo pasiekęs 
jokio okupuoto krašto gauleite
ris.

Kieme sargyba atidavė pagar
bą ir ištikimasis Ugo Klein jau 
laukė prie automobilio. Kaip Į- 
prasta, Heydrich atsisėdo šalia 
jo ir ŠĮ kartą išvažiavo iš kie
mo be apsaugos.

Anksčiau Heydrich priekin iš
siųsdavo automobilĮ su SS vyrais, 
bet dabar, čekams apatiškai lai
kantis, nebebuvo ko bijoti.

Tačiau Jan Kubis ir Josef 
Gabchick, prieš kelias dienas 
sužinoję, kad Heydrich vyks Į 
Berlyną be palydovų, jau prieš 
dvi valandas pasiruošė j{ sutikti. 
Pakely Į stot} jie rado staigų 
posūkį, kur automobilis privers
tas sulėtinti greiti ir 50 met
rų turi lėtai važiuoti. Toj vie
toj buvo tramvajaus sustojimo 
vieta, tad du vyrai galėjo stovėti, 
nesukeldami {tarimo. Vienas blo
gumas, kad buvo dvi tramvajų 
linijos ir jei vienulaikuabutram- 
vajai susikryžiuotų, automobilis 
galėtų pravažiuoti užpakaly jų 
nepastebėtas. Tai rizika, bet vis
kas kita atrodė palanku atentatui.

Heydricho automobilis turėjo 
tą vietą pravažiuoti tarp 9 vai. 
ir 9 vai. 20 min.

Jan kišenėje laikė suspaudęs 
granatą, tuo tarpu Josef, stovis 
per 20 metrų kitoj pusėj tramva
jaus linijos, buvo pasiruošęs su 
automatu, kur{ išsitraukęs iš la
gaminėlio paslėpė po lietpalčiu. 
Jis turėjo apšaudyti automobilĮ, 
o Jan pribaigti mesdamas gra
natą.

Laikrodžio rodyklė rodo 9 vai. 
25 min. Staiga Jan iš tolo pa
stebėjo saulės spindulio blizgė
si. Tai rezistentas Valchik vei
drodėlio pagalba signalizavo, kad 
Heydricho automobilis artėja. 
Greitai Jan išgirdo automobilio 
burzgimą. Josef taip pat turėjo 
išgirsti, nes po lietpalčiu ner
vingai suspaudė automatą.

Vienas tramvajus važiavo 
priešinga puse. Kad tik nepasi
rodytų kitas, pagalvojo Jan.

Iš posūkio jis pamatė išlen
dant automobilĮ su svastikos vė
liava. Dabar Mercedes važiavo 
gal būt 10 km. greičiu. Jan jau 
matė liesą Heydricho veidą ir 
brutališką Kleino galvą. Josef 
staiga praskleidė lietpalti ir at
statė automatą Mercedes krypti
mi, kuri buvo tik per dešimt 
metrų nuo jo ir...

Kas atsitiko? Kas atsitiko su 
Josefu? Kodėl jis neiššovė? Au
tomobilis jau buvo prie jo ir jis 
nieko nedarė, lyg rankoje lai-

kytų žaislą. Josefo veide matė
si baimė ir nustebimas. Automo
bilis jau pravažiavo ir artėja prie 
Jano.

Jan mato, kaip Heydrich savo 
ranką padėjo ant revolverio. Jan 
nebežino ką daryti. Granatą, ku
rią jis turėjo mesti, buvo nu
matyta tik pribaigimui, kai Heyd
rich bus apšaudytas ir sužeis
tas. Ką daryti su automobiliu, 
kuris važiuoja... Bet Ūpo Klein 
instinktyviai sustabdė ir šita jo 
reakcija pakeitė likimą. Jan nu
traukė granatos saugikli ir pasi
leido vytis automobilĮ, kuris pra
važiavęs sustojo. Jan pamatė 
tramvajų, kuris važiavo greti
mai, gauleiterio automobilio 
kryptimi. Tegu... Jis metė gra
natą, kuri nukrito užpakaly au
tomobilio ir sprogo. Didelė ugnis 
ir dūmai pridengė automobili.

Nesuprasdamas kodėl ir kaip 
Jan pajuto prie dešinios akies 
skausmą. Bet jis nekreipė dėme
sio. Jis pamatė baisų vaizdą. 
Mercedes, išlindusi iš dūmų, 
atsitrenkė J šaligatvj, tramva
jaus visi langai išdaužyti ir ke
leiviai išsigandę. Bet per penkio
lika metrų vis, lyg suakmenėjęs, 
su automatu rankoje stovėjo Jo- 
sef...

Jan ir Josef puolė prie dvira
čių tame visuotiname sąmyšyje.

Iš užpakalio Jan išgirdo šūvi. 
Jis važiavo greitai, stengdama
sis vis dėl to atsigręžti. Heydrich 
ir Klein iššokę iš Mercedes

bandė t ji šaudyti... Vadinasi, 
atentatas nepasisekė. Bet jis ne
nusiminė ir bandė greitai va
žiuoti. Tiršta masė užpildė jo akt 
ir jis matė ant dviračio rankenų 
varvantį kraują.

Klein tebebando j{ persekioti, 
bet nepasiekia. Jis rėkia reika
laudamas pagalbos. Jan skuba 
pasislėpti. Staiga iš namo išbėga 
moteris su baltinių krepšiu. Ma
tyt, užaliarmuota sprogimo ir 
triukšmo, ji nori pažiūrėti. Pa
mačiusi dviratininką kruvinu vei
du pagalvojo, kad tai piktadarys 
ir po jo dviračiu metė krepš{ 
pastodama kelią. Jan griebė už 
revolverio. Bet negi jis šaus 
} moterį? Išgąsdintą moteris at
sitraukė, ir laimei, jos krepšis 
nepataikė Į dviračio ratus.

Vingyje Jan paskutini kartą at
sigrįžo. Moteris dingo. Klein irgi 
liko toli ir priešais laisvas ke
lias. Už kelių šimtų metrų tiltas 
ir Libenec priemiestis, kur jis 
turi draugų pasislėpti. Jie buvo 
{spėti, kad turės paslėpti reikalui 
esant. Štai Novatnų namas. Jan 
spaudžia skambuti, bet niekas 
neatidaro. Per veidą varva krau
jas. Staiga užpakaly savęs kieme 
išgirdo žingsnius. Tai šeiminin
kė Novatna grĮžo iš turgaus.

--Mano Dieve, kas jums atsi
tiko?

--Mes bandėme nužudyti Heyd- 
richą, bet nepasisekė...

Ir Jan, sudribęs salione {fo
teli, pravirko.

(Bus daugiau)

Sovietai jau skubinasi užmegsti santykius su Alžiru,

ŽINIOS AUTOMOBILISTAMS

ALYVOS KEITIMO DAŽNUMAS, 
GAZOLINAS IR PADANGŲ 

PRAMONĖ
Dažnas automiblio savininkas 

Įdomaujasi, kokĮ gazoliną ge
riausia vartoti ir kaip dažnai 
reikia keisti alyvą. I, šiuos klau
simus gali būti keletas atsakymų, 
atsižvelgiant kas yra suintere
suotas.

Jei paimsime alyvos keitimo 
dažnumą, tai automobilių Įmonės 
reklamuoja, jog alyvos nereikia 
keisti iki 4,000 ar net 6,000 
mylių. Iš kitos pusės, alyvos 
Įmonės skelbia, kad retas aly
vos keitimas yra pavojingas. 
Jos teigia, kad žiemos metu 
alyvą- reikia keisti kas 30 die
nų ir vasaros metu kas 60 die
nų. Vienu ar kitu atveju, nere- 
čiau kaip 2,000 mylių.

American Petroleum Institu
te teigimu bandymai yra parodę, 
jog alyvą keičiant kas 1,000 my
lių, motorai laiko dvigubai ilgiau, 
negu keičiant kas 5,000 mylių.

Žiemos metu sušalusi alyva 
neduoda reikiamos apsaugos mo
toro dalims. Reikalinga nuo pus
antros iki šešių mylių važiavi
mo, kol alyva pilnai sušyla. Kaip

žinia, alyva labai iš lėto tešyla.
*

Kitas klausimas, kokĮ gazoliną 
vartoti: paprastą ar aukštesnės 
kokybės?

gali naudoti. Kiti yra reikalin
gi geresnės kokybės.

Paskutiniu laiku regularus ga
zolinas turi vidutiniškai apie 
93 dalis octane. Per paskutinius 
ketverius metus octanekiekis ki
lo. Atrodo, ši kilimo tendencija 
laikysis ir toliau, nes automo
biliai reikalauja vis geresnės 
kokybės gazolino. Sakykim, kad 
ir Chevrolet Corvair Monza, su 
automatine transmisija, reika
lauja aukštos kokybės gazolino.

Du Pont apskaičiavimu (65% 
šiandieninių automobilių gali 
naudoti paprastą gazoliną, 34% 
reikalauja aukštos kokybės ir 
1% reikalauja labai aukštos.

Kai kurios alyvos įmonės ban
do gaminti {vairaus laipsnio ga
zoliną. Vienos pardavinėja jau 
pagamintą, o kitos maišo pilda- 
mos. Tačiau nevisada reiškia, 
kad aukštos kokybės gazolinas 
padės automobiliui. Pirmiausia, 
svarbu motorą suderinti ir tada 
galima pririnkti tinkamos koky
bės gazoliną. Reikia pradėti nuo 
žemesnės kokybės. Jei motoras 
eina triukšmingai, tada pirkti 
aukštesnės kokybės, kol motoro 
ėjimas pasidaro lygus.

Savaime aišku, jog senesni au
tomobiliai, kurie buvo pritaikyti 
paprastam gazolinui, neduos ge-

bei kitas dalis. Apie 14% viso 
pelno davė RKO-General radio 
--televizijos tinklai.

Dvylika didesniųjų gumos 
Įmonių turėjo gana sėkmingus 
1961 metus. Goodyear, General 
ir Mohawk pasiekė naujus re
kordus gryno pelno atžvilgiu. 
Tiktai dvi Įmonės teturėjo nuo-

stolio, tai Dayco ir Seiberling.
Šešios gumos įmonės, kurių 

centras yra Akron, Ohio turėjo 
gryno pelno 199,262,000 dolerius. 
Goodyear, Firestone, General, 
Goodrich, Seiberling ir Mohavvk 
pardavė gėrybių už 4.3 milijar
dus dolerių.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS! 
|gl/ty MOKAME UŽ BONU 
W4Jb TAUPMENAS 
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

P.J.

Profits!
YOUR SAVINGS START EARNING 43 
INTEREST N0W AT ST. CLAIR SAVINGS 

ASSOCIATION ... ANO INTEREST IS PAID 

TVVICE A YEAR . ON JUNE 30TH AND
OECEMBER 31ST...SAVE REGULARLY AT ST CLAIR SAVINGS 

FOR A SECURE FUTURE... YOUR SAVINGS GR0W PROFITABLY 

AT 4X INTEREST.

TO zs

Ali Savings Deposited 
through APRIL 16th.. EARN from APRIL Ist!

CLAIR 
AVINGS

Ucotim
813 EAST 1851h STREET 

20000 EUCLID AVENUE 
6235 ST. CLAIR AVENUE

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 21397

J

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
/

Gazolino kokybė priklauso nuo 
octane kiekio. Esant per mažam 
kiekiui octane, gazolinas greičiau 
užsidega ir todėl girdisi garsus 
motoro ėjimas. 1962 metų auto
mobiliai turi spaudimo santyki 
nuo 8:1 iki 11.5:1.

Tai reiškia, jog cilinderyje 
būna nuo 8 iki 11.5 kartų mažiau 
vietos, kai gazolinas užsidega 
ir pistonas nustumiamas iki to
limiausio taško. Gazolinas, su
maišytas su oru, patenka l cilin- 
derl, kur suspaustas, uždegamas 
elektros kibirkštimi. Prie di
desnio spaudimo daugiau gazo- 

, lino energijos panaudojama.
Skaičiuojama, jei spaudimo 

santyki nuo 5:1 padidini iki 10:1, 
tai motoro pajėgumas padidėja 
iki 25 - 35% su tuo pačiu kiekiu 
gazolino.

Visi užsienietiški mažiukai au- 
tobiliai, išskyrus sportinius, 
naudoja paprastą gazoliną. Ame
rikietiški, vidutinių kainų ir 
aukštesnių, reikalauja geresnės 
kokybės gazolino. Mažieji ame
rikiečių gamybos automobiliai 
pataria naudoti paprastą gazoli
ną. Tačiau DuPont Įmonės tyri
mų duomenimis tiktai apie 60% 
automobilių, kurie rekomenduoja 
paprastą gazoliną, ekonomiškai

resni:; rezultatų, jei ir aukščiau
sios kokybės gazoliną Įpilsime.

*

Per paskutinius dvidešimt me
tų Goodyear, Firestone, US Rub- 
ber ir Goodrich mėgdavo kalbėti 
apie keturias didžiąsias gumos 
Įmones. General Tire kalbėdavo 
apie penkias didžiąsias, nes (- 
skaitydavo ir save.

Tačiau 1961 metų prekybos 
skaičiai pakeitė pozicijas lente
lėje. GeneralTirenustūmėGood- 
rich Įmonę Į penktą vietą. Tai 
buvo pirmas pasikeitimas len
telėje nuo 1942 metų, kada Fire
stone iškopė Į antrą vietą, pra
lenkdama US Rubber.

General Tire grynas pelnas 
padidėjo 20% ir tuo pačiu pra
lenkė US Rubber. General Tire 
ir Goodrich Įmonės yra labiau
siai išsišakojusios produktų ga
myboje. General Tire padangų 
prekyba sudaro tik apie 30% vi
sos prekybos. Goodrich ir US 
Rubber apie 45%. Goodyear kiek 
virš 50% ir Firestone apie 60%.

Rekordinis pajamų šaltinis bu
vo Aerojet - General, kuri davė 
apie 43% viso gryno pelno. Aero- 
jet-General yra dalis General 
Tire ir gamina raketoms kūrą

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVŲ 

Marųuette Parke 
RE 7-1731

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

MIDWEST
2515 West 69 St.

Telef.
SAV. J. JANUŠAITIS ii J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
ASBACH URALT ............... 5th.4.79
MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5-39 
VVHITE HORSE 
SCOTCH AVHISKY
MARTINI or
MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98 
CANADIAN WHISKY 
8 metų senumo...........
DUJARDIN GERMAN 
BRANDY .................
LONDON DRY GIN 
80 proof KVORTA .... 
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT.................
IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2.98 
KIJAFA vynas......................5th. 1.75
BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98

5th. 4.98

5th. 3-98

5th. 5*29

5th. 3.59

5th. 3.98
9.

10.
11.
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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Nereikėtų kartoti jau 
patirtos klaidos

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

įvykdymas, Lietuvių Bendruomenės ir ALT vaidmuo 3

Karo sąlygose, o ypatingai traukiantis nuo naujos 
sovietų okupacijos ir komunistinio teroro, buvo išdras
kyta daug šeimų. Įvairių painiavų aplinkybėse vyrai atsi
dūrė Vokietijoj ar kitur, o žmonos su mažais vaikais, ar 
ir vieni maži vaikai, liko pas gimines, žinoma, daugeliu 
atvejų, visa tai įvyko galvojant, kad pasitraukimas yra 
laikinis, bus galima greit atgal sugrįžti ir vėl drauge gy
venti.

Tas, tariamai laikinis pasitraukimas, prasitęsė iki 
šiandien, ir dar nežinia kiek metų toliau prasitęs. Viso
kiais atvejaig, apie greitą tokių šeimų susirišimą nor
maliose ir laisvose savojo krašto sąlygose, dar nėra jokių 
galimybių galvoti. Todėl ir belieka vienintelė galimybė 
rūpintis, kad pasilikusieji anapus geležinės uždangos, kaip 
nors čia galėtų atvažiuoti.

Tokie rūpesčiai, didelės ir neretai daug kaštavusios 
pastangos, eilę tokių išdraskytų šeimų sujungė, čia atsi
rado kelios dešimtys ten mažamečių paliktų vaikų, senų 
tėvų ir vieno kito žmona ar vyras. Kiek iš viso mūsų tau
tiečių, tokiose aplinkybėse yra atvykę, greičiausia, niekas 
tikros statistikos neveda ir jų skaičiaus niekas tiksliai 
negalėtų pasakyti. Bet nesunku tvirtinti, kad tokių, čia 
atsiradusių, skaičius greičiausia neprašoks 150. Tat, paly
ginant su išdraskytų šeimų skaičiais, atvykusių procen
tas yra labai mažas.

Kiekvienu, į čia atvykusiu, pirmiausia džiaugėsi tų 
išdraskytų šeimų nariai, artimieji, bet nemažiau džiau
gėsi ir visa lietuviškoji bendruomenė. Ir kaip nesidžiaug
si, jei ilgų metų svajonė išsipildė, o geležinė uždanga, su 
būdingais komunistinės sistemos pančiais, liko anapus.

Bet, taip mums besidžiaugiant, keliais atvejais ir 
nemažos staigmenos susilaukėm, štai, jau ne iš kur ki
tur, bet pirmiausia iš komunistinių laikraščių patyrėm, 
kad kokia tai senyvo amžiaus moterėlė, grįžta atgal. Ir 
grįžta, kaip tie komunistiniai laikraščiai sugeba išaiškinti, 
tik todėl, kad jiems nepatinka šioji kapitalistinė santvar
ka. O vieną kartą, dar net sugebėjo išaiškinti, kad grįžta 
pasiilgę laisvės ...

Komunistiniai laikraščiai apie tokius išvykimus greit 
sužino todėl, kad Sovietų Sąjungos pasiuntinybėje dirba 
toks Laurynas Kapočius, jų tarnų tarnas. Kai tik koks 
lietuviškas reikalas sovietų pasiuntinybėj atsiduria, tai 
pirmiausia pas jį ir patenka, kad surinktų reikalingiau
sias žinias. Ir, propagandos siekdami, iš pasiuntinybės 
jie jau pasirūpina, kad toji žinia galimai plačiau tarp 
lietuvių prasiplatintų. Tuo pačiu lietuvius nustebintų ir 
juos nors kiek demoralizuotų.

Niekad neteko patirti, kad atgal grįžtantieji, būtų 
padarę tokį pareiškimą, dar būdami šiame krašte, jog 
jiems čia nepatinka kapitalistinė santvarka ar jiems čia 
permaža laisvės. Tokio pobūdžio pareiškimų yra buvę tik 
nuvykus Į anapus, kada jie vėl atsidūrė gyventose vie
tose. O kas tokius pareiškimus, ir labai grubiai diktuoja, 
mums čia nėra jokio reikalo aiškinti. Visi ir taip labai 
gerai žinome.

Grįžimus atgal, kurių yra pasitaikę vienos rankos 
pirštais suskaitomus, apsprendė ne kas kitas, kai senti
mentas paliktai ilgai gyventai vietai ar ir labai artimiems 
giminėms. Tai, kaip taisyklė, padarė senesnio amžiaus 
moterys ir viena jaunuolė, ten palikusi savo sužadėtinį.

žinoma, tokiems atvejams pateisinti žmogiškai pri
gimčiai natūralių motyvų yra ir iš jų nevertėtų nei juok
tis, nei didelių istorijų daryti. Bet iš kitos pusės, mums 
prieš tuos asmenis ir tas įstaigas, kurios nuoširdžiai tal
kino, kad čia galėtų atvykti, reikia ir akis pakaitinti, ka
da sužino, kad atgal išvažiavo.

šiuo atveju, turint gyvenimiškos praktikos, nerei
kėtų j čia kviestis tokių seno amžiaus žmonių, kurių dalis 
vaikų ten gyvena, dirba ir kurie gali ten gyvenimą už
baigti. Geriau tokiuos da'niau paremti siuntiniais ir pa
dėti jiems, saulėleidžio sulaukusiems, ir i savo žemės 
kapuose atsigulti. Juk tokiems, čia atvažiavus, metais 
budintas ilgesys ir meilė savo ilgai nematytiems vaikams, 
per kelius mėnesius praeina. O vietoj ju. išauga naujas 
ilgesys paliktai tėvų žemei ir artimiesiems. Ir jie tuo 
ilgesiu apsirgę, tenori tik ten grįžti, kur anksčiau gyveno.

B. G.

UŽKULISIAI

Look žurnale pasirodžiusi kar
dinolo Spellmano biografijos iš
trauka, "išvyniojo iš bevelnos” 
buvusio prezidento Roosevelto
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asmenybę ir jo karo meto diplo
matiją.

Praeito sekmadienio Chicagos 
Sunday Tribūne komentuoja, kad 
Rooseveltas puikiai žinojo ką da
rąs, stiprindamas ir remdamas 
sovietų triumfą ir kolosą Euro
poje ir Azijoje. Roosevelto gy
nėjams tas faktas atimąs paskuti
nius du argumentus, kad Roose
veltas buvo per kvailas prama
tyti sąvo kūrybos rezultatą ir 
kad Stalinui jį apgavus Tehera
no ir Jaltos susitarimuose, tokie 
rezultatai savaime išėjo — jam 
to nenorint.

Rooseveltas, dar tris mėnesius

Chicagos žurnalistai su dideliu dėmesiu išklausė V. Adamkavičiaus pranešimo apie lietuvių dele
gacijos audienciją pas JAV prezidentą. Deja, Naujienų bendradarbis, paskutinėj eilėj, matyt gėdinda
masis to,ką kitą dieną laikraštyje parašys, neturėjo drąsos parodyti fotografui savo veido.

A. Gulbinsko nuotrauka

Vasario 13 d. ryto 10 vai. 
pirm. Šimutis iš Draugo patal
pų, čia pat esant ir vicepirm.

Adamkavičiui, paskambino J 
Washingtoną D. Martinui. Prisi
statęs Amerikos lietuvių dele
gacijos pirmininku, Šimutis klau
sė, ar būtų galima audiencijos 
metu laikytis tvarkos, kurią suta
ria pati delegacija (jis čia iš
dėstė vasario 12 posėdžio siūly
mus). Washingtono kalbėtojas 
entuziastiškai pritarė, pabrėž
damas, kad'tvarka yra pačios 
delegacijos vidaus reikalas.

Tuo pačiu metu, dar bekalbant 
su Martinu, pirm. Šimučiui iš 

Rooseveltas tęsė, kad Washingtono paskambino Allen, 
kuris sakė: š{ rytą jam skambi
nęs dr. Grigaitis, todėl jis no
ris pakalbėti su Šimučiu dėl au
diencijos tvarkos. Šimutis išdės
tė posėdy tartą tvarką ir pa
klausė Alleną, ar jis turis ką 
nors prieš. Allen užtikrino, kad 
viskas tvarkoj, tik jis prisi
bijąs, kad delegacijoj gali 
būti išsišokėlių. Norint jiems 
užkirsti kelią, reikią apsisau
goti iš anksto. Garantija — dr. 
Grigaičio užsitikrinimas vienin
teliu kalbėtoju. Šimučiui pareiš
kus nepasitenkinimą, kad Naujie
nų dienraštis sauvališkai šia 
linkme informuojąs visuomenę, 
nors Washingtone dėl audien
cijos tvarkos nesą jokio nusista
tymo, Allen apgailestavo, kad 
dr. Grigaitis skubinąsis šitaip 
informuoti visuomenę.

Baigiant pasikalbėjimą, buvo 
išreikštas pageidavimas dar kar
tą susisiekti 5 vai. vak. Šio ant
rojo pasikalbėjimo turinys LB 
atstovams nėra žinomas.

Baigęs kalbėtis, pirm. Šimu
tis pareiškė, kad, kaip ir buvo 
galima tikėtis, Washingtonas au
diencijos tvarkos neprimetąs. 
Todėl buvo suredaguotas pagal 
vasario 12 dienos posėdžio susi
tarimą pranešimas ir duotas Chi
cagos dienraščiams, Dirvai ir 
Sandarai (kitiems laikraščiams 
pranešimą siųsti buvo permaža 
laiko).

Perskaičius pranešimą tele
fonu dr. Grigaičiui, jis negalėjo 
sutikti, kad Adamkavičius me
morandumą skaitytų prieš jo žo
di. Kadangi tiek daug buvo gin
čytasi dėl svarbesnių dalykų, tai 
šis dr. Grigaičio reikalavimas 
rodėsi mažmožiu, ir jam nesi
priešinta.

Toks pataisytas pirmas ir ofi
cialus abiejų pusių sutartas pa
reiškimas pasirodė Drauge vasa
rio 14, Dirvoj vasario 15. Nei 
Naujienos, nei Sandara jo ne
skelbė, nors abiejų laikraščių 
redaktoriams jis Adamkavičiaus 
buvo {teiktas l rankas.

(Pareiškimo nespausdiname, 
. nes jis Dirvoje jau buvo nuro

dytą dieną. RED.)

prieš pirmąjį susitikimą su Sta
linu Teherane, pasakęs Spell- 
manui, kad artėją susitarimai, 
kada Britanijai ir Rusijai bus 
duota hegemonija Europoje ir 
Afrikoje, bet, kadangi "Britani
ja turi dominuojančius koloniali- 
nius interesus, turėtų būti da- 
leista, jog Rusija dominuos Eu
ropoje."
Stalinas, tikriausiai, gaus Suo
miją, Pabaltijo valstybes, ryti
nę pusę Lenkijos ir Besarabi
ją. Rooseveltas toliau galvojo, 
kad Europa turės pakelti "did
žiausius pakeitimus, kad prisi
derinus Rusijai, bet jis tik{s, kad 
per 10 ar 20 metų europietiška 
įtaka rusus padarys mažiau bar
bariškais." Europos žmonės, — 
jis pasakė -- turės visai papras
tai, pakelti rusų dominavimą su 
viltimi, jog už 10 ar 20 metų 
jie galės gražiai sugyventi su 
rusais." Galų gale jis tikėjosi, 
kad rusai persiimsią apie 40 
procentų europietiškų kapitaliz
mu, o Europa tiek pat sukomu- 
nistės.

Savo atsiminimuose "Aš ma
čiau apgautą Lenkiją", Roosevel
to ambasadorius Lenkijai, Arthur 
Bliss Lane, rašo, kad 1944 metų 
lapkričio mėnesi jis sugestijo- 
navo Rooseveltą, jog atėjęs me
tas būti griežtiems savo nusi
statymuose dėl Lenkijos nepri
klausomybės, prezidentas sar
kastiškai jo užklausė: "Do you 
want me to go to war with the 
Russians?"

Pasikvietus talkon mūsų isto
rikus, gal būtų pravartu surinkti 
ir paskelbti tų visų pragaištingų 
sutarčių medžiagą. Juk, dažnai, 
užklausti kodėl mes atsidūrėme 
čia, Amerikoje, -- neturime pa
rankaus atsakymo. O toji surinkta 
medžiaga mums labai lengvai pa
dėtų atsakyti Į šiuos laiškus:

KODĖL Lietuva neteko Ne
priklausomybės?...

KODĖL tauta naikinama masi
niais trėmimais?...

KODĖL koegzistentai dumia 
mums akis?...

KODĖL, dar eilę metų, pasi
baigus karui, tūkstančiai nuogų 
mūsų partizanų lavonų buvo vie
šai niekinami Lietuvos miestų ir 
miestelių turgavietėse?... KO
DĖL?...

VYTAS ELNIAS,
Chicago

NETEISINGA PAŽIŪRA
Kovo 2 dienos laiškų sky 

riuje, rašytame P. Vidugirio laiš
ke iš Kanados, siūloma išleisti 
knygutę apie Staliną ir išsiunti
nėti, kad ją "gautų visi paraudę 
mūsų tautiečiai, kurie yra išė
ję iš tos pačios socialistinės 
Keleivio mokyklos".

Nesu socialistiniųpažiflrųger- 
bėjas, bet man atrodo, kad laiks 
nuo laiko lietuviškoje spaudoje 
skelbiama mintis, kad socialis
tai ir komunistai yra vienas ir 
tas pats, nėra nei teisinga nei 
pagaliau bičiuliška socialistinių 
pažiūrų lietuviams, kurie nuo
širdžiai rūpinasi Lietuvos reika
lais ir lygiai atkakliai kovoja 
prieš komunizmą.

RAIMUNDAS MIEŽELIS, 
Willow Springs, III.

MEMORANDUMO DR.
GRIGAIČIO REDAKCIJA

Vasario 13 d. 15 vai. Adamka
vičius atvyko | Naujienas pas dr. 
Grigaiti pasiteirauti dėl memo
randumo. Buvo rasta, kad me
morandumas neišbaigtas, tebe
tvarkomas jo juodraštis. Dr. Gri
gaitis tikrino, kad viskas būsią 
laiku padaryta ir spaustuvė pasi
ruošusi savo darbą atlikti. Va
sario 14 memorandumą būsią ga
lima | Washingtoną išsivežti.

Žuvus viltims memorandumą 
pamatyti prieš išspausdinant (va- 
saio 12 posėdžio susitarimu, ga
lutinai j| suredaguoti turėjo Gri

gaitis ir Adamkavičius), Adam
kavičius išsiderėjo, kad 20 
spausdinto memorandumo egz. 
būsią palikta Chicagoj, kur juos 
galėsiąs jis pasiimti.

Vasario 14 d. 16 vai, iš Nau
jienų spaustuvės buvo gauti pa
liktieji memorandumo egzemp
lioriai.

Susipažinus su tekstu, buvo 
konstatuota, kad dr. Grigaitis 
nieko nekeitęs ir neatsižvelgęs 
l posėdy darytas pastabas. Pro
jektas buvo nepriimtinas ne tik 
dėl turinio, bet jame buvo palik
ta korektūros klaidų, mintys kar
tojosi, stilius neišlygintas - -visa 
tai darė šiurpų vaizdą. Taip pat 
spauda bei popierius nedarė de
legacijai garbės tok{ dokumentą 
prezidentui {teikti.

MEMORANDUMAS 
BENDRUOMENĖS 

REDAKCIJA

Susisiekus su kaikuriais poli
tikais bei diplomatais ir su LB 
Tarybos Prezidiumu, buvo apsi
spręsta rengti naują memoran
dumą. Darbas buvo atliktas per 
naktį, Draugo spaustuvė,talkina
ma redakcijos ir spaustuvės šta
bo narių, memorandumą išspaus
dino liuksusiniamepopieriuj--ir 
vasario 15 d. ryto 8 vai. jis jau 
buvo aerodrome, pakeliui {Wash- 
ingtoną.

LB atstovai Adamkavičius ir 
Rėželis, atskridę |Washingtoną, 
vasario 15 d. 15 vai. prisistatė 
delegacijos pirmininkui Šimu
čiui. Buvo pasiteirauta jo nuo
monės apie memorandumą. Di
deliam LB atstovų nustebimui, 
Šimutis pareiškė memorandumo 
dar nematęs. Jis pridūrė pra
šęs d r, Grigaiti memorandumą 
jam parodyti, bet pastarasis at
sakęs pergiliai j| padėjęs, tačiau 
viskas tvarkoj.

Tada dr. Grigaičio darbo me
morandumą pirm. Šimučiui paro
dė LB atstovai. Šimutis perskai
tęs pareiškė, kad tokio memo
randumo prezidentui rodyti esą 
negalima. PadėtĮ gelbstint, rei
kėsią šiąnakt memorandumą tai
syti ir mašinėle parašytą pre
zidentui {teikti.

Pirm. Šimučiui buvo pasiūlyta 
nueiti pas dr. Grigaiti ir me
morandumo reikalą iškelti nedel- (Nukelta Į 4 psl.)
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slant, nes iki vasario 16 ryto ne
daug telikę laiko. Šimutis atsakė, 
kad 5 vai, po pietų būsiąs Al
to Vykd, Komiteto posėdis, kur 
būsiąs svarstomas memorandu
mas ir tariamasi dėl pačios au
diencijos.

Kadangi audiencija ir memo
randumas taip pat rūpėjo LB 
atstovams, tad jie prašėsi įsi
leidžiami | posėd|. Pirm, ši
mutis atsakė, kad posėdis kon
fidencialus (kartu su Allen), to
dėl įsileisti negalima. Pakartoti
nai prašant, nes būsią svarstomi 
abi pusi liečią klausimai, pa
kartotinai buvo atsakyta.

Vietoj to pirm. Šimutis pasiū
lė Adamkavičiui nedelsiant dėl 
memorandumo susirišti su dr. 
Grigaičiu. Adamkavičius ir Rė
želis nuvyko | dr. Grigaičio kam
barį Pareiškus, ko ateita, dr. 
Grigaitis atsakė, kad memoran
dumas esąs geras. Gal ir neiš
ėjęs toks, kokio jis norėjęs, bet 
tai tik nuolatinių jo trukdymų 
bei erzinimo vaisius. Jei nebū
tume jo trukdę visokiais nerei
kalingais reikalais, memorandu
mas būtų sklandesnis. Bet pre
zidentas supras (liko neaišku,
ar prezidentas supras memoran
dumo turin{, ar supras, dėl 
ko memorandumas išėjo nesklan
dus?). Mėginimai {rodyti, kad 
toks memorandumas neįmano
mas {teikti, liko be vaisių.

Taip pat ir { Alto sekreto
rių kreiptasi prašant, kad būtų 
leista dalyvauti artėjančiame 5 
vai. posėdy, kur būsią svarsto
mi audiencijos ir memorandumo 
klausimai, bet ir jis atsakė, kad 
tai konfidencialus Alto žmonių 
posėdis, pagaliau nesą laiko apie 
tai daugiau kalbėti -- buvo atida
rytos durys, ir teko išeiti.

Bet iš pirm. Šimučio buvo iš
siderėta, kad ano konfidencia
laus posėdžio eigoje LB atsto
vai būsią painformuoti apie jų 
dalyvavimo galimybes, svarstant 
bendruosius audiencijos reika
lus. Prieš pat posėdi apie dr. 
Grigaičio darbo memorandumą 
taip pat buvo painformuotas ir 
Alto Vykd. Komiteto narys E. 
Bartkus.

Trumpai prieš 6 vai. vak. pas 
Adamkavičių ir Kėžel{ atėjo 
Bartkus pranešti, kad memo
randumas nesąs jau toks blogas. 
Esą jame smulkių klaidų, vienoj 
vietoj jis pats pasiūlęs ir pri
rašęs pakeitimą. Naujai patai
sytam memorandumui Bartkus 
surasiąs spaustuvę.

Kadangi ėjo kalba apie naują 
spausdinimą, nebebuvogalimail
giau laukti ir teko parodyti Drau
ge spausdintą memorandumą.

Susipažinęs su LB memo
randumu, Bartkus pripažino, kad 
jis neabejojamai geresnis. Ta
čiau jis vistiek negaljs būti pri
imtas, nes reikią ieškoti kompro
miso. Priešingu atveju rytoj | 
Baltuosius Rūmus tenueisią tik 
šeši asmenys...

MEMORANDUMAS — DR. K.
JURGĖLOS REDAKCIJA

Dabar LB atstovai jau galėjo 
patekti Į aną konfidencialų posė
di, kur, be Alto Vykd. Komiteto 
keturių narių, buvo dr. K. Jur- 
gėla iš Washingtono (Amerikos 
Balso red.) ir Allen, Nedelsiant 
buvo duotas susipažinti LB me
morandumo projektas.

I. projektą buvo reaguota šiaip: 
Pozityviai už jo priėmimą pasi
sakė vienintelis Šimutis. Dr. Gri
gaitis ir dr. Jurgėla pasisakė 
prieš. Vaidyla savo nuomonės 
nepareiškė. Bartkus laikėsi re
zervuotai.
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Čia paaiškėjo, kad ir dr. Jur
gėla taip pat turis atsivežęs me
morandumo projektą. Paklaus
tas, kas ji parašęs, nes žinąs 
iš praktikos, kad, kai Altas at- 
važiuojas be nieko, tai tenką per 
naktj viešbutyje rašyti. Norėda
mas to išvengti dabar, iš anksto 
paruošęs savo projektą.

Vadinasi, jau buvo trys memo
randumo projektai. Susipažinus 
su paskutiniuoju, jis buvo rastas 
neblogas, bet daugiau mažiau ak
centavo Amerikos Balso progra
mų lietuviškojo skyriaus var
gus. Toks smulkmeniškas vieno 
dalyko kėlimas bendriniame me
morandume atrodė ne vietoj.

MEMORANDUMAS ALLENO 
REDAKCIJA

Vyriausiuoju teisėju memo
randumų byloje buvo Allen. Jis, 
susipažinęs su LB projektu, pa
skelbė, kad visi trys memoran
dumai esą tokie puikūs (briliant), 
jog jis nežinotų, kuris iš jų yra 
išskirtinas...

Buvo aišku, kad šiame "teis
me” teisybės nebus rasta. Tačiau 
LB atstovai jame pasiliko ne sa
vojo projekto ginti, bet išrinkti 
geriausią iš trijų, nes esmėbuvo 
Įteikti prezidentui dokumentą, 
kuris nedarytųgėdos lietuviųtau- 
tai.

Darbo sklandumui užtikrinti 
memorandumo svarstyti pasiliko 
Allen, dr. Grigaitis, dr. Jurgėla 
ir inž. Adamkavičius. Trys va
landos karštų ginčų nedavė vai
sių. Ne blaivus reikalo spren
dimas, bet dr. Grigaičio savojo 
projekto kaip geriausiojo gy
nimas privedė prie sprendimo, 
kad iš trijų projektų Allen su
darys vieną. Taip gimė ketvirta
sis ir galutinis memorandumas.

Alleno vaidmenį memorandu
mų byloj ryškina šis įvykis. Apie 
23 vai. Allen viešbučio vestibiu
ly priėjo prie stovinčių dr. 
Alg. Nasvyčio, Adamkavičiaus ir 
Kėželio ir be jokių {vadų pa
reiškė: vyrai, jūsų memoran
dumas tikrai geras -- patys ma
tysite, kaip ištisai perrašiau vi
są eilę jūsų paragrafų. Ką gi 
aš turėjau daryti, kada reikėjo 
kaip nors išlaikyti namuose tai
ką?

KEIČIAMA TVARKA
Tą pat{ vakarą Alto Vykdoma

sis Komitetas susirinko posėd
žio su Allenu. Vasario 16 d, 
ryto 3 vai. Bartkus atvyko pas 
Adamkavičių ir Kėželj ir pra
nešė, kad tik ką dabar pasibai
gė posėdis ir pagal Baltųjų Rū
mų patvarkymą audiencijai nu
statyta tokia tvarka: Altas va
dovauja delegacijai, pirm. Šimu
tis pasveikina žodžiu preziden
tą, Adamkavičius perskaito de
legacijos dalyvių pavardes, o dr. 
Grigaitis bus pagrindiniu kalbė
toju. Taip nutarta, taip bus.

Bandyta paveikti Bartkų, kad 
tai vienašališkas aktas, susita
rimo laužymas. Be to, dr. Gri
gaičiui turint silpną balsą, ir 
pats įspūdis būsiąs neefektyvus. 
Bet Bartkaus šie argumentai ne
įtikino. Priešingai: prezidentas 
būsiąs giliai paveiktas, matyda
mas prieš save pražilusi senuką, 
drebančiu balsu prašanti užtari
mo okupuotai Lietuvai.

DELEGATAI RENKASI

Delegatai l Mashingtoną buvo 
sukviesti tokiu nedatuotu Ame

M O K A 31 E

dividendų už 
taupymo sąs

kaitas.

rikos Lietuvių Tarybos Vykdo
mojo Komiteto raštu:

Didžiai Gerbiamas:
Baltajam Namui sutikus, kad 

Prezidentas John F. Kennedy pri
imtų Lietuvių Delegaciją Lietu
vos Nepriklausomybės Dienai pa
minėti, turiu malonią pareigą, 
Baltojo Namo pavedimu, Jums 
pranešti, kad Jūs esate tos gar
bingos Delegacijos sąraše.

Delegacija bus laukiama Balta
jame Name lygiai 12 valandą 
vidurdieny, Vasario 16-tą die
ną.

Su pagarba:
(pas.) Dr. P. Grigaitis 

ALT Sekretorius

Vasario 16 d. Washingtone su
sirinko tokios sudėties delega
cija:

JAV LB Centro Valdybos na
riai — J. Jasaitis, V. Adamka
vičius, Z. Dailidka, A. Kėže- 
lis, LB Tarybos pirm. St. Barz
dukas ir vicepirm. Alg. Nasvy
tis;

Alto Vykd. Komiteto nariai — 
L. Šimutis, E. Bartkus, P. Gri
gaitis, M. Vaidyla, Alto Inf. Cent
ro direkt. M. Kižytė;

Altą sudarančiųjų grupių atsto
vai -- A. J. Rudis (ALRK Fe
deracija), V. T. Kvetkus (ALRK 
Susivienijimas), P. Dargis (Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je), V. Abraitis (A. Lietuvių 
Tautinė Sąjunga), St. Briedis (A. 
Lietuvių Socialistų Sąjunga), St. 
Gegužis (A. Lietuvių Tautinė 
Sandara);

Jonas Grigalius, J. Sonda, A. 
Varnas.

LB Centro Valdyba išsiuntė 
laiškus ir telegramas dr. Vi
leišio kviestiesiems delega
tams, atšaukdama jų pakvietimą 
ir apgailestaudama sudarytus ne
malonumus.

DELEGACIJOS POSĖDIS

Vasario 16 d. 10 vai. Washing- 
tono viešbuty delegacijos pirm. 
Šimutis sukvietė delegatų posė
di. Susirinko ne visi, nes ne visi 
l viešbuti buvo atvykę.

Pirmininkas painformavo, kaip 
audiencija bus vykdoma -- apie 
kontrolę įeinant, vykimo laiką 
ir kt.

Taip pat pranešė ir apie tvar
kos pakeitimą: esą, Baltųjų Rūmų 
patvarkymu, memorandumą 
skaitysiąs bei aiškinsiąs Alto 
sekr. dr. Grigaitis, o LB Centro 
Valdybos vicepirmininkui Adam- 
kavičiui Baltųjų Rūmų tepave- 
dama perskaityti... delegatų pa
vardes.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom 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. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8. ILLINOIS 
1‘hone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Vadinasi, mums jau pažįsta
mas "autoritetingasis šaltinis" 
nuėjo savo keliu iki galo!

LB Centro Valdybos pirmi
ninkui Jasaičiui protestuojant, 
delegacijos pirmininkas Šimutis 
paskelbė posėd{ uždarąs.

Adamkavičius: yra neišbaigtų 
klausimų, kada juos tarsim?

Jais buvo tariamasi čia pat, 
bet jau "privačiai".

AUDIENCIJA

Buvo susitarta lBaltuosius Rū
mus atvykti pusvalandžiu prieš 
audiencijos pradžią.

Kiekvienas buvo patikrintas du 
kartu -- prie vartų ir sargybos 
būste: pareigūnas prie pasakytos 
pavardės sąrašė dėjo kryželi.

Delegacijos nariai susirinko 1 
laukiamąjį kambarį, vadinamą 
žuvies kambariu.

Reikėjo pasirašyti memoran
dumą, bet jo vis nebuvo. Likus 
dešimt minučių iki 12 vai., Adam
kavičius su nepasitenkinimu dr. 
Grigaičiui privačiai pastebėjo, 
kad ko gero memorandumas dėl 
užsispyrimo ir liksiąs nepasi
rašytas. Dr. Grigaitis atsakė tu
ris kišenėj savo projekto vieną 
egzempliorių, tad būsią galima 
jj pasirašyti ir prezidentui {- 
teikti. Adamkavičius pastebėjo, 
kad jie turi kitą memorandumą, 
kur{, reikalui verčiant, būsią 
galima panaudoti. Grigaitis J tai: 
niekad! Laimingu sutapimu, ketu
rios minutės prieš 12 vai. buvo 
atvežtas naujai Washingtone iš
spausdintas memorandumas, ku
ri delegacijos nariai galėjo pasi
rašyti.

Lygiai 12 vai. delegacija buvo 
pakviesta l prezidento darbo ka
binetą. Prezidentas kiekvieną pa
sitiko prie durų ir pasveikino. 
Kiekvienas pasisakė pavardę ir 
gyvenamąją vietovę. Taigi sa
vaime atkrito "Baltojo Namo" 
Adamkavičiui numatytas delega
tų pavardžių skaitymas...

Visiems susirinkus ir susto
jus pusračiu apie prezidentą, de
legacijos pirmininkas Šimutis 
pristatė delegaciją -- supažin
dino su jos sudarymo pagrindais.

Po savo kalbos pakvietė žodi 
tarti LB Centro Valdybos vice
pirmininką Adamkavičių, kuris 
padėkojo prezidentui už š{ pri
ėmimą ypačiai šią lietuvių tau
tai reikšmingą dieną net tik iš
eivijoje, bet ir už geležinės už
dangos.

šioj vietoj prezidentas įsiter
pė, prašydamas paaiškinti jam 
šios dienos istorinę reikšmę.

Tada Adamkavičius žodi per-

V. Adamkavičius, kalbėjęs žurnalistų susirinkime apie lietuvių 
delegacijos pas JAV prezidentą sudarymą.

davė dr. Grigaičiui, pasiruošu
siam kalbėti. Grigaitis iš pasi
rašyto teksto paryškino memo
randumo mintis ir savo žody iš
dėstė sovietinės okupacijos pa
darinius. Baigęs jteikėpreziden- 
tui visų delegacijos narių pasi
rašytą memorandumą.

Delegacijos pirmininkas pa
prašė prezidentą padaryti pa
reiškimą.

Prezidentas:
Jam malonu priimti šią dele

gaciją ypatingą lietuviams die
ną.

Lietuvos problema jam seniai 
žinoma. Laimingu sutapimu, 1939 
m. jam teko būti Londone, kai 
Anglija ir Prancūzija derėjosi 
su Sovietų Sąjunga dėl sutarties 
ir kai derybos nutrūko dėl to, 
kad Anglija nesutiko patenkinti 
Sovietų Sąjungos pretenzijų Bal
tijos valstybių atžvilgiu.

Tarptautinė padėtis dabar sun
kinama naujų incidentų. Aktualus 
kolonializmo klausimas. Jums 
yra žinoma jo Jungtinėse Tau
tose pasakytoji kalba. Amerika 
yra prieš kolonializmą, taigi 
ir prieš kolonializmą Baltijos 
kraštuose.

Negalėdamas pažadėti kokių 
nors konkrečių įsipareigojimų, 
jis pasisakė visuomet stovėsiąs 
už visų tautų laisvės principą.

Baigęs kalbėti, prezidentas pa
sisakė kartu nusifotografuosiąs. 
Į kabinetą įsiveržė būrys fotogra
fų ir filmuotojų. Akino šviesos, 
spragsėjo aparatai.

Pagaliau audiencija buvo baig
ta. Išeinančius delegatus prezi
dentas lydėjo durų link ir vėl 
su kiekvienu atsisveikino. Inž. 
Rudis paklausė prezidentą dėl 
Baltijos valstybių okupacijos to
limesnio nepripažinimo ir prašė 
atkreipti dėmesį dėl senatan 
{neštos rezoliucijos ryšium su 
lietuvių kunigų persekiojimu Lie
tuvoje. Prezidentas užtikrino ir 
ateity laikysiąsis Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo, su re
zoliucija susipažinsiąs.

Išeidamas Varnas su prezi
dentu pasikalbėjo savo reikalais, 
dr. Nasvytis įteikė knygą "Leave 
Your Tears inMoscow" ir papra
šė su ja susipažinti.

Audiencija truko 20 min. su 
viršum. Delegaciją palydėjo 
kongresmanai Daniel Flood ir 
William Murphy, toliau tarpdu
ry stovėjo K. O’Donnell, specia
lus prezidento padėjėjas.

Išėjusius delegatus Baltųjų Rū
mų vestibiuly pasitiko spaudos 
atstovai. Gaila, spaustuvė nesu
spėjo pristatyti spaudai skirtų 
memorandumo egzempliorių, 
nors laikraštininkai teiravosi, 
kas yra prezidentui įteikta. Vė
liau atgabenti memorandumo eg
zemplioriai daliai laikraštinin
kų galėjo būti Įteikti.

Amerikos Balso redaktorius 
dr. K, Jurgėla, pasistatęs ant
frontinių durų laiptų mikrofoną, 
{rašė Į juostą LB Tarybos Pre
zidiumo pirm. Barzduko ir Alto 
Vykd. Komiteto pirm. Šimučio 
kalbas, skirtas Lietuvai.

SĄŽINĖS SĄSKAITA

Audiencija buvo didelis įvykis, 
bet josdžiaugsmątemdėpasiren- 
gimas, nebuvęs toks, koks nor
maliai turėjo būti. Nėra kokia pa
slaptis, jog būdavo momentų, 
kad grėsdavo delegacijai iširi
mas. Bet galutinius Bendruo
menės sprendimus lemdavo ypa
čiai du motyvai. Visų pirma buvo 
labai aiški Baltųjų Rūmų sąlyga: 
susitarkite ir atsiųskite vieną de
legaciją. Tad kokia sąžinė Bend
ruomenė galėjo demonstruoti 
Baltiesiems Rūmams pačių lietu
vių nesutarimą? Kaip Į tai būtų 
buvę pažiūrėta? Kokj vardą mes 
būtume pelnę? Antra, nuolat kar
tojame: bendrasis labas turi būti 
už viską aukščiau! Tad Bendruo-

A. Gulbinsko nuotrauka

menė ir aukojo šiam labui mažes
nės reikšmės vertybes, nors tai 
darė labai sunkia bei skaudama 
širdimi.

Buvo ištverta iki galo. Bet taip 
pat reikėjo padaryti Ir sąžinės 
sąskaitą.

Todėl delegacija tuoj po au
diencijos vėl susirinko posėdžio 
Washingtono viešbuty.

Posėdžiui pirmininkavo Šimu
tis, jis pirmasis ir pasisakė: 
Esąs vieningo lietuvių fronto 
skelbėjas. Prikišęs savo rankas 
ir prie JAV Lietuvių Bendruo
menės organizavimo. Norėjęs 
šios audiencijos pasisekimo. 
Nuotaikos periferijose priklau
sysią nuo mūsų pačių --kaipvis
ką perduosim, kaip atsiliepsim. 
Reikią gerų nuotaikų, tad iš va
žiuokim iš Washingtono nusitei
kę už vienybę ir susiklausymą. 
Galutinai paaiškėję, kad kultūri
niai sąjūdžiai taip pat neatleid
žiami nuo Lietuvos laisvinimo 
darbo, tad pradėkime naują mūsų 
gyvenime erą: susieikime visi 
krūvon!

Grigaitis: Buvę fikcijų, pasi
reiškę nesklandumų. Iš kur tai? 
Iš to, kad nesančios atskirtos 
veikimo sritys -- Bendruomenė 
kultūriniam darbui, Altas politi
niam darbui. Prieš pradedant 
rūpintis audiencija, Bendruome
nei reikėjo su Altu pasikalbėti, 
pasitarti, jf painformuoti. Audrų 
gyvenime negalima išvengti, ir 
jis nebijąs jų, nes daug pergy
venęs. Altas audienciją planavęs 
jau nuo birželio mėnesio. įsimai
šius Bendruomenei, viskas susi
pynė, padėtis įsitempė. Pasiruo
šimas buvęs toks sunkus, jog 
atrodę, kad neatlaikysiąs. Pa
našių sunkių dienų jis turėjęs 
tik kovose su komunistais. Ame
rikos lietuviai laukę "dypukų”, 
tikėjęsi iš jų talkos bei para
mos, bet nusivylę, nes dypukai 
pasirodę esą išdidūs, nesiskaitą. 
Su Šimučiu jis galjs bendrą dar
bą dirbti, nes abu dirbą tais 
pačiais motyvais, nesivaikydami 
pelno, nežiūrėdami naudos.

Adamkavičius: Bendras dar
bas reikalingas tam tikrų sąly
gų. Nebūtų reikėję kovoti, jei 
būtų buvęs gerbiamas žmonišku
mas, jei nuoširdžiai būtų buvę 
laikomasi susitarimų.

Dargis: Lietuvos laisvės klau
simu nesutarimo negali būti.

Barzdukas: Sutinkam, kad su 
Altu reikėję pasikalbėti ir pasi
tarti, bet, kai siekėm pereitais 
metais Alto, Balfo ir Bendruo
menės bendro posėdžio, Altas jo 
nenorėjo -- ir jis neĮvyko. Kai 
Baltieji Rūmai pasakė "susi
tarkite", Bendruomenės vardu 
lapkričio 25 vykau pas Alto pirm. 
Šimuti. Per prel. Balkoną suži
nojom, kad Altas audiencijos 
neiškąs ir su Bendruomenekartu 
mienąs. PLB Valdyba organizavo, 
vienybės konferenciją ir visus 

- Jūsų, daktare, atjauninimo piliulės gerai veikia!

kalbino dėtis, ji negalėjo įvykti 
Altui atsisakius joje dalyvauti. 
Taigi Bendruomenė kalbėjosi ir 
tarėsi.

Audiencijos byloj buvo du part
neriai, abu Baltųjų Rūmų pripa
žinti, jų oficialiai skelbiami ir 
t.t. Natūralu buvo, kad jie lygy
bės pagrindu ir bendradarbiautų. 
Ar taip buvo? Kad audiencija 
Įvyktų, Bendruomenė aukojo vis
ką, paaukojo net žmones, o Al
tas žmoniškumą ir kitų garbę 
mindė. Ar tai toks turėjo bū
ti bendradarbiavimas? Bend
ruomenė įvykius pergyveno dide
liu kartėliu ir skaudama širdi
mi, buvo padaryta daug ir di
delių nusikaltimų, todėl reikės 
taip pat atlikti viešą išpažint| 
ir padaryti viešą atgailą.

Grigalius, skaitydamas raštus, 
įrodinėja, kad Altas prezidento 
audiencijos pradėjęs ieškoti 1961 
metų pavasari. Kyla klausimas: 
jei ieškojo, kodėl nieko niekam 
nesakė? Kodėl to nežinojo net 
Alto pirm. Šimutis, rašydamas 
prel. Balkonui laišką?

Sąžinės sąskaitos reikalu dar 
kalbėjo Jasaitis, Dailidka,Bart
kus ir kt. Po audiencijos plačiai 
kalba visamūsų spauda. Ir reikia 
sutikti su Draugo vedamojo tei
gimu, kad audiencija buvusi 
mums skauti pamoka, kurios pa
darinių negalime dar pramatyti.

BAIGIANT

Mūsų čia teikiama medžiaga 
taip pat atsiranda atsiliepiant ( 
reikalavimus —paaiškinimų rei
kalauja LB Tarybos nariai, LB 
organai, spauda, paskiri asme
nys.

Pagrindiniai šios medžiagos 
šaltiniai yra LB Tarybos Pre
zidiumo susirašinėjimas, LB 
Centro Valdybos narių užrašai ir 
informacija. Dėl medžiagos gau
sumo visos paskelbti nebuvo ga
lima, todėl reikėjo tenkintis san
trumpomis. Bet trumpinta tiek, 
kad nenukentėtų vaizdo pilnumas 
bei ryškumas. Redagavimo dar
bas LB Tarybos Prezidiumo 1962 
kovo 6 dienos posėdy buvo paves
tas pirm. St. Barzdukui.

"Pro memoria" siunčiama LB 
Tarybos nariams, PLB Seimo 
nariams amerikiečiams, PLB 
Valdybai, JAV Liet. Bendruome
nės apygardoms ir apylinkėms, 
Lietuvos Pasiuntinybei Washing- 
tone ir konsulatams Amerikoje, 
politiniams veiksniams, delega
cijos nariams, lietuvių spaudai 
ir visiems tiems, kurie paaiški
nimų yra prašę.

Pirmasis "Promemoria" tiks
las -- painformuoti. Bet audien
cijos pamoka negalės taip pat 
likti be vienokių ar kitokių at
garsių, todėl "Pro memoria" tu
ri teikti taip pat medžiagos 
svarstymams bei sprendimams. 
Audiencijos klausimas, be abejo 
atsidurs ir artimiausioj LB Ta
rybos sesijoj.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
TARYBOS PREZIDIUMAS

Stasys Barzdukas 
Pirmininkas

Vytautas Kamantas 
Sekretorius

Clevelande, 1962.111.15

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.



1962 m. kovo 26 d. DIRVA Nr. 36 — 5

L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Dvylika brolių juodvar

niais laksčiusių, didžiausiu 
pasisekimu tris kartus vai
dintų Chicagoje, gegužės 
12 d. bus vaidinami Cleve
lande, Slovenian Audito
rium. Rengia Dirva jauni
mo talentų konkursą nu- 
keldama j rudenį.

Yra pageidaujančių, kad 
vaidinimas, atskiru spek
takliu būtų parodytas mo
kykliniam jaunimui. Tuo 
reikalu, kada ateinančią sa
vaitę Dirvos redaktorius 
lankysis Chicagoje su pra
nešimu Dirvos bendradar
bių klube, bus išsiaiškintos 
visos tokio atskiro spektak
lio galimybės.

• Literatūros vakaras 
{vyksta kovo 31 d., šeštadie
nį, Čiurlionio Ansamblio na
muose, 10809 Magnolia Dr., 
8 vai. vakaro. Dalyvauja 
poetai Henrikas Nagys, Al
gimantas Mackus ir dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

Vakaras ruošiamas Stu
dentų Santaros Clevelando 
skyriaus.

• Dail. J. Racila, mokė
damas už Dirvą, atsiuntė 
$5.00 auką.
• Reiškiu nuoširdžią skau

tišką padėką Clevelando lie
tuviškai visuomenei už gau
sų Kaziuko mugės lankymą 
ir entuziastingą skautiškų 
darbų parėmimą bei įverti
nimą. Ypatinga padėka pri
klauso žemiau išvardin
tiems asmenims, be kurių 
darbo ir pasišventimo mu
gės pasisekimas būtų ne
įmanomas :

Neringos ir Pilėnų Tun
tų Tėvų komitetams, po
nioms Stuogienei, Petkevi
čienei, Brigitai Nasvytienei, 
Čiuberkienei, Raulinaitienei, 
Gaižutienei, ,E i d i mtienei 
Kubiliūnienei, Čiurlionienei, 
Navickienei, Urbonavičie
nei, Giedraitienei, Damušie- 
nei, Petraitienei, Lazdine- 
nei; už visokeriopa pagalbą 
ir talką: Mirgai ir Džinarui 
Kižiams, p. Mockui, p. šen- 
bergui, p. Bacevičiui, p. Juš- 
kėnui, p. iRaulinaičiui, p. 
Peckui; už nuotaikingą mu
ziką ir mikrofonus — bro
liui sk. B. Rekui.

ps. A. Balašaitienė, 
Neringos Skaučių 
Tunto Tuntininkė

• Lietuvos jūrų skautijos 
40 m. sukaktis- kovo 18 d. 
Clevelande buvo kukliai, 
bet prasmingai atšvęsta. 
Jubiliejinėje sueigoje šv.

► EAST CLEVEL.IM) — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.f
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IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & VViIliam 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

Jurgio parapijos mokykloje 
dalyvavo bebrai, jūrų skau
tai, jūrų budžiai ir jūrų 
skautės su vadove v. vi. L. 
Brizgiene.

Sueiga pradėta tautos 
himnu. Jūrų syr. sktn. VI. 
Petukauskas papas akojo 
apie lietuviškosios skauti
jos pradžią, aukas prie 
Klaipėdos molų ir veiklą iki 
pastarųjų dienų.

Po oficialiosios dalies bu
vo dainos ir žaidimai. Suei
ga užbaigta Marijos gies
me. Šią vasarą, antroje rug
piūčio pusėje prie Custer, 
Mich., Pr. Rako liet, skautų 
stovyklavietėje bus jūrų 
skautijos jubiliejinė sto
vykla.

• Dr. inž Stp. Matas kovo 
18 d. Clevelando akad. skau
tų sueigoje Čiurlionio na
muose skaitė paskaitą apie 
raketas ir satelitus erdvėse. 
Paskaita, palydima vaizdų 
Ir filmų ekrane, buvo su di
deliu dėmesiu sueigos daly
vių išklausyta. Po sueigos 
prie kavos puodelio pasida
linta įspūdžiais.

• A. J. Natkevičius su 
JAV marinais praleidęs 
pusmetį Viduržemio jūroje, 
grįžo atgal į JAV-bes. Jis 
buvo parvažiavęs į Cleve
landą porai savaičių atosto
gų. Iš kelionių po įvairius 
kraštus jis parsivežė na
miškiams suvenyrus ir vaiz
dus. Prieš grįždamas iš Vi
duržemio jūros su ekskur
sija aplankė Paryžių.

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

DĖMESIO SIUNDAN
TIEMS SIUNTINIUS 

LIETUVON
Dėka Globė Parcel Ser

vice Ine. pastangų, yra gau
tas leidimas persiuntimui 
žemiau išvardintu dėvėtu, 
TIK GERAM STOVYJE, 
daiktų: papuošalai (jetvel- 
ry) žadintuvai, laikrodžiai, 
foto aparatai, siuvamos ma
šinos, rašomos mašinėlės, 
medžiolės šautuvai, darbo 
įrankiai, muzikos instru
mentai, transistor radio ir 
filmavimo aparatai. Dėvėtų 

SAVE BY MAEL 
POSTAGE PAED BOTH WAYS

drabužių bei avalynės siųs
ti neleidžiama.

Prieš pirkdami prekes 
siuntiniams, užeikite mūsų 
įstaigon ir pasitikrinkite 
kainas. Mūsų pagrindinis 
biznis yra siuntiniai, todėl 
prekes parduodame su la
bai mažu pelnu ir jokia 
krautuvė už tokias žemas 
kainas jums negalės par
duoti. Duodame keletą pa
vyzdžių :

Vilnonės japoniškos ska
relės $1.20, sienos kilimai 
50”x76” inčai tik $6.15, 
pliušo lovatiesės dvigubai 
lovai 200x240 centimetrų 
$15.50, mažesnės 150x200 
cm. $11,50. Medžiagos — 
nylon šifon su raštais $0.75 
jardas, rayon brocade medž. 
sukniom $1.10 jardas, vil- 
monis krepas suknutėm ar
ba moteriškiem kostiumė
liams $2.75 jardas, akso
mas, labai geros rūšies 
$2.40 jardas, nylonas su 
blizgučiais (labai pageidau
jamas Lietuvoje) $0.96 jar
das. Impilams medžiaga, 
austriška, 2 jardai pločio 
$1.65. Turime gerą pasirin
kimą, vietinių ir angliškų, 
medžiagų kostiumams bei 
paltams. Prekes duodame ir 
išsimokėjimui.

Didžiausia ir patikimiau
sia siuntinių persiuntimo 
firma yra: Globė Parcel 
Service Ine. Siuntėjai įsiti
kino, kad per šią firmą siun
čiami siuntiniai greičiausiai 
ir tvarkingiausiai pasiekia 
adresatą.

Clevelando skyrius: 1313 
Addison Rd., Cleveland 3, 
Ohio. Tel. UT 1-0806.

P. S. Pranešame, kad Cle
velando skyrius greitu lai
ku išsikels j naujas, geres
nes patalpas. Adresą pra
nešime vėliau.

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

Pav 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 sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i ų, jūsų sodinin- 
lt ei _ -
12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

Parengimu kalendorius
BALANDŽIO 1 D. Čiurlio

nio ansamblio namuose studentų 
ateitininkų metinė šventė.

BALANDŽIO 29 D. Čiurlionio 
ansamblio namuose Lietuviai 
Budžiai ruošia Maironio 100 me
tų gimimo sukakties minėjimą.

BALANDŽIO 28 D. 1962 m. 
Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos koncertas 
—vakaras Naujosios parapijos 
salėje.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

GEGUŽĖS 26 D. Korp. Neo 
Lithuania rengiamas literatūros 
vakaras.

BIRŽELIO 10 D. Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyklos 
šventė -- Gegužinė Neurų ūky
je. Esant Blogam orui -- šv. 
Jurgio parapijos salėje.

1962 m. RUGSĖJO 29 D. Dir
vos metinis spaudos balius - kon
certas.

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymas bus kitame Dirvos numeryje.

SPORTO DIENOS
VIDURINIŲ VAKARŲ APYGARDINIll 

VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI
Kovo 17 - 18 d. Chicagoje bu

vo susitelkę Vidurinių Vakarų 
sporto apygardos tinklininkai 
ir stalo tenisininkai. Čia įvyku
siomis varžybomis baigtos šio 
sezono apygardinės pirmenybės. 
Dabar belieka laukti Šiaurės A- 
merikos sportinių žaidynių, ku
riose dalyvaus apygardinėsepir
menybėse kvalifikavusios ko
mandos.

Vyrų tinklinyje tebuvo atsto
vaujami Chicagos Neries ir Cle
velando Žaibo klubai. Moterų 
tinklinyje prie Žaibo ir Neries 
dar prisidėjo Chicagos Aras.

Nedaugiau dalyvių pasirodė ir 
stalo tenise. Komandinės varžy
bos net nebuvo pravestos, nes pil
ną komandą pajėgė sudaryti tik 
Chicagos ASK Lituanica. Kieky
biniai skurdžios buvo ir vienetų 
varžybos. Dalyvavo tik 9 vyrai 
ir 3 moterys. Apygardoje veikiant 
JO klubų, toks menkas dalyvių 
skaičius negali džiuginti.

Vienintėle prošvaiste reiktų 
laikyti tolimosios Omahos Litua
nicos atstovų pasirodymą. Iš 
Omahos atvyko J. Kavaliauskas 
ir Kudirka. J. Kavaliauskas |- 
veikė visus varžovus ir pasipuo
šė apygardos meisterio vardu. 
Reikia pabrėžti, kad anksčiau 
įvykusiose prieauglio pirmeny
bėse, kiti du broliai Kavaliaus
kai irgi iškovojo pirmąsias vie
tas. Trys broliai Kavaliauskai 
yra nauji, pajėgūs teniso žaidi- 
kai mūsų sportiniame akiratyje.

Tinklinyje dvigubą pergalę iš
kovojo Chicagos Neris ir palau
žė Žaibo stiprybę. Vyrų klasė
je, žaidžiant dviejų minusų si
stema, Neris laimėjo abi rung
tynes. Pirmos rungtynės baigtos 
2:1 (11:15, 15:1, 15:13). Antros pa
sibaigė tokia pat pasekme. Setų 
santykis: 15:5, 9:15, 15:13

Žaibą atstovavo: J. Zorska, J. 
Vodopalas, A. Penkauskas, A. 
Liutkus, V. Morkūnas ir R. 
Babickas.

Ner| atstovavo: A. Blandys, 
F. Lukauskas, A. Bakanavičius, 
J. Kaunas, K. Pudymaitis, R. 
Barkauskas ir Z. Žiupsnys.

Moterų klasės pasėkmės: Ne- 
ris-Aras 2:0 (15:7,15:10; Žaibas

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

-Aras 2:0 (15:1, 15:4); Neris 
-Žaibas 2:0 (15:7, 15:0). Moterų 
tinklinyje iš Aro nieko daugiau 
ir negalima tikėtis. Komanda jau
na ir nepretenzinga. Tačiau iš 
Žaibo tinklininkių tikėtasi aukš
tesnės žaidimo klasės. Reikia 
manyti, kad Žaibas iki didžiųjų 
žaidynių spės pasitempti, atgauti 
formą ir neapvilti savo gausių 
gerbėjų.

Ner| atstovavo: O. Blandytė, A. 
Baloun, D. Maskoliūnaitė, D. 
Dambrauskaitė, T. Prunskytė, N. 
Stončiūtė, L. Milvertaitė,G. Juš
kaitė, J. Kavaliauskaitė ir E. 
Dockutė.

Žaibo sudėtis: A. Barzdukaitė,
I. Besperaitytė, R. Besperaity
tė, V. Karosaitė, A. Liutkutė,
K. Gelažytė, R. Staniškytė ir E. 
Vodopalienė.

Aro sudėtis: R. Česaitė, R. 
Minkevičiūtė, J. Gepnerytė, R. 
Sabaliauskaitė, R. Burbaitė ir 
M. Šileikytė.

Vyrų stalo teniso baigmėje su
sitiko J. Kavaliauskas, Omahos 
Lituanica ir J. Nasvytis, Cleve
lando Žaibas, Keturių setų kova 
baigėsi 3:1 (21:17, 17:21, 21:13, 
21:11) J. Kavaliausko pergale. J. 
Nasvytis, prieš ateidamas (baig
mę, 2:1 (21:13, 14:21, 21:16) lai
mėjo prieš J. Vodopalą, Žaibas.
J. Vodopalui varžybose teko tre
čioji vieta.

Moterų stalo teniso varžybose

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1464 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

D. Čerekienė- Točilauskaitė, 
atstovaudama ASK Lituanicą,pa
sirodė visa klasė pajėgesnė už 
savo priešininkes ir nesunkiai 
laimėjo visas rungtynes. Antrą 
vietą užėmė G. Juškaitė, Neris ir 
trečioje vietoje liko Berndzek, 
Cicero Ateitis.

Šiaurės Amerikos lietuvių vi
sų klasių stalo teniso žaidynės 
bus 7-8 balandžio Detroite. Žai
dynėms gautos naujos Ir moder
nios Cobo Hali patalpos. Tomis 
pat dienomis Detroite bus pra
vestos ir visos Š. Amerikos 
lietuvių plaukymo pirmenybės.

Ptr. P.

IR ŽINAI?
JAV sporto mėgėjų šalis, ta

čiau (rodyta, kad daugiau žmo
nių lanko muziejus, kaip sporto 
aikštes. Pav., Chicago miestas, 
turintis net du "major league 
baseball” klubus, nustatė, kad 
daugiau žmonių lanko Chicago 
Museum of Science and Industry 
negu baseball žaidimus "Chica
gos White Sox” ir "Chicago 
Cubs".

*
Apie 6 1/2 milijonų moterų 

mėgsta žuvauti ir nemažiau vie
no milijono medžioti, kaip sure
gistravo JAV Census Bureau. 
Kai vyrai eina Žuvauti ar med
žioti, galima iš karto pastebėti 
iš jų drabužių. Moterys gatvė
je tai neparodo, nes medžiotojo 
ir žuvautojo rūbai jas nevilioja 
išeiti | gatvę pasirodyti.

*
Moterys daugiau užmiršta 

daiktų traukiniuose, kaip vyrai. 
Štai Transit Authority of New 
York City iš savo varžytinių par
davė užmirštų 2,600 moterų ir 
tik 325 vyriškus skėčius, 76 mo
teriškų ir 57 vyriškų laikrodžių.
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KAS IR KUR?
• Įvykstančio Kultūros Kon
greso metu numatyta su
rengti simfoninį koncertą. 
Diriguoti pakviestas Jero
nimas Kačinskas. Kongre
sas rengiamas 1962 m. lap
kričio 22-24 dienomis Chi
cagoje.
• Architektas Jonas Mulo- 
kas Chicagos santariečių 
susirinkime kalbėjo apie 
moderniosios architektūros 
struktūrinių principų išsi- 
vystimą paliesdamas ir lie
tuvių architektūros bruo
žus.
• Skulptorius Antanas Mon
čys nuo kovo 16 d., su savo 
kūriniais dalyvauja Pary
žiuje, Damier galerijoje su
ruoštoje "Dvylikos ne figū
rinės tapybos prancūzų dai
lininkų ir dviejų skulpto
rių’’ parodoje, kur savo dar
bus yra išstatę skulptorius 
Pouchol ir žymūs prancūzų 
dailininkai: Barthier, Du- 
mont, Remy Esteve, Igon, 
Le Gwen, Lenormand, Lho- 
tellier, Morvarnt, Philippe, 
Pistre ir Poussine.
• Atsiųsta paminėti Sigito 
Pranckūno knyga "Ried
menys rieda pergalei”. Iš
leido spaudos bendrovė "Rū
ta” — 89 Napier St., Ha
milton, Ont., Canada.
• V. Endzelis, iš Toronto, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• Dr. Rimvydas Šilbajoris 
ir dr. Saulius šimoliūnas su 
ketvirtuoju Metmenų nu
meriu įsijungė į šio žurnalo 
redakcijos bendradarbių ko
lektyvą. Kiti redakcijos 
bendradarbiai yra Algiman
tas Banelis, Jonas Bilėnas, 
dr. Vytautas Doniela, Karo
lis Drunga, dr. Marija Gim
butienė, Zina Katiliškienė, 
Vincas Rastenis, Alina 
Staknienė, Julius Šmulkš
tys, Jonas švedas ir Vincas 
Trumpa.

Metmenis redaguoja dr. 
Vytautas Kavolis. Techniki
niu redaktoriumi yra arch.

PARYŽIAUS LIETUVIIĮ 
ŽINIOS

šv. Kazimiero, Lietuvos 
patrono dieną Paryžiaus 
lietuviai pažymėjo iškilmin
gomis mišiomis, kurias lai
kė Jėzuitų koplyčioje Pary
žiaus arkivyskupijos vysku
pas pagelbininkas J. Rupp. 
Ta proga pasakė labai gražų 
pamokslą, iškeldamas lietu
vių tautos prisirišimą prie 
bažnyčios ir savo valstybės 
nepriklausomybės. Lietuvių 
kalba kilnus pamokslas bu
vo pasakytas Paryžiaus lie
tuvių klebono kun. J. Pet
rošiaus.

Po pamaldų kun. J. Pet
rošius Jėzuitų namuose pa
vaišino lietuvių koloniją ir 
vysk. Rupp, kuris turėjo 
progos susipažinti su Pa
ryžiaus lietuviais. Vėliau 
klebono Petrošiaus bei Pa
siuntinybės sekretoriaus ir 
p. Liutkienės pakvietimu, 
pastarųjų bute įvyko pus
ryčiai vyskupo Ruppo gar
bei, kuriuose dalyvavo taip 
pat min. S. Lozoraitis ir Pa
siuntinybės patarėjas prof. 
J. Baltrušaitis ir jų žmonos, 
Tėvas jėzuitas R. Braun ir 
vyskupo sekretorius^

Vytautas Vepštas. Admi
nistracija: Ramojus Vaitys, 
615 Hinman Avė., Evan- 
ston, III. (keturių numerių 
prenumerata — 4 dol., Gar
bės prenumerata — 10 dol., 
šio numerio — 1,50 dol.).
• Punske, Lenkijoje, Mo
ters dienos proga, kovo 12 
d., lietuvių mokyklos V sky
riaus mokiniai, vadovaujant 
mokytojai N. Jakimavičie
nei, surengė savo mamy
tėms akademiją. Gimnazi
jos ansamblio "Atžalynas" 
nariai padainavo keletą pro
gai pritaikytų dainelių ii’ 
p a d e k 1 amavo eilėraščių. 
Penkto skyriaus mokiniai, 
atsidėkodami savo mamy
tėms už ilgais žiemos vaka
rais jiems sektas pasakas, 
gražiai suvaidino Buivydai-

Dr. Algirdas ir Irena KUDIRKAI, gyveną MasonCity.Ill., paaukojo 
Lietuvių Fondui 1000 dolerių.

Dr. Algirdas Kudirka yra gimęs 1923 m. Alytuje ir 1941 m. pradė
jo studijuoti mediciną Vytauto D. universitete Kaune. Medicinos 
mokslus baigė Tuebingene, Vokietijoje ir kol emigravimo Į JAV, 
dirbo gydytoju IRO ligoninėse. Atvyko Į Ameriką, kurĮ laiką dirbo 
New Yorke St. John ligoninėje. Atlikdamas karinę prievolę kapitono 
laipsnyje dirbo Marylando armijos ligoninėje, o nuo 1955 m. turi 
savo kabinetą Mason City, III.

Algirdas ir Irena augina keturis sūnus: Andrių, Tomą, Antaną, 
Joną ir dukterĮ Dainutę. Nežiūrint kad gyvena toli nuo Chicagos, 
nepraleidžia ne vieno didesnio lietuvių kultūrinio parengimo.

Detroito jūrų skautės ruošiasi Kaziuko mugei, kuri Įvyks balandžio 15 d. Pirmoj eilėj: E. Juškaitė, 
E. Brazaitytė, O. Kilikevičiūtė, J. Pusdešrytė, V. Griciūtė. Užpakaly stovi: draugovės globėja I. Lau
rinavičienė ir tėvų komiteto pirmininkė O. Šadeikienė. j. Gaižučio nuotrauka

tės "žiemos pasaką”. Moti
nos šiuo savo vaikų pasiro
dymu buvo sužavėtos.

Paskutiniu metu Vaita
kiemio kaime įsisteigė du

Seinų apskrities Ožkinių kaimo saviveiklininkai suvaidinę "Ne
nuorama žmona". Stovi ketvirtas iš eilės Lietuvių Kultūros Namų 
instruktorius Gediminas Kraužlys, kuris praeitą pavasari baigė 
Punsko gimnaziją. Su akordeonu sėdi grupės muzikantas Vytautas 
Uzdila.

A. Nasvyčio parašyta anglų kalboje knyga "Palik ašaras Maskvo
je" platinimas Chicagoje vyksta visu smarkumu. Štai trys giedrinin- 
kės Janina Radvilaitė, Rita Žukauskaitė ir Audronė Petrulytė 
renka aukas, kad šią knygą galima būtų padovanoti JAV senatoriams 
ir kongresmanams. a. Gulbinsko nuotrauka

Kovo 18 d. Los Angeles skautų mugėje Prie kavos puoduko su
sitikę losangeliečiai: p. Bielskienė, kons. dr. J. Bielskis, rašyto
jas J. Švaistas-Balčiūnas, A. Devenienė ir p. Balčiūnienė.

L. Kančausko nuotrauka

"Geri vyrai geria gerą girą" sako gražios jūrų skautės Los 
Angeles skautų mugėje svečiams, siūlydamos lietuvišką girą. 

L. Kančausko nuotrauka

ansambliai: vienas vyres
niojo amžiaus, o kitas — 
jaunimo. Vaitakiemio kai
mas yra labai didelis ir iš
simėtęs dideliame plote.

Keturi didieji menininkai 
padės paminėti Maironį 
Mūsų tautos dainiaus ir 

šauklio Maironio pagerbi
mui gegužio 5 d. keturi di
dieji atvažiuoja į Detroitą.

Tai bus: oper. sol. teno
ras Stasys Baras ir sopran. 
Monika Kripkauskienė, mu
zikas prof. Jakubėnas ir ak
torė Zita Kevelaitytė.

Minėti tą, dieną 7 vai. va
kare, duos Detroito ir Wind- 
soro lietuvių visuomenei 
kombinuotą, didelį ir gražų 
koncertą.

Koncertas bus gražioje, 
erdvioje, naujai atremon
tuotoje ir dekoruotoje, sa
lėje (1700 Hubbard ir Ba- 
gey gatvių kampas) netoli 
šv. Antano parapijos baž
nyčios.

Po koncerto ten pat bus 
šokiai ir veiks bufetas.

Ši koncertą rengia De
troito ramovėnai ir kūr. sa
vanoriai.

Prieš koncertą, balandžio 
mėn. 29 d., 10 vai. ryto, už 
kovojančios ir kenčiančios 
lietuvių tautos didelio poeto 
Maironio sielą, bus šv. An
tano bažnyčioje laikomos 
pamaldos. Per tas pamaldas 
Tėvas žiūraitis pasakys pa
mokslą.

Giedos ir šv. Antano pa
rapijos bažnyčios, muziko 
Mateikos vadova ujamas 
choras.

Detroito ir Windsoro lie
tuvių visuomenė prašome į 
pamaldas ir koncertą ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

J. M.

Neo Lithuania 
minėjimas-balius 

įvyksta gegužės mėn. 19 d.

DETROIT

CHICAGO
RIMO UlČtlČIO 

"RESEKMĖS”
Ne tik Dirvoje, bet ir kituose 

lietuvių bei amerikiečių laikraš
čiuose nemaža skaitėme apie Ri
mą Vaičaiti, plačiai iškilusi ėji
mo sporte jaunuoli šiame krašte. 
Nors būdamas jaunas vyras ir 
naujokas Amerikoje, per 2 metus 
jis išsimušė Į geriausiųjų ėjimo 
sporto atstovų tarpų Dėdės Šamo 
žemėje.

Šiame laikraštyje neseniai ra
šėme, jog per praėjusių Kalėdų 
varžybas Chicagoje Vaičaitis
I mylios ėjime įveikė net JAV 
meisteri Ron Zinn, parodydamas 
geriausią Amerikoje laiką kelių 
metų laikotarpyje. Tai buvo ma
lonus visiems lietuviams Įvykis, 
duodantis vilčių manyti, jog ir 
lietuviai sportininkai gali iškilti 
Į viršūnes šiame dideliame kraš
te.

Šių metų vasario mėnesio pa
baigoje R. Vaičaitis dalyvavo vi
sos Amerikos A. A. U. (Ama- 
teur Athletic Union) salės lengv. 
atletikos pirmenybėse NewYor- 
ko Madison SųuareGarden’e. Šio
se pirmenybėse 1 mylios ėjime 
jo stipriausiuoju varžovu buvo 
tas pats R. Zinn iš West Pointo, 
kurĮ Chicagoje buvo nugalėjęs. 
Tačiau š} kartą pasekmės buvo 
nelauktos: nors R. Vaičaitis atė
jo antruoju, jo rezultatas ne
buvo pripažintas. Kaip vėliau pa
aiškėjo R. Vaičaitis buvo dis
kvalifikuotas, matyt, nenorint, 
jog jis ir vėl taptų laimėtoju.

Kaip pats Vaičaitis sako, jis 
gavo tik vieną perspėjimą (dis
kvalifikavimui reikia dviejų per
spėjimu) ir tada sulėtino ėjimą, 
nenorėdamas gauti antrą Įspėji
mą. Labai jau buvo nuostabu ka
da atėjo atsiimti medalio už
II vietą ir sužinojo apie diskva
lifikaciją. Toks neteisingas pasi
elgimas jĮ gerokai sujaudino, 
nors kai kurių sportininkų palai
kymai ir šiame krašte yra gana 
dažni, ypatingai, kada amerikie
čiai jaučia savųjų pralaimėji
mą.

Gaila, kad R. Vaičaiti dabar 
nematysime sporto aikštėse, 
nors ir ne vien dėl jo nepasise
kimų New Yorke. Jis netrukus yra 
numatęs pradėti studijas (mo
kysis pilotu) ir jos pareikalaus 
ne tik daug pinigų, bet ir laiko. 
Iki šiol jo nemažas išlaidas, su
rištas su sportavimu, stipriai 
rėmė tėvas, o dali pridėdavo 
Chicagos Universiteto Track 
Club bei A. A. U. Vien tik (vai
rios ilgesnių atstumų kelionės 
buvo labai išlaidingos.

Galimas daiktas, jog R. Vai
čaitis, apsipratęs su savo studi
jomis, vėl sugrįš 1 savo pamėg
tąją sritį, kurioje, žinovų tei
gimu, jis šiandien yra pats ge
riausias visoje Amerikoje.

EDV. ŠULAITIS

Henrose viešbučio Grand 
Bali salėje.

Stalus iš anksto galima 
užsisakyti ir pietums bilie
tus įsigyti Neringoje, pas 
Korp! Neo Lithuania filis
terį VI Paužą.

RAIMUNDĄ ir LIUDĄ KIRšTEINUS, 

mirus jų mylimai motinai, nuoširdžiai už

jaučia ir liūdi

Polė, Linas Staškūnai ir 
Rapolas Valodka

PARAGIHKIT SAVO PAŽĮSTAMUS 
UŽSIPRENUMERUOTI DIRVĄ

DIRVA
6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □ 
Už metus — $10.00 □

UŽ 6 mėnesius — $6.00 □

Užsakytojas;

(Vardas, pavardė)

(Adresas)


	1962-03-26-Darvia 0001
	1962-03-26-Darvia 0002
	1962-03-26-Darvia 0003
	1962-03-26-Darvia 0004
	1962-03-26-Darvia 0005
	1962-03-26-Darvia 0006

