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KOMUNISTU IDEOLOGINIO FRONTO UŽDAVINYS 
LIETUVOJE - MĖSA IR PIENAS

Balandžio vidury Vilniuje buvo 
sušauktas komunistų pasitarimas 
"ideologinio darbo klausimais". 
Po ilgos Sniečkaus kalbos, ku
rioj jis dar kartą išsakė visus 
nesuskaitomą kiekį kartų saky
tus šablonus, buvo priimtas ir 
paskelbtas atsišaukimas "1 vi
sus ideologinio fronto darbuoto
jus", kuriame pabrėžė, kad

"šiandien mūsų visų pastan
gos turi būti nukreiptos į ypa
tingai svarbų komunizme sta
tybos barą — galingą žemės 
ūkio išvystimą. Neatlieka sa
vo pareigų tas ideologinis dar
buotojas, kuris neskiria di
džiausio dėmesio žemės ūkiui"

Prezidento Antano Smetonos 
monografija jau pradėta rinkti
A. L. Tautinės Sąjungos 

Valdyba dėkodama p. K. 
Pociui už skatinantį laišką 
ir suteiktą paskolą Prezi
dento Antano Smetonos mo
nografijai išleisti šia proga 
praneša visų žiniai, kad:

• A. L. T. S-gos Valdyba 
kaip Prezidento Antano 
Smetonos monografijos lei- 
lėjas pasirašė sutartį su 
Vilties Draugijos Valdyba 
kaip spaustuvės atstovu 
monografijai išspausdinti,

• kad monografijos rank
raščių dalis jau yra per
duota Vilties spaustuvei, 
kuri monografijos rinkimo 
darbą pradėjo. Monografi
jos spausdinimo darbas nu
matomas baigti šių metų 
rugsėjo mėnesio viduryje,

• A. L. T. S-gos Valdyba 
artimiausiu laiku išsiunti
nės visiems S-gos skyriams 
p r e n u meratoriams rinkti 
lapus ir aplinkraštį su deta
liais paaiškinimais, liečian
čiais monografijos spausdi
nimą ir platinimą,

• A. L. T. Sąjungos Val
dyba yra dėkinga už iki šiol 
gautą finansinę paramą, be 
kurios monografijos išleidi
mas nebūtų buvęs įmano
mas pradėti. Iki šiol gautos 
stambesnės aukos: NN as
muo 750 dolerių, A. L. T. S. 
East Chicagos skyrius 600 
dolerių, ALTS Richmond 
Hill skyrius 200 dolerių, 
ALTS Chicagos 3 skyrių 
sudėtinė auka 100 dolerių 
ir p. J. Ginkaus garbės pre
numerata 50 dolerių. Gau
tos paskolos: p. K. Pociaus

Be žodžių...

Konkretus tos ideologijos sie
kinys:

"Turime pasiekti, kad būtų pa
gaminta ko daugiau mėsos ir 
pieno".

Konkretus uždavinys:
"Kad iš hektaro prikultume ne 
mažiau kaip po 11 centnerių 
grūdų, gautume po 350 cent
nerių kukurūzų žaliosios ma
sės su burbuolėmis, po 170 
centnerių cukrinių runkelių, po 
100 centnerių bulvių”, nes -- 
jei "bus kukurūzų, cukrinių 
runkelių, pupų, žirnių -- bus 
mėsos, pieno, sviesto, kiau
šinių."

2000 dolerių ir NN asmuo 
70n dolerių.

Tai graži sudėtinio darbo 
pradžia. Jo sėkmingas iš
baigimas neabejotinai pa
reikalaus iš mūsų visų ir 
daugiau aukų ir darbo. Su 
visų pagalba, mes tikime, 
kad jis laiku bus garbingai 
užbaigtas.

A.L.T. S-gos Valdybos 
vardu V. Abraitis, 

pirmininkas

A. L. T. S-GOS
CENTRO VALDYBAI

šių metų balandžio mėn. 
14 dieną, siunčiu Tamstom 
dviejų tūkstančių (2.000) 
dolerių čekį, paskolos for
moje Prezidento Antano 
Smetonos monografijos iš
leidimui.

Drauge noriu pasveikinti 
dabartinę A. L. T. Sąjungos 
Valdybą, kuri ilgai užsitę
susį monografijos leidimo 
darbą pradeda įgyvendinti 
realybėje. Tamstom tenka 
sunkus ir didelis darbas 
įvykdyti monografijos išlei
dimas ir išplatinimas.

Bet aš tikiu, kaip mano 
skyriaus Valdyba, taip ir 
kiti skyriai ateisim Tams
tom j pagalbą — platinimo 
darbe. Kiekvieno bendra
minčio ir susipratusio lietu
vio knygų lentyna bus pa
pildyta Antano Smetonos 
monografija.

K. Pocius,
A.L.T. S-gos East 
Chicago skyriaus 

pirmininkas

Toki raginimai, tiesa,yra kar
tojami kasmet, ir juose "bū
tinai pasiektini" derliaus lygiai 
nekartą buvo užsibrėžiami net 
ir didesni. Bet dirvos vis dar 
duoda derliaus žymiai mažiau, 
negu atsišaukimai. Naujiena dabar 
tik ta, kad atsišaukimas kreipia
mas jau nebe { žemdirbius ir jų 
instruktorius, o j "ideologinius 
darbuotojus ". (Specialistais 
Chruščiovas nepatenkintas, juos 
nustūmė { šalį ir žemės ūkio 
tvarkymą visoj imperijoj pavedė 
patiems pirmiesiems partijos 
sekretoriams. Ir Lietuvoj dabar 
"vyriausias ūkininkas" Sniečkus)

"Ideologai" nori stengtis gau
ti iš Lietuvos dirvų ne mažiau, 
kaip po 11 centnerių (šimtkilog- 
raminių) grūdų. Dabar tokio der
liaus dar negaunama. O 1939 
metais visos Lietuvos dirvų vi
dutinis grūdų derlius buvo 
12.7 šimtakilograminių centnerių 
(Vilniaus krašte tik 8.6 centne
riai, tad skaitant be Vilniaus 
krašto, vidutinis derlius buvo 
13.3 centneriai. Čia nebeskai
čiuotas nei Klaipėdos kraštas, 
kur derliai būdavo aukštesni).

Cukrinių runkelių derlius, ku
rio "ideologai" tikisi susilaukti 
bent 170 centnerių iš hektaro, 
1939 metais buvo 192 centneriai, 
bet tai buvo runkeliams bloges
nieji metai. 1935-39 metų vi
durkis buvo 204 centneriai.

Bulvių derlius 1939 metais bu
vo 116 cnt., 1935-39 vidurkis — 
117 cnt., o dabar užsibrėžiamas 
idealas -- 100 centnerių... Ir sa
ko, kad, jeigu tas idealas bus pa
siektas, tai jau bus "galingas 
žemės ūkio išvystymas".

Priemonės, kuriomis "ideolo
gai" sieks derliaus padidinimo, 
nurodomos tokios:

"klubai, bibliotekos, kultūros 
namai, liaudies teatrai bei uni
versitetai, įvairios kultūrinio 
darbo formos — teorinės kon
ferencijos, saviveiklos vaka
rai, knygų aptarimai, kūrybi
nės diskusijos -- turi padėti 
žemdirbiams įsisavinti prie
šakinio žemės ūkio mokslo pa
siekimus, pažangiausią agro
techniką, skleisti mūsų Švy- 
turių-pirmūnų patirimą".

Šalia to, atsišaukimas primena 
ir kitus Lietuvos kvislingų "gal
vos skausmus", ragindamas kaip 
nors gydytis:

"ryžtingai šluokime praeities 
dulkes... paskelbkime ryžtin
giausią kovą socialistinio tur
to grobstytojams, įvairiems 
veltėdžiams, asmenims, kurie 
piktnaudžiauja savo tarnybine 
padėtimi., spekuliacijai, ego
izmui, karjerizmui, palaidu
mui..."

(LNA)

Baltimorės paštų viršininkui W.F. Laukaičiui įteiktas Prezidentinio Komiteto Invalidų Samdymui 
pasižymėjimo ženklas. Nuotraukoje iš kairės: JAV paštų ministeris (Postmaster Generai) J. Edward 
Day, Baltimorės paštų viršininkas William F. Laukaitis, Prezidentinio komiteto pirmininkė Esther 
Van Wagoner Tufty ir paštų ministerio pavaduotojas Richard J. Murphy, paštų ministerio priėmimo 
kambary Washingtone, kur įvyko pasižymėjimo ženklo įteikimo iškilmės. Šis ženklas duotas už {pa
tingus nuopelnus ir invalidų samdymo skatinimą.

W. F. LAUKAITIS • ARTIMO MEILĖS TARNYBOJE
Jungtinių Amerikos Val

stybių ministerių kabineto 
nutarimu, Baltimorės mies
to Pašto viršininkas Wil- 
liam F. Laukaitis už savo 
žymųjį darbą administruo
jant Baltimorės miesto ir 
priemiesčių paštii įstaigas, 
buvo apdovanotas ypatingu 
garbės ženklu — Public 
Personai Award. Apdovano
jo — medalį įteikė Genera
linis Paštų Ministeris Ed- 
ward J. Day, dalyvaujant 
daugybei tarnautojų bei 
darbininkų atstovams ir 
Vienai žymiai laikraščių ko
respondentei Esther Van 
Wagoner Tufty.

Šiuo ženklu ministerių 
kabinetas gali apdovanoti į 
metus tik vieną asmenį ir

JAV bando atominius ginklus
JAV karo aviacijos lėktuvai 

numetė atominę bombą Christ- 
mas (Kalėdų) salos apylinkėje 
Pacifike. Po ilgo delsimo ir de
rybų su sovietais nevaisingumo, 
Statė Departmento atstovas pra
nešė, kad pasaulis privalo sup
rasti, jog atmosferiniai atomi
niai bandymai privalėjo būti pra
dėti kad ir nenoromis. Sovietų 
Sąjungai atsisakius susitarti dėl 
efektyvaus ir abiem pusėm pri
imtino draudimo tęsti tolimes
nius bandymus, JAV nebeturi ki
to pasirinkimo turint omenyje sa
vo ir lasvojo pasaulio saugumą.

Ta proga JAV neįprastai griež
tu tonu įspėjo nusiginklavimo 
konferencijoje Ženevoje dalyvau
jančių neutraliųjų valstybių at
stovus, kad nutraukimas tuo klau
simu derybų ryšyje su pradėtais 
bandymais būtų laikomas nedrau
gingu aktu. JAV priminė faktą, 
kad derybos buvo tęsiamos Sov. 
Sąjungai pradėjus atominius ban
dymus praeitų metų rugsėjo mėn.

Aišku, kad neutraliųjų valsty
bių atstovai turės palaukti aiš
kesnių tuo reikalu savo vyriausy
bių nurodymų.

Vakarų Europos reakciją gali
ma susumuoti į anglų spaudos 
pareiškimus, apgailestaujančius, 
kad tokie bandymai iš viso pri
valo būti vykdomi. Bet dėl to 
kaltas esąs ne Kennedy, bet 
Chruščevas.

Kitokiems bandymams ruošia
ma Vak. Vokietijos opinija, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
įspėjo vyriausybę ir parlamentą, 
kad laikas jau paruošti kraštą 
"rizikingiems, pavojingiems ir 
nepopuliariems sprendimams”, 
galintiems kilti iš JAV ir Sov. 
Sąjungos derybų Berlyno klausi
mu.

Vak. Vokietija buvo pritrenku 
nesenai išaiškėjusiais JAV vy
riausybės pasiūlymais, laiko
mais derybų baze susitarimui su 
Sov. Sąjunga.

tik vieną kąrtą. Tad šį kar
tą ta garbė teko mūsų ma
loniam tautiečiui W. F. 
Laukaičiui, kuris niekad ne
vengia pabrėžti savo tau
tybės.

šį kartą jo nuopelnai in
validų samdyme ir to sam
dymo skatinime pasireiškė 
įsitikinimu, kad tai nėra 
miražas ar svajonė, bet pro
duktyvaus darbo tikrenybė. 
Jo pastangomis buvo pri
imta į darbą tokių nelaimin
gųjų apie 50 žmonių. Jie 
buvo apkrauti pilna darbo 
norma ir tik tada buvo iš
eita su pačia šia problema 
gyvenimo viešumon nepabi
jojus nesėkmės susikompro
mituoti.

Nervų ir "šaltojo karo” tąsa 
papildoma Chruščevo užsimoji
mu didesnę reikšmę skiriant Sov. 
Sąjungos užsienio prekybos ir 
ekonominės paramos užsienyje 
klausimams, tam reikalui įstei
giant naują vyriausybės institu
ciją, ar geriau sakant, iš užku
lisyje veikusios padarant viešą 
ir autoritetingą instituciją, Kar
tu įvedama ir naujų veidų Sov. 
Sąjungos vyriausybėn. Naujosios 
institucijos vadovu skiriamas M. 
A. Lesečko.

Be kitų pakeitimų pažymėtinas 
žemės ūkio ministerio M.A. Ol- 
šanskio pakeitimas K. G. Pysinu.

(Nukelta J 2 psl.)

LIETUVIŲ VARDU IR LIETUVOS GARBEI!
Vienoje lituanistinėje mokykloje mokytojas klausinėjo pirmo

jo skyriaus mokinių ką jie žino apie Lietuvą. Tarp įvairių at
sakymų, visi kaip vienas žinojo, kad Lietuva du kartus yra bu
vusi Europos krepšinio meisteriu.

Lietuviškasis krepšinis yra virtęs moderniosios mūsų tau
tos istorijos saga, uždegusi sportininkų mases, užimponavusi 
savo didžiaisiais laimėjimais visus mūsų visuomenės sluoks
nius, atlikusi milžinišką vaidmenį Lietuvos sporto reprezenta- 
vimui ir Lietuvos vardo garsinimui. Lietuviškasis krepšinis, 
kartu su kitomis stipriau įsišaknijusiomis mūsų kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo apraiškomis plačiai reiškiasi ir Š. 
Amerikos lietuvių sportinėje veikloje. Tai rodo ir šio savait
galio Chicagoje vykstančios XII §. Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių krepšinio varžybos, sutraukusios 29 rinktines krepši; 
nio komandas su trimis šimtais sportininkų atstovaujančių įvai
rių mūsų kolonijų 12 sporto klubų.

Šie metai Lietuviško krepšinio istorijoje yra neeiliniai. Jie 
40-tieji nuo pirmųjų Lietuvoje krepšinio rungtynių, 25-tieji nuo 
atmintino pirmojo Europos meisterystės laimėjimo. Jie, taip 
pat, skirti I-Sios ir vienintelės 1938 m. Lietuvių Tautinės Olim- 
pijados prisiminimui. •

Fizinio Auklėjimo ir Sporto komitetas sveikina rinktinius mū
sų krepšininkus suskridusius iš tolimiausių kampų į XII žaidy
nes. Tegul jūsų kovos būna sportiškos, pilnos jaunatviškos nuo
taikos ir praeina didžiųjų Lietuviško krepšinio laimėjimų tra
dicijos nuotaikoje. Esame vieninteliai kurie savo sportinius su
gebėjimus galime demonstruoti lietuvių vardu ir Lietuvos gar
bei!

ŠALFASS Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas

Metai bėga, buvusieji in
validai kartais gydytojo 
patikrinami dirba norma
liai, sklandžiai, drauge su 
sveikaisiais.

O koks tų šeimų džiaugs
mas, kad tėvas — šeimos 
galva, grįžta penktadieniais 
į namus patenkintas su pil
na normalaus sveiko žmo
gaus uždarbiu.

Šeimų džiaugsmui ir pa
sididžiavimui nėra ribų.

Kad visa tai sugalvoti ir 
įkūnyti nelaimingų žmonių 
svajonę padarius realybe, 
daug valandų reikėjo W. F. 
Laukaičiui praleisti prie 
stalo, kol visa tai virto rea
lybe. Pagelbėjimas vargs
tančiom šeimom įsikurti pa
kenčiamai gyvenimo sūku
riuose, drąsiau žiūrėti gy
venimo ateitin, tai tikrai 
vertas pasididžiavimo dar
bas. Neveltui ir Baltimorės 
miesto socialinis skyrius su 
burmistru Graidy rado rei
kalą tuo įvykiu pasidžiaug
ti, nes tuo būdu- jam suma
žėjo šelpiamiųjų našta, ap
rūpinus dalį invalidų — be
darbių nuolatiniu ir pasto
viu darbu.

Per visą tarnybos laiko
tarpį pradedant 1957 me
tais W. F. Laukaitis fede
ralinės, valstijos ir privačių 
organizacijų už nuopelnus 
yra gavęs jau apie 40 įvai
rių atsižymėjimo ženklų ir 
pagyrimo lapų.

Antanas česonis
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KAIP IŠ PRADŽIOS, TAIP IR VISADOS
V. Munterio laiško reikšmė (3]

"Kai 1954 metais mes buvome 
pirma laiko paleisti," -- tęsia 
Munteris savo pasakojimą, — 
"neišbuvę dar Beri jos laikų žmo
nių mums paskirto 25 metų lais
vės atėmimo laiko, likimo valia 
mes atsidūrėme senoviniame 
Vladimire prie Kliazmos. Tuo 
metu mes dar neturėjome teisės 
grįžti gyventi įgimtąją Latviją, ir 
mums teko įsitaisyti dirbti ir 
pradėti gyventi iš naujo visiškai 
nepažĮstamame mieste”.

Tos apdailintos eilutės skaity
toją tik paragina įstatyti | jas tik
ruosius dalykų ir įvykių pavadi
nimus. Kas tie "Berijos laikų 
žmonės”? Tai institucija, tuo me
tu vadinta NKVD vardu. Institu
cija, kuri veikėnetikBerijos, bet 
ir Ježovo, ir Jagodos, ir Men- 
žinskio, ir Dzeržinskio laikais, 
institucija, kuri, pirma vadinta 
Čeką, NKGB, vėliau - MVD, da
bar -- KGB, veikia "plačiojoj tė
vynėj" visą laiką, nuo pat ko
munistų klikos įsigalėjimo Rusi
jos imperijoj, ir veikia todėl, kad 
ji yra pagrindinis "proletariato” 
diktatūros {rankis. Pri
klausymas nuo šios institucijos 
valios yra svarbiausias ir ap
čiuopiamiausias likimo bruo
žas visų kraštų ir visų žmonių, 
kurių savosios valdžios anais 
metais turėjo "grąžinti įgalioji
mus".

Munteris primena, kad ta ins
titucija ("Berijos laikų žmonės”) 
be jokio prasikaltimo netgi prieš 
sovietinius įstatymus, be jokio 
teismo, be jokio kuo nors grjsto 
apkaltinimo, savo nuožiūra ėmė 
ir paskyrė jam, jo nieko dė
tai žmonai, kaip ir nesuskaito
mai daugybei Latvijos, Lietuvos, 
Estijos irgi nieko dėtų žmonių 
net 25 metus "laisvės atėmimo". 
Lyg laisvė nebūtų buvusi atimta 
jau tomis pačiomis birželio 15-17 
dienomis 1940 metais... Ar tai 
buvo laisvė, kada ir paties Mun
terio visa šeima, tuojau po "įga
liojimų grąžinimo" buvo i š - 
siųsta iš Latvijos | Voronežą?

Munteriams 25 metai kalėjimo 
buvo paskirti ryšium su Hit
lerio žygiu prieš Sovietiją (ket- 

[ IŠ RIŠO PASAULIO

(Atkelta iš 1 psl.)
Būdinga, kad E.A. Furceva, 

"nebeiJrinkus" jos | "sovietą" 
deputate, vistiek buvo dar palik
tas kabineto kultūros ministerio 
poste. Jos išėjimo buvo laukta 
dar ir todėl, kad ji buvo nusto
jusi posto ir partijos centrinia
me komitete.

Naudinga taip pat Įsidėmėti, 
kad ne kitur, o Maskvoje buvo 
paskelbti "valdžios" pasikeiti
mai ir kitose Sovietų "respubli
kose".

Pats Chruščevas skelbia, kad 
Latvijos "premjeras" Janis V. 
Peivė pakeistas V. P. Rubeniu.

Įdomu bus patirti, kiek ir kaip 
ilgai išsilaikys "veteranai" 
Sniečkus su Paleckiu. 

BALSUOKIT Už
ADVOKATĄ TURINTĮ, VIRŠ 25 M. PRITYRIMO

FRANK J.

AZZARELLO
ftr J0DIE 

Cmmmi Mms Ceirt
RENKAMAS TERMINUI IKI 1967 M. SAUSIO I D. 

TURI SUGEBĖJIMUS, GARBINGUMĄ, PRITYRIMĄ IR 
KVALIFIKACIJAS.

Patvirtintas Demokratų Vykdomojo Komiteto

ON HIS RECORD
RE-ELECT .... FRANK R.

POKORNY
Statė Representative

DEMOCRAT
V Veteran - World War II
V Service — Phillipines & Korea
I. Kleppel, Sec’y. • 11912 Buckeye Rd., Cleve., O.

virtą karo dieną). Karui kilus, ir 
kituose kraštuose asmenys, įta
riami kaip galimi priešo šali
ninkai, esti internuojami. Tai dar 
suprantama. Bet 25 metai kalė
jimo tokia proga — taip daroma 
tik "pasaulyje demokratiškiau
sioje santvarkoje". Karas truko 
ne 25 metus, o tik nepilnus ket
verius. Nelaisvėn paimtus vokie
čių karius net ir "Berijos laikų 
žmonės" pradėjo po metų kitų 
grąžinti. Bet ne tuos, kurie nie
kad nebuvo pakėlę ginklo prieš 
Sovietiją, kurie iš viso prieš ją 
nedarė nieko, išskyrus pastangas 
pasilikti nuo jos nuošaliai. Tik po 
13 su viršum metų, tai yra atka- 
lėjusius daugiau kaip pusę pa
skirto laiko, kurie ūtlaikė, iš
liko gyvi, pradėjo iš kalėjimų 
"pirma laiko" išleidinėti. Tada, 
kai Nikitai suBerija susikirtus-- 
ne dėl teisingumo idėjos, o tik 
dėl Kremliaus sosto -- ir Beriją 
nudėjus, "Berijos laikų žmonės " 
ėmė pakaitomis virsti Kruglovo, 
Sierovo, Šelepino ir kitų buvusių 
"Berijos žmonių" žmonėmis...

Ar režimas pasmerkė savo bu
vusių vadų darbus? Munteris aiš
kiai pasako, kad ne. Priešingai, 
partijos ir valdžios viršūnės tas 
niekšybes aprobavo ir tebeapro- 
buoja. Munteriai ir kiti iš kalėji
mų tapo paleisti (kurie tapo) ne 
kaip išgelbėtos nekaltos aukos, o 
tik "amnestijos", atseit,malonės 
keliu, "pirma laiko"... Toms au
koms tebebuvo ir tebėra taikoma 
tų gi pačių "Berijos laikų žmo
nių“ valia, pagal kurią iš kalė
jimo išleistam asmeniui nelei
džiama apsigyventi laisvai, oap- 
gyvendinamas jis tų pačių "žmo-

PAMINKLAS
LIETUVIŲ TAUTOS DIDVYRIUI

E. ČEKIENĖ
Mūsų tautos himnas primena, 

kad Lietuva yra didvyrių žemė. 
Mes išdidžiai skaičiuojame tų 
didvyrių vardus pradėdami Vy
tautu Didžiuoju, ruošiame minė
jimus, mokome vaikus prisiminti 
ir sekti jų pavyzdžiu.

Lietuvos okupacijų metais mū
sų krašte iškilo naujo nežinomo 
didvyrio vardas, kuriuo pavadin
tas ne vienas asmuo, bet daug 
žmonių, kurie buvo "su tais pa
čiais džiaugsmo, geresnio gyve
nimo siekimais. Tačiau atėjo to
kios gyvenimo dienos, kada tie 
žmonės rizikavo savo laime ir 
savo gyvybe vardan aukštesnio 
ir bendresnio tikslo Į tautos ir 
tautiečių laisvės. Rizikavo savo 
laisva valia, nepriversti, nemo
bilizuoti. Laisvas savęs aukoji
mas aukštesniam idealui tai 
aukštesnio prado laimėjimas žmo 
guje, tai asmens moralinis kili
mas, kuris gali vienus nuvesti | 
šventuosius, kitus Į herojus", 

nių" paskirtoj vietoj. Tad ir Mun
teriai "likimo valia" atsidūrė 
jiems visiškai nepažįstamame 
Vladimire prie Kliazmos, ne Ry
goje prie Dauguvos. "Likimas" 
tebeveikia lygiai taip pat, kaip 
ir Stalino-Berijos laikais. Tik 
išgyvenę tą plikimo” paskirtą 
penkerių metų laiką svetur, Mun
teriai, kaip ir šiek tiek kitų lat
vių, lietuvių, estų atsilaikiusių to 
"likimo" dar negalutinai sutraiš
kytų, jau "gavo teisę" grįžti į sa
vo gimtinę. Visiškai tas pats ir 
"gerojo dėdulės" Nikitos laikais, 
kaip ir iškeiktojo despoto Stalino 
laikais, kaip ir dievinamojo Le
nino-Dzeržinskio laikais...

Kaip iš pradžios, taip ir da
bar, nors ir kitų asmenų, nors 
gal kiek ir kitaip tvarkomas, bet 
vistiek tas pats režimas So- 
vietijoj tebesinaudoja tomis pa
čiomis žmonių likimo lėmimo 
priemonėmis, tarp ko kita ir ver
timu bučiuoti rykštę, kuria plaka
mi. Munteriui, kaip pirma, taip 
ir dabar tebėra atvira galimybė 
dar kartą "liguistai intensyviai 
pamąstyti apie savo ir tautos li
kimą", tiesa, gal nebe 25, o tik 
10 ar 15 metų (jo amžiui užtek
tų). Dabar tai galėtų atsitikti, 
žinoma, nebe Berijos, o "Semi- 
častno žmonių" paskyrimu, jei
gu jis nebūtų geras ir nepasi
rašytų pareiškimo tokio, kokio 
tiems "žmonėms" reikia. Mun
teris pasirašė ir tuo "užtikrino 
ateitj" gal ne latvių tautai, kaip 
pareiškimo antraštė sako, o bent 
sau -- dar kur| laiką tęsti atlie
kamo žmogaus gyvenimą, bent 
savo gimtajame mieste, nors ir 
atėjūnų užplūstame, sunkiai be
atpažįstamame. (vr)

NEŽINOMAM

anot J. Brazaičio (Aidai, 1962 
m. 2 nr. 49 psl.).

Tai mūsų didvyriai, sužibę sa
vo gyvenimo laikotarpy virš vi
sos tautos ne vieno nežinomo he
rojaus vardu bet visos tautos, 
kuri per 20 su virš nepriklauso
mybės metų buvo jų prisiugdžiu- 
si, nes jų dauguma buvo jaunoji 
karta, pats gražiausias mūsų tau
tos žiedas, kurių žuvo 1941 metų 
sukilime prieš raudonąjį paver
gėją, o vėliau, kovojusių miškuo
se partizanų eilėse.

Tai yra aukščiausia žmogaus 
auka ir jų tautinės dvasios didy
bė. Ar jau dabar galėtume visa 
tai palikti tik istorikams ramiai 
atžymėti, kaip eilinį lietuvių tau
tos įvykį?

Ne, tuo labiau, kad jie ne tik 
gyveno, kovojo, aukojosi, bet ir 
kūrė statydami sau patys pamink
lą, kurio joks priešas nesugriaus. 
Nemaža dalis jų kūrybos pasiekė 
vakarus ir, daugelio tų žuvusių
jų draugų pastangomis surinkta, 
sutvarkyta ir atspausdinta. Par
tizanų dainų rinkini išleido LIE- 
tuvos nepriklausomybes 
FONDAS.

Šioje apie pustrečio šimto pus
lapių storumo knygoje surinktos 
eilės bei dainos yra kurtos so- 
džiąus ir miesto žmonių, profe
sionalų kūrėjų ir liaudies daini
ninkų ir, šio leidinio redaktoriaus 
Jono Aisčio žodžiais tariant, tuo 
tenka itin džiaugtis, nes tai reiš
kia, kad visa tauta, visi jos vi
suomeniniai sluoksniai toje lais
vės kovoje dalyvavo. Omums be
lieka pareiga ir tik labai nedide
lė auka šių nežinomų didvyrių, 
tų, kurie pačią istoriją kūrė ir 
krauju bei dainomis užrašė, at
minimą tęsti, šiuo jų kūrybos 
leidiniu gyvai domėtis, suįdomin
ti mūsų jaunimą, kuris skaityda
mas kiekvieno straipsnelio žo
džius ne tik pajus aukštesnius 
idealus, bet pažins ir antros gy
venimo pusės vertę, išmoks at
skirti asmens ir tautos reikalus.

Jų kūryba padės suprasti da
bartiniam jaunimui anų tylių ne
žinomų didvyrių laiko ir kovos 
dvasią ir jie, eidami kartu su 
gyvenimu, sugebės pasisavinti 
visa, kas gera, ieškos naujų ke
lių, naujų vertybių, sieks pažan
gos ir stiprybės semsis iš tos 
netolimos praeities. Todėl la
biau suprantama bus nežinomų 
lietuvių tautos didvyrių kūryba,

Ona ir Jonas Gradinskai savo krautuvėje, 2512 W 47 St. Chica
goje, tarp radijo ir televizijos aparatų.

SKELBTIS LAIKRAŠTYJE APSIMOKA
Daug lietuvių prekybinin

kų bei pramoninkų dažnai 
nusiskundžia, kad lietuviai 
jų nepalaiką, nors jie lietu
viams ir darą specialias 
nuolaidas bei geresnį patar
navimą. Tame nusiskundi
me, beabejo, yra tiesos, dėl 
to, kad daugelis lietuvių, 
pirmiausia nė negirdėjo 
apie tą lietuvišką Įmonę, o 
kita, jie nė nežino apie lie
tuviams daromas išimtis ir 
s ą ž iningesni patarnavimą. 
Kiekvienas lietuvis nueiti! 
pas savą, kur gali sava kal
ba susikalbėti ir dar būti 
sąžiningiau aptarnautas, jei 
tik jis apie tai žinotų. O kad 
žinotų, prekybininkas turi 
skelbtis lietuviškame laik
raštyje, kurį jo galįs būti 
klijentas skaito.

Skelbdamiesi lietuviška
me laikraštyje lietuviai pre
kybininkai pirmiausia pra-

kurioje atsispindi jų pačių ir vi
sos tautos dvasia, būdas, išgy
venimai ir idealai.

LAISVĖS KOVŲ DAINOS, tai 
nemirštantis paminklas senam ir 
jaunam lietuviui, nežiūrint, ku
riam pasaulio krašte jis gyventų. 
Tai susikaupimas neramioj va
landoj, lietuvio dvasios stiprybė 
sielvarte, todėl ši knyga turėtų 
puošti kiekvienos lietuviškos šei
mos namus.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas š| leidinį skiria kaip do
vaną tiems, kurie 1962metais bus 
paskyrę bent 10 dolerių ar didesnę 
auką LNF vykdomoj rinkliavoj, 
skiriamoje tikslu sustiprinti su 
Lietuvos padėtim susijusiai do
kumentacijai, kuri visiems Lie
tuvos laisvės tęsėjams būtina 
amunicija. Ji galės būti naudo
jama visų Lietuvos laisvebesirū- 
pinančiųjų, kad, kur bei kam ji 
bus reikalinga tą kovą betęsiant, 
nepaisant, kurio Lietuvos laisvės 
kovos organo vardu kas veikia.

Tuo siekiama geriau Įprasmin
ti paminėjimą tų, kurie Lietuvai 
paaukojo viską, ką turėjo.

Leidinys gaunamas per visus 
LNF atstovus, kurių adresai bus 
paskelbti spaudoj.

PAVASARY PAUKŠČIAI Į 
TĖVIŠKI GRįŽTA

Pavasary paukščiai (tėviškęgrį
žta...

O mes ar sugrjšim kada?
Praeis mūsų dienos, brangioji 

jaunystė,
Širdy pasiliks vien skriauda.

Gyvenimas eina už plieniniųgro- 
ty.

Bet jis nebe tas, nebe tas... 
Visa Lietuva atsidūrė Sibire 
Ir kas ją | laisvę išves?

Dievuliau brangiausias, už ką tiek
kančių

Kam draudžia tėvynę mylėti?
Nejaugi brangios, laisvos Lietu

vos
Neteks mums daugiau jau regėt?

Pavasary paukščiai | tėviškę grį
žta...

O mes ar sugrjšim kada?
Tai kas mūsų dienos, tai kas mūs 

jaunystė,
Jei tėviškėj laisvės nėra.

Iš Laisvės Kovų Dainų 
leidinio

V.A. Račkausko nuotrauka

neša apie save tiems, kurie 
iš tikrųjų nori juos parem
ti, antra, paremia lietuvių 
spaudą ir tuo atlieka nau
dingą darbą lietuvybei pa
laikyti ir trečia, į skelbimus 
įdėtas išlaidas atsiskaito iš 
valstybinių pajamų mokes
čio.

Kad skelbimai lietuviš
kam laikraštyje būtų efek
tingi, reikia, kad jie būtų 
sąžiningi, pozityvūs ir dina
miški. Skelbimai lietuviška
me laikraštyje turi būti są
žiningi, nes jie pasiekia ma
žesnį ratelį skaitytojų, ne
gu angliški, kurie kainuoja 
daug brangiau, ir todėl su
rišti su lietuvišku sąžinin
gumu. Turi būti pozityvūs, 
teigiantieji ir duodantieji. 
Dinamiški — turinys jų tu
ri būti dažniau ir forma bei 
vieta laikraštyje keičiami, 
o ne sustingę ir vis tą pačią 
nudėvėtą formą nešiojan
ti e j i.

Kad skelbimai lietuviška
me laikraštyje, ypatingai 
Dirvoje, kuri dėl savo skel
biamų iliustracijų yra lietu
viu mėgiama, apsimoka, ge
riausiai parodo Dirvoje daž
nai besiskelbiantieji Ona ir 
Jonas Gradinskai. Lietuvių 
gerai žinomi veikėjai, prieš 
12 metų atvykę iš Vokieti
jos pabėgėlių stovyklų, ne
nuleido rankų ir nenuėjo 
tarnauti kitiems bosams. 
Jonas Gradinskas tuoj įsto
jo į De Forest televizijos 
technikos mokyklą. Ją bai
gęs pradėjo kukliai kurti 
savo įmonę. Sąžiningai dirb
damas jis savo įmonę plėtė

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
Minu/RT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marquette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4.95
2. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4-98
3. WHITE HORSE

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

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo .................5th 4.39
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. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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ir tobulino. Ona Gradinskie- 
nė, pradžioje tarnavo kitur, 
bet dabar jau kuris laikas 
padeda vyrui nuosavoje 
įmonėje. Abu Gradinskai 
gerai suprato skelbimo ga
lią ir nuolat skelbiasi Dir
voje. Dabar jų, prekėmis 
turtinga parduotuvė, aptar
nauja netik didelį skaičių 
lietuvių klijentų, bet taip 
pat ir svetimtaučių. Jų kli
jentų tarpe yra ir graikų iš 
New Yorko ir lietuvių iš- 
Pietų Amerikos. Jų parduo
tuvėje rasite net penkių vo
kiškų firmų gaminius. Prie 
parduotuvės veikianti tai
symo įmonė aprūpinta nau
jaisiais taisymo aparatais. 
Vien, ką tik į rinką išėjęs, 
”TV analizuotojas” kainavo 
per $300, kokį retoje kito
je įmonėje rasit. Dažname 
lietuviškame bute užtiksit 
iš Gradinskų pirktą televi
zijos ar radijo aparatą. Kli- 
jentai patenkinti, nes ką 
Gradinskai pažadėjo, tą iš
tesėjo.

Vyt. A. Račkauskas

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.
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nelįsk su savo regula 
SVETIMAM VIENUULYNAN

Patarlė "Nelįsk su savo regula svetiman vienuoly- 
nan” yra jau prieš šimtmečius kilusi katalikų dvasininkų 
sluoksniuose, juose plačiai žinoma, didelių autoritetų ger
biama ir neretai kartojama. Tačiau Bostono provincijos 
lietuvių Kunigų Vienybės susirinkime ji bus buvusi pa
miršta. Skaitytojai iš Bostono atkreipė mūsų dėmesį į 
tame susirinkime priimtų ir paskelbtą nutarimą:

"Priminti katalikų vaikų tėvams, kad jų pareiga 
žiūrėti, kad vadai skautų vienetų, kuriems vaikai pri
klauso, būtų praktikuoją katalikai". (Darbininkas, bal. 
17).

Skautybė yra auklėjamoji institucija, savo uždavinį 
bandanti atlikti tam tikru metodu. Geras ar negeras tai 
metodas — kiekvienam laisvė turėti apie jį nuomonę ir 
juo naudotis ar nesinaudoti. Kai skautybė daugeliui gera 
ir patraukli, liudija to sąjūdžio populiarumas visam pa
sauly, kur tik tas sąjūdis jam priešingų valdžių nėra 
uždraustas. Skautybė nėra susieta su kuria paskira tau
tybe — tik dėl to ji galėjo virsti tarptautinio masto są
jūdžiu. Skautybė nėra išimtinai susieta ir su kuria pa
skira tikyba. Tiesa, dėl šūkio "Dievui, Tėvynei ir Artimui" 
ji nėra priimtina apsisprendusiems ateistams, apsispren- 
dusiems kosmopolitams ir apsisprendusiems egoistams. 
Ir skautybei toki nepriimtini. Kitokios diskriminacijos 
skautybėje nėra. Kiek tai liečia religiją, skautybė, kaip 
auklėjimosi institucija, atvira visiems, kas neatmeta pa
čios Dievo idėjos. Sukurta, gal ir religingų žmonių, bet 
ne katalikų, skautybė atvira įvairiai tikintiems ir įvairiai 
savo religiją praktikuojantiems, čia, turbūt, irgi glūdi 
viena iš skautybės populiarumo priežasčių.

Taigi, religinių institucijų vadovybėms, koki bebūtų 
jų vardai, skautybė yra "svetimas vienuolynas". Aukš
toji Katalikų Bažnyčios vadovybė, nors ragina katalikus, 
kad leistų savo vaikus į mokyklas ar auklėjimo organi
zacijas, esančias bažnyčios atstovų vadovybėje ar priežiū
roje, bet griežtai neuždraudžia naudotis ir vadinamomis 
pasaulietiškomis mokyklomis bei organizacijomis. Baž
nyčios vadovybė, suprantama, turi teisę pasakyti, kokias 
mokyklas ar kokias organizacijas ji pripažįsta atitinkan
čiomis jos reikalavimus, kokias ne, bet, bent jau šiais 
laikais, nebando nustatinėti santvarkos jos jurisdikcijai 
nepriklausančiose institucijose. Bostono provincijos lie
tuvių kunigų susirinkimas užsimojo toliau, nei bažnytinė 
vadovybė: jie užsimojo per skautų tėvus keisti pagrindi
nius skautų santvarkos dėsnius.

Skautuose iš principo nėra tokio nuostato, kad vie
netų (tuntų, draugovių, skilčių) vadovai būtų prakti
kuoją katalikai. Vadovai, kaip ir paprasti skautai, gali 
būti praktikuoją katalikai (ar kiloki), bet įsakmiai to 
reikalaujančio dėsnio nėra. Nėra ne dėl pamiršimo jį įra
šyti, o sąmoningai. Tokio dėsnio nebuvimas yra esminis 
skautijos požymis, šimtų tūkstančių katalikų buvimas 
tame sąjūdyje liudija, kad ir jie pripažįsta, jog toks po
žymis religijoms, jų tarpe ir katalikybei, greičiau nau
dingas, negu žalingas. O Bostone susirinkę lietuvių kuni
gai tačiau veržiasi į šį jam nepriklausantį "vienuolyną” 
su savo regula, kuri turėtų iš pagrindų pakeisti skautų 
vienetų vadovų atrankos sąlygas ir būdą. Siūlo įvesti 
skautijoj niekad nepraktikuotą ir iš principo atmestą 
religinės diskriminacijos būdą, vadovams atrinkti. Neži
nia dar, kas turėtų tą diskriminaciją vykdyti: kas turėtų 
spręsti, ar pagal naują dėsnį kandidatas tinka į vadovus, 
ar ne. Vargu ar galėtų būti kokia kita išeitis, kaip tik 
pripažinti tą kompetenciją ne pačios skautų organizacijos, 
c — katalikų Bažnyčios autoritetams. Tai būtų skautų 
organizacijos pobūdžio pakeitimas iš pagrindų, faktiškas 
jos pavedimas vienos religinės institucijos jurisdikcijom

Lietuvių skautijoj jau yra įvesta dvasios vadų insti
tucija. Dvasios vadai — išimtinai tik katalikų kunigai. 
Toks dalykas, turbūt, vien tik lietuviškajame skautijos 
sektoriuje ir tėra. Bet dvasios vadai, bent formaliai, dar 
nėra skautų organizacijoje valdomieji organai. Jie yra 
čia priimti atlikti tik religinio auklėjimo funkcijas, šio 
auklėjimo faktiškas monopolis jau yra nukrypimas 
nuo skautijos universalumo, nukrypimas kaip tik išimti
niam katalikybės labui. Jeigu net ir taip esant, tūliems 
itin gerais katalikais save laikantiems skautybė dar ne
patenkinama ar nepatikima, tai derėtų, kad jie aiškiai tą 
ir pasakytų. Kam tas pasakymas bus autoritetingas,tas 
nuo skautų trauksis į jų nurodytas "šimtaprocentines” 
katalikiškas organizacijas, kur visi vada} bus su atitin
kamais ištikimybės liudijimais. Tik teks, net ir vien Bos
tono provincijos lietuvių kunigų, pasisakymas būtų su
prantamas ir gerbtinas, netgi jei ir ne visiems paklusti, 
nas. (vr)

Algimantas Šalčius kongresmanų 
prašo pripažinti Lietuvos okupaciją

Almus P. šalčius iš Great 
Neck, N. Y., paskutinių ke
lių savaičių bėgyje pradėjo 
akciją prieš rezoliucijas ir 
jų pravedimą JAV-bių Kon
grese.

Ilgokuose laiškuose rezo
liucijų autoriams Almus 
šalčius apgailestauja, kad 
tie nuoširdūs mūsų reikalui 
ir garbingi amerikiečiai 
ėmėsi akcijos už Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išlaisvi
nimą iš žiauriosios sovietų 
vergijos, šalčius rezoliucijų 
autoriams "rekomenduoja” 
pripažinti komunistų reži
mus Pabaltijo kraštuose, 
atidaryti JAV-bių pasiunti
nybes ir konsulatus Vilniu

je, Rygoje ir Taline. Pasak 
Almaus šalčiaus, JAV-bėms 
esąs tik šis tikras kelias į 
Pabaltijo kraštų bylos 
sprendimą. Toliau jis siūlo 
kultūrinį bendradarbiavimą 
tarp JAV-bių ir tų trijų so
vietų respublikų.

Iš laiškų matosi, kad šal
čius, kur tik galėdamas, ro
do nepaprastą pagarbą so
vietams ir šaiposi iš visų 
geros valios amerikiečių, 
kurie kovoja už visų kraštii 
išsilaisvinimą iš komunistų 
vergijos. Net žodžius "so
vietų galybė” (”Soviet 
Might”) rašo didžiosiomis 
raidėmis. Po savo laišku pa
sirašo kaip laikraštininkas

KETVIRTAS LAIŠKAS MAKEUŪNIEČIAMS BRONYS RAILA

Ne, tik ne burliokiškai!
Lyg tartum nieko nebebūtų blo

giau, Laisvės, Vilnies ir Vieny
bės lakštingaloms pirmiausia la
bai kliūva mano buvęs amatas.

Tai žurnalisto profesija, ka
daise praeityje praktikuota per 
pusantro dešimtmečio. Dabar už
miršta ir peržegnota, kadangi ji 
čia lietuviams, kaip profesija ne
reikalinga.

Ir todėl jau senai nebeturiu nei 
noro, nei ūpo, nei prasmės "neš

Salomėja Narkeliūnaitė

tis" žurnalistu. Nes tai dabar ne 
mano kasdieninis, juo labiau ne 
pagrindinis užsiėmimas.

Tai tik maža laisvalaikių do
vanėlė tautos politikos pikni
kams.

Lyg ir "išlaimėjimų fantai" 
kaziuko mūgėms.

Aišku, menkaverčiai. Kaip vi
si žinom, tam reikalui juk ati
duodama, kas nebrangu, kas at
lieka, kas pačiam nebelabai rei
kalinga.

Bet kad ir su tokiais menk
niekiais paliesk tik tu bolšius.

Pauostinėk kokio genijaus nak
ties darbus.

Pavaikštinėk po mūsų karališ
kųjų didenybių maskaradus.

Ar ypač pačiupinėk penktosios 
kolonos sambūvininkus.

Tuoj tada unisonu sugieda vi
sas komunistų, "tautistų" ir mo- 
teristų choras.

Matot, - aiškina jie ir jos, - tu 
"nešies dideliu žurnalistu ir iš
eini iš krašto".

Tu jsivaizdini, kad "Amerikoj 
nebėra laikraščio, kuris būtų 
vertas tavo plunksnos".

Tu "vis tebepyksti ant Tyslia- 
vos, kad nepriėmė j Vienybę"!

Tu niršti, kad tave "tautinin
kai išmetė iš Dirvos".

Tu pamėlynavęs iš pavydo, kad 
tavęs "nepakvietė LRS skyriaus 
redaktoriumi".

(Ai,.ai, - kiek nuostolių!).
Ir tu nesugebi parašyt, kaip 

mums reikia. Ne taip, kaip mes 
norėtumėm.

Tu "nemoki savo minčiųtrum- 
pai išreikšti".

Ir tu rašai tik už didelius pi
nigus. Seniau už eilutę, dabar už 
gabalą. Tu praktiškas - neeikvo
ja už dyką rašalo.

Už savo raštus jau ir namų 
prisipirkai...

Koks pasibaisėtinas materia
lizmas! Tu apiplėšt mūsų spaudą 
ir mus pačias, padžiovusias pas
kutinius marškinius ant tėvynės 
aukuro.

Tai tu "neparodei širdies mūsų 
bendriems tautiniams reika
lams".

Parodyk dabar: - "nors kiek 
praverk savo kietai užtrauktą 
piniginę!"

Tu mandras tik liežuviu. Tavo 
straipsniai - tai paklodės.

Tu skystas. Tu taip baisiai

— ekspertas Pabaltijo kraš
tų reikaluose (A netvsman 
specializing in Baltic af- 
fairs). Laiškuose duoda šį 
savo adresą: 77 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. Nė
ra abejonės, kad visi geros 
valios lietuviai šį šalčiaus 
elgesį pasmerkia ir pa
smerks. —ccs. 

skiedi, kad dėl penkų lašų pieno 
mums reikia kibirą tavo vandens 
išgerti.

Ir pagaliau ponios su pagrin
du nusiskundžia, kad joms pa
leido vidurius...

♦

Žinoma, atsitinka ir tokios ne
laimės.

Bet argi dėl to reikia stebėtis?
Juk dabar pas mus Amerikoj 

dažnai yra taip, kad zakristijo

nas ir davatkos moko prelatą, 
kaip mišias laikyti.

Girdi, tavo maldų įžangos per 
ilgos. Perdaug lotyniškų žodžių 
vartoji. Varpeliais ne vietoj barš 
kini. Perdaug ištęsi. Kam tiek 
ceremonijų? Galėtum sutrumpin
ti. Mes gi laiko neturim. Nepa
miršk, kad Amerikoj visi skuba...

Kaip greit skuba?
Nagi, Vytautas Sirvydas per 

"Vienybę” mums statistikiškai 
pasako:

"Railai neužtektų 125 arklių pa
jėgos pasivyti Tysliavą rašytoju- 
žurnalistu"!

Po perkūnais: tai kiekgi reikė
tų? Ar viso eskadrono užtektų?

Kolkas rašyme ir žurnalizme 
vijimo ir pralenkimo lenktynių 
dar niekas neatlikinėdavo ark
liais. Net ir tais seniau Vakarų 
Europoje išgarsėjusiais lietuviš
kais arkliais, kurie, kaip pasako
ja mūsų-istorikai, savo išvaizda 
primindavo arabų arklius ir lab
iausiai tiko trumpam, bet grei
tam jojimui.

Apie juos garbingasis kuni

Vienybės redaktorė Salomėja Narkeliūnaitė kalbasi su Nigerijos 
ambasadorių Muhammad Ngileruma...

gaikštis Boguslavas Radvila jau 
prieš pusantro šimto metų yra 
pasakęs:

"Tie lietuviški arkliai turi 
briedžio kojas ir akis, vilko bė
gimą, elnio šnerves, o krūtinę - 
moteriškės".

Tad argi aš,net ir arkliu tapęs, 
pasivyčiau kitan pasaulin iške
liavusius, kai mano krūtinė vis 
dar ne moteriškės?

Jei ši spartos priemonė būtų 
pati tikriausia, tai daugiau ra- 
šytojo-žurnalisto talentų rastųsi 
dabartiniame "Vienybės" eskad
rono štabe...

*
Bet nė nepradėjus lenktynių, 

jau mano juodbėr} klupdo.
Kanados "NepriklausomojeLie- 

tuvoje" J. Kardelis man pjovė, 
lyg ašmenimi. Jis nesitikėjęs, 
kaip galėjau taip "nekultūringai ir 
neskoningai kabinėtis prie pavar
džių"!

O V. Sirvydas "Vienybėje" dar 
aiškesnis. Už tai, kam iš mergi
nos daręs vyrą, o iš panelės po
nią, aš esąs "nedžentelmoniškas 
ignorantas".

Kliuvo man už "Saliamoną Nar- 
keliūną"...

Tačiau, brangūs kolegos, daly
kas čia daug painesnis ir svar
besnis. Jis liečia moterų elegan
ciją ir madas.

Moterys! Jums ant mano stalo 
dar ir šiandien tebestovi vos 
truputį apvytusių "Birds of Pa- 
radise" didžiulis bukietas, lau
kiant nesulaukiant, kuriai gra
žuolei j| galėčiau įteikti.

O mados! Argi nieko negir
dėjot apie jų reikšmę?

Ant Jos Didenybės Mados au
kuro dabartinės Amerikos lie
tuvės per metus sudeda žymiai 
daugiau aukų, negu krūvon su
pylus Alto, Balfo, Tautos, Ne
priklausomybės ir Milijono Fon
dų aukas!

Ir teisingai!
Neiškęsiu neprisipažinęs: su 

gilia simpatija vertinu moterų 
eleganciją, madas ir jų žavią
sias sekėjas.

O tai gal jums kiek paaiškins 
ir mano susimaišymą dėl "po
no Saliamono”.

*
O jei ir to dar neužtektų, čia 

pridedu iškirpęs iš "Vienybės" 
dvi nuotraukas, kurios, kaip rei
kėtų suprasti, yra pačios redak
torės paveikslai.

Tik pažvelkite. Ir tai joks pri
vatus dalykas. Pati "Vienybė” sa
vo redaktorės nuotraukas viešai 
rodė mūsų visuomenei.

Kiekvienas asmuo, kuris eina 
j viešojo gyvenimo sceną, tampa 
viešumos objektu. Visiems yra 
teisė apie j| turėti ir pareikšti 
savo nuomonę.

Prašau atitaisyti klaidą š.m. ba
landžio mėn. 20 d. Dirvos 47 Nr. 
4 puslapyje kur po Panevėžiečių 
Klubo Chicagoje |dėta nuotrauka 
parašyta, kad prie vėliavų stovi 
Stravinskienė, o turėtų būti Sta
revičienė, nes tikrumoje ten sto
vi Starevičienė.

Elena Starevičienė 
Chicago, III,

Pasakykite atvirai: žiūrėdami 
| tokias redaktorės nuotraukas, 
ar nebūtumėt verste verčiami 
suabejoti, ką matote, - panelę, 
ponią, ar poną?

Visame civilizuotame pasauly
je ponių ir panelių apranga de
rinasi su savo meto nusistovė
jusiais standartais. Nepriklau
somai nuo turto ir socialinės pa
dėties, ypač šioje šalyje, tinka
mas moters apsirengimas yra 
gero skonio, kultūros, beveik vie
šojo mandagumo rodiklis.

Nebūtina tualetus užsisakyti tik 
iš Dioro salonų. Jie gali būti 
nebrangūs ir kuklūs, pakeliami 
mažo atlyginimo kategorijų dar
bininkėms, - bet skoningi, žmo
niški, pagal {prastą madą ir sa
vo lyties stilių.

O kaip čia pasidabinta?
Bytnikiškai? Ne, bytnikės vil

ki daug meniškiau, net jeigu ku- 
H ir fotografuojasi su cigarete 
burnoje.

Čia pasirėdyta kažkaip nei Die
vui, nei žmogui. Burliokiškai!

Ir todėl atsitiko, kad vienu 
punktu esu priverstas sutikti su 
Brooklyno "Laisvės" liudijimu:

-Atvykus l Maskvą ir vėliau t 
Vilnių, ... autorės amerikoniš
kas aprėdalas nė kiek nesisky
rė nuo vietinių gyventojų", o 
taip pat "keli vietiniai jos net 
kelio klausę, nepažinę, jog tai * 
amerikietė" ("Laisvė, 1962.III. 
6.1.

Be abejo! Kaip jie galėjo pa
žinti, kai redaktorė, sprendžiant 
iš nuotraukų, mėgsta ne "ame
rikoniškus", bet - burliokiškus 
aprėdalus.

Kas gi, ypač pakankamai ele
gantiškame Vilniuje, galėjo įtar
ti, kad ši turistė atvyko iš New 
Yorko? Tikriausia niekas.

Greičiau galėjo pagalvoti, kad 
tai tolima viešnia iš kokio Kui- 
byševo ar Chabarovsko...

♦ I
Kaip man beatsikirsti, jei Ame. 

rikon sugrįžus, juo toliau, tuo 
daugiau buvo naujų įrodymų?

S. Narkeliūnaitės redaguoja- 
moj "Vienybėj" (1962.III.9) buvo 
išspausdintas straipsnis, | mil
tus malantis mano dirvini pa
sisakymą prieš "rausvus vėjus".

O žinot, kas viršum straips
nio pasirašė? Nagi,- "P. Varia- 
kojis". Ir ne iš Brooklyno, bet 
iš "Chicago, III".

Vartodamas karingus žodžius 
("okupantas", "šlamštas", "raus
vos bacilos" ir pan.), jis {rodė, 
kad ne Narkeliūnaitė su savo ke
lionių aprašymais ir filmais sė
di okupanto interesų karietoje, 
bet kad aš esąs "raudonų mark
sizmo bacilų" nešiotojas ir jau 
žymiai daugiau už Šalčių "pasi
tarnavęs Lietuvos priešui"...

"Žemaitis Variakojis” savo {ro
dymus dar parėmė žemaitiškom 
patarlėm.

Man tikrai gaila, kad str. au
torė taip silpnai susipažinusi su 
Lietuvos geografija. Kitaip ji bū
tų žinojusi, kad gerų Ūkininkų, 
ekonomistų, narsių karių Varia- 
kojų (kartais pasirašančių irVa- 
rekojais) tėviškė yra šiaurės ry
tų Lietuva, daugiausia Biržų ap
skritis, o Žemaitijoje jų negir
dėti.

Pagaliau, mūsų spaudoj Ilgšio! 
visai nebuvo rašančio Variakojo, 
ypač tokio, kuris būtų suintere
suotas ginti "Vienybės" redakto
rės pozicijas.

Ir, be to, kadangi man buvo iš
duotas "šuniškas atestatas", tai 
atitinkamai įgijus stiliaus uoslės 
jautrumą, visai nebesunku įspėti 
kad su vyriška Variakojo slapy- 
varde čia rašė pati "Vienybės" 
redaktorė.

(Nukelta į 4 psl.)
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Tačiau pulkininkas Szendro vis dar tebepasitenkino 

"įžanga”. Jis atsisuko, paėmė Reinoldo lagaminą nuo už
pakalinės sėdynės, pasidėjo jį ant kelių ir bandė atidaryti. 
Jis buvo užrakintas.

— Raktą! — pasakė Szendro. — Ir prašau nepasa
koti, kad tamsta jį pametei. Tą vaikišką stadiją mes ga
lėtume būti jau senai užmiršę.

Jei teisus, turėjo pagalvoti Reinoldas.
— Mažojoje vidinėje švarko kišenėje, — pasakė jis.
— Prašau man paduoti. Ir kartu asmens dokumentus.
— Negaliu pasiekti.
— Tad atleiskite!
Reinoldas krūptelėjo, kai Szendro į jo dantis spus

telėjo pistoleto vamzdį, tuo pat metu pasiekdamas lie
menės kišenę ir dokumentus išimdamas taip lengvai, kad 
tas veiksmas net profesionalui kišenvagiui būtų suteikęs 
garbę. Ir po to Szendro vėl atsilošė savo vieton, atidarė 
lagaminą ir jau sekančią sekundę, kaip atrodė, net iš 
anksto nepagalvojęs, perpiovė lagamino pamušalą, iš ten 
išimdamas nedidelį ryšulėlį dokumentų, kuriuos palygino 
su išimtaisiais iš Reinoldo kišenės.

— štai kaip, štai kaip. Įdomu, pone Buhl, nepapras
tai įdomu. Staiga pavirsti visai kitu, kaip chameleonas, 
pakeiti pavardę, gimimo vietą, profesiją, net tautybę. 
Nuostabus persimainymas. — Jis lygino Buhl pavarde 
išduotąjį pasą, kurį laikė dešinėje rankoje, su dokumen
tu, turimu kairėje. — Kuris dab.ar iš tikrųjų tikrasis, jei 
bent vienas iš jų galėtų būti tikras?

— Austriškieji dokumentai yra suklastoti, — su
murmėjo Reinoldas. Jis dabar kalbėjo jau nebe vokiškai, 
bet vengriškai — laisvai ir tinkamu akcentu. — Gavau 
žinią, kad mano motina, kuri daugel metų gyveno Vienoje, 
yra prie mirties. Todėl man reikėjo tų dokumentų.

— O, aš suprantu. O kaip motina?
— Jos jau nebėra gyvos, — pasakė Reinoldas ir persi

žegnojo. — Jūs galite rasti pranešimą apie jos mirtį 
antradienio laikraščiuose. Marija Rakosi.

— Aš esu linkęs nustebti, jei to pranešimo ten ne
rasčiau.

Szendro taip pat kalbėjo vengriškai, tačiau jo akcen
tas buvo ne budapestinis, tai nuklausė Reinoldas labai 
tiksliai — jis pats šį dialektą per ištisus mėnesius studi
jų pas vieną buvusį Budapešto profesorių apvaldė iki 
smulkmenų.

— Be abejo, tai didelis smūgis tamstai, — tęsė 
Szendro. — Aš galiu tamstai išreikšti tik gilią savo užuo
jautą. Taigi, tamsta teigi, kad tamstos tikroji pavardė 
yra Lajos Rakosi ? Tai, tarp kita ko, labai žinoma pavardė.

— Taip, gana dažna, o svarbiausia, tikra. Jūs galite 
mano asmens dokumentus palyginti su valdinių įstaigų 
turimais duomenimis, ir viskas patvirtins, kad mano gi
mimo data, adresas, mano vedybų data ir ...

— Neapsunkinkite manęs, — pasakė Szendro, iškel
damas rankas protestui. — Aš tuo neabejoju. Aš esu įsi
tikinęs, kad tamsta galėtum man net nurodyti mokyklos 
suolą, kuriame įpiauti tamstos inicialai, ir net tą kadais 
buvusią mergaitę, kurios knygas nešdavai iš mokyklos į 
namus. Tačiau visa tai man nepadarytų nė mažiausio 
įspūdžio. Iš tikrųjų man daro įspūdį ne vien tamstos pa
ties sugebėjimai, bet ir nepaprastas tamstos viršininkų 
rūpestingumas ir kruopštumas, tamstą taip puikiai pa
ruošiant uždaviniui — koks tas uždavinys šį kartą be
būtų. Tikiu, kad su panašiu atveju man dar nėra tekę 
susidurti.

— Tamsta kalbi mįslėmis, pulkininke Szendro. Aš 
esu visiškai eilinis Budapešto pilietis, ir tai galiu įrodyti 
dokumentais. Tiesa, pasirūpinau suklastotus austriškus 
dokujnentus. Bet mano motina buvo prie mirties, ir aš 
turėjau rizikuoti. Bet aš nepadariau jokio priešvalstybi
nio nusikaltimo. Tai tamstai juk turi būti aišku. Jei bū
čiau norėjęs, juk būčiau galėjęs perbėgti į Vakarų sto
vyklą. Bet aš nenorėjau. Vengrija yra mano tėvynė, ir 
Budapeštas yra mano namai. Todėl aš ir grįžau.

— Aš turiu tamstą truputį pataisyti, — pastebėjo 
Szendro. — Tamsta ne grįžti į Budapeštą, tamsta vyksti 
į ten, ir galbūt pirmą kartą savo gyvenime. — Jis pažiū
rėjo Reinoldui į akis, ir staiga pasikeitė jo veido išraiš
ka. — Paskui jus’

Reinoldas jau buvo staigiu judesiu nusisukęs, kai 
suvokė, kad pastaruosius abu žodžius Szendro buvo su
šukęs angliškai.

(Bus daugiau)

Birutė Kemežaitė

da ir namų ruoša. Atliekamas 
laikas pašvenčiamas dainai ir stu 
dijoms.

Ji dainavimą yra studijavusi 
pas J. Būtėną, A. Dičiūtę, Grace 
B. Mc Keller, W. Clark ir Dino 
Bigalli (buv. Chicago City ope
ros dirigentą). Beje, pastarasis 
iš šių, pas kurį mokėsi paskuti
niu laiku, mirė balandžio mėn. 
7 d., todėl jai prisireiks ieš
koti kitą mokytoją. Netrukus ji 
žada dalyvauti "ChicagoTribūne" 
dienraščio rengiamame solistų 
konkurse, o rudenį žada duoti pir
mąjį savo rečitalį. Tad dabar ji 
nemaža laiko praleidžiapriepia- 
nino, studijuodama naujas dainas.

Nors B. Kemežaitė dar nėra 
pasiekusi viršūnių, bet jau pasku
tiniais metais turėjo nemaža pak
vietimų dainuoti lietuviams ir 
amerikiečiams. Per 12 mėnesių 
perijodą yra turėjusi apie 10 pa
sirodymų, kas dar nedaug žino
mai solistei yra nemažas skai
čius.

Jos turima medžiaga ir ištver
mė daug ką žada. Tad šiuo tarpu 
jai tenka palinkėti sėkmės.

Edv. Š.

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.

BALANDŽIO 29 D. Korp! 
Grandies Margučių Ritinėjimo 
žaidynės ir gražiausių margučių 
konkursas Jaunimo Centre.

GEGUŽĖS 5 D. Lietuvos Dukte
rų Draugijos pavasario balius 
Jaunimo Centre.

GEGUŽĖS G D. J. Velbasioba
leto studijos koncertas Jaunimo 
Centre.

NE, TIK NE BURLIOKIŠKAI...
(Atkelta iš 3 psl.)

Kam reikėjo vėl dangstytis vy
riška pavarde? Iš malonumo, ar 
iš palinkimo?

Man, anot V. Sirvydo, "gaidu- 
žėliui" arba "vištos vaikui", la
biau patinka turėti reikalų su 
aiškios veislės specimenais - 
arba su gaidžiais, arba su viš
tomis.

Tai bent žinai, kas daryti: su 
gaidžiais pasipešt!, o vištą nu
pešti. Bet kas Įmanoma veikti 
su gaidžio balsu užgiedančia viš
ta? Vadinasi, su kažkokiu ir dar 
neva variakojišku vištgaidžiu?...

MOKAME

Žinoma, kiekvienam Dievo su
tvėrimui turėtume būti "džentel- 
monai". O ypač drąsiam ir nar
siam sutvėrimui, kokių mums 
Amerikoje dabar labai trūksta.

Iš Amerikos LietuviųBendruo- 
menės paskelbto pranešimo spau
doje buvo aiškiai matyti, kad tik
rų vyrų mes nebeturime.

Mūsų rinktiniai jauni bei ap
samanoję ąžuolai nuo pat pra
džios ir niekeno neverčiami sa
vanoriškai linko ir lūžo prieš 
Dr. P. Grigaitį, kurį jie vėliau 
už savo pačių silpnumą ėmė va
dinti diktatoriumi.

Tik viena Narkeliūnaitė jau 
tikra pavarde pasirašytame
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J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

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

NAUJA PAJĖGA DAINOS SRITYJE
Chicagoje turime nemaža dai

nininkų - vyrų ir moterų. Dalis 
iš jų pasitenkina dainavimu cho
ruose, kiti - bando laimę solo 
dainavime. Tačiau tik maža da
lis iš jų plačiau prasimuša į 
viešumą. Sunkios sąlygos, bran
gus mokslas ir vos tik paste
bimos galimybės Į šio krašto 
tolimą dainos viršūnę daugelį 
atbaido tik pradėjus žvelgti į 
gundančius solisto horizontus.

Tačiau yra tokių, kurie iš
tveria ir nepasiduoda įvairioms 
kliūtims. Viena iš tokių yra Bi
rutė Kemėžaitė, jau apie 10 me
tų ( su pertraukomis) besilavi
nanti dainos srityje. Jai sąlygos 
yra itin sunkios: gyvena viena - 
be tėvų ar kitų giminių. Tad kas
dieninę duoną ir lėšas mokslui 
tenka užsidirbti pačiai. Visa die
na praeina vienos plieno kompa
nijos raštinėje, o vėliau priside-

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

straipsnyje "Vienybėje" vyriškai 
pasisakė: "Dr. Grigaičio žiniai 
noriu pareikšti, kad, nežiūrint 
kaip jis mane juodintų ir gąs
dintų, aš jo visiškai nebijau"!

Ot kokią pajėgą pražiopsojo 
ALB-nės Centro Valdyba!

Neneigsiu, kad toks drąsumas 
būtų vertas "džentelmoniškų" 
komplimentų.

Bet kokių, kiek ir ligi kol?
Kai dėl manęs, tai visdėlto 

turėčiau pasisakyti:
Nesu išmokęs, nenoriu ir ne

ketinu įprasti lig žemės imtis 
kepurę turistui, kuris Kaune nu
vykęs į Kąro Muziejų - mūsų 
tautos šventovę, kadaise įpras
mintą Nežinomojo Kareivio, knyg
nešių ir savanorių paminklais, - 
neranda kitos vietos nusifotog
rafuoti, kaip tik prie Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės bjau 
rios išdavikės statulos, o grįžęs 
atgal dar drįsta savo "sensacinį 
žygdarbį" per laikraštį rodyti vi
siems Amerikos lietuviams.

•
Žydai galėjo ir mokėjo ilgiau 

tremtyje verkti už Jeruzalės griu 
vėsius. Ir ne tik verkti, bet ir 
svajoti Jeruzalės išvadavimą.

Arabai šiandien gali ir moka 
be atoleidžio kovoti ir mirti už 
laisvę. Ir taip ją palaipsniui lai
mi.

Tad neskystink jautrių moterų 
ir generolų sentimentaliu limo
nadu, kaip gražu tėvynėje ir kaip 
ten "gyvenimas eina tolyn savo 
keliu". Jis ten eina ne savo, bet 
maskoliaus reikalaujamu keliu.

Tėvynė tebėra užgrobta, rete
žiuose, skaudžiame laisvės ilge
syje.

Nedėstyk pasakų, kad iš tavo 
tėvo komunistai dėl to atėmė že
mę, jog tu pabėgai iš rojaus. Jie 
pagrobė visos mūsų tautos žemę.

Nefotografuok ir nesifotogra- 
fuok prie bolševikų ir išdavikų 
paminklų.

Tūkstančiai kovose žuvusių ar 
okupanto nužudytų mūsų brolių 
ir seserų su pasipiktinimu šau
kia ir šauks iš savo nežinomų 
kapų. Girdėk tą balsą nuolat, - 
jei reikės, ir dešimtmečiais.

Laisvės kova, jeigu tikrai 
kova, yra rimtas, pavojingas, 
kruvinas dalykas.

O galbūt ir šventas.

|Si/ Of MOKAME UŽ BONU 
W4/o TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NADIOS
CHICAGOS PARENGIMŲ 

_ _  KALENDORIUS _ _
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN. 

1447 So. 49th Court, Cicero 5D, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

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 paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Prea.
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

20 METŲ PERSENUSI TROIKOS’ VEIKLA 
ŠAUKIASI PATAISOMA m

Dirva (Nr. 41) Įdėjo Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekretoriaus 
asmenišką laišką apie Įvykusi 
mūsų visuomenėje skandalą dėl 
delegacijos pas Prezidentą Ken
nedy, lyg visos ALTo valdybos 
pareiškimą. Jame Grigaitis pa
sinaudoja proga nuneigti viešai 
kartojamą reikalavimą ALTą 
perorganizuoti, nes "tai yra Ta
rybą sudarančių grupių bei or
ganizacijų reikalas."

Kad ALTe turi būti padaryta 
operacija iš pat pagrindų ir kad 
spauda gali ir turi teisę reika
lauti netikslumus naikinti, pa
rodys žymaus Amerikos politi
nio žurnalo, einančio pačiame 
Washingtone, pavyzdys. "U.S. 
News and World Report" (bal. 
16 d. numeryje) redaktorius 
David Lawrence visai nesivar
žydamas, didelės ir galingos 
valstybės valdžios galvoms pa
sako:

"Jau laikas perorganizuoti Fe
deralinės Valdžios ekzekutyvi- 
nius departamentus ir agentū
ras . Nesugebėjimas tiesiog ne
įtikėtinas. Aikvojimas nesąžinin
gas. Visuomenei nuostoliai ne
apskaičiuojami".

Iš vyriausybės niekas jam ne
drėbs, kad jis neturi teisės tai 
rašyti ir reikalauti, kad tai kon
greso reikalas. Suprantama, kad 
jis tą taiko kongresui ir kongre
sas privalo imtis žygių.

Tas pats su mūsų ALTo nusi- 
gyvenimu, kurio neatsakingumą 
visi matom, už klaidas kritikuo- 
jam, švaistymąsi pinigais paro
dom. Ir tas taikoma Tarybą su- 
darančiom grupėm ir organiza
cijom, kad jos privalo imtis pa
dėti taisyti. Kasbloga--kritikuo- 
tina. Kas kenksminga — taisyti
na.

KUR TAS "IŠLAISVINIMAS"?

Pilniausia sutinku su Dr. J. 
B. pareiškimais straipsnyje "Au
dra Vandens Šaukšte'(D.nr.39)apie 
bergždumą delegacijos pas pre
zidentą Kennedy, dėl ko mūsų 
tarpe kilo ta didelė audra. Štai 
daug pasaką jo pora sakinių:

Turite daugiau naudos už jūsų pinigus iš pil
nutinio gazo namo, taupumu premijuoto namo 
Jūs sutaupote virš 75% j mėnesį naudojant modernišką gazu šildymą ir 
gazo virtuvę. Pritaikant tas sutaupąs jūsų paskolos mokėjimams, jums 
suteikiama proga Įsigyti geresnį namą už tą patį mėnesinį mokestį!

Jūs privalote įsidėmėti dvejopus mokėjimus perkant naują namą:
1. Pirkimo kainą, kuri 
nusako jūsų paskolos 
mokėjimo dydį.

2. Mėnesinės išlaidos, nustatytos 
mokesčių, užlaikymo priemonių 
ir priežiūros.

Suma tų dviejų išlaidų sudaro jūsų mėnesinę namo išlaikymo sąmatą.
Už tai, kad GAZAS KAINUOJA PIGIAU šildymui, vandens šildymui, 

virimui ir rūbų džiovinimui, namo išlaikymo kaštai taupumu premijuoto 
namo laikomi iki minimumo. Santaupos virš 75% naudo
jant gazą reiškia, kad galite išleisti daugiau savo sąmatoje 
didesniems skolos atmokėjimams, didesniam, geresniam 
namui.

Tokių sutaupų, pavyzdžiui, pakaktų įrengimui ištisus 
metus veikiančiai gazinei oro ventiliacijos sistemai jūsų 
name. Maloni šilima žiemos metu, vėsus gaivinantis pato
gumas vasaros metu — viskas tik viena gazo ventiliacijos 
sistema.

Dėl to, kad gazas kainuoja pigiau, jūsų pinigai žengia 
toliau.

Ali-MS

Aplankykite 
taupumu 

premijuotus 
namus, statytus 
vadovaujančių 
statybininkę, 

dabar.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

K. S. KARPIUS

"Visiems iš anksto turėjo bū
ti aišku, kad tas priėmimas pas 
prezidentą jokios politiškos reikš 
mės neturės, t.y. nebus pajudin
tas nei mažasis pirštelis pakeis
ti dabartinei padėčiai Lietuvoje 
ar rytų Europoje išviso."

Toliau: "Esant tokiai padėčiai, 
būtų daugiau negu naivu tikėti, kad 
vienokis ar kitokis apsilankymas 
Baltuosiuose Rūmuose turės ko
kios nors reikšmės mūsų krašto 
išlaisvinimui. Gali būti parašyti 
geriausi memorandumai, tačiau 
jų niekas neskaito ir nespausdi
na."

Grigaitis pasigiria: "Praeityje 
ALT dirbdamas per 20 metų Lie
tuvos išlaisvinimui yra padaręs 
daug žygių Washingtone, valsty
bės departmente ir pas preziden
tus"... Taigi, kur tas išlaisvini
mas?

Jis, betgi, toliau bandydamas 
Įrodyti, kad jau nuo pernai ren
gęs delegaciją pas prezidentą 
(apie ką niekas ALTe nežinojo), 
savo machinacijomis privedė 
mūsų visuomenę prie šio para
duojančio skandalo.

ALTo ĮSTEIGIMAS

Eidamas prie parodymotųme- 
morandumų bergždumo iš pat 
pradžių, turėsiu atskleisti ir kaip 
Grigaitis, Įsiskverbęs 1 ALTo 
sekretorius, tai organizacijai 
diktavo, o visuomenei gyrėsi di
deliais nuopelnais, kuriems rei
kėjo sudėti dideles sumas pinigų.

1940 metais; rugp. 9-10 dd. 
Liet. R.-K, Federacijos suvažia
vimo proga Pittsburghe, kelios 
savaitės po Sovietų okupacijos 
Lietuvoje, buvo pakviesti mūsų 
politinių srovių atstovai atvykti 
pasitarimui - bendrų kelių ieš
koti Lietuvai gelbėti. Atvykom tik. 
tautininkai ir sandariečiai. Ame
rikos Lietuvių Taryba buvo Įs
teigta, nors socialistų grupelė 
nematė reikalo prisidėti ir jų 
niekas neatvyko.

Bet kai patyrė kad ALTo de
legacija lankys prez. Rooseveltą 
Washingtone spalio 15-16,1940m., 
Grigaitis atsirado su savo svita 
(nors nusiskundė, "Mes neturim 
tinkamų žmonių deleguoti").

Prisiminus Rooseveltui Įteiktą 
memorandumą ir kokius žygius 
po to prezidentas atliko, turiupa- 
sakyti, tušti buvo jo žodžiai kad 
"Lietuvos nepriklausomybė tik 
laikinai paglemžta," kad "Lietu
va vėl bus laisva". Dabar išleis
toje . knygoje, "The Cardinal 
Spellman Story", Kardinolas, sa
vo atsiminimuose pasako ką jis, 
tada dar arkivyskupas, artimai 
santykiaudamas su Rooseveltu, 
1943 metais iš prezidento lūpų 
girdėjo: "Rooseveltas norėjo iš
gauti Stalino pažadą neplėsti Ru
sijos ribų už tam tikros numaty
tos linijos. Jis (Stalinas) tikrai 
gaus Suomiją, Pabaltijo kraštus, 
rytinę dal} Lenkijos ir Besara
bijos. Rooseveltas nematė rei
kalo priešintis šiems Stalino rei
kalavimams, nes Stalinas turėjo 
jėgą, jas vistiek užimti. Taigi 
geriau atiduoti jam gražumu."

Nežiūrint Roosevelto tolimes
nių santykių su Sovietais, kas 
buvo viešai žinoma, Lietuvai ati
tekus bolševikinei vergijai, tie 
jo keli žodžiai kad "Lietuvos ne
priklausomybė tik laikinai pa
glemžta", ALTo ponų (po to, kai 
jau tautininkai iš ALTo išėjo), 
buvo laikomi relikvija ir jos var
du per ilgus 20 metų tęsta Lie
tuvos "vadavimai". Desperacijos 
apimta mūsų geraširdėvisuome- 
nė, trokšdama matyti Lietuvą 
laisvą, atidarė savo kišenius, ir 
tai "troikai" liko tik ieškoti pro
gų 1 Washingtoną važinėti.

TUŠTI IR KENNEDY ŽODŽIAI

Išsivysčius ginčams dėl dabar
tinės delegacijos { Washingtoną 
vykimo, pagvildenkime jos berg
ždumą, kaip dr. J.B. atvirai pa 
sako.

Akivaizdoje to, ką prezidentas 
Kennedy nuo pat pareigų užėmi
mo daro, ar galima tikėti kad jis 
tiki 1 Lietuvos išlaisvinimą?

L Vos stojęs prezidentauti, 
Kennedy atidarė plačiai duris 
užversti Ameriką komunistine 
literatūra iš užsienių, kas per 
12 metų buvo uždrausta.

2. Prezidento brolis, valsty
bės prokuroras Robert Kennedy, 
prisispyręs tikrina, kad "komu
nistai šioje šalyje neturi pasekė
jų, ir kad jie negali nieko pikto 
padaryti", kai jis nepajėgia įvyk
dyti kongreso Įstatymo, priver
čiant komunistus registruotis, 
kai komunistai jau padarė Ameri
kai dideliausią žalą, pavogdami 
sovietams Amerikos atomines ir 
kitas paslaptis.

3. Kada vos 90 mylių nuo JAV, 
Kuboje komunistai užgrobė Ame
rikos bilijonines investicijas, Įs
teigė ten Sovietams karines ba
zes, Castro režimas paliktas 
{leisti nuodingas šaknis ne vien 
Kubos, bet ir kitų lotynų kraš
tų gyveniman ir grąsinti Ameri
kai,

4. Kada pats Kennedy visu už
sidegimu siūlo Sovietams pado
vanoti Amerikos pasiektus dau
sų tyrinėjimo davinius, Chruš
čiovo nuraminimui.

5. Kada valstybės Departmen- 
tas pasirašo su Kremlium "kul
tūrinio pasikeitimo" sutartis, 
Įleidimui čia Sovietų šnipų gau
jom ir kai tas pats departmen- 
tas draudžia savo valdininkams 
ir kariškiam atvirai Sovietus kri
tikuoti.

6. Pagaliau, kada vos mėnuo 
laiko prieš tą mūsų delegacijos 
vizitą, vienas valstybės depart- 
mento sekretorių, Brooks Hays, 
sausio 15 d. laišku Įspėjo prezi
dentą Kennedy nesiūlyti Jungti
nėms Tautoms žinomą kongres- 
mano Lipskomb rezoliuciją, rei
kalaujančią priimti Į dienotvarkę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos by
lą, nes dauguma JT atstovų lai
ko "Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimą Į Sovietų Sąjungą Įvyku
siu faktu", reiškia kad Lietuvos 
žmonių žudymas yra visai nor
malus dalykas. Tas laiškas pre
zidentui nusakė, kad tos rezoliu
cijos rėmimas būtų "žygis, tie
sioginiai taikomas Sovietams 
kiršinti".

SKUNDAS SAN FRANCISCO 
ARKIVYSKUPUI

Atsimenam, kokią audrą buvo 
pakėlęs ALTo sekretorius prieš 
Los Angeles Lietuvių komitetą, 
raginusi mus stengtis Įjungti 
Kuchel-Lipscomb rezoliuciją Į 
JV dienotvarkę. Niekas kitas ne
privalo drĮsti su savo kongres- 
manais Lietuvos laisvinimo klau
simo kelti I

Prie to prijungsiu kitą neuž
mirštiną ĮvykĮ. Kai 1945 metų 
pavasari San Francisco mieste 
buvo organizauojama Jungtinių 
Tautų Organizacija, Lietuvai Va
duoti Sąjunga ir Lietuvių Misija 
išgavo Statė Departmente leidi
mą mūsų delegacijai, kurią vado
vavo a.a. adv. Antanas Olis, Al 
Kumskis ir kiti, dalyvauti UN 
konferencijos posėdžių salėje. Ta
da mes pasinaudojom proga iš 
viso pasaulio atvykusių valsty
bių atstovų tarpe skleisti Lietu
vos pavergėjams bolševikams 
apkaltinimą, sueidami Į artimus 
santykius su mums draugingais 
diplomatais.

ALTas tada net pastiro, neži
nodamas ko griebtis, bet nedry- 
so lĮsti tautininkams už akių UN 
konferencijon veržtis.

Tačiau kai Olis, Kumskis ir 
inž. Antanas Rūdis gavo San Fran 
cisco A rkivyskupo Mitty sutikimą 
iškilmingoms pamaldoms sek- 
madienĮ, gegužės 20 d., už bol
ševikų kankinamą Lietuvą, Arki
vyskupas parodė gautą skundą, 
būk tai jis susidedąs su "bedie
vių", laisvamanių grupe... Tie 
Trys mūsų veikėjai betgi greitai 
Įrodė Arkivyskupui kad jie yra 
geri katalikai parapijiečiai Chi
cagoje — ir skundas baigėsi 
tuščiomis. Gegužės 20 d. Į ka
tedrą suėjo specialiais kvieti
mais San Fransicso katalikų di- 
džiūnija ir kitų kraštų delegaci
jos. Pats Arkivyskupas laikė iš
kilmingas mišias. Jo specialiai 
pakviestas tarptautinių reikalų 
žinovas kunigas katedroje pasa
kė anglišką pamokslą apie Lie
tuvą ir jos kančias po bolševi
kais.

ATSILYGINIMAS KATALIKAMS

Nors Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių okupacija Ameri
koje oficialiai nepripažinta iki 
šiolei, vis tik de facto Lietuva 
skaitoma Sovietų teritorija. To
kiai padėčiai esant, mūsų rūpes
čiai nukreipti Į Lietuvos laisvi
nimo akciją. Tą akciją pasisavi
no sau ALTas, ir tą "nuosavy-

JIE IŠLEIS, KAI TIK GAUS !!
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bę” dabar savo "dekrete", pas
kelbtame Dirvoje, Grigaitis pa
kartodamas, duoda suprasti, kad 
kitiems Į Washingtoną Lietuvos 
reikalais savarankiai važinėti jis 
neleis.

Reikia pramatyti, kad, kaip ir 
kitais atvejais, kur griebtasi 
skundų, dabartinis Grigaičio už
sispyrimas, kas galės Į Baltuo
sius Rūmus Įeiti, o kas ne, buvo 
atsiektas jo pasidarbavimu per 
jam žinomus asmenis Washing- 
tone, kad tokie ar kitokie "ere
tikai", prie prezidento negali bū
ti prileidžiami...

Delegacijos išsijojimas ir pa
siėmimas vadovauti privertė pa
galiau, pirmą kartą 20 metų bė
gyje, ALTo pirmininką, L. ši- 
mutĮ viešai Drauge išeiti prieš 
savo socialistą kamarotą.

Katalikai pasirodė bejėgiais, 
leidę Grigaičiui suklastoti faktą, 
kad ALTas buvo Įsteigtas ne 
reikšmingos katalikų organizaci
jos suvažiavime Pittsburghe rug- 
piūčio 10 d., bet tą "didelę" dieną, 
kada spalio 15 Grigaitis Į ALTą 
Įstojo...

ALTo istorijos suklastojimą 
jam leido pravesti po 1941 metų 
bal. mėn. ALTo valdybos posė
džio Chicagoje kai, katalikų-so- 
cialistų-sandariečių "troika"ne- 
siliovė šmeižus Lietuvos Prezi
dentą A. Smetoną ir mes tauti
ninkai nutarėm iš ALTo išeiti. 
Paėmęs sekretoriaus vietą, kai 
aš iš jos pasitraukiau, Grigaitis 
ALTą valdė diktatūriškai.

(Kai mes tautininkai anksčiau 
siūlėm katalikams darbuotis bend
rai lietuvybės išlaikymui išeivi
joje ir tais reikalais, kuriais ga
lim susitarti, p. Šimutis man pa
sakė: "Su tautininkais mes kata
likai, negalimišviendirbtidėlto, 
kad jūs remiat tautiškas parapi
jas". Tų parapijų buvo vos dvi ar 
trys, ir jų "rėmimas" buvo, jei per 
metą kartą ar du kuris tautinis 
laikraštis Įdėdavo žinutę, kai tuo 
tarpu apie katalikų parapijų veik
lą daug daugiau talpindavo. Bet 
šimučiui pasiimtimarksistąGri- 
gaitĮ, tikėjimo ir bažnyčios nie
kintoją nuo 1905 metų revoliuci
jos, buvo visai pakeliui.)

Žinant kad be važinėjimo Į 
Washingtoną ALTas kitokio rimto 

AR TU ESI TAS VYRAS?
1. AR NORI DIRBTI?
2. AR SIEKI SAU IR ŠEIMAI GERESNIŲ 

GALIMYBIŲ?
Jei esi... štai puiki proga vyrams, kurie domisi kar

jera neseniai susikūrusioje organizacijoje. Vienintelė rei
kalaujama patirtis — sugebėjimas kalbėtis su žmonėmis. 
Visa kita mes išmokysime. Jei turi iniciatyvos, esi pati
kimas, gerai atrodąs ir nori pradėti karjerą su didele atei
timi, tai esi žmogus, kurio mes ieškome. Tu turėsi garan
tuotas pajamas ir daug naudingų privilegijų. Svetimų kal
bų mokėjimas yra naudingas mūsų bizniui.

SKAMBINK MA 1-9295 ARBA SU 1-3600 
PRAŠYK FELIX TUREL

510-40 HANNA BUILDING

darbo neturi, ta darbo sritis pri
valo būti iš tų trijųnusenusiųvy- 
rų globos atimta. Tautininkai dėl 
to visai nesisielos, jeigu jų atsto
vas liks "be darbo".

Jų dispozicijai iki šiol paveda
mi tūkstančiai dolerių privalo bū
ti sulaikyti.

Bet tą gali nulemti tik katali
kai, taigi priklausys kokių žygių 
jie imsis, ir ar Šimutis galės nuo 
Grigaičio kontrolės pasilluosuo- 
ti.

Kelis kartus esu užsiminęs, ir 
dabar vėl kartoju, kad ALTas pri
valo būti tik A.L. Bendruomenės 
politiška komisija, jeigu tokios 
reikia. Visuomenės aukos turi 
būti siunčiamos vienam Bendruo
menės fondui. Iš Bendruomenės 
kurioje dirba eilė rinktinių žmo
nių, privalėtų eiti ir Lietuvos va
davimo akcija, ir lietuvių išeivi
jos kultūriniai, meniniai ir pat
riotiniai veiksmai.

Žygius kuriems dabar ALTas 
dalina pinigus iš surinktų aukų 
savo nuožiūra, galėtų taip lygiai 
remti ir palaikyti Bendruomenė. 
Bendruomenė galėtų išleisti ati
tinkamą literatūrą angliškam ir 
gal ispaniškam pasauliui apie 
Lietuvą ir kitas bolševikų pa
vergtas tautas.

Pasaka, kad tik ta ALTo"troi- 
ka" gali Lietuvos reikalus Ame
rikoje atstovauti, kad ALTą pri
valo vadovauti tik Amerikos pi
liečiai, yra jau nudėvėta. Pilie
čių jau turim daug žymesnių ir 
sumanesnių už tuos tris senius. 
Susispietę ir sucentralizavę visą 
mūsų veiklą Bendruomenėje,tik
rai galėtume judinti lietuvišką 
žemę.

(Bus daugiau)

• Lietuvos partizanę ko
vę dainos, išleistos Lietuvos 
N e*p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogj _ 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vhda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.
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Patyręs Patvirtintas Kvalifikuotas
PERRINKITE

JULIUS J.

PETRASH
VALSTYBĖS SENATORIUM 

4 METŲ TERMINUI
DEMOKRATAS

WM. FRIMEL Sec.
Patvirtintas 19611 Moskoka

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO Cleveland, Ohio

Chicagoje buvo suvaidintos "Užgavėnės bendrabutyje ties krei
vuoju tiltu”. Prieky matomas A. Aglinskas-Kanapinis ir F. Serei- 
čikas-Lašininis. Juos stebi: D. Eidimtaitė-Dešraitė, V. Žeruolytė-
Sviestaitė ir kt. P. Petručio nuotrauka

PHILADELPHIA

ELECT

GEORGE V.

WOODLING
CANDIDATE FOR

SVARBUS PRANEŠIMAS

Cosmos Parcels Express Corp.
VISIEMS; KURIE SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINIUS SA
VO DRAUGAMS IR GIMINĖMS VISOSE SOVIETŲ SĄ

JUNGOS VIETOSE.
Jūs galit dėti į Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius iš
dirbinius, laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas 
mašinas, nešiojamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius 
šautuvus, amatininkų rankinius įrankius, muzikalinius 
instrumentus, juostelėse užrekorduojami aparatai — tapė 
records, HI-FI fonografus, tranzistorinius radijo aparatus, 
dulkių siurblius, 8 mm filmavimo aparatus, — su sąlyga, 

kad visi išvardintieji daiktai.yra geram stovyje.
MES UŽTIKRINAME JUS MŪSŲ ĮPRASTU, GREITU, 

PATIKIMU IR GARANTUOTU PATARNAVIMU 
VISUOMET.

Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat 
naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimų į Sovietų Sąjungą.

Mes esame įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimą, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir t.t.) labai prienamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

NEW YORK 3, N. Y., 39 — 2nd Avenue — TeL-AL 4-5456 
BROOKLYN 11, N.Y., 370 Union Avė., Tel. EV 4-4952

BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. III., 2222 W Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8, III., 3212 So. Halsted St.1. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3. N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 525 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
1VATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W,

Tėl. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767
BUFFALO 6, N. Y. -332 Fillmore Avė., Tel. TL 6-2674 
HARTFORD, Conn. -- 132 Franklin Avė., Tel. CH 6-4724

Motinos dienos minėjimas
Lietuvių Bendruome'n ė s 

šeštadieninė mokykla gegu
žės 13 d., sekmadienį, ren
gia Motinos dienos minėji
mą, kuris prasidės 10:30 
vai. mišiomis šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Po to, pa
rapijos salėje bus bendri 
•užkandžiai, po kurių bus 
trumpas tai dienai pritaiky
tas žodis ir programa, kurią 
atliks mokyklos mokiniai. 
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir minė
jime.

Prie šeštadieninės mo
kyklos jau yra suorganizuo
ta speciali grupė aukštes
niąsias mokyklas (High 
Schools) lankantiems lietu
viams jaunuoliams, guriems 
kaip nelankiusiems ar ma
žai lankiusiems šeštadieni
nę mokyklą būtų sunku 
klausyti normalų šeštadie

ninės aukštesniosios mokyk
los kursą. Tos grupės tiks
las yra ne tik pagilinti lie
tuvių kalbos mokėjimą ir 
duoti daugiau žinių apie 
Lietuvą, bet drauge ir pa
dėti didžiuliame mieste ir 
išsiskleidusiems lietuviams 
jaunuoliams bent retkar
čiais susitikti ir organizuo
tai veikti.

Grupei vadovauja Teresė 
Gečiauskienė, Amer i k o j e 
baigusi pedagoginius moks
lus ir jau mokytojavusi 
Camdeno, N. J., viešojoje 
mokykloje. Grupė renkasi 
kas antrą šeštadienį šv. 
Andriejaus parapijos mo
kykloje. Sekantį kartą — 
balandžio 28 d., 10 vai. iš 
rvto. Visi lietuviai jaunuo
liai mielai raginami pasi
naudoti šia proga.
—

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

LJEUTENANT GOVERNOR
REPUBLICAN PRIMARY MAY 8, 1962

HE WILL SERVE THE OFFICE OF 
LIEUTENANT GOVERNOR

FAITHFUL, HONORABLE, AND WITH 
ITEGRITY, HE IS AN INTELLIGENT PERSON 

WITH AN EXCELLENT BACKGROUND.

VOTE FOR
GEORGE V. WOODLING

HARRY E. WORKMAN, Chairman 
22077 West Road

HOUSES 
WEAR OUT!

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

Che Cleveland Crust Company
70 CONVENIENT, HELPFUL BANKS

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

'Z<MAY<4
DOWNTOWN - HEI

BASEMENT
GHTS - PARMATOWN - SOUTHGATfi

R. V. D. SIŪLO SKALBK IR DĖVĖK

VOTE FOR

JOHN A.
DEMER

CAND1DATE FOR

JUDGE
COMMON PLEAS COURT

Democratic Primary May 8, 1962
Term Jan. 6, 1963

HAS THE QUALIFICATIONS, ABILITY AND
INTEGRITY

ILGOMIS RANKOVĖMIS VYRAMS

išeiginius 0-39
ArškiniiislJ^v

Ryškiai baltos oxfordo medžiagos — sa
guota apykakle — užverčiamais ranko
galiais.
švelniai užbaigtais šonais medžiagos su 
pritaikinta apykakle, užverčiamais ran
kogaliais.
Mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos, su 
pritaikoma apykakle ir užverčiamais ran
kogaliais.
Švelniai užbaigtos baltos medžiagos SU 
antsiuvu, užverčiamais rankogaliais.
Mėlynos, rudos ar pilkos medžiagos -— 
su antsiuvu, užverčiamais rankogaliais.

ar 3 už $10

Jūsų pasirinkimui iš bet ku
riu 3 B. V. D. marškinių — 
$10.00!Jūsų pasirinkimui iš 
populiarių stilių šilko ar bal
to oxfordo medžiagų! Taip 
lengvai dėvimi ir prižiūrimi. 
Galite pats išsiskalbti per 5 
minutes, pakabinti ir išdžio
vinti. Presto! Ir turite vėl 
gaivinančius, šviežius marš
kinius dėvėjimui, beveik be 
proso. Sanforizuota medvilnė.

DYDŽIAI: 14’/z iki 17; rankovių ilgis: 32 iki 35 grupėse.

B. V. D. - SKALBK IR DĖVĖK VYRŲ APATINIAI BALTINIAI

Skalbk ir dėvėk apatiniai marškiniai
švelnios geros rūšies 
medvilnės, V ar ar
telės apykaklė S-M- 
L-XL. Pritaikyta pa
stoviam dydžiui. Nie- 
kad neišsitempianti 
apykaklė.

Dėže iš
6 už 5.30 ar
89 c. vienas

Skalbk ir dėvėk
Dvgubai storesne sė. 
dyne, i dvi puses be
sitempiu. Pastovaus 
dydžio. Nebijo karš
čio, elastiškas lie
muo. Dydžiai nuo 30 
iki 44.

megztos apatinės

Dėžė iš
6 už 5.30 ar
89 c. vienas

Skalbk ir dėvėk apatinės

Pilnai sukirpta me- IX
džiaga su šilimos ne- 18
bijančiu elastišku lie- g jjg 5.30 ST 
meniu. įvairūs sti- o— .
liai. Pastovių spalvų. ©9 C. VienBS 
Dydžiai nuo 30 iki
44.

Paštu ar telefonu užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3070
VYRAMS APRŪPINTI SKYRIUS RŪSYJE... THE MAY COMPANY, VISOS 4 KRAUTUVĖS, SCUTHGATE ĮSKAITANT
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GEGUŽĖS 12 d., Clevelande
SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR ATE.

DIRVOS PAVASARINIAME KONCERTE • VAKARE 
CHICAGOS JAUNIMO CENTRO ANSAMBLIS, 

vadovaujamas L. Brazdienės
vaidins

SOFIJOS ČIURLIONIENĖS
4-riiį veiksmų pasakų Protuolis Alf. Brinką ir gudruolis A. Dikinis juokiasi iš senio dervadegio V. Petrausko.

A. Gulbinsko nuotrauka

DVYLIKA BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIU
Vaidina Alfonsas Brinką, Algimantas Dikinis ir apie 40 kitų artistų ir šokėjų.

Režisuoja ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ Dekoracijos dail. Viktoro Petravičiaus

Po vaidinimo šokiai, grojant Clevelando neolituanų orkestrui. 
Veiks turtingas bufetas ir bus kitokių staigmenų.

Bilietai nuo $3.oo iki $l.oo jau gaunami Dirvoje.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Aleksas Laikūnas, Cleve
lande, Dirvos redakcijos pa
kviestas mielai sutiko būti 
redakcinės kolegijos nariu.

Al. Laikūnas jau nuo 
1928 m. reiškėsi tautinės 
krypties spaudoj. Vokieti
joje buvo Mūsų Kelio re
daktorium, o prieš emigruo
jant į JAV, Lietuvio redak
torium.
• Neužmirškite pasukti lai
krodžius! šeštadienio vaka
re, prieš einant poilsio, lai
krodžius reikia pasukti 1 
valandą pirmyn. Ba
landžio 28 į 29 naktį perei
nama į vasaros laiką.

40 SPORTININKŲ VYKSTA 
CHICAGON
Š| savaitgalį, balandžio 28-29 

d. arti 40 Clevelando Žaibo spor
tininkų vyksta j Chicagą, dalyvau
ti XIl-jųSportiniųŽaidyniųKrep- 
šinio varžybose.

1962 M. BALANDŽIO MĖN. 28 D. 
7 V AL. VAK.

GRAŽIAI ATREMONTUOTOJE
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 

ĮVYKS 
VYSK. M. VALANČIAUS 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

VAKARAS- 
KONCERTAS

Programoje:
1) Čiurlionio Ansamblio moterų choras 

dirigentas p. A. Mikulskis
ir

2) Lithuanistinės mokyklos tautinių šokių 
grupės, kanklininkių ansamblis ir moki
niai — deklamatoriai ir vaidintojai.

Šokiams gros nuotaikingasis NEOLITHUANŲ 
orkestras.

Veiks turtingas bufetas, laimėjimai ir kiti 
įvairumai.

Bilietai — $1.50, šokiams — $1.00.

Rengia Mokytojai ir Tėvų Komitetas

AR LITUANISTINĖ MOKYKLA YRA 
TIK ŠEIMOS REIKALAS?

Gana dažnai tenka nu
girsti nuomonę, kad litua
nistinės mokyklos yra šei
mų ir rinktųjų tėvų komi
tetų bei mokytojų reikalas, 
kad žmonėms, mokyklinio 
amžiaus vaikų neturintiems, 
nėra ko rūpintis tų mokyk
lų darbu bei jų išlaikymu.

ši nuomonė yra liekana 
mūsų laisvosios valstybės 
laikų galvojimo. Tada turė
jom švietimo ministeriją, 
mokyklų inspektorius, vals
čių valdybas — kurios rū
pinosi mokyklų statyba, 
mokytojų kadrais ir darbo 
priežiūra. Eilinio gi piliečio 
pareigos tebuvo sąžiningas

Žaibas bus atstovaujamas su 
5 komandomis: Vyrų, jaunių A 
kl., jaunių B kl., moterų ir mer
gaičių.

Visos komandos vyksta be
veik stipriausiose sudėtyse ir 
žada būti stiprūs varžovai kiek
vienoje klasėje.

Sportininkus lydi J. Kijauskas 
ir A. Bielskus. Linkėtina sėkmės! 

mokesčių mokėjimas, kurio 
dalis biudžeto keliu tekdavo 
mokyklų išlaikymui.

Nūnai, gyvenimo sąly
goms visiškai pakitus, ver
tėtų revizuoti aukščiau pa
sakytą nuomonę. Tatai da
ryti verčia jau tas faktas, 
kad lietuviškoji mokykla 
emigranto likime tampa 
pirmaeilės svarbos įstaiga 
tautinio išlikimo kovoje. Ji 
yra toji šaka, ant kurios no- 
roms nenoroms turės atsi
sėsti visi: ir ateities lietu
viškojo darbo planuotojai, 
ir organizacijos ir knygų 
bei laikraščių leidėjai — žo
džiu — visa lietuvybės atei
tis yra aukštai susieta su 
jaunuosios kartos lietuviš
kuoju mokymu ir auklėji
mu, kurs, kaip gyvenime 
patiriame, tik mokykloje 
tėra įmanomas nuosekliai ir

Plytinis 3 miegamųjų, 20 
metų senumo, tuščias, dide
lis gražus sodas, 2 mašinų 
garažas. Geras gyventi, ar
ba bet kokiam ofisui-kabi- 
netui, naujos parapijos ra
jone.

Prie E. 185 St. tvarkin
gas namas, bet tik du mie
gamieji, arti krautuvių ir 
susisiekimo.

Geras 2-jų šeimų namas, 
tarp Haydeno ir Euclido 
gatvių.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome kreiptis j 

East Shore Realty 
Juozas M i k o n i s 

Realtor
780 E. 185 IV 1-6900 

Namų MU 1-2154

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande ketvirtojo 
skyriaus mokiniai su mokytoja Butkuviene.

A.Garlos nuotrauka

sistemingai vykdyti.
Lietuviškasis solidarumas 

ir mokyklos reikšmės su
pratimas ir pripažinimas 
turėtų tat skatinti visus są
moningus lietuvius daugiau 
domėtis mokykla ir ateiti j 
talką tada, kai išgirstamas 
kvietimas. Kada medžio 
šaknys nebeduoda gyvybės 
sulčių — šaka nudžiūsta ir 
nulūžta. Kada visuomenė 
liausis rėmusi mokyklą — 
ir ji gali sugriūti, o su ja 
ir mūsų viltys ir planai.

Kiekvienas žinome, kad 
šeimai auklėjančiai vaikus 
tenka nešti didžiulę su daug 
atsakomybės naštą; iš jos 
reikalaujama keliar i o p a i 
daugiau pastangų, negu 
normaliose sąlygose gyve
nant savame krašte, šeima, 
taip kaip ir visa emigrantų 
karta, randasi mirtiname 
pavojuje. Ji laukia pagal
bos. Ir toji pagalba turi 
ateiti per visų remiamą lie
tuviškąją mokyklą. Mokyk
la — ne vien šeimos reika
las: ji visos mūsų tautos 
gyvybinis reikalas, kuris 
turi lygiai rūpėti tiek šei

mos tėvui — motinai, tiek 
kaimynui ar giminaičiui 
viengungiui — kiekvienam 
broliui lietuviui, kuris dva
sia dar nėra savo tautai 
miręs. Pr. Karalius

Maironio minėjimas
Balandžio 29 d., sekma

dienį, Čiurlionio namuose — 
10928 Magnolia Dr., Lietu
viai Budžiai ruošia mūsų 
didžiojo poeto Maironio mi
nėjimą. Solistė G. Antanai
tytė iš Chicagos ir Vyt. Ba- 
kūnas dainuos poeto kūri
nius. Pianu akompanuos L.

F.AST CLEVELAND — 1.V,I5 F.l < I II) AT SUI’ERlOli AVĖ.

SAVINGS
EARN

0/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
iNSUREO TO

•IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY UMTIL 2:30

Obelenytė. Vaidinimą • Vy
tautas pas kryžiuočius” at
liks ir poeto kūrinius skai
tys jaunimas.

Įėjimas nemokamas. Pra
džia 3 vai. p. p,

HAMILTON
SKAUTIŠKOS IŠKILMĖS 

HAMILTONE
š. m. gegužės G d., 11 vai. 

Hamiltone, Ont. bus iškil
mingos pamaldos ir "Nemu
no’’ tunto vėliavos šventi
nimas. Visas organizuotas 
jaunimas kviečiamas daly
vauti. Vėliavai kūmais su
tiko dalyvauti Lietuvos 
konsulas Toronte su ponia.

Po pamaldų, parapijos 
salėje trumpa iškilminga 
sueiga ir šv. Jurgio minėji
mas. 3 vai. p. p. "L. N." 
Delta salėje, Maironio mi
nėjimas ir koncertas, kurį 
atliks daugumoje patys 
skautai iš Hamiltono. To
ronto, Londono ir kitų arti
mesnių vietovių. Programą 
papildys sol. V. Verikaitis, 
padainuodamas keletą Mai
ronio dainų. Vakare, para
pijos salėje jaunimui šokiai.

Viso šio pravedimas, ne
apsieis be išlaidų, bet skau
tai, nenorėdami nuskriaus
ti senimo, ims tik po 1 dol. 
į koncertą. (vp)

SAVE BY MAEL 
POSTAGE PAID BOTH WAYS

DĖMESIO!
Šio mėnesio 29 d., sekmadienį, tarp

2 ir 5 vai. po pietų,
Jūs esate kviečiami be jokio iš anksto susitarimo 

apžiūrėti šitą vienos šeimos namą, esantį 
1854 Rosemont Rd.

(Tarp Euclid Avė. ir Terrace Rd. ir netoli Lee Rd.). 
Moderni virtuvė, 4 miegamieji 2-rame aukšte ir 2 
kambariai 3-čiame. Gazo šildymas, 2-jų automo
bilių garažas. Savininkas perkeliamas į New Yor
ką.

Prašo $17,900. Padarykite pasiūlymą.
J. širvaitis

WM. T. BYRNE REAL ESTATE
1535 Hayden Avė.

Tel.: įstaigoje — MU 1-6100, namuose KE 1-4080

IN TOWN OFF1CE — 6712 SITEIUOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti 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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KAS IR KUR?
• Skautų akademikų studi
jų dienos įvyks Urbanoje, 
gegužės mėn. 5-6 d.d.

Urbanos skautai akade
mikai maloniai kviečia gau
siai dalyvauti narius ir sve
čius. Registracija vyksta 
gegužės 5 d. iš ryto Y. M. C. 
A. patalpose. Ten pat atvy
kusieji bus supažindinti su 
plačia programa, bei nakvy
nėmis.
• Ped. Lituanistikos Insti
tute Chicagoje šiuo metu 
skaitomi šie kursai; fone
tika ir fonologija (prof. dr. 
Petras Jonikas) ii’ psicho- 
pedagogika (pedagogas Pet
ras Maldeikis). Literatūros 
bei tautosakos kursas, kurį 
dėsto lituanistas Domas Ve
lička, baigiamas balandžio 
28 d. atitinkamu seminaru, 
kur bus ryškinama tema 
"Ugnis ir žemė lietuvių liau
dies tikėjimuose". Refera
tus skaitys studentės Kon
stancija Petrylaitė ir Zita 
Acalinaitė, Koreferentės — 
Danguolė šukelytė, Teresė 
Pautieniūtė ir Gražina Bi- 
čiūnaitė. Seminaro diskusi
joms vadovaus stud. Jonas 
Račkauskas. Seminare kvie
čiami dalyvauti visi Insti
tuto klausytojai ir kitų auk
štųjų mokyklų studentai, 
šio Instituto dar nelanką. 
Pradžia — 4 vai. p. p.
• M. Smelstorius, Clevelan
de, mokėdamas prenumera
tą už Dirvą, įteikė ir $5.00 
auką.
• Alg. Nasvytis, mokėda
mas prenumeratą už Dirvą, 
įteikė ir $5.00 atiką.'
• Kęstutis Gaidžiūnas, bu
vęs Dirvos bendradarbis, 
kaip praneša Draugas, "pra
dėjo bendradarbiauti Drau
ge. Jaunasis autorius paža
dėjo rašyti "kasdienybės 
kronikas”, įvairiom, rimtom 
ir linksmom temom”.
• Atsiųsta paminėti Jurgio 
Gliaudės romanas "Ikaro 
sonata”. Išleido Nidos Kny
gų Klubas, Londone. Kaina 
— klubo nariams 1 dol., ne- 
nariams 1,50 dol.

Chicagoje jau keli metai gražiai veikia panevėžiečių klubas, 
vadovaujamas dr. S. Biežio. Klubas leidžia plačios apimties Pa
nevėžio monografiją. Visais leidinio reikalais prašoma kreiptis: 
A. Vadopalas, 1647 S. California Avė., Chicago 8, 111. Nuotrau
koje monografijos redakcinė komisija. Iš kairės: P. Žilys, J. 
Masiulionis, prof. A. Rukuiža ir A. Vadopalas.

P. Petručio nuotrauka

ZIGMĄ JONYNĄ Ches- 
tertone, gimtadienio proga nuoširdžiai 
sveikina

Bartkų ir Pulkaunikų 
šeimos

1961. V. I.

PRANEŠIMAS 
NEOLITHUANAMS

šių metų gegužės mėn. 19 
d. Detroito neolithuanai 
švenčia 39 metų Korporaci
jos sukaktuves. Korp! Vyr. 
Valdyba ragina neolithua- 
nus iš įvairių vietovių gau
siai dalyvauti šioje šventė
je.

Ta pačia proga yra kvie
čiamas Detroite visų korp. 
padalinių valdybų posėdis 
aktualiems korporacijos rei
kalams aptarti. Padalinių 
valdybos arba jų atstovai, 
atvykę j Detroitą, užsire
gistruoja pas kol. J. Gaižu
tį.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyrc Valdyba

Vaclovas Mažeika 
ligoninėje

Korp! Neo-Lithuania Vy
riausios Valdybos pirminin
kas Vaclovas Mažeika pra
ėjusią savaitę atsigulė į 
Presbiterian St. Luke ligo
ninę peties kaulo operaci
jai. Linkime greitai pa
sveikti, kad vėl galėtų įsi
traukti į korporacijos veik
lą. V. A. R.

NEW YORK
Toronto vyrų kvartetas 

New Yorke 
šeštadienį, gegužės 5 d., 

7:30 vai. Webster Manor 
salėje įvyks seniai lauktas 
Toronto vyru kvarteto kon
certas. Koncerto programą 
sudarys lietuviškos dainos, 
ir tarptautinių klasikų bei 
lengvesnio pobūdžio daine- 
dės. Girdėsime švedo, Šim
kaus, Budriūno, Petrausko 
ir Kačanausko kompozici
jas, gi iš kitataučių kompo
zitorių pažymėtini F. Schu
bert, G. Bizet, R. Rogers,
O. Speaks, S. Cardillo ir kt.

šalia kvarteto dainų solo 
partijas išpildys kvarteto 
nariai R. Strimaitis ir H. 
-Rožaitis. Kvartetui vado
vauja muz. Stasys Gailevi- 
čius.

Koncerto rengėjai — 
Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius —

Rochesterio Bendruomenės Choras, Jono Adomaičio vadovaujamas, kurio koncertas Įvyks balandžio 
28 d. Rochestery, N.Y.

kviečia visą New Yorko ir 
apylinkės lietuvių visuome
nę šiame koncerte dalyvau
ti. Kadangi salėje vietos 
bus numeruotos, kviečiame 
bilietus įsigyti iš anksto 
Brooklyno Piliečių klube, 
Atletų klube, Ginkų krautu- 
uėje, Andriušio įstaigoje 
arba pas A. S. S. narius. Po 
koncerto bus šokiai, gro
jant Jurgio Vedegio orkes
trui. šokiams staliukus pra
šoma iš anksto rezervuoti 
pas Algį šetiką, VIrginia 
6-1957.

Koncerto vieta — Webs- 
ter Manor (šalia Webster 
Hali), 125 E 11 St., Ne\v 
York City.

LIETUVIŲ
AKADEMINIS
JAUNIMAS

RYTEI 11. SPINC.YTEI stu
dijuojančiai Pittsburgho univer
sitete paskirta 1,000 dolerių 
Vi ra & Ileinz stipendija, kaip 
vienai iš gabiausių universiteto 
studenčių. Ryte Spingytė ir pra
eity yra laimėjusi keletą stipen
dijų. Ji turėjo keturių metų se
natoriaus stipendiją už konkur
sini rašinĮ apie JAV demokrati
ją. Pu kartu laimėjo universite
to skirtą C.illespie Award ir da
bar gavo Vira & Heinz stipendi
ją, kuri jai leis Bonuos ir Ham
burgo universitetuose studijuoti 
germanistiką.

Ryte universitete studijuoja 
Pedagogiką ir jos pasirinktos pa
grindinės kalbos yra anglų ir vo
kiečių. 1963 metais užbaigusi 
mokslą žada ir toliau lankyti uni 
versitetą ir ruoštis magistro 
laipsniui.

Ryte universitete priklauso 
Lietuvių Kambario komitetui ir 
yra lietuvių kalbos sekretorė. Ji 
taip pat priklauso (Juo Vadis Ho- 
norary Society ir šiais metais 
išrinkta vicepirmininke. Ji yra 
Pitt News (universiteto laikraš
čio) reporterė, publicity chair- 
man ir Junior Mentor.

LB ATSIŠAUKIMAS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ
CHICAGOJE PROGA

xn-jų Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sprotinių Žaidynių krepši
nio pirmenybės šiais metais 
įvyksta Chicagoje balandžio 28- 
29 dienomis. Pakviesta jas glo
boti, LB Chicagos apygarda ėmė
si šios pareigos su džiaugsmu. 
Taip pat ir įmanoma materiali
nė parama buvo suteikta su ma
lonumu. Tačiau LB Chicagos apy
gardos valdyba skaito pareigą 
dar kreiptis viešu atsišau
kimu Į Chi cagos Ii etų vi ų vi šuo - 
menę, prašydama ypatingos mo
ralinės paramos šiam sportiniam 
įvykiui ir konkretaus dėmesio pa
reiškimo, kuo gausiausiai pirme
nybėse apsilankant.

"Jaunimas - mūsų ateitis" yra 
ne obalsis ar kuri nors ideolo
ginė tiesa. Tai yra realybė, nuo 
kurios priklausys ir kuri apipa
vidalins viską, ką lietuviuose kū
rė ar kuria {vairius amžiaus su
augusiųjų kartos. Kas sėjo ar 
sėja grūdą, privalo rūpintis ir 
derliumi, nes ir visuomenės gy
venime sėja yra tik pradžia, bet 
ne pabaiga.

Chicagoje {vykstančios Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio pir
menybės yra viena iš tokios sė
jos pasėkų. Atitinkamą grūdą sė
jo šiame kraštegimusieji ar nau
jai atvykę vyresnieji lietuvių spor

LB Chicagos apygardos 
valdyba

Krepšinio pirmenybių Chicagoje rengimo komiteto dalis narių. 
Pirmoj eilėj iš kairės: K. Pudymaitis, A. Maskoliūnas, J. Ilčiu- 
kas, J. Degutis. Antroj eilėj: Z. Žiupsnys, V. Grybauskas, Z. 
Degutis ir V. Motušis.

P. Petručio nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
Tūkstančiai plojo šokėjams

Onos Ivaškicnės Lietuvių 
Tautinių šokių sambūris ba
landžio 12 ir 14 d. N. Ang
lijoj davė du tautinių šokių 
koncertus. Pirmą jį Spring- 
l’ield kolegijoje, kur dalyva
vo daug profesorių ir stu
dentų, o antrąjį Bridgetva- 
tery. Programoje dalyvavo 
10 tautų. Kai baigė lietuviai 
paskutinįjį šokį, visa publi
ka, kurios buvo keli tūks
tančiai, atsistojusi, orkes
tro būgnams pritariant, plo
jo keletą minučių. Tokio di
delio Įvertinimo nusipelnė 
mūsų tautinių šokių šokė
jai. Sėkmės jiems ir ateity!

Juozas Bačiūnas 
vykdamas į Netv Yorką iš
leisti Europon grįžtančio V. 
Banaičio, buvo sustojęs 
Bostone, čia Tautinės S-gos 
nariams padarė pranešimą 
apie ALTo ir L. B-nės rei
kalus bei apie būtinumą 
ALTą reorganizuoti. Taip 
pat pasakė savo nuomonę 
apie Dirvos redakcijos pa
sikeitimus. 

tininkai. Jaunimas jų pavyzdžiu 
pasekė, ir jaunatvės entuziazmas 
suves Chicagon iš Kanados ir vi
sų JAV-ių virš 30 krepšinio ko
mandų.

Jei pirmenybėse bus užpildyta 
tik varžybų aikštė, o žiūrovų vie
tos liks tuščios ar apituštės, su
važiavęs jaunimas liks apviltas. 
Jei pirmenybės sutrauks gausius 
žiūrovų būrius, aktyvūs pirmeny
bių dalyviai išsiveš netik sporti
nius Įspūdžius, bet, kas būtų daug 
svarbiau, gilaus lietuviško soli
darumo ir meilės savam jauni
mui pajutimą.

LB Chicagos apygardos valdy
ba prašo tos meilės ir dėmesio. 
Mes kviečiame vist) Chicagos lie
tuvių visuomenę atsilankyti Į 
krepšinio pirmenybes ir gausiu 
dalyvavimu išreikšti savo susi
domėjimą jaunimo pastangomis. 
Tai būtų pagerbimas, bet drauge 
ir mylinčios širdies priminimas, 
jog platus visuomenės dėmesys 
skiriamas tiems, iš kurių lietu
viškos pareigos atlikimo laukia
ma ir po krepšinio pirmeny
bių.

Tad visi Į Š. Amerikos lietu
vių krepšinio pirmenybes!

Kompoz. J. Gaidelio 
mišrus choras gegužės mėn. 
20 d. rengia metinį koncer
tą. Programoje "Kantata 
apie Lietuvą”. Muzika kom
pozitoriaus Gaidelio, žodžiai 
St. Santvaro.

Jono Kasmausko 
vardadienį rengia atžymėti 
ALT S-gos skyrius birželio 
mėn. 22 d. Ta proga, su ati
tinkamom apeigom bus at
žymėta ir Sąjungos namų 
skolų apmokėjimas.

Akademinio jaunimo 
šventė

Birželio mėn. 9 d. Korp! 
Neo-Lithuania rengia jau
nimo šventę — Finis Se- 
męstri. šventė įvyks So. 
Bostono Liet. Pil. Dr-jos sa-

“Praeis jaunystės dienos,
nuvys žalia ramunė... ” Atsineškit savo lietuvišką plokšte
lę - nebepažinsit jos, kai pagrosim geru vokišku aparatu. 
Gradinsko TV, radijų, patefonų ir oro vėsintuvų krautuvė, 
2512 W 47th ST., Chicago, III., FR 6-1998

ROCHESTERIO 
CHORO

KONCERTAS
Š. m. balandžio 28 d., šeš

tadienį, 7:30 vai., parapijos 
salėje, Rochesterio Bend
ruomenės Choras ir tauti
nių šokių grupė ruošia dide
lį povelykinį dainų ir šokių 
vakarą. Choras, kuriam da
bar vadovauja Jonas Ado
maitis, žada patiekti visiš
kai naują repertuarą. Apla
mai, Bendruomenės choras, 
kuris nuo 1949 m. jau tu
rėjo virš 50 viešų pasirods- 
mų čia ir Kanadoje, pasku
tinio vadovo J. Adomaičio 
pastangomis, rodo didelę 
pažangą ir šio koncerto visi 
su nekantrumu laukia.

Po koncerto bus šokiai, 
turtingas bufetas, loterija 
ir daug kitų linksmybių. 
Kviečiami visi Rochesterio 
ir apylinkių lietuviai kuo 
gassiausiai tame koncerte 
dalyvauti.

Įėję. Programa bus labai 
įvairi. Ją išpildys mūsų 
akademikai. Po programos 
vaišės ir šokiai.

Prašome tą dieną kitas 
akademines grupes nereng
ti panašių subuvimų.

Nemuno Uosto ir stovyk
lavietės atidarymas

Jūrų skautų Nemuno 
Uosto ir saloje stovyklavie
tės atidarymas įvyks birže
lio mėnesio pabaigoje. Uos
to globėjai — tėvai pradėjo 
s t o v y k lavietės įrengimo 
darbus.

Rengiama maudymosi — 
vandens sporto vieta, šoki
mui į vandenį tiltai, plauki
mo takai, sporto aikštės. 
Gražiausioje salos aukštu
moje įrengiama iškilmių ir 
vėliavų pakėlimo aikštė. 
Prie vandens rengiama vir
tuvėlė bei kiti būtiniausi 
pastatai. Išilgai salą aukš
tai panoramoje bus išri
kiuotos palapinės. Jau 
įrengta į salą įsikėlimo vie
ta. Pats Nemuno uostas pil
nai parengtas jūrų skautų 
išplaukimui į vandenis, šiuo 
metu Uoste jau stovi ketu
ri jūrų skautų laivai. Inž. 
E. Manomaitis, didelis skau
tų rėmėjas, sudarė stovyk
lavietės planą. Eduardas 
Eitas, kuris padarė morzės 
aparatūrą, rengia planus 
salos apšvietimui. Vietoje 
elektros nėra.

DETROIT
Balfo žinios

Š. m. balandžio mėn. 13 
d. išrinktosios Balfo 76-to 
skyriaus valdybos nariai 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirm. — K. Ra
dauskas, vicepirm. — dr. B. 
Gruzdienė, V. Kriaučiūnas 
ir A. Šukienė, sekr. — V. 
Staškus, fin. sekr. — u. Ša- 
deika, ižd. — V. Viskantas, 
narys — V. Cižauskas.

Valdyba

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.
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