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Vasario 23 d. pabaltiečių būs
tinėje New Yorke {vykęs Lietu
vos Nepriklausomybės Talkos
Tarybos susirinkimas sąmonin
gai nebuvo papuoštas iškilmėmis,
garbės svečiais, įmantriai su
dėstytais ir išvingiuotais svei
kinimais, nei trimitavimais apie ’
tuo tarpu tik vaizduotėje telmanomą "ofenzyvą Lietuvos lais
vės kovos fronte".
Vienintelė "apeigų apeiga"
(taip ji buvo susirinkime apibū
dinta) buvo Lietuvos himnas. Ka-

Cleveland, Ohio

Vokiečiai apsisprendė už JAV
VAKARŲ VOKIETIJA Į WASHINGTONĄ AT
SIUNTĖ SAVO KRAŠTO APSAUGOS MINISTERl VON HASSEL SU PRITARIMU JAV PLA
NAMS APIE VIENINGĄ NATO ATOMINĘ JĖ
GĄ IR STAMBIAIS UŽSAKYMAIS AMERIKOS
KARO PRAMONEI. — TUO BŪDU NORIMA UŽ
TUŠUOTI TĄ BLOGĄ ĮSPŪDĮ, KURI KANCLE
RIS ADENAUERIS PALIKO KENNEDY ADMI
NISTRACIJAI SAVO FLIRTU SU CHARLES DE
GAULLE. — NAUJOS KOMBINACIJOS APIE
ADENAUERIO PASITRAUKIMĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------Nepaisant visų senelio kancle
rio Konrado Adenauerio asme
niškų simpatijų deGaulle ir jung
tinės katalikiškos Vakarų Euro
pos idėjai, jo vyriausybė, pasta
tyta prieš pasirinkimą: Paryžius
ar Wasbingtonas --be didesnių
svyravimų pasisakė už glaudes
nius santykius su Washingtonu.
Po dvejų pralaimėtų pasaulinių
karų vokiečiai labai nenorėtų vėl
būti pralošusioje pusėje, o jėgos
santykis kalba Washingtono, ne
Paryžiaus naudai. Kad tai {ro
džius, Vokietijos vyriausybė da
bar l Washingtoną atsiuntė savo
naują krašto apsaugos minister{
Kai-Uwe von Hassel su praneši
mu:
* Vokietija padidina savo kraš
to apsaugos biudžetą iš 17 iki
18,4 milijardų markių t.y. netoli
5 bilijonų dolerių.
* Principe Vokietija sutinka
padidinti savo konvencionalinės
kariuomenės skaičių, tačiau
praktiškai šiuo momentu tai esą
neįmanoma dėl karininkų ir puskarininkų kadro stokos. Dėl to
Vokietija siūlo sudaryti tam tik
rus teritorinius papildomus dali
nius iš jau atitarnavusių rezer
vistų.
* Vokietija pritaria amerikie
čių idėjai apie jungtinę NATO
atominę jėgą, kurios tikslios
struktūros iki šiol ir pats Washingtonas dar nežino. Vokiečiai
siūlo sprendimą kada panaudoti
tą jėgą palikti NATO vyr. vadui
Europoje. Iš savo pusės jie tai
kombinuotai jėgai pavestų dvi
'Starfighter' eskadras, kurios
gali apmėtyti atominėm bombom

taikinius už 2.000 km. (Vėliau
juos pakeistų raketos). Taktiniai
atominiai ginklai (mažo kalibro)
paliktų ir toliau divizijų ir korpų dispozicijoje. (Dabar užtaisus
tiem ginklam laiko amerikiečiai
po raktu.)
* Vokietija padidina savo užsa
kymus JAV karo pramonei beveik
pusė bilijono dolerių, kad įro
džius, jog ji nemananti finansuoti
de Gaulle planų Prancūzijai {tai
syti, 'nepriklausomą* atominę jė
gą.
Visa tai turėtų išsklaidyti bet
kokiuš Washingtono įtarimus dėl
slapto de Gaulle - Adenauerio
susitarimo. Paskutinė geriausių
santykių atstatymui kliūtis būtų
kanclerio asmuo, tačiau Adenau
eris pats mano, kad Kennedy
visdėlto jam asmeniškai pasiti
ki, todėl jo draugas ministeris
be portfelio Heinrich Krone slap
tame krikščionių demokratų frak
cijos susirinkime pasiūlė toki
ateities planą:
* 87 metų Adenaueris lieka
kancleriu ne iki šių metų rudens,
kaip jis buvo žadėjęs, bet iki
1964 m. rudens;
* Vice-kancleris ir pretenden
tas l Adenauerio kėdę Ludvvig
Erhard lieka toliau savo poste, o
vėliau išrenkamas prezidentu
vietoje Heinrich Luebke, kurio ka
dencija pasibaigs kitų metų pa
baigoje;
* 1964 m. rudeni nauju kancle
riu išrenkamas dabartinis užsie
nio reikalų ministeris Schroeder,
kurio vieta atitektų dabartiniam
frakcijos pirmininkui von Brentano.

Šiandien ir rytoj
PUSĖ bilijono žmonių miršta badu ir pusė žmonijos negauna
pavalgyti iki soties... Ir ši padėtis, kaipskelbia FAO (prie Jung
tinių Tautų sudarytoji maitinimui ir žemės ūkiui plėsti organiza
cija), dar pasunkės. Iš pateikiamų statistikos davinių ateities
vaizdas tikrai tragiškas.
Nuo žmogaus atsiradimo žemėje iki 1830 metų žmonių skai
čius pasiekė vieną bilijoną. Užteko tik 100 metų, kad 1930 me
tais jau būtų priskaitoma 2 bilijonai žmonių. Ir štai po 30 metų,
priskaitoma jau 3 bilijonai žmonių...
Pagal FAO apskaičiavimus, už 40 metų žemėje gyventojų bus
dvigubai daugiau, būtent 6 bilijonai žmonių. Ir nuo to momento
žmonių skaičius augs astronomiškais skaičiais.
ŽMOGUI išmaitinti žemėje plotai nėra neriboti. Dabar kiekvie
nam žmogui tenka po 12,5 akrų žemės, iš kurios tik 1,1 akras yra
apdirbamas. FAO mano, kad priegeriausių sąlygų dar galima bū
tų 2,65 akrų paversti dirbama žeme, kas duotų vienam žmogui po
3 akrus dirbamos žemės.
Likusioji žemė iš 12,5 akrų yra netinkanti žemės ūkiui: 2,5
akrai sausumos, kur negali augti jokia augmenija, 1,25 akro ne
tinkanti žemės ūkiui, 2,5 akrų yra apkloti amžinu sniegu ir 2,5
akrų yra kalnai.
Jei ateinančio šimtmečio pradžioje dar pavyktų su naujais tech
nikos išradimais visą tinkančią žemę ūkiui išnaudoti maisto ga
minimui, tai tektų kiekvienam žmogui po pusantro akro. Bet nuo
to momento prasidės kritiška padėtis. Didėjant gyventojų skaičiui
su kiekvienais metais mažės vienam žmogui apdirbamos žemės
plotas. Jei jau dabar kas antras žmogus negauna iki soties paval
gyti, galima įsivaizduoti kas bus tada, kai atsiras kelis kartus
daugiau naujų burnų išmaitinti.
•
STALINAS po dešimt metų buvimo pragare gavo 24 valandas
atostogų praleisti žemėje.
— Kur tu važiuosi? -- klausia Liuciferis. -- Žemėje liko
labai mažai tavo draugų. Nebent tu vyksi l Pekiną...
-- Aš nemėgstu kinų, -- sumurmėjo Stalinas.
-- Tai gal { Albaniją? -- siūlo Liuciferis.
-- Ką aš ten darysiu?
-- Važiuok tada pas savo draugą Paleckį { Vilnių!
— O, ne, ačiū! Geriau aš atsisakysiu nuo atostogų!...

Prieš tą planą piestu stoja da
lis pačių krikščionių demokratų
partijos, ypač jos protestan
tų sparnas. (Erhard, Schroder,
von Hassel ir Seimo pirmininkas
Geistenmaier yra protestantai).
Jie yra tos pažiūros, kad Adenaueris turėtų ŠĮ rudeni jau pasi
traukti. Kaip iš tikrųjų bus, grei
čiausiai nutars pats Adenaueris
pasitaręs su Schroederiu. Jie abu
ši mėnesj važiuoja atostogų {Ita
liją.

dangi, tačiau, susirinkimas vyko
tada dar nepraslinkusiame Lie
tuvos nepriklausomybės šventės
šešėlyje, susirinkusieji tą pro
gą laikė pritinkamą paryškinti ir
viešai pareikšti savo besąlygini
tikėjimą Lietuvos nepriklausomybės idėja ir pareikšti pažiūrą l svetur gyvenančiųjų lietuvių vaidmenį atlikime pareigos
savo tautai.
Remiantis tuo pagrindinių da
lykų sampratos išdėstymu, buvo
ir toliau ryškinamos pažiūrios

NAUJAS VILTIES ŠIMTININKAS

BE REZOLIUCIJŲ
Lietuviškus laikraščius skaitančiajai visuomenei tebeesant
aprūpintai rezoliucijomis iš lap
kričio mėnesio derliaus (Vliko
ir Kultūros Kongreso rezoliuci
jomis, nors nepasižyminčiomis
instruktyvumu, bet prisotinusio
mis didžiu savo gausumu), LNT
Taryba nutarė, kad bus rimčiau
ir tikslingiau, jei ji susilaikys
nuo pasikėsinimų "tvarkyti" nepriklausomybinę veiklą rezoliu
cijomis. Išryškintas pažiūras nu
tarta laikyti direktyvomis-LNT
vadovybei ir jas skelbti bei siū
lyti visuomenei.

RIO ERDVĖJE SKAMBA
LIETUVOS DAINA
Rio de Janeiro lietuviai
labai gražiai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 45rių metų paskelbimo sukak
tį/
Jau vasario 15 d., 16 vai.
per švietimo ir Kultūros
ministerijos radiją buvo
t r a n s liuojama lietuviška
muzika, net visą pusvalan
dį. Programos vedėja davė
atitinkamus paaiškinimus,
primindama radijo klausy
tojams, kad šiucmetu Lie
tuva yra okupuota Sov. Są
jungos.
Vasario 16 d. tarp 10-13
vai. Lietuvos atstovas Dr.
Erikas Meieris priėmė savo
tautiečių sveikinimus pa
siuntinybės patalpose.
Vasario 17 d. minėjimas
buvo iš dviejų dalių: 9 vai.
ryto' iškilmingos mišios, celebruojamos arkivys k u p o
Dom Helder Cimara ir 1?
vai. oficialus paminėjimas
tos pat Rosario bažnyčios
salėje. Tai dienai skirtame
pamoksle arkivyskupas Camara priminė lietuviams
šios dienos reikšmę, pabrėž
damas, kad jis būtų didžiai
laimingas jeigu galėtų j su
sirinkusius lietuviškai prabilti.
Oficialios dalies minėjimą atidarė Edmundas Dubauskas, "Dainavos ” organizaėijos pirmininkas, pa
kviesdamas Dr. Friką Meierį tarti žodį gausiai susi
rinkusiems tautiečiams. Po
ministerio kalbėjo svečias iš
JAV, priminęs savo tautie
čiams, kad ši diena yra lie
tuvių vienybės simbolis. Ją
laisvi lietuviai taip ilgai
švęs, ligi galės sugrįžti į
savo tėvynę. Po kalbų sekė
jaunučių lietuvaičių. R.
Gaulios dukrų, deklamaci
jos, jų močiutės eilėraštis ir
Birutė Kutkaitė padeklama
vo Brazdžionio eilėraštį.
Šis subūvimas-minėjimas
visiems paliko gilų įspūdį.

jau j šiandien, dvidešimts tre
čiais tebetrunkančio Lietuvos ne
priklausomybės užgniaužimo me
tais susirūpinimų keliančius
klausimus: nepriklausomybinėje
veikloje įsigalėjusi "policentr iš
kurną”, pastangas ir sumanymus
sukurti tai veiklai vieną bendrą
vadovybę ar bent derinimo ir
atstovavimo židin{, pačios Lie
tuvos Nepriklausomybės Talkos
pasirinktuosius uždavinius, pa
žangą ir nusidelsimus jų vykdy
me, darbingų pajėgų ir darbo
priemonių arba kartais ir kant
rybės stokos reiškinius, "ryšių
ir bendradarbiavimo”, kongresi
nių rezoliucijų, ir kitų Rusijos
imperijos viešpataujamųjų tautų
laisvės aspiracijų rėmimo klau
simus.

•

NOMINALINIS LNT SUDĖTIES
SUMAŽĖJIMAS

Adv. JONAS BAGDŽIŪNAS BORDEN {stojo { Vilties Draugiją ir
įsijungė {jos šimtininkų eiles. Kad ir eidamas 81 metus, adv. Jonas
Bagdžiūnas Borden gyvai domisi lietuvių visuomenine veikla. Domi
si ne pletkais, bet laimėjimais, kartu savo {našu prisidėdamas prie
tų laimėjimų augimo ir tobulėjimo. Siųsdamas {stojimo pareiškimą
Vilties Draugijai, adv. J. Bagdžiūnas Borden prašo taip pat per dr.
Steponą Biež{ {traukti { Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narių
eiles. Pažymėtina, kad jaunystėje adv. Jonas Bagdžiūnas Borden
buvo labai veiklus lietuviškame gyvenime. Jo sumanymu buvo nu
liedintas Laisvės Varpas, skambėjęs Vytauto D. muziejuje, jis buvo
Amerikos lietuvių ir Lietuvos sportininkų bendravimo organizato
rius ir už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Gedimino ordenu.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• NIKITA CHRUŠClOVAS, NE
ŽINIA KIENO IR KUR SPAUDŽIA
MAS, vėl pradėjo žvanginti pro
pagandiniais kalavijais. Pakarto
jęs, kad Vakarų "agresoriams"
užpuolus bet kurią "socialistinę"
valstybę, {skaitant ir Kubą, pra
sidėsiąs pasaulinis karas. Gali
mas daiktas, kad jo karingumas
J. šatorius taikomas, "vidaus rinkai" ar Pe-

kinui patenkinti, nes, čia pat ap
sisukęs, taria sutinkąs pradėti
derybas Berlyno klausimu.
• SENATORIUS STEPHEN M.
YOUNG, OHIO, pareiškė pasipik
tinimą, pamačius vienoje iš JTO
konferencijų Ženevoje, kaip vel
tui ir beprasmingai mėtomi pi
nigai tikslams, apie kuriuos dau
gelis delegatų nieko neišmano.

LNT Tarybos susirinkimas ši
kartą vyko nedalyvaujant vienam
iš originaliųjų LNT sudariusiųjų
sambūrių, Lietuvos Atgimimo
Sąjūdžiui. Susirinkimas buvo su
pažindintas su LAS išstojimo iš
LNT pareiškimu, kuriame es
mingiausia ir lemiamoji išsto
jimo
priežastis nurodyta —
LAS vadovybės nesutikimas su
LNT pirmininko spaudoje pareikš
tomis nuomonėmis. Pareiškimą
susirinkimas, tariant parlamen
tiniu formulavimu, priėmė dėme
sin ir perėjo svarstyti kitų klau
simų, priėmęs dėmesin ir pasta
bą, kad LAS sprendimas atrodo
padarytas lyg ir " ne iš to galo",
kadangi paprastai organizaci
jose, jei ima nepatikti pirminin
kai ar kiti pareigūnai, tai daro
ma žygių jiems pakeisti, o ne bė
gama iš organizacijos. Ypač, kad
(Nukelta J 2 psl.) x

Mokslo ir technologijos vysty
mas neišvystytuose kraštuose bu
vo svarstomas šimtų delegatų,
jų tarpe dauguma iš Afrikos kraš
tų, pretenduojančių suprantančius
apie ką čia kalbama.
Dauguma konferencijos laiko
išnaudojama priėmimuose ir iš
gėrimuose. Būdinga, kadtos kon
ferencijos metu švaistėsi spie
čiais ir JAV atsiųsti delegatai
ir paramos užsieniui valdininkai,
kurie geriau padarytų grjžę na
mo, dirbant pragyvenimui reika
lingą ir naudingą darbą.
• SPAUDOS PRANEŠIMAI BY
LOJA APIE EILę susišaudymų
tarp Sov. Sąjungos ir Raud. Kini
jos pasienio sargybinių.
• VADOVAUJANČIO BRITŲ PO
LITIKO NUOMONE, PREZ. KEN
NEDY turjs puikių patarėjų, bet
jų nelaimė glūdi tame, kad ame
rikiečių visuomenė ne visuomet
reaguojanti taip, kaip jie norėtų,
kad ta visuomenė reaguotų. To
pasėkoje, prezidento patarėjai li
ko vieni nesupratę ir de Gaulle
politikos.
• JAV VYRIAUSIAS TEISMAS,
PASKYRUS Į JĮ BUV. DARBO
SEKRETORIŲ A. GOLDBERGą
rodo liberališkojo sparno "jė
gos balansą" vyraujant.
• PIETŲ AMERIKOS VALSTY
BIŲ VIENYBĖ, parodyta Kubos
krizės metu, baigia vėl subyrėti.
Kai Venezuelos prezidentas Be
tancourt norėtų Castro pašali
nimo, Brazilijos Guolart siekia
glaudesnių prekybinių ryšių su
Sov. Sąjunga, paliekant Castro
ramybėje.
Tos bylos siūlo galai gi lieka
Washingtone, prezidentui Kenne
dy ir premjerui Chruščiovui Ku
bos reikalu pasikeitus jau virš
20 privataus pobūdžio laiškais.
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LNT Tarybos susirinkimas...
(Atkelta iš 1 psL)
šiuo atveju, jau prieš LAS vado
vų pranešimą apie jų apsispren
dimą pasitraukti, buvo viešai ži
noma, jog LNT pirmininkas, ne
tiek dėl "nuomonių nesutikimo",
kiek dėl eilės kitų preižasčių,
vistiek nebesutinka pasilikti tas
pats.
Pastebėta taip pat, kad LNT
darbe (kaip ir visose sambūrių
federacijose) sambūrių vaidmuo
daugiausia ribojasi nuomonių pažiūrų sudaryme, o darbe lemia
mos reikšmės turi individualios
pajėgos ir jų dalyvavimas kon
krečiuose veiksmuose, todėl
kreiptina daugiau dėmesio { kon
krečiai reikalingų inidividualių
pajėgų telkimą, jų darbą ir tam
darbui priemonių bei sąlygų parūpinimą.
VIENOS VADOVYBĖS
KLAUSIMAS
Nors Dirvoje vasario 20 d. pa
skelbtas
P. Stravinsko atviras
laiškas LNT Tarybai dėl šventės
pašto įstaigose, susirinkimo da
lyvių laiku ir nepasiekė, išryš-

kintoji pažiūra šiuo klausimu gali
būti laikoma atsakymu ir { tą
laišką, kaip ir {eilę kitų sumany
mų bei siūlymų šioje srityje. LNT
Tarybos akyse -- ne Vlike glūdi
dabartinę padėtį atitinkąs to klau
simo tinkamas išsprendimas.
"Vienintelė plotmė, atvira vi
soms, įvairiausio pobūdžio nepriklausomybinės veiklos šakose
galinčioms reikštis pajėgoms, ir
vienintelė plotmė, kurios sanda
ros pagrindan dedamas visuotinių
periodinių rinkimų praktikavi
mas, yra Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės organizacija. Į šios ir
bent tuo tarpu tik į šios organiza
cijos sistema,” — kalbėta LNT
Taryboje -- "gali būti dedama
viltis, kad per ją galėtų būti su
darytas patenkinamas visos lie
tuvių nepriklausomybinės veiklos
susižinojimo, derinimo ir vienin
go atstovavimo centras. Tik sąly
gos tokiam centrui PLB pastogė
je dar nėra parengtos... Kadangi
tokios sąlygos (atitinkama PLB
rinkimų sistemos reforma) gali
mos tik tolesnėje ateityje, o ne
priklausomybinės veiklos bendro
centro klausimas aktualus dabar,

1963 m. kovo 1 d.

neatmestinas ir kitoks šio klau
simo laikinis išsprendimas, koks
gal būtų {manomas, naudojantis
dabartinėmis PLB organizacijos
teikiamomis galimybėmis”. (Iš
samesnė informacija apie susi
rinkime tuo klausimu dėstytas
pažiūras bus atskirai).
"BENDRADARBIAVIMO"
KLAUSIMAS

Šiuo populiariu klausimu kal
bėta:
"LNT mažai tėra viešai tuo
klausimu prasitarusi, bet tam
tikra pažiūra į tą reikalą LNT
darbe ir laikysenoj yra. Būtent:
bendradarbiavimui, kaip kapi
tuliacijai prieš smurtą —
aiškus ne: ryšiams ar santykiams
su lietuviais Lietuvoje, kaip prie
monėms bent netiesioginei re
zistencijai prieš smurtą —
taip. Ar, kada ir kaip toki ryšiai
bei santykiai vykdytini, koki bū
Ar bereikia kitokio įrodymo, kaip Lietuva yra rusinama. Kelyje iš Daugailių J Dusetas autobusų su
dai ir kokios priemonės jiems
vartotinos — nėra nei viešų svars stojimo vietoje padėtas vien tik rusiškas užrašas: "Ostanovka avtobusa"...
tymų, nei viešų nutarimų daly
kas."

K. UBONIS

BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS ZARASUOSE [8]

VADOVYBĖS ATNAUJINIMAS
"BE PERVERSMO"

-

LNT valdyba įgaliota ir įpa
reigota ne tik vadovautis LNT
Tarybos susirinkime apsvarstyto
mis pažiūromis, bet ir toliau jas
vystyti, darant išvadas iš mažiau
ar daugiau bekintančios padėties
ir nusi statymų, besubręstančių vi
suomenėje, ypač konkrečiai LNT
darbą remiančiuose jossluogsniuose. Vadovybės pareigūnų pa
rinkime nebuvo "pozicijos-opo
zicijos" varžybų. LNT dalyvau
jantieji sambūriai kiekvienas nuo
savęs pasiūlė po vieną asmenį į
valdybą (LLKS — K. SiliŪną, LRS
— B. Bieliuką, LTS --J. Mauru
ką). Kaip paprastai, LNT pirmi
ninkas (B. Nemickas) pasiūlytas
visų sambūrių atstovų sutarimu,
o šiuo atveju visų sambūrių su
tarimu pasiūlytas ir dar vienas
valdybos narys, buvęs pirminin
kas (V. Rastenis), ir taip valdy
ba išrinkta visais tarybos bal
sais, be opozicijos. Valdyba vi
sų sutarimu, dar gali būti papil
dyta asmenimis net nebūtinai iš
LNT dalyvaujančių sambūrių na
rių tarpo.

TIKRASIS MELNIKAITĖS VEIDAS
Zarasuose, Šaltupės gatvėje,
Marijos Melnikaitės tėvas turėjo
namelį. Apylinkėj jis buvo gar
sus, kaip geras dildžių atnauji
nimo specialistas. Šaltkalviai sa
kydavo:
-- Mesk naują dildę, o imk
Melniko atnaujintą...
Pas Melniką, visad dirbdavo
mažiausiai vienas darbininkas.
Bet dildžių atnaujinimo paslap
ties Melnikas niekam neišdavė.
Dildės veždavo žmonės iš tolimų
apylinkių, net iš Daugpilio.
Namelis, iš lauko nesudarė
turtingumo vaizdo, bet viduje bu
vo gražiai {rengta. Melnikas tau
pė pinigus Zarasų banke ir ruo
šėsi naujo namo ir dirbtuvės
statybai. Bolševikai žinojo, kad
Melnikas buvo stiprus finansi
niai, bet propagandiniais tikslais
padarė paskutiniuoju skurdžiu
mi...
Bolševikai niekus pasakoja,
kad Melnikaitė negalėjo mokytis

dėl tėvų ubagystės. Tikrumoje ji
buvo tinginė ir vietoj ėjusi į mo
kyklą, leisdavo laiką paežerėje.
Subrendusi ji persikėlė į Kauną,
nes Zarasai jai pasidarė kai
mas...
Melnikai sunkiai pergyveno,kai
sužinojo, kad jų duktė susidėjo
su komunistais ir tapo deputate.
Deputatės vardas Melnikaitei
davė naudos. Ji išsipuošė konfiskuotom suknelėm ir brange
nybėm, apsigyveno puošniame bu
te. Vokiečiams spaudžiant bolše
vikus, Melnikaitė atsiduria Justo
Paleckio svitoje ir pakeliui į
Maskvą, išdidžiai su juo pietau
ja Zarasuose.
Bet Rusijoje ją atskyrė nuo vi
sų kelionės didžiųjųdraugųirpa
siuntė į desantininkų mokyklą.
Ir štai, Melnikaitė iš tokių
aukštybių su "deputatės" garbe,
siunčiama tiesiai į miško duo
bes gyventi su rusais.
Vartytis duobėse tarp vyrų ir
tąsytis po miškus Melnikaitei
atsibodo ir ji nutarė pasiduoti,
išduodama savo draugus bolševi
kus.

kad ginklai vežami Zarasų apskr.
policijai apginkluoti.
1944 m. liepos mėnesio pirmo
mis dienomis Zarasų kraštą už
gulė visiška neviltis. Kooperaty
vo mašinomis, tarnautojų šeimos
ir kas tik apsisprendė trauktis,
buvo išvežti. Bolševikų paleisti
gandai ėjo iš lūpų į lūpas:
— Žemaitijos laukai nugulę
bėgliais. Nėra maisto. įsimetė
ligos. Vokiečiai su durtuvais at
stumia bandančius pereiti sie
ną... Bolševikai vos tik spėja
slinkt paskui bėgančius demo
ralizuotus vokiečių karius. Ge
riausias išsigelbėjimas tai slėp
tis miške, niekur nebėgti.
Daugelis lietuvių pakluso ir
pasirinko mišką laukdami su gink
lais rankose tėvynės laisvės ry
tojaus.
Zarasų krašto pogrindžio va
dovybė buvo kitos nuomonės. Bū
riams buvo pranešta, kad kovo
tojai traukiasi su policija.
1944 m. liepos m. 12 d., virš
200 kovotojų susirinko Zarasuo
se. Kolona susidarė iš 100 vienAtsišaukimas [Atlanto
kinkių vežimų, vieno sunkveži
mio, vienos lengvos mašinos, 2
Vokiečių okupacijos metu Za motociklų, 15 dviratininkų, 5 rai
pakraščio lietuvius
rasų krašte veikė Lietuvos Lais telių.
vės Armija ir Lietuvos Laisvės
Po ilgos kelionės ir mūšių, iš
New Yorke veikiančių Vasario
Todėl, MIELAS LIETUVI-E, Kovotojai. Abi šios pogrindžio mūsų kolonos liko tik būrelis
16 Gimnazijos rėmėjų būrelių va paskaitęs šį mūsų prašymą, tuo organizacijos dirbo iš vien.
žmonių, 1944 spalio 9 d. Nerin
dovai 1963 m. kovo l-10d.d. skel jau pasiųsk savo auką Vasario
Pirmieji ginklų kiekiai buvo goje pasirinkusių beginklio žmo
bia piniginį vajų Vasario 16Gim- 16 Gimnazijai, išrašydamas če atvežami iš Kauno. Kad apsisau gaus buitį. Vieni buvo įjungti į
nazijos naudai. Mes kreipiamės kį ar money orderį vieno iš že gojus nuo vokiečių, kartais pasi darbo kuopas, kiti slinko toliau
ne tik J New Yorko lietuvius, bet miau pasirašiusiųjų būrelių vado naudota Policijos D-to leidimais, nuo raudonosios šmėklos.
norime, kad mūsų prašymą iš vo vardu ir adresu.
girstų ir kaimyninių kolonijų
Vajus baigiamas kovo 10 d. pa
lietuviai.
rengimu -- Madų Paroda, kurios
Mes neturime asmens, kaip visas pelnas skiriamas Vasario
J. P. MULL-MULIOLIS
kun. Sugintas Chicagoje, kuris 16 Gimnazijai. Paroda įvyksta
dieną iš dienos keliautų, prašy Brooklyne, Ridgewood Lanes sa
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina
damas aukų Vasario 16 Gimnazi lėje, 1001 Irving Avė., 5 v. p.p.
vimo ir apdraudos įstaiga.
jai. Bet lietuviai tie patys ir Tautiečiai, atvykę į parodą, galės
Chicagoje ir New Yorke ir kitur. prie kasos įteikti ir savo auką.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
Jie visada jautrūs šalpos reika
Tad prašome visų geros valios
13229 Superior Avė. UL 1-6666
lams ir duosnūs pagelbos išties lietuvių vienkartinės aukos.
ALGIMANTAS DAILIDĖ,
tai rankai. Paskelbę šį vajų, mes
E. Baltrušaitienė, 608 Grand
nesikreipsime į Jus asmeniškai
St., Brooklyn; Prov. J. Makauslietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
nei laiškais, nei belsimės į Jūsų kis, 102-27 90 Avė., Richmond
vedėjas.
namo duris, beldžiamės tik į JŪ Hill, N.Y.; E. Mekys, 15558Green
SŲ ŠIRDIS. Atrakinkite jas.
Avė., N.Y.; V. Strolia 524 W. 42
Nereikia aiškinti, ką reiškia St., N.Y. 36; ir P. Narvydas,542
mums Vasario 16 Gimnazija. Ji Lorimer St., Brooklyn 11, N.Y.
tokių sunkių metų, kaip šie, dar
NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
neturėjo, turint galvoje nepapras
tai šaltą žiemą. Ji yra išvaka
MYLĖTOJAMS!!!
rėse didelių, jai būtinų statybų.
R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS
Jai niekad taip nereikėjo mūsų
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!
pagelbos, kaip dabar. Jos gyva
vimas daugiausiai priklauso nuo
Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms
mūsų, Amerikos lietuvių, šiuo
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
metu ji yra vienintėlė pasaulyje
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią j kny
tikrai lietuviška gimnazija. Kai
Skaityk ir platink
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos
po tokia, ji privalo būti mūsų
DIRVĄ
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius j vieną
garbė ir pasididžiavimas.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|K1/ Of MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS

ST
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
CHICAGO PHONE
.242-4395
SUBURBAN PHONE
.656-6330

r

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMĄ

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

puikią dovaną. Nepraleiskite progos, nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 1963 m. balandžio
15 d. Ir niekui- kitur, tik užsisakant per Dirvą.
Prašome pasinaudoti žemiau dedamą iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo adresu:

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta................................... $3.59
KRON BRANNVIN
AOUAVIT (švediška)
....... 5th $3.98
IfflTOĮjrffMMMMi

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98

Priedų:

čekis □
pinigai □
(parašas)

DIRVA

1963 m. kovo 1 d

H

DIRVA iii

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-6344
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case-of
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Nr. 25 — 3

LIETUVES MOTERS IR ŠEIMOS DUOKLE TAUTAI
Beveik prieš dvidešimtį metų
priversti apleisti savo kraštą,
išvykome su didžiu pasiryžimu
iškovoti savo tėvynei laisvę, gy
venant laisvuose kraštuose. Vie
ni šia idėja gyvename, dirbame,
aukojamės, pagal išgales atiduo
dame savo Įnašą, o kiti numojame ranka.
Kelias Į šios idėjos įgyvendi
nimą vis dar tebėra ilgas ir sun
kus. Mūsų tautinė patriotinė dva
sia turi būti ne vien tik gyva, bet
tvirta, kaip plienas, nes ne tiek
kardas nugali pasaulį, kiek dva
sia. Tai žinojo jau mūsų bočiai.
Iš kur jie sėmė stiprybę, kada
dar "anei rašto anei druko jiems
turėt neleido", kada jų vaikams
rusai graždankas Į rankas bruko?
Gi mes dabar, mokėdami daug
kalbų, turėdami pilną laisvę, ne
sistengiame Įsigilinti net į savo
spaudos puslapius, pasitenkinda
mi tik paveiksliukus pažiūrėję.
Todėl nenuostabu, kad mūsų tau
tinės dvasios stiprybė silpsta,
kad nebe vienas jau užsimiršta
ir kas yra mūsų Tėvynės priešas.
Kalbant apie šių dienų mūsų
kelią Į laisvą, nepriklausomą tau
tos gyvenimą, tenka nors trumpai
prisiminti ir tautos praeity nuei
tą kelią, kovų ir aukų rezultatus
ir tik tada, vilties nunustojant,
jų pramintu keliu eiti toliau.
Kaip žinome, tada kelią rodė
aušrininkai ir varpininkai su dr.
Jonu Basanavičium, dr. Vincu
Kudirka ir kitais romantikais ide
alistais, naujai atgimstančiais
inteligentais priešaky, kurie savo

E.

ČEKIENĖ

idealu buvo pasirinkę: laisvą, ne
priklausomą Lietuvą, nusikra
čiusią bet kokių svetimų valdovų
ir jungų, žengiančią išvien su
kitomis laisvomis tautomis, sie
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.
kiančią aukštesnio gerbūvio ir
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
aukštos vakarietiškos kultūros
Redaguoja:
bei mokslo.
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
Šio idealo siekti nebuvo jiems
Redakcinė kolegija: P. Bastys. E. Cekienė, A. Laikunas,
lengva. Svarbiausia dėl to, kad
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
lietuviška spauda buvo uždrausta
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina:
ir Lietuvos žmones pasiekdavo
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
tik slaptai gabenama per sieną.
išskyrus šventes.
Tačiau ji buvo mielai skaitoma,
ėjo iš rankų į rankas, rizikuo
jant gyvybe ar ištrėmimu. Ir ta
da, spaudos draudimo laikais, iš
kilo lietuvės moters ryški asme
nybė ir ji atliko nepaprastai di
džius darbus, talkindama atgimi
mo skleidėjams. Dauguma mote
rų, kurių rankose buvo ne vien
šeimos, bet ir visos Lietuvos atei
tis, tautinį darbą dirbo neišei
SVETUR GYVENANČIŲ LIETUVIŲ
nant už šeimos ribų: mokė vaikus
VAIDMUO
lietuviškai skaityti ir rašyti, su
gebėjo perduoti jiems, jog verta
(ĮSITIKINIMAI, GRINDŽIANTIEJI LNT PAŽIŪRAS Į
ir būtina savo tėvų kalbą ir raš
NEPRIKLAUSOMYBINĘ VEIKLĄ)
tą mokėti, būtina tėvynę mylėti
ir už jos laisvę aukotis.
Svetur gyvenančių lietuvių visuomeninės veiklos akstinas
Lietuvai prisikėlus, šeimos
ir variklis yra pareiga savo tautai.
auklėjimo rezultatai, pastangos
Lietuviui, kurs yra ne Lietuvos valstybės pilietis, arba ir
ir ryžtas, daugiausia slėgę lie
kiekvienam lietuviui tada, kai Lietuvos valstybės veikimas yra
tuvės moters pečius, neliko be
sukliudytas, pareiga savo tautai nėra susieta su pareigomis Lie
atgarsio. Atgavus Lietuvai lais
tuvos valstybei ir ji neturi teisinės prievolės pobūdžio. Bet pa
vę ji susilaukė tinkamos pagar
reiga savo tautai visada pasilieka lietuvio, žinančio, kad jis lie
bos ir Įvertinimo, anksčiau nei
tuvis, savanoriškas dorovinis įsipareigojimas, kurį žadina ir ku
kituose kraštuose, suteikiant jai
rio apimtį apsprendžia jo įgytasis lietuviškas tautinis susiprati
teisių lygybę su vyrais.
mas ir jo pergyvenamasis savitarpinės lietuvių savybės jausmas.
Teisingai sakoma, kad "namų
Svetur gyvenančio lietuvio pareigingumą savo tautai sąly
židinys yra žmonėms skirta ir
goja teisinės ir dorovinės prievolės tai valstybei, kurios jis yra
pati saugiausia gyvenimo atra
pilietis ar kurioje jis gyvena. Bet vengimas net ir taip sąlygoto
ma. Anglo namai yra jo pilis.
— SSSR; masinės informacijos Šeimoje žmonės gyvena, kad ga
savo tautai pareigingumo arba apsileidimas jame nusipelno ap
spaudos divizijos direktorius (da
gailestavimo ir papeikimo iš sąmoningųjų lietuvių visuomenės. rosi "šilta"...) - H. Kovalski - lėtų veikti pasaulio platybėse.
Pareigingumas savo tautai reiškiasi patvarumu atitinkamoje SSSR; programų padėjėjas spaus Kas namus praranda, praranda
ir savo dvasios pusiausvyrą..."
laikysenoje, arba ir pastangumu atitinkamoje veikloje.
dinių ryšių divizijos masinės in (Darbininkas, 1957.U0).
Patvarusis pareigingumas savo tautai yra tokia tautiečio formacijos skyriuje -- V. BiriuKad galėtume savo namus va
laikysena bei elgesys, iš kurio susidaro savitas tautos gyvenimas. kov -- SSSR; programų specia
dinti lietuviška tvirtove, turime
Pastangusis pareigingumas savo tautai yra tautiečio veik listas bibliotekų divizijoje, kulsuprasti savo pareigas šeimai
lumas, kuriuo siekiama sukurti ar pagerinti sąlygas savo tautai tūrinės veiklos skyriuje -- Sankilniausiąja prasme. Tai plačiai
ne tik savitai gyventi, bet ir augti bei klestėti medžiaginės-ūki- dor Maller - "Vengrija"; pro- nagrinėja žymi vokiečių rašyto
gramų padėjėjas, jaunimo sek- ja Gertrūda von Le Fort, iškel
nės gerovės ir dorovinio-kūrybinio pajėgumo požiūriais.
Lietuvių tautai, itin šiuo metu, reikia ne tik patvariojo, o ir ei ja, švietimo skyriuje - D. Naj- dama moterį ne vien kaip vilio
man -- Jugoslavija; ir priedų tik'- jančią ir gundančią, puošnią savo
pastangiojo tautiečių pareigingumo.
Gyventi ir net savitumą išlaikyti tauta gali ir nesusitvar rai jau ne "vienas-kitas" kairy mažo pasaulio egoistę, bet gelbskiusi valstybės pavidalu, arba daugeliu atvejų net ir patekusi sis iš neutraliųirnetlaisvųvals- tinčią ir pasiaukojančią, moder
svetimos valstybės valdžion. Bet augti ir klestėti tautai palan tybių. Nekurie jų už šnipinėjimą nišką ne vien rūbais, bet ir dva
gal jau išvaryti iš JAV ir pakeis*
kiausia ir būtina sąlyga bei priemonė yra sava nepriklausoma ti kitais tokiais, bet bendras vaiz sia. O praeities lietuvė tų verty
bių savyje turėjo, nes kaip gi ji
valstybė.
das aiškus. Tad ko galime mes
Tuo įsitikinimu vadovaudamies, manome, jog lietuvių pa tikėtis iš UNESCO (U.N. Educa- būtų galėjusi pati mokyti savo
reigingumas saVo tautai šiuo metu itin privalo reikštis pastan tional Scientific & Cultural Or- vaikus rašyti ir skaityti, pati
gomis, nukreiptomis Į tai, kad išnyktų kliūtys lietuvių tautai ganization) ir iš visos JTO Lie būdama beraštė? Kaip ji savo
vaikams perduotų kultūrines ver
vėl turėti savo nepriklausomą valstybę, ir kad lietuvių tauta tuvos laisvės byloje?
tybes, pati jų nepažindama? Kaip
galėtų bei būtų pasiryžusi tokia galimybe vėl pasinaudoti.
Visa tai turint omeny sunkoka ji paruoštų gerus visuomeninin
Tikime, kad taip veikdami, vykdome žinomą ir nepasikei suprasti S. Lozoraičio žodžių
kus, pati būdama antisociali ir
tusią lietuvių tautos valią.
ir minčių naudojimą savo pro už ką ji,pagaliau,būtų išsikovo
Tikime, kad visi, kas tik esame tam tikslui pakankamai lais teste: "... absoliučiai nesupran
jusi teises balsuoti, visai nesi
vose sąlygose, taip veikti turime visos lietuvių tautos įgaliojimą, tama, kaip tokia tarptautinė or domėdama politika?
suprantamu ir neabejotinu jos sutikimu patvirtintą ir neatšauktą. ganizacija, kaip UNESCO, galė
Todėl anų pirmųjų mūsų atgi
jo duoti savo vardą ar prileisti
Nepamirštame, kad taip veikti esam įsakmiai pasižadėję.
mimo skleidėjų nueitas kelias J
Ir jaučiamės, jog nepriklausomos Lietuvos valstybės atgai kad jis būtų neteisėtai panaudo Lietuvos laisvę tebėra mums,iš
vinimą laikytumėm lietuvių tautos labui vistiek būtiną, netgi tas leidiniui..."; arba vėl: "... eivi jos lietuviams .ir šiandie tin
jei paaiškėtų, kad to siekusi tautos valia beesanti palaužta, ar Tai yra užgavimas, nesuderina kamas pavyzdys. Ir anų laikų tvir
mas su tarptautinės auklėjimo,
ta lietuviška šeima tebėra nesi
jei tautos noro ir įgaliojimo taip veikti nebebūtų arba nebūtų
mokslo ir kultūros or-jos gar
keičiančiu pavyzdžiu dabartinės
nei buvę.
be"...
išeivijos šeimai, kuri, nors pati
Ne tiek pasižadėjimas, kiek gyvas Įsitikinimas tikrumu tos
Teko nugirsti pateisinimų^ jog
tieses, kad nepriklausoma valstybė lietuvių tautai yra būtinybė, diplomatas kitaip negalįs rašy iš prigimties nesikeisdama, yra
mums yra lemiamasis ir pastovusis įsipareigojimo pagrindas ti. Sekant šia logika "diploma veikiama ir keičiama gyvenimo
sąlygų.
stengtis siekti to tikslo.
tiškumas" turėtų būti pratęstas
Šeima, būdama visuomeninio
išreiškiant "nusistebėjimą, jog
gyvenimo širdis, žmonijos pro
tokios taiką mylinčios valstybės,
greso talkininkė, to progreso yra
kaip SSSR garbingoji Raudonoji
giliai ir neigiamai paliesta. Da
Armija galėjo peržengti Lietu
bar ji pradeda išeiti iš natūralių
vos sieną ir Įvykdyti tarptautinį
prigimties dėsnių. Žmogaus gy
aktą, kuris galėtų būti pavadin
venimui progresuojant ir reika
tas agresija...” Manding, diplo
lavimams didėjant, vedusieji, o
matiškumas turi kur nors susto
dar svarbiau, vaikai darosi vis
ti, ir tam vieta būtų prie paties
ilgesnį laiką atskirti vienas nuo
pirmojo sovietiško melo, iš kur
Vieno protesto neužtenka
jis beateitų.
Tad dėkui min. S. Lozoraičiui
Noriu išreikšti savo pastabas rektoriais, kurieten pirmu smui už mūsų dėmesio atkreipimą Į
ryšium su Dirvoje spausdintu ku groja: Generalinis Direktorius šį biaurų melą, tačiau vien jo
Lietuvos Diplomatijos Šefo Sta -- Rene Maheau -- Prancūzijos protesto nepakanka. Ir mūsų vi
sio Lozoraičio protestu UNESCO kairysis (partiečiai niekuomet ne sų reikia. Kadangi mūsų veiksniai
statomi direktoriais ar ministe- šiuo metu užsiėmę ginčais, kas
Direktoriui Paryžiuje.
Tikrai sveikintinas min. S. Lo riais, kol raudonųjų perėmimas laisvinimo darbui vadovaus ir kas
zoraičio budrumas ir veiklus re neįvykdytas 100%, atsimenate?); pinigus rinks, iš jų nurodymų kas
agavimas (taip dažnus vyriausy Geru Dir. pavaduotojas -- Pa vėl darytina negreit susilauksim.
bių ir spaudos prasižengimus su Ivanovič Erčov -- SSSR; Vicedi Todėl, atrodo, naudingiausia bū
istorijos faktais pareiškimuose rektorius švietimo reikalams— tų kiek galint greičiau ir Įma
liečiančiuose Sovietinę okupa Vladimir Marlmowski --SSSR; nomai daugiau laiškų savo sena
ciją Lietuvoje. Tai dar kartą Viršininkas vidurinio mokslo toriams ir atstovams parašyti.
įvyko ir su UNESCO išleista kny reikalams -- A.Jegalova--SSSR; Trumpai protestuoti prieš mūsų
ga "Rasių ir tautų lygybė SSSR". Socialinių mokslų divizijos vir pinigų eikvojimą sovietiniam me
Pastarasis įvykis dar kartą Įro šininkas- -- Georgi Skorov -- lui apie Ameriką ir apie Lietu
metinį dividendą už
do, jog mums seTiiai laikas suži SSSR; Gamtos mokslų skyriaus vą per Jungtinių tautų organiza
visas taupymo sąs
direktorius
-Victor
A.
Kovda
-noti nemalonius gyvenimo faktus
ciją skleisti. Pačiai JTO rašyti
kaitas.
ne tik apie UNESCO, bet ir apie SSSR; dokumentų skelbimo divi — tik penkių centų ženklo išme
visą UN, tai yra apie Jungtinių zijos vertimų skyriaus viršinin timas. Kongresmanų adresas —
Tautų organizaciją. Pergyveno kas -- M. Kuznecov -- SSSR; House Office Building, senato
me gandro ir Kalėdų senelio le spausdinių skyriaus vyr. ryši rių adresas — Senate Office
gendų sugriuvimą, pergyvensime ninkas -- Valerija Berioncova Building (abu Washington, D.C.)
ir pasakos apie taip vadinamą -- SSSR; kultūrinės veiklos sky Mūsų laiškai, šiuo metu, kaip iš
"taikos ir laisvės saugotoją ir riaus vyriausia bibliotekininkė spaudos matome, būtų labai lai
— T. Bieliaeva -- SSSR; auklė ku ir vietoje.
gynėją" supliuškimą.
Štai šiek tiek informacijos apie jimo atrinkimo rūmų programų
Vilius Bražėnas
UNESCO, pradedant UNESCO di specialistas -- Sioma Tangujan
Stamford

NEPRIKLAUSOMYBĖ BŪTINA
TAUTAI AUGTI IR KLESTĖTI
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kito. Ir kai vakare visi šeimos
nariai jaučiasi pavargę nuo ilgo’
darbo ir reikalingi poilsio, ne
belieka energijos kūrybiniam šei
'
mos židiniui, o ypač vaikų auklė
jimui. Tada pajuntama stoka šei
myninės harmonijos. Vaikai per
dieną būdami mokykloj ar darže
lyje, yra atiduoti kolektyviniam
auklėjimui, nevisada tinkama
kryptim vedamam. Jie, vakare
grįžę namo, yra išsilgę jaukios
namų šilumos, dažnai jos neran
da. Išvargę, nervingi tėvai ne
pajėgia išklausyti vaiko proble
mų ir dalintis su juo įspūdžiais.
Vaikai, kartą nusivylę, šeimos
prieglobsčio ir draugiškos ši
lumos pakaitalo ima ieškoti už
namų sienų, vyresniųjų draugų
tarpe. Ir tas nejučiom silpnina
ryšius su tėvais bei gimta* siais

namais.
Jei daugelį paklaustume, kam
tenka atsakomybė, sprendžiant
šeimos bei vaikų aulėjimo pro
blemas, kurių nebūtų gyvenant
savame laisvame krašte, gautu
me tikriausiai tik vieną atsakymą
— moteriai. Tačiau, šių dienų iš
eivijos lietuvė griežtai užprotes
tuotų, nes mūsų šeimos židinio
rūpesčiai, apsaugojimas jos nuo
nutautėjimo, naujų laikų neigia
mų įtakų, yra visos šeimos di
džiausia atsakomybė. Tai šeimos
tiesioginis dalyvavimas savo tau
tos rezistencinėje kovoje už Lie
tuvos laisvę.
(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS
PREMIJA — 250 DOL.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė no
velės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trum
pesnis, kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spau
dai, praleidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė
•nebūtų ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau
toleruojamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir
meninę vertę.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1963
metų kovo mėnesio 31 d.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI. Dirva, No
velės Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai
būtinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasi
rašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su au
toriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu.
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta:
nelaimėjus — neatplėšti.
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių pre
mija bus įteikta 1963 m. Dirvos pavasario šventėje.
Konkurso skelbėjas turi teisę premijuotąją novelę be
papildomo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru lei
diniu ar novelių rinkinyje. Nei autorius, nei kas kitas
po sutikimo šio kūrinio negali spausdinti periodikoje,
atskirai ar rinkinyje, o taip pat skaityti parengimuose,
per radiją ar įkalbėti į plokštelę, iš anksto negavęs
konkurso skelbėjo leidimo. Tačiau autorius nenustoja
teisių premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu
arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną. Tas
pats autorius konkursui gali atsiųsti ne daugiau, kaip
dvi noveles.
NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI gąžinami jų
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.
JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji
visai nepriklausomai paprasta balsų dauguma spren
džia, ką premijuoti ir ką rekomenduoti spausdinti. Jos
sudėtis ir vieta bus paskelbta Dirvoje vėliau.
Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS

TELEPHONE

Cleveland Crust
WHEN MONEY IS A MUŠT
MA-1-1660

PHONE ABOUT LOANS
DAY OR NIGHT
•

Che Cleveland Crust Company
72 Convenient, Complete Banks

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartorotf and Saparvisad by »ha Unitad Statės Gavarnmanf

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO R, ILLINOIS
Pbana: Vlrginia 7-7747

John J. Kaianautkat, Pres.
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Viešnagė pas Bendruomenės ir Kultūros
Fondo nenuoramas
Alb.

Sibiriškiems speigams čirški
nant, tvoroms pykštant bei nuož
mioms sniego pūgoms siaučiant
Chicagoje, JAV LB centro vyriau •
šieji rabinai pasikvietė laikraš
čių korespondentus ir šiaip sve
čius, anot jų "pasišnekėti šiltoje
svetainėje prie karštos kavutės".
Žinoma, toksai dalykas dideliai
romantiškas, kada už lango ver
da tikra balta pekla... Tačiau at
rodo, jog didesnioji koresponden
tų ir svečių dalis pakelyje (šalo
( ledus ir gaisrininkai turėjo juos
išlaisvinti savo kirvukais...
LB centro valdybos pirminin
kas Jonas Jasaitis nupasakojo,
jogei Bendruomenė yra užplana
vusi eilę dorų ir naudingų lietu
viškų darbų ir žygių. Beveik visi
tie darbai šiuo momentu yra "de-

Valentinas

gantieji": paruošimas ir išleidi- sakiau ir sakau, kad visai nesvarmas vadovėlių lituanistinėms bu kam svietas aukoja, bile tik
mokykloms, suturėjimas irgelbė- aukoja. O pinigus padėti turime
jimas jaunuomenės nuo paskendi
mo nutautėjimo jūrose ir daugybė
kitų dorų darbų, kuriuos Bendruo
menė yra nusistačiusi (vykdyti.
-- Nu, tai ir vykdykite grei
čiau... -- tyliai ištarė nekuris
svečias.
-- Vykdyti tai vykdyti, ale kad
tam pinigų reikia, -- spyrėsiJasaitis. -- Solidarumo (našų, toli
gražu, tiems darbams nė iš tolo
nepakanka. Todėl Bendruomenė
ir paskelbė pinigini aukų vajųvisus tris mėnesius -- sausį, va
sari ir kovą. Kiti pyksta, kam
Bendruomenė (maišiusi ( vajų ir
vasario mėnesj. Girdi, vasaris
priklausąs išimtinai ALT... O aš

1963 m. kovo 1 d

LB Centro valdyba išsiuntinė
jo apylinkėms 15.000 vokelių su
atsišaukimais, prašant lietuviš
ko svieto piniginės paramos. Ir
laukia, turbūt, tų vokelių grįž
tant su doleriu, kitu, kaip žuvis
vandens...
Apie bendruomeniškas bėdas
dar kalbėjo Švietimo Tarybos
pirmininkas Ignatonis, LBKultŪ-

Mesiu, dukrele, sa
vo sparną
Palik sūnelį vargų
vargti

čia pat buvo parduota kelios
dešimtys knygelės egzempliorių.
Pirko ir tie, kurie namuose nė
neturi mažų skaitytojų.
Ta proga paklausiau kun. San
tarą:

Australijos lietuvių skautų

jubiliejinė stovykla

Puslapis iš Gulbė karaliaus pati

kur. Visokių plyšių ir plyšelių-- ros Fondo pirmininkas kun. St.
galybės. Štai kad ir Bendruome Šantaras ir kt.
»♦*
nei. Kur tik kam prireikė pini
Tą pat( lediniai šaltą vakarą
gų kokiam reikalui (vykdyti, tuo
jau ir rašo raštą trumpą ir drū prie karštos kavos puoduko (vyko
tą Bendruomenei -- duokite pini ir LB Kultūros Fondo naujai iš
gų! Kaip ( užburtą aruodą. O iš leistos knygutės "Gulbė karaliaus
kur tų pinigų paimti, kad kepurė pati" krikštynos. Tai Vikt. Pet
visada tuščia...
ravičiaus dailiai iliustruota pa-

Australijos lietuviai skautai stovykloje poilsio metu.
A. Budrio nuotrauka

Australijos lietuviai skau
tai pratęsė didįjį Australi
jos lietuvių sąskrydį, įvy
kusį Adelaidėje 1962 me
tams baigiantis. Skautų ju
biliejinė (45 skautavimo
metų) stovykla truko iki
1963 m. sausio 11 d.
Stovyklą suorgani z a v o
Lietuvių Skautų Australi
jos Rajrino vadovybė. Ji vy
ko Mount Brovvford kalno
(apie 30 mylių nuo Adelai
dės) papėdėje, kurioje do
minuoja gražiai išauginti
pušynai-.
Adelaidės skautai (Vil
niaus tuntas) šiuose pušy
nuose stovyklauja jau visa
eilė metų. Didesnio masto
stovyklos, paprastai, vykdo
mos kiekvienų metų pra
džioje, o mažesnės — mo
kyklų atostogų metu (ge
gužės ir rugsėjo mėnesiais.
Jubiliejinėj stovykloj da
lyvavo 2C0 skautų, atvyku
sių iš įvairių Australijos
Vietų. Jai vadovavo Lietu
vių Skautų Rajono vadas V.
Neverauskas (adęlaidiškis).
Skautų organizacija Aus
tralijoj labai daug, jeigu nedaugiausiai, prisideda prie
lietuviškumo išlaikymo jau
nimo tarpe. Jų stovyklose,
jų sueigose dominuoja Lie
tuva (gyva tauta ir paverg
ta valstybė). Skautų bukluose kiekvienas kampelis
kalba apie Lietuvą ir lietu
vius. Lietuvių kalba, kurią
jaunimas vis mažiau ir ma
žiau naudoja ir kurios be
veik jau negirdėti sporto
aikštėse, dominuoja skautų
stovyklose ir sueigose. Jie
dainuoja lietuviškas dainas,
seka pasakas, diskutuoja.
Skautai čia yra gyvas tęsi
nys to, kas pradedama lie
tuviškose savaitgalio mo
kyklose.
Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos
suvažiavimas, vykęs sąs
krydžio metu Adelaidėje,
tarp kita ko nutarė sustip
rinti dėmesį lietuviškam
jaunimui. Ryšium su tuo.
1963-ji metai Adelaidėje pa
skelbti jaunimo metais. Vie
tos apylinkės v-ba šaukia
jaunimo organizacijų ir kul-

tūrininkų pasitarimus jau
nimo reikalais. Numatyta
visa eilė kultūrinių popie
čių, kuriose programas pra
ves pats jaunimas. Kasme
tinė jaunimo šventė Ade
laidėje šiemet norima pra
vesti ypač iškilmingai. Vie
tos (Vilniaus) skautų tun
tas jaunimo metų proga
pradėjo akciją įjungti j ak
tyvų skautavimą galimai
didesnį jaunimo skaičių.

Australijos skautai virto
talkininkais visoms bend
ruomeninėms o r g anizacijoms. Jie yra pats judriau
sias elementas lietuvišku
mo židiniuose — Lietuvių
Namuose, kuriuos jau Įsigi
jo visos didesnės lietuvių
kolonijos Australijoj.
Vo Radzevičius

saka vaikams. Bet dėlraidžiųdidumo, ją gerai galės pasinaudo
ti ir senimas. Pirmoji laida iš
leista Kaune 1937 m., čia dailiai
perspausdinta antrąja laida.
--Tai septintasis Kultūros
Fondo leidinys per septynis jo
gyvavimo metus, --šakotos kny
gelės krikštatėvis, to fondo pir
mininkas, kun. St. Šantaras. -Juk puiki dovanėlė pradedančiam
skaityti lietuviškam jaunimėliui..
-- Alvudas yra nuoširdžiai dė
kingas Kultūros Fondui už šią
brangią dovanėlę lietuviams vai
kučiams, -- pa reiškė Alvudo vei
kėja ir žurnalistė Z. Juškevičie
nė.
-- Bet sakykite, ar neprikibs
kas nors... -- nusigando tūlas.
-- Sakys, negana, kad Bendruo
menė gerokai apgriovė Altą, o da
bar vėl ima kištis ( Alvudo rei
kalus...
-- Ne, ne. Tai kaip tik prisi
dės prie išugdymo pilnutinio
žmogaus.

-- O kiek ištikro yra parduota
prof. Vac. Biržiškos "Aleksandryno” I tomo?
-- Rodos, tik apie 15 knygų.
-- Nu, nejaugi tiek mažai jau
mes beturime lituanistų, ar li
tuanistika besidominčių žmonių?
Juk tai monumentalus a.a. prof.
Vac. Biržiškos veikalas, viso jo
gyvenimo didžiausias darbas li
tuanistikos mokslo ir lietuvių kul
tūros bei raštijos istorijai. Ką
mes dabar čia sau leidžiame?..
-- Ir aš nebesuprantu, ką svie
tas sau galvoja?, -- susiėmė už
galvos Kultūros Fondo pirminin
kas. -- Tiek pinigų nesigailėjo
me tam istoriniam, kultūriniam
veikalui. Ohio Lietuvių Gydytojų

DANCING WATERS
Žiemos išvargintas?

a musical Fountain of
everchanging beauty!

Čia jums dvelkteli PAVASARIS 1

14 "In & Out" Gardens
15/ 15/ 15/ 18/ 15/ 15/ 15/ 15/ 18/ 18/

WALK-THRUHOME

Draugija paaukojo "Aleksandrynui" išleisti 1.000 dolerių. O kny
ga guli sau rami...
-- O kaip yra su "Aleksandryno" II ir III tomu?
— II tomas jau įpusėtas spaus
dinti, o III atiduotas rinkti. Bet
kas bus, kas bus ir su šitais to
mais? Su lietuviška knyga jau vi
sai prasti popieriai...
-- Bet reikia kas nors dary
ti. Šaltais žiemos mėnesiais pa
skelbti kok( išmintingą šūk(...
-- Vyrai, nepirkime lietuviš
kų knygų!, -- pridėjo visada gied
rios nuotaikos kun. St. Šantaras.
Šis nepalaužiamas lietuviškos
dvasios vyras ir visų parapijie
čių gerbiamas kunigas, iš grynai
lietuviškos ir vienos iš seniausių
mūsų Dievo Apvaizdos parapijos
Chicagoje "lietuvybės labui", ne
senai perkeltas ( grynai airišką
parapiją Melrose Parke, netoli
Chicagos.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ
PADĖKA
Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas, ruošdamas Mikalojaus
Daukšos atminimą, susidūrė su
tokiais specialiais darbais, kaip
pvz. raštų parodos vitrinos pa
darymu ir kitais, kurie išeina iš
Instituto programos ribų. Tuos
medžio, stiklo skaldymo ir kito
kius darbus, reikalaujančius spe
cialių (rankių ir specialaus įgu
dimo, atliko dail. A. Valeškos me
no studijos tarnautojai bei darbi
ninkai pagal paties Valeškos pa
ruoštus eskizus. Dail. Bronei Jameikienei, Romui Sakui, R. Še
rėnui ir dail. A. Valeškai, kuris
yra ir Instituto Lietuvos meno is
torijos lektorius, už trijų savai
čių darbą neėmusiems jokio atly
ginimo, Institutas reiškia viešą
nuoširdžią padėką.
Minėtų asmenų, o ypač dail.
Valeškos ir dail. Jameikienės
meniniai darbai, atlikti drauge
su Instituto studentais, yra reikš
mingas (našas ne tik Institutui,
bet ir viešajam mūsų kultūriniam
gyvenimui.
Instituto Vadovybė
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PERKANTIS
ANKSTO
BILIETUS!

Parduodami pas visus gėli
ninkus, sodininkui. klubuose.
Ir miesto bilietų parduotuvė
se Burrows ir Richman Bros.
krautuvėse iki antradienio,
kovo 5 d.

75c
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Demokratijos sukurtuose w
Staigus ir netikėtas Klaipėdos krašto* sukilimas vokiečių visuomene
iš pradžių dezorientavo, ir spauda jį įvairiai komentavo. Tačiau vokiečių
vyriausybė jį palankiai vertino, nes juo iš Klaipėdos krašto buvo šali
nama lenkų įtaka. Lenkijos įsigalėjimas Klaipėdos krašte vokiečiams
buvo pavojingas. Vokiečių vyriausybės atstovas von Pannvvitz ragino
freištatininkus sukilėliams netrukdyti. Tą patį darė ir jo įpėdinis ,vokiečių vyriausybės atstovas Wedel.
Klaipėdos sukilimo kariški žygiai nebuvo tinkamai derinami su poli
tiniais veiksmais, nors sukilėlių štabas ir turėjo politinių reikalų pata
rėją dr. J. Pur'ckį. S vsio 17 d. sukilėlių direktorijos pirmininkas E
Simonaitis Didžiosios Britanijos, Italijos ir Prancūzijos vyriausybėms
pasiuntė plačią notą, kurioje nušvietė sukilimo eigą, prašė atšaukti
Petisnė ir evakuoti prancūzų kariuomenę. Nesulaukęs į savo notą atsa
kymo, sausio 19 d. pasiuntė antrą notą, kaltindamas prancūzų kariuo
menę nesilaikant paliaubų sąlygų ir pranešdamas, kad j Klaipėdos uostą
įplaukę vienas anglų ir du prancūzų kero laivai ir iškėlę desantą. Il
sioje notoje E. Simonaitis reikalavo atšaukti Petisnė, prancūzų kariuo
menę ir karo laivus, nes, to nepadarius, sukilėliai panaudosią visas gali
mas priemones.
Tą pačią, sausio 19, dieną Šilutėje buvo sušauktas Krašto Gelbėjimo
Komiteto plenumo posėdis, jame dalyvaujant įvairių lietuvių organiza
cijų atstovams, ir priimta deklaracija, skelbianti, kad Klaipėdos kraštas
jungiasi su Lietuvos respublika, kaip josios autonominė dalis, likdamas
visiškai savarankiškas mokesčių, švietimo, kulto, žemės ūkio, socialinės
apsaugos ir kitose vidaus administracijos srityse, kaip tatai anksčiau
jau buvo Klaipėdos krašto organizacijų deklaruota ir 1921 m. lapkričio
11 d. Steigiamojo Seimo rezoliucijos patvirtinta.
Sausio 24 d. ministeris pirmimnkas ir užsienio reikalų ministeris
inž. E. Galvanauskas Seimą supcžindino su Gelbėjimo Komiteto plenu
mo posėdžio priimtąja deklaracija, o pats Seimas priėmė rezoliuciją,
sveikinančią Klaipėdos krašto gyventojus, kurie visam pasauliui prokla
mavo savo tvirtą valią amžinai susijungti su Lietuvos Respublika. Sei
mas taip pat iškilmingai patvirtino 1921 m. lapkričio 11 d. Steigiamojo

MA R C H

9-17

ATSIUSTA PAMINĖTI
• Lietuvių Dienos — poe
to Bernardo Brazdžionio re
daguojamas iliust r u o t a s
žurnalas. Sausio mėli, nu
meris. Pasižymi savo aktu
aliais reportažiniais pasi
kalbėjimais, gausiomis iliu
stracijomis,parodus lietuvių
gyvenimo svaresnius įvy
kius ir žmones.;.
šiame numeryje pagrin
diniai vaidmenys tenka Lie
tuvos atstovui Brazilijoje
dr. F. Meieriui ir konsului
Jonui Budriui, Klaipėdos su
kilimo vadui.

ALEKSANDRAS MERKELIS
Ištrauka iŠ spausdinamos monografijos ANTANAS SMETONA

Seimo rezoliuciją, kuria deklaruojami principai būsimiems Lietuvos res
publikos bei Klaipėdos krėsto savitarpio santykiams nustatyti, ir pavedė
vyriausybei panaudoti visas priemones šiai rezoliucijai įgyvendinti.- Tat
Krašto Gelbėjimo Komitetas savo sausio 19 d. deklaracija įvykdė Klaipėdos krašto prie Lietuvos prisijungimą de facto, o Seimas savo rezoliucija tą jo žygį legalizavo.
Sausio 25 d. į Klaipėdą atvyko ypatingoji Aliantų Komisija, kurią
sudarė Prancūzijos atstovas Clinchrnt, Anglijos — Fry ir Italijos —
Aloisi. Ši komisija gyventojams išleido atsišaukimą, kad norinti atsta
tyti tvarką ir sudaryti laikinę vyriausybę, o Gelbėjimo Komitetui įteikė
ultimatumą, reikalaudama demobilizuoti sukilėlius. Gelbėjimo Komite
tas, atsakydamas Į ultimatumą, paklausė, ar tatai reiškią karo paliaubų
nutraukimą? Ypatingoji Komsija tuojau atsakė, kad paliaubos tebegaliojančios, bet jos nariai savo atstovaujančioms valstybėms pranešią,
kad Gelbėjimo Komitetas nesutinkąs demobilizuoti sukilėlių. Tuo pat
metu sukilėlių kariuomenės vadas Jonas Budrys Ypatingąją Aliantų
Komisiją įspėjo, kad jis, remdamasis karo stoviu, pavartosiąs visas griež
čiausias priemones prieš tuos, kurie kėsinsis nuversti revoliucinę val
džią. Direktorijos pirmininkas E. Simonaitis, demonstruodamas, kad jis
visiškai nepaiso Ypatingosios Aliantų Komisijos grasinimų, į direkto
riją pakvietė dar Gelbėjimo Komiteto du atstovus, būtent: dr. Vilių
Gaigalaitį ii' ūkininką Kristupą Lekšą. .

Tokiu tat didžios įtampos tarp Klaipėdos krašto sukilėlių »ir Aliantų
metu A. Smetona, kaip L:etuvos vyriausybės augštasis įgaliotinis Klai
pėdos kraštui, su savo sekretorium A. Merkiu 1923 metų sausio pabai
goje išvyko j Klaipėdą. Kiek jo diplomatinė misija sunki, jis patyrė iš
pat pradžių. Pasak B. K. Balučio, pirmasis posėdis Klaipėdoje buvęs
audringas. Prancūzų komisaras Petisnė rėžęs pamokslą ir grasęs. Visuo
met ramus A. Smetona, savo ir Lietuvos savigarbą išlaikydamas, švel
niai atsakęs:
,— Aš čia ne mokinys, bet Lietuvos įgaliotinis ir buvęs Lietuvos
prezidentas.
(Bus daugiau)
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Draugija SSSR tautų
kultūrai pažinti
Brooklyno Vienybės pradėtasis
kavoliškas "trečiasis frontas"
nėra joks naujas išradimas ko
munistinės propagandos bei pa
salūniškos infiltracijos senoje ir
išbandytoje praktikoje. Kaip vi
sur kitur pasaulyje, taip ir ne
priklausomoje Lietuvoje jis bu
vo panaudojamas atvejų atvejais.
Ką tik čia prisiminęs "Trečio
Fronto" ir "Literatūros" žurna
lų pavyzdžius, kur atvirai, pusiau
atvirai ar daugiausia su naivių,
suklaidintų "liberališkų" ir "pa
žangių" iškamšų pagalba sovieti
nio bolševizmo kolona toli Įkelda
vo koją Į. mūsų šalies visuomenę
ir net garbingas mokslo institu
cijas, norėčiau pridėti dar tre
čią atvejĮ, dabar sumanytą lais
vajame užsienyje visiškai pa
kartoti.
Tai buvo Kaune veikusi lie
tuvių "Draugija SSSR tautų kul
tūrai pažinti". Sovietinėse kny
gose, ypač "Lietuvių literatūros
istorijos" trečiame tome, skir
tame "kapitalizmo epochai",šios
draugijos veiklai keliose vietose
negailima šilčiausių žodžių ir ko
teigiamiausio Įvertinimo.
Istorijos 144-145 psl., pvz.,
džiaugiamasi, kad "draugijos
veikloje dalyvavo ir nemaža ra
šytojų (V. Krėvė-Mickevičius,B.
Sruoga, P. Cvirka ir kt.)*'. Pati
draugija "stengėsi, kiek tai lei
do fašistinė vyriausybė, supažin
dinti Lietuvos visuomenę su Ta
rybų Sąjungos gyvenimu ir so
cialistinės
kultūros pasieki
mais". Ji taip pat puoselėjo "ar
timesni susipažinimą su socializ
mo statybos laimėjimais, padėjo
ne vienam lietuvių kultūros ir
meno veikėjui pasukti pažangia
kryptimi, surasti teisingą idėji
nį kelią". Išverčiant ŠĮ bolševi
kinės kalbos žargoną Į dabar jau
kiekvienam suprantamą kalbą, —
draugija, vadinasi, padėjo lietu
viams susipažinti su komunizmu
ir išauklėti juos komunistais.
Kas pažino Lietuvos gyvenimą
ir atsimena draugijos kilmę, tas
neabejotinai sutiks, kad šiuose
komunistinio vadovėlio teigimuo
se tiesos tėra gal tik mažas grū
delis. Draugijos veiklos tikslai
ir padariniai pervertinti, šimte
riopai perdėti, iškreipti. Tai tik
noras pasigirti, kad štai buvo ir
tokia draugija, kuri mums patar
navo, "stengėsi", "padėjo". Tai
lyg ir Įrodymas, kad komunisti
nė sėkla visą laiką buvusi pačio
je lietuvių žemėje, net žinomuo
se rašytojuose, ir tik laukusi
progos sudygti.
Jūs matote, kad koks iš es
mės bebūtų kvailas bolševikinis
agitpropas, "dialektinis" praei
ties aiškinimas yra dažnai labai
miklus...

Iš tikrųjų gi, toks draugijos
veiklos ir nuopelnų piešimas yra

daugiau burbulas, o nutylima tai,
kur draugijos buvimas patarnau
davo bolševikams, pasakyčiau,
techniškai.
Pvz,, man tiksliai žinomas vie
nas atsitikimas, netrukus potrečiafrontininkų katastrofos, kai
SSSR tautų kultūrai pažinti su
ruoštos vienos knygų parodos
metu Vytauto D. Universiteto sa
lėje, kur atidarymo prakalbą sa
kė prof. Ignas Jonynas, o daly
vavo draugijos nariai, svečiai ir
SSSR pasiuntinybės personalas.
Sovietų pasiuntinybės Kaune se
kretorius Fechneris tą vakarą
panaudojo iš anksto sutartą progą
susitikti ir perduoti anuomet trečiafrontininkų kurjeriui aktoriui
J. Grybauskui vėliausias instruk
cijas ir informacijas, kaip būtų
galima ateityje išplėsti artimesnį
sovietų ir lietuvių "proletarinių
rašytojų"
bendradarbiavimą.
Nors daugiau atvejų pats asmeniš
kai nežinau, bet esu tikras, kad
draugijos parodos, pobūviai ar
arbatėlės sovietų pasiuntinybėje
Kaune prieš tai ir ypač po to
dažnai patarnaudavo "glaudes
niam susipažinimui" diversine ir
žvalgybine prasme.
Tiesa ta, kad draugija SSSR
tautų kultūrai pažinti atsirado ir
buvo Įsteigta ne tokiems tiks
lams, kaip juos aprašė mano mi
nėtas sovietinis veikalas. Lietu
va beveik per visą savo nepri
klausomybės dvidešimtmetĮ, mat
užsienių politikos požiūriu buvo
tipinga "trečioji jėga", t.y. san
tykiuose tarp dviejų didžiųjų kai
mynų rytuose ir vakaruose užė
mė pusiausvyros ir balansavimo
poziciją, kuri jai buvo būtina iš
viso ir specialiai Lenkijos atžvil
giu. Buvo žinoma, kad mūsų ry
tų sąjungininkė Sovietų Rusija
jautėsi "skriaudžiama" ir nepa
tenkinta mūsų šaltumu, nes iš
tikrųjų Lietuvoje niekas nebuvo
suintersuotas "sovietinės tautų
kultūros" pažinimu, išskyrus ko
munistus, kai kuriuos trečiafrontininkus ir vieną kitą minkštapilvĮ "liberalą".
Prof. M. Biržiškos liudijimu ir
kitomis žiniomis, tokią fasadinę
draugiją sąmoningai stengėsi
Įkurti pati mūsų Užsienio Reikalų
Ministerija, paprašydama talkos
pirmiausia iš mūsų universiteto
žmonių, ypač tų, kurie dėstė ru
sų bei slavų literatūrą, istoriją
ar teisę. Juk reikėjo ir mums tu
rėti nors šiokĮ tokĮ Įrodymą, kad
mes domimės mūsų rytų politinio
sąjungininko "kultūriniu gyvenimu". Tokiais sumetimais draugi
jos steigimas galėtų būti laiko
mas pateisinamu ir suprantamu.
Ir draugija niekad nebuvo labai
veikli, o jos susidomėjimas so
vietine kultūra ir jos pažinimo
vaisių skleidimas tebuvo visai
mikroskopinis.
Šia "draugiškumo" ir "susi
pažinimo" atmosfera veikliau

—
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stengėsi naudotis patys rusai,
tiesiogiai per sovietų pasiuntiny
bę ar per draugiją mėgindami
perijodiškai teikti lietuvių spau
dai vadinamus VOKS biuletenius,
kur buvo atsargiai ir mandagiai
surašomos neilgos žinios apie kirkizių, čivašų ir panašių "res
publikų" kultūrinę pažangą, vi
sa tai mikliai papildant daugeliu
kitokių "socializmo statybos lai
mėjimų" aprašinėjimu. Mūsų
spauda menkai tesinaudojo to
mis "informacijomis" ligi 1939
metų, kada sovietų pasiuntinybė
ėmė spausti laikraščius, ypač
oficiozinĮ "Lietuvos Aidą" dėti
vis daugiau žinių iš biuletenio.
Tuo metu kiek sujudo ir pati
draugija, nes po "savitarpinės
pagalbos" pakto pasirašymo 1939
m. rudenĮ ėmė duoti prašymus Įs
toti Į draugiją nariais eilė tokių,
kurie jau nujautė, kad greit ateis,
liudagiriškai tariant, "alyvų žy
dėjimo dienos"... Šių šviežių išverstskūrių galimai {taikai at
sverti, gerai prisimenu, kaip ati
tinkami Užs. reikalų ministeri
jos pareigūnai Kaune diskretiš
kai skatino stoti Į draugiją ir
kitus kultūrininkus ar laikraš
tininkus, dėl kurių patriotinio ir
kieto politinio nusiteikimo nebu
vo jokių abejonių.
Bet šitoks, aišku, kiek vai
kiškas žaidimas tuoj baigėsi su
sovietų okupacijos užgriuvimu 1940 m. birželio 15 d.
•

Liliputinė Monaco valstybėlė, Prancūzijos pašonėje prie Viduržemio jūros, kurią, kaip sakoma, ga
lima apeiti nesurūkius, cigarėtės...

VISI DAROMĖS EMIGRANTAIS
Jei būna proga, reikalas ke
liauti po Europa ir ypač jos pa
grindine susisiekimo priemone
-- geležinkeliais, tai šiŲ dienų
keleivis ar turistas {žiūrės vieną
būdingą bruožą: per visus euro
pinius kraštus nuolat zuja tūks
tančiai {vairiakalbių užsieniečių.
Jei anksčiau tokioje Italijoje,
Prancūzijoje (ypač Paryžiuje) ar
Vokietijoje, ypatingai Bavarijoje
ar ties Reinu užtikdavai JAV tu
ristus, tai šiandien anglų kalba
jau dalinai pradeda nykti. Itali
joje vasaromis šildosi,egzaltuo
tai gėrisi jūra ar džiaugiasi paplūdymių patogumais bent 7 mi
lijonai vokiečių, o Vak. Vokieti
joje 1962-63 m. miestų vaizdai,
žvilgsniu j stočių sales labai pri
mena karo metą -- visur knibž
da svetimšaliais darbininkais. Jų
dabar priskaitoma ligi 800,000, ir
1 tik iš Italijos atvykusių bus apie
300,000 iš Ispanijos -- 100,000,
Graikijos -- apie 90,000 ir t.t.

O dabar ir vėl! Ir jau Ame
rikoje... Kai bolševizmas po de
šimtmečio okupacijos Lietuvoje
pasijuto kiek pastoviau Įsistip
rinęs, Vilniuje atsirado draugi
ja "kultūriniams santykiams" su
užsieniu palaikyti, praktiškai —
su užsienyje gyvenančiais lietu
viais komunistais, komunistizuojančiais, su senais išeiviais ir
labiausia --su naująja politine
Tai jau eilę metų trunkančios
emigracija. Jai pirmininkavobur
vęs Sovietinis "užsieniųTėFkalų kra§t0 /erovės Rodymas. Nors
ministeris P. Ratomskis, o da atsiranda jos susvyravimo po
bar -- Amerikoje kiek geriau žymių, kai kurių grėsmingų simp
pažįstamas buvęs sovietų amba tomų, tačiau tik ateinantieji keli
sados tarnautojas Laurynas Ka mėnesiai išryškins ateities vaiz
dą, nors iš kitos pusės, Vokieti
počius.
jos ateitis teikia labai daugnežiTik dabar padėtis pasikeitė iš
esmės.
Lietuvoje lietuviams SSSR tau
tų kultūros pažinimo ieškoti ne
bereikia. Visos mokyklos, spau
da, teatrai, kinas apie tai. nuolat
moko ir šviečia. Daug ir daug negabūs. Patys savo jėgomis ir
tūkstančių lietuvių buvo nemo priemonėmis jie nieko nebeapkamai išvežti Į plačiąją tėvynę mulkintų. Reikėjopaieškoti ir su
ligi Vladivostoko su SSSR tautų rasti ką nors kitoniško.
kultūra susipažinti vietoje... O
rusai, čiuvašai, kirkizai, mon
Ir taip jau šmaikščiai lėmė
golai, kazachai, -- bet ypač ru likimas, kad naujas trečiafrontisai! -- irgi jau šimtais tūkstan ninkų židinys, V. Kavolio dar va
čių atvyksta J mūsų tėvynę čia dinamas "nekomunistiniu fron
pat ir praktiškai supažindinti lie tu”, Įsižiebė ir pradėjo spiksėti
tuvius su sovietine kultūra ir so rausvomis žarijomis sename
cializmo statybos laimėjimais. tautiniame Amerikos lietuvių laik
Likome tik mes užsienyje, raštyje, Brooklyno Vienybėje,
vargšai senieji ir jaunieji išei Tai yra gėda mums visiems, ypač
viai, ignorantai, konservatoriai, gėda tautinei srovei. Pats nuodi
atsilikėliai, bėdini atplaišos, dar jimo veiksmas nėra gėda, o tik
tinkamai nesupažindinti su vie pavojus. Bet veršiškas leidima
nos iš SSSR tarybinių tautų — sis nuodyti yra daugiau, negu
lietuvių tautos kultūra!
gėda.
štai kas, mano nuomone, at
Gausūs praeities patyrimai ir
sitiko gėdingiausio Amerikos lie visos dabarties apraiškos aiš
tuvių gyvenime pereitais metais. kiai rodo, kad tos rūšies "tre
Anoji Kauno draugija SSSR tautų čiosios jėgos", "tretieji frontai"
kultūrai pažinti, stovėdama ant "pasaulinės taikos sąjūdžiai",
savo laisvos žemės nepriklauso "liaudies demokratų kongresai"
moje valstybėje, galėjo mėginti, ir net "nekomunistiniai blokai"
jeigu labai jau reikia, daugiau geriausiai tinka nesusivokiančio
ar mažiau susipažinti su Krem je visuomenėje skleisti "arti
liaus pavergtųjų tautų kultūra ir mesni tarpusavio susipažinimą"
jo "socializmo statybos laimėji ir visokių prieštaravimų chaosą,
mais". Bet kad laisvas Amerikos o taipgi skaldyti, mulkinti, nuody
lietuvis būtų viešai, nesivaržant ti ir kai kam gal iš to susidaryti
ir neraustant raginamas dabar ir kiek geresnĮ pragyvenimo šal
pažinti, geriau suprasti ir Įver tinį.
tinti vienos iš papildomai užgrob
Tam jie ir Įsisteigia.
tų SSSR tautų -- lietuvių tautos
"sovietinę kultūrą" ir jos "so
cializmo statybos laimėjimus",
tai anksčiau patriotinės mūsųvisuomenės tarpe buvo dar negir
dėta.

Kam ši misija atiteko?
Naujų institucijų Amerikoje,
rodos, nebereikėjo. Yra gi čia
"Laisvė", "Vilnis",'Darbininkų
Literatūros Draugija", dar kiti
"ojbektyvių" sovietinės kultūros
gerbėjų židinėliai. Bet jie visi
žinomi, aiškūs, nusibodę,nusenę.

V.

ALSEIKA

vargas. Šveicarijoje pradėjo
griūti sniego lavinos. Ziuriche
girdimas Įspėjimas -- traukinĮ
teks nukreipti Į Simplono tunelĮ,
nes ties Gothardu tos lavinos už
pustė traukinĮ.
Atsiveria nuostabūs vaizdai —
saulės apšviesti Alpių didiejikalnai. Gal ir gerai, kad traukiniai
tiek daug vėluoja, šiaip tuos kal
nus būtum pravažiavęs naktj.
Nuobodžiauti netenka ir ilgai
traukiniui stovint, nes, čia pat
italų porelė, pagal romaniškųjų
tautų paprotĮ, laisvai glėbesčiuo
jasi, o čia, žiūrėk Milano ita
las ispanui aiškina, kad Franco
atstovaująs diktatūrą ir jis visai
nėra krikščionių demokratų par
tijos priešaky, kaip Įsitikinęs...
ispanas. O iš kito skyriaus pasi
girsta akordeono garsai suOsole
mio...

nomųjų. Eilinis gyventojas, pa
klaustas, kaip jis žiūri Į ateitĮ,
jums atsakys: ateitis? Man ji ne
rūpi, man tik aišku, kad ūkine ge
rove esu patenkintas, kad man
nieko netrūksta, kad galiu kas va
sarą vykti atostogų Į užsienius,
kad nėra didelio sunkumo Įsigyti
ir auto mašiną.;. Jau kitas reika
las, kad tie visi žmonės, iš pa
viršiaus patenkinti, vis dėlto jau
čia vidinĮ nerimą, jų tarpe Įžiū-.
rėsi blaškymąsi ir ypač kai ku
rių dvasinių, kultūrinių pareigų
ar poreikių aiškų apleidimą. Jei
spręsti iš televizijos programų,
filmų, iliustruotų žurnalų teikia
mos medžiagos, bulvarinių —mi
lijoninio tiražo -- spaudos, galė
si teigti, kad Vak. Vokietijos gy
ventojų dvasinis lygis — smunka.
Keturias valandas pavėlavęs
Tačiau, tai platesnė tema.
traukinys {rieda Į didžiuly Mila
Italai čia, italai ten, pasakytum no stotį ir beveik visi italai iš
prisiminęs Rossinio operą apie nyksta. Jie persės Į kitus trauki
Sevilijos kirpėją. Jų pilna vokiš nius Venecijos ar Romos link. At
kų miestų, miestelių gatvėse, siranda jau kiti keleiviai, vyks
juos užtiksi "self-service" krau tą Genovos uosto link, čia ir ku
tuvėse, kinuose ir ypatingai trau nigas ir smulkus valdininkas ir
kinių vagonuose. Visi keliauja, signorina Maria su juodaplauke
maišosi tautybės ir pagal rašy anūke. Ilgai Milane prastovėjęs
toją Remarką, neseniai po 14me traukinys, pagaliau, pajuda ir pro
tų vėl aplankius} Vak. Berlyną, langą stebi sniego likučius. Taip,
žemės rutuly vykstąs.toks inten čia gilios žiemos dar nejuntama,
syvus gyventojų judėjimas, kad jau daugiau Į pietus i r žmogus net
esą, jau kiekvienas mūsų virs ir nenuvoki, kad kitą Kūčių dieną,
tąs emigrantu...
vidurinėje Europoje nusiaubs pa
Italams vokiškieji Šalčiai kelia tys stipriausi šios žiemos šal
šiurpą ir nenuostabu, kad Kalė čiai. Traukinys trumpai stab
doms bent pusė jų pajuda Alpių teli vienoje kitoje stoty, vis ma
link ir keliauja Į gimtąją Kalab tai tuos plačiabrylius italų dva
riją, Siciliją ar Adrijos pakraš sininkus (išpopuliarintus DonCačius. Judėjimas tiek didelis, kad millo filmuose) ir... vis vieną ki
nuo 1956 metų jau organizuojami tą traukinio laukiančią juodbruvę
specialūs traukiniai -- "treno gražuolę. Gal ir teisingai buvo
speciale".
paskelbta, kad gražiausios mo
Gruodžio 22 d. pajudėjus iš terys -- Italijoje, nes juk kiek
Vokietijos pro Šveicariją, Ita viename perone aptinki po vieną
lijos ir Prancūzijos link, maz ar dvi Ginas Lollobrigidas.
ginėje, nedidelėje Horb stotyje
Pagaliau, Genovos uostas. DidĮsėdus Į tarptautinĮ greitąjj trau-mieštis, vid. Europos vartai Į VikinĮ, vėl atgijo jau prieš pusantrų duržemio jūrą, miestas turtinga s
metų patirti vaizdai --kaippasi savo architektūros paminklais,
keitęs Vokietijos vaizdas! Jlipi Į garsus savo monumentalinėmis
vagoną ir stebi: kiekvienas italas kapinėmis.
tempiasi bent tris sunkius laga
Bandau keisti pinigus, rūpi pa
minus, dar ir virvėmis sutvir skambinti Į Prancūziją dėl Įvyku
tintus. Aišku: jis vak. Vokietijo sio kelių valandų pavėlavimo ir
je, fabrike ar žemės Ūkyje ar Įsigyti kokĮ sumuštinĮ. "Meskeigatvėje kanalizacijos griovius be - Šiame tik banknotus, ne monetas,
kasdamas gerai uždirbo, sutaupė, — nurodo cambiobiurotarnauto
( kas mėn. sugeba Italijon pa jai. O man reikia tik už telefoną
siųsti po 125 dol). Įsigijo Įvairių sumokėti kokius 500 lirų ar pan.
odinių, nyloninių, tekstilinių ga (mažiau 1 dol.), -- ir... aiški
minių ir dabar visa tai gabena nimai nieko nepadeda. Pavyksta
savo Graziellai,-gyvenančiai ku rasti 10 Dm. banknotą, užtat ir
riame nors Sardinijos kaime, o atsiranda reikalas... visas liras
gal šalia Siennos. Salvatore čia išleisti. Stotyje italai skuba, tem
ne vienas, čia jis stebi ir daugiau piasi lagaminus, garsiai ginčija
italų ir ties kiekvienu jų -- la si, o užkandinėje -- bare nepap
gaminų kalnas... Italai kalbūs, jie rastai vikrūs padavėjai žaibo
šnekina netolimo Singen Įmonės greitumu pastumia alaus ar kar
mašininkę -- Doris, o šioji, pri taus Campari stiklus. Niekur ne
siminusi kelių metų atostogų pa pastebėsi jokios bilietų kontro
tirt) Italijoje, susikalba itališkai, lės stotyje, tad ir galvoji, kad Vo aiškina, kad jau greit šveicarų kietija gal vienintelė taip apsun
siena, kad jai teks išlipti. Arri- kina keleivius, savo "sperrėse",
vederci, Doris -- sušunka italai Įeinant Į peronus ar išeinant, tik
ir vėl Įsitraukia Į ilgas kalbas rindama bilietus, laikydama šim
apie kainas Vokietijoje, lygina jas tus tarnautojų. Tokių tikrinimų
su itališkomis, skundžiasi dėl dabar nėra nei Austrijoje, Itali
brangaus maisto, bet giria prekių joje, nei Prancūzijoje.
Pagaliau, Marselio kryptimi,
kokybę...
Jei Europoje siaučia tikra žie pagal Viduržemio jūrospakraštĮ,
ma, o šiemetinė ypatingai aštri, pajuda traukinys. Pažvelgi Į laik
ir savo šalčiais primenanti 1939- rodi -- jau 26 valandos prasėdė
40 ir 1946-47 m. žiaurias žiemas tos vagone, pralauktos stoty...
Vokietijoje (irLietuvoje) — taigi, Dar valanda, ir traukinys jaudunžiemą ir traukiniais keliauti -- da ties Viduržemio bangomis.
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Svarstymai ir nuomonės

PASTANGOS PAGERINTI
ŽMONIŲ SAVYBES

JEI LIETUVA BŪTIĮ AFRIKOJE...

DR. STEPONAS BIEŽIS
Kai Charles Darvinas 1859 me
tais paskelbė savo garsiąją evo
liucijos teoriją pasaulio moksli
ninkai nepapraštai jąja susido
mėjo. Tik jam nepaprastai stip
riai pasipriešino religijų autori
tetai. Pagal Darvino teoriją visa
gyvybė išsirutuliojo iš papras
tesnių formų, iš kurių per mili
jonus metų atsirado skirtingos
gyvybės rūšys ir veislės. Tuo pat
keliu atėjęs ir dabartinis žmo
gus, kurio pirmieji pirmtakūnai
buvę visai kitokie, primityviškesni savo ižvaizda, struktūra ir in
telektu. Darvinas teigė, kad be
sikeičiančioje aplinkoje išliko tik
tokia gyvybė, kuri mokėjo ir ga
lėjo tinkamai prisitaikinti prie
naujų gyvenimo sąlygų, atseit,
silpnesnioji gyvybė,nepajėgusi iš
likti pakitėjusiose sąlygose, tu
rėjo žūti ir žuvo.
Evoliucijos teorijai atsirado entuziastingų pritarėjų, galvojan
čių, kad aplinkuma ugdo stipres
nę ir, tuo pačiu, geresnę gyvybės
formą. Žmogus, pakeisdamas aplinką tikslia kryptimi, galįs ir pri
valąs išauginti tobulesnį žmogų.
Tokia galvosena atrodė logiška ir
kaikuriems ano meto mokslinin
kams, kai kam teikiant vilčių
žmonijos savybėms pagerinti.
Vienas iš tokių entuziastų bu
vo nepaprastų gabumų ir neiš
semiamos energijos anglas Sir
Francis Galton (1822-1911) Jis su
visišku atsidėjimu dirbo šia link
me ir įkūrė veiksmingų organiza
cijų įvairiuose kraštuose superžmonijai sukurti. Įrodymui, kad
tai neprieštarauja gamtos įsta
tams, jis surinko daugybę pasižymėjusių Šeimų geneologinių isto
rijų, kuriomis įtikinėjo abejojan
čius, kad vaikai pave'dį savo tė
vų išsimokslinimą, fizinę struk
tūrą ir kitas įgytas charakteris
tikas. Vadinasi, reikia kurti iš
mokslintas šeimas, sutuokti ga
bius vyrus su gabiomis moteri
mis ir tt. Iš tokių vedybų gimsią vaikai su tėvų potencialais.
Tokiu būdu kiekviena sekanti kar
ta būsianti tobulesnė i r kelių kar
tų eilėje išaugsianti superžmonija.
Toji galvosena gali atrodyti graži, patraukli ir net žavinti. Ta
čiau gamtoje veikią (statymai ne
visada derinasi su žmogaus pa
geidavimais. Tiesa, kad yra at
sitikimų, kuriuose vaikai paveldi
tėvų savybes, bet ne jų gyveni
me įgytas charakteristikas, kaip:
išsimokslinimą, fizinio pa jėgumo
išvystymą ir tt.
Tikrovėje, ką žmogus atsiekia
savo pajėgomis, savo darbštumu,
neatsižvelgiant kas jis būtų, pa
veldėjimu neperleidžiama savo
vaikams. Taigi, išmokslintų tėvų
vaikai negimsta mokytais. Gydy
tojų, advokatų, inžinierių ar ban
kininkų vaikai negimsta dakta
rais, advokatais, inžinieriais ar
bankininkais. Kad tokiais būti, jie
patys tas profesijas turi išmok
ti, kaip kad gimusieji iš visiškai
nemokšų tėvų.
Tikrasai paveldėjimas reiš
kiasi Mendelio išaiškintais įs
tatymais, kurie yra pastovūs, nes
remiasi genų pastovumu. Tik ge
nai nustato ir perleidžia dar ne
gimusiam kūdikiui visas jo savy
bes, tiek fizines, tiek intelektu
alines. Kai šis nesugriaunamas
faktas paaiškėjo ir daugiau išpo
puliarėjo, Galtono teorijai ir jos
pasekėjams buvo suduotas mirti
nas smūgis.
Kryžiavimo keliu, kaip jau anks
Čiau esame dėstę, yra galimybė
išvystyti skirtingas savybes nu
matyta kryptimi. Gyvuliuose ir
augmenijoje šie vyksmai jau ne
naujiena. Kad šio tikslo pasiekti
yra būtinos dvi sąlygos: visiška
kryžiavimo kontrolė ir daugybė
kryžiavimo generacijų. Bet ir
šiais moksliniais metodais iki
šiol žmogus nepajėgė išvystyti

DIDŽIAUSIAS PASIRIN
KIMAS MAISTO DOVANI
SIUNTINIŲ l VISUS
SOVIETINIU0 KRAŠTUS.
UŽSAKYMAI SIUNČIAMI
ORO PAŠTU.
SIUNTINIAI PRISTATOMI
PER 7 IKI 10 DIENŲ.
ŽEMIAUSIOS KAINOS.'!.'

PACKAGE EXPRESS
1530 Bedford Avė.
Brooklyn 16, N. Y.

naujos veislės, kuri aiškiai iš
siskirtų iš esamų. Kas pasiekta,
tai aiškesnis jau esamų savybių
išryškinimas.
Žmogaus savybėms pagerin
ti iš pat pradžios sutinkama vi
sa eilė sunkumų, kuriuos šioje
socialinėje santvarkoje neįmano
ma nugalėti. Pirma, kas turi
teisę nustatyti ir paklusti kuria
kryptimi siekti žmogų gerinti?
Nuomonių įvairiausių, o bendro
sutarimo nepasieksi. Jauni žmo
nės tuokiasi pagal savo valią, vi
sai negalvodami apie bent kokį
savo rasės gerinimą. O griežtą
kontrolę, kaip su gyvuliais, negi
įvesi. Į tai būtų žiūrima, kaip į
savotiškos vergijos įvedimą. Tre
čia, tai pareikalautų labai ilgo
laiko, sakoma, mažiausia 2500
metų, kad gauti apčiuopiamas pa
sekmes, jei ir visos kitos sąlygos būtų įvykdytos. Žmogus iš
prigimties labai, vertina savo lais
vę, kurią apginti nė savos gyvybės
nesigaili. Užtat žmonijos gyveni
mas eina savu, naturaliugyvenimu su visomis jo pasėkomis.
Šioje vietoje reikia skirti Žmo
gaus socialinę, kultūrinę ir ekono
minę gyvenimo e'gą, su tikslu
siekti geresnio gerbūvio ir sau
gumo. Šią eigą patsai žmogus ir
tvarko, keldamas gyvenimo lygį,
nors nekuriais sukrėtimo atve
jais ir regresuoja, ką žmonijos
istorija ne kartą {rodo. Žmogaus
kultūrėjimas nepakeičia ir nepa
kreipia paveldėjimo principų. Ci
vilizacija kartais duoda ir priešin
gų rezultatų žmonijos rasės geri
nimui. Pvz,, dėka medicinos pažangai ir gyvenimo palankiom sąlygom, žmonės su paveldimom li
gom, tiek protinėm, tiek fizinėm,
stropiai gydomi ir visokeriopai
globojami, kas suteikia jiems ga
limybes gyventi, kurti šeimas ir
tokius pat nesveikuolius platinti
ir kartais net dauginti. Šitokia
padėtis nesudaro sąlygų žmoni
jos rasei gerinti. Primityviose
sąlygose silpnesnieji žūdavo, ne
pajėgdami išlaikyti gyvenimo
sunkumų, kas rodo natūralią at
ranką stipresniųjų naudai. Iš to
sekdavo veislės gerėjimas, naturalioji atranka, kuri civilizacijos
sąlygose nebetenka savo buvusios
reikšmės.
Humanišku požiūriu ir jausmu,
kas gi papeiks už teikimą gali-

Dariaus - Girėno lituanistinės mokyklos Chicagoje mokiniai Vasa
rio 16 proga suruoštame minėjime,atsidėkodami už leidimą mokyklai
naudoti patalpomis, Aleksandrui Kumskiui įteikė dovanėlę. Nuotrauko
je knygą įteikia N. Baltrušaitytė ir R. Kazėnaitė. Dešinėje mokyklos
vedėjas Jonas Kavaliūnas.
P. Petružio nuotrauka

Chicagos Lituanicos tunto skautininkai ir tėvai su savo pagamin
tais rankdarbiais ruošiasi Kaziuko mugei, kuri įvyksta šį sekma
dienį Jaunimo Centre. Sėdi iš kairės: Vaičekonienė, Trečiokas, Krutulienė, Vaičekonis.Cijunelienė, Krutulis,Trečiokienė,Toliušis. Prie
ky sėdi Cijūnėlis ir Račiūnas.

mybių nesveikuoliams pasidžiaug
ti gyvenimu, kiek jie sugeba ir
išmano, nors, žinoma, tokie pat
vargšai juos paseks ateityje. Žmo
nijai biologiškai tobulėti maža
perspektyva. Pati gyvenimo isto
rija gi rodo, kad žmogaus laimė
jimai žengia visuomenine krypti
mi, kas kart iškeliant žmogaus
gyvenimo lygį ir sąlygas.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
• Dr. Stepono Biežio 50
metų lietuviškos veiklos su
kakties iškilmingas paminė
jimas įvyks kovo mėn. 16
d., 8 vai. vak. Jaunimo Cent
ro didžioje salėje, 5620 So.
Cleremont Avė., Chicago.
A. L. Tautinės S-gos Chi
cagos skyriaus nariai, kurie
norėtų dalyvauti skyriaus
pirmininko Dr. Biežio pa
gerbime, prašome apie tai
pranešti A. Janukaičiui —
7-204 So. Albany Avė., Chi
cago. Telef. HE 4-6204.
Skambinti po 6 vai. vak. At
skiri kvietimai nebus siun
tinėjami.
• Kun. Juozas Vaišnys,
S. J. skaitys invokaciją Dr.
Stepono Biežio 50 metų vi
suomeninės veiklos sukak
tuvių minėjime kovo 16 d.,
7 vai. vak. Jaunimo Centre,
šį pagerbimą suorganizuoti
ėmėsi iniciatyvos Skauti
ninkų Ramovė, o organiza
cinį Komitetą sudaro 20 or
ganizacijų atstovai.
Su šia data supuola ir Dr.
Stepono Biežio gimtadienis,
nes jis yra gimęs kovo 18 d.
Bilietus galima užsisaky
ti skambinant Pr. Nedzins
kui: YArds 7-5980, arba ra
šant: 4265 Archer Avenue,
Chicago, III.
— vk —
• Jonas Kazanauskas,
Mutual Federal Savings
banko prezidentas, bus pa
grindiniu kalbėtoju Dr. Ste
pono Biežiąus 50 metų vi
suomeninės veiklos jubilie
jiniame minėjipie. Būdamas
artimas jubiljato draugas
nuo jaunystės dienų, o kar
tu ir aktyvus Amerikos Lie-

tuvių Tautinės Sąjungos
narys, Jonas Kazanauskas
trumpai ir vaizdžiai nušvies
jubiljato. gyvenimą. Vytau
tas Kasniūnas papasakos
apie didžiuosius jubilijato
išgyvenimus. Bus įdomi,
trumpa meninė programa,
kurią organizuoja Antanas
Kalvaitis, buv. Chicagos
konsulas. Jis bus ir progra
mos vedėjas.

už beletristinį kūrinį, ant
rą — Vanda Frankienė taip
pat už beletristiką, trečią —
seselė Jurgita (Marytė Saulaitytė) ir ketvirtą — Nijo
lė Užubalienė už straips
nius.
šių premijų įteikimas
įvyks kovo 9 d., 7 vai. vak.
Jaunimo Centro salėje. Po
to bus solistės V. Kojelienės
koncertas. Į koncertą einant
aukojama 3-2 dol. Vietos
numeruotos, todėl patarti
na bilietus įsigyti iš anksto,
kurie platinami Jaunimo
Centre, Karvelio ir Margi
nių krautuvėse.

Prieš trisdešimt metų prof.
dr, Kazys Pakštas, nujausdamas
Lietuvos geopolitinį netikrumą
Nemuno erdvėje, siūlė projektą
įkurti "atsarginę Lietuvą" užjū
riuose, vykdant planingą koloni
zaciją. Šiam tikslui jis 1930 m.
tyrinėjo kolonizacijos galimybes
Angoloje, Afrikoje, dabartinėje
portugalų kolonijoje.
Ta jo idėja tada buvo "neak
tuali", nes bent iki 1939 metų
Lietuva gyveno ir klestėjo gana
ramioje aplinkoje. Ir koks Salia
monas tada galėjo nuspėti tokį
žiaurų Lietuvos likimą po II pa
saulinio karo, kada Lietuva nesi
rengė su niekuo kariauti, karo
metu buvo neutrali, savo egzis
tenciją užtikrinusi keliomis tai
kos ir nepuolimo sutartimis su
kaimynais...
Pakšto idėją pradėję vykdyti,
šiandien turėtume atsarginę Lie
tuvą Angoloje arba kur nors Ama
zonės ar La Platos baseinuose.
Pasipildžiusi nauja išeivija po
1944 m, nelaimės, kada žymi tau
tos dalis pasitraukė į vakarus,
atsarginė nepriklausoma Lietuva
būtų priimta į Jungtines Tautas
ir gautų visokeriopą pagalbą iš
Dėdės Šamo, kaip ir kiti kraštai
gauna. Turėdami pilnateisį bal
są Jungtinėse Tautose, galėtume
pridaryti daug bėdos tikros Lie
tuvos pavergėjams ir žymiai pa
lengvinti lietuvių tautos kamieno
vergijos naštą.
Šiandien, Šaukštams esant po
piet, ir lietuviams kompaktiškai
įsikurti net Hondūre nepavykus,
tenka pavydėti juodajai rasei Af
rikoje, kur iš vakarykščių bušmenų ar kanibalų kuriamos tau
tos, organizuojamos naujos nepri
klausomos valstybės ir tuojau
tempiamos į Jungtines Tautas.
įsivaizduokime, jei lietuviai bū
tų gyvenę Afrikoje nuo amžių, kad
ir pajuodę. Šiandien būtume buvę
suvaryti J nepriklausomą valsty
bę ir turėtume savo atstovybę
JTO. Gal dabartinėms kartoms
būtų nei šilta, nei šalta, kad ne
turėtume didelės ir garbingos is
torijos su Mindaugu, Gediminu
ir Vytautu Didžiuoju; gal mums
būtų nesvarbu, kad mūsų kraujo
broliai, kurių tėvai buvę ver
gais į Ameriką atgabenti, šian
dien dar neturėtų lygių pilieti
nių teisių Amerikoje, bet mūsų
tauta būtų laisva ir nepriklauso
ma, kaip ir kitos juodukų gentys
Afrikoje...
Grįžtant prie Pakšto idėjos,
tenka prisiminti generolą Tadą
Kosciušką. Jis gi, pralaimėjęs
paskutinį mūšį prieš Rusiją, greit
atsidūrė Amerikoje, kurioje tada
dar buvo daug tuščios erdvės. Kad

VASARIO 16 IŠKILMĖS TORONTE

• Birutės Kemežaitės dai
nos rečitalis įvyks kovo 23
d., 7 vai. vak. Jaunimo Cent
ro salėje, šiam savo pirmam
pasirodymui, po įtempto 10
metų ruošimosi, solistė su
darė įvairią programą. Prie
piano — kompozitorius Vla
das Jakubėnas. šį jaunos
dainininkės rečitalį ruošia
iš meno, spaudos ir organi
Vasario 16 iškilmės Toronte. Iškilmingos pamaldos šv. Jono Kr.
zacijos atstovų sudarytas
bažnyčioje. Prie vėliavų stovi skautai, šauliai ir savanoriai.
Komitetas.
• Kultūros Fondas steng
damasis surasti ko daugiau
lėšų savo darbams, o ypač
"A 1 e k s andryno” leidimui
pasikvietė Toronto "Varpo”
chorą duoti koncertą Chica
gos visuomenei. Koncertas
Įvyks š. m. gegužės 19 d., 3
vai. po piety Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje.
LAIŠKAI LIETUVIAMS
KONKURSO LAIMĖTOJAI

"Laiškai Lietuviams” bu
vo paskelbę konkursą para
šyti straipsnį ar beletristinį
dalyką apie kurią nors as
Prie žuvusių karių paminklo Toronte Vasario 16 proga lietuviai
menybę ugdančią savybę.
padėjo vainiką. Iškilmėse dalyvavo ir Toronto miesto pareigūnai.
Pirmą premiją laimėjo Vainiką prie paminklo neša lituanistinės mokyklos mokiniai V. Va
rašytojas Aloyzas Baronas liulis ir E. Šimkevičiūtė.
M.Prancevičiaus nuotraukos

jis būtų buvęs mormonas ir dau
giau pabėgėlių 15 Lietuvos aplink
save turėjęs, šiandien vyrautu
me vienoje kurioje iš Jungtinių
Amerikos Valstybių, kaip mor
monai vyrauja ir garsėja Utah
valstybėje...
O mūsųbuvęsmin. pirmininkas
Ernestas Galvanauskas atsidūrė
Madagaskare tada, kada ir ta ko
lonizuota sala ruošėsi nepriklau
somybei... (Savo laikuViščeliaus'
ko pasiūlymas pamažu kraustytis
į Madagaskarą irgi buvo "neak
tualus").
Gaila, istorijos rato neatsuksim. Bet pajuokauti galima, kad
ir per ašaras.
Ed. Karnėnas

HELP WANTED MALĖ

MECHANIC
Immediate opening for wellrccommended married man
able to perform fleet maintenance. Truck overhaul experience helpful. Continued
company growth insures
steady income with advancement opportunities.

Apply PersonneI
Department

United Parcel
Service Ine.
4901 Lakeside Avė.
TOOL GRINDER
EXPERIENCED ON REAMERS
URILLS ETC„ AS USED ON CONOMAT1C MACHINES ĖST..
PLANT
NEW BUILD1NG
SENO RESUME TO BOX 200
ATT: B1LL
1935 WARRENSV1LLE CENTER RD..
CLEVELAND 21. OHIO
(24, 25)

STRUCTURAL
ASSEMBLERS
WELDERS
Experienced on Aluntinum
ALL AROUND MACHINIST
FITTERS—CLASS A
LAY-OUT MEN
Mušt be experiencecl on heavy
structural work, able to read
blueprints and work nig’ht shift.

Bartlett-Snow-Pacific Ine.
6200 Harvard Avenue
(25. 26, 27)

HARDCHROME PLATER
Experienced on)y. Mušt be abJe t<
set-up, and platc all types of Work
Union Shop. Top vvages. Hospitalizo
tion and fringe benefits paid (or.
Call 232-911l

HARDCHROMEItS, INC.
7010 Krick Rd.
Bedford, Olii<
<2.5. 26, 27

TURRET LATHE
OPERATOR
IA and 2A WS short runa. Clo.“«
tolcrance, Steady work. Mušt hnv<
• >wn tnols.

ADVANCE BRONZE & MFG.
COMPANY
151 Biilman St., I.odi, Ohio
948-1231
(25. 26, 27>

Design Engineer
Design Engineer wilh brass fitting
ešperience or plunibing fixlures nianufacturer. Requires a knowledge of
design, looling and processes such aš
casting, machining, plati n g and assenibly. Know sources of parts and
have a knowledge of plastica, zinc
and brass die caslings and screw
machihe paris. M. E. Graduate preferrd. Please send resume and salary
rqulrenients to PersonneI Manager.

INGERSOLL-HUMl’HRIES
DIVISION

BORG-WARNER CORP.,
101 E. Fifth St., Mansfield, O.
(25. 26)

LP VANTED FEMALE
CASHIER
HOSTESS
WAITRESSES
[mmediate openings for qualified
applicants. Salary, rneals, unitornis furnished. Apply in person
to Mr. Dunlap after 4 P. M.

KENNY KING’S
FAMILY RESTAURANT
5836 Mayfield Road
(25, 26, 27i

omu
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NAUJI PASKYRIMAI ST. CLAIR
SAVINGS VIRŠŪNĖSE

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

St. Clair Savings prezidentas
Paul J. Schneller praneša,
kad atskaitomybės skyriaus ve
dėjas Robert C. Sterbank
išrinktas iždininku,
Harold
R. Swope, buvęs Lake Shore
skyriaus vedėju, išrinktas vice
prezidento padėjėju ir Robert
O. • Swope, buvęs Shaker Sa
vings banke, išrinktas antruoju
viceprezidento padėjėju.

• ALT Sąjungos Cleve
lando skyriaus narių susi
rinkimas įvyks kovo 3 d.
(sekmadienį), 12 val< Lietu
vių salėje. Bus aptariami
ALT S-gos ruošiamo suva
žiavimo klausimai, renkami
atstovai ir aptariami kiti
aktualūs Sąjungos reikalai.
Valdyba prašo narius su
sirinkime aktyviai dalyvau
ti.
• Clevelando Pilėnų tun
te šiuo metu vyksta skiltininkų kursai. Kursų pro
gramą paruošė ir sueigas,
kurių numatyta dešimt,* ko
ordinuoja tunto lavinimo ir
programų padovas v. s. Pra
nas Karalius. Įpusėtų kursų
pašnekesius ir sueigas pra
vedė šie lektoriai — Dr. M.
Vaitėnas, v. s. Pr. Karalius,
s. V. Kamantas ir s. V. Jo
kūbaitis. Balandžio pabai
goje šie kursai bus užbaigti
su skautininkų ramovės tal
ka.

• Vasario 16-to minėjimas
-ruoštas šv. Jurgio parapijos
mokyklos.seselių, įvyko va
sario 15 d. po piet, parapi
jos salėje, šiemet minėji
mas išskirtinas iš anksčiau
ruoštų minėjimų, nes jame
buvo pakviestas Dr. A. Nas
vytis, kurs trumpai ir įdo
miai papasakojo mokiniamsLietuvos istoriją. Moki
niams buvo duota proga
klausti, ką jie norėjo žinoti
apie Lietuvą, o Dr. A. Nas
vytis paaiškino. Mokiniai
vėliau išsireiškė per šias
diskusijas daug išmokę.
Po diskusijos kiekvienas
skyrius pasirodė programo
je lietuviška daina, malde
le, incenizuotais eilėraščiais,
liaudies šokiais. Ypač jaus
mingai padeklamavo jaunie
ji vyčiai, 7-to ir 8-to sky
riaus mokiniai, sustoję prie
Lietuvos žemėlapio,' nupieš
to D. Martytės ir A. Vėlyvytės, sužadindami visus
lietuvius mylėti tėvynę,
branginti jos kalbą ir kul
tūrinį palikimą.
Programa buvo įdomi ir
neištęsta. Mokiniai ir atsilankusieji tėveliai ilgai atsi
mins tokį prasmingą Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimą.,
• 1963 metų Ice Follies
pasirodys Clevelande kovo
12-24 dienomis. Pasaulio
čempionas Donald Jackson
iš Canados, 4 kartus buvęs
Vengrijos čempionu Istvan
Szenes, adagio duetas Willi
ir Inge Schilling iš Vokieti
jos ir visa eilė vietinių čiuo
žimo menininkų sudaro pro
gramą, kurioje akrobatinės,
baletinės ir komiškos scenos
sudaro momentus, dar neiš
gyventus jokiame čiuožimo
pastatyme. 27-oji Ice Follies laida yra viena turtin
giausių ir prašmatniausių

Nr. 25 — 7

Solistė Aldona Stempužienė koncerto metu.

J. Garlos nuotrauka

Įspūdingas Čiurlionio ansamblio
balius
Nevienas svečias, įvairiai gal
vodamas vasario mėn. 23 d. vyko
l Čiurlionio ansamblio pirmąjį
koncertą - balių. Kokia maloni
staigmena! Čiurlioniečių balius,
rekordiniu netik svečių atsilan
kymu, bet ir savita forma, pro
grama, apipavidalinimu, puikios
nuotaikos sudarymu ir geru or
ganizuotumu reikia laikyti įspū
dingiausiu Clevelando baliumi.
Atvykusieji svečiai tuojau pa
juto šeimininkų - čiur lioniečių
globą. Juos pasitiko žvalios čiurlionietės ar balta gėle atlape pa
sipuošė čiurlioniečiai - baliaus
pareigūnai. Petro Maželio paruoš
tas dekoratyvinis koncerto estra
dos apipavidalinimas ir spalvin
gas apšvietimas, o Vinco Apaniaus užaugintos gėlės, medeliai
ir gausybė orchidėjų savo šili
ma padėjo svečiams užmiršti
sniego pustymą ir geroką šalt}.
Netrukus ansamblio valdybos
pirmininkas Vladas Plečkaitis
pakvietė svečius vaišintis Vasi
liauskienės vadovybėje gamin
tais užkandžiais ir tolimesni ba
liaus protokolo vykdymą perdavė
akt. Petrui Maželiui, kuris jj pra
vedė baliaus nuotaikose.
Ansamblio vadovas muz. Al
fonsas Mikulskis baliaus koncer
tui rūpestingai parinko {domią,
nuotaikingą klasikinę programą.

ledo baleto programų.
Vakarais programa pra
sidės 8:30 vai., šeštadieniais
trys, o sekmadieniais du pa
sirodymai.
Bilietai po 4, 3,50 3 ir po
2 dol.

• Vyr. Skautininkas s.
Eug Vilkas vasario 3 d.
viešėjo Clevelando lietuvių
skautų Pilėnų tunte. Po ju
biliejinės sueigos, vakare
pas Pilėnų tuntin. S. V. Jo
kūbaitį buvo tunto vadovų
ir skautininkų sueiga, ku
rioje taip pat dalyvavo Cle
velando ASS skyr. pirmin.
fil. A. šenbergas. V. s. Vil
kas papasakojo apie Lietu
vių Skautų S-gos ir Brolijos
jubiliejinių metų planus bei
jub. stovyklą Atlanto rajo
ne. Jam per paskutinį pus
metį teko aplankyti JAVbėse ir Kanadoje veikian
čius Brolijos vienetus. Ten
patirtus įspūdžius ir nuo
taikas jis perdavė cclevelandiečiams. Vakarojimas su
Brolijos VS užtruko apie 4
valandas, kol jam teko iš
skristi tolyn profesiniais
reikalais. O. Jokubaitienei
sueigos dalyviai dėkingi už
sočią vakarienę ir skanius
kepsnius su kava..

Vyr. skautininkas inž. E. Vilkas laike pasitarimo tuntininko V. Jo
kūbaičio bute su Clevelando lietuvių skautų vadais.
J. Garlos nuotrauka
* YRA JAUTRIŲ TAUTIEČIŲ Stankaičiai, St. Nasvytis, I ir A,
mūsų kultūriniams reikalams ir Jonaitis, Alg. Nasvytis, K. ir J.
lietuvybės išlaikymui, kurie ne Budriai, Pr. Pračkys, Dr. D.
raginami, užsimokėdami L. B- Degesys, A. ir'S. Barzdukai, Z.
nei solidarumo {našą, skiria ir Dučmanas, Kazys Augulis, Edv.
kultūriniams reikalams, ko dau Varekojis, Vyt. Senkus.
Po 1 dol. A. J. Kasulaitis, J.
gelis jau nebenori suprasti. Už
š{ nuoširdų supratimą skiriant Kuzas, St. Orantas, O ir A. Miauką jiems priklauso gili, nuo kulskiai, E. Mazys, F, Modesširdi ir vieša padėka. Štai jie: tavičienė, A. Mikoliūnas, R. VaPo 7 dol. Dr. M. Vaitėnas, lodka, A. Vaiksnoras, Al. Sil
vestravičius, J. Smetona, L. Na
Vincas Juodvalkis.
gevičius, L. Kazėnas, VL Matu
Po 5 dol, Dr A. Martus.
Po 4 dol. Malvina Rudaitienė, lionis, P. Ežerskis, Jonas Žigas,
Pranas Ambrazevičius, Ant. Al- Edv. Steponavičius,M. Dunduraitė.
kaitis.
Po 50 centų P. Kudukis, J. KryPo 3 dol. Juozas Jakštas, St.
Mikalauskas, Aušra Barzdukai- geris.
LB Clevelando 1.-os Apyl.
tė, V. ir S, Akelaitis, St. As
Valdyba
trauskas, J. Iganatavičius, Sigi
tas Pladys.
Po 2 dol. J. Čiuberkis, M. VinJ. Švarcas, Dr. J. ir I.
• Nyloninių ir kitų leng

Koncerto solistė (dažna an
samblio koncertų talkininkė) Al
dona Stempužienė solo padainavo
Zybelio ariją iš Gounod operos
Faustas ir dvi Gershwino kom
pozicijas: "The Man I Love” ir
"Summertime". Su vyrų choru
— Miškų gėlę ir baladę Vilią
iš Leharo operetės Linksmoji
Našlė; su mišriu choru -- Ha
banera iš Bizet op. Carmen. Kaip
ir visada, solistė Aldona Stempu
žienė buvo stiprioj formoj, o jos
sodrus, aksominis tonas ir daly
kų bepriekaištinė interpretacija
svečius jjautrino ir dar išsipra
šė bisui "Sous' le ciel de Paris"
(padainavo prancūziškai).
Vyrų choras atskirai tempera
mentingai padainavo J. Dam
brausko raitelių dainą Gersim
broliai, uliavosim.
Mišrus choras nuotaikingai ir
pakiliai padainavo valsą iš Gou
nod operos Faustas ir matadorus
iš Verdi operos La Traviata.
Clevelande atsidarančioje kovo 9 d. gėlių ir sodininkystės parodo
Chorui šiuos kūrinius išpildant
je bus (rengti namų dekoravimo pavyzdžiai. Paroda vyks Public Hali
šoko baleto šokėja Teresė Sta- nuo kovo 9 iki 17 d.
saitė.
Chorams stilingu ir tikru mos
tu dirigavo muz. Alfonsas Mi
EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
kulskis.
Solistę Aldoną Stempužienę ir
OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
chorus pianinu palydėjo ansamb
lio chormeisteris ir Clevelando
ACCOUNTS INSURED
vyrų okteto vadovas Rytas Babic
TO $10,000.00
kas.
Visa koncerto programa {kai
tino svečius, įsivyravo bendra
pakili nuotaika. Grojant Korp!
Neo-Lithuania orkestrui, poros
sukosi šokių sūkuryje, o kai su
skambėjo paskutinieji orkestro
akordai "Kolega sudiev, sudiev"
HOME AND
svečiai nenoromis skirstėsi na
mo.
REMODELING LOANS
Natūralu, kad organizacijos iš
parengimų laukia pelno. Tačiau
JN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.
lyg ir nesmagu, kai jauti pasipi
nigavimą, o maža šilumos.Čiur
lionio ansamblio balius pirmoje
eilėje, atrodo, buvo skirtas sve
čių džiaugsmui ir pagerbimui.
Svečias taip ir jautėsi, o salėje
kai kurie svečiai sakė: "puikus
menininkai, bet prasti biznie
riai". Atsakymui tiktų austrų fil
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
mų režisoriaus Willy Forst žo
džiai: "neišmesi pinigų per lan
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
gą, nesugrąžinsi jų per duris."
Reikia nuoširdžiai {vertinti su
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
manią, darbščią ir (žvalgiai pla
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
nuojančią Čiurlionio ansamblio
valdybą. Jų pajėgumą šis balius
6621 Edna Avenue
936 Eaat 185 St.
patvirtino.
EN
1-1763
KE 1-7770
Linkėtina, kad šis balius virs
tų Čiurlionio ansamblio metine
tradicija. Nuoširdžiai lauktume

SUPERIOR

SAVINGS

vų vasarinių medžiagų šio
mis dienomis gavo Lietuvių
Prekybos Namai. Medžiayra labai gražiais raš
tais ir žemomis kainomis.
Jos yra netik labai brangi
namos Lietuvoje, bet ir tin
kamos čia pat, vietoje, pa
sisiūdinti gražioms sukne
lėms. Turime didelį pasirin
kimą.
Netoli Velykos. Jau pats
laikas siųsti siuntinius, kad
juos suspėtų gauti jūsų ar
timieji Lietuvoje dar prieš
Velykas. Siųskite per mus
irjūs čia rasite malonų ir
greitą patarnavimą.

• Pajamų mokesčių blan
kus pildo Edvardas Kama
nas Baltic Prekybos Na
muose, 6905 Superior Avė.,
šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro. Kitomis
dienomis prašoma šaukti
telefonu F,R 1-4732.

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės j vieną i& seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų "REAL ESTATE”
{staiga yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Petras Dauniškis

ĮSIGYKITE GERAS VIETAS DABAR!
Bilietai gaunami užsakant paštu ar asmeniškai

Cleveland Arena, 3700 Euclid Avė., Cleveland 15.
Richman’s. 736 Euclid Avė., Cleveland 14.
DABAR TURITE PIRMENYBE. Geriausiems bilietams įgyti, prijunkite
čekj ar palto perlaidą ir sau adresuotą voką.

CLEVELAND ARENA .MAR12thru MAR 24

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms —• vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

PRIVALO PARDUOTI!!’

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

3 miegamų mūrinis bungalajy, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, 1 j/2 gara
žo.
RE 1-9470

VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30-1:30

Telef. namų 431-6558
Krautuvės — 431-6339

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

Your
Savings

•
•
•
•

EARN

813 EAST 185TH STREET
6235 ST. CLAIR AVENUE
25000 EUCLID AVENUE
26000 LAKE SHORE BLVD.

• Ped. Lituanistikos In
stituto išlaikymui dr. S. ir

Dalia Bylaičiai paskyrė 20
dol., dr. R. C. Sidrys — 10,
o Elena Jasaitienė (Dauk
šos atminimo metu) — 20
doleriu.
Nr. 25

ATITAISYMAS

1963 m. kovo 1 d.

KAS IR KUR?
• ALT S-gos pirmininkas
Vytautas Atraitis, kartu su

Dirvos vyr. redaktorium Jo
nu čiuberkiu padarė vizitą
SLA vadovybei, kuri prez.
P. Dargiui vadovaujama po
sėdžiavo New Yorke vasario
22 ir 23 dienomis. Svečiai
susipažino su SLA vykdo
mosios tarybos nariais ir
Tėvynės redaktorium Ant.
Sodaičiu. Ta proga buvo pa
sikeista mintimis, kurių pa
grindine idėja buvo parem
ta rėmimu ir tolimesniu iš
silaikymu tų organizacijų,
kurios, kaip SLA, teikia vi
sokeriopą naudą lietuvių vi
suomenei.
LIETUVOS LAISVES KNYG
NEŠIŲ SĄJŪDIS kovo mėn. 4 d.

(pirmadienį) 7 vai. vakare Ame
rikos Lietuvių Pil. Draugijos sa
lėje, 368 W. Broadway, So. Bos
tone, šaukia organizacijų atsto
vų, visuomenės veikėjų ir visų
lietuvių pasitarimą, kuriame bus
Įsteigtas Lietuvos laisvės knyg
nešių sąjūdis. Šio sąjūdžio tiks
las platinti amerikiečių tarpe
anglų kalba išleistas knygas, ame
rikiečių spaudaiparūpinti straips
nius ir visą medžiagą, kuri su
pažindintų juos su Lietuvos lais
vės byla, lietuvių tautos kančio
mis ir bendrai kelti viešumon ko
munizmo pavojų. Tokie sąjūdžiai
jau įsteigti Chicagoj,Clevelande,
Los Angeles, New Yorke ir kt.
miestuose. Savaime suprantama,
kad ir Bostono lietuviai negali nuo
to atsilikti. Prašome visus lietu
vius gausiai dalyvauti šiame su
sirinkime.
Bostone tą sąjūdį organizuoja
A.L. Bendruomenės Bostono apy
garda.
(pm)

Dirvos Nr. 24 Lietuvių
Fondo atsišaukimo antraš
tėje padaryta klaida. Turė
jo būti: 52,000 dolerių su
dėjo 126 nariai.

Detroito lituanistinės mokyklos I skyriaus mokiniai Vasario 16 minėjime. Nuotraukoje atpažinti: prie
vėliavėlės Robertas Leonavičius, raidę L laiko Jonas Alkevičius, I — Rimantas Janukaitis, E -- Linas
Gobis, V -- Daina Kalvinaitė ir A -- Rūta Naumaitė.
J. Gaižučio nuotrauka

Vasario 16 minėjimai
Detroite

šiais metais Vasario 16
dienos Detroite minėjimą
pradėjo šeštadieninės Mo
kyklos mokiniai, šeštadienį,
vasario 16 d., 12 vai. Minė
jimas pasižymėjo labai geru
organizuotumu, ir buvo at
liekamas kiekvieno sky
riaus mokinių su savo atski
ra programa. Minėjimą pra
vedė L. B. švietimo sky
riaus vedėjas St. Sližys.

LOS ANGELES SKAUTAI MINĖJO VASARIO 16
Los Angeles skautai iškilmin
gai atšventė Lietuvos Nepriklau
somybės šventę parapijos salėje,
vasario 17 d.' Iškilmingoje pro
gramos dalyje buvo pagerbtos
Lietuvos ir skautiškos vėliavos.
Atsistojimu pagerbtas Lietuvos
Nepriklausomybės akto signata
ras a.a. prof. M. Biržiška. St.

Tamulaitis savo kalboje pažymė
jo, kad skautai, švęsdami Lietu
vos Nepriklausomybės dieną,
kaip tautos gimimo dieną, atnešė
tautai savo skautiškas dovanas;
tėvynės meilę ir skautišką pa
siryžimą vis tobulėti. Skt. V. Pa
žiūra pasveikino skautus ir pa
linkėjo jiems ir toliau sėkmingai

veikti.
Jaunesnės skautės davė įžodį,
joms kaklaraiščius užrišo ir gra
žiai pasveikino A. Pažiūrienė,
kuri sukūrė jaunesniųjų skaučių
draugovę ir iki šiol pasiekė gra
žių rezultatų. Visai iškilmingai
daliai vadovavo jūrų skautų laivo
vadas R. Gajauskas.
Antroje minėjimo dalyje buvo
pastatytas montažas "Tauta kovo
je už laisvę". Veikalą parašė ir
pastatė Makarevičius. Tai puiki
prozos, poezijos ir dainų pynė,
kurioje parodoma Lietuvos kova
už laisvę nuo pat Mindaugo lai
kų iki dabar. Butaforija nors ir
ne ištaiginga, bet savo pasiekė.
Ne vienas žiūrovas braukė ašarą,
kai prie Nežinomo kareivio kapo
skautukai dėjo gėles. Veikalą
režisavo V. Gilys. Skautai su šiuo
veikalu - montažu, gali išeiti Į
platesnę visuomenę, ypač tauti
nių švenčių metu.
V. Iri.

Toliau, tą pačią dieną, va
kare buvo Korp. Neo-Lithuania jungtinis trijų skyrių:
Chicagos, Clevelando ir De
troito Meno ir Literatūros
vakaras, skirtas Vasario 16
dienai.

Vasario 17 dieną, 12 vai.
savo iškilmingoje sueigoje
šią dieną taip pat gražiai
paminėjo Detroito skautai,
ir pabaigoje 3:30 v. v. Va
sario 16 dienos minėjimas
buvo atliktas D.L.O.C., ku
ris taip pat, trumpai buvo
aprašytas pereitos savaitės
Dirvoje, Detroito skyriuje.
Jo Gq

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos mokyklos mokiniai Vasario 16 minėjime išpildę programą.
L. Kančausko nuotrauka

ALDONA ŽIBINSKAITE, šokių mokytoja,balandžio 14 d. praves
Bostono Lapinų linksmavakaryje meninę dalį. Programą išpildys ak
torius Vitalis Žukauskas, solistas Benediktas Povilavičius ir Links
mųjų Brolių oktetas.
R. Bričkaus nuotrauka

A. L. Tautinės S-gos Chicagos skyriaus nariui

inž. VACLOVUI MAŽEIKAI
ir Jo šeimai, okupuotoje Lietuvoje motinai mirus,

Detroito skautai minėdami Vasario 16 skatina būti stipriems ir
nenustoti vilties.
J. Gaižučio nuotrauka

gilią užuojautą reiškia
Ą. L. Tautinės S-gos Chicagos Skyriaus
Valdyba

PADĖKA

S, Lozoraitis, jr., Lietuvos pasiuntinybės prie šv. Sosto sekreto
rius, tarp Los Angeles lietuvių. Iš kairės: prof. St. Žymantas, St.
Lozoraitis, jr., ir Lietuvių Dienų redaktorius B. Brazdžionis.
L. Briedžio nuotrauka

Tragiškai mirus mūsų mylimam sūnui ir broliui
A. A.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos skyriaus nariui

STASIUI VIDMANTUI,
mirus Jo motinai okupuotoje Lietuvoje, nuoširdžią
užuojautą reiškia
A. L. Tautinės S-gos Chicagos Skyriaus

Valdyba

Mamos netekus, mielus

DAGMARĄ JURCIENĘ
ir
MINDAUGĄ PUODŽIŪNĄ
skausmo valandoje širdingai užjaučiame ir drauge

liūdime
Lilija ir Kazys Jonaičiai

EUGENIJUI-ALGIUI VALŪNUI
nuoširdžiai dėkojame mūsų prieteliams. artimiesiams ir pažįstamiems pagerbusiems velionį gau
siai papuošiant jo karstą gėlėmis ir aukojusiems
šv. Mišias už jo sielą, skaitlingai atvykusiems su
juo atsisveikinti koplyčioje ir palydėjusiems Į ka
pus.
širdingai dėkojame visiems asmenims ir or
ganizacijoms žodžiu, laiškais, telegramomis ir per
laikraščius pareiškusiems savo užuojautas, šioje
skausmo valandoje išreikštos Jūsų užuojautos bu
vo mums dideliu nuraminimu.
Reiškiame padėką, Waterburio "Lietuvos Pri
siminimų” radijo valandėlės vadovybei bei progra
mą pravedusiems pagerbiant velionį radijo ban
gomis.
Apgailestaujame, kad dėl gausumo nepajė
giame čia individualiai išvardinti visų, kuriems šį
nuoširdi padėka priklauso, bet iš širdies gilumos
mes reiškiame Jums visiems giliausią padėką.
Genovaitė, Petras ir Laimutis
Valūnai
St. Lozoraitis, jr„ kalbasi Los Angeles lietuvių Tautiniuose Na
muose su ALT Sąjungos Los Angeles skyriaus pirmininku A. Mažei
ka ir L. Valiuku.
L. Kančausko nuotrauka

