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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Absurdas ir 
neteisingumas
Kalbėdamas per radiją nau

jųjų metų proga, Lietuvos Dip
lomatijos šefas S. Lozoraitis pa
reiškė:

"Pasaulio Įvykių raida vis ryš
kiau patvirtina, kad sovietų oku
pacija Lietuvoje yra kartu ir ne
teisybė, ir absurdas, kad ji ne
suderinama nei su teisingumu, 
nei su sveiku protu. Lietuvių tau
tai priklauso ne tik apsispren
dimo teisė, kurią šiandien civi
lizuotasis pasaulis pripažjsta Af
rikos tautelėms. Lietuvių tauta 
turi taip pat teisę atstatyti savo 
nepriklausomą valstybę, kuri eg
zistavo, prieš sovietams ją už
puolant ir okupuojant. Yra prie
šinga sveikam protui, kad tuo me
tu, kada Kenijos žmonės (steigia 
savo suvereninę valstybę, tris- 
dešimtketvirtąją Afrikos konti
nente, Europoje mūsų tauta, ku
rios valstybinės tradicijos siekia 
viduramžius ir kuri turi seną 
aukštą kultūrą, yra smurtu pri
versta gyventi sovietų okupa
cijoje ir priespaudoje. Jau vien 
šito sugretinimo pakanka supras
ti, kaip {Žuliai sovietai tyčiojasi 
iš pagrindinių civilizacijos dės
nių, iš tarptautinės bendruome
nės ir, svarbiausia, iš mūsų tau
tos teisių bei valios.

Ir taip elgiasi su Lietuva ta 
vyriausybė, kuri per keturias
dešimt penkerius metus neįsten
gė savo teritorijoj, Rusijoj, su
kurti pastovios, žmonių pritari
mu palaikomos santvarkos ir 
dargi nesugebėjo užtikrinti savo 
piliečiams paprastos juodos duo
nos kąsnio. Pirkdama dabar Va
karuose grūdų už vieną bilijoną 
dolerių, sovietų vyriausybė tuo 
pati paliudija komunizmo kaip 
socialinės ir ekonominės siste
mos bankrotą. Kad šitokia vyriau
sybė laiko mūsų kraštą okupuo
tą ir lygiu būdu engia visą eilę 
kitų Europos kraštų, yra taip pat 
absurdas bei neteisybė, kurie su
daro gėdingą dėmę Europos isto
rijoje ir politikoje. Pirmiausia gi 
sovietų okupacija yra neužgyja
ma žaizda mūsų tautos kūne, ne
leidžianti jam sveikai, norma
liai plėtotis. Kelti prieš tai bal
są, neprileisti, kad garbingas Lie
tuvos vardas būtų, kaip to siekia 
sovietai, išdildytas iš tarptauti
nio gyvenimo, priminti pasauliui, 
kad reikia rūpintis ne tik laisvės 
suteikimu Naujosios Gvinėjos 
žmonėms, bet ir tokių senų Eu
ropos kraštų, kaip Lietuva, ne
priklausomybės atstatymu --yra 
mūsų, užsienio lietuvių supranta
ma pareiga ir svarbiausias užda
vinys. Dirbdami užsieny Lietuvos 
laisvės bylai, mes nesiekiame 
gauti sau kokių pirmenybių ar 
valdžios būsimoje nepriklauso
moje Lietuvoje. Mes tenorime, 
kad lietuvių tauta vėl pati val- 
dytųsi savo laisvame krašte ir 
kad mes būtumeto krašto laisvais 
eiliniais piliečiais.

Mes tikime, kad tautų ir at
skirų žmonių laisvės troškimas, 
sveikas protas ir paprastas sa-

- Matote, draugai, aš sutartį pasirašau savo krauju!...'

ART ĖJĄ RINKIMAI VERČIA GRIEBTIS INICIA
TYVOS UŽSIENIO POLITIKOJE, KAD IŠLAIKIUS 
TAIKOS IŠGELBĖTOJO AUREOLĘ. - JOHNSON 
ĮKALBINĖJO VOKIEČIUS GRIEBTIS INICIATY
VOS VOKIETIJOS IR BERLYNO KLAUSIMO IŠ
SPRENDIMUI, SPEKULIUOJANT, KAD JI GALI 
BŪTI ĮDOMI IR SOVIETŲ SĄJUNGAI.

---------- Vytautas Meškauskas---------

Velionis J.F. Kennedy J šių 
metų lapkričio mėn. rinkimus 
rengėsi išeiti su taikos ir ger
būvio išgelbėtojo aureole. Jo vie
toje atsistojęs L.B. Johnson lai
kosi tos pačios politikos. Jei JAV 
ūkinė būklė yra nebloga, admi
nistracijai nepriklauso už tai 
ypatingas kreditas, nes praktiš
kai ji nedaug ką padarė, kad ūkio 
raidą paspartinus. Numatytas mo
kesčių sumažinimas per kongre
są pereis tik šiais metais. Nors 
dirbančių skaičius ir peržengė 
70 milijonų, bedarbių 
virš 4 milijonų — skaičius liko 
pastovus, siekiąs 5-6 įdirban
čiųjų. Tačiau LBJ galės aiškin
ti, kad be dabartinės administra 
cijos būtų buvę blogiau. Kiek keb
liau su taikos išgelbėjimu. Apie 
Kubą bus daug kalbama rinkimi
nėse diskusijose. Ir nors Johnso
nas asmeniškai už susidariusią 
būklę nėra tiesiogiai atsakingas, 
situacija toje saloje nebus už
skaityta už kreditą. (Nebent N, 
Chruščiovas už nuolaidas kitur 
demonstratyviai prieš pat rinki
mus atšauktų dali savo kariuome
nės iš Kubos. Tokia galimybė 
yra linksniuojama politiniuose 
sluoksniuose.)

Bet jei Kuba paliks maždaug, 
toje pačioje padėtyje, Johnsonui 
skubiai reikalingas kitas laimė
jimas užsienio politikos laukuo
se. Kur? Atrodo, kad Johnsonas 
galvoja apie Vokietijos frontą. 
Apie tai rašė paskutinės savai
tės magazinai Time (sausio 10 
d.) ir Der Spiegei (sausio 8 d.).

Kai Vokietijos kancleris L. Er
hardas išlipo Frankfurto aerodro 
me iš lėktuvo, pereitų metų pa
baigoje j{ atskraidinusio iš LBJ 
farmos Texase, ministerisHein- 
rich Krone pasiteiravo, kaip jam 
sekėsi. "Es war gut" -- storoku 
balsu atsakė optimistiškas sto
rulis Erhardas.

Į tą patj klausimą, patiektą už
sienio reikalų ministerijos gen. 
sekretoriaus Rolf Lahr kiek vė
liau išlipusiam užs. reik, minis- 
teriui Gerhardui Schroederiui, 

visaugos jausmas ilganiui turės 
privesti prie tarptautinės tvar
kos atstatymo, tai yra, prie ne
teisėto bei absurdiško sovietų 
viešpatavimo svetimuose kraš
tuose pašalinimo. Ligi tai {vyks, 
mes nenustosime gynę Lietuvos 
teisės i laisvę, kurią jai neigia 
Sovietų Sąjunga, bet pripažjsta 
visas civilizuotasis pasaulis". 

atsakymas buvo daugiau skeptiš
kas: "Na ja..."

Tuo tarpu, kai Erhardasdžiau
gėsi užmegstu draugišku asme
nišku kontaktu su nauju JAV pre
zidentu, jo užsienio reikalų minis- 
teris Schroederis, judrios politi
kos šalininkas,būkštauja, kad nau
ji metai atneš daugiau 'judrumo* 
negu jis pats ir vokiečiai norėtų. 
Ką gi pasakė Johnsonas Erhar
dui?

Der Spiegei: "Jungtinės Ame
rikos Valstybės nori šaltojo ka
ro pabaigos, ir būtent kartą ant 
visados.”. To esą galima susi
laukti, jei frontai būtų pralaužti 
Vokietijos ir Berlyno problemo
se. Amerikiečių prezidentas už 
tat raginęs vokiečius ieškoti tam 
kelių, nevengiant kontaktų su ry
tiniu Berlynu.

Time: Johnsonas atvirai pasa
kė Erhardui, kad jis nenori klau
syti pamokslų apie komunistų pa
vojų. Amerikiečiai j{ supran
ta neblogiau už vokiečius. Jis 
priminė Erhardui apie baimės 
riksmą iš Vakarų Vokietijos, kai 
tik paminimos galimybės apie 
pašnekesį su sovietais Berlyno 
klausimu. Jis (Johnsonas) ragino 
Erhardą persvarstyti Vokietijos 
susijungimo problemą ir padas^-rf 
ti savų sugestijų.

Kaip matome, abu paprastai 
gerai informuoti savaitraščiai, iš 
spaudos išėję tą pačią dieną, 
pranešė maždaug tą patj. Pirma
sis iš amerikiečių, antrasis iš 
vokiečių šaltinių. Vokiečiai yra 
raginami griebtis iniciatyvos. 
Tačiau taikai, kaip ir vestuvėm, 
reikalingas partneris. Ką J tai, 
'mielasis' Nikita Sergejevičius?

Bendras {spūdis yra toks, kad 
ir Nikitai būtų neprošalj užsidė
ti taikos išgelbėtojo aureolę, nors 
jis ir neturi priešrinkiminių rū
pesčių. Laimėjimas užsienio po
litikoje Chruščiovui padėtų su
sitvarkyti su vidaus ir Ūkiniais 
sunkumais. Už tat jis turėtų bū
ti daugiau ar mažiau "sukalba
mas”.

Iš kitos pusės, bet kokia vo
kiečių iniciatyva susilauks ne
mažai opozicijos užsieniuose ir 
namuose. De Gaulle yra pažiūros, 
kad su sovietais dar per anksti 
kalbėti, Europa turinti anksčiau 
pati glaudžiau apsijungti. Tos pa
čios nuomonės yra ir maždaug 
pusė Vokietijos krikščionių de
mokratų frakcijos. Čia manoma, 
kad reikia vengti bet kokių pla
tesnių kalbų ir kontaktų su rytų 
vokiečiais, nes tai tik veda prie 
Rytų Vokietijos pripažinimo. To-

Skulptoriaus P. Vaškio sukurtos figūros Philadelphijos Vaško Muziejuje — George Washington 
peržengia Delaware upę.

kio nusistatymo priešininkai tei
gia, kad Rytų Vokietija vienaip ar 
kitaip vistiek egzistuoja. Tiesa, 
ji veikia pagal Maskvos direkty
vas, tačiau jei sovietams paran
kiai), nors ii savo prestižo su
metimais, kad Rytų Vokietija sa
vo pačios vardu padarytų vienokių 
ar kitokių sovietų padiktuotos po
litikos pakeitimų, kodėl to kelio 
nepabandyti? Tai ir yra visos 
'judrios' politikos akstinas!

Jei teoriškai galima sugalvoti 
{vairius tokios politikos varian
tus, praktiškos patirties iki šiol 
turima nedaug. Per Kalėdas va
karų berlyniečių Įsileidimas { 
Rytų Berlyną buvo susijęs su esa
mos padėties {teisinimu. Dabar 
eina dirvos zondavimas tos prak
tikos pratęsimui. Buvęs kancle
ris Adenaueris dėl to yra labai 
pesimistiškai nusiteikęs. Jo žo
džiai: "Aš seniai bijojau, kad dėl 
žmogiškų sumetimų (leidimu pa
simatyti su giminėm) bus atsisa
kyta politinių principų". 'Judrios' 
politikos šalininkai {tai atsiker
ta, kad taip geriau, negu tuščiai 
verkti prie Berlyną skiriančios 
sienos, kaip kad žydai verkė prie 
sugriautos Jeruzalės sienų. Jei 
toks leidimas lankyti gimines bus 
pratęstas, o Chruščiovas turjs 
tam intereso. Vakarų Berlynas 
žada kai ką daugiau "principi
nio" išsiderėti. Mat, per Kalė
das leidimus vykti { Rytų Berly
ną išdavinėjo Rytų Vokietijos paš 
to valdininkai, atvykę J Vakarų 
Berlyną, Dabar iš Vakarų Ber
lyno pusės siūloma, kad prašy
mus leidimams ir pačius leidi
mus priimtų ir išduotų Vakarų 
Berlyno policijos ar pašto Įstai
gos, kurios pačios prašymus per
siųstų { Rytų Berlyną ir iš ten 
gautų leidimus, nes praktiškai Ry
tų Berlyno {staigos jau dabar su
sidarė kartoteką, {rodančią gi
minystės ryšj ir J4ja galės to
liau vadovautis be asmeniško ap
klausinėjimo. Tokiu būdu Rytų 
Vokietiją leidimų išdavimo biz
nyje Vakarų Berlyno teritorijo
je ateityje atstovautų ne gyvi 
Rytų Vokietijos valdininkai, bet 
tik pašto... maišai, J kuriuos bus 
sudėti prašymai! Komplikuota, 
ar ne?!

P.S. Kaip sunku su sovietais 
derėtis ir pasiekti kokio nors 
susitarimo, iš kurio jie neišei
tų truputi daugiau laimėję už 
derybų partnerius, parodo vaka
riečių susisiekimo su Berlynu 
istorija. Maršalo Žukovo žodi
niu susitarimu su gen. Clay so
vietai gavo susisiekimo su Ber-

(Nukelta { 2 psl.)

LIETUVIS IŠ VAŠKO KURIA 
MUZIEJUJE AMERIKOS ISTORIJA

' Pernai liepos mėn. pradžioje 
buvo atidarytas Amerikos Vaško 
Muziejus Philadelphijoje, kuria
me figūras sukūrė skulptorius 
Petras Vaškis. Papuošimai, dra
bužiai ir {rengimai yra kitų kom
panijų, bet vaško figūros jų po
zos ir išdėstymas yra mūsų jau
no skulptoriaus darbas.

Šis muziejus labai gausiai lan
komas ne tik jaunimo, bet ir su
augusių, nes čia vaizduose ir as
menų charakteriuose, atvaizduo
ta trumpa Amerikos kūrimosi is
torija. Čia galima matyti 13 Ame
rikos buvusių prezidentų ir jų 
žmonų, daug generolų, moksli
ninkų, artistų ir astronautą J. 
Glenn.

Muziejaus atidarymo proga 
vietos spaudoje buvo daug gra
žių atsiliepimų apie muziejų ir 
skulp. P. Vašk{, visur pabrėžiant 
kad skulptorius yra lietuvis - 
tremtinys, apleidęs tėvynę, pa
sireiškęs rezistencijoje ir net 2 
kartu bolševikų laikytas kalėji
me.

Pačios figūros skulptoriaus 
yra sukurtos iš gipso, o pavir
šius padengtas vašku. Vaškas 
nėra nudažytas iš paviršiaus, 
bet reikiama odos spalva yra 
Įlieta Į vašką. Taigi darbas yra 
didelis, nes reikia padaryti netik 

Skulptorius P. Vaškys savo studijoje darbo metu prie figūrų kū
rimo.

figūrą, bet ir parinkti pozą, vaiz> 
duojančią tam tikrą veiksmą ar 
charakteri. Pats muziejus yra 
privačių asmenų valdomas, kurie 
iš keletos kompanijų ir skulpto
rių parinko P. Vašk{, kaipgeriau- 
siai sukūrus! Benj. Franklino 
skulptūrą. Skulptorius jau dabar 
turi pasiūlymų {rengti panašius 
muziejus kitose vietose.

Skulp. P. Vaškys yra gimęs 
1921 sausio 1 d. Mosėdyje, Kre
tingos apsk. Kauno Meno Mo
kykloje studijavo skulptūrą ir ke
ramiką. Nuo bolševikų pabėgęs 
1 Vokietiją, karui baigiantis slap
tai atsiradęs Italijoje, studijavo 
Florencijos Meno akademijoje ir
1948 m. baigė Romos Meno Aka
demiją. Dalyvavo eilėje parodų, 
o Italijoje Jaunų Dailininkų Inter
nacionalinėje parodoje laimėjęs 
pirmą vietą už kūrin( "Moteris 
po Kryžiumi".

Į Ameriką skulptorius atvyko
1949 m. ir po daugelio vargų ir 
{vairių darbų, dabar gyvena Phi
ladelphijos užmiestyje. Turi pri
taikomosios keramikos ir skulp
tūros dirbtuvę ir mokytojauja 
Philadelphia Museum College of 
Art. Linkime mūsų skulptoriui 
sėkmės jo darbuose ir Lietuvos 
vardo garsinime.'

P^ Mitalas
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PASKUTINĖS MUSSOUNIO GYVENIMO DIENOS (5)
LEISKIT MAN PASILIKTI SU MUSSOLINIU
-- Galite nuleisti rankas, — 

pasakė Dongo miestelio burmist
ras dr. Giuseppe Rūbini, nero
dydamas Mussoliniui jokios pa
niekos.

Duče tylėdamas nuleido ran
kas. Po vokišku apsiaustu jis bu
vo apsirengęs milicininko unifor
ma. Kol atvyko dr. Rūbini, Musso
lini, buvęs Italijos valdovas, tu
rėjo stovėti su iškeltom rankom,

— Nebijokite. Jums nieko blo
go neatsitiks.

Dusliu balsu dučė atsakė.
-- Aš pažĮstu Dongo, čia gy

vena puikūs žmonės.
Partizanai nusivedė jĮ Į Dongo 

savivaldybę. Praeidamas pro vo
kiečių karininkus, jis nusuko gal
vą ir sumurmėjo:

-- Jie dar kartą mane išdavė.
Savivaldybėje jis numetė ant 

žemės vokišką apsiaustą ir par
tizanams atidavė savo revolverį. 
Greit ten susirinko būrys žmonių. 
Visiems buvo Įdomu pamatyti 
garsųjĮ belaisvĮ. Kaž kas jam pa
siūlė kėdę. Žmonių žvilgsniuose 
buvo daugiau žingeidumas negu 
neapykanta. Vienas net atnešė 
karštos kavos puoduką, kurį du
če išgėrė neatsikvėpdamas.

Žmonės pradėjo iš visų pusių 
jam statyti klausimus, lyg jis 
būtų rinkiminėje kampanijoje.

-- Kodėl tu paskelbei karą?
■— Aš buvau priverstas tai pa

daryti. Vokietijos ambasadorius 
du kartu per dieną ateidavo pas 
mane kaltindamas, kad Italija

buvo išdavikė 1869 ir 1915 me
tais... Jis man grasino. Pagaliau, 
įkyrėjo ir manydamas, kad karas 
bus trumpas aš pasidaviauHitle- 
rio spaudimui.

— Kodėl nebandei susitarti su 
Prancūzija ir Anglija?

— Aš viską dariau tam atsiek
ti.

Ir Mussolini paaiškino bandy
mus susitarti su Leonu Bliumu, 
bet Anglija jam sukliudžiusi.

-- Kodėl tu panaikinai laisvę?
-- Tauta tam pritarė. Juk bu

vo du plebiscitai. Abu kartu man 
buvo patikėta pilna valdžia. Aš 
visad turėjau tautos pritarimą.

-- Kai tu pamatei kur kryps
ta karas, kodėl nebandei derėtis 
su sąjungininkais?

-- Tam aš turiu pasiteisinimą 
— sušuko Mussolini, suduodamas 
per išsipūtusį portfeli ir atidaręs 
parodė didelius vokus. Arčiau 
stovėję tvirtina matę ant jų už
rašą "Mr. Winston Churchill".

Žmonės, kurių savivaldybėn 
prisigrūdo minia, nenustojo klau
sinėję. Po dviejų valandų buvo 
sutarta, kad Mussolini naktĮpra-

leis Germasino muitinės kareivi
nėse, kur buvo saugiau. Kadangi 
jau buvo vakaras ir šalta, vienas 
partizanų padavė Mussoliniui už
simesti jo turėtą vokišką ap
siaustą. Bet Mussolini atsisakė 
priimti.

-- Tegu prasmenga žemėn vo
kiečiai! Aš nenoriu matyti net jų 
uniformos!

Kaž kas jam atnešė civilišką 
apsiaustą ir užmetė ant pečių. 
Važiuojant per aikštę jis pama
tė moterf, kuri veržėsi iš par
tizanų grupės. Tai buvo Clara 
Petacci.

Kareivinėse viršininko kam
bary Mussolini paliko vieną su 
brigadieriu Buffelli. Staiga Mus
solini paklausė muitininko:

*- Kodėl jūs mane areštavo
te?

-- Atsiprašau, mes jūsų ne
areštavome, tik sulaikėme.

-- O kodėl mane sulaikėte?
-- Dėl to, kad jūs esate ita

las, ir mes nenorime, kad italai 
vyktų l Vokietiją bereikalingai 
žūti...

Mussolini vaikščiojo kur} lai-

JUOKIOS'
POLITIKOS--.

(Atkelta iš 1 psl.) 
lynu tvarkymo teisę. Clay tikė
josi, kad tai bus tik keliom sa
vaitėm iki Vokietijos Kontrolės 
Taryba padarys nuolatinius pa
tvarkymus. šiandien Kontrolės 
Taryba neegzistuoja, o susisie
kimas 18 metų vis dar tvarko
mas pagal tą patį žodinį susita
rimą. Ir kiekvieną kartą sovie
tai po truputį vis daugiau Įsiga
li -- pagal ’salami* taktiką jie 
kas kart atsipiauna sau po rie
kutę dešros. Apie tai labai iš
samiai rašė amerikiečių žurna
listas James O’Donnel pasku
tiniam Berlyne leidžiamo žur
nalo Der Monat numeryje.

Pagal tą susitarimą sovietams 
eismo tvarkos sumetimais pra
nešama apie karines vilkstines Į 
ir iš Berlyno. Kaž kokiam so
vietų politrukui atėjo Į galvą, kad 
jie turi teisę patikrinti vykstan
čių karių skaičių ar jis sutinka 
su lydraščiu. Britų sunkveži
mių užpakalinės durys yra to
kios aukštos, kad iš tikro sunku 
pamatyti, kas yra sunkvežimio 
viduje, jei jis uždengtas. Todėl 
sovietai vieną gražią dieną 1947 
m. paprašė tas duris nuleisti. 
Kaž koks britų pulkininkas su 
tuo sutiko ir Įvyko... precenden- 
tas. Tuo tarpu amerikiečių sunk
vežimių durys yra neaukštos ir 
per jas lengvai galima Įžiūrėti 
sunkvežimio sąstatas. Po trijų 
metų vieną gražią dieną ameri
kiečių vikstinę pasitiko visai ma
žas sovietų karininkas, kuris iš 
tikro negalėjo pamatyti per už
tvarą (ėjo gandai, kad jis buvo 
Maskvos cirko nykštukas). Jis 
pareikalavo užtvarą nuleisti, ta
čiau linksmas amerikiečių vilksti 
nės vadas reikalavimą atmetė, 
patardamas sovietams susirasti 
"didesnĮ rusą".

Precedentas 'netyčia* (vyko tik 
1961 metais, kai Berlynas buvo 
perskirtas siena. Kennedy, kaip 
atsimename, pasiuntė Johnsoną 
lėktuvu Į Berlyną ir kartu di
desnę vilkstinę plentu, kad pa
demonstravus savo teisę. Sovie
tai tada pareikalavo, kadJAVka- 
reiviai išlipę iš sunkvežimių 
leistųsi suskaičiuojami. Naktis 
buvo debesuota, tamsi, todėl, kad 
išvengus ilgesnio sulaikymo, 
vilkstinei vadovavęs pulkininkas 
su tuo reikalavimu sutiko. Kai 
apie tai patyrė tas pats Clay, ku- 
rĮ Kennedy kaip savo asmenini 
ĮgaliotinJ pasiuntė Į Berlyną, jis 
norėjo tą klaidą atitaisyti, tačiau 
Washingtonas tam nebedavė lei
dimo. Nuo to laiko Įsigalėjo ne
rašyta taisyklė, kad tik mažų 
vilkstinių kariai neišlipa iš sunk
vežimių. Ir sovietams labai no
risi pravesti, kad tokios pat tvar
kos būtų laikomasi ne tik prieš 
juos, bet ir prieš rytų vokiečius.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 1)0 DIENŲ’ 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ Nl O PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

Al/o0/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 1)0
T1 /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburbau Phone: 656-6330

ką po kambarj, paskui iš naujo 
paklausė:

— Kuo jūs mane kaltinate?
-- Nieku, -- atsakė muitinin

kas, -- tik tuo, kad jūs pastatėt 
mus Į tokią padėt}, kokioj dabar 
esame. Paskelbėte karą, kurio 
italai nenorėjo ir žinojote, kad 
Italija jam nebuvo pasiruošusi.

-- Tai netiesa. Tauta norėjo 
karo ir pats karalius paskelbė.

Jie dar ilgai diskutavo. Musso
lini pradėjo nerimauti dėl savo 
likimo. Apie dešimtą valandą bri- 
gadierius jam atnešė vakarienę. 
Pagaliau 11 vai. Mussolini pasi
juto pavargęs ir brigadierius nu
vedė Į kambarĮ, kur jam buvo 
paruošta lova. Išeidamas, iš lau
ko užrakino.

Tuo metu Clara Petacci, par
tizanų laikoma Dango miestely 
maldavo, kad jai būtų leista pa- 

■ simatyti su Mussoliniu. Vienu 
metu ji net puolė ant kelių.

-- Būkit geri, aš jus maldau
ju, leiskit mane. Jis tikrai ma
nęs reikalingas.

Pedro nusileido ir liepė jai 
sėsti Į vieną automobilĮ, o pats 
pirma išvyko Į Germasino, kur 
buvo uždarytas Mussolini.

Po pusvalandžio išvažiavo ir 
Clara Petacci. Bet už miestelio 
susitiko su priešais važiuojan
čiu automobiliu. Abiejų automo
bilių vyrai iššokę pradėjo kalbė
tis ir Clara išgirdo keletą kartų 
tariant Mussolinio vardą. Tuo pa
čiu metu ji pamatė išlipant iš au
tomobilio žmogų, kurio galva bu
vo suraišiota tvarsčiais. Clara 
tuoj pažino Mussolini ir pribė
gusi sušuko:

-- Labas, Ekscelencija!
Šis nustebo:
-- Kaip, jūs irgi čia, ponia?
Kas atsitiko? Atrodo, kad vieti

niai rezistencijos vadai išsigan
do ne galimo fašistų užpuolimo, 
bet komunistų. Gen. Cadorna būk 
davęs (sakymą MussolinĮ pervež
ti Į "saugią vietą", kur jo nesu
rastų komunistai ir galėtų su
laukti atvykstant amerikiečių. 
Vos tik Mussoliniui užmigus, at
vykęs Pedro jĮ prikėlė ir išsive
žė, aprišęs galvą tvarsčiais, kad 
kas kelyje neatpažintų.

Abu automobiliai pasuko Į Co- 
me, kur Cademartori pramoni
ninko ūkyje turėjo pasislėpti, bet 
neprivažiavus išgirdo susišaudy- 

nežinodamas kas ten yra, 
Pedro davė Įsakymą pasukti kitu 
keliu.

Tikrumoje Išlaisvinimo Komi
tete dalykai nesivystė taip papras
tai.

-- Aš apsvarsčiau pasekmes 
Italijai,-rašė vėliau gen. Cador
na, -- jei sąjungininkai pagautų 
Mussolini ir suruoštų jam teis
mą. Tai būtų Italijos politikos 
teismas už paskutiniuosius 20 
metų, kas mums nebūtų naudinga. 
Tokiu atveju sunku būtų atskirti 
tautos atsakomybę nuovado.. Tad 
jokiu atveju aš nebūčiau atidavęs 
Mussolinio teisti ir bausti sve
timiesiems.

Kai tūlas Walter Audisio, ko
munistų partizanas, pulkininku 
Valerio beisvadinąs, prisistatė 
gen. Cadornai informuodamas, 
kad turįs Įgaliojimą nuvykti Į vie
tą ir Įvykdyti teisingumą Musso
liniui, generolas nieko nedarė 
sukliudyti tai "misijai". Jis iš
rašė dokumentą:

"Milanas, 1945 m. balandžio 28 
d. Pulk. Valerio yra italų kari
ninkas, priklausąs Comando Ge- 
nerale dėl Corpo Volantari dela 
Liberta. Jam Tautinio Išlaisvi
nimo Komitetas yra pavedęs mi
siją Come provincijoje ir turi 
teisę ten laisvai važinėti su gink
luotais palydovais."

Gavęs tokį dokumentą Valerio 
išvyko Į Come, kai Pedro su sa
vo belaisviais pasuko kitu keliu.

Kitame numeryje: CLARA PE- 
TACCI KRITO PIRMOJI...

VAKARIEČIAI NERIMAUJA 
DĖL ATEITIES

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

Saugokimės iliuzijų, žvelkime 
realiai ĮĮvykius -- štai kas mus 
privalėtų lydėti per ištisus 1964 
metus. Praėjusieji metai nebuvo 
sėkmingi nei Vakarams, nei Ry
tams, jie neatnešė laimės nevie
nam iš mūsų. Tai buvo žmonių 
katastrofų, gamtos nelaimių me
tai. Politiniame gyvenime žlugo 
kai kurios iliuzijos ir kai kurie 
žmonijos mintytojai jau mus Įs
pėja — nebūkime iliuzijų vergais! 
Šį kartą pažvelkime, ką apie pra
ėjusius nesėkmingus metus ir 
naujųjų perspektyvas kalba pla
čiame pasaulyje žinomas ekono
mistas, drauge ir kritiškas min- 
tytojas -- Šveicarijoje, Ženevos 
mieste gyvenąs prof. Wilhelm 
Roepke.

Prezidento Kennedžio mirtis 
-- apie ją pirmiausia kalba kiek
vienas apžvalgininkas. Tai buvo 
nepaprastas Įvykis ir šiuo atveju 
Roepke teigia, kad Į istorijos 
tėkmę yra Įsibrovęs vienas da
lykas — tai neapskaičiuotų, ne
numatytų dalykų paradas. Jautoji 
tragiška mirtis mus verstų būti 
kiek kuklesniais, juo labiau kai 
Įvairūs apžvalgininkai pasinešę 
vaidinti artimos ateities prana
šus ar sėjikus. Mes niekas neži
nome savo likimo! Staigus šir
dies priepuolis, tai vėl kokio ne- 
pilnapročio peilis, staiga Į šoną 
pasukta automašina, ar vienu pirš
tu paspaustas šautuvo gaidukas 
ir... jau griūva visas kortų name
lis.

Reikia žvelgti realiai Į Įvykius 
ir savęs neklaidinti Įvairiomis 
iliuzijomis -- tai vienas šveica
ro profesoriaus teiginių. Jis nu
rodo, kad negalime nuslėpti fak
to, jog žuvęs prezidentas mirda
mas mums paliko blogą palikimą. 
Argi galima tikėti, kad komunis
tinis tigras jau bus pavirtęs ne
kaltu ėriuku. Priešingai, komu
nistinis pavojus pasauliui yra 
padidėjęs ir net daugiau, negu 
Įsivaizduoja eilinis pilietis, kurį 
jau suspėjo užliūliuoti propagan
da apie taikingą sambūvĮ, pasi
rašytas susitarimas dėl atominių 
bandymų sustabdymo ar perdėtos 
viltys dėl konflikto sovietų - kinų 
šeimos nesutikimuose.

Taip, niekas neneigia, kad Ken
nedžio energingos laikysenos dė
ka Kubos konflikto atveju buvo iš
vengta atominio karo pavojaus. 
Tačiau tarptautinis komunizmas 
kaip tik sustiprėjo. Paminėkime 
keletą vadinamų jautriųjų vietų: 
Kuba virto dar svarbesniu cent
ru infiltruoti visai Pietų Ameri
kai, Berlyno siena -- nesuge
bėjus sustabdyti jos pastatymo, 
Berlynas virsta laisvės sala, Piet. 
ryčių Azija --klausimas, ar pa
vyks ją išlaikyti. Didelis klausi
mas ar propaganda paremtas per
versmas pietiniame Vietname pri
sidės prie sustiprinimo pasiprie
šinimo komunizmui. Vakarų 
kraštai ir toliau jaučia į juos iš 
Rytų daromą spaudimą, Konge 
toliau stebime augantį chaosą, pa
galiau, Italijoje -- pasukusioje į 
kairę, jau galime Įžvelgti sunkiai 
apskaičiuojamus pavojus.

Kad Vakarai yra vidiniai nusil
pę, ryškiausiai pavaizduoja jųpa- 
sirengimas skubėti komunizmui} 
pagalbą ir jo ūkio sunkumus su
švelninti, Sovietus bei jų sateli
tus Įgalinus Vakaruose Įsigyti 
kviečių atsargas. Vakarų argu
mentai, pagal šveicarų profeso
rių Roepkę, vargiai Įtikinami ir 
mažiausiai Įtikina teigimas, kad 
kviečiai parduodami grynai žmo
niškumo sumetimais -- tuo tarpu 
kaip tik yra nežmoniška prailgin
ti nežmoniško režimo gyvenimą.

Ir vėl, tartume, "prašauta pro 
šikšnelę", nes Vakarai nesuge
bėjo suprasti, kad ūkinis komu
nistinio pasaulio silpnumas kaip 
tik sudaro vieną reikšmingiausių 
bei efektingiausių Vakarų ginklų. 
Jei Vakarai to ginklo atsižada — 
jų žygiai gali būti laikomi kapi
tuliavimu.

Tiek prof. Roepke. Pasižvalgę 
europinėje spaudoje, rasime ir 
daugiau nuomonių ir jos visos 
pirštu nurodo Į Vakarų padary
tas bei tebedaromas klaidas. (Rei 
kia suprasti, kad ir buvusioji po
ros metų JAV politika bus aiškiai 
prisidėjusi prie to Vakarų nepa
sitikėjimo savimi, komunistinio 
pavojaus neįvertinimo ir... keis
tai atrodančio skubėjimo atities
ti komunistinj pasaulį apnikusias 
nelaimes).

Stebėjome 1963 metus ir galime 
tarti: pergyvenome pasaulio isto
rijos posūkius, matėme, kaip iš 
naujo ir naujose vietose persta
tinėjamos gairės. Taip, metai ne
buvo nei laimingi, nei sėkmingi 
Vakarams, jie buvo kai kuriais 
požiūriais nesėkmingi ir Rytams, 
tačiau esmėje nesumažinę jų po
tencialo bei Vakarams pragaiš
tingų tikslų pastovaus siekimo. 
Su gailesčiu žvelgėme Į praėju
sius metus, bet Į naujuosius žiū
rime su dideliu nerimu ir dar 
kartą vis pamirštame, kad visi 
esame atsidūrę didelėje ir pavo
jingoje krizėje. Tai neliečia nei 
žemės drebėjimų, nei kitų nelai
mių ar katastrofų. Tai liečia Va
karų nepajėgumą, silpnumą ir 
krizės reiškinius.

CHICAGOS PARENGIMU Į 
- KALENDORIUS _J

SAUSIO 17 - 19 D. Lietuvių 
Slidininkų Klubo išvyka Į Ca- 
berfae, Mich.

SAUSIO 18 D. 6 v.v. Chicagos 
Aukštesniosios Lituanistikos Mo
kyklos vakaras Jaunimo Centre.

SAUSIO 18 D. Chicagos Lietu
vių Operos koncertas - balius 
Keyman’s Klubo salėje.

SAUSIO 18 D. Melrose Par
ko Lituanistinės Mokyklos va
karas Shorp Memorial salėje, 
36th Avė., Melrose Park.

SAUSIO 18 D. Šokiai ruošia
mi Vidurinių Vakarų Sporto Apy
gardos B. Pakšto salėje.

vis pavojai Vakarams irTai
tai iš dalies -- Kennedžio už
sienio politikos nelemtas pali
kimas. Tiesa, Vakarų laimėjimų 
balansan tektų Įrašyti komunisti
nio bloko nusilpimą ūkio srityje. 
Sis nusilpimas daugiausia reiškė
si ūkio srityje, kuris -- Vakarų 
paguodai -- drauge sudaro ir 
visos sistemos nusilpimo pagrin
dą.

SAUSIO 18 - 19 D. Vidurinių 
Vakarų Sporto Apygardos vyrų 
krepšinio pirmenybės Marąuette 
Parko salėje.

SAUSIO 19 D. Lietuvių Suval
kiečių Draugijos vakaras Hol- 
lywood salėje.

SAUSIO 22 D. Lietuvių Su
valkiečių Draugijos metinis su
sirinkimas Hollywood svetainė
je.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. CHATEAU GIBEAU 3 Star Cognac
2. V-S-O-P Brand, Import.

from Germany......................................
3. Imported Polish Wines.........................
4. AMBASADOR VERMOUTH

dry or sweet............................................

5th $1.98

5th $4.69
5th $1.49

5th $ .98

5. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška..
6. VODKA 80 proof..............................................
7. CHIANTI Imported Wine. full Qut...............
8. Zellcr Shwarzc Katze Wine.........................

5th $3.98
5th $2.98
5th $ .98
5th $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

SAUSIO 25 D. 7 v.v. tradici
nis Chicagos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų balius The Dra- 
ke viešbutyje, Lake Shore Dr. 
ir Michigan Avė.

SAUSIO 25 - VASARIO 2 D.D. 
Dail. Algirdo Kurausko kūrinių 
paroda Čiurlionio galerijoje. Ruo
šia Korp! Gintaras.

SAUSIO 26 D. 3 vai. p.p. Lie
tuvių Istorijos Draugijos metinis 
narių susirinkimas,5746So. Jus
tine Avė.

SAUSIO 31 D. 8 vai. vak. švie- 
sos-Santaros Kolegijos Chicagos 
skyriaus susirinkimas —Dr.Jo
no Valaičio paskaita "Automati
zacijos socialinės problemos" K. 
Dlrkio svetainėje, 4500 So. Tal- 
man.
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TAI DALIS MOSI) UŽSIENIO
- POLITIKOS

I Dirvos redakciją vienas po kito ateina laiškai besiteiraują kur 
ir kokių knygų būtų galima gauti angliškai rašantiems moksleiviams, 
pasirinkusiems mokykloje temas, liečiančias Lietuvą, jos kultūrą ar 
istoriją.

Ne toks jau didelis darbas Į tuos malonius širdžiai laiškus atsa
kyti, tik jau su ta literatūra -- anglų kalba -- kiek striukiau. Tiesa, 
moksleivių, ne studentų, rašiniams gal dar ir nereikalingos išsa
mesnės studijos ir gausingesnė medžiaga, tačiau tokiais atvejais tą 
medžiagą rekomenduojant pasigendama didesnio pasirinkimo.

Tokiems reiškiniams plintant kyla reikalas turėti angliškai iš
leistų lietuviška tematika knygų katalogas. Tokiais, kaip minėta, 
atvejais jis pritiktų besiteiraujantiems pasiųsti. Be to, būtų naudinga 
pasiųsti visų mokyklų vadovybėms, kad reikalui ištikus, tiek mokyto
jai tiek ir mokiniai turėtų po ranka gražiai paruoštą katalogą. Jo 
įžangoje gerai tiktų žodis apie lietuvių kalbą, istoriją ir kultūrą, pa
našus { J. Bačiūno išleistąThurstono brošiūrėlę.

Tai nėra nei pasaulio santvarką, nei jos politiką perstatinėjąs 
darbas. Gal todėl jis kai kam ir atrodys "prastu darbu”. Bet šitokių 
"prastų darbų" kaip tik daugiausia pasigendame. Tai kaip tik būtų 
dalis mūsų "užsienio politikos", kurioje užtikrintas laimėjimas. To
je srityje pralaimime, kai esame per daug jauužsiėmę žinomų daly
kų aiškinimu savo tautiečių ratelyje.

Sutikime, kad yra daug darbo ir savame bendruomeniniame, 
"ghete". Tačiau turėtume neužmiršti ir tų sričių, kurios pačios pra
šyte prašosi atidaryti langą (lietuviškuosius aruodus, kuriais viens 
kitam giriamės, o parodyti nedaug kas belieka.

Tenka jsidėmėti faktą, kad šiandien aukštuosius mokslus bai
gia eilės filologijos ir socialinių mokslų daktarų, (sispecializavę 
svetimų kalbų srityse. Ne vienas jų yra išstudijavę ir išmokę Hindu- 
Uru, Swahili ir kitokias kalbas. Reikia taip pat ypatingą dėmesį at
kreipti l tą faktą, kad šiandien Amerikoje svetimų kalbų mokslui krei
piamas ypatingas dėmesys. Tai vyksta ne "mokslo dėl mokslo” tiks
lais, bet todėl, kad gyvename laikotarpi, kur susisiekimo greičiai ir 
technika pasauli tiek suartino, kad {vairių tautų santykiuose kalbų ry
šys pasidarė būtina priemonė. Vien anglų kalbos mokėjimas nebesu
daro tos garbės ir pasididžiavimo, kuriuo taip neseniai buvo puo
šiamas!.

Kiek toje besikeičiančioje situacijoje ekspansijos parodė lietuvių 
kalbos reprezentantai, yra atskiras klausimas. Bet dar nevėlutuo rei
kalu parodyti daugiau iniciatyvos, tuo labiau, kad Amerikos aukštųjų 
mokyklų programose kas kart didesnis dėmesys kreipiamas {t. v. "ne- 
■jlected" kalbas. Tas apleistų ar užmirštų kalbų klausimo kėlimas 
turėtų ir mūsų reprezentacijai suteikti vitaminų gyvesniam ir jud
resniam "pajudėjimui". (j. č.)

11 A

LAIŠKAI/

NE VIEŠAS MINĖJIMAS,
BET PAMALDOS

Prieš kiek laiko newyorkiečių 
grupė užprašė gedulingas Mišias 
už keletą mirusių operos solistų. 
Apie tai buvo trumpa žinutėlaik- 
raščiuose, nurodanti pamaldų 
vietą, dieną ir valandą. Buvo iš
vardintos ir visų maldose prisi
minsimos mirusių pavardės, — 
už kuriuos šv. Mišios bus auko-

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD

T. CLAIR 
AVINGS

jamos. Tai buvo tik pamaldos 
bažnyčioje, nieko bendro neturin
čios su jokiu siauresnio ar pla
tesnio masto viešu minėjimu,

J tai, praeitų metų Dirvoj Nr. 
139-3, sąmoningai ar ne, sumai
šęs bažnytines pamaldas su vie
šais minėjimais, atsiliepė V. Bra
ziulis. Nekalbant jau apie visą 
ką ten teko skaityti,Braziulis net 
pačią žinutę rado esant netikslią 
ir nepilną. I tai, kaip tų pamaldų 
dalyvis čia ir aš norėčiau pareikš
ti savo nuomonę, kuri gal išryš
kins kai ką, kad puolimas pamal
dų rengėjų visai nepagristas. Pa
sistengsiu J priekaištingąjį raši
nį atsakyti prisilaikydamas pa
ties Braziulio paliestų klausimų 
eilės.

1. Žinutė dėl pamaldų laikraš
čiuose buvo tiksli ir pilna, nes 
buvo viskas paskelbta ir {vykdy
ta taip, kaip rengėjųbuvoplanuo
ta. Priešingu atveju, gal tektų iš
siaiškinti žodžio "tikslus" pras
mę.

2. "Garsinant kieno nors pavar
des, juo labiau kilniais tikslais, 
garsintojų pavardės ... būtinos" 
— sako Braziulis. Aš gi manau, 
kad garsinant pavardes tikslu ki
tus žmones suniekinti ar apš
meižti, garbingi garsintojai turė. 
tų pasirašyti savo pavardes. Bra
ziulio siūlomu atveju, būtinai rei
kia pasirašyti tik tada, kada pats 
garsintojas garsindamas kitus 
nesusilaiko ir save nepagarsinęs. 
Nevvyorkiečiai, matoma, to noro 
neturėjo.

3. Braziulis kaltina už pager
bimą tik "atrankos". Į tai atsa
kant reikia dar kartą priminti, 
kad čia nebuvo joks pagerbimas. 
Bažnyčion tikintieji ateina negy
vų ar mirusių pagerbti, bet už 
juos {vairiom intencijom' pasi
melsti. Be to, sunkuprileisti Bra
ziui} nežinant, kad Mišios užpra
šomos už mirusius gimines, ar
timus bičiulius, gerus pažįsta
mus, buvusius geradarius ir t.t. 
Ir tai gyvieji darogrynai savo nuo
žiūra. Niekur nėra jokių {staty-

VLIKO PRISIMINIMŲ METRAŠTIS ‘
Pretenzingai pavadinta 

"Dvidešimties metų kova dėl Lie
tuvos nepriklausomybės" -- bet 
kukliai atrodanti Vliko anglų kal
ba išleistoji 150 puslapių knyga 
jau sukaktuviniame Vliko posė
dyje buvo kiek pakritikuota. Ku
riems galams, esą, reikėjo už
dėti tą iškabą: "Supreme Com- 
mittee for Liberation of Lithua
nia"! -- apgailestavo vienas to 
paties "Supreme Committee" na
rys. Tokia "iškaba" uždedanti kny 
gai propagandinės literatūros ant
spaudą ir uždaranti jai kelią kaip 
tik {tuos sluoksnius, kuriais mes 
turėtumėm būti labiausiai suin
teresuoti, bet kurie propagan
dos nė { rankas neima. Kritikas, 
knygos dar neskaitęs, sakėsi 
tikjs, kad joje turėtų būti labai 
vertingos medžiagos, todėl, esą, 
reikėjo jos viršelyje dėti ne Vli
ko, o kok{ nors imponuojanti au
toriaus vardą, kad būtų, pavyz- 
džui, daktaras toks ir toks iš 
tokio ir tokio universiteto.

Pasirodo, kad tas išmintingas 
pasiūlymas šiam atvejui netiko. 
Vargu ar būtų {manoma rasti uni
versiteto dėstytoją, net ir gerų 
norų tautieti, net ir visai neiš- 
didų, kuris r{žtųSi savo mokslini 
titulą ir ypač universiteto var
dą sieti su šiuo turiniu. Antra 
vertus, turinys kaip tik rodo Vli
ko intenciją pasipasakoti šioje 
knygoje tik apie save pati, o ne 
nušviesti visą dabartinę Lietu
vos laisvės kovą ir jos pro
blemas. Todėl, jei viršelyje ma ■ 
tomasis knygos pavadinimas kiek 
ir klaidina, tai Vliko vardo {ra
šymas tituliniame knygos pus
lapyje antrinės antraštės vietoj 
laikytinas tik girtinu leidėjų są
žiningumo pasireiškimu. Nes tuo 
atvirai pasakoma, kas knygoje 
yra, ir išvengiama nepatogaus 
nesusipratimo. Leidėjai, atrodo, 
nebus nei planavę spraustis su 
šiuo leidiniu { mokslinių ar net 
ir populiariųjų bibliotekų lenty
nas, nes neparūpino jam nei Kon
greso Bibliotekos katalogo nu
merio.

Turinys, kaip kokiame metraš
tyje - kalendoriuje, prasideda 
Lietuvos himnu, tiksliau sakant, 
Nado Rastenio sueiliuotu himno 
vertimu { anglų kalbą. Kai pa
žymėtas vertėjo vardas, tai žmo 
gus pasigendi ir autoriaus var
do, kurio čia nėra. Prieš verti
mą {dėtos himno meliodijos gai
dos, vėlgi patikslinant -- savo 
rūšies meliodijos "vertimas”: 
korneto partija iš dūdų orkest
ro, kuri, tiesa,didžiumoje sutam
pa su giedamąja meliodija, bet 
kiekvienos frazės gale turi prie
dą -- "tarata-ta-ta"..-. Nenusi
sekęs metodas supažindinti su 
Lietuvos himnu.

mų ar nurodymų, kuriais remian
tis būtų galima reiklauti už ką ir 
už kiek mirusių turi būti užpra
šomos Mišios. To ir aš per savo 
trisdešimt metų praktikos {vai
riose pamaldose bažnyčioje pa
tarnaudamas niekur neradau ir 
negirdėjau. Tai yra gyvųjų sąži
nės reikalas. Nebūtina, taip pat 
užprašant Mišias už kelis miru
sius ar žuvusius karius, jausti 
pareigą užprašyti jas už visą ka
riuomenę.

4. Nereikalingas ir neesminis 
dalykas skelbiant už ką nors bū
simas pamaldas.paskelbtiirkur, 
ar kokiam sambūriui mirusis 
priklausė.

5. Pamaldų rengėjų grupė, 
Braziulio vadinami "anonimais", 
kai kurie neblogai dar tebeprisi
mena nepriklausomybės laikų 
Lietuvos Operos Teatro jiems 
dar gyvą istoriją. Jie turi kai 
kurių ryšių ir dabar ir seka jos 
gyvenimą. Ir jie pav., nesutinka 
su Braziuliu, kad Katelė ir Grėb- 
liflnienė yra mirę. Tik Braziulis 
prašo už jų sielas dar gyviem 
esant melstis ir giedoti "Re- 
quiem". Tokio Kanausko, gal jau 
ir mirusio, bet Lietuvos Operos 
solistų tarpe irgi niekada nebuvo. 
Nebuvo Sibiran išvežta ir a.a. Da- 
gelytė.

Baigdamas, norėčiau palinkėti 
gerb. Braziuliui imtis iniciaty
vos, ir atitaisyti newyorkiečių 
"netikslumus" -- surengti pla
taus masto viešą minėjimą ir pa
gerbti visus buvusius Liet. Oper. 
solistus taip, kaip jam atrodytų 
būtų geriausiai.

Vladas Baltrušaitis 
New York

V. RASTENIS

Toliau sudėti portretais ir 
parašų faksimilėmis iliustruoti 
keturių Vliko pirmininkų pareiš
kimai. Pareiškimai, kokių mo
ka pasakyti ne tik vyriausi, bet 
ir "pilkieji" mažų visuomenės 
sambūrių vadai ar jų pavaduoto
jai, iškilmėse ar pokyliuose pa
kviesti "tarti žod{". Tokios man
dagumo prakalbėlės išliekamo
sios vertės paprastai neturi, ir 
jos nėra "plačiojo pasaulio akių 
atidarikliai".

S. Lūšys pasakoja Vliko atsi
radimo aplinkybes ir sunkeny
bes, kurias prisiminti gal dar yra 
prasmės tik mums patiems, lie
tuviams visuomenininkams, nes 
jos pabrėžintai nurodo Vliko or
ganizaciniuose pagrinduose glū
dinčią jo "prigimtinę nuodėmę", 
būtent, partijų pusiausvyros ap
skaičiavimus, kurie buvo Vliko 
gimimo skausmų svarbiausias 
šaltinis ir jo viso gyvenimo ne- 
lemčiausioji problema.

Knygos "nugarkaulis" yra J. 
Audėno chronologinis parinktų 
Vliko veikimo momentų atpasa
kojimas. Tai panorama nere
alizuotų deklaracijų, neišsi
pildžiusių vilčių, neišklausytų 
prašymų, nejvykdytų savitarpinių 
susitarimų, atkaklaus, nors ir 
mažai sėkmingo beldimosi { pa
saulio sąžinę. Bet nieko apie ko
ki nors kovini kontaktą su Lietu
vos laisvę paglemžusia pajėga. 
Tiesioginė kova -- partizanų ka
ras Lietuvoj, viena pastraipa pa
minėta prel. Krupavičiaus pareiš
kime, (16 psl.), viena pastraipai. 
Audėno apžvalgoje (65 psl.). Tik
J. Audėnas pamini, jog toji kova 
trukusi apie aštuonerius metus, 
o prel. Krupavičius teigia ją tru
kus net penkioliką metų. Kam 
nors, pirmą kartą skaitančiam 
apie Lietuvos laisvės kovą, iš 
tos apžvalgos galėtų susidaryti 
{spūdis, kad kova lyg būtų buvu
si vedama tik keleto ar kelio
likos vyrų, tebuvusi "popierinė", 
žodinga, net ašaringa, bet nei in
tensyvi, nei talentinga.

Visa tai gundo, prel. Balkūno 
žodžiais tariant, "paplepėti nie
kų". Tai'yra, prasitarti, -- argi 
laisvės kovai naudinga tuos pa
sakojimus spausdinti, ypač spaus
dinti anglų kalba, ir išleisti,tur
būt, kokią porą tūkstantinių iš 
laisvės kovai surinktų lė
šų? Jei buvo' intencija pasiga
minti "amunicijos” laisvės kovai, 
tai apgailėtina, kad bene bus {vy
kęs "apsipirkimas": pasigamin
tas šovinys be parako.

Tik D. Krivicko straipsnis lei
dinio gale kalba apie pačią Lie
tuvą. Antraštėje, tiesa, ir čia 
žadama kalbėti apie Lietuvos 
kovą prieš užpuolimą ir pa
vergimą, bet straipsnyje dėsto
ma, koks kada buvo Lietuvos vals
tybinis statusas tarptautinės tei
sės požiūriu ir koks jis dabar 
yra. Tai reikšminga tema, verta 
tarptautines problemas svars
tančių intelektualų dėmesio. Pa
gilintą ir patikslintą tokios te
mos išangrinėjimą būtų verta pa
sistengti Jsprausti ( kuri tarp
tautinės teisės bei politikos žur
nalą, ir tam, jei reiktų, būtų 
verta paaukoti nors ir tiek, kiek 
kaštavo visos kalbamosios kny
gos išleidimas. Tada tezės ir 
informacijos tuo klausimu patek
ti) ten, kur svarbu patekti. O { 
dabartini vežimą {sodintas ir dr.

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

D. Krivickas toli nenuvažiuos.
Tūlam politinių įvairenybių ko

lekcionieriui gali būti įdomi ir dr.
K. Šidlausko tema — Vlikas, kaip 
lietuvių tautos interesų repre
zentantas. Bene pirmą kartą iš 
paties Vliko sluoksnių pasigirs
ta realistiškesnis prie šio klau
simo priėjimas. Dr. Šidlauskas 
nekartoja eilės kitų vlikiečių te
bepalaikomos tezės, kad Vlikas 
esąs tautos valios reiškė
jas. Jis apsiriboja tik tautos in • 
teresų reprezentavimu, o tai yra 
funkcija, kuri gali būti gerai ir 
sąžiningai atliekama ir be įga
liojimų, ir be kontakto su inte
resų subjektu, jei tas kontaktas 
sukliudytas. Bet savanorių re
prezentantų be mandato gali būti 
ir daugiau. Dr. Šidlauskas ne
bando remti {galiojimais Vliko tei - 
sės išimtinumo. Jis žino, kad le
miamos reikšmės čia turėtų tik 
kitų vyriausybių, santykiuose su 
kuriomis interesai reprezentuo
jami, to ar kito savanoriško re
prezentanto pripažinimas oficia
liu ir vieninteliu reprezentantu.

Tarp ko kita, dr. Šidlauskas 
neabejoja, kad, jeigu Lietuvos vy. 
riausybė okupacijos akivaizdoje 
būtų pasitraukusi { užsienius, tai 
ji būtų galėjusi automatiškai, 
nors ir sąlygotai, tęsti Lietuvos 
valstybės suverenumo vykdymą, 
taigi ir tautos interesų reprezen 
tavimą.** Dabar tegalinti būti 
kalba apie reprezentaciją per to
ki organą, kaip Vlikas, tik yra bū
tina, kad atitinkamos vyriausybės 
j{ pripažintų oficialiu lietu
vių nacionaliniu komitetu. Papa
sakojęs visą eilę nacionalinių ko
mitetų pripažinimo precedentų ir 
išdėstęs, kad Vlikas ne men
kiau reprezentatyvus, kaip tie kiti 
komitetai, dr. Šidlauskas paskel
bė išvadą, -- kadangi Vlikas yra, 
tai Vakarų vyriausybės, nepripa- 
žindamos Lietuvos okupacijos, 
turėtų pripažinti Vliko tei
sę reprezentuoti lietuvių tautą 
ir jo teisę vykdyti būsimos 
Lietuvos valdžios reikalų rūpin
tojo (trustee) funkcijas.

Tokia išvada, tačiau, stipriai 
paremta tik noru, kad taip būtų. 
Teisiniai - precedentiniai išva
dos pagrindimai nesuinteresuoto 
pašaliečio netikins. Arba grei
čiau gali (tikinti tik priešingai, 
būtent, kad lietuvių Vlikas ne
buvo ir nėra tokiose sąlygose, 
kokiose buvo pripažinimo susilau

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

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

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

kę lenkų, čekų ar prancūzų ko
mitetai. Neigi Vlikas disponuoja 
bent iš tolo panašiomis priemo
nėmis, kokiomis disponavo tie 
komitetai. Tie susikūrė akty
vios išlaisvinimo kovos metu. 
Jų pripažinimą diktavo kitų vals
tybių politiniai interesai. Toki pri
pažinimai esti ne teisės konsta
tavimai, o arbitralūs politiniai 
aktai. Vliko padėties palygini
mai su tų komitetų padėtimi tik 
pailiustruoja, kad Vlikas tokių 
"šansų" niekad neturėjo ir tuo 
tarpu nenumatoma, kad artimes
nėj ateity susilauktų. O jei ati
tinkamos aplinkybės susidarytų, 
ir jei Vakarų vyriausybėse atsi
rastų interesas užmegzti oficia
lius santykius su kokiu nors "bū
simos Lietuvos vyriausybės rū
pintoju", tai ir be įrodinėjimų at
sirastų reikiamasis pripažini
mas. Ar jis atitektų Vlikui, ar 
kokiam kitam esamam arba dar 
šiandien nei negimusiam "veiks
niui" -- tai klausimas, l kur{ nie
kas iš anksto neatsakinės. Nesgi 
politiniams sprendimams (sta
tymai iš anksto neparašyti.

Leidinio išvaizda "asketiška", 
be pretenzijų { reprezentaty- 
vumą. Bet korektoriaus "libera
lumo" pėdsakų tekste gana apstu.

*) 20 YEARS* STRUGGLE 
FOR FREEDOM OF LI
THUANIA. Supreme Com
mittee for Liberation of 
Lithuania. Juozas Audė
nas, Editor. New York, 
N.Y. - 1963.

*•) Likimas lėmė, kad šis 
teigimas išspausdintas pa • 
sitraukimui nepritarusio 
vyriausybės nario reda
guoto! knygoj.

ATSIIĮST* PAMINĖTI

LŪŽIAI, Jeronimo Ignatonio ro
manas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas, spausdino Draugo 
spaustuvė 4545 W. 63 St., Chi
cago, Illinois. 301 psl. Kaina 
$3.00 Aplanką piešė P. Jurkus.

METŲ VINGIAI, Alfonso Ty- 
ruolio lyrikos rinktinė. Išleis
ta Lietuviškos Knygos Klubo Chi. 
cagoje, 4545 W. 63 St. 176 psL 
Kaina $3.00, Aplanką piešė P. 
Jurkus.

Abi knygos jau gaunamos pas 
paltintojus ir Dirvoje.
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ATSISVEIKINIMAS SU POETU FAUSTU KIRŠA
Brangus Faustai, mus nebe

sugrįžtamai palikęs!
Mes tikim gyvenimo šviesą, 

džiaugsmą ir laimę, kaip Tu ti
kėjai! Mes tikim visa, ką būtis 
teikia prasmingiausia — grožį 
ir gėrį, tiesą ir išmintį, laisvę 
ir žmoniškumą, savo tautą ir jos 
prisikėlimą iš nūdienos sutemų! 
Visa tai Tu tikėjai nepalūžtančia 
dvasia, skelbei, lyg šiaurės gra
nito žodžiu!

Mes suvokiam ir tai, kad kiek
viena gyvybė, kuriai buvo lemta 
išvysti rytmečio saulę, neišven
giamai turės paskęsti nebuvimo 
nakty. Bet Tu, Faustai, buvai

Dabar matau aš viską, kaip prieš mirtį: 
Skardžius, upes, pelkynus ir miškus, 
Dirvas, dirvonus ir prieš saulę svirtį, 
Ir blezdingų pašiūrėje vaikus.

Mes giliai tikime, kad tą gy
vą Lietuvos peizažą, tą vasaros 
gyvybingumu plazdantį kraštą, 
dvasios akim Tu regėjai ir tom 
ankstybo ryto minutėm, kai Ta
vo paties gyvybė pradėjo gesti,

Skęstam ir mes tuose plastiš
kuose vaizduose, tačiau kartu gy
vom širdim jaučiame tragiką po
eto, kuris pasirinko tremtį, kad 
galėtų laisvas gyventi ir kurti. 
Regim Tavo rūpestį ir atkaklias 
pastangas niekam nebūti našta 
svetimuose kraštuose, liudyjam 
Tavo ryžtą ištikimai tarnauti lie
tuvių poezijos menui ir to meno 
ugdymui. Faustai, Tu buvai, Tu 
esi ir būsi lietuvių literatūros 
baruose iškili ir savaiminga ko
lona! Kaip žmonės, kaipartimes- 
ni ar tolimesni Tavo bičiuliai, 
kaip Tavo tautiečiai, mes len
kiam iki dugno itin karčią pra
radimo taurę. Gėlos deginamom 
širdim, bet giedria sąmone mes 
suvokiam, kad Tavo mirtis dar 
kietesnių lanku aprėžė tą laiko
tarpį, kurį vadinam Nepriklauso
ma Lietuva. Vardai, kurie tame 
laikotarpy švytėjo mūsų litera
tūrinio ‘gyvenimo viršukalnėse, 
kurie į menines aukštumas iškė
lė mūsų grožinės literatūros me
ninį lygį, darosi vis retesni sve
čiai rūsčioj kasdienybėj. Jau nu
ėjo į Anapus Kazys Binkis, Ta
vo jaunystės draugas Balys Sruo 
ga, Vydūnas, Vincas Krėvė, Pet
ras Vaičiūnas, Juozas Tysliava, 
o dabar, štai, ir Tu, Faustai, iš
siskyrei iš mūsų tarpo, išėjai 
iš mūsų namų ir jau niekad Į 
juos nebesugrįši!...

Ogi tas Jūsų laikotarpis plaz
da laimėjimų liepsnom! Lietuvių 
mokslas ir menas — grožinė li
teratūra, dailė, muzika, teatras, 
architektūra -- visa tai pertrum 
pa laiką pakilo į aukštį, tartum 
saulės pažadinti žiedai. Tenai ir 
Tavo dauguma "suverstųvagų"...

Gedės Tavęs Tavo poezijos 
mylėtojai, bet jie visada galės 
su Tavim susitikti Tavo raštų 
lapuose. Nebepataisomą, nebe- 
atstatomą nuostolį išgyvens Liet. 
Rašytojų D-ja, Tavo artimesni 
draugai, su kuriais eilę metųda- 
linaisi savo mintim, tikėjimu, 
svajonėm ir bičiulyste. Neįma
noma, baisiai sunku patikėti, kad 
jau niekad neišgirsim atsargaus 
bildesio į duris, iš kurio taip 
lengva būdavo Tave atpažinti, kad 
jau niekad negirdėsim to nuošir
daus, gryno besijuokiančio balso, 
kurio trapumu Pats taip dažnai 
guodeisi, kad niekad nebeišgir- 
sim Tavo lakių, o kartais itin kan - 
džių posakių, Tavo sąmojų, kad 
jau niekad nebesušilsim Tavo 
išminties akivaizdoj ir jaukiam 
pokalby su Tavim. Bent aš ne
randu atsakymo, kodėl Tu,Faus
tai, pasiskubinai mus palikti, kai, 
rodos, dar taip ilgai galėjai su 
mumis gyventi, dirbti, tikėti ir 
laukti...

Prie velionio poeto Fausto Kiršos karsto garbės sargyboje stovi 
dr. J. Girnius ir rašytojas Ant. Gustaitis. B. Kerbelienės nuotrauka

STASYS SANTVARAS

stiprus siela ir kūnu, todėl to
kia staigi ir neįtikima yra Ta
vo mirtis. Nelauktai, ligos nu
kankintas, Tu išsiskyrei iš mū
sų tarpo, Tu išėjai iš mūsų na
mų ir niekad Į juos nebesu- 
grįšil...

Vakar, kai baigėsi metinių šven
čių laikas, kai mus skausmu ap
gaubė 'Tavo gyvenimo paskutinė 
valanda, lyg norėdamas dar va
landėlę su Tavim pabūti, atsiver
čiau Tolumas ir sustojau prie šio 
Tavo poezijos posmo:

Ar dera šią liūdną valandą 
minėti Tavo darbus ir nuopel
nus savo mylimai tautai? Dau
gelis sąmoningų lietuvių žino, 
kas Tu buvai, kas Tu esi ir kas 
Tu būsi. Gal šia proga prisi
mintini tik patys ryškieji Tavo 
paveikslo bruožai. Rytų Auštai- 
tijoj, Zarasų krašte, gimė stam
bus poetinis talentas, gimė, vy
ras, kurį laimės ir palaimos ši
lima apžėrė dangaus žvaigždy
nai. Drauge su savo bendraam
žiais Tu, Faustai, išgyvenai gai
valingą ir kūrybingą lietuviųtau- 
tos prisikėlimo ir laisvės pava
sarį, Dinamikos ir gyvybės ku
pinoj giesmėj Tau teko solinis 
vaidmuo. Tą vaidmenį Tu atlikai, 
kaip kūrybingas, sąžiningas ir 
taurus lietuvis. Kai vyko atkak
lios kovos dėl nepriklausomybės.

Tu, Faustai, redagavai Kariuo
menės vyr. štabo Pranešimus, Ka
ro mokykloj T u buvai lietuvių kal
bos ir literatūros lektorius, Tu 
dirbai oficiozo Lietuvos redakci
joj, redagavai Sekmą ją dieną, 
oficiozo kultūrinį priedą, kur li
teratūrinės kūrybos krikštą, drau
ge su eile kitų jaunų autorių — 
gavo ir šių žodžių sakytojas.

Tu buvai gyva ir veikli dvasia

Jau žmonės mus seniai apvylė,
Bet neapvylė išmintis:
Žmogus atgims, atgims šventyklos 
Ir laisvei bokštus pastatys.

Neapsakomai būtų sunku gy
venti, jei mes netikėtumėm Ta
vo ištartą žodį. Mes tikim, kad 
žmogus atgims, atgims šventyklos 
ir tolumose, lyg vaidiniai Čiur
lionio drobėse, suspindės laisvės 
bokštai. Tačiau, kaip Tu negalė
jai nematyti, ir mes negalim ne- 
sijaudint dėl žmonijos dvasinio 
nuosmukio, dėl vis aštresniais 
ragais iškylančios hipokrizijos, 
dėl vis ausėjančių beprincipin- 
gumo pirkliškų klystkelių. Tokie 
keliai neveda pasaulio į laisvę ir 
taiką, o greičiau stumia į nau
jas ašarų ir kraujo marias.^

Tavo mirties akivaizdoj, Faus
tai, mes negalim burnoti, rūs
tauti ir keikti. Mirtis ir barba
rui turėtų būti akivaizdus įs
pėjimas, kad ateis laikas, kada 
laisvės atėmimas artimui, galim 
gesnio primesta prispauda silp-

tegu sudūžta geležinė uždanga,
tegu atsiveria kalėjimų durys,
tegu grįžta visi dar gyvi likę tremtiniai iš Sibiro, 
tegu Lietuvoj lietuvis būna laisvas sau žmogus!

Gal tai ir paradoksu skamba, 
bet aš tikiu rusų tautos gerą va
lią, tikiu, kad nusigrįžimas nuo 
kaimyninių tautų pavergimo atei
ty bus jos garbė, bet ne ta gėda, 
kurioj ji dabar savo istoriją skan 
dina.

Lietuvių Meno Kūrėjų P-joj, įs- 
teigusioj valstybinius operos ir 
dramos teatrus, padėjusioj pro
fesiniu pagrindu susirikiuoti me
no pasaulio lietuviams,

dalyvavai toj grupėj menininkų, 
kurie įsteigė satyros teatrą Vil
kolakį, Tu redagavai Dainavą, 
Barą, Pradus ir Žygius, Gai
sus, buvai Lietuvos Aido (vil
niškio ir kauniškio), Naujosios 
Romuvos redakcijų narys, tuose 
leidiniuose gausių rašinių au
torius,

Telegramų agentūros Eltos at
stovas Maskvoj,

Kaip rašytojas, pradėjęs reikš 
tis Vilty, Ateity ir Vaivorykštėj, 
Tu sukūrei eilę poezijos rinkinių, 
kurie turėjo ir tebeturi nemaža 
reikšmės ir įtakos mūsų poezi
jos meno raidai, kurie nūdien dar
nėra senatvės dulkėm apnešti, 
kurių ir rytojaus diena nebus 
trumpa. Verpetai, Aidų Aidužiai 
Suverstos vagos, Giesmės, Mal
dos ant akmens, Piligrimai, To
lumos (Švietimo valdybos pre
mija), Šventieji akmenys, poema 
Rimgaudo žygis, satyrinė poema 
Pelenai, satyra Pabėgėliai, ver
timai -- Z. Krasinskio Yrydion,
J.I. Kraševskio Vitolio rauda, Z. 
Krasinskio Nedieviška komedija 
ir L. Tolstojaus Pasakos, be to,
H. Heinės, A.E. Poe, Dostojevs
kio, Tiučevo, Lermontovo ir kt. 
autorių kūrybos vertimai paskelb 
ti liet, periodikoj, Lietuvos Ope
ros teatrui su B. Sruoga išversta
G. Verdi Traviata, paties vieno 
Rubinšteino Demonas ir Bizet 
Carmen. Visa tai yra Tavo išgy
venimų, Tavo dabar jau nebepla- 
kančios širdies atoskambiai. Jei
gu meno kūryboj telkiasi tautos 
išlikimo ir amžinumo pradai, tai 
Tu, Faustai, savo darbais tos 
kūrybos pamatus ypačiai sustip
rinai, likdamas neišraunamu lie
tuvių kultūros stulpu.

Viename dar nepaskelbtame 
eilėrašty Tu parašei tokį pos
mą: 

nesniam, laisvės, lygybės ir tei
singumo principų paneigimas ne
bus garbės vėliavos, kuriomis 
galėtų paraduoti net ir vadina
mos didelės tautos. Žmoniškumo, 
išlninties ir tiesos pergalė gali 
daug anksčiau iš dabarties sute
mų pakilti, negu apie tai galvoja 
modernūs imperialistai.

Mes esam sena tauta, laisvę 
ir taiką mylinti tauta, mūsų kal
ba yra ne tik kalbinis paminklas, 
ji yra tokia, kuria galima pasa
kyti dar daug nepasakytų žodžių, 
mielų ir kaimynam, ir mūsųtroš 
kimas būti nepriklausoma tauta 
yra nesugriaunamas ir nepalau
žiamas.

Todėl šią liūdesio valandą, kai 
negalim net savo tėvynės kapuose 
atsigulti, mes atsigrįžtam į Ru
siją, kurią Tu, gyvas būdamas, 
daugiau aukštinai, negu peikei, ir 
tariam:

Mano giminė neša gedulą, 
Visur surasi mano brolį. 
Sesutės, kaip rudenį drebulės, 
Pageltusios žiūri į tolį.

Ak, brangus Faustai, tikrai 
mes nešam gedulą, kaip sunkų 
kančios kryžių. Nešam gedulą, 
kad mūsų nepriklausomo gyveni
mo siekiai yra sutrukdyti, kad 
mūsų tautinės kultūros ugdymas 
yra palaužtas, kad mūsų seserų 
ir brolių kapai supilami svetin
guose ir nesvetinguose kraštuo
se. Nešam gedulą, kad ir Tu iš
siskyrei iš mūsų tarpo, kad ir Tu 
išėjai iš mūsų namų ir jau nie
kad Į juos nebesugrįšj!...

Man teko liūdna ir skaudi pa
reiga atsisveikinti suTavimLie
tuvių Rašytojų Draugijos vardu, 
kurios Tu buvai pirmininkas, ku
rios esi Garbės narys. Man teko 
ta pati pareiga atsisveikinti ir 
tų kolegų vardu, kurie ilgesnį lai 
ką gyveno Tavo kaimynystėj. 
Mums labai sunku įsisąmoninti, 
kaip mes galėsim nematyti Tavo 
veido ir negirdėti Tavo balso, 
kaip mes galėsim nesidalinti su

Dail. Adomo Varno darytas Fausto Kiršos portretas

Tavim išgyvenamu džiau simi, 
rūpesčiu ar sielvartu.

Tu atsiskyrei nuo mūsų, Tu 
įžengei J aną slėpiningą pasaulį, 
o tačiau Tu tebesi gyvas mūsų 
širdyse, Tu tebesi gyvas savo 
poezijoj, savo paliktose kūrybinė 
se vizijose! Gali būti, kad Gro
žis, kuriam Tu aukojai savo že
miškąją būtį, kurį, kaip smūt- 
kelio dirbėjas, tikėjai, toj šaly, 
kurios mūsų žvilgsniai negali 
pasiekti, Tau bus atpildas ir 
sielos ramybė.

Viešpats tegu būna su Tavim, 
brangus Faustai!

P.S. Poetas Faustas Kirša gi
mė 1891 m. vasario 13 d. Send
vario vienkiemy, Antalieptės vi. 
Zarasų apskrity, kaip Jono ir 
Barboros Bukelskaitės Kiršų

SKAITYTOJI! NUOMONĖS

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESAS

PLB valdybos nutarimas šauk
ti pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą esmėje yra sveikintinas. 
Kaip seniai, taip ir dabar, jau
nimas duoda impulsą naujoms idė
joms, naujiems žygiams politinė

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IK KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Gommerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service 
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius, patikrinkite mūsų kainas. 

Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

šeštasis sūnus. Mirė nuo įvai
rių komplikacijų, po kraujo iš
siliejimo smegenyse, Bostone, 
Carney ligoninėj, 1964, Donelai
čio m. sausio 5 d. anksti rytą. 
Palaidotas Bostono Forest Hills 
kapinėse sausio 8 d., dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių, re. 
Ilgines apeigas atliekant kun. 
prof. St. Ylai. Dirvos skaityto
jai, kurie norėtų susipažinti su 
platesne poeto F, Kiršos biogra
fija ir nors trumpu jo kūrybos api
būdinimu -- visa tai gali rasti 
Liet. Enciklopedijos XI tome, 
520-522 psl.

Komitetui, kuris rūpinosi F. 
Kiršos laidotuvėm, o taip pat 
rūpinsis ir paminklo statymu, pir 
mininkauja L.E. leidėjas J. Ka
počius.

je, kultūrinėje ir socialinėje gy
venimo eigoje. Jaunimas, ypač 
studentija, priverčia net krašto 
valdymo sistemas su jų valdo
vais pakeisti. Jaunimo pasiry
žimas nežino šeimyninių ar so- 

dalinių varžtų, kai iškyla koks 
svarbus tautinis, politinis ar eko
nominis klausimas.

Koks gi tokio kongreso šauki
mo tikslas? Ko juo būtų siekia
ma? Pasaulio Lietuvyje rašoma: 

"Kongresas burs viso pasaulio 
lietuvių jaunimą vienon vieton 
pabendrauti, stiprins jo lietuviš
ką tautinį susipratimą, pabrėš 
jaunosios kartos pasiektus lai
mėjimus mokslo, meno, sporto, 
literatūros, muzikos, politikos Ir 
kitose srityse. Kongreso metu 
vyks parodos, sporto varžybos, 
koncertai, paskaitos ir kt. paren
gimai".

Iš to, kas čia pasakyta, kyla 
ir neaiškumų. Suvažiavimo tiks
las, atrodo, perdaug apkrautas 
taip, kad gali būti neatsiekta 
to, ko norima.

Mano supratimu, pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas turėtų 
koncentruotis į šiuo tris tikslus: 
politinį, kultūrinį ir socialinį.

Pats esmingiausias kongreso 
šaukimo tikslas turėtų būti po
litinis. Amerikos lietuvių jauni
mui vadovaujant ir lietuvių visuo
menei padedant turėtų būti suor
ganizuotas žygis į Washingtoną 
reikalaujant pavergtam kraštui 
laisvės.

Antras žygis į Jungtines Tau
tas reikalaujant gener. sekreto
rių duoti pavergtojo krašto atsto
vybei žodį ir reikalauti panaikin
ti kolonializmą Sovietų imperijo
je. Tų žygių neatlikus Kongreso 
vaidmuo vargu pateisintų tokį 
milžinišką darbą. Juk reikia pa
demonstruoti pasauliui, ką lietu
viai ir, apskritai, laisvieji žmo
nės galvoja apie JT dviprasmiš
ką kalbą apie naujų kraštų iš
laisvinimą, o senųjų kultūringų
jų tautų pavergimą.

KULTŪRINIS TIKSLAS
Didelio viešo koncerto suorga

nizavimas, su lietuvių kompozi
torių kūriniais ir lietuvių solis
tų išpildymu, įjungiant simfoni
nį orkestrą. Dailės paroda --vie 
na ar kelios nebūtų pro šalį. Dai
lės parodose turėtų pasireikšti 
mūsų jaunieji pasižymėję dailinin
kai, papildant, jei reikėtų ir meno 
veteranų kūriniais.

SOCIALINIS TIKSLAS
Tai būtų laisvas jaunimo bend■- 

ravimas per politinius, kultūri- 
rinius, sportinius pasirodymus. 
Bet šie du pastarieji -- kultūri
nis ir socialinis tikslai --netu'ė 
tų dominuoti ir neturėtų nustelb
ti pirmojo — politinio reikalo.

Kad kongresu galėtume ką nors 
atsiekti politinėje srityje,kongre
sas šauktinas 1966 m. Vėliau jį 
nukėlus, JAV vyriausybė bus jau 
pradėjusi rengtis naujai rinki
minei akcijai ir todėl mažiau 
galėtų užsiangažuoti ką nors pa
daryti ar bent pažadėti. Kongre
sas turėtų sutapti su JAV kon
greso sesija ir taip pat su JTO 
visuotiniu suvažiavimu.

Baigiant savo pastabas, pagei
daučiau, kad šiuo svarbiu klausi
mu’būtų leista pasisakyti netik 
jaunimui, bet ir senimui spaudo
je. PLB valdybos pasiūlymas ra
šyti pastabas ar nuomones V. Ka 
maniui, nėra tikslus. Tai reika
las yra viešas ir todėl viešai ir 
išsamiai reikia gvildenti spaudo
je, kad tą reikalą visuomenė ži
notų. Be jos paramos bus sunku 
ir kongresą sušaukti.

A, Musteikis

WORCESTER
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJŲ BŪRELIS

1952 metais įsisteigęs rėmėjų 
būrelis Morcestery yra pasiun
tęs Vasario 16 Gimnazijai 1,946 
dol. šiuo metu būreliui priklauso 
ir 1963 m. įmokėjo:

A.L. Tautinės Sąjungos Sky
rius -- 20 dol. ; Dr. V. Vait
kus - 15 dol., P. Babickas, K, 
Česna, K. Jonaitis, J. Matulevi 
čius, kun. J. Steponaitis, A. Va- 
gelis, A. Venclauskas ir V. di
džiūnas po 12 dol., A. Lileikis 
9 dol. J. Alyta ir J. Pipiras po 
5 dol. Viso 150 dol.

Keliems būrelio nariams iš 
Worcesterio išvykus, narių skai
čius -- kurių turėtų būti 20 — 
sumažėjo. Prašome visus, kurie 
galėtų ir norėtų šią gražią tra
diciją ir svarbų darbą Worceste- 
ryje tęsti, kreiptis Į P. Babicką, 
tel. PL 6-5395 arba A. Vagelį, 
tel. PL 6-0368. (kj)

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ VASARIO 16 GIMNAZIJAI V 
klasės mokinio Juozo Milinio iš
laikymui 1963 metais aukojo šie 
būrelio Nr. 80 nariai: po 13 dol. 
-- V. Biliūnas, O. čepukaitienė, 
V. Čepukaitis, P. Mainelis, A. 
Mikoliūnas, A. Petrauskis, A. Ra
kauskas, P. Sajonas, V. Senkus,
X.Y., J. Sniečkus ir J. Žemaitis; 
po 12 dol. -- V. Bačiulis, J. Ba
ranauskas, P. Bliumentalienė.A. 
Dailidė, J. Ignas, V. Knystautas, 
S. Pladys ir I. Statkevičius; 11 
dol. -- P. Lėlys; 10 dol. K. Tal- 
lat-Kelpša. Be to gauta aukų iš 
šalies 8 dol. Viso 281 dol. pa
siųsta Vasario 16 gimnazijai per 
Balfą;

Visiems aukojusiems dėkoja 
pats šelpiamasis, Gimnazijos va
dovybė ir P.L. Bendruomenės 
Vokietijos Krašto Valdyba.

Tikiuos ir šiais metais išlai- 
kysim ir paremsim šalpos rei
kalingus.

Ant. Mikoliūnas 
būrelio vadovas

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

Clevelando dienraštis Plain Dealer sausio 9 d. moterų ir valgių 
skyriuje įsidėjo Patricijos Weitzel straipsnj su nuotrauka, kuriame 
plačiai aprašomi būdingi lietuviški kepsniai ir jų receptai, kartu iš
keliant Lietuvos vardą, pradžioje gražiai palietus jos geografinę pa
dėti, tautinės kultūros lobius ir karų bei okupacijų vargus.

S. Knystautienės patiektoji straipsniui medžiaga pabrėžia ne tik 
lietuvių valgių skoningumą ir jo gaminimo retenybes, bet kartu ir 
lietuvių tautos išradingumą, nuoširdumą ir dvasini atsparumą.

Straipsnf puošia ši birutininkių nuotrauka, kurioje matosi I. Jo
naitienė, V. Nagevičienė (DLK Birutės d-jos p-kė) S. Knystautienė 
ir I. Neimanienė.

"Antrojo Kaimo” aktorius V. Demereckis riša atskirus veiks
mus "Šančių istorijoje". "Antrojo Kaimo" teatras iš Chicagos at
vyksta | Clevelandą gastrolių vasario 1 d. Sekite pranešimus spau
doje P. Petručio nuotrauka

* CLEVELANDO FOTO MĖ
GĖJŲ DRAUGIJA -- Cleveland 
Photographic Society (CPS) ne
trukus pradeda fotografijos kur
sus. Bus du kursai -- balta-juo
da ir spalvotoji fotografija. Bal
ta-juoda kursas pradedamas pir- 
madienĮ -- sausio 20 d., o spal
votasis kursas -- ketvirtadienį, 
sausio 23 d. Abeji kursai trunka 
po dešimt savaičių ir viena sek
madienio fotografavimo išvyka. 
Mokestis už bet kurį kursą — 
$15.00. Dėl informacijų arba re
gistracijos skambinti telef. LI- 
1-4542 arba SH 1-7587. Kursai 
vyksta skirtomis dienomis CPS 
patalpose -- 1296 W. 6th Str., 

nuo 7 vai. 30 min. vak.
CPS yra skaitlingiausia (arti 

150 narių) foto mėgėjų draugija 
Clevelande, veikianti nuo 1887 
metų. Foto kursai veikia jau 
41-sius metus.

* L/CPL ARĖJAS J. NATKE
VIČIUS, tarnaująs JAV marinuo
se buvo parskridęs iš JAV ba
zės Kuboje Clevelandan porai sa
vaičių Kalėdų atostogų.

* PROFESIONALINIO BOKSO 
RUNGTYNIŲ mėgėjams įsidėmė
tina, kad sausio 17 d. Arenoje 
ruošiamos seniai nematytosCle
velande bokso rungtynės, kuriose 
pasirodys Zora Foley ir George 
Chuvalo sunkiame svoryje ir eilė 
kitų pasižymėjusių boksininkų.

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti Arenoje ir Richman Brothers 
krautuvėse po 2, 4 ir 6 dol.

* CLEVELANDO LIETUVIŲ 
meno ir muzikos mėgėjams įsi
dėmėtina, kad sausio 19 d., sek
madieni, 8:15 vai. vak. Fenn ko
legijos Panel Hali patalpose ren
giamas {domus Koch stygų kvar
teto koncertas. į koncertą Įėji
mas laisvas ir daug vietos maši
noms pastatyti.

* CLEVELANDO MENO MU
ZIEJUJE sausio 29 d. atidaroma 
britų romantinio laikotarpio dai
lininko Joseph Mallord W. Tur- 
ner (1775-1851) dailės darbų pa
roda. Dauguma kūrinių pirmą 
kartą bus parodyta už D. Bri
tanijos ribų. Jų tarpe yra bran
gių paveikslų, pasiskolintų iš 
Britų Muziejaus Londone. Paro
da tęsis iki kovo 1 d.

Tuo pat metu vyks prancūzų 
skulptoriaus Auguste Rodin (1840 
-1917) skulptūros darbų paroda, 
globojama Rodin vardo muzie
jaus Paryžiuje.

REIKALINGA MOTERIS
Porai reikalinga šeimininkė 

puikioje Shaker rajono reziden
cijoje. Lengvas maisto gamini
mas ir svečių priėmimas. 3 ar 
5 dienos Į savaitę. Dėl valandų 
galima susitarti. Savaitinis atly
ginimas.

Skambinti iki 8 vai. ryto ar 
po 6 vai. vak. telefonu

921-1578

PARDUODAMI -- puiki sofa, 
persiškos avies kailiai. Namų 
apyvokos reikmenys. Prieinama 
kaina. Tel. 881-3549

PARENGIMŲ KALENDORIUS
SAUSIO 18 D. Lietuviams Bu- 

džiams remti valdyba ruošia bly
nų balių-vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje.

SAUSIO 25 D. Naujosios pa
rapijos salėje Nerijos Linkevi
čiūtės, Stasio Baro ir muz. A. 
Kučiūno koncertas - balius šv. 
Kazimiero lituanistinei mokyklai 
paremti.

VASARIO 1 D. Chicagos "Ant
rojo kaimo" pastatymas Šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia Put- 
namo vienuolyno senelių prie
glaudai remti komitetas.

VASARIO 7 D. Korp! Giedros 
rengiamas blynų balius Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

VASARIO 8 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio metinis koncertas 
- balius Šv. Jurgio parap. salėje.

VASARIO 16 D. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas šv. Jurgio parapijos salė
je. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 23 D. D.L.K. Birutės 
Draugija ruošia pietus Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO 1 D. Dail. K. Žoroms
kio dailės kūrinių parodos ati
darymas Čiurlionio ansamblio na
muose.

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje.

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu- 
sic salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk.
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 25 D. Putnamo 
vienuolyno senelių prieglaudai 
remti komiteto labdarybės va
karas. Programoj Juzė Krišto- 
laitytė ir vasarinių rūbų demons
travimas.

* PAŠTO ŽENKLŲ KLUBAS 
atidaro savo rinkinių ir iš toliau 
gautų rinktinių ženklų parodą va
sario 1 d. Cleveland-Sheraton 
viešbutyje. įėjimas laisvas.

Savininkui išvykstant — 
parduodami baldai: 

Sofa iš 2 dalių, du foteliai, 
salioninis stalas, spinta in
dams ar knygoms. Labai 
gerame stovyje ir moder
niškame stiliuje.
Kreiptis: Edege, 1C819 Ąl- 
mira Avenue, Cleveland 11, 
Ohio, (nuo 8 v. ryto iki 1 v. 
p. p., šeštadieniais ir sek
madieniais visų dieną). Tel. 
CL 1 - 5477.

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

DETROIT

ST. GAILEVIČIAUS KVARTETO 
KONCERTAS

Amerikos Lietuvių Balso Ra
dijo Klubas visuomenei ruošia 
nuotaikingą vyrų kvarteto kon
certą, kuris {vyks sausio mėn. 
18 d. šeštadien{ 7 vai. 30 min. 
Lietuvių Namuose. Detroito vi
suomenei kvartetas jau girdė
tas ne kartą ir yra užsireko
mendavęs kaip vienas geresnių 
mūsų turimų kvartetų. Lengvo 
žanro muzikos mėgėjams kvar
tetas yra vienas geriausių ir 
tinkamiausių atlikėjų, nes iš jo 
išgaunama ekspresijos ir tiks
lios interpretacijos.

"Lietuvių Balso" radijas daug 
pasitarnauja Detroito ir jo apy
linkės lietuvių kultūriniame gy
venime. čia reiktų suminėti {vai
rius tautinius ir religinius mi
nėjimus, kurie nemokamai trans

LIETUVIŠKA KNYGA YRA 
GERIAUSIA DOVANA

Dirvos administracija mielai patarnauja tieniis mūsų 
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti 
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja 
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip 
dovaną.

čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne 
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai 
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.

LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po............$7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS...........................  $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA ................................ $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES................. $3.50
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES.......................... $4.75
V. Sruogienė, LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS BRUOŽAI.. $2.00
L. Dambriūnas, LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ...................... $2.50
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS.......................... $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS.................................. $2.00,
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT..............  $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS............................................................ $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ...................................... $1.80
Dr. Jonas Balys, LIETUVIŲ TAUTOS LOBYNAS...................... $3.60
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI..... $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ............................... $5.00
Bronys Raila, IŠ PASKENDUSIO PASAULIO.............................. $5.00
J. Bachunas, VANAGAITIS........................................................... $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE................................  $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE ... $1.50 
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS PRIE

TORRENSO ..................................................................... $2-00
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS........................................ $10.00
Dr. J. Grinius, MANO VIEŠNAGĖ AMERIKOJE................................50
Alfonsas Nevardauskas, PAJŪRIAIS - PAMARIAIS...................... $5.00
PANEVĖŽYS — Monografija...........................................................$6.50
St. Goštautas, ARTE LITUANO..................................................... $4.00

ROMANAI. NOVELĖS. POEZIJA:
LAISVĖS KOVŲ DAINOS..................................................................$5.00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO..........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA......... ................................................... $5.00
Juozas Krūminas, ŠEŠTASIS MEDIS.........................................  $2.00
R. Spalis, ANT RIBOS....................    $4.00
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės — kietais

viršeliais....... $2.00, minkštais .............    $1.50
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS 2 tomai po...................$2.00
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės............................... $3.50
V. Ramonas, CROSSES (angliškai)............................................... $4.00
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS................................................... $2.00
St. Santvaras, AUKOS TAURE, poezija......................... $2.50
A. Škėma, BALTA DROBULE.......................................................  $1.50
Alė Rūta, BROLIAI .................................................................  $1.50
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS......................  $4.00
Alė Rūta, I SAULETĖKI...........................................................  $1.50
J. švaistas, JO SUŽADĖTINĖ..................................................... $4.00
J. švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS................................................. $2.75
J. Švaistas, ELDORADO............................................................. $1.80
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND (angliškai)............. $3.95
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA........................ $2.00
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO.............   $2.00
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS............................................. $3.50
Jonas Vėgėlis, VISGAILIUS, poema............................................ $3.00
LITHUANIAN OUARTET.............................................................. $4.95
LITHUANIAN FOLK TALĖS......................................................... $4.50
SELECTED LITHUANIAN STORIES............................................ $5.00
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ...............................................  $2.50
Alg. Mackus, NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACUA

IR AUGINTINIAI, poezija..............   $3.00
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija........................................ $2.75
Maironis, JAUNOJI LIETUVA, kietais viršeliais..... $2.00,

minkštais ........................................................................... $1.50
A. Giedrius, PASAKĖČIOS...............................   $2.00
A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW ......................  $3.95
St. Būdavas, LORETA..............  $1.80
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS....................................... $2.00
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU ........................................ $1.50
Kostas Ostrauskas, ŽALIOJOJ LANKELĖJ (dvi vienaveiksmės 

dramos)................................................................................... $3.00
J. Grušas, PABUČIAVIMAS......................................................... $1.50
Bernardas Brazdžionis, VIDUDIENIO SODAI, poezija..............  $4.00
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY.......................................... ....... $3’50
Vincas Krėvė, RAŠTAI.......................   $5.50
V. Kudirka, MEMOIRSOF LITHUANIAN BRIDGE $2^00

liuojami, be to, Įvairūs kultūri
niai pranešimai nemokamai gar
sinami. Radijas daug pasitar
nauja ir kitoms organizacijoms 
bei Institucijoms. Teko patirti, 
kad švietimo reikalais prane
šimai yra mielai priimami ir 
skelbiami. Tas pats ir su jauni
mo organizacijom. Pusvalandis 
gerokai kainuoja ir todėl radi
jo klubo nariai turi pasitemp
ti, kad ir toliau radijas veiktų 
kaip iki šiol veikia. Taigi ir 
koncerto tikslas galimai daugiau 
lėšų sutelkti valandėlės išlai
kymui. Visi prašomi gausiai da
lyvauti klubo parengime, kur bus 
gera proga pasidžiaugti pa
trauklia ir lengva muzika ir tuo 
pačiu bus parodyta reali parama 
tiems, kurie dirba mūsų pačių 
labui ir laukia iš mūsų tik tei
singo Įvertinimo.

Po koncerto bus šokiai ir veiks 
bufetas.

St. Sližys

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

Ohio Bell telefonų bendrovė, tobulindama ir {vesdama vis naujus 
pagerinimus telefoninio susisiekimo srityje, {vedė naujovę, t.y. 
touch - tone telefoną, kur{ vartojant naudojami ne pirštais su
kami numeriai, bet paspaudžiamais mygtukais. Tie telefonai neuž
ilgo pasirodys kai kuriose Ohio vietovėse. Ohio Bell prezidentas 
Frederick R. Eckley demonstruoja naująjį telefoną, kuriuo pagrei
tinamas sujungimas ir norimo numerio pasirinkimas. Finley, Ohio 
bus pirmuoju, gaunąs tą Ohio Bell naujovę.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
DIRVA, 6907 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio, 11103,



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* JUOZAS BACHUNAS, PLB 
PIRMININKAS, gavo pranešimą 
iš P. Ožinsko, Argentinos Lie
tuvių Balso leidėjo , kad ang. 
liškai besimokinančių argenti
niečių ir lietuvių moksleivių su 
dideliu susidomėjimu skaitoma 
brošiūra su Th. S. Thurston įva
du veikalui apie lietuvių kalbą.

Ta proga pastebima, kad ar- 
gentiniečiai baigia išpirkti B. 
Armonienės prisiminimus iš Si
biro.

J. Bachunas yra pasiuntęs iš
platinti Argentinos lietuviams vi
są eilę savo išleistų knygų, kaip 
Vanagaičio, Olio monografijas ir 
kt.

Atrodo, kad Argentinoje lietu
vių tarpe meilė knygai nėra din
gusi. Tik reiktų jų daugiau ten 
pasiųsti, kaip dovanas, nes dole
riais mūsų knygos ten, atrodo, 
sunkiai {kandamos.

* LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS Centro Valdybos rin
kimai yra numatomi greitu laiku 
padaryti. Bus renkami visi val
domieji organai: Centro Valdy
ba, Revizijos komisija ir Garbės 
Teismas. Rinkimai bus pravesti 
korespondenciniu būdu.

* LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES FONDUI gauta aukų per J. 
Povilaitį, LNF Atstovybės pirm, 
iš Omahos, Neb. 100 dol.

Aukojo 15 dol. J. Povilaitis. Po 
10 dol.: J. Cicėnas, S. Petrulis, 
V. Sederavičius: 6 dol. - D. 
Martinkus. Po 5 dol. aukojo: A. 
Daukintis, A. Rakauskas, J. Gri
cius, A. Radžiūnas: S. Radžiūnas, 
S. Misiūnas, J. Agurkis, V. Šarka 
ir kiti po mažiau.

Per P. Didelį, LNF ižd.v iš 
Philadelphijos gauta 37 dol. Au
kojo po 5 dol.: B.H. Misliauskai, 
V. Bigenis, L. Kaulinytė, B. Vi
gelis, K. Kaulinis, B. Tvarkūnas, 
J. Česonis ir Č. Tamašauskas.

Per J. Budrikį, LNF ižd. iš 
Chicagos gauta: 70 dol. Viso gau
ta 207 dol.

* LIET. ŠAULIŲ SĄJ. CENT
RO VALDYBOS posėdis numato
mas sausio m. 19 d. Jame bus

Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažjs-- 

tamas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi sa- 
tes susipažinti.

Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar, nes

iki š. m. SAUSIO 31 d. kaip dovana 
užsakoma Dirva kainuos Jums tik 

10 dol. metams.
Norėdami' užsakyti Dirvą supažindinti 

ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Susipažinti [J 
Priedų čekis Q 

aptarta 10 metų tremtyje leidinio 
klausimas, VI. Putvio monogra
fijos medžiagos rinkimo reikalai 
ir dr. Jurgėlos knygos 1863 m. 
sukilimas išleidimui talka.

* JANINOS NARŪNĖS, neseniai 
iš spaudos išėjusį eilėraščių rin
kinį, SUTEMOS, maloniai sutiko 
išplatinti Draugas. Tai dienoraš
tiniai posmai, pašvęsti prof. K. 
Pakšto atminimui.

Išleido savo lėšomis J. Narū- 
nė - Pakštienė. Išrinkti pinigai 
už knygas bus pirmoji auka mi
rusio profesoriaus monografijai 
leisti. Knygos kaina — $1.50. 
Egzempliorių skaičius ribotas.

NEW YORK

* INŽ. JUOZAS BUTKUS, Liet. 
Skautams Remti Komiteto pirm. 
New Yorke praneša, kad sausio 
18 dieną, 1 vai. p.p. Apreiškimo 
parapijos mokykloje, tuojau po 
pamokų, kviečiamas susirinki
mas, kuriame bus renkama nauja 
valdyba ir kiti klausimai. Ma
loniai kviečiami visi atsilankyti.

* PROF. JOKŪBAS STUKAS, 
Lietuvos Atsminimų Radijo va
landos vedėjas New Yorke su
sižiedavo su chicagiete Loreta 
Kaselyte. Loreta, kaip ir Stukas, 
yra čia gimusi lietuvaitė, akty
viai dalyvaujanti Vyčių ir bend
rai lietuviu veikloje, buvusi kurį 
laiką Vyčių žurnalo redaktore, 
baigusi universitetą.

PARDUODAMAS

puikiai išlaikytas ir 
įrengtas vištų ūkis

Savininkai jį turi parduo
ti sveikatos sumetimais.

Ūkis netoli miesto, 6 kam
barių namas. Labai prieina
ma kaina.

Teirautis telef. TU 3-3158 
arba rašant: Mrs. Leon Ka- 
shub, 41 Pershing Avenue. 
Trenton, N. Jersey.

Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos mokiniai su mokytojais prie Jaunimo Centro. Šį 
šeštadienį, sausio 18 d. 6 v.v. Jaunimo Centre įvyks tradicinis mokyklos vakaras į kurį kviečiama at
silankyti Chicagos ir apylinkės lietuvių visuomenė. V, Noreikos nuotrauka

BOSTONO JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLA

Mūsų jūrų skautai metų bė
gyje pergyveno audringų, džiu
gių ir našių valandų. Jie sėmė
si nevien jūrinių, bet dvasinių, 
tautinių ir fizinių lobių.

Bostone Nemuno Tunto vėlia
vos matomos visose didesnėse 
lietuvių šventėse ir minėjimuo
se. Patys surengia minėjimą 
pagerbti mūsų tautos globėjui 
šv. Kazimierui. Nepasitenkina 
vien sueigomis. Sudaromas j. 
skautų orkestrėlis, kuriam va
dovauja komp. J. Gaidelis. Ne
atsilieka sportininkai ir kiti. Lei
džiamas laikraštėlis Banga.

Pajutus skautų Broliją neįsten, 
giančią broliškai spręsti jūrų 
skautų-čių dabarties ir ateities 
siekimų, laikinai išstojama jš 
Skautų Brolijos, pasiliekama vien 
tik Lietuvių Skautų Sąjungoje.

Pavasarį Charles upės bai
darių lenktynėse dalyvavo virš 
200 kajakų ir baidarių. Prie Bos
tono dalyvavo Nemuno T. Naručio 
laivo laivininkas A. Manomaitis 
su savo turima baidare. Jis irk
lavo kartu su Žalgirio T. Vyčiu 
G, Griauzde ir savo klasėje lai
mėjo 3-čią vietą, t.y. 9 mylias 
sukorė per 69 min. ir 12 sek., tik 
2 sek. po antros vietos ir 27 sek. 
po pirmos vietos. Rudenį tose pa
čiose lenktynėse nemuniečiai Au- 
giras ir Rimas Manomaičiai vėl 
laimėjo 3-čią vietą.

Nemuno uosto atidarymo pro
ga išmėginami keli naujai įsigy
ti burlaiviai ir jau j. skautai ne 
vien irklais, bet ir burėmis gilina 
jūreivišką patirtį.

Po įvykusių nesusipratimų dėl 
dalyvavimo skautų Jubiliejinėje 
stovykloje nuvyksta stovyklauti

TALENTŲ VAKARAS ELIZABETHE
Praėjusiais metais gruodžio 

7 d. Elizabetho Skautams Remti 
Komitetas surengė skautų ir skau
čių talentų vakarą. Programą iš
pildė mūsų jaunieji menininkai. 
Tokio pobūdžio koncertas čia biu 
vo pirmas bandymas, kurio tiks
las buvo iškelti viešumon mūsų 
jaunimo meninius talentus ir kar
tu sudaryti progą viešam pasiro
dymui. Reikia pažymėti, kad tai 
buvo tikra meno šventė, nes prieš 
koncertą ir jam pasibaigus salė
je buvo išstatyta ir gausi dailės 
paroda. Atsilankiusieji buvo ma
loniai nustebinti pamatę kiek daug 
talentingo jaunimo yra Elizabetho 
moksleivių tarpe. Atmintina ir 
tai, kad jie savo meninius pasi
reiškimus tobulina tik nuo mo
kyklos pamokų ruošimo atlieka
mu laiku. Todėl ypatinga pagarba 
priklauso tiems tėvams, kurie 
savo vaikus skatina ir padeda su 
daryti sąlygas puoselėti jų ta
lentus. Savo tapybos darbais ne
abejotinais gabumais išsiskyrė 
Audronė Bartytė ir Audronė Jar- 
maitė. Parodoje buvo išstatyta 
virš 40 darbų ir juos atstovavo: 
Audronė Bartytė, dvi seserys De 
vanaitės, Audronė Jarmaitė, Nė
ris Jarmas, Aušra Mamaitytė, 
Eglė Juškaitė, Virginija Baubly
tė, Rūta Strazdaitė, Birutė Šim
kutė ir Jūratė Veblaitytė.

Koncerto metu pasirodė dekla
matoriai, šokėjai, pianistai ir 
viena pradedanti smuikininkė bei 
akordeonistė. Visi išpildytojai 

prie Baltosios salos ežero, apie 
10 mylių nuo jubil. stovyklos. 
Kad ir netikėtai užklupti, svetin
gieji p. Eitai savaitei suteikė 
prieglaudą.

Savaitės bėgyje j.s., vadovau
jami j. pask. M. Manomaičio, įgi
jo įvairių skautiškų patyrimų, 
ypač nardymo ir buriavimo. Pus
antros mylios trijų alkūnių rega
tą su 10 p. burlaiviu pirmą vie
tą laimi A. Utenis ir J. Kriau
čiūnas - Kovas.

Rugp. mėn. Nemuno Tuntinin- 
kas Dr. K. Čepas išvyksta pro
fesoriauti į Tennessee. Jo vairą 
perima P. Jančauskas.

Chicagos j. s. Jul. Butkevičius 
ir Linas Jurcys, su 19 pėdų bur
laiviu ūdra, audringais didžiau
siais ežerais, Hudsono upe ir At
lanto vand. pakraščiu per 9 sav. 
nuplaukė 2000 mylių ir rugp. 26 
d. pasiekė Bostoną. Šiuo drąsiu 
žygiu jie išgarsino lietuvių var
dą amerikiečių ir kanadiečių tar
pe.

Rugsėjo mėn. nemuniečiai bu- 
džiai j.s. D. Jančauskas, G. Če
pas, I. Vilėniškis, L. Ausiejus ir 
Vik. Adomavičius išvyksta į N.H. 
Adams Pd. dalyvauti Bostono ir 
apylinkės BSA suruoštose skau
tiškose varžybose, kuriose laimi 
pirmą vietą ir apdovanojami auk
so ženkleliais.

Rugsėjo 28 atsisveikinamas 
mūsų visų didž. gerb. Bostono 
jūrų skautų Nemuno Tunto kape
lionas kun. Jonas D, Žuromskis, 
kuris išvyksta klebonauti į Lowell 
Mass. Bendrose išleistuvėse 
įteikiamas Lietuviškas Kryžius 
su auksiniu įrašu: Mielam Kape

buvo suskirstyti pagal amžių. Pa
žangiųjų klasėje ypatingai stip
riai pasirodė šie pianistai: Gin
tautas Kliučininkas, Nėris Jar
mas, Alicija Maleskytė ir Jūrate 
Veblaitytė. Šie pastarieji yra vi
si mūsų žinomos pianistės Juli
jos Rajauskaitės-Šušienės piano 
studijos mokiniai.

Koncertą išpildė: Rasutė Kliu- 
čininkaitė. Viktorija Vakarietytė, 
Aušra Mamaitytė, Eglė Juškaitė, 
Regina Normantaitė, Vincė Juš
kaitė, Virginija ir Filomena Baub
lytės, Daiva Kliučininkaitė, Ma- 
rilyn ir Emily Dapkutės, Aldona 
Meilutė, Rūta Veblaitytė, Alicija 
Maleskytė, Gintautas Kliučinin
kas, Neris Jarmas ir Jūratė Veb
laitytė.

Nėra abejonės, kad šis jau
nimas ne tik tėvams, bet ir sve
čiams paliko gerą įspūdį, nes 
įrodė, kad tik atkakliu darbu bei 
noru galima atsiekti gražių rezul
tatų ir tuo pačiu praturtinti savo 
estetinį akiratį bei meno sam
pratą.

Po koncerto Elizabetho lietuvių 
skautų kapelionas kun. Juozas 
Pragulbickas šiltais žodžiais pa
sidžiaugė mūsų jaunimo labai 
gražiom pastangom ir puikiais 
pasirodymais meno pasaulyje.

Šiam talentų vakarui sureng
ti nuoširdaus darbo įdėjo: Ju
lius Veblaitis, Vincas Mamaitis, 
Kazys Jankūnas ir Zenas Baub
lys, kurie įeina J Elizabetho 
Skautams Remti Tėvų Komitetą.

(Pjv) 

lionui Kun. Žuromskiui, dėkingi 
Bostono Jūrų Skautai.

Paskutiniu laiku susirišta su 
Bostono Coast Guard iš kur gau
ta j.s. mokomosios medžiagos — 
knygų ir filmų.

Bostono ir apylinkės lietuviš
kasis jaunimas mėgstąs vandens 
sportą, kviečiamas įsijungti į 
nemuniečių eiles.

Bronius Kovas

BOSTON
* ANTANAS MATJOŠKA IR 

JUSTINAS VAIČAITIS, Lietuvių 
Pil. Dr-jos naujieji direktoriai 
sausio mėn. 7 dienos posėdyje, 
buvo įvesdinti į pareigas. Sėk
mės naujiems pareigūnams, o 
draugijai našių 1964 metų.

♦ŠIĄ SA VAITŲ nei vieno šim
tininko nesulaukė Lietuvių Fon
das. Gi "Lietuvių Valandos" ra
dijas pranešė, kad Washingtono 
koplyčios papuošimui kun. Jonas 
Klimas pasiuntęs $2800.

♦ LAISVĖS KOVŲ DAINOS tik 
dvi knygos liko pas LNFondo at
stovybės ižd. Romą Jasiūną, ku
rias galima įsigyti. Jo adresas 
253 Gold St. So, Boston, Mass.

Kaip jau buvo skelbta LNTal- 
ka ruošiasi išleisti anglų kalba 
informacinį veikalą apie Lietu
vą. Jo išleidimą finansuoja Liet. 
Neprikl. Fondas. Šiam fondui au
kas renka Bostono atstovybės na
riai RomasJasiūnas.TeofilisJa- 
nukėnas ir Ignas Vilėniškis. Pa
skambinus telefono AN 8-8384, 
AN 9-1676, atstovybės nariai at
silankys į namus.

JAU VISI MICKŪNAI BOSTONE
Šiomis dienomis E. Mickūnas 

parsigabeno ir savo šeimą išKa- 
nados į Bostoną ir apsigyveno 
pas tėvus. Be šio, dar trys Vla
do ir Adelės Mickūnų sūnūs gy
vena Bostone, taigi visa graži 
Mickūnų šeima susibūrė Bostone.

DIRVOS NOVELES KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant J 
novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1964 metų kovo 
mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, 
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant 
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus 
įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas 
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMUUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis 
sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta 
Dirvoje vėliau.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS

NEW HAVEN
DONELAIČIO VAKARAS

New Haveno Lietuvių Moterų 
Klubas rengia sausio 25 d.7 v.v. 
Šv. Kazimiero Parapijos salėje, 
339 Greene St.,NewHaven.Conn. 
literatūros ir muzikos vakarą 
Kristijono Donelaičio 250 metų 
gimimo sukakčiai atžymėti.

Programoje dalyvauja: poetas 
ir kritikas Aleksis Rannit pasa
kys kalbą apie Kr. Donelaičio 
gyvenimą ir kūrybą; aktoriai — 
Vytautas Valiukas ir Asė Daugu
vietytė skaitys ištraukas iš ra
šytojo poemos "Metai"; pianistė 
Julija Rajauskaitė išpildys Čiur
lionio, Banaičio, Chopino ir Lisz- 
to kūrinius.

Dalis jų yra sukūrę statybos bend
rovę, kuriai vadovauja inž. Čes
lovas Mickūnas. Jis yra vedęs 
pedagogo Juozo Krutulio dukrą 
Ireną ir gyvena Dorchestery.

* DR. VYTAUTAS ČEPAS per 
šventes buvo atvykęs į Bostoną 
pas savuosius. Ta proga pasi
džiaugė savo anūke. N. Metus su
tiko T-nės S-gos namuose. Čepai 
Kalėdų šventes praleido Chicagoj 
pas savo dukterį Viliją. Ta proga 
Dr. V. Čepas, kaip Jūrų Skautų 
Garbės Gynėjas, dalyvavo Jūrų 
Skautijos posėdy.

Valentina ir Gintaras Čepai 
per šias Kalėdas susilaukė pir
magimio -- dukrelės.

IŠKILMINGAI SUTIKTI N. METAI
ALT S-gos Bostono Skyrius ir 

šiais metais surengė tradicinį
N. Metų sutikimą. Labai gražio
je naujai dekoruotoje salėje prie 
atskirų staliukų svečiai pasitiko 
1964 metus. Gražų progai pritai
kytą kūrinį skaitė poetas Stasys 
Santvaras. Gi su Naujais Metais 
sveikino ALT S-gos skyriaus pir • 
mininkas Ant. Matjoška. Apatinė
je salėje prieš pokylį su gražia 
paskaita pasirodė Jašinskas.

* MUZ. IZIDORIUS VASILIŪ
NAS ir kun. Vincentas Valkavi- 
čius, abu smuikininkai, sausio 
mėn. 12 d. surengė koncertą. 
Jiems akompanavo Vytenis Vasi
liūnas.

NORWOOD, Mass,

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės — 

Vasario 16 d. minėjimo Norwoode 
Mass .komitetas sudarytas iš vie
tos ALT ir ALRK Federacijos, 
kurion įeina: pirm. Bronius Ko
vas, vicepirm. Vincas Kudirka, 
sekretoriai Petras Jaras ir Jo
nas Strašunskas, iždininkai Ri- 
chard Vėtą ir Andrius Venskus.

Minėjimas įvyks vasario mėn. 
23 d. lietuvių salėje. Ta proga 
bus pagerbtas žuvęs JAV prezi
dentas John F. Kennedy. Progra
ma stengiamasi pritaikyti su
prantamesnė ir čia gimusiam jau 
nimui, tuo reikalu kviečiami vie
tos vyčiai.

Visi vietos ir apylinkės lietu
viai prašomi tą dieną nerengti 
parengimų, o jungtis bendram 
darbui -- Lietuvos laisvinimui.
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