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Paskutinis oficialus komunikatas apie paleidžiamus poli
tinius kalinius buvo paskelbtas "Lietuvos Aido" 1S>40 m. birželio 
22 d. rytinėje laidoje ir buvo šitoks: 

"Birželio 21 d., vadovaujantis Respublikos PfezidfentO liktais, 
* buvo paleista iš Vilniaus kalėjimo 15 politinių kalinių moteli} ir iš 

Marijampolės kalėjimo 12 politinių kalinių. Elta." 

Paskelbus šiuos komunikatus apie politinių kalinių pa
leidimą, bolševikinės santvarkos organizatoriai Lietuvoje pasi
nėrė kituose rūpesčiuose. Maskvos reikalavimai buvo patenkinti. 
Apie tai, kokiu būdu ir kokiu iškilmingumu buvo paleist dar likę 
kalėjimuose kiti politiniai kaliniai, niekas jau neturėjo progos 
rašyti.. Jie, tačiau, buvo paleisti su, didele daugybe kriminalinių 
nusikaltėlių, kurių paleidimams Justas Paleckis nuolatos pasi
rašinėjo "Respublikos Prezidento aktus". 

Lieka panagrinėti iš provincijos kalėjimų paleistų kalinių 
Sudėtį pagal tautybes. Naudojuosi dokumentais, kuriuos surin
ko valstybės saugumo departamentas. 

Iš kokto kalėjimo: Iš viso paleistin l^dų: lietuvių ir kity 
Šiaulių 50 25 25 
Raseinių 62 80 82 
Ukmergės 33 12 21 
Pmmvčžio 14 6 8 

B e n d r a i :  1 5 9  7 3  8 6  

Kadangi oficialiai buvo paskelbta, kad iš Šiaulių, Rasei
nių, Ukmergės ir Panevėžio kalėjimu Paleckio aktais buvo pa
leistas 141 kalinys, tai reikia manyti, kad likusieji 18 kalinių bu
vo paleisti vėliau sudarytais aktais. Prie tų 159 kalinių prijungę 
dar 104 kalinius, paleistus pačiu pirmuoju aktu, mes galime tik
rai įsitikinti, kad iš viso bolševikai Lietuvoje tesurado tik 263 
kalinius, tarp kurių buvo 120 žydų ir 143 kitų tautybių — žymia 
dalimi lenkų, rusų, latvių ir kitų. šia proga reikia atsiminti, 
kad vien rusai Lietuvos komunistų partijoje sudarė 4,97/r. To
kiu būdu lietuvių procentas komunistų partijoje, lyginant su gy
ventojų skaičiumi, ir, pagaliau, visai nelyginant, buvo nepapras
tai menkas. Apie bet kokį lietuvių tautos palinkimą į ko
munizmą negali būti nė kalbos. Visai lietuvių tautai komunisti
nės idėjos buvo visiškai svetimos ir per dvidešimts dvejis metus 
nelegaliai propaguotai komunizmas Lietuvoje nebuvo davęs jokių 
vaisių. 

Būdinga dar ir tai, kad komunistų skaičius Lietuvoje ne
turėjo tendencijos didėti. Autoritetingi sluoksniai teigia, kad 
tam tikrais laiko tarpais būdavo pastebimas net to skaičiaus su
mažėjimas. Pavyzdžiui, 1933 metais Lietuvoje buvo 1038 ko
munistai, o jau 1934 metais pasiliko tik 968. Komunistai tada 
aiškinosi, kad jie atlikę "tam tikrus pravalymus", tačiau ištikrų-
jų dalis suklydusiųjų atsisakė nuo savo bendradarbiavimo su ko
munistais. Ir nuo 1934 metų iki pat 1940 metų pradžios, t.y., per 
šešerius metus komunistų skaičius ne padidėjo, bet sumažėjo; 
jis buvo kritęs iki 933, nors po Savitarpinės pagalbos pakto su 
SSSR sudarymo ir raudonosios armijos įgulų įvedimo į Lietuvą 
nelegaliai veiklai buvo susidariusios daug palankesnės sąlygos 
ir tokiu būdu komunistai galėjo padidinti savo eiles. Tačiau to 
neįvyko dėl visiško tautos nusigrįžimo nuo komunistinių įdėjų. 
Lietuvių tauta, jausdama artėjantį pavojų, tuo laiku komunistų 
labiausiai ir nepakentė. 

Iš dokumentų aiškiai matyti, kas buvo tie paleistieji "po
litiniai kaliniai". Kadangi Lietuvoje buvo skirtingas režimas 
kalėjimuose laikomiems kaliniams ir politiniai kaliniai naudo
josi platesnėmis teisėmis bei turėjo geresnes sąlygas, tai dau
gelis nusikaltėlių savo kriminalinius nusikaltimus stengdavosi 
įvynioti į "politinę skraistę". Kai kuriem iš jų kartais ir pasi
sekdavo sudaryti klaidingą įspūdį. 

Pavyzdys: Kariuomenės Teismas 1929.IX.25. nubaudė Juo
zą Gruodį kalėti sunkiųjų darbų kalėjime iki gyvos galvos už 
nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo Stututo 453 straipsnyje 
ii Ypatingų Valstybės Apsaugos Įstatų 14 str. 6 p. Šių baudžia
mųjų nuostatų tekstai yra šitokie: 

1) "453. Kas nusikalto nužudęs, tas baudžiamas kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime ne trumpiau, kaip aštuonerius metus"; 2) § 14. 
Vietose, kur paskelbtas karo stovis, gyventojai už žemiau nurodytus 
nusikaltimus laikinai teisiami Apygardos Teismo, kol bus įsteigti karo 
teismai ir gali būti svarbesniais atsitikimais baudžiami mirties baus
me ... 6) už nusikaltimą prieš žmogaus gyvybę ir žmogaus turto 
išplėšimą, jei tai padaryta politiniais tikslais arba jei tai sudard pa
vojaus visuomenei (banditizmas)..." 

Ir šitas žmogžudys buvo paleistas su pirmais 104 politi
niais nusikaltėliais, nes jis nužudė valdininką ir sug&bąįo įro
dyti, kad tai padarė "politiniais tikslais". 

I r g i  ' " p  o  1  i  t  i  n  i  a  i  k a l i n i a i "  

Dabar mes prieiname prie pačios įdomiausios ir bolševi
kams pačios reikšmingiausios vietos — prie paleidimo iš ka
lėjimų didelio skaičiaus kriminalinių nusikaltėlių, būtent, plė
šikų, vagių ir žmogžudžių. Justas Paleckis ir jiems nesigailė
damas pasirašinėjo malonės aktus. Kaip pamatysime, šitokių nu
sikaltėlių buvo paleista žymiai daugiau. 

1940 m. liepos 13 dieną Justas Paleckis, tarp eilės kitų 
malones aktų, pasirašė ir šitokį aktą: 

Pirmasis egzempliorius 
Respublikos Prezidento 

A k t a s  
Nr. 1063 

(Dviem egzemplioriais) 
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (str. 130) ir Teisingumo 

Ministro teikimu (1940 niftų liepos mėn. 13 d. Nr. 19292) dovanoju 
likusias bausmių dalis šiem* nusikaltėliams: 

TĖVYNĖS MEILĖS KELIU! 
LIETUVIŲ STUDENTŲ KOftP. "NEO — LITHUANIA" 

2 8  M E T Ų  S U K A K T I E S  M I N Ė J I M A S  N E W  Y  O  R  K  E  

l*rieš 28 metus Kaune, dar ne
seniai pradėjusiame veikti Lie
tuvos universitete, įsikūrė lie
tuvių studentų organizacija, pa
sivadinusi save "Neo - Lithua
nia", t. y. "Naujoji Lietuva". 
Ji pasirinko trumpą, bet gilų 
šūkį "Pro Patria" už tėvynę. 

Daug kam nebuvo aišku šių 
žodžių prasmė. Kai kas teigė, 
kad visiems tėvynės reikalai nė
ra svetimi, kiti gi priekaištavo, 
jog didelis patriotizmas arba tė
vynės meilė stelbia pasaulines 
tarptautinio pobūdžio idėjas, ar
timas visai žmonijai. Todėl bu
vo priekaištaujama, esą tokia 
organizacija nėra reikalinga. 

Bet naujosios organizacijos 
šūkis "Pro Patria" nebuvo nau-! 
ja, atsitiktinai sugalvota min
tis. Ji iškilo daug anksčiau, prieš 
daugelį metų, sunkiais Lietuvai 
laikais, kada svetimieji mūsų. 
tautą baigė nutautinti, laikė ją 
žuvusia, šiam tamsiam laikotar
py mūsų tautos žadintojai tu
rėjo ir skelbė tik vieną idealą: 
tėvynės meilę. Jie kvietė lietu
vį baudžiauninką ir bajorą, lais
vą ūkininką ir miestietį, visus be 
išimties pabusti iš tautinio ap
snūdimo ir jungtis vienybėn lie
tuvių tautai gelbėti. Tiems pir
miesiems kovotojams rūpėjo tik 
lietuvių tautos reikalai. Jiems 
svetimos buvo dešiniųjų ir kai
riųjų srovių selbiamos mintys, 
nes suprato, jog pradėjęs reikš
tis partiškumas nejungs, o skal
dys nedidelę lietuvių tautą. 

Tokiu vienijimo keliu ėjo Dr. 
J. Basanavičius su "Aušra", Pet
ras Vileišis, Tumas-Vaižgantas, 
Antanas Smetona ir kiti. šie pas
tarieji, kurie įsteigė ir spietėsi 
apie laikraštį "Viltį", išryškino 
tautinės vienybės įdėją. Tai bu
vo tautininkų arba vidurio aro* 
vės pradžia. 

Atgimusi Lietuva dar daugiau 
buvo reikalinga vieningo tautos 
fronto savo jaunai valstybei iš

laikyti. Tautinio vieningumo 
mintis nei tuo metu nebuvo pa
senusi. Ji buvo gyva ir derinosi 
su naujai atgimusios tautos dva
sia. Vidurio srovė skynėsi kelią 
į gyvenimą. Neatsiliko nei moks
lus einąs jaunimas. 

Tiems, kuriems atrodė, kad 
dešiniųjų ir kairiųjų organiza
cijų ideologija yra svetima jų 
įsitikinimams ir dvasiai, pasi
rinko tėvynės meilės kelią, ku
rį pramynė lietuvių tautos pir
mieji kovotojai. 

šiai idėjai ugdyti ir skleisti 
studijuojančio jaunimo tarpe 
1922 m. lapkričio mėn. 11 d. bu
vo įsteigta, jau pradžioj minė
ta, organizacija su šūkiu "Pro 
Patria". Naujai įsteigtosios or
ganizacijos nariu galėjo būti 
kiekvienas lietuvis studentas, 
nežiūrint kokios jis buvo reli
gijos, tačiau įstatuose buvo pa
žymėta, kad narių dorovės prin
cipai grindžiami krikščionybės 
dėsniais. 

ši naujoji studentų organiza
cija patraukė su savim gausu s 
jaunimo eiles. Kelerių metų ei
goj ji žymiai išaugo ir tapo 
stipriu veiksniu akademiniam 
gyvenime. Geresnei veiklai vys
tyti teko steigti tos pačios ide
ologijos lygiagrečias, taip va
dinamas broliškas korporacijas. 
Tuo būdu tapo suorganizuota 
studenčių korporacija "Filiae 
Lithuania", žemės Ūkio Akade
mijoj — "Jaunoji Lietuva", Pre
kybos Institute Klaipėdoje — 
"Hercus Monte", vėliau tremti
nių studijuojančio jaunimo Vo
kietijoj korporacija — "Viltis". 

Korporacija "Neo Lithuania" 
garbės narių tarpe turėjo aušri
ninką Dr. J. Basanavičių, inž. 
Petrą Vileišį, lietuvių kalbos tė
vą Rygiškių Joną — Jablonskį, 
atgimimo dainių Maironį, rašy
toją Tumą — Vaižgantą, L. R, 
prezidentą Antaną Smetoną. Vi
si šie garbės nariai, kaip žinc-

1. Juozui Pauliukoniui, s. Antano 
2. Juozui Lieponiui, s. Jurgio 
3. Stasiui Norkui, s. Jono 
4. Pranui Daruliui, s. Tado 
5. Pranui Taučiui, s. Leono 
6. Pranui Kulišauskui, s. Prano 
7. Pranui Juškevičiui, s. Juozo 
8. Silvestrui Vėliviui, s. Antano 
9. Silvestrui Vėliviui, s. Igno 

10. Mečiui Giedraičiui, s. Juozo 
11. Vincui Stankevičiui, s. Motiejaus 

Kaunas, 1940 metų liepos mėn. 13 d. 
(Pas.) J. Paleckis 

(A.V.) E. Respublikos Prezidento p. 
Minwfcraa Pirmininkas 

(A.V.) (Pas.) P. Pakarklis 
Teisingumo Ministras 

Visi šitie nusikaltėliai, kuriems Paleckis dovanojo bausmę 
visa! tokiu pat aktu, kurį jis pasirašė ir pirmiesiems 104-iems 
nusikaltėliams, buvo ne kas kitas, kaip šimtaprocentiniai kri
minaliniai nusikaltėliai, kurie jau nesugebėjo prie savo nusikal
timų prijungti vienokio ar kitokio politinio atspalvio. Pats pir
masis šiame akte įrašytas kalinys Juozas Pauliukonis Marijam
polės Apygardos Teisme 1934 metais buvo nubaustas kalėti sun
kiųjų darbų kalėjimo šešerius metus už nusikaltimus, numatytus 
Baudžiamojo Statuto 589 str. 4 ir 5 dalyse. Tai yra bausmės už 
plėšikavimą, atliktą kelių žmonių, kurie su parengtais pilti gink
lais įsibrovė į gyvenamąjį namą. 

Antras amnestuotasis, būtent Lieponis Juozas, buvo dar 
žymesnis nusikaltėlis: Kauno Apygardos Teismas už plėšikavimą 
1932 metais buvo nubaudęs j| sunkiųjų darbų kalėjimu net 19-ai 
metų. 

Tas pats ir su kitais šiuo aktu amnestuotais: Norkus baus
tas už plėšimus, nužudymus ir vagystes, Darulis už plėšimus ir 
taip toliau. Būdinga, kad amnestuotasis Pranas Kulikauskas buvo 
baustas už kitokius nusikaltimus: už nužudymą, vagystes, pa
vogto turto slėpimą bei supirkinėjimą ir, pagaliau, už pabėgimą 
iš kalėjimo. 

Iš šito sąrašo išsiskiria tik abu Vėliviai, kurie savo nusi
kaltimuose turėjo ir šiokių tokių politinės veiklos žymelių. Sujun
gimas į vieną malonės aktą politinių ir grynai nusikaltėlių mus 
įtikina, kad bolševikai stengėsi iš kalėjimų paleisti galimai dau
giau tokių žmonių, kuriais jie vėliau galėtų pasinaudoti. Pavyz
džiui, Pauliukonis iš kalėjimo išėjo, kaip kalinys ir tuojau pat 
grįžo į jį tarnautoju. Bolševikinis Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 
viršininkas priėmė Pauliukonį sanitaro pareigom. Kurį laiką jis 
dar tarnavo, bet, kaip lietuviai sako, vilkas visuomet į mišką 
žiūri. Pauliukonis buvo kriminalinis nusikaltėlis, kriminaliniu 
nusikaltėliu pasiliko ir įvedus bolševikinę santvarką Lietuvoje. 
Būdamas kalėjimo tarnautoju, jis turėjo teisę laikyti ginklą. Kar
tą, gavęs kelias dienas atostogų, Pauliukonis išvyko į provinciją 
ir pasinaudodamas turimu valdišku ginklu įvykdė naują plėšimą. 

Dabar patiems bolševikams savo amnestuotą kriminalinį 
nusikaltėlį reikėjo iš paujo grūsti į kalėjimą. Panašių atsitikfcfių, 
kaip su Pauliukoniu, buvo ir daugiau. 

(Bus daugiai) 

me, yra jau mirę. Garbės narys 
ministeris B. K. Balutis gyvena 
Londone. 

Universitetiniame gyvenime 
korporacija gyvai reiškėsi. Ji 
turėjo didelės įtakos studenti
jai ir daugelis kitų studentų or
ganizacijų ranka rankon ėjo su 
korp. "Neo Lithuania". Studen
tų reikalams korporacija leido 
žurnalą "Akademiką". 

Norėdama padėti savo na
riams eiti mokslą, korporacija 
įsigijo Kaune namus, kuriuose 
buvo studentų bendrabutis. Tai 
buvo didelė parama ypač tiems 
studentams, kurie neturėjo pa
kankamai lėšų. Namai buvo pa
statyti visuomenės aukomis, ku
rių dalį sudėjo Amerikos lietu
viai. Aukoms rinkti Amerikoj 
buvo sudarytas komitetas, ku
riame savo veiklumu pasižymė
jo Amerikos lietuvis Juozas Gin-
kus ir Pranas Narvydas. Korpo
racija, įvertindama tų dviejų lie
tuvių nuopelnus, išsirinko juos 
savo mecenatais. 

Korp. nariai, baigę aukštuo
sius mokslus, išėjo "į gyvenimą 
turėdami ne vien profesinį išsi
lavinimą, bet ir visuomeninį pa
tyrimą bei savo pasaulėžiūrą. 
Nepriklausoma Lietuva iš kor
poracijos susilaukė nemaža kul
tūrininkų ir patyrusių darbinin
kų: profesorių, pedagogų, advo
katų, te."sėjų, ekonomistų, gy
dytojų, inžinierių, aukštų valdi
ninkų ir keletą ministerių. 

Be tiesioginių studijų nariai 
aktyviai dalyvavo visuomenir.fi 
veikloj. Kai 1*40 m. birželio 15 
d. pirmieji okupantai bolševikai 
įžengė į Lietuvos žemę, korpora
cija skaudžiai nukentėjo. Pati 
korporacija, kai ir kitos lietu
viškos organizacijos, tuoj buvo 
okupantų uždaryta. Jos namai 
atimti ir gyveną juose studen
tai ;Ą\-:iikyti. 

Bolševikai, vykdydami pir
muosius areštus, suėmė veik
liuosius korporacijos narius. Tik 
karui prasidėjus vienas kitas iš
silaisvino, o kiti buvo nukankin
ti tardymo metu arba išgabenti 
į mirties stovyklas. Pirmasis 
trėmimas neaplenkė nei vieno 
jos nario. Tik laimingas atsiti
kimas vienam kitam davė pro
gos išvengti ištrėmimo Sibiran. 

Vokiečių okupacija irgi parei
kalavo korp. narių nemažų aukų. 
Daugelis korporantų nacių buvo 
suareštuoti, išvežti į Vokietiją 
ir uždaryti į koncentracijos sto
vyklas. Ne vienas ten baigė savo 
dienas nepakeldami kalinio kan
čių. 

Antrasis bolševikų sugrįžimas 
į Lietuvą — dabartinė okupaci
ja daugelį taurių lietuvių pri
vertė priešintis ir gintis ginklu. 
Trumpos, tačiau liūdnos žinios 
jau yra mus pasiekusios, jog 
partizanų mirtimi yra žuvę Lie
tuvoj likę kai kurie korp. nariai. 

Dalis korporacijos narių, per
gyvenusi šio karo sunkumus, 
išsilaisvinus iš kalėjimų, kacetų, 
ar išvengus Sibiro, laimingai yra 
pasiekę šį kraštą. Korporantai, 
gyvenantieji New Yorke, nese
niai buvo susirinkę Logan Inn 
svetainėje ir ten paminėjo savo 
organizacijos 28 metų sukaktį. 

Tai nebuvo džiaugsmo šventė, 
tačiau ir ne nusiminimo. Tei
singiau bus, jei pasakysiu, kad 
tai buvo savų jėgų patikrini
mas kovai, kuriai šiandien turi 
ryžtis kiekvienas lietuvis. 

Dar prieš iškilmingą sueigos 
dalį susirinkę "Neo Lithuania", 
"Filiae Lithuania", "Jaunoji Lie
tuva" ir "Viltis" korporantai įs
teigė sambūrį ir išsirinko vado
vaujamus organus. J valdybą bu
vo išrinkti: V. Abraitis, G. Si-
liūnienė, S. Mackevičius, J. Si-
rusas ir A. Gudaitis. Rev. ko-
misijon: Malinauskienė, J. But
kus ir K. Krulikas. Garbės teis
man: S. Jakštas, J. Kiaunė, Pap-
rockienė, Siliūnas ir A. Sodai-
tis. Susirinkusieji įsipareigojo 
jungtis į Lietuvos laisvinimo ko
vą. Iškilmingoj šventės daly vi
sų sveikintojų žodžiai ir linkė
jimai krypo vien apie Lietuvos 

Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštui 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI . . .  m e s  p e r  4 1  metus visiems išmokSjdme 

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2% milijono 

U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

l)ARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Trcčiadfenfafs nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak. 

laisvinimą. Korporaciją švenfės 
proga sveikino: Juozas Ginkis 
ir Pranas Narvydas, abudu korp. 
mecenatai, Simutis — Lietuvos 
Gen. Konsulato New Yorke ata-
che, O. Valaitienė — Moterų d-
Sagys — atsargos karininkų 
korp. "Ramovė" mecenatas, J. 
Liepinaitis —v- L. k. savanorių 
centro valdybos vardu, V. Alks
ninis — L. tremtinių d-jos New 
Yorko skyriaus vardu, Jazavitas 
— radijo kalbėtojas, R. Merke
lis, L. žurnalistų s-gos pirminin
kas — korporacijos "Samogitia" 
vardu, G. Siliūnienė — korp. "Fi
liae Lithuania" vardu, Sirusienė 
— korp. "Jaunoji Lietuva" var
du, A. Gudaitis — korp. "Viltis" 
vardu, St. Gudas —- ats. kari
ninkų korp. "Ramovė" vardu, 
Mackevičienė — skaučių vardu, 
Dr. Slavinskas — korp. "Fra-
ternitas Lithuania" vardu, Mont
vila — korp. "Šarūnas" vardu ir 
Malinauskas — korp. "Plienas" 
vardu. Taip pat susilaukta daug 

sveikinimų raštu iš bičiulių ir 
vienminčių, gyvenančių Ameri
koj, Kanadoj, Australijoj ir Eu
ropoj. Tačiau iš ten, kur korpo
racija gimė ir gyvavo, nesulauk
ta nei vieno žodžio, nes ten oku
panto maskolio kruvina ranka 
neleidžia nei vienam prabilti į 
laisvą pasaulį. 

Po gausių sveikinimų karp. fi
listeris Dr. Br. Nemickas, bu
vęs Vliko narys, turiningoj pa
skaitoj išdėstė korp. ideologiją. 
Koncertinėj daly, kurią išpildė 
"Aitvarų" kvartetas, vedamas 
muziko Mrozinsko, padainuota 
keletas nuotaikingų dainų. 

šventė buvo baigta studentiš
ku pobūviu. Jo metu tyliai skam
bėjo tradicinė daina "Lietuva 
brangi, mano tėvyne". Ji jaudi
no kiekvieną iki ašarų ir visus 
trumpai valandėlei grąžino į tė
viškę, į mielą Kauną, kur ant 
kalno dungso korporacijos rū
mai ir laukia sugrįžtant savo 
tikrųjų šeimininkų. A. Sd. 

TAUTINIŲ KORP. ŠVENTĖ CHICAGOJE 
Lapkričio 11-12 d.d. po visą 

pasaulį išsiblaškę neolithuanai 
minėjo Korp! Neo-Lithuania 28 
metų sukaktį. Tą dieną kiekvie
nais metais lyg kokia grandinė 
sujungia visus į vieną, stipriais 
ideologiniais ryšiais susietą, stu
dijų metais išaugusią akademi
kų šeimą. 

Chicagoje šią šventę antri me
tai mini jau nebe vieni neolithu
anai, bet ir kitų broliškųjų kor
poracijų, —r Filiae Lithuaniae, 
Jaunoji Lietuva, Lietuva, Her
cus Monte ir tremtyje įsisteigu
si Viltis, — nariai, dabar susi
lieję į vieną šeimą — Lietuvių 
Tautinių Korporacijų Sambūrį 
Chicagoje. Tai visiškai logiška, 
nes tremtyje, išnykus buvusiems 
organizaciniams rėmams, paliko 
visiems bendra jungtis — tau
tinė ideologija. Tokiu būdu šį 
kartą buvo švenčiama ir pirmo
sios Sambūrio metinės. 

Šventės išvakarėse, lapkričio 
11 d., žurnalistas Vyt. Kasniū-
nas per Margučio radiją supa
žindino čikagiečius su Korp! Neo 
-Lithuania ir Sambūriu. Koks 
nuostabus sutapimas: Ne^-Li-
thuania gimė tuo metu, kai nr 
sų laikinojoje sostinėje Kaune 
ir Lietuvos Universitete vyko 
aštrios kovos... dėl lietuvybės; 
ir dabar mūsų vienas svarbiau
sių uždavinių — išlaikyti lietu
vybę. 

Rytojaus dieną, lapkričio 12, 
įvyko pats minėjimas, kuria
me dalyvavo virš šimto Sambū
rio narių iš Chicagos ir josios 
artimųjų apylinkių. Sambūrio 
pirmininkas Dr. J. Paplėnas api
būdino tautinės studentijos gy
venimo raidą Nepriklausomoje 
Lietuvoje, okupacijų metu ir 
tremtyje. Užgniaužus lietuvių 
tautos laisvę, korporantai aktin
gai dalyvavo ir dalyvauja tautos 
laistė kovoje, rezistencinėje 

veikloje. Daug buvo nužudyta, 
kalinta, deportuota, dalis ir 
tremtyje fiziniai palūžo ir ] er-
anksti turėjo išsiskirti iš mūsų 
šeimos, jų tarpe garbės narys 
Antanas Smetona (Clevelande), 
inž. Tuskenis (Australijoje), 
prof. Dr. Elvikis (Chicagoje) 
ir kt. Visi žuvusieji pagerbti ty
los minute. 

Šventėje dalyvavęs Lietuvos 
Konsulas Dr. P. Daužvardis sa
vo sveikinimo žodyje džiaugėsi 
gausia akademikų šeima ir pa
žymėjo, kad šiuo metu Lietuvos 
byla daugiau domimasi įvairiuo
se valstybiniuose bei tarptauti
niuose organuose, kad visų mūsų 
pareiga visur ir kiekviena pro
ga Lietuvos bylą kelti ir visomis 
jėgomis dirbti, siekiant vieno 
tikslo — atstatyti Lietuvos 
Valstybės suverenumą. 

Raštu šventės dalyvius sveiki
no ALT Sąjungos pirm. adv. A. 
Olis, dėl ligos negalėjęs šventė
je dalyvauti, korporantų sambū
riai ir atskiri nariai iš New Yor
ko, Clevelando, Philadelphijou, 
Montrealio, Toronto, Vokietijos 
ir kt. Sambūrio nariai savo šven
tės proga pasiuntė ̂ sveikinimus 
garbės nariui ministeriui B. K. 
Balučiui, minist. St. Lozoraičiui, 
minist. P. žadeikiui, ALTS pirm. 
a d v .  A .  O l i u i .  „ • ,  

Posėdis baigtas Dr. T.* Dir
meikio paskaita, kurioje jis pa
vaizdavo vykstančią kovą dėl 
pasaulio taikos ir vienalytišku
mo, o taip pat ir mūsų vietą toje 
kovoje. 

Meninę dalį atliko buv. Korp! 
Filiae Lithuaniae pirm. operos 
solistė Sof. Adomaitienė, akom-
ponuojant muzikui A. Kučiūnui. 

Šventė baigta bendru pobūviu, 
per kurį šventės dalyviai atnau
jino savo asmeniškus ryšius, pa
sidalino naujais įspūdžiais. 

Sp. 


