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Birštonas pasilieka savo vietoj
Pagal pirmąjį Kauno hyd- 

roelektrinės jėgainės pro
jektą, ne tik Rumšiškės, bet 
ir Darsūniškis ir Birštonas 
turėjo paskęsti tvenkinyje. 
Jau buvo ieškoma net ir Bi
rutės bei Vytauto šaltinių 

• mineralinio’ vandens gyslų 
kitose vietose, projektavo 
sanatorijas kitoj pusėj Ne
muno ant kalno . . . Tačiau 
po kiek laiko projektas bu
vo pakeistas (sumažintas 
stoties pajėgumas) ir Birš
tonas su Darsūniškiu galė
jo pasilikti savo vietoje 
(Rumšiškės jau perkeltos ir 
jų senoji vieta jau apse
miama). Tačiau ir Darsū
niškyje ir Birštone reikės 
specialių apsauginių pyli
mų, kanalų ir vandens siur
bimo sistemų, nes vanduo 
ir ties tais miesteliais Ne
mune pakils.

SAVOTIŠKAI PAMINĖJO 
K. JOKUBĖNĄ

Sausio 8 dieną Vilniaus 
radijas paminėjo, kad tą 
diena suėjo 10 metų nuo 
poeto Kazio Jokubėno mir
ties. Paminėjo, kad K. Jo
kubėnas 1928 metais baigė 
Biržų gimnaziją, atvyko į 
Kauną, kad 1929 metais bu
vo išleistas jo eilėraščių rin
kinys "Giedanti žemė”, ir 
kad jis "apdainavo darbo 
žmonių vargus žiaurioje 
buržuazijos priespa ūdoje

Jugoslavai apsinuodijo Rytų
Vokietijos kepimo milteliais

Apie dvidešimt Jugoslavijos 
miestelio Subotica ir jo apylinkių 
vaikų buvo prieš pat Kalėdas nu
gabenti į ligonines su sunkaus 
apsinuodijimo ženklais. Ketverių 
metų Anton Kovacevic ir aŠtuone- 
rių metų Josef Berec mirė dar 
tą patį vakarą; penkių kitų gy
vybė dar tebekabo pavojuje. Ra
dijo siųstuvai, sunkvežimiai su 
garsiakalbiais ir laikraščiai uŽ- 
aliarmavo gyventojus, įspėdami 
nevartoti kepimo miltelių, ku
riuos Jugoslavijos įstaigos buvo 
importavusios Iš Vokietijos so
vietinės zonos. Ypač buvo jau
dinamas! dėl nuošaliau gyvenan
čių Ūkininkų, kurie neskaito laik
raščių ir negirdi radijo ir jau 
prieš kelias savaites galėjo būti 
nusipirkę tų miltelių.

Jugoslavijos užsienių prekybos 
įstaigos pastaruoju metu buvo 
gavusios įsakymą suintensyvinti 
prekybą su Rytų bloko kraštais, 
todėl tradiciškai iš Vak. Vokie
tijos bei Austrijos gaunami kepi
mo milteliai buvo pakeisti ga
miniais iš sovietinės zonos. Da
bar, kaip Jugoslavijos komunistų 
organas "Borba" praneša, paaiš- 

bei šaukė į kovą prieš iš
naudotojus”. Bet nei žodžio, 
kas atsitiko su Jokubėnu- 
”pražydus Lietuvoj laimin
giesiems laikams”. . . Ir nei 
žodžio anie tat kokiose ap- 
linkėse K. Jokubėnas mi^ė. 
(K. Jokubėnas tikrai buvo 
r e v oliucionieriškas poetas, 
bet valdžioj atsidūrusiems 
bolševikams jis nebepatiko, 
ir jie pasirūpino Jokubėną 
„sutvarkyti”: tenai jam ir 
nebepavyko sulaukti posta- 
Jininio „atodrėkio”).

STEPAS GRAUŽINIS 
DIRIGUOJA

Kauno muzikiniame teat
re paruoštas naujas spek
taklis - koncertas: rinkinys 
įvairaus žanro dainų, ro
mansų, šokių bei baleto iš
traukų. Koncertas bus kar
tojamas panašiai, kaip ir 
operos ar operetės. Koncer- 
tą-spektaklį parengė ir diri- 

■ guoja Stepas Graužinis.

NAUJAS PRAMONĖS 
RAJONAS KAUNE

Kaune, Žaliakalny supro
jektuotas naujas pramonės 
rajonas, kuriame numato
mos statyti šešios naujos 
įmonės: acetato šilko kom
binatas, medvilnės verpyk- 
la, vaisių ir daržovių kon
servų fabrikas, metalinių 
statybinių konstrukcijų ga-

kėjo, kad siunčiami maišai 
nebuvo atžymėti reikalingais 
ženklais ir gabenti drauge su 
siunta salietros, kurios pusės 
gramo užtenka suaugusiam nu
žudyti. Drauge gabenant, gami
niai susimaišė. Tiesa, jugosla
vų įstaigos tuoj miltelių parda
vinėjimą uždraudė ir neparduotus 
kiekius konfiskavo, bet vis dėlto 
reikia tikėti, kad didesni jų kie
kiai tebestovi šeimininkių spinte
lėse.

Tai nepirmas kartas, kad siun
tos iš sovietinės zonos sukėlė 
Jugoslavijos pyktį ir nepasiten
kinimą. Jau 1958 ir 1959 m. 
didesnis kiekis gautų automo
bilių, už kuriuos Tito turėjo 
apmokėti "kietesne valiuta", 
pasirodė netinkami ir buvo iš
imti iš apyvartos. Daugumas jų 
ir dabar teberūdyja netoli Bel
grado, nors Jugoslavijai labai 
stinga automobilių. Ir foto, radijo 
bei televizijos aparatų siuntose 
pastebėta stambių trūkumų, iš 
ko tenka susidaryti išvadą, kad 
sovietinė zona Jugoslavijai par
duoda ne pirmos eilės prekes, o 
atliekai us

Cleveland, Ohio

mykla ir iš dabartinių vietų 
numatyti perkelti cheminių 
dirbinių fabrikas ir medžio 
apdirbimo kombinatas. Pro
jektuojamas ir naujas gv- 
venamasai plotas 20-čiai 
tūkstančių gyventojų. Tiki
masi visa tai įvykdyti iki 
1966 metų. LNA

Palengvinimai 
pabėgėliams
Aukštojo Jungtinių Tautų Ko

misaro pabėgėliams biuletenyje 
pranešama, kad pagal pasirašytą 
Europos valstybių sutartį dėl vizų 
panaikinimo, pabėgėliams įva
žiavimas į Prancūziją ir į Bel
giją yra laisvas,, nes šių dviejų 
parlamentai sutartį jau rati
fikavo. Šią sutartį dar pasira
šė Liuksemburgas, V. Vokietija 
ir Olandija.

Eisenhoweris lankysis Sovietijoj 
ir Japonijoj

PREZ. EISENHOWERIS lan- 
kys Sovietiją birželio 10 - 19 
dienomis.

Susitarimas apsikeisti vizitais 
tarp prez. Eisenhowerio ir 
Chruščiovo buvo padarytas, kaip 
dabar aiškėja, praeitų metų lie
pos mėnesį, dar prieš viceprez. 
Nixonui išvykstant atidaryti ame
rikinės parodos Maskvoje. Ka
dangi prez. Eisenhoweris tą pla
ną paskelbė tik rugpiūčio mė
nesį, viceprez. Nixonui grįžus 
iš Maskvos, daugelis tikėjo, kad 
jisai užangažavęs tuos vizitus.

Grįždamas iš Sovietijos, prez. 
Eisenhoweris numato per Vla
divostoką pasukti į Tolimuosius

MV BIUDŽETAS
PASKUTINIS prez. Eisenho- 

werio biudžetas patiektas kong
resui. Jame numatoma 84 bil. dol. 
pajamų iš mokesčių ir 78.8 biL 
dol. išlaidų, paliekant apie 4.2 
bil. dol. pertekliaus valstybiniam 
debitui padengti. Tačiau dėl tos 
sumos kyla abejonių, nes į val
stybines pajamas jau įskaičiuoti 
padidinti pašto tarifai ir papil
domi gazolino mokesčiai, kurie 
dar nėra kongreso patvirtinti.

Naujajame biudžeto projekte 
numatoma per ateinančius fis
kalinius metus padidinti 5 nuo
šimčiais išlaidas erdvės tyri
nėjimams ir kitiems moksli
niams projektams. Taip pat ket
virčiu bilijono dolerių daugiau, 
negu praeitais metais, prašoma 
sveikatos, švietimo ir socialinių 
reikalų departamentui. Kari
niams reikalams išleisti numato
ma apie 41 biL dolerių,

Per šventes beveik visose lietuvių kolonijose mažiesiems lietuviukams buvo suruoštos eglutės. 
Ten, kur veikia šeštadieninės mokyklos, mažieji turėjo progos parodyti savo talentus. Štai vaizdas 
iš Brooklyno šeštadieninės lituanistikos mokyklos kalėdinio spektaklio, kuriame buvo suvaidinta 
"Grybas". Nuotraukoje Baltrušaitytė ir Leveckytė, prie eglutės vaidinusios grybus.

Vyt. Maželio nuotrauka

Lietuvos Diplomatijos Šefo protestas Norvegijai
Norvegijos vyriau s y b ė 

pasirašė su Sov. Sąjungos 
vyriausybe susitarimą su
tvarkyti abiejų pusių eko
nominėms, turto ir kitoms

Rytus, aplankydamas Japoniją ir 
kitus kraštus. Baltieji Rūmai 
prieš kurį laiką buvo tą planą 
dementavę, tačiau dabar aiškėja, 
kad pasitarimai tuo reikalu 
vyksta su Washingtone viešinčiu 
Japonijos premjeru Kishi.

Ta proga taip pat išaiškėjo, 
kad praeitą vasarą iš Sovietijos 
per Vladivostoką norėjo grįžti 
ir viceprez. Nixonas, bet rusai 
tada nedavė leidimo.

JAV užsienio politika turi turėti 
platesnes perspektyvas

"Būtų rizikinga bazuoti ame
rikinę politiką prielaida, kad so
vietinis imperializmas pradedąs 
nusilpti, gerėjant gyvenimo stan
dartui Sovietijoje, - tokį įspė
jimą senato užsienių reikalų ko
mitetui atsiuntė grupė Harvardo 
tarptautinės politikos ekspertų.

Harvardo universiteto tarptau
tinių reikalų centras, vadovau
jamas Roberto R. Bowie, buvu
sio valstybės departamento po
litikos planavimo viršininko, pa
ruošė ir įteikė senato užsienių 
reikalų komitetui 82 psl. memo
randumą, pavadintą "Ideologija

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
♦JAPONUOS kairieji studentai 

planuoja naujas riaušes, kai 
premjeras Kishi sausio 24 grįš 
iš JAV, pasirašęs savitarpinės 
pagalbos sutartį. Sutartis dar tu
rės būti Japonijos parlamento 
ratifikuota. Ja Japonija nutrau
kia savo ligšiolinį formalų 
neutralumą, įsijungdama į Va
karų bloką, bet joje yra pavo
jingų spragų abiems partne
riams.

JAV pagal tą sutartį sutinka 
pasitarti su Japonija, prieš pa
naudodama savo bazių įgulas bet 
kurios agresijos atveju Azijoje. 
Praktiškai tai reiškia suteikimą 
Japonijai tam tikros veto teisės. 
Japonija nesipriešins, jei ame
rikinės įgulos iš jos teritorijos 
bus panaudotos prieš agresorius 
Laose, bet ji gali priešintis, jei 
jas bus norima naudoti prieš 

KAIRĖJE: Šiuo metu New 
Yorke dviejose galerijose išsta
tyti dail. R. Viesulo litografiniai 
darbai sukėlė didelį susidomė
jimą lietuviuose ir amerikiečiuo-. publika nutarė sušaukti Lotynų 
se. Nuotraukoje: V. ir E. Ra- 
steniai su dail. .Mikšiu žiūri į 
vieną R. Viesulo darbą.

Vyt. Maželio nuotrauka

p r e tenzijoms, liečiančioms 
J^atvijos, Lietuvos ir Esti
jos "sov. soc. respublikas” 
ir Karelijos "auton. sov. 
soc. respubliką”.

Susitarimo esminis turi
nys yra toks: Sov. Sąjungos 
vyriausybė nereikš Norve
gijos vyriausybei pretenzi
jų, kurios kilo prieš 1941 
metus ir liečia turtus, esan
čius Norvegijos teritorijoje 
ir priklausančius fiziniams 
ir juridiniams asmenims 
Latvijoj, Lietuvoj ir Estijoj 
ir Karelijos ”auton. sov. 
soc. respublikoj".

N o r vegijos vyriausybė, 
veikdama savo ir savo pilie
čių vardu, nereikš Sovietų 
Sąjungos vyriausybei ir ki
taip nepalaikys pretenzijų, 
kurios kilo prieš 1941 me
tus ir yra pasekmė nacio
nalizacijos vykdymo Latvi-

ir užsienių reikalai".
Memorandume ekspertai sako, 

kad "demokratija neišsilaikys, 
vien tiktai reakcijomis į tironų 
grasinimus... Mūsų užsienių po
litika turi turėti platesnes per
spektyvas, negu tos, kurias su
kelia nuolatiniai kivirčai su So
vietija."

Harvardo ekspertai siūlo 
platesnio masto pagalbą ūkiškai 
atsilikusiems kraštams ir padi
dinti kontaktus su asmenimis iš 
komunistų valdomo pasaulio, 
ypač intelektualais.

komunistinę Kiniją, nes ji bijo
sis, kad Kinija nebombarduotų jos 
teritorijos. Šį pavojų daugiausiai 
ir ryškina sutarties priešai.

Kitas pavojus Amerikai slypi 
tame, kad po Kishi valdžion gali 
ateiti mažiau palankus amerikie
čiams premjeras, ir jis gali blo
kuoti kiekvieną amerikinio sep
tintojo laivyno pajudėjimą.

♦ JAV baigė statyti karo lai
vyno ir aviacijos bazę Rotoje, 
Ispanijoje, kainavusią apie 120 
mil. dol. Ji tylomis buvo pradė
ta ruošti prieš penkerius metus 
ir dabar nusitęsia dvylika mylių 
Cadizo įlankos pakrante Ir yra 
viena iš didžiausių karinių ba
zių visoje Europoje.

Bazei paliktas ispaniškas Ro
tos vardas ir joje plevėsuos Is
panijos vėliava, nominaliai ją 
skaitant ispaniška su "pinigus 
mokančiais svečiais" amerikie
čiais iki 1963 m., kol dar JAV 
galės laikyti savo įgulas Maroke.

♦ KUBA ir Jungt. Arabų Res-

Amerikos, Afrikos ir Azijos ūki
škai atsilikusių kraštų konfe
renciją Havanoje ateinantį rugsė
jį 

jos, Lietuvos ir Estijos 
”sov. soc. respublikose” ir 
Karelijos "auton. sov. soc. 
respublikoj”a

Visoms pasakytoms abie
jų pusių pretenzijoms su
tvarkyti, o taip pat atlygin
ti už laivus, kuriais Norve
gijos piliečiai karo metu bu
vo pabėgę į Sov. Sąjungą, 
Sov. Sąjungos vyriausybė 
.pasižada užmokėti Norvegi
jos vyriausybei 500,000 nor
vegų kronų.

Dėl to susitarimo Lietu
vos Diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis yra pasiuntęs no
tą Norvegijos užsienio rei
kalų ministeriui. Notoje pa
reiškiama, kad Lietuva yra 
neteisėtoj karinėj okupaci
joj, kurią jai primetė smur
tu Sov. Sąjunga. Vadinamo
ji Lietuvos "sovietinė socia
listinė respublika” tėra so
vietų padaras, kurį Mask
vos vyriausybė panaudoja 
okupacijai užmaskuoti. Lie
tuvos Valstybė, kuri palaikė 
diplomatinius ir draugingus 
santykius su Norvegija, te
beegzistuoja de jure. Sov. 
Sąjunga nėra įgijusi suve
renumo Lietuvoje ir neturi 
teisės jo vykdyti. Todėl 
Sov. Sąjunga neturi teisės 
atstovauti Lietuvos Valsty
bę ir ypač — disponuoti jos 
ar jos piliečių turtu, teisė
mis, interesais ar prievolė
mis.

Nota užbaigiama kon
statavimu, kad tokiomis ap
linkybėmis kalbamas Nor
vegijos vyriausybės susita
rimas su Sov. Sąjunga ne
turi Lietuvai galios. Be to, 
pareiškiami visi rezervai dėl 
žalos, kurios galėtų pada-. 
ryti Lietuvai ir jos pilie
čiams susitarimo sudary
mas ir vykdymas,

• Kard. Ottaviani pamok
slas, pasiekęs atgarsio vi
same pasaulyje (žiūr. Dir
vos 7 nr.), buvo pasakytas 
Santa Maria Maggiore ba
zilikoje, laikant pamaldas 
už Tylos Bažnyčią Vengri
joje. Tokios pamaldos už 
kurio nors' sovietų pavergto 
krašto Tylos Bažnyčią toje 
bazilikoje yra laikomos 
kiekvieną mėnesį.

♦ KIPRO nepriklausomybės pa
skelbimas atidėtas vienu mėne
siu, Londono pasitarimuose iški
lus nuomonių skirtumui dėl britų 
bazių dydžio.

* JAV Aukščiausias Teismas 
pakeitė nuo 1950 m, veikiantį ka
rinės teisės kodą.paskelbdamas, 
kad civiliai, lydį JAV karines 
pajėgas į užjūrius, taikos metu 
negali būti teisiami karinių 
teismų už jokį nusikaltimą.
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Kas kaltas dėl Lvovo žudynių?
Praeitą pavasarį Maskvos 

pradėta šmeižtų ir kompromita
cijų akcija, su kurios neviena 
apraiška pasitraukusių į Vakarus 
lietuvių adresu jau esame susi
dūrę, vis dar tebeplečiama. Pa
staruoju metu pasaulinę spaudą 
jaudina Vak. Vokietijos pabėgė
lių ministerio Th. Oberlaenderio 
atvejis, kuris apkaltintas karo 
metu vadovavęs iš antikomunistų 
ukrainiečių ir gudų sudarytam 
taip vadinamam Lakštingalos ba
talionui, ir tas batalionas, at
vykęs po rusų pasitraukimo į 
Lvovą, išžudęs 2,400 ukrainiečių, 
bolševikų nespėtų pasimti ka
linių. Oberlaenderio teigimu, 
Lakštingalos batalionas per 6 
dienas, kuriomis ilsėjosi Lvove, 
nepaleidęs nė šūvio, o kaliniai 
buvę išžudyti pasitraukiančių 
bolševikų.

Toks atvejis nebe pirmas. Pa
našiai rusai skelbė ir apie Ka- 
tyno žudynes, panašiai kalba ir 
apie įvykius Lietuvoje, kur, an
trą kartą okupuojant Lietuvą, 
savo padarytuosius nusikaltimus 
primeta "besitraukiantiems fa
šistams".

Th. Oberlaenderio atveju yra 
sudaryta tarptautinė tyrinėjimų 
komisija, kuri jį jau apklausė. 
Komisijos sprendimas bus pa
skelbtas, tik galutinai pabaigus 
tyrinėjimus. Plačiau tuo reikalu 
pasisakė komisijos narys K. R. 
van Staal, Tautinio komiteto ko
vai su koncentracijos stovyklų 
sistema" sekretorius olandų lai
kraščio "Elseviers Weekblad" 
skiltyse, Čia pateikiame jo 
straipsnio vertimą.

♦

Aštuoniolikai metų praėjus nuo 
Lvovo žudynių, pasauliui iškel
tas klausimas, kas yra tų įvykių 
kaltininkas. Panaudodama visas 
propagandines priemones, Mas
kva apkaltino, kad 1941 m. bir
želio ar liepos mėnesiais įvyk
dytų žudynių kaltininkas esąs V* 
Vokietijos ministeris Oberlaen- 
der.

Hitlerio ekspansyvumas, kuris 
ir Olandijai užmetė nacionalso- 
cializmo botagą, Europos istori
joje yra įrašęs ne vieną kruviną 
puslapį. Dar nevisur nacizmo 
padarytos žaizdos užgydytos, dar 
vis laisvojo pasaulio žmones te- 
beslėgia baisių atminimų slogu
tis.

Ryšium su istoriniais įvykiais 
paminėti toki vardai, kaip Var
šuva, Roterdamas, Belgradas, 
tuojau iššaukia atminimus žiau
rumų, kurie buvo padaryti vokie
čių tautos vardu. Dabar prie tų 
vardų prisidėjo ir Lvovas. Tūks
tančiams, kurie tuos žiaurumus 
matė ir pergyveno, tas vardas 
tapo teroro simboliu. Kad vokie
čiai galėjo dalyvauti tuose siau
binguose darbuose, atsimenant 
1941 metų baisiųjų mėnesių si
tuaciją, galima prileisti. Tačiau 
būdinga, kad kaltinimas dėl to 
iškeltas Vak. Vokietijos politi
kui, kuris jau šešerius metus 
eina ministerio pareigas, anks
čiau tokiems negirdėtiems prie
kaištams neiškylant.

Kad kaltinimas ateina iš Mas
kvos, nieko nestebina, bet vien 
dėlto kaltinimai dar negali būti 
netikri. Tačiau, kad jie tik da
bar iškeliami, jau verta pagal
voti. Laiko skirtume tie apkal
tinimai įgauna piktos kompro
mitacijos atspalvį. Ministeris 
Oberlaender į Maskvos kaltini
mus atsakė kategorišku "Ne". 
Lieka klausimas: kas teisus?

Kremlius pareikalavo sudaryti 
tarptautinę pogrindžio kovotojų 
komisiją, kad ji patikrintų Mas
kvos teigimų tikrumą. Ir Vak. 
Vokietijos ministeris su tuo pa
siūlymu sutiko, nes tarptautinės 
buv. Hitlerio režimo priešų ko
misijos sprendime mato galimy
bę apginti savo garbę. 1944 liepos 
20 akcijos dalyvis, Šiandien buv. 
pogrindžio kovotojų organizaci
jos pirmininkas, ėmėsi iniciaty 
vos. Jis apeliavo į užsienio d - 
mokratus, kurie karo metu su 
pavojumi gyvybei kovojo prieš 
hitlerizmą, ir jie atsiliepė.

Haagoje, "tautų teisės mies
te", sudaryta penkių buvusių po
grindžio narių komisija. Salia 
teisininko Hans Cappelin, kuris 
karo metu pasidarė norvegų pa
sipriešinimo vokiečių okupacijai 
simbolis, komisijoje yra danas 
Ole Bjoern, taip pat teisininkas 
ir kiekvieno totalitarizmo prie-

šas, Danijos konservatorių par
tijos lyderis, buvęs ministeris 
ir parlamento pirmininkas. Bel
gų katalikų prof. Peeters, Žmo
gus, kuris ilgą laiką yra išbuvęs 
SS kone, stovyklose. Šveicaras 
teisininkas Dr. Kurt Schoch ir 
Šių eilučių autorius taip pat su
tiko dalyvauti komisijoje. Jos

Žvalgybą kova (37)

DENISA PRISIEKIA KERŠYTI UŽ ZOLA
Denisa greitai apsisprendžia. 

Dar tėvui Moulin nespėjus jos 
sulaikyti, ji užsimeta ant peties 
skarą ir nueina žemyn į smuklę.

Krata pačiame įkarštyje. Žan
darai neranda nieko įtartino. Jie 
vėl susirenka smuklės kamba
ryje.

Viršila, aukštas blondinas, su
stoja priešais Denisą.

- Kas tamsta esi?
Ji žiūri į jį, tartum nesupras

dama.
- Ni deutch, - atsako.
- Išversk, - įsako viršila šei

mininkui.
Tėvas Moulin verčia pokalbį.
- AŠ vadinuosi Denis Roux, - 

paaiškina mergina.
- Ką čia veiki?
- Atvykau aplankyti savo drau

gę, pono Moulin dukterį.
- Dokumentai!
Denisa ištraukia savo pasą. 

Jis yra suklastotas, paskubomis 
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Afrikoje šis tas pasikeitė...

uždavinys yra sunkus ir labai 
atsakingas. Jai pasisekė užsi
tikrinti talką vyro, kurio vardas 
daugeliui buv. kacetininkų labai 
gerai žinomas - olando Joop 
Zwart; jis bus techninis komi
sijos sekretorius ir tvarkys or
ganizacinius tyrinėjimų reikalus.

Žinoma, kvotos metu negalima 
teikti jokių informacijų apie jos 
eigą, nes kilę komentarai galėtų 
atitinkamai paveikti tolimesnę 
tyrinėjimų eigą, ir man nemalo
nu, kad vokiečių socialistai, su 
kuriais mane riša tiek draugiškų 
ryšių, jau dabar, nelaukdami kvo
tos duomenų, pradėjo reikalauti 
ministerio atsistatydinimo. Toks 
reikalavimas gali turėti įtakos 
kvotai ir pažeisti asmeninį oru
mą tuo momentu, kada dėl ne
aiškių priežasčių iškeltas toks 
grubus kaltinimas prieš laisvo
sios Vokietijos dalies viešojo 
gyvenimo asmenybę. Į, tarptau
tinės tyrinėjimų komisijos, kuri, 
Žinomo "Tautinio komiteto kovai 
su koncentracijos stovyklų sis
tema" .pagelbima, savo darbą 
vykdo sine ira et studio, spren
dimą neturės įtakos nei tik nei 
viena besiginčijanti, bet ir tre
čioji pusė.

K.R. van Staal

atspausdintas ir toli gražu ne
tobulas darbas.

Viršila tikrina jį. Šeimininkas 
ir Denisa žiūri į jį. Iš lauko 
girdėti artėjąs patrankų dundė
jimas.

- Kur kelionės leidimas? - 
klausia žandaras.

- Turiu jį viršuje, kambaryje.
- Atnešk.
Denisa užlipa laiptais į kam

barį, kuris jau iškrėstas. Ji išima 
pranešimą, kurį Labrooy jai buvo 
davęs pergabenti per frontą, iš 
suknelės iškarpos ir paslepia po 
čiužiniu.

Ji bando laimėti laiko, nes ne
turi jokio kelionės leidimo. Ji 
turi sugalvoti, kaip teisintis.

Jai grįžtant į smuklę, namo 
durys staiga atsidaro. Jose sto
vi jaunas vokiečių leitenantas.

- Visiems išeiti. Tuoj iš
vykstame, - sušunka.

Denisa prisispaudžia prie

NAUJOJO KULTO ŽENKLAS?

Prieš porą savaičių sovietinė 
Pravda pirmą kartą sovietinės 
spaudos istorijoje įsidėjo savo 
diktatoriaus šaržą (cartoon), pa
darytą ruso Jefimevo ir vaizduo
jantį Chruščiovą, griaujantį 
sniego senį, pavadintą "Šaltuoju 
karu".

Pravdos piešinys, kaip atrodo, 
yra dalis pradedamos akcijos 
padidinti Chruščiovo populiaru
mą, parodant jį žmoniškesnių už 
Staliną, kuris niekad neleido 
spausdinti nors ir labiausiai iš
dailinto savo šaržo.

Prieš kiek laiko Pravda buvo 
perspausdinusi vieno vengro 
pieštą panegiriŠką Chruščiovo 
šaržą.

Britų šnipo atsiminimai

sienos. Jos širdis smarkiai 
plaka, bet ji nepajuda.

Puse minutės vėliau smuklė 
tuščia. Lauko žandarai, įgėrę 
kareiviai, leitenantas - dingo, 
kaip vaiduokliai.

- Na, šį kartą dar laimingai 
baigėsi, - atsidūsta tėvas Mou
lin. - Einame, negalima gaišti.

Valanda vėliau Denisa pra
šliaužia frontą. Viskas pasiseka 
daug paprasčiau, negu buvo gal
vota. Nes frontas jau įra. Feld
maršalo Montgomery ir generolo 
Patton junginiai veržiasi rytų 
kryptimi. Jie bando vokiečius 
apsupti.

Denisa atlieka savo misiją ir 
grįžta į Paryžių. Rugpiūčio 4 
popietę ji susitinka su Viktoru 
Maynard-Labrooy mažame vieš
butėlyje šalia Louvro muziejaus.

Spontaniškai jis ją apkabina:
- Esu toks laimingas, kad grį

žai.
Paskui jis ją paleidžia, atsi

sėda ant lovos ir rūko.
- Gali atvirai atsakyti į mano 

klausimus?
- Žinau, ko nori klausti: ar 

Zola yra išdavikas ar ne? AŠ 
negaliu tau atsakyti. Vokiečiai 
kažką žinojo. Jie iškrėtė so
dybą, kurioje nakvojau. Tai 
reikštų, kad Zola nekaltas, bet...

Labrooy kraipo galvą.
- Namo krata buvo grynas su

tapimas. Nes jeigu kas nors būtų 
tave išdavęs vokiečiams, jie, kad 
ir skubiai traukdamiesi, būtų tave 
pasiėmę. Taip labai jau jie ne
skubėjo, kad paliktųnelietę svar
bią pogrindžio agentę.

Denisa nieko neatsako. Ji nori 
ginti Zolą, bet Labrooy žodžiai 
yra įtikinantys.

Nuo tos valandos Denisa nieko 
daugiau nepatiria apie Labrooy 
planus ir sumanymus. Ji mato jį 
kasdieną ir nuolat pagauna jo 
įsimylėjusį žvilgsnį. Jis užsida
ręs ir nekalbus. Ar ji prarado 
jo pasitikėjimą? Ar jis gėdijasi 
savo įtarimų dėl Zolos? O gal 
jo įtarimai pasitvirtino!

Praslenka savaitė. Ateina 1944 
rugpiūčio 1L

Denisa su savo drauge gyvena 
prie rytinės geležinkelio stoties. 
Paryžius vis dar tebelaukia iš
laisvinimo. Pogrindis vis dar ne-

Sovietų generolai ir politinis aparatas (2)

Slaptasis Įsakymas
Nr.2227

Pasibaigus pilietiniam karui, 
ir toliau plečiant raudonąją ar
miją (1922 - 1936), karininkų 
kadrai buvo papildomi prieaugliu 
iš savų komunistinių mokyklų. 
Likusieji seni karininkai vienas 
po kito įstodinėjo į partiją ir 
tuo būdu atsidarė kelią aukštyn 
kopti. Pastebėtina, kad beveik 
visi komisarai pasiliko savo vel
tose, nes jie partijai sudarė ga
rantijas, kad išliks komunistinis* 
kursas. Per tą laiką išsivystė 
šifcks toks karininkų ir komisarų 
suartėjimas.

Kai Stalinas per Ježovą pradė
jo beatodairiškus kariuomenės 
valymus, jų buvo paliesti tiek 
karininkai, tiek komisarai. Kai 
buvo nužudytas maršalas Tucha- 
čevskis, jo komisaras Gamarni- 
kas nusišovė. Tas pat atsitiko 
su laivyno viršininku adm. Or
lovu ir komisaru Luniku.

STALINAS KEIČIA LINIJĄ

Prasidėjus II Pasauliniam ka
rui, karininkų kadro dauguma 
susidėjo iš vyrų, baigusių ar
mijos mokyklas. Jų komisarai, 
jau buv. karinės-politinės Lenino 
akademijos mokiniai, buvo iš
auklėti pertempto "budrumo" ir 
nepasitikėjimo "gryniems karei
viams" dvasioje. Senasis prie
šiškumas vėl atgijo. Karo meto 
įsakymai reikalavo, kad komi
saras nuolat kontroliuotų dalinio 
vadą. Vadai, tokioje sunkioje 
būklėje kovodami, pasijuto įžeisti 
ir pažeminti. Kilo vis didesnė 
įtampa, kurios pasėkoje silpo 
kovingumas.

1942 m. rugpiūty Stalinas slaptu 
įsakymu Nr. 2227 vėl įvedė ar
mijoje vadų principą. To pasė
koje daugelis komisarų tapo dalių 
vadais, kiti buvo paskirti savo 
ligšiolinių vadų pavaduotojais po
litiniams reikalams. Tik jie jau 
nebeturėjo teisės maišytis įvadų 
įsakymus. Tuo būdu praktiškai 

turi įsakymo pradėti veiksmus. 
Paryžiečių nervai įtempti iki 
kraštutinumo.

Denisa ruošiasi išeiti. Staiga 
atsidaro durys. Liesas, išblyškęs 
vyras su akiniais stovi prieš De
nisą. Jis dreba visu kūnu.

- Maksai! - sušunka Denisa.
Jei jau aišku, kažkas atsitiko. 

Maksas yra brolis jos mylimojo, 
žmogaus, kuris pogrindžio są
jūdyje žinomas Zolos vardu.

- Jis yra areštuotas, - sako 
Maksas, sėsdamas kėdėn.

Denisa griebiasi už krūtinės.
- Jie paėmė jį Šį rytą iš jo 

buto. Nežinau, ar Jis dar tebėra 
gyvas.

- Nieko daugiau? - klausia ji.
- Progą pagavęs, jis namo sar

gui - tu žinai, Duvalis yra mūsų 
draugas - pašnibždėjo: "Aš esu 
išduotas". Tai visa. Daugiau 
nieko negaliu pasakyti.

Pro storus akinius Maksas 
stebi jauną moterį. Jos ploni 
pirštai sugniaužti į kumštis.

- Ar tu žinai, kas jį galėjo 
išduoti?

- Ne, - atsako ji. - Nežinau. 
Bet prižadu tau, Maksai, aš su
rasiu. Ir sužinojus, aš ne- 
nurimsiu, kol ateis jo galas. 
Nors į pasaulio kraštą turėčiau 
Jį vytis...

(Bus daugiau)

♦ MENŠIKOVAS, Sovietijos 
ambasadorius, grįždamas, Wa- 
shingtonan, atvežė prez. Eisen- 
howeriui dvi dėžes asmeninių 
Chruščiovo dovanų.

buvo panaikinta politinė kari.iin- 
kų kontrolė.

KAS LAIMĖJO KARĄ?
Nuo 1944 metų, kada pranyko 

pralaimėjimo pavojus, politiniai 
pavaduotojai vėl atkuto. Tuoj at
gijo sena nesantaika, kuri karo 
pabaigoje prasiverždavo atvirais 
susikirtimais. Ypač okupuotuose 
kraštuose buvusieji komisarai 
prasiveržė priekin, susidūrus su 
politiniais klausimais.

Tačiau ginčai kildavo ne tik 
dėl kasdienių reikalų. Dvi pagrin
dinės problemos kiršino vadus ir 
jų politinius pavaduotojus:

♦ kas laimėjo karą: partija ar 
armija?

♦ santykiai su sąjungininkais.
Kiekvienas dalinio vadas gal

vojo sutartinai su kareiviais, kad 
tik armijos pastangos, jos kovin
gumas ir vadų sugebėjimas nu
lėmė karą. Bet taip negalvojo 
partija. Kiekvienoje politinio 
švietimo pamokoje po karo buvo 
kalama kareiviams, kad karą lai
mėjusi komunistų partija. Ji 
viena įveikusi antisovietinio ar
mijos elemento defetizmą ir iš
auklėjusi kareivius neapykantos 
priešui dvasioje. Ji sužadinusi 
pavienio kovotojo patriotinius 
jausmus, kad jis parodytų didesnį 
drąsumą. Partija taip pat išaiš
kinusi "vokiečių žvėriškumus", 
paskatindama kerštingumo jaus
mus. Ir pagaliau partija komu
nizmui ištikimus vadus įstačiusi 
į teisingus postus. Ji taip pat su
organizavusi milžinišką partiza
nų judėjimą, kurių pagalbą armija 
tuoj pajutusi.

Ir santykiuose su sąjunginin
kais partijos nuomonė skyrėsi 
nuo armijos, kuri 1945 m. buvo 
draugiška anglams ir amerikie
čiams, juose matydama ginklo 
draugus, su kuriais drauge buvo 
nugalėtas priešas.

Bet Stalino įsakymu jau karo 
metais politiniai karininkai pra
dėjo skiepyti neapykantą "apkiau- 
tusiems sąjungininkams". Pra
džioje buvo priekaištaujama, kad 
vakariečiai sąmoningai vilkiną 
antrojo fronto sukūrimą. Vėliau 
raudonarmiečiams buvo kalama, 
kad vakarų valstybės tik dėlto 
išsikėlusios Į kontinentą, kad 
lengvu pasivaikščiojimu po Ru
sijos sumuštą Vokietiją sovietų 
armijai sukliudytų "išlaisvinti" 
visą Europą. Ir pagaliau tuoj 
po karo politiniai,karininkai pra
dėjo aiškinti, kad anglai ir ame
rikiečiai Vokietijoje ir Austri
joje esą priešai, kurie ruošiąsi 
užpulti Sovietiją.

VĖL KOMISARŲ KONTROLĖ

Gerai apmokytas politinis apa
ratas be abejo pravedė savo 
tezes. Ir karininkų kadras, ypač 
po Žukovo išėjimo, vėl atsidūrė 
visiškoje politinių pavaduotojų 
rankose. Tiesa, nėra dvigubo įsa
kymo davimo, bet sekimas dėlto 
yra dar intensyvesnis.

Politiškai bespalvis gynybos 
ministeris marš. Malinovskis 
neturi jokios įtakos savo karinin
kijos pažiūrų formavime. Jas 
vairuoja jo politinis pavaduo
tojas, politinio štabo viršininkas 
gen. Golikovas. Jį remia du pa- 
gelbininkai - gen.leitenantai Je- 
fimovas ir Šatilovas.

Jeigu norima svarstyti, ar so
vietų karininkija, ypač sovieti
niai generolai turi bet kokią 
laisvę, reikia atsižvelgti į jos 
santykių eigą su politiniu apa
ratu. O ji rodo, kad partijos ga
lia armijoje per jos politinį apa
ratą šiandien yra labiau su
stiprinta ir užtikrinta, negu bet 
kada anksčiau. (tp)
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Džiaugsmo žiežirba liūdesyje
Praėjusių metų pabaigoje teko 

turėti labai nuobodaus darbo - 
taisyti korektūras. Taisyti pir
mąją, paskui dar antrąją korek
tūrą yra vienas iš pačių įkyriau
sių ir baisiai bukinančių užsi
ėmimų. Jo baisumą tegali su
prasti tik rašto žmonės, ku
riems protarpiais tenka patekti 
į tą vergiją. Man toks rašalinis 
malonumas kaip tik ir pasitaikė. 
Praėjusiais metais buvau paruo
šęs kiek stambesnį tomuką, ku
rio pirmoji dalis - keli šimtai 
puslapių - pernai buvo baigti su
rinkti V. Vijeikio spaustuvėje 
Chicagoje ir dabar pradėti spaus
dinti.

Ten buvo pastanga peržvelgti' 
paskutinius penkiolika mūsų 
"tremties metų". Jei jau korek
tūrų skaitymas nebuvo linksma 
pramoga, tai tų daugelio puslapių 
turinys man pačiam protarpiais 
iš naujo kėlė pasibaisėtiną liū
desį. Kiek kovų, kiek ginčų, kiek 
polemikų, kiek nevienybės! Kiek 
nesąmonių, pagiežos, juodų spal
vų! Kiek beprasmiško varžymo
si dėl valdžios ir garbės! Kiek 
rietenų dėl dalykų ir principų, 
rodos tokių aiškių, tokių akivaiz
džių, taip nesunkiai iš karto su
prantamų!...

Bet mes vis "kovojam": gin
čijomės, neigėm politikos ir vi
suomenės gyvenimo elementorių, 
juokingiausiais ir dirbtiniausiais 
fasadais puošėm ir iškraipėm 
savo tautos ir savo pačių liki
mą. Kol visi pagaliau atsidūrė
me į tą patį nuovargio, pasibo- 
dėjimo, indiferencljos uostą. Ir 
pajutome, kad atėjo laikas viską 
pervertinti ir vieną kartą su
prasti, net sutikti su tuo, ką taip 
karštai neigėm prieš penkiolika 
ar net dešimtį metų.

☆
Kur dingo šūkiai ir principai, 

prieš dešimtmetį ir dar kiek 
anksčiau skelbtieji mūsų pabė
gėlių spaudoje Vokietijoje, kad 
dabar "lietuvio tautos poten
cialas yra tremtyje"? Kur dingo 
programos, kad Vlikas tai Lie- 
vos seimas, o jo Vykdomoji Tar
yba - tai Lietuvos vyriausybė? 
Kur sutirpo egzilinės valdžios 
mitai? Kas dar vadovaujasi "gau
tais iš krašto įgaliojimais" mus 
rikiuoti ir valdyti? Kokiu pagrin
du toliau šinkuoja vyną Vlikopir
mininko preL M. Krupavičiaus 
"pilnai ir deramai paskirtas Lie
tuvos Respublikos ambasado
rius" Bonnoje?...

Gal kas vienatvėje ir to
liau tebegyvena tais mi
tais. Bet būtų vaikiška ne
justi, kad plačioje laisvųjų 
lietuvių visuomenėje tos rūšies 
mitai yra senai ir galutinai mi
rę. Jei sąžiningieji ir rimtes
nieji publicistai dar kartais grįž
ta prie jų, tai kad pervertintų 
visą "tremties balansą" ir gi
liau žvelgdami įsakmiai paneigtų 
tai, kas anuomet buvo prisispy- 
rusiai teigta.

Patikėsite ar ne, bet paskendus 
korektūrų taisymo nuobodulyje 
mane aplankė ir vienas labai 
šviesus pragiedrulis. Sunkiausio 
liūdesnio slėgimo valandomis - 
tai man buvo nauja, net nelaukta 
džiaugsmo žiežirba. Ir drauge 
įsitikinimas, kad anos ilgos ko
vos ir rietenos, anų nemigo nak
tų kentėjimai, kartūs išgyveni
mai ir dantų griežimas, - mano, 
mūsų ir visų kitų - nebuvo vi
siškai veltui. Šis tas buvo pa
daryta, kas išliko, kas įtikino ir 
kas dar galės būti sėkla ateičiai.

Mat, štai į mano rankas pateko 
vienas referatas apie "tremtinių 
uždavinius iš 15 metų nuotolio". 
Jis berods sudarė Lietuvių Fronto 
Europoje leidžiamo biuletenio 
dalį ir netrukus buvo spausdi- 
nams kaikuriuose laikraščiuo
se, jų tarpe "Europos Lietuvio" 
savaitraštyje. Referato auto
rius - Julius Vidzgiris. Gal tai 
ir nelabai skambus slapyvardis, 
bet, kiek žinau, jis priklauso vie
nam jaunesnės kartos frontininkų 
mokslininkui ir veikėjui.

Ir man buvo labai įdomu pa
sekti, koks vyksta dabar dialo
gas, po 15, po 10 metų tarp tų 
srovių ir asmenų, kurie anuomet 
buvo, švelniausiai tariant, labai 
bloguose santykiuose ir švaistė
si kaltinimais: jūs - falsifikato- 
riai, arivistai, avantiūristai, gal 
ir NKVD talkininkai...

☆
J. Vidzgiris savo referate per

žvelgia keliolika pagrindinių 
mūsų "tremties" išlikimo ir re; 
zistencijos problemų. Su jomis 
vertėtų susipažinti ir permąstyti 
kiekvienam gyvam lietuviui. Čia 
negaliu tam reikalui daug padėti 
savo trumpų akimirksnių įspū
džiuose, bet norėčiau kiek sustoti 
ties pora vietų. Autorius savo 
referate nuomonėmis paryškinti 
cituoja daug ištraukų išėjusių 
ar tebeeinančių mūsų rezisten
cijos žurnalų. Pavyzdžiui: -

"Ką per vienuolika metų nusi
tęsusi tremtis padarė iš tos re
zistencijos dvasios, iš šventų 
kruvinųjų tradicijų? Ir iš šios 
liepsnos žėrėjimais surašytų už
davinių užsienio lietuviams? 
Liūdna ir net koktu atsakyti.. 
Pagrindinis dėmesys, pastangos, 
lėšos ir aistros, pačiu liguis
čiausių būdu nuolat maudomos 
intrigų, rungtyniavimų, melo ir 
šmeižto liūne, susitelkė į smul
kią pigmėjų kovą už "valdžią", 
už tuščią garbę, už skylėtas par
tijų ambicijas ir ne kartą vien 
už nuogą pragyvenimą iš patrio
tiškai surinkto pinigėlio... Gi 
Birželio sukilimo ir laisvės ko
vų gilioji prasmė, ryžtas į nau
jas ateities kovas ir aukas jau 
senai išblėsę ir pamiršti. Liko 
tik... baisiojo Birželio naktų mi
nėjimai, kuriuos pabėgėliai taip 
pamėgo ir išnešiojo po visą lai
svųjų lietuvių pasaulį."

Arba vėl kita citata apie "lais
vinimo veiksnių" liūdnas pastan

gas siekti vienybės ir susideri
nimo: -

"Pradedant 1946 metais, įvai
rūs lietuviškieji "veiksniai" ir 
"prieveiksmiai", suvažiavę, su
plaukę ar suskridę ėmė tartis, 
kokie būtų geriausi būdai paverg
tai tėvynei laisvinti ir kam ko
kias vadovavimo pareigas tektų 
atiduoti... Bernas, Paryžius, Ba- 
den-Badenas, Pfullingenas, Re- 
utlingenas, Roma, Washingtonas, 
New Yorkas, vėl Reutlingenas, 
vėl New Yorkas, vėl Roma... 
Kiek tūkstančių dolerių veltui 
išblaškyta, kiek lakštų popierio 
primarginta, kiek laikraščių pus
lapių dvokiančiais neapykantos 
dažais pritepta! Ir to viso są
skrydžių dešimtmečio vaisiai - 
vienas ilgas piššššš..."

Matote, kaip buvo kalbėta ne
švelniai! Ir kaip to dabar ne
ginčija frontininkų jaunesnės 
kartos blaivus teoretikas...

☆
Žinodami, kad daugumas 

žmonių turi tuštybės jausmą, jūs 
gal ir man atleisite vieną ydą - 
pasitenkinimą dėl asmeninės sa
tisfakcijos. Tai viešai pareiškiu 
tik pirmą kartą ir daugiau steng
siuos nekartoti. J. Vidzgirio re
ferate, šalia eilės citatų iš "Aidų" 
"^Laisvę" ir "Santarvės",visos 
pateiktos citatos iš pastarojo re
zistencijos žurnalo ( taip Jau 
turbūt Viešpats panorėjo) imtos 
iš mano tuomet ten rašytų, bet 
nepasirašytų straipsnių.

Ir štai dėl jų minčių mums 
šiandien nebekyla didesnių ginčų, 
jei tik imame rūpintis esme, o 
ne plauko skaldymu. Frontininkų 
teoretikas daugumą savo teigimų 
remia citatomis-iš "Santarvės"

Kai kas juokėsi, kad Lietuvių Rezistencinė Santarvė ir Lietuvių Frontas jau susikalba, ar - V. 
Rastenis ir J. Brazaitis draugiškai susėda prie vieno stalo. Bet kartais, kaip nuotrauka rodo, prie 
jų prisijungia ir Vliko pirm. A. Trimakas.,. V. Maželio nuotrauka

Tada, kai Vlikas galvojo esąs Lietuvos seimas, o jo Vykdomoji Taryba - tai Lietuvos vyriausybė... 
1953 m. lapkričio ld. Vokietijoje Vliko nariai su JAV kongresmanu Kerstenu ir kitais svečiais po 
pietų prie Fraifelbergo svetainės. Sėdi iš kairės: M. Gelžinis, M. Kižytė, T. Šidiškis, Kersteno dukra 
ir J. Kairys. Stovi: E. Simonaitis, J. Glemža, S. Miglinas, J. Jaks-Tyris, S. Raštikis, P. Karvelis, 
J. Norkaitis, K. Žalkauskienė, A. Rudis, K. Žalkauskas, kongresmanas Ch. Kersten su žmona, M. 
Krupavičius, Raštikienė, V. Literskis ir Pr. Zundė.

ir juos sustiprina panašiomis ci
tatomis iš "I, Laisvę", "Aidų" 
ar Lietuvių Fronto intymiųjų biu
letenių, - arba atvirščiai, pasta
rųjų šaltinių citatas stiprina ir 
remia "Santarvės" straipsnių iš
traukomis. Galime nepripažinti 
Darwino mokslo, bet evoliuciją 
štai matome greitą ir įdomią.

Vargdamas prie savo knygos 
korektūrų, puslapių puslapiais 
sekiau žiauriausias polemikas 
prieš Krupavičių, o ypač prieš 
frontininkų praktiką ir jų vilki
nes teorijas. Prabėgo tie linksmi 
laikai, ir štai matyti, kaip mū
sų daugelis įsitikinimų, teigimų, 
troškimų ir išvadų pagaliau su
panašėjo.

Ką teigė 1947 metais BDPS Už
sienio Delegatūra, ką vėliau tei
gė Lietuvių Rezistencinė Santar
vė, atrodo, mums šiandien jau 
nebekeltų perdaug ginčų. Ir kai 
Lietuvių Frontas išstojo iš Vli
ko, dar šiek tiek mitų apsagsty
tais motyvais jis iš tikrųjų jau 
pakartojo tai, ką iš pat pradžių 
teigė BDPS ir LRS. Panašius 
motyvus kiek vėliau iškėlė ir 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis ir lai
svės kovotojai, pasiryžę dar dau
giau suardyti statišką Vliko "vie
nybę".

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkai įsisteigus, jos ir Liet. 
Fronto santykiai iš karto įėjo į 

ramesnę, rimtesnę, draugiškes
nę atmosferą. Kai kas juokėsi, 
kad LRS ir LF jau susikalba ar 
kad V. Rastenis ir J. Brazaitis 
draugiškai susėda prievieno sta
lo ir kartais išsako visai pa
našaus turinio pareiškimus. Jei 
periferijose "frontininkai" ir 
"talkininkai" dar nekartą iš iner
cijos vieni kitiems kišdavo kojas, 
tai centre ir Jų žurnaluose buvo 
visai kitas oras. Kas atidžiau 
sekė "Santarvės" ir "Į, Laisvę" 
puslapius, privalėjo tai pastebė
tu

Man tai buvo džiaugsmo žie
žirba liūdesyje. Mūsų publika 
šaltėja ir pavargsta, kovinės or
ganizacijos krinka ir nyksta, bet 
tautinės rezistencijos problema 
noksta, gilėja ir rimtėja. Dabar 
žodis priklauso santariečlams, 
paskelbusiems rezistencijos iš
tyrimo metus. Tuo gali džiaug
tis net toks pesimistas iš profe
sijos, kaip šių kronikų autorius.

☆

Dar norėčiau pridėti J. Vidz
girio žodį apie Mykolą Biržišką, 
LRS-garbės narį ir vieną iš jos 
steigėjų. Jis rašo: -

"Pasisakymą noriu baigti su 
mumis tremties likimu besidali
nančio tautos veterano, prof. M. 
Biržiškos žodžiais. Viena proga 
prieš keletą metų jis tremtinius 
įspėjo: "Herojus liko namuose". 
Tai buvo įspėjimas nesidangstyti 
krašto rezistencijos moraline di
dybe, Manau, neiškreipsiu tų žo
džių prasmės, jeigu skirdamas 
herojaus sąvoką "karžygio" ir 
"didvyrio" reikšmėmis, juos pa
versiu linkėjimų tremčiai tebe
rašomą istoriją išvesti taip, jog 
ateities istorikas apie mūsų die
nas galėtų rašyti: "Tuomet kar
žygiai liko namuose, o didvyrių 
lietuvių tauta turėjo ir tremtyje. 
Tai buvo herojų laikai..."

Galbūt šiandien tai skamba per 
herojiškai. Bet tegu skamba!

MARGIS
JONAS KLAJŪNAS

(3)
X

Ateina naktis. Visi sugula, šviesos užgęsta. Margis 
pasilieka vienas. Jis puikiai žino: jei dienos metu ir ga
lima būtų pasnausti, tai tik ne dabar. Apsuka ratą aplink 
garažą, prie kurio jis pririštas, pastovi už kampo ir, pa
statęs ausis, pasiklauso, ar neišgirs ko nors, kuo vertėtų 
susidomėti. Tylu, vadinasi, viskas tvarkoj. Margis pri
gula, bet ausys vistiek įtemptai klausosi. Staiga, kaimy
ninės farmos sargas pradeda loti. Margis pašoka ir taip 
pat suloja. Jis nežino, kodėl jo kaimynas nerimauja, bet 
reikia gi atsiliepti ir draugą padrąsinti. O ir pačiam 
tenka būti viskam pasiruošusiam.

Kažkoks žmogus, dainuodamas, pasuko iš didžiojo 
kelio į mažąjį. Margis ramiai laukia jo prisiartinant. Tai 
pažįstamas, jis dažnai pro čia praeina. Ar ne dėl jo tik 
pakėlė Kudlius tokį triukšmą? Kvailys!

Iš toli pasigirsta smarkus švilpimas. Po valandėlės 
pasirodo didžiulė ugninė akis. Margis ne iš bailiųjų, pati
kėkite. Jis nesvyruodamas puola kiekvieną, bet tik jau 
ne tą dundančią baidyklę. O, tie ilgiausi vežimai su ap
šviestais langais ir jų pryšakyj esančiu kaminu, iš kurio 
į viršų kyla ugnis! žemė dreba, viskas ima svyruoti. 
Margiui rodosi, jog ir namai pradės svyruoti. Baisu. Ner
vai neišlaiko. Kad tik trobos nepajudėtų! Margis pakelia

galvą ir pradeda baisiausiai staugti... Staiga, gal susi
gėdęs dėl savo bailumo, o gal iš pykčio, palydi .lojimu 
paskutinius prabėgančius vežimus. Aha, vis dėlto išsi
gandot manęs, pasprukot! — galvoja Margis ir jam ge
riau pasidaro.

Taip slenka dienos ir naktys.
Vieną dieną įvažiuoja kieman didžiulis vežimas. Mar

gis visokių yra matęs savo amžiuje. Pravažiuodavo dar 
didesnių vežimų pro šalį, bet į kiemą dar nė karto toks 
nebuvo užsukęs. Kas gi čia atsitiko dabar?

Svetimi žmonės ima iš vežimo puodus, ryšulius ir 
neša į didįjį namą, o šeimininkas ir jo namiškiai gabena 
daiktus iš namo į kiemą. Svetimi žmonės vaikščioja su 
jo šeimininku po vištininkus ir po visą farmą. Prieina ir 
prie Margio, šeimininkas jį rodo ir kažką sako. Paskui 
paglosto Margį. Ir naujasis žmogus mėgina Margį pa
glostyti. Bet Margis taip lengvai nesiduoda, parodo dan
tis. šeimininkas paima stipriai Margį viena ranka už 
apykaklės, kita suspaudžia snukį ir laiko, tuo tarpu nau
jasis žmogus prisiartina ir jį paglosto. Kai naujasis žmo
gus atsitolina, šeimininkas vėl paleidžia Margį.

Margis dabar supranta, kad naujieji žmonės pasi
liks čia, didžiajame name, o senasis šeimininkas su visa 
šeima kitur iškeliauja. Prieš išvykdami jie prieina prie 
Margio, glosydami atsisveikina. Margis laižo rankas se
najam šeimininkui, glaudžiasi prie jo kojų, tyliai inkščia, 
lyg skundžiasi, bet -pamažėl aprimsta. Tik šeimininkė iš
keliauja jo *nepaglosčiusi.

Kitą rytą jau kita moteris atneša Margiui ėsti. Ji 
stovi tol, kol Margis viską išėda, ir šypsosi. Vidurdieny 
vėl atneša jam skanumynų. Vakare vėl. Kaip gi tu čia 
ant jos bepyksi?

Ir Margis pats prisiglaudžia prie jos kojų.
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V. Maželio nuotrauka

Panaikino MVD arba NKVD

Klausimai, į kuriuos nereikia 
viešai atsakyti

Mūsų visuomeninis, kultūrinis ir politinis gyvenimas 
ne toks, kokio norėtume. Metams pasibaigus ir į susumuo
tus darbus pasižiūrėję, visi matome, kad ne pirmyn ver
žiamės, bet ir žingsnį kitą atgal padarome. O tai jau lie
tuviškajam reikalui labai negerai.

Savaime suprantama, kad, tokius reiškinius stebė
dami, visi ieško priežasčių. Didelių ir mažesnių, kurios 
tokią veiklą stabdo. Vieni rašo pagraudenimus tiems, 
kurie lietuviškų laikraščių neskaito ir tų pagraudenimų 
nemato. Kiti sako barančias prakalbas tiems, kurie tų 
prakalbų klausyti neateina. Tat savaime aišku, kad tomis 
priemonėmis jų nepataisysime. Ir iš viso, yra juk tokia 
mūsų žmonių kategorija, kuriai nieko lietuviško ir nieko 
bendruomeninio nebereikia. Jie plaukia tokiais šio krašto 
keliais, kurie pro lietuviškus reikalus praeina, kaip trau
kiniai pro pakelės stulpus. Ar jie yra, ar jų nėra, jiem 
tas pats. Taigi tokius į lietuvišką kelią jau kitomis prie
monėmis reikia gražinti. O laikraščiuose ir susirinki
muose mums reikia kalbėtis su tais, kurie ir raštą skaito 
ir susirinkimus lanko. Tik jie, o ne kažin kur nuklydu- 
sieji, gali tą lietuvišką visuomeninį, kultūrinį ir politinį 
darbą pajudinti. Ir net spartesniais žingsniais pirmyn 
pavaryti. Bet ir čia yra daug didesnių ir mažesnių kliu
vinių, kuriuos galime pašalinti .ir darbą paspartinti.

Mano manymu, kiekvieną geresnį darbą reikia visad 
pradėti nuo savęs, bet ne nuo kitų. O kad jis geriau eitų, 
kiekvienam labai rūpestingai reikėtų atsakyti į eilę klau
simų. Ir atsakyti ne viešai, nes tada atsakymai būtų 
frizuoti ir toli nuo tikrovės, bet atsakyti sau. Atsakyti 
taip, kaip yra, ir atsakant pagalvoti, ar negalima taip 
elgtis, kad bent jau kitais metais tie atsakymai būtų 
tokie, kurie lietuviškuosius reikalus patenkintų.

Štai tie klausimai:
1. Organizacinin darban įsijungę darome viską, kad 

organizacijos stiprėtų, ar tik iš paskos sekdami dar į 
riedančius ratus ir pagaliukus kaišiojam?

2. Ar į talką kviečiami tuoj įsijungiam, o gal tik 
taip pasielgiam, kad daugiau nė nemanytų į mus kreiptis?

3. Sutinkame į valdybas įeiti tik garbės ieškodami, 
ar darbo dirbti norėdami?

4. Einame prakalbų sakyti ir paskaitų skaityti gerai 
pasiruošę, ar tik fantazuojam, kas tuo metu į galvą atei
na?

5. Ar lietuviškus parengimus nelankom, tik centų 
gailėdamiesi, ar kitų rimtų priežasčių turėdami?

6. Ar, daug turėdami, ir kitiems daug duodame? O 
gal, lyginant su vargingaisiais, savo parama esam tik 
aukos prašančiųjų atsikratę?

7. Ar lietuviška spauda tikrai domimės ir ją palai
kom? O gal tik turim vieną ar du pačius pigiausius laik
raščius, kad prieš kitus galėtume pasiteisinti ir nema
lonių priekaištų išvengti?

8. Mūsų jaunimui tikrai padedam, ar tik žodžiais, 
kad ir kiti matytų, jog esame jaunimo draugai ir rūpi
namės, kad ateity būtų darbininkų lietuvišką darbą 
dirbti ?

9. Ar, dirbdamas kurį nors man pavestą darbą, ne- 
apsergu liga, kad jau esu nepakeičiamas ir tose parei
gose turiu amžinai likti,?

10. Ar vienybės tikrai siekiame, o gal, apie vienybę 
kalbėdami, tik savo srovinius reikalus giname?

Atsakykime į tuos klausimus sau. Atsakykime nuo
širdžiai. Patys matysime, kur reikia kitaip daryti, kad 
tokie klausimai mums nebūtų karšta ir svilinančia ugnim.

B. G.

UŽMIRŠTA SAVE IR KLAIDINGAI 
AIŠKINA

"Tėviškės Žiburiai" sausio 14 
d. rašo, kad "Naujienos" dabar 
esąs pats brangiausias lietuviš
kas laikraštis, nes Chicagoje 
imąs $15.00, o kitur $13.00 me
tinės prenumeratos. Esą, Dirva, 
kuri dabar eina tris kartus pe 
savaitę, proporcionaliai dr 
brangesnė.

Tai prasimanymas save už
miršus. "Tėviškės Žiburiai" ei
ną tik vieną kartą per savaitę 
ir ima $5.00 metinės prenume
ratos. Taigi už Dirvą, propor
cionaliai imant, yra kur kas bran
gesnė. O ką jau bekalbėti apie 
"Vienybę", kuri kas savaitę iš
eina tik vieną kartą, yra maž
daug "Dirvos" 6 psl. dydžio, ir 
metinės prenumeratos ima $7.00.
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Negerai, kad "Tėviškės Žibu
riai" rašo netiesą.

K. Baleišis, 
Toronto 

IŠ KUR TOKIOS INFORMACIJOS 

S. Šaltenis, iš Sixtono prašo 
nūs išklausyti, kodėl jis norė

tų Rockefellerio Baltuosiuose 
Rūmuose. Sako, kad Rockefelle- 
ris yra turtingas, tai jo netampys 
už skvernų turčiau Taip, bet tur
čiams nei nereiktų tampyti, nes 
jis gi būtų savaime jų atstovas, 
pats vienas iš didžiausiųjų tur
čių, ar ne?

Rockefellerio užsienio poli
tika, esą, būtų daug palankesnė 
pavergtiesiems... O iš kur tai 
žinoma? Rockefelleris ligi šiol 
aplink užsienių politikos klausi
mus apeidinėja tyliai tyliai, ant

Sausio 13 dieną iš Maskvos 
pasigirdo žinia, kad panaikinama 
sovietinė Vidaus Reikalų Mi
nisterija.

- Ką? Reiškia, panaikina MDV? 
Arba, kaip anksčiau buvo vadina
ma, NKVD?

- Taip. Panaikina MVD, arba 
buvusią NKVD.

MVD yra Vidaus Reikalų Mi
nisterijos rusiško pavadinimo - 
Ministerstvo Vnutrennych Diel- 

pirščiukų pasistiepęs... Bene 
pats didžiausias jo kontaktas su 
užsienių politika yra iš to, kad 
jis turi haciendą ir puikią vilą 
Venezueloj. Šiaip, atrodo, jis 
vengia tuos klausimus liesti, lyg 
būdamas mažai turėjęs progos 
su jais susipažinti.

R. Nixonas, anot. S. Šaltenio, 
gerai pasirodęs tiktai tada, kai 
buvęs gubernatorius... Betgi 
Nixonas gubernatorium niekad 
nebuvo! O buvo senatorium. Tai 
kaip čia dabar bus, p. Šalteni?

T. Šiltenis, 
Septon

KOKIE MES ATLAIDŪS?
Prieš metus laiko Vatikanas 

panaikino Lietuvos atstovybę. Po 
metų, tarsi atlygindamas už aną 
didžiulę skriaudą, išleido Šv. Ka
zimiero pašto ženklą. Ir dabar 
skubam už tai dėkoti. O tam 
dėkojimui kaip ir toną davė Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba. Po to dėkoti ėmė 
Sudbury, Ont. Lietuvių Bendruo
menės vadovybė. Dar to betrūko, 
kad pasipils dėkojimų grandinė, 
kuri visiškai užliūliuos praėjusių 
metų padarytą nedovanotiną Lie- 
vai skriaudą. Kokie mes gera
širdžiai ir kokie atlaidūs?

J. Vidugiris, 
Northton

PRAŠO ATITAISYTI

KLB Krašto Valdybos paves
tas, maloniai prašau paskelbti, 
kad 1959 m. gruodžio 24 dienos 
99-me "Dirvos" Nr., laiškų sky
riuje, St. Kalniečio vardu pa
sirašytoji žinutė "Naujas valdi
ninkas" - nuo pradžios ligi galo 
yra piktas prasimanymas, nieko 
bendra su tikrove neturįs.

J. Kardelis, 
KLB Krašto Valdybos Inform.

ĮDOMAUJASI DIRVA
Sveikinu Dirvą pradėjus eiti 

tris kartus per savaitę. Gal gi 
susilauksim ir dienraščio?

Daugumoje straipsniai įdomūs 
ir verti skaityti. Nuotraukos pui
kios. Jomis net susidomėjo ir 
mano miesto laiškanešys, pa
siteiraudamas, kas tai per laik
raštis, kad deda tokias puikias 
nuotraukas. Žinoma, teko plačiau 
paaiškinti.

A. Griauzdė, 
Nashua

PAGEIDAUTAM KALENDORIAUS
Dirva esu patenkintas. Tik pa

geidaujama, kad ateinančiais me
tais išleistumėt kišeninį kalen- 
dorėlį su reikalingomis ir 
naudingomis žiniomis.

J. Guobys, 
Providence

Ka tai reiškia?c
inicialai. Anksčiau vietoj Mini
sterstvo buvo Narodnyj Kommis- 
sariat (Liaudies Komisariatas), 
tad ir sutrumpintai įstaiga buvo 
vadinama ne MVD, o NKVD. Šiuo 
pastaruoju pavadinimu ta įstaiga 
tapo nelemtai populiari ir Lietu
voje, pirmosios sovietinės oku
pacijos metais. (Lietuviškai ta 
įstaiga dabar sutrumpintai buvo 
VRM, o anuomet - VRLK, bet 
gyvoj kalboj buvo vartojama tik 
rusiško pavadinimo santrumpa).

Nelemtai populiari ta įstaiga 
buvo ne dėl to, kad tai buvo vi
daus reikalų (viešosios tvarkos) 
ministerija, bet dėl to, kad joje 
tada buvo ir politinė poli
cija, žymima raidėmis GUGB, 
kurios lietuviškai reiškė WSV - 
Vyriausioji Valstybės Saugumo 
Valdyba.

Toji Valstybės Saugumo Val
dyba ne vieną kartą nuo Vidaus 
Reikalų Ministerijos būdavo at
skiriama (tada būdavo vadinama 
Valstybės Saugumo Ministerija, 
rusiškai MGB), tai vėl sujungia
ma. Paskutinėmis Stalino dieno
mis saugumo įstaiga buvo mi
nisterija ir jos ministeris buvo 
Beria, kuris anksčiau buvo tik 
valdybos viršininkas ir neva pri
klausomas nuo vidaus reikalų 
ministerio. Po Stalino mirties 
saugumo ministerija vėl buvo su
jungta su vidaus reikalų, tik šį 
kartą saugumo ministeris Beria 
pats pasidarė vidaus reikalų mi- 
nisteriu. Tačiau neilgam.Chruš
čiovas Berią likvidavo ir po to 
saugumas vėl buvo išskirtas iš 
vidaus reikalų ministerijos. 
Įstaiga pavadinta nebe ministeri
ja, o komitetu. Lietuviškai — 
Valstybės Saugumo Komitetas, 
VSK. Bet gyvoj kalboj ir dabar 
ta įstaiga daug labiau žinoma 
ne kaip VSK, bet kaip KGB, pa
gal rusišką pavadinimą Kommi- 
tiet Gosudarstvennoj Bezopas- 
nosti.

Taigi, dabar ir įsidėmėkime: 
panaikinama MVD, o KGBpa s i - 
lieka! MVD panaikinama tik 
"visasąjunginė", o respublikinės 
MVD irgi pasilieka. Tai yra lyg 
ir tam tikra decentralizacija vie- 
šiosios policijos ir administra
cijos srityje. Tuos dalykus tvar
kančios ministerijos dabar tampa 
respublikinės, o ne Maskvos Vi^ 
daus Reikalų Ministerijos respu
blikiniai padaliniai. Maskvoje sė
dįs vidaus reikalų ministeris ir 
tos ministerijos valdybų virši
ninkai jau nebebus tiesioginiai 
viršininkai Vilniuje sėdinčiam A. 
GaileviČiui, LTSR Vidaus reikalų 
ministeriui. Maskvoje dabar 
lieka tik RSFSR (Rusijos) Vidaus 
Reikalų Ministerija, kurios kom
petencija nesiekia keturiolikos 
kitų respublikų. Ligi šiol Ru
sijos Vidaus reikalų ministeris 
buvo ir visos Sovietijos Vidaus 
reikalų ministeris. Dabar Gai- 
levičiaus viršininkas jau bus 
tiktai Šumauskas ir vilniškis par
tijos centro komitetas. Maskvinė 
valdžia į Lietuvos teritorijos ad
ministravimą formaliai veiks da
bar tik per partijos respublikinį 
sekretariatą ir per respubliki
nę vyriausybę, kuri ir toliau lieka 
įvairiais būdais priklausoma nuo 
maskvinės valdžios.

Saugumo policijos srity niekas 
nepasikeitė, nes centrinės Vidaus 

Reikalų Ministerijos panaiki
nimas saugumo srities visiškai 
neliečia. KGB kaip buvo taip ir 
liko centralizuota įstaiga: res
publikiniai "komitetai" yra pri
klausomi padaliniai Maskvoj 
esančio sąjunginio "komiteto", 
kurio sudėtis viešai niekad ne
minima, kurio žinomas tik va
dinamas pirmininkas (dabartiniu 
metu - Aleksandras N. Šelie- 
pinas). Vilniuje irgi maža kas 
težino, iš ko yra sudarytas tas 
"komitetas". Žinoma tik, kad ne
seniai jo "pirmininkas" Kazimie
ras Liaudis buvo pakeistas 
Alfonsu Randakevičium.

KGB, dabar nebėra tokia jėga, 
kokia kadai buvo MGB, NKGB ar 
NKVD (arba pačioj pradžioj Če
ką). Chruščiovas, pamatęs koks 
pavojus susidaro, kai visos po
licijos sukoncentruojamos vie
nose rankose taip, kaip tą buvo 
Beria padaręs, sąmoningai ėmė 
Berijos įstaigą skaldyti. KGB, 
pavyzdžiui, nebeturi tokios ar
mijos, kaip buvusi "mėlynkepu- 
rių" armija: dauguma tų pajėgų 
įjungta į reguliarios kariuomenės 
dalinius ar išformuota. MVD irgi 
turėjo centralizuotą ginkluotą pa
jėgą - viešąją policiją (ten vadi
namą milicija). Dabar ir tos 
valdymas išparceliuotas į res
publikas. Tiesa, Rusijos viešo
ji policija dar tebepasilieka vie
nose rankose, o tai yra apie 
pusė visos Sovietijos policijos. 
Bet ir tenai dar galima decen
tralizacija, jeigu iš tiesų būtų 
norima toliau vengti betkokios 
jėgų koncentracijos. Chruščiovas 
vengia, kad nesusidarytų jėgų 
koncentracijos niekur kitur, kaip 

Čiurlionio ansamblis norėtų nuvažiuoti gastrolėms į Pietų Ame
rikos kraštus. Tikėtasi, kad gaus kvietimą į Kolumbiją. O kai 
čia atvyko manytas kvietėjas, teliko tik toks pažadas:

KUN. TAMOŠIŪNAS: - Mielas dirigente, nors ir negaliu kviesti, 
bet į visų ansambliečių žiebtuvėlius tikrai prižadu pripilti gero 
Kolumbijos benzino...

tik partijoj. Jo metodas - valdyti 
viską per partiją^ O partiją, kartą 
maištininkus sutramdęs, jis 
tikisi savo rankose išlaikyti.

Dar nepaaiškėjo vienas labai 
įdomus dalykas ryšium su centri
nės MVD panaikinimu būtent, kaip 
bus tvarkoma prokuratūra ir ka
lėjimai (bausmių vykdymas): ar 
tie dalykai pasiliks kaip nors 
centralizuoti, ar ir jie bus pa
vesti respublikiniams organams? 
Neaišku, kieno kompetencijoj at
sidurs ir pilietybės bei svetim
šalių reikalai. Taip pat ir lanky
mosi reikalai. Ligi šiol visais 
tais reikalais Maskva turi galu
tinį ir dažniausia išimtinį žodį. 
Pavyzdžiui, J. Kaškevičius - 
Kaškaitis, buvęs Brooklyne ir 
New Jersey gydytojas, už nele
galius abortus atsėdėjęs baus
mes, išvyko Lietuvon ir nutarė 
tenai pasilikti, bet skundžiasi, 
kad vis dar negalįs gauti sovie
tinės pilietybės, taigi negalįs už
tikrintai apsigyventi. O piliety
bės reikalas užkliūna Maskvoj.

Gali atsitikti, kad eilė tokių 
reikalų gali būti perduota respub
likinėms įstaigoms. Tada Maskva 
galėtų rodyti visiems, kad 
respublikos "labai nepriklauso
mos". Iš kitos pusės, gali būti 
taip sutvarkyta, kad formaliai ir 
kompetentingos tokius reikalus 
spręsti respublikinės įstaigos 
gali būti įspėtos nieko nedaryti 
"nepasitarus" su Maskva ir da
ryti tik taip, kaip iš tenai bus 
"patarta".

Pirmasis šių metu 
Margutis

1960-jų metų pirmasis Margu
čio numeris jau yra pasiekęs 
skaitytojus ir juos maloniai nu
teikęs. Gražus spalvotas virše
lis (dail. Miko Šileikio), kiek 
pakeistas medžiagos sutvarkymo 
būdas, paįvairintas turinys. Ir 
visa tai sudaro gerą įspūdį.

Šiame Margučio numeryje ran
dame: Naujus Metus pradedant, 
Pakaitalo prieauglis Lietuvos te
atruose, Svarbesnieji įvykiai 1959 
metais, Pranašystės 1960 me
tams, Iš Lietuvos istorijos, 
Darbo pajamų mokesčiai, Lietu
vių liaudies pasaka, Antano Miš
kinio eilėraščiai, Važiuojame į 
aukso šalį (reprtazas), Reti lie
tuvių kalbos žodžiai, Dažniau 
klausi, mažiau klysi, Budistai - 
penktadalis žmonijos, Balsai be 
cenzūros, Sveikatos skyrius, 
Lietuvių darbai ir veidai, jumoro 
skyrius, įvairenybės ir vaizdai 
iš lietuvių gyvenimo bei veiklos.

Margutis eina jau 33-čius me
tus. Jį įsteigė muz. A. Vanagai
tis. Dabar leidžia Margutį L. 
Vanagaitienė. Adresas: 6755 S. 
Western Avė., Chicago 36, III. 
Norėdami susipažinti su Margu
čiu - pasiųskite savo adresą. 
Margučio 1 prenumerata metams 
$5.00. Margutį redaguoja buv. 
Lietuvos Aido vyr. redaktorius 
d r. B. T. Dirmeikis.
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25Praėjusią vasarą, liepos 
d., paslaptingas keleivis įlipo į 
amerikiečių povandeninį laivą 
Nautilus, kuris tuojau pat iš
plaukė į Atlanto vandenyną ir 
išbuvo pasinėręs 16 dienų.

Kelionės metu paslaptingasis 
keleivis visą laiką buvo užsi
rakinęs kabinoje. Ir tik vienas 
jūrininkas, kuris jam nešdavo 
valgį, bei kapitonas Anderson, 
matė jo veidą, Du kartus per 
dieną keleivis įteikdavo kapito
nui popieriaus lapą su paslap
tingais ženklais: kryžius, žvaigž
dė, ratas, kvadratas ir trys vin
giuotos linijos. Kapitonas Ander
son ir paslaptingasis keleivis 
apačioj lapo pasirašydavo, pažy
mėdavo datą ir voką užantspau- 
dodavo dviem antspaudom, ant 
kurio buvo užrašyta: ”Top secret! 
Sunaikinti pavojaus atvejuje".

1959 m. rugpiūčio 10 d. po
vandeninis laivas grįžo į Croy- 
ton uostą. Paslaptingasis kelei
vis tuoj 
timiausį 
kur po 
lėktuvu,

buvo pristatytas į ar- 
karinį aerodromą, iš 

kelių valandų kelionės 
nusileido Friendship,

Md., aerodrome. Čia jo jau lau
kė automobilis, kuris tuoj pat 
nuvežė į Westinghouse specialių 
tyrimų centrą, kur be specialaus 
leidimo draudžiama bet kam įeiti.

Keleivis tuoj buvo nuvestas pas 
pulk. William Bowers, Amerikos 
aviacijos biologinių mokslų ty
rimo skyriaus viršininką.

- Prašau sėsti, leitenante 
Jonės. Turite voką?

Leitenantas Jonės, taip jį to
liau vadinsime šiuo vardu, kuris 
greičiausiai yra netikras, padavė 
užantspauduotą voką. Pulkininkas 
iš nedegamosios spintos išėmė 
kitą voką, kuris buvo užantspau
duotas ne Nautilus laivo antspau
dom, bet "Tyrimo Centro X, 
Friendship, Md."

Pulkininkas Bowers atidarė 
abu vokus, iš jų išimdamas ma
žesnius vokus, kuriuos lygindami 
datomis, pradėjo atidarinėti. 
Pulkininkas ir leitenantas ati
džiai žiūrėjo į lapelius, kurių 
datos sutapo. 70% nubrėžtieji 
ženklai pilnai sutapo.
-Mes esame istorijos posūkyje, 
- pasakė pulk. William Bowers. - 
Pirmą kartą pasaulyje tokiose 
sąlygose, kurios neleidžia pa
pildyti jokių klastojimų, žmogaus 
mintys buvo perduotos erdve be 
jokio medžiaginio tarpininko, 
vien iš smegenų į smegenis!

Kada bus sužinoti abiejų vy
rų, dalyvavusių šiame bandyme, 
tikrieji vardai, jie bus įrašyti 
į istoriją. Šiandien jie tėra tik 
"leitenantas Jonės", laivyno ka
rininkas ir tūlas Smith, iš Dūke 
universiteto Durhame, S. Karo
linoj.

Du kartu, per dieną dviejų sa
vaičių laikotarpyje, Smith užsi
daręs kambary, iš kurio neišei
davo, atsisėsdavo priešais au
tomatinį kortoms maišyti apa
ratą. Viduj šio aparato buvo mai
šoma tūkstančiai kortų. Tai 
nebuvo žaidimo kortos, bet Ze- 
ner kortos, naudojamos jau se
niai' parapsichologijos bandy
mams. Visos jos yra vienos spal
vos, kuriose išpaišytos įvairios 
kombinacijos iš penkių ženklų: 
trys vingiuotos linijos, ratas,

Šiandien ir rytoj
----------------★ ★ ★----------------

AR popierius Jonas XXIII, kalėdinėj kalboj sveiki
nęs užsimezgusią koegzistencijos atmosferą, pritaria kar
dinolo Ottaviani antisovietinei kalbai? Ar tai dabar tu
rėtų reikšti, kad Vatikanas nutarė pakeisti savo libera
linę politiką? Tokį klausimą šiomis dienomis statė Euro
pos valstybių sostinėse.

Belgijos vyriausybė paprašė savo ambasadoriaus Va
tikane tuo klausimu pravesti mažą tyrinėjimą.

Anot ambasadoriaus, visos šios manifestacijos yra 
ženklas krizės, kuri liečia popiežiaus politinį autoritetą.

Kada popiežius Jonas XXIII "išsilaisvino” iš kardi
nolo Tisserant "globos”, pastarojo priešininkai — kardi
nolai Tardini ir Ottaviani, Romoj vadinami "šaltojo karo 
kardinolais", padarė išvadą, kad popiežius perėjo į jų 
pusę.

Tad priešingai popiežiaus nusistatymui, jie leido Va
tikano vardu pasmerkti koegzistencinę politiką, kurią jie 
laiko pavojinga. Ir Bažnyčia neturinti būti jon įtraukta.

Tačiau popiežius keliems savo artimiesiems bendra
darbiams davė suprasti, kad kardinolai Tardini ir Otta
viani daro "mažą nesąmonę” jo minčių interpretavime, 
tačiau "šiuo metu aplinkybės nesančios dar palankios jų 
klaidas atitaisyti."

Ir popiežius, sakoma, vis dar tebesąs pasiryžęs per 
Gronchi, kaip buvo numatęs, pasiųsti Chruščiovui malo
nų žodį.

☆
KITAS galvosūkis, kodėl Adenaueris pasirodė toks 

griežtas savo kalboje dėl Berlyno ir koegzistencijai su 
sovietais?

To galvosūkio raktas yra Romoje.
Adenaueris įsitikinęs, kad visa Amerika yra už kar

dinolų Ottaviani ir Tardinį prieškoegzistencinę politiką, 
kad kardinolai savo politiką pradėjo viešai skelbti po pa
sikalbėjimo su Murphy, įvykusio Eisenhowerio vizito me
tu Vatikane.

"Amerika nepasiruošusi tikroms deryboms su So
vietija anksčiau 1962 metų, sakė jiems Murphy. Iki to 
laiko nereikia nustoti rūpintis Vakarų sustiprinimu ir 
ypač neskubėti išsiblaškiusiai derėtis su sovietais".

Adenaueris tai patyręs pagalvojo, kad jis nieko ne
rizikuoja iš anksto protestuodamas dėl Berlyno padėties 
pakeitimo ir sovietams nuolaidų darymo.

Bet jis visai nebuvo painformuotas apie popiežiaus 
Jono XXIII asmenišką nusistatymą. Viršūnių konferen
cijoje jis turės įsitikinti, kad koegzistencijai antspaudas 
jau buvo padėtas Dovydo stovykloje, reikalaująs nuolai
dų iš abieją pusių. Ir popiežius tokiam Eisenhowerio — 
Chruščiovo susitarimui davęs palaiminimu.

/

kryžius’, kvadratas ar žvaigždė, 
Du kartus per dieną, sekundės 
tikslumu, aparatas išmesdavo 
kortą ir Smith įtemptai į ją 
žiūrėdavo, stengdamasis apie 
nieką kitą negalvoti, kaip apie 
kortoje nupieštus ženklus. Tą 
pačią sekundę už 2,000 mylių 
vandeny pasinėrusiame Nautilus, 
leitenantas Jonės užsidaręs ka
binoje, bandė atspėti kokią kortą 
prieš savo akis turi Smith ir po
pieriuje paišė jos ženklus. Po 
to savo ir kapitono parašu pa
tvirtindavo ir užantspauduodavo 
voką. Septynis kartus iš dešim
ties Įeit. Jonės atspėjo teisingai.

Jokia apgavystė čia buvo ne
įmanoma, nes su pasinėrusiu lai
vu nebuvo jokio ryšio. Radijo ban
gos, kaip žinoma, laivui pasinė
rus, negali pasiekti. Pirmą kartą 
istorijoje buvo įrodyta, kad du 
žmonės, dideliame atstume, gali 
perduoti pranešimus mintimis.

Šis atradimas buvo padarytas 
reikalaujant kariniams intere
sams. 1957 m. pradžioje garsioji 
Rand korporacija, daranti pačius 
slapčiausius Amerikos vyriausy
bės pavestus tyrimus, preziden
tui Eisenhoweriui patiekė rapor
tą: "Mūsų povandeniniai laivai 
darosi nereikalingi, nes nebėra 
galimybės su jais susisiekti, kai 
jie būna pasinėrę, o ypač kai 
būna po arkties ledais. Turėtų 
būti surastos priemonės..."

Metus laiko Rand raportas liko 
be eigos.

Prezidento patarėjai sakė, kad 
nerimta galvoti apie "judančius 
staliukus". Bet kai sovietinis 
sputnikas pirmasis pradėjo leisti 
"bip-bip" signalus, amerikiečiai 
mokslininkai sukruto. Jie supra
to, kad atėjo laikas daryti ieško
jimus visomis kryptimis, net ir 
tomis, į kurias rusai su panieka 
žiūri. Amerikos mokslininkai 
kreipėsi į publiką. 1958 m. lie
pos 13 d. N.Y. Herald Tribūne 
atspausdino Ansel E. Talbert 
straipsnį, kuriame jis rašė: 
"Amerikos ginkluotoms jėgoms 
svarbu žinoti, ar energija, per
duodama žmogaus smegenų gali 
per tūkstančius mylių turėti įta
kos į kito ’ žmogaus smegenis. 
Gal būt, sustiprinant, galima at
rasti ryšį su povandeniniais ir 
net su raketomis, kurios bus 
paleistos erdvėn.”

Tuoj po to tyrimo laboratorijos 
Rand korporacijos Clevelande, 
Westinghouse Friendship, Gene
ral Electric Schenectady, Bell 
Telephone Bostone ir armijos 
tyrimų centras Redstone ėmėsi 
ieškojimų. Vienų metų laikotar
pyje šios laboratorijos pasiekė 
daugiau rezultatų telepatijoje, 
negu mokslininkų buvo sužinota 
per visą amžių. Mokslininkų ko
misijos buvo pasiųstos į įvairius 
kraštus susirišti su vietos moks
lininkais, darančius šioj srityje 
ieškojimus.

Kaip praktiškai galima atsiekti 
tai, ką atliko Smith ir Jonės?

Svarbiausia, reikia surasti po
rą žmonių bandymui, kurių vienas 
turi būti "siųstuvas", kitas "pri
imtuvas". Tai galima atsiekti tik 
panaudojant asmenis, kurie tam 
tikru būdu yra lyg vienas su kitu 
sinchronizuoti. Iki šio laiko ry
šis buvo palaikomas tik viena 
kryptimi. Bandant priešingai, re
zultatų nepasiekta. Norint palai
kyti abipusį ryšį, reikia dviejų 
porų žmonių. Kad kiekvienoj pusėj 
būtų "siųstuvas" ir "priimtuvas".

Kaip atrenkami asmenys?
Bent šiuo metu yra paslaptis. 

Žinoma tik tiek, kad atrenkama 
išegzaminuojant elekt ro-encefa- 
logramas, tai yra smegenų veik
los elektrinį užregistravimą. 
Mokslo nustatyta, kad ši sme
genų veikla neišduoda jokių ban
gų, bet panaudojant elektro-ence- 
falogramą, gali būti detektuota 
nenormali smegenų veikla. Čia 
daug išaiškinimų yra padaręs 
anglų mokslininkas Grey Walter 
ir amerikiečių mokslininkė Ger
trūda Schmeidler.

Retas radinys
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binacijas kaip kodą, ir perduoti 
ištisus pranešimus.

Šioj srity taip pat ieškomi 
vaistai, kurie sustiprintų sme
genų veiklą, Jone ir Smith ne
vartojo jokių svaigalų, bet moks
lininkų yra nustatyta, kad kava 
pagerina minčių perdavimą, o 
aspirinas paraližuoja mintis.

Kiekvienu atveju, šie bandy
mai buvo pirmuoju žingsniu Į 
naujus atradimus, iki šio' laiko 
žmogui nežinotus.

Ramygalos rajone, Bartkilnų 
apylinkėje, apie 6 kilometrus nuo 
Krekenavos, tyvuliuoja didelė 
pelkė, vietos gyventojų vadina
ma Lieknu. Iš jos išteka Nevė
žio intakas Šventupis. Prieš daug 
šimtmečių čia yra buvęs ežeras.

Šį rudenį, lygindami ir velė- 
nuodami per Liekną iškastą eks
kavatoriumi griovį, vakarinėje jo 
dalyje darbininkai užtiko dviejų 
metrų gilumoje gana gerai iš
silaikiusią žvėries galvą ir vieną 
ragą. Antras ragas buvo nupuvęs. 
Kadangi galva buvo panaši į di
delio buliaus galvą, darbininkai 
ją pavartę nusviedė į šalį. Kre
kenavos girininkui A. Jarui ding
telėjo mintis, kad tai gali būti 
ir ne buliaus galva. Jis apie 
radinį pranešė Panevėžio valsty
binei gamtos apsaugos inspekci
jai. Nustatyta, kad tai ne nami
nio buliaus, bet jo protėvio, dau
giau kaip prieš 300 metų iš
nykusio laukinio žvėries tauro 
galva. Liekne, tauro galvos radi
mo vietoje, buvo rasta ir apde
gusių medžio gabalėlių bei anglių. 
Šie duomenys rodo, kad čia prieš 
kelis šimtmečius yra buvusi 
žmonių stovykla. „gv «

Aldutė ir gulbės...

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas

SCHVVAB RADIO & T. V.
tutd Sctvice

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

Pratimai tuo sunkūs, kad min
čių perdavimo metu, siuntėjas 
ir gavėjas nieko nejaučia. Siun
tėjas nežino, ar jo mintys pa
siekė kitą. Priėmėjas nežino, 
ar jis gauna signalus iš kito žmo
gaus, ar jis pats sugalvojo. Štai 
kodėl pratimuose, vietoj bandant 
perduoti komplikuotus vaizdus, 
pasitenkinama penkių ženklų Ze- 
nerio kortomis. Kada šis perda
vimas bus pilnai pasisekęs, ga
lima bus panaudoti kortų kom-

tas amerikinis alus neturi tokio skonio^ kaip Stroh’s!

tik Stroh’s yra ugnimi virtas. 19 spindinčių 
vario katilų yra verdamas prie 2000°, kad išgavus 
geriausią skonį iš geriausių medžiagų. Joks kitas 
amerikinis alus nėra taip verdamas ir todėl joks ki

jums PATIKS
Dabar už vietinės kainas

yra Šviesesnis
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.



Nr. 8 — 6 DIRVA 1960 m. sausio 20 d.

A.A. Mari
M. Balutienė mirė sausio 

3 d., Los Angeles, Calif., su
laukusi 78 m. amžiaus.

Kilimo ji buvo šiaurės 
duktė, kilusi iš vokiečių kil
mės šeimos. Ji gimė, augo 
ir .mokėsi Rusijos mieste 
Pskove. Jos tėvas Reicher- 
macher buvo to miesto Apy
gardos teismo pirmininkas, 
ar jo narys.

Likimas lėmė, kad tame 
mieste, matininkų institute 
mokslus ėjo jaunas B. K. 
Balutis. Jie susipažino, įsi
mylėjo ir vėliau vedė.

M. Balutienė, ištekėjusi 
už B. K. Balučio, nuoširdžiai 
įsijungė į lietuvių tautą, iš
moko lietuviškai, ir tekėda
ma už kataliko, pati perėjo 
į katalikų tikėjimą. Ji visą 
liko Lietuvai ir lietuvių tau
tai nuoširdi ir ištikima. Ji 
visai sulietuvėjo.

Kai jos vyras — B. K. 
Balutis buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntiniu ir įgalin
tu ministeriu į Angliją jų 
dukrai Adai buvo atėjęs lai
kas stoti į gimnaziją. Balu
čiai nutarė, kad duktė vidu
rinį mokslą išeitų Lietuvo
je.

Motina, saugodama savo 
vienatinę dukterį ir laiky
dama ją savo didžiausiu 
turtu, nenorėjo jos paleisti 
iš savo globos ir vyko kartu

Tik tiek ledo j ūmi kuro vamzdelyje ir jūs esate sustabdytas, kol at
vyks vilkimo sunkvežimis! Naujas BORON* su Ice-gard pašalina 
kuro vamzdelių užšalimą ir jūs išvengiate sustabdymo! Jis ap
saugo jūsų kuro vamzdelį automatiškai duodant jums visokeriopą
apsaugą bet kokiame Ohio ore! 
Nėra reikalo naudoti apsaugą iš dėžučių 
svarbiausia, nereikia atskirai mokėti!

M. Balutienė

su dukra į Kauną. Duktė 
Ada įstojo j Saulės kazi- 
mieriečių gimnaziją, kurią 
ji ir baigė.

čia man teko arčiau su
sipažinti su M. Balutienė. 
Mano dvi dukter is — Biru
tė ir Aldona tuo pačiu lai
ku lankė minėtą gimnazija. 
Ir per dukterys mūsų šei
mos suėjo i labai glaudžius 
artimus santykius, nenu
trukusius iki velionės mir- 
tiesa

M. Balutienė labai mėgo 
garptą. Ji su savo dukra, 

begyvendamos Kaune, yra 
praleidusios eilę vasaros 
atostogų mūsų ūkiuose — 
Bečiuose, vėliau Barbaripo- 
lyje. čia buvo progos ar
čiau ją pažinti. Tai kilnios 
sielos .moteris, atviro, tie
saus būdo, pilna energijos. 
Teko su ja kurį laiką drau
ge būti kazimieriečių gim
nazijos tėvų komitete. Ji 
buvo veikli to komiteto na
rė.

Savo padėtimi, kad jos 
vyras yra aukštas Lietuvos 
valstybės pareigūnas, ji ne- 
sididžiavo, bet buvo visuo
met kukli, lygiai kukli buvo 
savo reikalavimubse ir gy
venime. Ji nelepino ir savo 
vienintelės dukters Ados, 
su kuria jai teko praleisti 
ilgą gyvenimo laikotarpį, 
lankant gimnaziją Kaune ir 
nuo II Pasaulinio karo pra
džios Lietuvoje, vėliau Šve
dijoje, Kanadoje ir JAV.

Kai jos duktė Ada ište
kėjo ir susilaukė dvejų duk
relių, ji buvo labai reikalin
ga, nes duktė su žentu abu 
turėjo dirbti, kad galėtų iš
laikyti šeimą, čia velionė 
turėjo daug ir nelengvo dar
bo globoti augančias anū
kes ir šeimininkauti namuo
se. Ji tai darė kantriai ir 
atsidavus.

Duktė Ada su savo vyru 
Viktoru motina nuoširdžiai 
rūpinosi, globojo retu pasi

šventimu iki pat jos mir
ties.

Prieš porą metų, pas So
fiją Smetonienę teko skai
tyti velionės prisiųstą eilė
raštį apie pavergtos Lietu
vos vargus ir kančias. Eilė
raštis rašytas giliu įsijau
timu į Lietuvos dabartinius 
vargus. Tokį eilėraštį velio
nė galėjo parašyti tik my
lėdama Lietuvą. Kad ji Lie
tuvą ir lietuvių tautą my
lėjo, ir sielojosi jos vargais, 
liudija ir mano šeimoje 
gauti iš velionės laiškai, ku
rių yra virš 100. Paskuti
nis gautas prieš pat praėju
sias Kalėdų šventes. Tuose 
laiškuose ji dažnai mini Lie
tuvą, lietuvius ir mūsų tau
tos dabartines kančias.

Velionė mylėjo gamtą, to
dėl jos duktė motiną palai
dojo Los Angeles kapinėse 
kur daug medžių ir kalvota 
vieta. Tą vietą ji galės ma
tyti pro savo namų langus.

Daug keliavusiai, nuošir
džiai pamylusiai Lietuvą ir 
daug vargo patyrusiai mo
teriai, gyvenant svetimuose 
kraštuose, tebūnie lengva 
amžiams ją priglaudusios 
gražios Californijos žemė.

Steponas Nasvytis

SENIEJI ATVIRUKAI

J. Zikaras -Audra

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir karo metu įvairiuose 
1 i e cuviškumo poreiškiuose 
randame ir lietuviškus atvi
rukus. šftai 4 atvirukai, iš
leisti Skabeikos karo metu 
su rusišku užrašu ”Karo 
cenzūros leista”. Bet atvi
rukų pavadinimai lietuviš
kai ir prancūziškai. Jų au
toriai P. Galaunė, vėliau 
dirbęs ir rašęs meno teore- 
tikos klausimais, ir J. Zika-

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

J. Zikaras - Malda

A. Žmuidzinavičius - Susigriežimas

SKAUTAI
ATLANTO RAJONO VADŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Pirmajame šių metų aplink
raštyje Brolijos Atlanto rajono 
vadeiva pastebi, jog rajono 
vadovų suvažiavimas Hart
forde praėjęs pakilioje ir dar
bingoje nuotaikoje. Tikima dar
bui aplinka bei sąlygos leido 
Atlanto ra j. sk. vadovams iš
samiai peržvelgti vadovui sta
tomus reikalavimus ir kartu su
daryti daug žadantį ir drąsų vei
klos planą 1960 metams. Vadeiva 
dėkoje visiems atsilankiusiems 
už našų įsijungimą į suvažia
vimo darbus. Dalyvavo 26 va
dovai ir 2 svečiai.

AUK I, VIRŠŲ, KAIP GALINGAS 
ĄŽUOLAS!

Atlanto rajonas pernai išlei
do pirmąją Brolijos Ąžuolo Va
dovų Mokyklos laidą. Vyriau
siasis Skautininkas pripažino pil
nai išėjusius Ąžuolo Vad. Mokyk
los kursą ir suteikė atitinkamus 
pažymėjimus šiems sk. vado
vams: v. sL V. Dambrauskui, v. 
sL R. Venckui, v. sL R. Ži- 
džiflnui, sL K. Matoniui, sL D. 
Glodui, sL VL Gedmintui, sL A. 
PranckeviČiui, psL J. Valiuliui, 
psL A. Veličkai, v. sL A. Ri
mui, v. sL A. Bitėnui, pasl. V. 
Bitėnui, ps. A. Saulaičių! ir s. 
J. Raškiui.

VADOVŲ PASKYRIMAI
Atlanto rajono vadeiva skel

bia vadovų paskyrimus. Bostono 
Žalgirio t. tuntininku paskirtas 
psktn. Mykolas Subatkevičius, 521 
E. 8th St., So. Boston 27, Mass.

P. Galaunė - Dainius kapas

ras — vėliau pasižymėjęs 
skulptūroje.

1921 m. Vitkauskytės 
knygynas išleido visą eilę 
atvirukų. Tarp jų randame 
ir A. Žmuidzinavičiaus. Vė
liau dailininkas perėjo į pei- 
sažų sritį ir žanrinėje tapy
boje mažai besireiškė.

Paėmus šiuos kuklius lie
tuviškos kovos liudininkus 
iš jų padvelkia pirmykštis 
tautinis entuziazmas ir 
karšta patriotinė dvasia.

VI. Vij.

Atlanto rajono Sk. Vyčių Sky
riaus vedėju - sktn. Juozas Raš
kys, 35 Convoy Dr., NewBritain, 
Conn. Atlanto raj. Skautų Sky
riaus vedėju -s.v.v.sL V. Dam- 
rauskas, 56 Mt. EveretSt., Dor- 
chester, Mass. Atlanto raj. va
deivos pavaduotoju - jūrų sktn. 
Ignas Petniūnas, 142 Putnam St., 
Hartford, Conn.

Tame pat aplinkraštyje vadei
va reiškia ypatingą padėką buv. 
Žalgirio tuntininkui sktn. A. 
Treiniui ir buv. rajono Skautų 
Skyriaus vedėjui ps. A. Saulai- 
čiui už jų įdėtą įnašą einant mi
nėtas pareigas, šiedu vadovai 
šiuo metu eina pareigas Broli
jos Vadijoje.

Atlanto rajone vadeiva patvir
tino šiuos pereigūnus: Bostono 
Sk. Vyčių Dr-vės vadas - ps. 
Č. Kiliulis, Worcesterio Sk. Vy
čių Dr-vės vadas - v. si. R. 
Jakubauskas, Worcesterio Nevė
žio tunte - DLK Gedimino Dr- 
vės draugininkas - sL D. Glo- 
das, tuntininko pavaduotojas - s L 
A. Prapuolenis ir tunt. adjutan
tas - v. sL A. Glodas.

Šv. Antano liet, gimnazijoje 
Maine, veikiančiai skautų dr-vei 
laikinai vadovauti paskirtas 
psktn. J. Stašaitis.

SK. VADŲ SĄSKRYDIS 
OLANDIJOJE

Tarpt, sk. vadų sąskrydis - 
ENDABA šią vasarą bus Olan
dijoje. Skautininkai, kurie šią 
vasarą keliaus Europon ir galėtų 
dalyvauti Indaboje, prašomi pra
nešti Brolijos Užsienio Skyriaus 
vedėjui - sktn. Alg. Benevičiui, 
21 BowdoinAve», Boston 21, Mass.
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CLEVELANDO 
ŽINIOS

Tautinės Sąjungos Clevelando skyriaus 
dešimtmečio minėjimas

• Inž. J. Jurkūnas, Tau
tinės Sąjungos vicepirmi
ninkas, iš Chicagos buvo at
vykęs į Clevelandą dalyvau
ti Tautinės Sąjungos sky
riaus dešimtmečio minėji
me. Lydimas Dr. V. Rama
nausko, aktualiais klausi
mais pasikalbėjo Dirvos re
dakcijoje.

• Vasario 16 Gimnazijos 
rėmėjų būrelių vadovai, 
esantieji Clevelande, nuta
rė gegužės 22 d. rengti va
karą ir gautą pelną atiduoti 
gimnazijai. Vakaras įvyks 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Visi prašomi tuo laiku kitų 
parengimų nerengti.

• Parengimų kalendorių 
vėl atnaujiname ir jį skelb
sime Dirvoje. Rengiantieji 
parengimus malonėkit lai
ku įsiregistruoti. Skelbsime 
ne kiekviename numeryje, 
bet kartą savaitėje.

• Imtynės Cleveland Are
na įvyksta sausio 21 d., 8:30 
vai. Kanados imtynininkas 
Bill Lyons imsis su Fritz 
von Erich. Bus ir kitos po
ros.

Išnuomojamas kambarys 
su maistu ir kitais patogu
mais. Nauji baldai. Kreip
tis po 5 vai.: 1264 E. 80 St., 
telef. UT 1-6642, (10)

Išnuomojamas 5 k. butas 
1611 E. 47 St. Butas vir
šuje. Vonia, gaso šildymas, 
garažas, (9)

Plytinis, 4 šeimų, pelningas 
namas

4 — 6 kamb. butai. Pilnai 
apstatyti. $5200 pajamų. 
Kaina tik $36,000. Į šiaurę 
nuo St. Clair prie E. 152 St.

Lakeland Realty Co.
KE 1-6681 IV 1-8088 

(8-9-11)

PARDUODAMI NAMAI
Naujos parapijos rajone 

3 miegamųjų vienos šeimos 
namas. *

2-jų šeimų plytinis po 3 
miegamuosius, 3-jų metų 
senumo.

♦
East 130 gt. St. Clair, 2 

šeimų. Prašo $10,500.
EAST SHORE REALTY

Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185 St. IV 1-6561

MU 1-2154

Pereitą Šeštadienį, sausio 16 
dieną, maloniuose Čiurlionio na
muose buvo gražiai paminėtas 
Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus dešimtmetis. Greta ve
teraną veikėjų, - Pijaus Žiūrio 
ir Kazio Karpiaus - į minėjimą 
atsilankė didokas būrys skyriaus 
aktyvesnių narių ir svečių, kurių 
tarpe minėtini Bendruomenės 
pirmininkas Stasys Barzdukas, 
Čiurlionio Ansamblio vadovas 
Alfonsas Mikulskis, Akademinio 
Sambūrio pirmininkas Stasys La- 
zdinis, Neo-Lituanijos pirminin
kas Cezaris ModestaviČius, Dr. 
Vladas Ramanauskas ir eilė kitų. 
Minėjime dalyvavo iš Chicagos 
atvykęs centro valdybos vice
pirmininkas Jonas Jurkūnas. Bu
vo ir svečių iš kitų miestų, kurių 
tarpe matėsi Dr. A. Jasys iš 
Columbus, ir broliai Veitai iš 
Pitsburgo, be kurių neapsieina 
joks žymesnis lietuviškas įvykis 
Clevelande.

Minėjimas pradėtas skyriaus 
pirmininko Felikso Mackaus žo
džiu, trumpai nušvietusiu sky
riaus dešimtmečio veiklą. Susi
kaupimo minute pagerbti Cleve
lande prieš šešiolika metų miręs 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona, a.a. Sąjungos pirminin
kai Antanas Olis ir Motiejus Col- 
ney, bei kiti mirę Sąjungos nariai. 
Po to sveikinimo žodžius tarė 
Bendruomenės pirmininkas Sta
sys Barzdukas ir Sąjungos centro 
vicepirmininkas Jonas Jurkūnas. 
Pagrindinę kalbą pasakė Pijus 
Žiūrys, vaizdžiai nupasakodamas 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos (Tau
tinės Sąjungos pirmtako) veiklą 
Amerikoje II pasaulinio karo 
metu ir vėliau, jos ližmegstus 
ryšius su Amerikos politikos at
stovais, intelektualais ir didžiąja 
spauda. Jo nuoširdi ir doku
mentuota kalba susirinkusiųjų 
buvo dideliu dėmesiu išklausyta 
ir palydėta karštais plojimais. 
Toliau dar kalbėjo Stasys Lazdi-

Nąujos parapijos rajone 
skubiai parduodami 

2-jų šeimų 2 namai po 5 
kamb. Kaina prieinama.

Skambinti brokeriui Z, 
Pivariūnui, tel. IV 1-3542.

Gražiai atrodysi 
atsilankiusi

LO TONI BEAUTY 
SALON

6918 Superior Avė. 
EX 1-6928

SPECIALIOS KAINOS 
NUOLATINIAMS.

Nuo $5.00 ir daugiau. 
Kirpimas įskaitytas. Jokio 
susitarimo nereikia antrad., 
trečiad. ir ketvirtad. (9) 

nis, Kazys Karpius, Balys 
Gaidžiūnas ir Julius Smetona. 
Gauta nemažai sveikinimų raštu,

Vakaro vedėju buvo skyriaus 
vicepirmininkas Jaunutis Nasvy- 
tis, kurio gero skonio jumoras 
vakarui suteikė daug gyvumo. 
Malonią staigmeną pateikė Čiur - 

lionio pramoginis oktetas, nuo
taikingai padainavęs keletą dai
nelių, iš kurių didžiausio pasise

r
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 

mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

40, superior 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREDTO

*10.000 

&

►
CORNER 68TH..SUPERIOR AVENUE

L J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

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 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

kimo sulaukė čiurlioniečio Petro 
Kudukio eiliuoti kupletai.

Minėjimą reikia laikyti pa
vykusiu. Trumpa ir darni progra
ma, skanios vaišės, jauki Čiur
lionio namų nuotaika susirinku
siems paliko kuo gražiausių įspū
džių. Sveikiname naująją sky
riaus valdybą, taip gražiai pra
dėjusią savo veiklos metus.

J.S.

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

1

HARTFORD

Pabaltiečių koncertas-balius
Sausio 23 dieną Ameri

kos Lietuvių Piliečių klube, 
Hartforde, įvyksta pabaltie
čių koncertas-balius.

Programoje lietuvių, lat
vių ir estų solo dainos, lat
vių oktetas iš Bostono ir 
estų plastiniai šokiai.

Panašaus pobūdžio bend
ra pramoga praeitais metais 
labai buvo pavykusi. Reikfa 
tikėtis, kad ir šiais metais 
koncertas-balius bus neblo
gesnis. Tai gražus pabaltie
čių bendradarbiavimas.

Zigmas Strazdas pradėjo 
verstis nekilnojamo turto 

prekyba
Zigmas Strazdas, baigęs 

Lee Real Estate Instituto 
kursus prie Morse Kolegi
jos, Hartforde, įsigijęs dip
lomą ir išlaikęs Connecticut 
valstijos nustatytus egza
minus kaip real estate bro- 
ker, nuo 1960 m. sausio 1 
dienos pradėjo verstis ne- 
judomojo turto prekyba 
Hartforde.

Z. Strazdas, tik atvykęs į 
JAV aktyviai įsijungė į lie
tuvišką veiklą, yra nuolati
nis Dirvos skaitytojas ir 
rėmėjas. Tikimės, kad jo 
patarnavimu lietuviai pilnai 
pasinaudos.

NEW YORK
GIRDĖSIME SMUIKININKĄ 

IZIDORIŲ VASILIŪNĄ
Lietuvių Skautams Remti Ko

mitetas New Yorke yra pradė
jęs tikrai gražią tradiciją - kas
met suruošti visuomenei aukšto 
lygio koncertą. Šį kartą, sausio 
23 d., Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyne, to komiteto pa
stangomis, newjorkiečiai turės 
progos išgirsti mūsų smuikininką 
Izidorių Vasyliūną. Koncerte bus 
išpildyta Georg Friedrich Han- 
del, Balio Dvariono, Kazio Vik
toro Banaičio, Edvard Grieg ir 
kitų žymių kompozitorių kūriniai.

Izidorius Vasyliūnas yra 
rinktinis virtuozas, smuiko gro
jime pasiekęs labai aukšto ir 
reto meistriškumo. Jo interpre
tacija, kurią' išvysto grodamas, 
yra tiek įdomi ir aiški, kad ir 
sunkesnių kompozitorių kūriniai 
visiems yra suprantami ir klau
sytojų įspūdingai išgyvenami.

Akomponuos pianistas Aleksas 
Mrozinskas. Programos finale 
Griego kūrinyje Aleksas Mro
zinskas atliks piano partiją, taigi 
turėsime progos išgirsti ir jo 
meistrišką solo grojimą.

Koncerto. protarpiuose, savo 
ir kitų kūrinius skaitys rašyto
jas Vilius Bražėnas, kurio kū
ryba pasižymi lengva ir Švelnia 
humoristika.

Kiekvienam pravartu atsi

lankyti į šį koncertą ir išklausyti 
reto įdomumo programą. At
silankiusiųjų aukos skiriamos 
lietuvių skautų veiklai palaikyti. 
Koncerto pradžia 7 valandą.

BROOKLYN

NAUJA DARIAUS-GIRĖ
NO POSTO VADOVYBĖ

Brooklyno, N. Y. Lietu
vių Legijono Dariaus ir Gi
rėno Postas Nr. 1 išsirinko 
naują vadovybę, kurią su
daro:

Posto vadas---- Julius
Kumpikas, pirmasis vado 
pavaduotojas — J. Klima
vičius, antrasis vado pava^. 
duotojas — V. Vyšnius, iž
dininkas — J. Zarauskas, 
adjutantas — A. Kondrotas 
ir teisėjas — prof. K. Kepa
las.

♦

Lakūnas Julius Kumpi
kas, N. Y. jau eilė metų turi 
įsirengęs elektros motorų 
taisymo dirbtuvėlę. Atlieka
mu laiku neužmiršta ir žve
jybos.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

dėmesio !
P a s i ž y mėkite, kad 

mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohio 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

resnes sąlygas jums pa
tarnauti. Prašom šaukti 
visais apdraudos reika
lais.

Paulina 
Mozuraitis-Bennett 

Apdraudos agentas

MAY 2 BASEMENT
EAGLE STAMPS DAR PADIDINA SUTAUPĄS

SAUSIO DIDŽIAUSIAS ĮVYKIS!

Garsūs ”Royalty“

• 72x90 inčių dydžio
• 90 C Rayon, 107< Acrilan
• Puikus mišinys stebuklingų siūlų
• Grožis ... Stiprumas ... šiluma
• Platus Rayon Satin apvedžiojimas
• 5 gražios spalvos

7.99Vienas
• Lilac • Rose • Mėlyni 

• žali • Kavos

Jei jums reikia ar reikės dėkių ... pirkite sau dabar ... 
Skambinkite! Rašykite! Užeikite! Čia yra nepaprastas 
išpardavimas. Pasižymėkite puikią prekę, randamą bran
giuose dekiuose ... už šią žemą, žemą kainą!

šaukite CHerry 1-3000 
Paštu ir telefonu užsakymai 

pildomi...
The May Co.’s Basement 

Domestic Department, 
Downtown and On the Heights
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Nr. 8 1960 m. sausio 20 d.

KAS IR KUR?- -- - — ■*
• Popiežius Jonas XXIII, 
tęsdamas įprastas Kalėdų 
švenčių ir naujųjų metų au
diencijas, kuriose akredi
tuoti prie šv. Sosto diploma
tinių misijų šefai pareiškia 
linkėjimus, sausio 11 d. pri
ėmė privačioj audiencijoj 
Lietuvos įgaliotąjį ministe- 
rį S. Girdvainį. Dėkodamas 
už sveikinimus, Popiežius 
suteikė palaiminimą Lietu
vai ir jos atstovui prie šv. 
Sosto.
• Suomijos didžiausias 
dienraštis Helsingin Sano- 
mat, turįs 300,000 skaity
tojų, atspaude iliustruotą 
rašinį apie Prezidento An
tano Smetonos gyvenimą 
tremtyje ir mirtį Clevelan
de. Laikraščio sovininkas 
yra Eljas Erkko, 1939 m. 
buvęs Suomijos užsienių 
reikalų ministeris derybose 
su sovietais.
• Vasario 16 Gimnazijoje 
mokosi 4 lietuviukai, atvy
kę iš Anglijos. Anksčiau iš 
Anglijos buvo daugiau mo
kinių.

• Solistė Janina Liustikaitė, 
sėkmingai pasirodžiusi įvai
riuose JAV ir Kanados 
miestuose, iš Čia praėjusį 
rudenį išvyko Italijon tobu
lintis dainavimo srityje. Da
bar jau persikėlė į Angliją, 
kur pakviesta dainuoti Lon
dono televizijos Robinsono 
programoje ir pasirodyti 
poroje koncertų tame pačia
me Londone ir kituose mies
tuose.

• Dail. V. K. Jonynas savo 
meno studijos reikalais pra
ėjusį savaitgalį lankėsi Chi
cagoje ir Quebeke, Kanado
je,
• Bamberge, Vokietijoje, 
darbovietėje buvo užmuštas 
pavyzdingas lietuvis Anta
nas Klevinskas. Liko našlė 
su 7 vaikais, kurių amžius 
nuo naujagimio iki 15 metų.
• J. Paplėnas prašo patiks
linti, kad jis vra Lietuvių 
E n c iklopedijos bendradar
bis, bet ne ekonomikos sky
riaus redaktorius, kaip bu
vo pažymėta koresponden
cijoje iš Chicagos Dirvos 
1960 m. sausio 8 d. nume
ryje.

Ilgamečiam ALTS Baltimorės skyriaus nariui

JONUI GALINAIČIUI,

po ilgos ir sunkios liyos mirus jo žmonai

Domicėlei GALINAITIENEI,

giliausią užuojautą reiškia

ALTS Baltimorės skyriaus
valdyba ir nariai

DaiL R. Viesulo išstatytais darbais New Yorke gal labiausiai 
buvo susidomėjusi jauna lankytoja Eglutė Šukytė.

V. Maželio nuotrauka

• Lietuvių Tautinio Akade
minio Sąjūdžio New Yorko 
skyriaus iždininkas L. Ta
mošaitis, atsiuntė $15.00, iš 
kurių $10.00 paskirta Vasa
rio 16 gimnazijai paremti 
ir $5.00 Dirvos reikalams. 
Širdingai dėkojame.

• Kalėdų ir Naujų Metų 
proga per Dirvą Vasario 16 
gimnazijai paremti aukojo 
apie $300.00. Pinigai per
siųsti gimnazijos vadovy
bei.
• Romas Stadalninkas, 
Stamfort, Conn., studijuoja 
University of Connecticut 
biznio administraciją. Stu
dijas baigia šiais metais. R. 
Stadalninkas, šalia sėkmin
gų studijų, yra geras spor
tininkas — krepšinio ko
mandos vadovas.
• Vincui ir Rožei Ambrazie
jams, Newark, N. J., žino
miems pedagogams, šiais 
metais sukanka 35 metai jų 
vedybinio gyvenimo.

Ambraziejų antrasis sū
nus Marius dabar yra stu
dentas.
• E. Balceris, Dirvos bičiu
lis iš Chicagos, atsiuntė du 
naujus prenumeratorius ir 
$20.00. Ačiū už talką.

PHILADELPHIA

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 16 d. minėjimas 

i vyks vasario 21 d., sekma
dienį. 3 vai. po pietų, Lietu
vių Muzikalinėje Svetainėje 
(Lithuanian Music Hali), 
2715 East Allegheny Ave
nue, Philadelphia 34, Pa.

L i e tuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti.

IEŠKOMI
Arlauskas, Jonas ir Juozas, 

iš Oškavilių km.
Belis, Konstantas, iš Sangrū

dos km.
Benderis, Zidzislovas, Alek

sandro sūnus, Benderienė- Kar- 
bačaitė, Teresė, ir Benderis, 
Aleksandras.

•Janavičius, Antanas, nuo Ru
daminos.

Jašinskaitė, Jadvyga, Petro 
duktė, gim. 1922 m. 'Jakubavo 
km., Kretingos apsk.

Markavičius, Algirdas, iš Gi- 
Įui šio km.,

Masiokaitė, Elzbieta, Juozo 
duktė, ištekėjusi, bet vyro pa
vardė nežinoma, turėjo 4 vaikus.

Masonas, Julijonas, Kazimiero 
sūnus, iš Juodaišių km., Biržų vi.

Matulionis, Ona, Povilo duktė, 
ir jos vaikai Augustina, Filomena 
ir Jonas

Pikeliai, kilę iš Telšių ir Kur
šėnų Šiaulių ap., prašomi skubiai 
atsiliepti stambioje palikimų 
byloje, su žiniomis apie savo 
kilmę ir tėvo vardą.

Umbutienė- Duplytė.Bronisla- 
va, Povilo duktė, iš Antkončių, 
Andriejavo vi., Kretingos ap.

Žygelis, Tadeušas, Petro sū
nus, gyveno Baltimore, Md.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Maironio šeštadieninės mokyklos vaikučiai Brooklyne suruoštoje eglutėje deklamuoja Kalėdų seneliui. 
V. Maželio nuotrauka

Giria Kultūros Fondą, kuris 
davė Viesului paramą 

N.Y.Times apie R.Viesulo "Dainas”
Praėjusį sekmadienį Almus 

Art Gallery, Great Neck, N.Y. 
buvo atidaryta Romo Viesulo pa
roda. Atidaryme dalyvavo gausus 
būrys lietuviško meno gerbėjų. 
Tą pačią dieną Viesulo lietuviš
kos dainos temomis sukurtos li
tografijos, gražiai įrištos su 
dainų tekstais ir vertimais 
knygon "Dainos", buvo išstatytos 
žinomoj N. Yorko Weyhe galeri
joj 794 Lexington Avenue, prie 
62-sios gatvės. Čia "Dainas"pa
matė "The New York Times" 
dailės kritikė Dora Ashton, kuri 
iš kelių tautų žinomų grafikų 
išskyrė Amerikos lietuvį Romą 
Viesulą, pradėjusį dailininko 
karjerą tik lietuviškojoj Freibur- 
go Meno Akademijoj, Vokietijoj:

PUIKIAI REPREZENTUOJA 
JUNGTINES VALSTYBES

Miss Ashton nurodžiusi, kad 
Wehne Galerijoj yra išstatyti ke
lių tautų menininkų darbai paste
bi, kad "Jungtines Valstybes ne
paprastai gerai reprezentuoja su 
spavuotais medžio raižiniais 
Antonio Frasconi ir litografijo
mis - Romas Viesulas..."

Toliau įtakingam laikrašty, 
pirmadienio (1.11.1960) laidos me
no skyriuje, šitaip rašoma: "Mr. 
Viesulas, kuris gavo savo grafi
kai Gogenheimo paramą, sukūrė 
senųjų lietuviškų liaudies dainų 
temomis juoda - balta litografi
jų portfelio. Šių dainų minorinė 
gaida (jos yra tekste išverstos) 
Viesulo yra perduodama švelniu 
juodumu, kuriame išsiskiria vos 
įmatomo baltumo skraistės. Li
tografijos buvo pasigėrėtinai iš
spausdintos Paryžiaus Desjobert 
spaustuvėje, o visas šis kūrinys 
yra gražus pavyzdys ką konstruk
tyvaus duoda inteligentiškai su

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □ 
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:.

(Vardas, pavardė)

(Adresas.)

teikta paramą. Kiti geri darbai 
yra dailininkų: Soulages, Hagi- 
wara, Adam ir Kokoschka".

GARSINA LIETUVĄ

Jei NY Times kritikė primyg
tinai nutyli Viesulo pastangas re
prezentuoti Lietuvą ("puikiai re
prezentuoja JAV-bes") ar ašaro
jančią H. Nagio politinę įžangą, 
tai Romas Viesulas praėjusiais 
metais dalyvaudamas Tarptauti
nėje Grafikų Parodoje Modernaus 
Meno Muziejuj Jugoslavijoj už
sirašė ir atstovavo "Lietuvą" 
kai tuo tarpu iš pačios Lietuvos 
parodoje taip niekas ir nedaly
vavo. v

(ALM)

LIETUVIAI REPREZENTUOJASI
NEW YORKE

Jei iki šiol Jungtinėse Val
stybėse lietuviai garsėjo kaip 
darbštūs, nuoširdūs, nemokyti 
darbininkai, jų mokyti vaikai kaž
kodėl nemėgdavo vadintis savo 
tėvų pavardėmis ir naudotis sa
vąją kalba), tai pastaruoju laiku 
gražiai minimas lietuvių vardas 
didžiojoj New Yorko spaudoj pa
žadina ne vieno užsimiršusio 
Amerikos lietuvio savigarbą. į 
dail. R. Viesulo parodos atida
rymą atsilankė intiligentiškos iš
vaizdos amerikietis su svetim
taute žmona pareiškė: "Pama
čiau spaudoj pranešimą apie "lie
tuvišką parodą Great Necke ir 
atvažiavau pasižiūrėti lietuvių". 
Girdi, jo tėvas kilęs iš Kauno.

Tikimasi, kad artimoj ateity 
lietuvių vardas bus minimas dar 
dažniau. New Yorko didžioji 
spauda patyrusi apie pašto ženklą, 
kurį išleido Vatikano Paštas, 
turėjo kelis pasikalbėjimus su 

to pašto ženklo autorium V. K. 
Jonynu. Nemažo susidomėjimo, 
tikimasi, sukels ir lietuvių sim
foninės muzikos meistrų - pia
nisto Andriaus Kuprevičiaus iš 
Clevelando, su "Symhony of the 
Air (buvusiu Toscanini orkestru) 
koncertas, kurį diriguos kitas 
lietuvis Vytautas Marijošius, iš 
Hartfordo, Conn.

PITTSBURGH

Dėl raudonąją parengimo 
garsinimo per vieną lietu
vių radijo valandėlę, iš 
Rittsburgho mūsų bendra-^ 
darbis patikslina, kad skel
bimas buvo apgaulingai 
įduotas, o apsižiūrėjus kas 
per parengimas vyksta, iš 
garsinimų išimtas.

* EGIPTAS, kaip JAR užs. 
reik, ministerijos aukštas valdi
ninkas pareiškė Jungt. Tautų at
stovui Dr. Bunche, ir toliau ne
įeisiąs Izraelio laivams naudoti 
Suezo kanalo. Dr. Buncheišskri
do į Keniją pasitarimams su Dagu 
Hammarskjoldu.

triskart per savaitę, ir ji

Jūsų DRAŪ6AMS

DIRVOS
BŪTINAI

REIKIA

DIRVA jau eina
vis turtėja žiniomis bei vaizdais iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

Kas Dirvos neturi — daug nustojai
Kodėl jūs savo draugams tik linkit viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis 
pusantro šimto kartą per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

DAR VIENA V.MEŠKAUSKO 
NAURINĖINFORMACIJA
Paskutiniam "Vienybės" nu

meryje, "Lietuviškoje Chica
goje" skyriuje, V. Meškauskas 
labai vykusiai parodė, kaip jis 
kraipo tikrovę, nežinia kokiu 
tikslu dirba maurišką darbą, o 
mokydamas, kaip reikia bendra
darbiauti laikraščiuose, akivaiz
džiai parodo, kad jam pačiam 
labai ir labai dar reikia mokytis. 
Žinoma, moralinių dorybių gal ir 
neišmokstama, jeigu jų iŠ visų 
neturima.

"Vienybėje" jis taip infor
muoja:

DIRVOS UŽMOKESTIS 
RAILAI

Sykį stabtelėjus prie laik
raščių... klevelandiškė DIRVA 
paskelbė neva vieno skaitytojo 
laišką, kuriame reiškiamas 
nepasitenkinimas B. Railos 
straipsnių ilgumu. Čikagiečiai 
iš to daro išvadą, kad santy
kiams pabjurus, tai buvo at
lyginimas Railai už visą triū
są. Ta proga girdimos tokios 
citatos kaip šekspyriška: 
Mauras savo padarė, jis gali 
pasitraukti, arba senovės 
lotynų: Sic transit gloria
mundi I

Dirva paskelbė ne neva laišką, 
bet tikrą Dr. K. Žemecko laišką, 
profesoriaujančio Winona, Minn. 
Jį paskelbė ne todėl, kad re
dakcija būtų vienodos nuomonės 
su Dr. K. Žemecku, bet todėl, 
kad skaitytojų laiškuose valia 
visiems pasakyti tai, kas jiems 
rūpi. Gal dėl tos priežasties 
skaitytojai jau pradeda įprasti 
laiškus rašyti ir kelti įvairiau
sius savo pageidavimus bei pasa
kyti savo tikrą nuomonę.

Tarp Dirvos ir jos bendradar
bio B. Railos jokie santykiai 
"nepabjuro", jis bendradarbiauja 
kaip bendradarbiavęs. Ir noras 
B. Railą pavadinti mauru, matyt 
V. Meškauskui išsprūdo tik todėl, 
kad tas vardas jam pačiam jau 
labai seniai taikomas ir greičiau
sia jau pasiekė jo paties ausis.

Mes šiuo atveju tik tiek galim 
pasakyti, kad tai dar vienas jo 
žurnalistinės kūrybos "deiman
tas" iš tos gausios kolekcijos, 
kurią pastaruoju laiku taip 
gausiai beria...
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