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Atmetė sovietų kaltinimus dėl 
belgų "agresijos” Konge

Gandai apie Lumumbos paleidimą iš kalėjimo, 
iššau kė paniką europiečiuose.
JT Saugumo Taryboje Jungti

nės Amerikos Valstybės katego
riškai atmetė paskutiniuosius so
vietų kaltinimus dėl belgų "agre
sijos" Konge, palygindamos juos 
su "dramblio dydžio šautuvu, nu
kreiptu t uodą".

JAV delegatas James W. Bar
čo, kalbėdamas sovietų reikala
vimu sušauktame nepaprastaja
me Saugumo Tarybos posėdyje, 
pabrėžė, kad būklė Konge blo
gėja, Sovietijai ir jos šalininkams 
iš šalies kurstant sukilėlius prieš 
legalaus Kongo prezidento Kasa-

Laukiama neramumų Haityje
Karaibų zonoje siaučianti poli

tinių neramumų, socialinių kri
zių ir ekonominio pakrikimo ban
ga grasina grįžti į gana jautrią 
Haiti negrų valstybę.

Sunkios prezidento F rancois 
Duvalier vyrfausybės krizės lau
kiama prasidedant sausio 16, ati
darant nacionalizuotą valstybės 
universitetą, kuris buvo uždary
tas lapkričio 24, kai paaiškėjo 
studentų pasiruošimai riaušėms.

Būklę sukomplikavo iš Romos 
gautos žinios, kad vyriausybės 
nariai, greičiausiai įskaitant ir 
prez. Duvalier, esą ekskomuni
kuoti. Tos žinios krašto spaudoje 
nepraleistos pro cenzūrą.

Vatikanas paskelbė "automa
tišką ekskomunikaciją" visų as
menų, kurie prisidėjo prie kata
likų dvasiškių ištrėmimo iš kraš
to. Haiti vyriausybė ištrėmė 
prancūzą arkivyskupą Poirier 
lapkričio 24 ir jo pavaduotoją 
vysk. Augustin praeitą savaitę. 
Keturi prancūzai kunigai buvo 
ištremti kartu su vyskupu Augus
tin. Sklinda gandai, kad esą areš
tuota ir daugiau dvasiškių.

Jie visi buvo kaltinami talki
ninkavę studentams, kurie ruošė 
"sąmokslą" prieš vyriausybę. 

vubu autoritetą
"Sovietija siekia suparaližuoti 

Jungtines Tautas, puldama jų ge
neralinį sekretorių ir atsisaki
nėdama mokėti įnašų dalį, reika
lingą Jungtinių Tautų specialioms 
jėgoms Konge arba Vid. Rytuose 
išlaikyti," pastebėjo JAV dele
gatas Barčo. Sovietų reikalavi
mas išstumti Belgiją iš Ruanda- 
Urundi taip pat reiškiąs pastan
gas "pasėti nepasitikėjimą ir pa
didinti chaosą", nuo kurio Afrikos 
dalis jau ir taip daug nukentėjusi.

Posėdžio pradžioje sovietų

Studentų artimieji tikslai įvai
ruoja, bet jie atrodo esą vie
ningi opozicijoje prieš Duvalier 
režimą. Jų skleidžiamose pro
klamacijose raginama boikotuoti 
atidaromą universitetą ir pradėti 
riaušes. Atrodo, kad jie yra re
miami nelabai gausios, bet so- 
ciališkai reikšmingos aukštesnės 
klasės. Haiti turi 4 mil. gyven
tojų, bet tikima, kad 80% jų 
yra neraštingi, todėl vadinama 
aukštesnioji klasė turi didelės 
įtakos. Laukiama, kad ir ligšiol 
veikusios konfesinės mokyklos 
įsijungs J streiką.
- Bendrai, įvairios studentų gru
pės protestuoja prieš vyriausy
bės vengiamas socialines refor
mas ir skurdą, kuris pastaruoju 
metu padidėjo dėl blogo kavos 
derliaus. Taip pat jie protestuo
ja prieš civilinių teisių varžymus 
ir naujai įvestą nepaprastojo me
to būklę, kuri pastarosiomis die
nomis oficialiai paskelbta neri
botam laikui. Pagal naujausius 
potvarkius, policija gali be įspė
jimo šaudyti J asmenis, kurie 
pasirodo viešumoje po 10 vai. 
vakaro. Cenzūra įvesta ne tik 
laikraščiams, bet ir visiems ry
šiams krašte. 

kaltinimus atmetė britų, pran
cūzų ir turkų delegatai. Posėdžio 
metu salėn įėjo vos tik iš Afrikos 
grįžęs JT gen. sekr. Hammar- 
skjold; sovietų delegatas Zori
nas, kuris jį kelis kartus yra 
apšaukęs "kolonistų įrankiu", jį 
pamatęs, nusisuko, kad nereikėtų 
sveikintis.

Stebėtojai pranašauja, kad Sau
gumo Taryba atmes ne tik so
vietų kaltinimus, bet ir trijų 
Afrikos valstybių pasiūlytą re
zoliuciją, reikalaujančią iš Bel
gijos atimti Ruanda-Urundi te- 
ritprijos administravimą.

Tuo metu Konge kilo panika, 
prezidentui Kasavubu staiga iš
skridus į Thysvilę ir pasklidus 
gandams, jog Lumumba esąs pa
leistas iš kalėjimo. Tikrų Žinių 
neturima, bet tikima, kad Kasa
vubu atgavęs kontrolę Thysvilė- 
je, ir Lumumba tebesąs kalėjime.

Tie gandai iššaukė didžiulę 
europiečių pabėgėliųbangą į gre
timos prancūziškosios Kongo 
respublikos sostinę Brazavilę. 
Ties Leopoldvile visi keltai per 
Kongo upę buvo perpildyti bal
taisiais, irBrazavilėjeperpildyti 
visi viešbučiai.

Ryšiams tarp Leopoldvilės ir 
Thysvilės tebesant nutrauktiems, 
tikroji staigaus prez. Kasavubu 
išvykimo priežastis nežinoma. 
Spėjama, kad ten būta k’.'.isių 
neramumų kariuomenės tarpe. 
Buvo taip pat gandų, kad prez. 
Kasavubu buvo susitikęs ir ta
ręsis su Lumumba.

Katangos provincijoje taip pat 
įvyko susišaudymas tarp Jungti
nių Tautų dalinių ir Lumumbos 
šalininkų. Pastarieji prieš kelias 
dienas įsiveržė J minėtą pro
vinciją ir užėmė kasyklų centrą 
Manono. Jungt. Tautos pasiuntė 
marokiečius, kad išvengus di
desnių konfliktų, tačiau Lumum
bos šalininkai pradėjo apšaudyti 
JT lėktuvus, sužeisdami vieną 
marokietį. Dalis transportų dėl 
apšaudymų negalėjo pasiekti Ma
nono aerodromo.

♦ WASHINGTONE sklinda pra
našystės, kad 1961 metais bū
siančios atnaujintos derybos tarp 
JAV ir Sovietijos visais Rytų - 
Vakarų nesutariamais klausi
mais. Pirmiausiai įvyksiąs neo
ficialus Kennedžio ir Chruščiovo 
susitikimas, bet jis nenumatomas 
Jungt. Tautų sesijos metu. Po 
susitikimo, "pragiedrėjus orui", 
numatoma viršūnių konferencija, 
bet jai turės būti pasiruošta per 
diplomatinius kanalus, gaunant 
garantijas, jog bus siekiama po
zityvių rezultatų, ir jos darbo
tvarkė turės apimti nevien Ber
lyno bei Vokietijos klausimus.

Senatorius FRANK J. LAUSCHE, buvęs ilgametis Clevelando burmistras ir Ohio gubernatorius, va
sario 12 d. kalbės Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 43-jų metų sukakties minėjime Clevelande, 
kuris įvyks Šv. Jono College salėje, tuoj po pamaldų Šv. Jono Katedroje. Būdamas Clevelando burmis
tru, senatorius Lausche dažnai buvodavo įvairiuose lietuvių susirinkimuose. Kilęs iš slovėnų imigran
tų šeimos, jis visuomet rodydavo daug palankumo visiems iš Europos atvykusiems naujakuriams. Jo 
dėka, ateiviai iš šiaurės ir pietų rytų Europos įgijo didelio svorio Cuyahoga apskrityje ir visoje Ohio 
valstybėje. Lietuviams ir kitiems dabar už geležinės uždangos esančioms tautoms senatorius Lausche 
yra artimas savo aiškiu priešbolševikiniu nusistatymu.

Senatoriaus Lausches dalyvavimas Vasario 16-sios minėjime Clevelande teikia tam įvykiui tam tikro 
iškilmingumo, ir mūsų uždavinys yra iš savo pusės padaryti viską, kad šis minėjimas būtų didingas 
ir praeitų pakilia nuotaika. Todėl lietuvių visuomenė ir organizacijos jau dabar kviečiamos tam minė
jimui ruoštis visu rimtumu.

DĖL BLOGO DERLIAUS SOVIETIJOJE
CHRUŠČIOVAS VALO PARTIJA...

Maskvoje Chruščiovo įtū
žimas dėl blogo derliaus te
besitęsia: jis apkaltino Uk
rainos ir Kazakstano komu
nistų viršūnes, kad jos užsi
iminėjančios apgavystėmis 
ir piktadarybėmis.

Tų "respublikų”, svar
biausių Sovietijoje maisto 
gamybos teritorijų, komu
nistiniai "bosai” pranešė 
apie didelius trūkumus grū
dų ir gyvuliui produkcijoje. 
Kaip iš komunistų partijos 
organo Pravdos pranešimų 
apie Kremliuje vykstantį 
uždarą posėdį aiškėja, jau 
pradėti plataus masto valy
mai partijos rajonų ir kol
chozų vadovybėse.

Posėdžio tęsinyje "ata
skaitą” davė Ukrainos ko
mu nistii partijos sekreto
rius Podgorny ir Kazaksta
no komunistų partijos šefas 
Kunajevas. Jų kalbos buvo 
nuolat pert raukinė j a m o s 
piktomis Chruščiovo pasta
bomis.

šalčiai, lietūs ir smėlio 
audros iššaukė didelius nuo
stolius žemės ūkiui visose 
pagrindinėse sovietų maisto 
gamybos srityse: Ukraino
je, Kazakstane. vidurio Ru
sijoje. Chruščiovas rėkavo, 
kad visko negalima esą su
versti "ant pono Dievo gal
vos". Bet švelnesni jo prie
kaištai buvo, kai kalbėjo 
Kunajevas apie kritišką 
būklę Kazakstano "plėšini- 
nėse žemėse”.

KAIRĖJE: Clevelando studen
čių kvartetas gražiai pasirodęs 
Chicagoje neolituanų Naujų me
tų sutikime. Nuotraukoje iš kai
rės: Nijolė Grybauskaitė, Rūta 
Mockutė, Regina Ramanauskaitė 
ir Dalė Musteikytė.

V. Noreikos nuotrauka

Iš Podgorny kalbos paaiš
kėjo, kad Ukrainos "kuku
rūzų pusė buvo nuvogta nuo 
laukų". Tai rodo, kad stipri 
maisto ir pašarų stoka jau 
buvo ten jaučiama šią va
sarą.

Gruzijos komunistų par
tijos sekretorius Mžavana- 
dze savo "ataskaitoje" pri
sipažino, kad jo "respubli
ka" praradusi daugiau kaip 
200,000 veršių, arba 10 
visų respublikos galvijų, 
per 19G0 metus. Nuostolius 
iššaukė pašaro stoka. 
Chruščiovas jį puolė, kad 
privatinių karvių skaičius 
Azerbeidžane didėjąs, tik 
vad inamų "visuomeninių” 
ne.

Gudijos komunistų parti
jos sekretorius Mazurovas 
taip pat susilaukė Chruščio
vo rūstybės, kai nusiskundė, 
kad jo respublika negaunan
ti pakankamai seklų. "Susi
raskite patys!" atskirto So
vietijos diktatorius.

Po Armėnijos komunistų 
partijos sekretoriaus prane-

URUGVAJUS IŠTRĖMĖ DU 
KOMUNISTU DIPLOMATUS

Kubos ambasadoriaus ir Sovie
tijos diplomato staigus ištrėmi
mas iš Uragvajaus, stebėtojų 
nuomone, vis labiau išryškinąs 
antikomunistinį politikos kursą 
šioje politiškai ir sociališkaipa
žangiausioje Pietų Amerikos de
mokratijoje.

Vyriausybės tarybos sprendi
mu įsakyta per 48 valandas iš 
krašto išvykti Fidel Castro re
žimo pasiuntiniui Mario Garcia 
Inchaustegui ir pirmajam sovie
tų pasiuntinybės sekretoriui Sa- 
milovui, kuris laikomas sovietų 
žvalgybos šefu tame krašte.

Po D Pasaulinio karo šiame 
3 milijonų gyventojų krašte do- 

šimo apie sumažėjusią kiau
lienos produkciją. Chruščio
vas pareikalavo, kad kiaulės 
nebūtų perilgai penimos.

Visi ataskaitininkai po 
pranešimų apie sumažėjusią 
produkciją prisižadėjo ją 
padidinti ateinančiais me
tais.

Chruščiovas pasiūlė reor
ganizuoti iš pagrindų ne tik 
centrinę žemės ūkio minis
teriją, bet ir "respubliki
nes". Visi kalbėtojai pareiš
kė pritarimą tam projektui, 
bet smulkesnių jo detalių 
Pravda dar nepaskelbė. Kaip 
anksčiau esame pranešę, 
prieš kurį laiką nušalintas 
Sovietijos žemės ūkio mi- 
nisteris Mackevičius. Kiti 
pakeitimai greičiausiai bū
sią paskelbti netolimoje 
ateityje.

♦ JAV BEDARBIŲ skaičius 
gruodžio mėnesį padidėjo puse 
milijono. Skaičiun įeina tik pa
šalpas gaunantieji, neskaitant tų, 
kurie dirba dalį laiko. Tai blo
giausia gruodžio mėnesio būklė 
nuo 1940 metų.

minavo Colorado partija, kuri 
vystė priešamerikines tenden
cijas ir didėjančią komunizmo 
įtaką. 1958 metais, ekonominės 
krizės šešėlyje, valdžion atėjo 
nacionalistų partija, kuri pradė
jo palaipsniui likviduoti komuniz
mo įtaką, ypač darbo ir studentų 
organizacijose, o taip pat atsi
palaiduoti nuo prekybos ryšių 
su Sovietija, stiprindama finan
sinius ir ūkinius ryšius su JAV.

Pastarasis Urugvajaus vyriau
sybės žingsnis, kaip tikima, galįs 
galutinai nutraukti ryšius so ko
munistiniais kraštais. Ištrem
tieji diplomatai kaltinami dalyva
vimu komunistinėje subversi joje.



Nr. 6 — 2 DIRVA 1961 mėty sausio 16 d.

KUBA TRECIAISIAIS CASTRO REŽIMO METAIS... (3)

DOLERIAI IŠĖJO, GINKLAI ATĖJO...

Taip tęsėsi "kova iki paskutinio Šovinio": prieky priešas, viršuje dangus, apačioje sniegas, o už
pakaly -- tik tie, kurie nekrito vietoje, bet dar pajėgė į kurį nors rūsį.

IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (20)

Drama prie Caricos
Sausio trečiosios savaitės vi

duryje rusų parlamentarai pir
mą kartą pasirodė pietiniame 
fronto ruože. Prieš dešimtą va
landą ryto jie atsirado ant Ca
ricos pietuose esančios aukštu
mos, su balta vėliava ir trimi
tais, ir stovėjo trisdešimtį mi
nučių priešais 371-ją pėstininkų 
diviziją, 297-sios likučius ir va
dinamos "laimingosios" divizi
jos priešakines "duobes" (lai
mingąja buvo vadinama 71-ji 
pėstininkų divizija, kurios tak
tinis ženklas buvo keturlapis do
bilas).

Priekiniai postai į juos nešau
dė, bet jų ir neprisileido prie

Graži dovana visiems
Nauju nietŲ 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Recorda

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
”MANO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI" 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carolš” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos MilI Marlboro Co. 
1’1.įtinto).mis užsakius didesniais 
kiekiais duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIŲSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse 

pozicijų. "Jūsų tarpe nėra ka
rininko,” buvo jiems pasakyta.

Dvyliktą valandą jie vėl grįžo, 
šį kartą trijų vyrų priekyje sto
vėjo majoras. "Tolimesnis pasi
priešinimas nenaudingas," vertė 
rusų viršila, "sausio 26 mes 
stipriomis jėgomis pulsime vo
kiečių pozicijas iš pietų. Patys 
galite apskaičiuoti, kas iš jūsų 
liks. Raudonoji armija siūlo gar
bingą kapituliaciją, karininkai 
galės pasilikti savo kardus, bus 
pasirūpinta pakankamu maitini
mu ir sužeistiesiems suteikta 
pagalba."

Sausio 9 armijos įsakyme buvo 
pasakyta: "Parlamentarus nuvyti 
ugnimi!" Bet sausio 9 dar turėta 
dienai po dvi duonos riekes ir 
kišenėse būta šovinių. Sausio 9 
dar nebuvo kiekvienos kuopos 
pusė po sniegu.

Buvo išklausyta, ką rusai pa
sakė, bet sprendimas nepadary
tas, ir du leitenantai nulydėjo 
parlamentarus atgal per fronto 
ruožą.

♦

Bunkeryje vyko pokalbis. Ap
linkui improvizuotą stalą ant tuš
čių šaudmenų dėžių sėdėjo IV 
korpo vadas gen. Pfeffer, 71-sios 
pėst. divizijos vadas gen. Hart- 
mann ir 371 pėst. divizijos vadas 
gen. Stempel. Anksčiau tie trys 
generolai komandavo 60,000 
karių su gerais ginklais ir ki
tais reikmenimis, dabar jie buvo 
likę vadais tik iš vardo, vadovau
dami 1,800 pusgyvių vyrų krūvai.

Tuo metu vidun įėjo abu leite
nantai, kurie buvo rusų majorą 
ir tris vyrus su balta vėliava 
nulydėję per fronto liniją. Jų 
rankos buvo pilnos duonos ir 
dešrų.

—Tai siunčia rusai, -- pasakė 
vienas leitenantų. —Kapituliaci
jos terminas pasibaigia sausio 
25, 10 valandą ryto. Turi kapi
tuliuoti ne tik 371 divizija, bet ir 
visas korpas. Rusai nenori toliau 
lieti kraują.

Bunkerį užgulė slogi tyla, o abu 
leitenantai stovėjo prie durų su 
duonos ir dešrų pilnomis ranko
mis.

--Nė negalvoju kapituliuoti,— 
pasakė gen. Pfeffer, savo žo
džius sutvirtindamas trinktelėji
mu į stalą. -- Ketvirtasis kor
pas turį įsakymą ginti pietų ruo
žą iki paskutinio vyro, ir tas į- 
sakymas bus pildomas.

Generolas atsistojo, apėjo ap
link stalą ir vėl atsisėdo. Lie

sasis 71-sios pėst. divizijos va
das gen. Hartmann net neištrau
kė rankų iš milinės kišenių.

--Apie kapituliaciją negali būti 
nė kalbos, ypač prieš rusus.

Gen. Stempel priėjo prie jo 
ir linktelėjo galva:

--Mano lygiai tokia pati nuo
monė, Hartmann.

—Ketvirtasis korpas. atmeta 
kapituliaciją, — dar kartą pa
brėžė žilas, šešiasdešimties 
metų korpo vadas.

Tai ir buvo visa, kas kalbėta. 
Abu karininkai išėjo, duoną ir 
dešras jie turėjo išsinešti.

Kitą rytą, švintant, korpo va
das buvo pašauktas:

—Pone generole, 297-ji...
Pro bunkerio langelį trys ge

nerolai matė, kaip 297-sios di
vizijos likučiai žygiavo: be gink
lų, antklodėmis ir skaromis 
apsivynioję galvas ir pečius. Ko
lonos priekį ir galą sudarė ru
sų kareiviai. Korpas buvo nete
kęs dar vienos divizijos.

*
Šioje vietoje paminėtinas tų 

trijų generolų likimas, taip ti
piškas paskutiniajai "kovos iki 
paskutinio šovinio" fazei.

Baigiantis rusų nustatytam ka
pituliacijos terminui, generolai 
kalbėjosi apie tai, kas galės at
sitikti per ateinančias 24 valan
das.

"Laimingosios" divizijos vado 
Hartmanno pažiūra buvo aiški:

—Aš nenusišausiu pats, bet 
mano kailį rusai pigiai nenu
pirks. Atsistosiu ant pylimo ir 
šaudysiu stovėdamas, kol žūsiu. 
Mano žmona praktiška moteris, 
ji sugebės išsiversti ir bemanęs, 
mano sūnus žuvęs, duktė ištekė
jusi, karo mes nelaimėsime, o 
žmogus, kuris stovi mūsų prie
kyje, nėra vyras, kokiu mes jį 
laikėme.

Ir gen. Stempel pritarė jam:
—Aš praradau savo vienintelę 

viltį ir pasididžiavimą, savo sū
nų. Aš neisiu į belaisvę, aš nu
sišausiu.

Vakare gen. Stempel nusišovė. 
Lygiai 24 valandomis anksčiau 
jo sūnus, ltn. Stempel, buvo at
nešęs įsakymą, leidžiantį "nuo 
0:00 valandos visišką veiksmų 
laisvę". Tėvas atsisveikino sū
nų: "Laikykis iki paskutinės aki
mirkos, kaip pridera padoriam 
kareiviui." Bandydamas prasi
laužti, sūnus buvo pašautas, bet 
tėvas niekada nesužinojo, kad su
žeidimas neatnešė jam mirties.

Hartmannas kitą rytą prisikro
vė milinės kišenes šovinių ir ly
dimas korpo vado gen. Pfeffer 
bei artilerijos gen. Wulzo, iš
žygiavo į frontą, iki kurio buvo 
tik keli žingsniai. Pasilypėjęs 
ant pylimo, peržvelgė savo "lai
mingosios" divizijos likučius, nu
sikabino nuo peties šautuvą, ir po 
pirmojo šūvio krito priekyje pa
kilęs rusas. Ir kiti šaudė J visa, 
kas tik judėjo, nekreipdami pa
vojaus į krintančias granatas.

Apie tai netrukus sužinojo ar
mijos vadas gen. Paulus ir pa
siuntė vieną majorą, kad tas 
"generolus nuo pamišimo atkal
bėtų". Žilagalvis korpo vadas 
jam atkirto:

--Ketvirtasis korpas turi ar
mijos vado įsakymą ginti pietinį 
Stalingrado ruožą, ir visiškai su
prantama, kad tokioje būklėje 
generolai kovoja drauge su savo 
žmonėmis.

Pasiuntinys nuskubėjo atgal, 
bet netrukus grįžo su raštišku 
gen. Paulus įsakymu: "Ketvir
tam korpui įsakoma atitraukti 
frontą į miesto pakraštį. Korpo 
vadas tuojau prisistato armijos

Tikrovė yra tikra maišatis. 
Fulgencijaus Batistos laikais 

netoli Havanos stovėjo karinių 
pastatų kompleksas: Columbiana 
kareivinės ir ginklų sandėliai. 
Ten stovinčios kariuomenės pa
galba diktatorius be didelio vargo 
valdė ir terorizavo didelį miestą.

Kai Havanoje nutilo bažnyčių 
varpai, skelbią Castro barbudų 
(barzdočių) įžygiavimą, ir kieme 
buvo atliktos pirmosios egzeku
cijos, įrengimai gavo kitą vardą. 
Juos pavadino laisvės stovykla. 
Nepraėjus metams, pats Fidel 
Castro tuos karinius pastatus 
perdavė Havanos jaunuomenei. 
Turint noro, galima iš juostos 
pasiklausyti dvi su puse valan
dos trukusią Fidelio kalbą šim
tui tūkstančių vaikų:

"Neužmirškite: jeigu sukilė
liai, barbudos, nebūtų kovoję ir 
kentėję, tai ir šiandien 400,000 
Kubos vaikų neturėtų galimybės 
lankyti mokyklas. Ir šiandien, 
rugsėjo 4, šioje stovykloje vyktų 
paradas su tankais ir lėktuvais. 
Vietoj 100,000 vaikų čia dabar 
būtų kareiviai. Stovykla būtų pil
na kareivių ir tankų ir visi, kurie 
eina pro šalį, turėtų bijotis, kad 
į juos šaudys. Ar anksčiau, kai 
prabėgdavote Kolumbijos gatve, 
pasižiūrėdavot į šią stovyklą?"

Vaikai choru: "No!”
"Kodėl ne? Nes žinojot, kad 

vyrai, kurie čia gyveno, buvo bai
sūs vyrai. Bet dabar viskas pri
klauso jums, jaunuomenei. Kuba 
yrą vienintelis kraštas pasauly
je, kuris užėmė karinę tvirtovę, 
kad iš jos padarytų mokyklą. 
Kam mums dar reikia karinių 
tvirtovių? Mums reikia mokyk
lų!"

Tai buvo 1959 metų rugsėjį 
truputį daugiau, kaip prieš metus. 
Ir jei dabar pravažiuoji pro tą 
tvirtovę, kuria buvo remiamas 
Batistos teroras, tai vėl girdi 
karines komandas, kulkosvaidžių 
kalenimą ir tankų vikšrų žle- 
gėjimą. Taip daug pasikeitė Ku
boje per metus. Buvo sunaikinta 
daug gyvybių ir turto, sužlugdyta 
daug vilčių, kai kurios negerovės 
pašalintos, bet daug daugiau gerų 
principų užmiršta.

Buvusiose kareivinėse, kurias 
pats Castro prieš metus atidavė 
jaunuomenei, šiandien ruošiama 
karinės milicijos vadais 5000 la
bai rūpestingai atrinktų jaunuo
lių. Mokoma pagal rusišką pa
vyzdį, ruošiamos specialiosios 
komandos. Čia išmokstama, kaip 
atremti invaziją. Bet taip pat iš
mokstama, kaip invaziją vykdyti. 
Kubos revoliucija, kuri dabar di
riguojama iš Maskvos ir Pekino, 
daroma eksportine preke. Ji jau 
pririšo nuolatiniam aliarmui 
stiprius amerikinio laivyno jun
ginius Karalbų Jūroje.

"Kraštas, kuris galėjo tapti 
rojumi, Fidel Castro valdžioje 
virto pasaulio parako statine," 
sakoma Kuboje, Aš girdėjau tai 
ir tame name, kuriame Fidel 
Castro figūra beviltiškai sukinė
josi, pakabinta ant virvelės.

GINKLŲ SIUNTOS
Aš mačiau skaičius. Jie yra 

tikri. Man buvo parodyta vieno 
slapta foto kopija tuo metu, kai 
"Che" Guevara, Kubos valstybi
nio banko direktorius ir kasdien 
augančios milicijos karinis ins
pektorius, lankėsi Maskvoje.

Praėjus pusei metų nuo tada, 
kai pirmasis sovietų laivas su 
ginklais įplaukė į Kubą, sąraše 
buvo minima:

♦ septyni 43 tonų rusiški tan
kai, greičiausiai lietų periode 
netinkami Kubos terenui, bet 
ginkluoti 100 mm pabūklais, 
kurių ugninė jėga sukelia res- 
pektą tarp visų karinių sepcia- 
listų;

♦ daugiau, kaip pusė milijono 
įvairių kalibrų pistoletų;

♦ 32 rusiški MIGai, daugumas 
jų jau Senesnio modelio;

♦ 243 bazukos.
♦ ir taip toliau: įvairiausių 

rūšių priešlėktuviniai ginklai; 
šautuvai iš Rusijos, Čekoslova
kijos ir Rytų Vokietijos; mino
svaidžiai, patrankos, kariniai 

vadui."
Tuo pat metu šūvis nukirto 

"laimingosios" divizijos vadą 
gen. Hartmanną. Korpo vadas 
gen. Pfeffer vėliau pateko J rusų 
belaisvę.

(Bus daugiau) 

sunkvežimiai, kulkosvaidžiai, 
malūnsparniai...

Srovė tebeteka,- net stiprėja: 
per karinį paradą režimo dvejų 
metų sukakties proga Havanos 
gatvėmis pravažiavo jau apie 50 
tankų.

Ginklus beveik ir nesistengia
ma gabenti į sandėlius. Juos pa
prasčiausiai išdalinama. Todėl 
dažnai matai 12 metų uniformuo
tus vaikus su perdaug sunkaus

Havanos gatvėje ne naujiena 
sutikti gražią kubietę, per petį 
persimetusią automatą...

kalibro revolveriais. Todėl 
sutinki prie lošimų stalo Hil- 
tono viešbutyje vyrą su trim 
revolveriais ir automatu. Todėl 
matai gatve einančias moteris 
ir jaunas mergaites, sunkiai vel
kančias automatinius šautuvus, 
kurie atėję tiesiog iš Skodos 
fabrikų.

"Anksčiau," dar visi neseniai 
pareiškė Fidel Castro, "Kuba 
turėjo 30,000 vyrų armiją. Da
bar mūsų armija skaičiuojama 
6 mil. galvų. Ta armija yra ku
biečių tauta. Jei norima su
naikinti tą armiją, reikia iš
naikinti kubiečių tautą."

Ir tauta po tų žodžių džiū
gavo ir kabino naujus transpa- 
rentus. Ir septyni tūkstančiai vy

į Castro miliciją priimamos ir moterys. Bet ne visos dar žavisi 
sunkiais šovinynais ir revolveriais, kitos dar nori dėvėti gražią suk
nelę ir vaikščioti ant aukštų kulnų...

rų pasitraukė į Escambrai kal
nus, kad ten pasiruoštų naujam 
sukilimui. Ir apsigynimui nuo jų 
vėl buvo dalinami nauji ginklai 
ir šaudmenys, ir. tauta džiūgavo:

"Cuba si! Yanųuis no!"
Atrodė, lyg būtų pasigirdęs 

balsas iš praėjusių laikų: "Ar 
jūs norite totalinio karo?"

Ši tauta net tada džiūgavo, 
kai buvo laidojamos pirmosios 
aukos: moterys, vaikai ir se
neliai...

Doleriai išėjo, ginklai atėjo.

"SPECIALISTAI"
Su ginklais atėjo ir specialis

tai. Užtenka, pavyzdžiui, pasė
dėti Hiltono viešbučio vestibiu
lyje, kad suvoktum, kokios di
delės apimties tas atėjimas yra. 
Niekas Havanoje tiksliai nežino, 
kiek rusų, čekų ir kiniečių spe
cialistų šiuo metu saloje yra, 
bet praeitą rudenį, rugsėjo pabai
goje, jų buvo priskaičiuojama 
per 2000.

Po to jų skaičius dar greičiau 
didėjo, ir nauji papildymai aiš
kiai rodė, kad jie atvyksta ne
trumpam paviešėjimui: jie at
važiuoja iš anapus geležinės 
uždangos su visomis šeimomis. 
Ką jie Havanoje veikia, sunku 
patikrinti, nes slepiama nuo vie
šumos.

Taip, sakysime, Hiltono vieš
butyje gyveno judrus, storokas 
čekas. Jis ištisas dienas pra
leisdavo viešbučio trečiojo 
aukšto maudymosi baseine, tar
tum pasaulinei revoliucijai norė
damas tarnauti savo odos įru- 
dinimu. Tačiau vakarais, lygiai 
10 valandą, ties viešbučiu susto
davo juodas Cadillacas, ir jin 
įlipdavo čekas su sunkiu, juodu 
portfeliu pažastėje. Kiekvieną 
kartą jis grįždavo tik penktą 
valandą ryto, kaip liudijo viešbu
čio liftininkas. Argi jis taip ilgai 
linksminąsis, stebėjosi berniu
kas, liūdnai nusišypsodamas. — 
Kadais buvęs garsus Havanos 
naktinis gyvenimas jau seniai 
priklauso praeičiai.

Tiesa, šviesos reklamos tebe
dega. Tropikanoje dar tebeatlie- 
kama programa. Retkarčiais pa
klysta mambo šoky j e vienas kitas 
čekas. Bet nebėra to gyvenimo, 
kuris čia kunkuliavo anksčiau.

Amerikiečiams pasitraukus, 
dolerių srovė sustojo. 80 mili
jonų dolerių atgabendavo užsie
nio turistai kasmet, ir jau 1959 
metais ta suma turėjo padidėti 
dar 20 mil. dolerių. To pajamų 
šaltinio atsisakyta, ir kas už tai 
gauta? Ginklai, dar kartą gink
lai ir tonos raudonosios pro
pagandinės literatūros ir šiek 
tiek kinietiškų žaisliukų vaikams. 
Ir Fidel Castro brenda vis į 
gilesnes skolas.

(Tęsiny: Uždaros "liaudies de
mokratų" piniginės).
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (32) DESZO ARVAY

Tada suprato Kuzinas
—Mes turime protokolą vis iš 

naujo varijuoti.
—Aš kartais net patikiu, kad 

jame viskas tiesa.
—Jūs turite visada tikėti, — 

pasakė Kuzinas.
Jis pasidėjo popieriaus lapą, 

paėmė plunksnakotį.
—Taigi, pradėkime šiandien. 

Klausimas: kodėl jūs slėpėte nuo 
savo dėdės, kad lankote barą 
Debrecene?

Ilona atsakė:
--Mano dėdė nėra atsikratęs 

senosios kartos prietarų prieš 
merginas ir moteris, kurios vie
nos lanko lokalus.

—Klausimas: o kodėl vis dėl- 
’to tai darėte?

—Norėjau kartais pabūti tarp 
svetimų žmonių.

—Klausimas: kodėl tad kiek
vieną kartą ėjote Į "Arany Bi- 
ką"?

Kuzinas rašė ir klausinėjo, 
ir rašė -- kiekvieną dieną po 
dvi valandas.

Tuo metu į AVO centrinę, Sta
lino g. 60, atėjo atsakymas į 
pasiteiravimą. Raštas atėjo iš 
Maskvos. Jis buvo adresuotas 
vienam iš taip vadinamųjų so
vietinių "patarėjų". Tas NKVD 
karininkas painformavo tą cent
rinio kalėjimo tardymų skyrių, 
kuris ieškojo Belos Farkasch 
ir kuriam vadovavo AVO ka
pitonas Toth. Šis palaukė kele
tą dienų, prieš pranešdamas Ku- 
zįnui. Tothas neveltui laukė.

1 AVO centrinėje, Stalino g. 60, 
buvo nuspręstas Kuzino likimas. 
Tothas paskambino Kuzinui.

—Kovacs, — atsiliepė Kuzi
nas.

—Čia Toth, ar tardote dabar? 
—Taip.
--Tik dėl informacijos, Be

los Farkascho nėra gyvo.
—Miręs?
Telefone AVO kapitono juokas 

suskambėjo dar brutaliau, negu 
per asmeninį pasikalbėjimą.

—Nebūti gyvam reiškia tą patį, 
ką būti mirusiam, drauge 
Kovacs.

—Aš ateisiu pas jus.
—Yra laiko, drauge.
Kuzinas padėjo ragelį. Jis ban

dė žiūrėti į Iloną priverstinai 
abejingu žvilgsniu.

—Šiandien baigsime.
Ilona nesakė nieko. Kodėl taip 

staiga? — suspindėjo klausimas 
Jos akyse, bet Kuzinas neatsakė. 
Jis paskambino į sargybinę ir vos 
begalėjo sulaukti sargybinio. 
Kartu su Ilona ir sargybiniu jis 
išėjo iš kambario. -Koridoriuje 
atsiskyrė nuo jų.

♦
--Nutraukėte tardymą? — pa

klausė Tothas.
--Taip, -- atsakė Kuzinas.
--Naujiena atrodo tamstai ga

na svarbi.
—Labai, — atsakė Kuzinas. 

—Tardymas sujaukiamas. Kaip 
gali kelneris Debrecene...

Tothas numojo ranka.
—Tamsta vėl galvoji, kaip ad

vokatas. Galbūt kas nors apsi
metė jos broliu, gal kuris nors 
iš tų dvėsenų. 
Debrecene gali 
rėjo brolį?

--Kada Belą
—staiga paklausė Kuzinas.

Kapitonas paėmė AVO centri
nės raštą ir padavė Kuzinui.

--Pridėti prie bylos. 
Kuzinas norėjo skaityti.

Iš kur kelneris 
žinoti, ar ji tu-

Farkasch mirė?

—Sėskitės, drauge, -- pasakė 
Tothas.

Kuzinas atsisėdo ir norėjo 
skaityti.

—Ir tada drauge, — tarė To
thas, — ir tada paruoškite by
las greitam perdavimui.

Kuzinas žiūrėjo Į popierių ir 
nudavė norįs skaityti, bet jis 
negalėjo skaityti.

—Ir tada — tęsė Tothas, — 
ir tada būsite nusikratę viskuo.

Kuzinas pažvelgė Į jį.
—Ir tada, — tęsė Tothas, — 

ir tada prasidės tamstai naujas 
gyvenimas. Aš tamstą užstojau, 
Stalino g. 60 aš tamstą užsto
jau. Ūkininkas iš Telkų, kume
lės ūkininkas, buvo paleistas. 
Tamstai pasiūlius.

—Teisėtai, — tarė Kuzinas.
—Teisėtai, — kalbėjo Tothas. 

—Teisėtai ar neteisėtai, tas 
niekšas pabuvo porą dienų na
mie, paskui pardavė kumelę ir 
kumeliuką, pasiėmė žmoną ir 
pabėgo. Ties Hegyeshalomu jie 
norėjo per sieną, kaip tyčia, ties 
Hegyeshalomu. Juos nušovė pa
sienio sargyba, ir tamsta turi 
džiaugtis, kad juos abu nušovė, 
nes priešingu atveju tas kumelių 
ūkininkas būtų Austrijoje pasa
kojęs tuos pačius niekus, kaip 
ir savo kaime -- pasakėlę apie 
tardytoją su žmoniškomis aki
mis ir teisingumo Jausmu. Aš 
turėjau tamstą užstoti. Tamsta 
gausi admlnistracinĮ darbą, ku
ris tamstai, apsigimęs advokate, 
bus. artimesnis,

—Ir aš tikiu, — tarė Kuzinas.
—Ir tada, --tęsė Tothas, — ir 

tada aš turiu dar vieną praneši
mą, kuris greičiausiai tamstą 
taip pat pradžiugins.

—Nekantriai laukiu.
—Boronkajaus butas juk tuš

čias?
—Taip.
—Spėkite, kas Į jį Įsikels.
--Gal tamsta?
—Atspėta, -- pasakė Tothas 

ir staiga juokdamasis prabilo 
gryna rusų kalba: — Tikiu, kad 
mes suprasime vienas kitą.

—Tamsta kalbi rusiškai, kaip 
maskvietis.

Tothas atsistojo.
—Maskvoje užtenkamai ilgai 

gyvenau.
Tada suprato Kuzinas: Tothas 

buvo vienas iš tų daugybės ko
munistų, kurie dvidešimtaisiais 
emigravo Į Rusiją, bet vienas iš 
nedaugelio, kurie pergyveno tris
dešimtųjų valymus ir dabar, grį
žęs su sovietine pilietybe kiše
nėje, buvo ištikimas ir žiaurus 
Maskvos tarnas.

—Kada Įsikelsite?
—Ateinančiomis dienomis.
—Tikrai džiaugiuosi.
Kuzinas sukinėjo rankose raš

tą iš Stalino g. 60.
—Na, Jau skaitykite.
—Nevesvarbu, — melavo Ku

zinas, — man Jau nebesvarbu.
—Džiaukitės.
—Ir džiaugiuosi,—pasakėKu

zinas atsistodamas.
Tothas lydėjo JĮ link durų.
--O, dar norėjau pasakyti: ne- 

ruošklte išvadinto protokolo. Su
tvarkykite dokumentus ir atneš
kite bylą man.

Koridoriuje Kuzinas perbėgo 
akimis raštą. Jo žingsnis lėtėjo.

"Paieškojimo duomenys. Lie
čia Farkasch Belą, g. 1920 Bu
dapešte, gydytoją. Farkasch Be
lą buvo areštuotas Budapešte 19-

49 metais; nuteistas 25 me
tais kalėjimo; saugumo sumeti
mais 1950 metais perkeltas į 
sovietų baudžiamąją stovyklą. 
1953 jis pabėgo iš stovyklos. 
Kartu su juo pabėgo kalinys Ni- 
kalojus Feodorovas ir laisvoji 
karo gydytoja ltn. Natalija Or
lovą, persiskyrusi Rubanova. 
Jie užklupti pereinant Suomijos 
sieną. Kalinys Farkasch ir gydy
toja Orlovą buvo nušauti. Kali
nys Feodorovas pabėgo. Kreipi
masis į suomių įstaigas, kad 
jie būtų išduoti, liko be pasėkų. 
Agentų pranešimais, jis šiuo 
metu gyvena Muenchene ir veikia 
emigrantų sluoksniuose."

Kuzinas sustojo. Jis pradėjo 
skaityti iš naujo.

—Labas rytas, drauge Kovacs.
—Labas rytas.
Kuzinas pakėlė akis. Jis dar 

spėjo pamatyti sučiauptas siau
ras lūpas ir retus juodus ūse
lius. AVO leitenantas Herszenyl 
trepsėjo smulkiu žingsneliu. Jis 
pasibeldė Į Totho duris ir dingo 
jo kambaryje.

(Bus daugiau)

Effective Jan. 1, 1960
FREE ALUMINUMWARE 

W1TH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397
HOURS: MONDAY 9 to 8 

TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Ar Vasario 16 Gimnazija Vokietijoje dar ilgai galės išsilaikyti iš aukų? Gal jos egzistencijai rei
kėtų ieškoti kitą formą? Kiekvienu atveju jos likimas yra mūsų visų rankose. Nuotraukoje šio straips
nio autorius J. Bačiūnas su žmona nusifotografavę tarp gimnazijos mokytojų, krašto tarybos narių ir 
mokinių. Pirmoj eilėj sėdi: kun. Liubinas, gimnazijos direktorius kun. dr. Gronis, Simonaitis, Juo
zas ir Marija Bačiūnai, Stp. Vykintas, dail. Krivickas, Motgabis.

KO AS VAŽIAVAU Į EUROPA ? (5) JUOZAS I. BACHUNAS

DARYTI VASARIO GIMNAZIJA?
Iš visų faktų ir patirtų įspū

džių Europoje ir Amerikoje, ėmė 
nusistovėti nuomonė, kad kažin 
tik ar ne realiausiai į gimna
zijos reikalus ir ateitį bus pa
žiūrėjęs vyskupas V. Brizgys, 
su kuriuo ir dabar Chicagoje 
vėl teko plačiai išsikalbėti. Vys
kupas pažįsta gimnazijos būklę, 
ir Jau 1949 metais yra teikęs 
patarimų ir juos vėl pakartojęs 
1952 metais ne tik žodžiu, bet 
ir raštu.

Jo patarimai, jeigu teisingai 
supratau, buvo tokie:

Jeigu Vasario 16 Gimnazija tu
rės veikti tokiomis sąlygomis ir 
išsilaikyti dabartiniu būdu su
renkamomis lėšomis, tai anks
čiau ar vėliau jai ateis labai 
sunkios dienos, ir gali nebe
pajėgti toliau laikytis. Jai pri
truks tinkamų lietuvių mokyto
jų, ir svarbiausia -- jai vis

Alfonsas ir Valerija Čeliai iš New Jersey yra vieninteliai mo
kiniai Vasario 16 gimnazijoje, atvykę mokytis iš Amerikos. Nuo
traukoje A. ir V. Čeliai, nusifotografavę su J. ir M.Bačiūnais, 
gimnazijos sodelyje.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjo™ kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto .per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL Ąedeud SAVINGS

ant/ 4, uun
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daugiau ims trukti pinigų. Kurį 
laiką lietuvių visuomenę gali
ma Įtikinti it priprašyti aukomis 
remti gimnaziją, bet visą laiką 
negalima tikėtis.

Kaip minėjau, jau dabar yra 
trys kitataučiai mokytojai. Esan
tieji lietuviai mokytojai, išski
riant vieną kitą, gyvena prie 
gimnazijos, kaimo aplinkumoje, 
dieną iš dienos, rytą ir vakarą 
vis tie patys žmonės, vienas 
kitam atsibosta, net Įgrista. Ne
turi progų plačiau prasivėdinti ir 
tada sugyvenimo dulkių daugiau 
atsiranda... Mokslo lygis gimna
zijoje, daugelio mano pašnekovų 
tvirtinimu, nesąs perdaug aukš
tas. Visi mokiniai privalo gerai 
mokėti vokiečių kalbą. Egzami
nai laikomi prie vokiečių švieti
mo valdininkų vokiškai.

Vyskupo Brlzglo patarimas bu
vęs: parduoti dabartines patal
pas ir nusipirkti arba pasista
tyti kur nors didesniame Vokie
tijos mieste bendrabutĮ, apgyven
dinti ten lietuvių berniukus ir 
mergaites, ir juos mokyti vien

tik lituanistikos. Mokiniai eitų Į 
vokiškas tos vietos mokyklas, 
atpultų mokyklos ir kitų mokytojų 
išlaidos, o bendrabutyje būtų 
lengviau išlaikyti tiek mokytojų, 
klek reikalinga lietuvių kalbai, 
literatūrai, istorijai ir kitiems 
lietuviškiems dalykams dėstyti. 
Vokiečių valdžia tikrai prisidės 
ir duos pinigų ar maisto. Tą
syk užtektų sumanaus bendrabu
čio vedėjo ar vedėjos ir būti
niausių lituanistikos mokytojų. 
Patalpos galėtų būti patogesnės, 
sveikesnės, ir kaip reikiant, ben
drabučiui pritaikytos. Čia būtų 
apgyvendinti lietuviukai iš visos 
Vokietijos. Galėtų . atvažiuoti 
moksleivių ir iš kitų kraštų (ir 
dabar gimnazijoje yra du iš New 
Jersey valst.). Veiktų virtuvė ir 
visa kita, kas reikalinga bendra
bučiuose.

Tokiam pasiūlymui girdėjau 
nemažai ir priešingų nuomonių. 
Kai kurie sakė, kad dideliame 
mieste gyvendami lietuviukai 
moksleiviai, tuoj ar greit suvo- 
kietės. Vizito metu esu paste
bėjęs, kad ir dabar kai kurie 
moksleiviai, tarp savęs griebiasi 
vokiškai kalbėti. Žinodamas A- 
merlkos lietuvių gyvenimo paty
rimus, turėčiau sutikti, kad to
kie reiškiniai sunkiai Išvengia
mi: pas mus Juk mokslus einan
tis lietuviškas jaunimas, net ir 
pačios vėliausios ateivių kar
tos, dažnai kalbasi angliškai, net 
ir po šeštadieninių lituanistikos 
pamokų. Tad nemeskime per- 
greit akmenis Į kitus, kai jie čia 
tiesiai ir nuolat, ant mūsų galvi} 
krinta.

Anąmet, keliaujant per Austra
liją turėjau daug progų pamaty
ti lietuviškas jaunimo stovyklas. 
Girdėjau, kaip vaikučiai dažnai 
griebiasi anglų kalbos. Argenti
noje tą patį mačiau griebiantis 
kalbėti ispaniškai, o Brazilijoje 
—portugališkai.

Tai yra skaudūs, bet tikri gry
no gyvenimo faktai. Jaunimas 
lanko tų vietų mokyklas, tų kraštų 
kalbomis eina mokslą, turi iš
laikyti egzaminus, kad patektų 
Į aukštąsias mokyklas tai turi tą 
kalbą mokėti. Ir taip prie jos 
pripranta.

Jaunimą reikia mokyti litua
nistikos specialiose mokyklose, 
o lietuvių kalbos ypač šeimoje. 
Jei lietuviškos šeimos valkai blo
gai, ar visai nemoka lietuviš
kai, tai pirmoji atsakomybė yra 
tėvų. Ir tai Įrodymas, kad tė
vams nerūpi jų valkų lietuvišku
mas. Gali jie viešumoje vaidinti 
didelius patriotus, ir tokiais iš 
tikrų/ų būti, bet pamatęs vaiką, 
tuojau supranti tikrą tiesą: klek 
jo tėvams rūpėjo lietuviškumas, 
kurį juk reikia pradėti ne nuo 
aukštybių, bet pirmiausia nuo 
savo šeimos.

Ta problema, su kuria jau su
siduria Vokietijoje Vasario 16 
Gimnazija, iš tikrųjų yra daug 
skaudesnė ir rimtesnė pačioje 
Amerikoje, bet tai jau ne mano 
šio rašinio tikslas.

Dabar kalbėdamasis su vysk. 
V. Brizgiu tuo klausimu, jam 
priminiau, kad jie Vokietijoje 
yra man sakę, jog lietuvius moks-

leivlus tvarkyti ir prižiūrėti esą 
lengviau dabartinėse gimnazijos 
patalpose ir prie dabartinių są
lygų. Tai man atrodė abejotina. 
Jei tik bus drausmė ir suge
bėjimas moksleivius tvarkyti, tai 
ne sunkiau būtų Ir dideliame 
mieste. Klek patyriau, ir dabar 
kaikurls moksleivis nori pasiekti 
miestą, tai Jis ten nukanka ir ne
grįžta laiku Į bendrabutį.

Teisinga buvo vysk. V. Briz- 
gio pastaba, kad pagal Jo pa
siūlymą persitvarkius, atpultų 
didelė dalis mokytojų algų, ku
rių ir dabar neužtenka. Vokiš
kų mokyklų vadovybės pasirūpin
tų tinkamu mokslo lygiu. Tie 
moksleiviai, kurių pasiruošimas 
ar gabumai netinka aukštąjam 
mokslui siekti, būtų siunčiami į 
amatų mokyklas. Tada lietuvių 
moksleivių tėvai ir visuomenė, 
nekaltintų direktoriaus už tokių 
netinkamų mokinių pašalinimą iš 
gimnazijos, kuri dabar neturi 
savo pridėtinės amatų mokyklos.

(Nukelta į 4 psl.)

PRINOKI RUGIAI
Žmogaus išmintis ribo

ta, bet kvailumas — ribų 
neturi.

*
Mėnulis šviesus, bet jo 

šviesa pasiskolinta iš sau
lės.

♦

Jokie vaistai žmogaus 
tiek nenuramina, kaip gra
ži pavasario dienelė.

*
Demokratija, matyti, 

imponuoja komunistams, 
nes Jie vogtinai visur 
jos vardu neteisėtai dangs
tosi.

•
Yra kunigų, kurie kody

lą ne tiek Viešpaties la
bui, klek savo nosims nau
doja.

Donelaitis sakė: 
vianas iš lopšio

Gerai 
"Dar nė 
neiškopė neverkęs".

Nors, sakoma, kad daug 
žmonių miega kapuose, bet 
ten nė vienas neknarkia.

gydytojas Ga- 
mete po Kr.) 
kad kai kurie

Senovės 
lenas (131 
sakydavo, 
žmonės Jausmais joja, kaip 
asilu.

*

Mūsų visuomenę galima 
suski rtl į vienyto jus ir 
ardytojus: vieni vis lipdo, 
kiti vis ardo.

♦

Apgriuvusi pilis gerbia
ma, apgriuvęs žmogus — 
ne.

«
giltine nepasisvei- 
žmogus nesupranta,

Su 
kinęs 
koks gyvenimas saldus!

V.
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Ar lietuvių laikraščiai nueina j 
anapus geležinės uždangos
Keletas skaitytojų ir šiais metais mūsų klausė, o 

gal jau galima Dirvą siųsti į Lietuvą, Sibirą, Lenkiją, 
Rytų Vokietiją ir kitur, žodžiu, ar gali Dirva prasiveržti 
į anapus geležinės uždangos. Ir jei gali, tai jie turi arti
mųjų, kuriems laikraštį tuoj užsakytų.-

Apgailestaujant tenka pasakyti, kad padėtis nė kiek 
nėra pasikeitusi į geresnę pusę. Kaip ir anksčiau, laisvos 
lietuvių spaudos, į tuos kraštus nepraleidžia. Jei dar prieš 
metus ar anksčiau, Dirva laisviau pasiekdavo lietuvius 
Lenkijoje ir Rytų Vokietijoje, tai šiuo metu ir į ten varž
tai padvigubinti. Ją gavusieji nusiskundžia, kad tik retas 
numeris jau tepasiekiąs, o paskutiniu metu ir visiškai 
nebeateina.

Turime nemažai davinių teigti, kad cenzūra įvairių 
siuntinių: laiškų, laikraščių, knygų ir kt. ten yra sugriež
tinta. Tos cenzūros sugriežtinimas prasidėjęs prieš metus 
laiko. Ir ne tik sugriežtinimas, bet ir sumoderninimas. 
Krašte gyvenantieji yra patyrę iš toje cenzūroje dirban
čių, kad dabar laiškų perskaitymas (atklijavimas, foto
grafavimas ir atitinkamas kartotekavimas) labai pato
bulintas ... žinoma, patobulintas susirašynėtojų nenau
dai. Esą, yra nemažai ir tokių, kurie dėl gaunamos kores
pondencijos iš užsienių, jau ir nemalonumų patyrę.

O kaip yra su čionykščiais komunistiniais laikraš
čiais, kaip "Vilnis” ir ”Laisvė”? Ąr jie pasiekia Lietuvo
je, ir net Sibire esančius skaitytojus, jei jiems kas tuos 
laikraščius užsako?

Tokį, o teisingiau pasakius panašų klausimą, ir mes 
buvome prieš kiek laiko klausę Lietuvoje gyvenantį ir 
bent retkarčiais "Laisvę” matantį asmenį. Ir štai ką jis 
į tokį klausimą atsakė: '"Laisvę” mes turim teisę gauti, 
tik ne visada gaunam. Tie numeriai, kuriuos gaunam, 
labai ir labai pasenę. Jei normaliai paprasti laiškai ateina 
per 3-4 savaites, o oro pašto laiškai per savaitę, tai laik
raščiai dažniausia ateina tik po aštuonių savaičių. Gau
nama ir tokių numerių, kurie būna iškarpyti. Mums net 
sako, kad tai amerikietiška cenzūra juos iškarpiusi”.

Pamanykit tik, net ir Maskvos garsiakalbį "Laisvę”, 
atgal į Lietuvą be cenzūros jau neįsileidžia. Mat, tai vis 
ne Maskvos šimtaprocentinė] priežiūroje atliktas darbas. 
Kai kurios žinios, tiesiog nepatogios, kad jas plačiau ži
notų, todėl arba visą laikraštį sulaiko, arba ji iškarpo. O 
kadangi "Laisvė” ir "Vilnis” tik vardais, bet ne turiniu 
tesiskiria, tai jų abiejų įsileidimo į Lietuvą sąlygos vie
nodos.

Lietuvoje gyvenantieji, paskaitę kad ir tokią "Lais
vę" ar "Vilnį", vis šiek tiek daugiau sužino apie lietuvių 
(tik ne maskolbernių) gyvenimą laisvuose kraštuose. Mat, 
tie visi koliojimai ir barimai, ten atvirkščiai ir teisingai 
suprantami. Tik, pasirodo, kad ir iie cenzūroje užkliūna.

Turint tokias žinias, ką jau bekalbėti apie laisvos 
lietuvių spaudos įsileidimą. Ji, įsileista i kraštą, per sa
vaitę suverstų tai, ką Maskva ir jos tarnai per 16 metų 
paskutinės okupacijos primelavo. B. G.

ESU BEVEIK PATENKINTAS
Neseniai skaičiau Drauge, stu

dentą skyriuje, Leono Sabaliūno 
rašinį apie Studentų Sąjungos 
suvažiavimą Clevelande* Ir tenai 
buvo padėtas redakcijos priera
šas, kuris jau ir L. Sabaliūną 
{rikiavo { "senių, beveik atsili
kusių" tarpą.

Prisipažinsiu, kad toks {rikia
vimas man patiko. Juk ir L. Sa
baliūno karta nemažai pritriukš- 
mavo prieš vyresniuosius, o da
bar jau prieš juos pradeda triukš
mauti vėl nauja karta-jaunesnie- 
ji. Ir taip bus visada, kada at
rodo, kad vietos maža ir dėl tos 
vietos mažumo būtinai kalti vy
resnieji.

B. Pakruojis, 
Norton

AR KOMUNISTINĖ SPAUDA 
TURI RIMTESNIŲ DAVINIŲ?

Komunistinė spauda, nuo pat 
šen. - J.F. Kennedy išrinkimo 
prezidentu, o ypač A. Stevenso- 
no paskyrimo atstovu {Jungtines 
Tautas, nuolat džiūgauja, kad da
bar prasidės nauji rooseveltiniai 
laikai.

Man atrodo, kad taip nebus ir
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tokiam džiūgavimui jokio pagrin
do nėra. Jei rinkiminėj kovoj 
kartais J Maskvos pusę ir buvo 
iš demokratų kiek nusišypsomą, 
tai greičiausiai dėl tų raudonų 
ir raustelėjusių balsų, kuriuos 
reikėjo laimėti. Ir jei jų nebūtų 
laimėję, tai demokratai { val
džią kojos nebūtų {kėlę.

Dabar, kada rinkimai laimėti, 
kada reikia rimtai sėstiprieval- 
stybinio vairo, negi taip elgsis, 
kaip ir rinkimų metu. Ne. To 
nebus, nes visi labai aiškiai mato, 
{ kur nuvedė tie rooseveltiniai 
laikai, kada sovietams buvo nuo- 
lankiaujama ir jais pasitikima. 
Man atrodo, kad J. F. Kenne
dy yra gerai įsigilinęs { visas 
praeities klaidas ir jų nekartos.

V. Onulis, 
McCloy

PAGEIDAUJAMAS JAUNUOME
NĖS AUKLĖJIMO SKYRIUS
Mano manymu, Dirvai nieko 

netrūksta. Tik būtų labai pagei
daujama ir laukiama, kad būtų 
{vestas jaunuomenės auklėjimo 
skyrius. Gal toks skyrius su
stiprintų mūsų jaunosios kar
tos lietuvybę.

J. G., 
Providence

SANTYKIAI SU TĖVYNĖ... (3]

PAVERGTA TAUTA MUMS NEATLEISTU...
Aš kaltinus visus, visus, visus, 
Išmokiusius lietuvį nuolankumo.

Justinas Marcinkevičius

Iš okupuotos Tėvynės mus pa
siekiančiomis žiniomis, lietuvius 
ten nepaprastai domina visa, kas 
liečia užsienio lietuvių veiklą. 
Jie nori daugiau žinoti apie lie
tuvių gyvenimą užsienyje, ir 
kiekvienas to gyvenimo teigia
mas reiškinys, kiekvienas žy
gis, kiekviena užsienio lietuvių 
pastanga padėti lietuvių tautai 
jos likiminėje kovoje, kiekvienas 
mūsų atkirtis okupantui, kur jie 
patys yra priversti tylėti, lie
tuvius Tėvynėje džiugina, guo
džia ir stiprina.

Suprantama, kad nūdienės 
tarptautinės padėties ir Lietu
vos okupacijos sąlygomis jie ne
gali vienu kokiu sprendimu ar 
ryžtingu žygiu atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. Tai greičiau
sia ir tegali būti pasiekta ne 
kokiais atskirais "sprendimais", 
bet tik kaip ištiso ilgo proceso 
išdava, kuriame pačios lietuvių 
tautos nusistatymas, jos lai
kysena ir nuolatinės nepaliauja
mos pastangos, suvaidins lemia
mą vaidmenį. Jau ir šiandien lie
tuvių tautos ryškus atsisakymas 
sutikti su primestu sovietiniu 
rėžimu — vieninga jos valia 
nepripažinti sovietų okupacijos, 
turi sprendžiamos reikšmės Lie
tuvos laisvės bylos gynime.

MŪSŲ DVASIOS GINKLAS NĖRA 
SILPNAS, NEI BEREIKŠMIS

Tad yra visai klaidinga teigti, 
kad lietuvių tautai šiandien yra 
atimta bet kokia galimybė turėti 
{takos savo dabarties ir atei
ties likimui. Ir kai pati tauta 
atsisakė ir dabar atsisako pripa
žinti savo dabartinę padėtį, kaip 
galutinai išspręstą, tai visai 
pagrįstai reikėtų prileisti, su ko
kiu nusivylimu ir giliu kartė
liu, jei ne tiesioginiu pasmer
kimu, lietuviai Tėvynėje sutiktų 
žinią apie kai kurių laisvajame 
pasaulyje, niekieno neverčiamų 
lietuvių veikėjų ar organizacijų 
raginimus, iš santykių su oku
puota Lietuva svarstymo "visi
škai išimti grynai politines prob
lemas", neva prisidengiant moty
vu, kad toms problemoms spręsti 
dabartiniu metu pati tauta maža 
kuo tegali padėti. Pavergta tauta 
to mums dabar tikrai neatleistų 
ir jos vėlesnė istorija niekad 
mums už tai nedovanotų.

Juk kaip tik todėl, kad nešda
ma sunkios okupacijos priespau
dą pati tauta dabartiniu metu 
negali imtis jai rūpimų politinių 
problemų konkrečių sprendimų, 
ji laukia iš savo gyvosios išei
vijos, kad bent ji tų uždavinių 
iš savo veiklos darbotvarkės ne
nubrauktų, jų neišjungtų, juos 
nuolatos keltų ir jų sprendimo 
reikalautų. Kitokia išeivijos lai
kysena tuo atžvilgiu reikštų fak- 
tiną Lietuvos okupacijos pripa
žinimą ir susitaikinimą su Lie
tuvos kolonijine padėtimi, prieš 
kurią kovodama lietuvių tauta su
dėjo dešimtimis tūkstančių bran
gių gyvybių.

Antra vertus, remdamiesi 
dideliu okupacijoje įgytu patyri
mu, lietuviai Tėvynėje į visus 
mėginimus iš išeivijos santykių 
su Lietuva išjungti politinius 
klausimus ir apsiriboti vien kul
tūriniais reikalais, gali pažiūrėti 
kaip į visiškai nerealius ir nai
vius. Okupantų akimis žiūrint, bet 
koks klausimas totalinėje komu
nistinėje Maskvos okupacijoje 
yra politinis klausimas, nesvarbu 
kokią sritį jis liestų — ūkio, 
kultūros, mokslo, meno, litera
tūros, religijos, šeimos, auklė
jimo, jaunimo ar net technikos 
bei architektūros. Kai kurių lie
tuvių išeivių sumanymai už- 
megsti bendradarbiavimą su Lie
tuva kultūrinėje plotmėje nuty
lint pačios okupacijos faktą ir su 
tuo surištas pagrindines politines 
problemas, ir jų viltys, kad gal 
tokiu būdu bus galima išvengti 
okupantų budrumo, o gal net iš
gauti iš jų tokio bendradarbiavi
mo pripažinimą, lietuviams T ė- 
vynėje turės pasirodyti kaip 1- 
liuzorinės ir paremtos visišku 
komunistinės tikrovės nepažini
mu.

IŠEIVIJOS VEIKLA GALI BŪTI 
VEIKSMINGA IR REIKŠMINGA

Siūlydamas iš vadinamų pasi
kalbėjimų su Lietuva išimti gry
nai politines problemas, studen

tų Santaros pasikviestas prane
šėjas iš Washingtono — V. Trum
pa panaudojo ir argumentą savo 
naujam pasiūlymui pagrįsti. Gir
di, ne tik lietuvių tauta šiandien 
neturi galimybių kokius sprendi
mus daryti, bet ir išeivijos į- 
taka Vakarų politikos krypčiai 
taip pat "nesanti efektinga". To
dėl pasikalbėjimai toje srityje 
negalėsią duoti jokių konkre
tesnių vaisių. Reiškia, ne nuo jų 
reikia pradėti ir nėra Lo dėl jų 
dabar galvą laužyti.

Tokio samprotavimo logika yra 
keista. Juk jei šiandien negalima 
pasiekti kokio konkretaus tikslo, 
tai iš viso neapsimoka ta kryp
timi dėti pastangas. Studentui 
santariečiui tokia logika turėtų 
taip nuskambėti: jei šiais me
tais vistiek negaliu įsigyti dip
lomo, tai iš viso neverta toliau 
tęsti mokslo...

Vakarų pasaulio politikos 
vienokia ar kitokia nūdienė kryp
tis dar nereiškia, kad mes tu
rėtume atsisakyti kėlę lietuvių 
tautos pagrindinį politinį uždavinį 
ir reikalauti jo sprendimo. Antra 
vertus, taip pat nebūtų galima 
visai nuneigti išeivijos politi
nės įtakos: ji, žinoma, nepakeis 
Vakarų didžiosios politikos kryp
ties, bet ji visada daro tam tik
rą poveikį, įneša niuansų, budi
na sąžinę, kartais suvaidina mie
lių vaidmenį. Pavyzdžiui, JAV 
skelbtos Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės neatsirasdavo iš nieko. 
Antra -- Pavergtųjų Tautų Sei
mas ir jo veikla, kurio įkūrimo 
nemažas nuopelnas priklauso da
bartiniam to seimo pirmininkui 
Vaclovui Sidzikauskui. Vieninga 
lietuvių politinės išeivijos inter
vencija, — negirdėtas dalykas 
visoje vatikanlnės politikos isto
rijoje, faktinai prisidėjo išgel
bėti Lietuvos pasiuntinybę prie 
Švento Sosto. Pagaliau, mūsų po
litinės išeivijos neabejotinas 
nuopelnas yra JAV ligšiolinis ne
pripažinimas Lietuvos okupaci
jos.

Tačiau tenka sutikti, kad mūsų 
politinės išeivijos vaidmuo ir į- 
taka dar galėtų būti žymiai sva
resnė ir turėti gilesnių povei
kių. Tai priklauso nuo pačios 
išeivijos gyvybingumo ir jos po
litinių vadovybių iniciatyvos, e- 
nergijos, sumanumo, politinio į- 
žvalgumo ir platesnių politinių 
akiračių.

Veikla, kuri pasireiškia vien 
memorandumais, pavažiavimais 
į sostinę, pavieniais protestais, 
mitinginėmis kalbomis, aišku, 
nėra pakankama ir todėl nedaro 
mūsų norimos didesnės įtakos. 
Kaip vienas aktyvus laisvės ko
votojas dar prieš dvyliką su vir
šum metų rašytame viename 
laiške karčiai pastebėjo, vien 
diplomatinėm priemonėm, notom, 
badų streikais, pasrilkais ir mal
domis, Lietuvai laisvės mes ne
iškovosime.

KAI KURIOS PRIEŠTVANINIO 
GALVOJIMO ATPLAIŠOS

Kai neseniai šio laikraščio 
skiltyse B. Raila nurodė, kaip 
reikėtų siekti efektyvesnės ir 
paveikesnės mūsų politinės išei
vijos įtakos Amerikos politikos 
krypčiai, tai, tiesa, kaip teko 
patirti, jis susilaukė gausaus 
skaitytojų pritarimo, rodančio jų 
gyvą rūpinimąsi mūsų politinės 
išeivijos nepakankamu veiklos 
svarumu. Bet "Naujienos", 
reikšdamos faktine ALTos vado
vo — sekretoriaus nuomonę, B. 
Railai prikišo tik keliantį nusivy
limą (!) ir į jo visas pastabas 
ir samprotavimus trumpai maž
daug taip reagavo: jo argumentai 
esą kaip komunistų ir bimbi- 
ninkų (!) ir kad ALTO bendra
butyje viskas esą gerai, kaip
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buvę iki šiol ir kaip dabar yra; 
kad jokių naujų kelių ieškoti ne
reikia ir jokie pakeitimai mūsų 
dabartinėje veikloje ir jos me
toduose nereikalingi. Ir kad B. 
Raila būtų galutinai {tikintas 
ir nusivylime nuramintas, jam 
kaip didžiausias argumentas bu
vo primintas prezidento Roose- 
velto prieš 20 metų lietuvių de
legacijai padarytas pareiški
mas, kurį mes visi puikiausiai 
žinojome ir dar Lietuvoje vokie
čių okupacijos metais, karui jau 
einant į pabaigą, vadinome neiš
pirktu vekseliu. Remtis šian
dien tuometiniu prezidento Roo- 
sevelto raminimu lietuvių dele
gacijai net nelabai patogu, nes 
jis tik rodė arba prezidento silpną 
pramatymą tikrų Sovietų kėslų 
ir jų grėsmės, arba mūsų dele
gacijos naivumą, lengvai patikė
jus tokiu prezidento mandagiu 
raminimu ir tuščiu drąsinimu, 
jog Lietuvos nepriklausomybė 
bus atstatyta daug greičiau, negu 
mes patys to tikimės...

"Lituanus" žurnalui remti va
jaus pirmininkas V. Adamkavičius 
taip pat neseniai "Drauge", 1960. 
XH.17 d. karčiai ir kandžiai nu
siskundė, kad tam svarbiam žur
nalui paremti, kurio lietuviams 
pavydi kitų kraštų politinės iš
eivijos, iš ALTo tebuvę galima 
sunkiai išmaldauti vos grašius 
jo gyvybei palaikyti. Mat, kaip 
pats ALT aiškina, jis esantis 
politinis organas, vadovaująs A- 
merikos lietuvių politiniams 
darbams, juos koordinuojantis, 
bet "Lituanus" negalintis pilnai 
remti, kadangi tai nesąs grynai 
politinis žurnalas. Tokiu ar
chaišku, prieštvaniniu ir sukal
kėjusiu galvojimu pagrįstas "va
dovavimas" lietuvių išeivijos po
litiniams darbams, savaime su
prantama, niekad nebus pakan
kamai svarus ir įtakingas A- 
merikos politinei krypčiai.

Neveltui ir toks už "Naujienas" 
daug ramesnis ir saikingesnis, 
net ne politikos, o tik kultūros 
žurnalas, kaip "Aidai", taip pat 
neseniai pareiškė gilų nusiste
bėjimą, kodėl patys lietuviai iki 
šiol labai mažai kalba apietrans- 
liacijų reikalą per Laisvosios 
Europos radiją, tuo labiau, kad 
Amerikos lietuvių žodis čia tu
rėtų ir galėtų ypač nemažai 
sverti. O juk tokių transliacijų 
išrūpinimas, jei jos būtų teisin
gai tvarkomos, kaip tik turėtų 
didesnės reikšmės svarstomam 
santykių su Lietuva klausimui 
spręsti.

Baigiant šių įvairių požiūrių 
išdėstymą bei įvertinimą ir grįž
tant dar kartą prie pagrindinio 
klausimo, tenka pakartotinai pa
žymėti, kad visa santykių su o- 
kupuota Tėvyne pynė sudaro ne
atskiriamą visų lietuviškos po
litikos problemų dalį. Ji neatsie
jamai susijusi su lietuvių tautos 
dabartiniais politiniais siekimais 
ir neprivalo būti susiaurinta iki 
kokių "dialogų" ar "pasikalbė
jimų", o gal tik pasiplepėjimų 
kultūrinėje plotmėje su sovie
tiniais Lietuvos poetais — dai
lininkais ar liaudies šokių šo
kėjais.

Santykių su Lietuva klausimas 
gali būti teisingai sprendžiamas 
išeinant pirmiausia iš tautinio 
—politinio požiūrio, turint gal
voje ir širdyje visų pirma pa
grindinius lietuvių tautos ir jos 
politinės išeivijos uždavinius: 
kova už tautos išlikimą ir jos 
laisvę, priešinimasis okupantui 
ir pastovus nesutikimas su jo 
primesta mūsų tautai buitimi, ne
paliaujamas sovietinio kolonia
lizmo ir imprializmo griovimas. 
Klek silpni besijaustume, bet ži
nokime, kad toje kovoje nesame 
ir nebūsime vieni.

KO AŠ VAŽIAVAU
| EUROPA?..
(Atkelta iš 3 psk)

Anot vysk. V. Brlzgio, Jeigu 
laiku ir jau dabar tokią opera
ciją padarytų, tai būtų geriau 
visiems. Sumažėtų tie bereika
lingi šeimyniški nesusipratimai, 
o lietuvių visuomenė pasidarytų 
gal net dosnesnė, matydama, kad 
lietuvių moksleivių reikalai Vo
kietijoje tvarkomi reališkuose 
rėmuose.

Atsakiau vysk. V. Brizgiu!, kad 
mano kelionių patyrimai taip pat 
sako, jog tokios jo mintys turbūt 
yra sveikos, ir paklausiau, ar aš 
jo vardą ir nuomones galiu pa
minėti viešai, rašydamas ar kur 
tuo klausimu kalbėdamas. Mat 
čia yra rizikos, kad ne visa lie
tuvių visuomenė, ypač ta, kuri 
tikrosios padėties nepažįsta, tin
kamai supras ir ar dėl to ne
kils pasipiktinimas, kad mes kai 
kurie, norėdami reališkal gal
voti apie gimnaziją, esame "blo
gi patriotai"...

Vysk. V. Brizgys sutiko ir 
dar pridėjo, jog dažnam medi
cinos daktarui nemalonu savo 
sunkiai sergančiam pacientui pa
sakyti, kad operacija yra reika
linga. Dar mažiau tai malonu 
pačiam pacientui. Bet jei jis nori 
gyventi ar bent skaudulį patai
syti, tai toks pasakymas yra 
būtinas ir reikalingas. Ir tokia 
operacija turi būti daroma, nors 
ir labai skaudėtų.

Tas pats ir su Vasario 16 
Gimnazija. Ekonomiškai ji ne
subankrutavusi ir kol nėra rei
kalo jos turtą likviduoti nuosto
lingomis sąlygomis, tai visiems 
mokytojams, mokiniams bei juos 
remiančiai visuomenei, reikia 
žinoti, ką toliau daryti ir kaip 
išsigelbėti nuo ateities pavojų.

Neabejotina, kad po tokių iš
vadų atsiras ne vienas tautie
tis, kuris su jomis nesutiks, ir 
šiaip ar panašiai manančius, dar 
apkaltins visokiomis lietuviš
kumo išdavystėmis ir patriotiz
mo stoka. Kągi, nuo apkaltinimo 
niekad neišsisukti, ypač kai jo 
sulauki iš žmonių, kurie turi 
arba savo specialius išskaičia
vimus, arba nežino ir nenori 
susipažinti su tikrąja padėtimi.

Tuos įspūdžius ir visas kon
ferencijas bei pačią kelionę { 
Vokietiją kiek plačiau aprašyda
mas, aš tik norėjau pabrėžti, kad 
prie išvadų ėjau neskubėdamas, 
ne lengva ranka ir ne lengva šir
dimi. Išklausinėjau visų pusių 
nuomones, nė vieno iš anksto ne
nusistatęs atmesti, vis daugiau 
galvodamas tik apie ui, ką gali
ma išgelbėti, o ne sugriauti.

O grįžus iš Vokietijos, ir čia 
besikalbant tuo pačiu reikalu su 
dešimtimis {vairių srovių žmo
nių, buvau ju ne tik raginamas, 
bet stačiai spaudžiamas, kad ne
pasitenkinčiau bendrais patrioti
nio turinio pasikalbėjimais ir ge
rų norų išsakymais, bet pasisa
kyčiau, ką iš tikrųjų manau ir 
kokie buvo mano tikrieji {spū
džiai. Prisipažinsiu, kad nors 
niekada nesljausdavau esąs pik
tas žmogus, bet dėl tokių ragi
nimų beveik buvau supykęs. Aš 
visuose savo kelionių įspūdžiuo
se stengdavausi sakyti teisybę 
(gal kartais tik sąmoningai švel
niau išslreikšdamas, bet tik tei
sybę), sakyti, taip, kaip man nuo
širdžiai atrodydavo. Bet šį kartą 
beveik nebežinojau, ką turiu da
ryti ir kaip kalbėti. Kalbėti juk 
reikėjo "nepopuliariai", labai 
skaudžiu reikalu ir ne taip, kaip 
svajotojai norėtų. Būtų geriau 
visai nutylėti ir palikti, kaip 
yra. Bet kai kurie, o ypač vysk. 
V. Brizgys mane sustiprino, nes 
mūsų nuomonės šiuo reikalu vie
nodos.

Žinau, kad visur ne tik Ame
rikoje, bet Kanadoje, Australijo
je, Pietų Amerikoje ir ypač Eu
ropoje, gerieji lietuviai dar gyvai 
domisi Vasario 16 Gimnazija. Tik 
lėšų jai paremti, išskyrus A- 
merikos lietuvius, nedaug iš kitur 
ateina. Jei Amerikos lietuviai, 
ir kitų kraštų pusėtinai gerai 
{sikūrę lietuviai pasiryžtų nuo
lat, per eilę metų ištikimai ir 
pastoviai gimnaziją remti dides
nėmis, negu ligišiol aukomis, 
tai ji galėtų išsilaikyti ir ge
riau stovėtų savo patalpomis ir 
kitais reikalais.

Bet jei manoma, kad ją galima 
išlaikyti gražiais žodžiais ir ge
rais norais, tai ankščiau ar vė
liau ateis nemalonių staigmenų 
metas. Gal kam tie mano žo
džiai ir nepatiks, bet tokia 
yra tikroji padėtis.

J. J. Bachunas
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TAISOMI ŽVEJU TINKLAI APGAUNA 
MŪSŲ SARGYBINIUS m

Iš Klaipėdos krašto atvadavimo prisiminimų
Mūsų grupe buvo Įsikišusi Į 

priekį apie 1,5 km, ir mes ne
žinojome, kas už mūsų toliau 
yra, nors jokio pasipriešinimo 
nebuvom sutikę. Du išėjom lauko 
sargybon, o tryse likom pašto 
agentūroj. Liutikas budėjo prie 
telefono, o mes snaudėm. Apie 
3-čią valandą nakties, kada nie
kas neskambino, trumpai supa
žindinęs mane su komutatoriaus 
aptarnavimų paliko pabudėti prie 
telefono, o pats kiek prisnūdo 
pailsėti.

Man budint paskambino mūsų 
vadas ir davė skubų Įsakymą 
visus turimus šaulius pasiųsti 
jo žinion, o vietoje palikti tik 
mudviem su Liutiku. Jis paprašė 
tuojau jĮ sujungt su Kretingale.

Tuoj pažadinau Liutiką, o pats 
išėjau vykdyti Įsakymo. Liutikas 
vadą tuoj sujungė su Kretinga
le, bet ką jie ten kalbėjo, negalėjo 
nugirsti, nes tuo pačiu laiku 
kaž kas skambino iš Klaipėdos 
ir paprašė sujungti su kažku
riuo abonentu. Tat nutraukęs 
klausymą Kretingale, ėmė sekt 
besikalbantį klaipėdiškį su vie
tiniu abonentu. Baigus tam pasi
kalbėjimui, paskambino į vado- 
vietę, bet iš ten negavom jokio 
atsakymo. Kadangi buvo pareika
lauta visus šaulius pasiųst vado 
žinion, mes supratom, kad ten 
ištiko koks nors pavojus.

Sutarėm, kad jis pasiliks to
liau budėt prie telefono, o aš 
bėgsiu į vadovietę patikrinti, kas 
ten atsitiko. Taip ir leidausi Į 
kelionę kiek įkertu. Kai pasiekiau 
vasarvietės salę, bestovįs lauke 
sargybinis man atkišo šautuvą. 
Bet tuoj išsiaiškinom. Jis pasakė, 
kad vadas su visais šauliais iš
bėgo į pajūrį, jį paliko stovėt 
prie durų ir nieko į vidų ne
įleisti.

Mums bekalbant, grįžo ir va
das su šauliais iš pajūrio. O 
pasirodo, reikalas mus tiek su
jaudinęs, buvo labai paprastas. 
Du šauliai, stovėdami pajūrio 
sargyboj, pastebėjo, kad iš jūros 
atplaukia didelis laivas. Jiems 
atrodė, kad kas tai nori išsikelti 
į krantą. Tuoj raportavo į va
do būstinę, kuris patikėjęs pra
nešimu, ėmėsi teikt visas tu
rimas jėgas. Ir tuo pat metu 
paskambino į Kretingalę reika
laudamas pagalbos. Bet kai su 
visu savo būriu nuėjo į pajūrį, 
pamatė, kad ten nėra jokio laivo, 
o tik žvejai ant tam tikrų žėg
lių išsikabinėję savo tinklus, 
pasikabinę 3 ar 4 žibintuvus, juos 
remontuoja. Vėjo pūčiami žibin
tuvai siūbuoja ir atrodo, kad 
tikrai laivas plaukia.

Neužilgo pribuvo ir iš Kretin
galės siųstoji pagalba. Tai buvo 
nemažas būrys raitelių, nešini 
dviem kulkosvaidžiais,Išsiaiški
nę nesusipratimą tuoj grįžo at
gal.

VISI LIETUVNINKAI MUS RĖMĖ
Rytojaus dieną automobiliu pas 

mus atvažiavo Šaulių S-gos Cen
tro Valdybos atstovas A. Mar
cinkevičius, žurnalistas J. 
Pronskus ir vienas klaipėdiš
kis lietuvis, kurio pavardė nebe
prisimenu. Sušaukėm apylinkės 
gyventojų susirinkimą, kuriame 
buvo perskaitytas Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komiteto mani-

I. Jaškauskas

festas ir pranešta apie vykstan
tį sukilimą, kviečiant prie jo 
prisidėti. Tuoj pat mūsų eilės 
padidėjo penkiais vietiniais jau
nuoliais. Jie atsinešė ir gerai 
išlaikytus 5 kariškus šautuvus, 
kurių kaimuose tuo laiku nemažai 
buvo.

Tą pat dieną iš vyr. suki
lėlių štabo gavome įsakymą žy
giuoti toliau, vietoj paliekant 
tik mažą įgulą. Kadangi mūsų 
būrys jau buvo padidėjęs 5 vie
tiniais ir dar iš Darbėnų su
laukėm 10 šaulių. Tai mane va
das paliko vietos sargybos vir
šininku. Čia iš viso liko 6 šau
liai ir mudu su telefonistu. Kiti 
išžygiavo pirmyn.

Mūsų turėtos maisto atsargos 
greit ištirpo, o jų papildyt ne
turėjome iš kur. Gavęs iš Vado 
pritarimą, palikęs čia su savo 
maža įgula, ėmiausi žygių. Te
lefonu susisiekiau su Palanga ir 
paprašiau, kad jie čia mumis 
pasirūpintų. Gavau nuoširdų pri
tarimą ir tuoj ten buvo sušauk
tas gyventojų susirinkimas suki
lėlių rėmimo reikalu. Į, suda
rytą komitetą įėjo: kun. Kaspe
ravičius, A. Staknys, St. Vai
neikienė, dabartinio komunistų 
veikėjo tėvas Gedvilą ir dar vie
nas, ■ kurio pavardės nebepri
simenu. Jie tuojau suorganizavo 
maisto ir šiltų drabužių telkimą. 
Žuvies ir Gintaro B-vė, kurios 
direktorium buvo minėtas Ged
vilą, davė 3 statines sūdytos žu
vies, kooperatyvas Talka nema

žai duonos. O ir kiti prekybi
ninkai neatsiliko. Mėsininkai da
vė mėsos, o kiti iš savo krau
tuvių kitokių prekių. Kiti, kas 
kiek galėdamas parėmė pinigais.

Visas tas gerybes, šaulių rink
tinės sargas, su štabo arkliu 
mums pristatydavo. Mūsų vadas 
savo būstinę buvo įsirengęs ne
toli nuo Girulių, kaime ir turėjo 
kontroliuot pajūrio zoną. Taip iki 
sausio 15 dienos mes ir išsto
vėjome, niekur su nieku nesu- 
sidurdami, nes čia visi lietuv
ninkai mus rėmė. Klaipėdą užė
mė sukilėliai eidami iš kitos pu
sės. Iš ten ir aukų buvo. Bet 
apie tai nieko negaliu rašyti, 
nes pats ten nedalyvavau.

Sausio 15 dieną mums buvo 
pranešta, kad Klaipėda jau išva
duota, bet kol kas turime pasi
likti savo vietose. Galima iš
leisti į savo tiesiogines parei
gas tik tuos, be kurių galima ap- 
seiti. Rinktinės vadas po kurio 
laiko grįžo Į Palangą, o aš pe
rėmiau pajūrio zonos sargybą. 
Šiose pareigose, su keliolika li
kusių šaulių, išbuvau kiek ilgesnį 
laiką. Ir tik kai buvo suorga
nizuota nuolatinė apsauga, grį
žau į Palangą prie savo nuola
tinio darbo.

Nuo to laiko praėjo jau 37 
metai. Iš dalyvavusių Klaipėdos 
sukilime draugų, daugelio jau ir 
gyvųjų tarpe nebėra. Kiti liko iš
blaškyti po visą platųjį pasaulį. 
Klaipėdos ir visos Lietuvos že
mę trypia naujo okupanto pur
vinas batas. Bet tikėkime, kad 
laisvė ir vėl ateis Į mūsų pajū
rį.

Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai su Kalėdų seneliu per Kalėdų eglutės pa
rengimą.

V. Pliodžinsko nuotrauka

IŠ CLEVELANDO LIETUVIŲ SALĖS GYVAVIMO

Jablonskis, Jurgis Brazaitis, 
Juozas Šalčius, Plecidas Šar- 
kauskas, Silvestras Orenta, Juo
zas Urbšaitis, Motiejus Šal
čius, kun. Juozas Halaburda, Vin
cas Kazlauskas, Juozas Šutris, 
Juozas Ramanauskas ir Juozas 
Maksimavičius.

Jau 1917 m. buvo parduota šė- 
rų virš 8,000 dolerių. Juos pirko 
organizacijos ir pavieni asme
nys. Atsimenant anų laikų do
lerio vertę ir nedidelius uždar
bius, geriau suprasime, kiek lie
tuviai brangino savų namų Įsi
gijimo reikalą. O juk reikėjo 
sukelti 10,000 dolerių kapitalą. 
Mums šiandien tenka jų pastan
gas labai aukštai vertinti ir lai
kyti pavyzdžiu, kai reikia ką žy
mesnio bendrai atlikti.

Ed. Karnėnas

CLEVELANDE
ir epyli.kėse

• Teatras VAIDILA in
tensyviai ruošiasi premje
rai — Maurice Rostand 
„žmogus kurį užmušiau’’ 
P a s t a t ymui. Repeticijos 
vyksta B. D. Mackialų na
muose ir Lietuvių salėje. 
Režisuoja teatro meno va
dovas Ignas Gatautis. Deko

racijų eskizus ruošia daili
ninkas Vytautas Raulinai- 
tis. Premjera įvyks vasario 
25 d., Lietuvių salėje.

• Lietuvių Bendruomenės 
pirmos apylinkės valdybos 
rūpesčiu sudaryta komisija, 
kuri rūpintųsi tautodailės 
dirbiniais papildyti lietuviš
ką vitriną Clevelando cent
rinėje bibliotekoje. Į komi
siją Įeina: A. Augustinavi- 
čienė. J. Virbalis ir E. Kar
nėnas. Pačioje bibliotekoje 
lietuvių knygų ir kt. reika
lais sutiko rūpintis, ten tar
naujanti N. Abraitytė.

Kuklūs yra Clevelando Lietuvių 
Namai, bet jie yra labai reikš
mingi Clevelando lietuvių kolo
nijos gyvenimui. Greta Šv. Jur
gio parapijos ir Lietuvių Ban
ko, Lietuvių Svetainė yra viena 
seniausiųjų lietuvių įstaigų Cle
veland e. Clevelando lietuviai yra 
dėkingi lietuviams pionieriams 
Clevelande ir senosioms lietuvių 
organizacijoms, kurios savo lai
ku sunkiomis sąlygomis įsteigė 
Lietuvių Salės Bendrovę (Lithua - 
nian Hali Company). Tuo tarpu 
negalėdami įsigyti erdvesnių ir 
iškilmingesnių namų, turime 
džiaugtis dabartine Lietuvių Sve
taine ir ja naudotis visuomeni
niams bei kultūriniams reika
lams.

Žvilgterėjus į Clevelando lie
tuvių kolonijos kūrimosi isto
riją matosi, kiek pirmieji lie
tuviai imigrantai sielojosi ir pa

dėjo pastangų įsigyti savus lie
tuviškus namus. Praėjo eilė metų 
kol pavyko suorganizuoti ir val
džios įstaigose įrašyti "TheCle
veland Lithuanian Societies Hali 
Company". Reikėjo sukelti pa
grindinį kapitalą: išleista 1000 
šėrių po 10 dol. vertės— 10,000 
dol. sumai. Šėriai pradėti parda
vinėti 1912 m. gruodžio 24 d.

1913 m. vasario 24 d. įvyko 
pirmas direktorių pasitarimas. 
Direktoriais buvo draugysčių at
stovai, kurie darbavosi bendro
vės sutvėrime. Iš susirinkusių
jų buvo išrinkta pirmoji valdyba: 
Juozas Šalčius (pirm.), Jurgis 
Brazaitis, Juozas Urbšaitis, Po
vilas Skunskis.

1914 m. sausio 16 d. įvyko pir
mas šėrininkų metinis susirinki
mas. Išrinkta direktoriais: 
Povilas Skunskis, Vincas Debe
sis, Antanas Ribinskas, Pranas

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Parengimu kalendorius
SAUSIO 21 D., Šv. Jurgio pa

rapijos salėje Žaibo Klubo de
šimtmečio minėjimas — ban
ketas.

SAUSIO 28 D., Lietuvių salė
je, Clevelando jaunimo vakaras.

VASARIO 4 D., Čiurlionio na
muose, budžiams remti vakaras

VASARIO 12 D. Šv. Jono Ka
tedros salėje Vasario 16 minė
jimas.

VASARIO 25 D., Lietuvių Sa
lėje, VAIDILOS teatro premjera 
"Žmogus, kurį užmušiau".

BALANDŽIO 8 D., Lietuvių 
salėje, Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos vakaras

BALANDŽIO 29 D., Slovenian 
Auditorium, Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽĖS 21 D., AldonosStem- 
pužienės rečitalis Severance 
Chamber Hali.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D„ Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

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 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS 
EARN

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

•10.000 ► HOME AND J
REMODEUNOLOAN3 1

CORNER 68th,superior AVENUE

Už indėlius, Įneštus iki sausio 20 d., nuošimčiai 
bus mokami nuo 1961 m. sausio 1 d.

VISI - JAUNI IR VYRESNIEJI
Į LINKSMA

JAUNIMO VAKARA
SAUSIO 28 0. 7 V.V.

Lietuvių svetainėje, Clevelt.de
įdomi meniu 

ŠOtllU UOS HEOLITUAHIĮ ĮMESTUS 
TURTINGAS IR ĮVAIRUS UŽKANDŽIAIS 

STALAS. GAUTAS PELNAS SKIRIAMAS

VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Išnuomojama ofiso vie
ta iš 3 kamb., antram aukš
te. Ideali vieta daktarui, 
rcal estate ar draudimo biz
niui. 7008 Superior Avė.

šaukti: F. James,
EN 1-1965 arba SW 1-3111 

(i. a.)

• Išnuomojama kambariai
su baldais, virtuve ir atski
ru iėjimu. Skambinti EN 
1-5315. £61

• 4 mieg. Ranch stiliaus, 
6 metu senumo namas. 2 
mieg. ir vonia pirmam aukš
te. Gaso šildymas, rūsys, 
dvigubas garažas ir dvigu
bas sklypas. Netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Tik 
$4500 Įmokėti.

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

(7)

AR JAU ĮSIGIJAI ALMA MATER?
Tai knyga, kuri turi būti kiekvieno lietuvio šeimoje. 

Ypač jaunimas ją turi perskaityti. Iš Įdomaus pasakojimo 
apie studentų gyvenimą ir mokslą Nepriklausomoje Lie
tuvoje, jie giliau pažins savo kraštą ir savo žmones.

Rašytojas R. Spalis moka pasakoti traukiančia kū
rybos jėga. Todėl visi grožinės literatūros mėgėjai Įsigy
dami Alma Mater, tikrai praturtins savo bibliotekas.

Užsisakydami Alma Mater naudokitės šia atkarpa:

DIRVA

69o7 Superior Avė., 

Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 

naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Clevelt.de


DIRVA
Nr. 6

KAS IR KUR?

/
Sausis-January 16, 1961

• Vasario 13 d. sukanka 70 
metu amžiaus žinomam ir 
garbingam mūsų poetui 
Faustui Kiršai, 
kuris jau ilgesnis laikas gy
vena Bostone. Ta proga 
-Bostono lietuvių organizaci
jos, kurios daugiau ar ma
žiau rūpinasi mūsų kultūri
niais reikalais, ėmėsi rengti 
poeto F. Kiršos pagerbimų. 
Sudarytame komitete daly
vauja Liet. Enciklopedijos 
leidykla, L. B. Kultūros klu
bas, L. B. Bostono sk., Bos
tono Liet. Dramos Sambū
ris, Ateitininkai sendrau
giai, Keleivio redakcija, 
Liet. Studentų S-gos Bosto
no sk., Moterų Klubas ir A.
L. T. S-gos Subatvakariai. 
Komiteto prezidiumą suda
ro : pirm. St. Santvaras, 
sekr. J. Gimbutas, ižd. Liet. 
Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius. Paskaitą apie 
Faustą Kiršą skaitys iš Wa- 
shingtono, D. C., atvykęs 
Aidu red. rašytojas Ant. 
Vaičulaitis. Meninę 
programą rengia Dramos 
sambūrio vadovė akt. Al. 
Gustaitienė. Pager
bimas rengiamas naujojoj 
Liet. Piliečių D-jos salėj su
kakties išvakarėse — vasa
rio 11 d., 7 vai. 30 min. vak. 
Visi Bostono lietuviai iŠ 
anksto kviečiami poeto F. 
Kimšos pagerbime gausiai 
dalyvauti. Tikimasi sulauk
ti svečių, ypač rašytojų, ir 
iš kitų JAV miestų.

• ”Lietuvos Pajūrio” 4-tas 
numeris išėjo prieš pat 
šventes. Daug aktualių raši
nių ir nemažiau gražių nuo
traukų iš Lietuvos pajūrio 
gyvenimo. Laikraštis išeina 
keturis kartus i metus.' Ir 
kaštuoja tik $1.00. Adre
sas: 5260 — 10 Avė., Rsmt., 
Montreal, Que., Canada.
• Vasario 16 Gimnazijos 
Dolerio Vajaus proga auko
jo (dauguma vietoje šven
čių sveikinimų):

Po $25.00 — D. Trimakas.
Po $10.00 — A. Balčytis, 

V. Jasas, B. Jonušas, K. Jo- 
nuška, M. Kurpaitė, M. Kve-

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, Dir

vą aukomis parėmė:

P. Povilaitis,
Great Neck........... $2.00

J. Lietuvninkas,
Baltimore ........... 10.00

P. Michelevičius, Chic. 5.00 
P. Ličkus, Chicago .... 2.00
A. Klimas,

S Catharines ........ 2.00
J. Penikas, Elmhurst 2.00
B. Kubilinskas, Chic. 1.00 
V. Šimonis, L. Angeles 2.00
J. Vincūnas, Chicago 1.00
K. Virbickas, Phila.....  2.00
Neo Lithuania — Taut.

Samb. Chicagoje 10.00 
J. Undraitis, Rockford 1.00 
J. N. Trucen, Barberton 1.00
L. JRamančionis,

Brooklyn ............... 1.00
P. Kubilius, Cleveland 2.00 
R. Nemickas, Highland 5.00 
J. Stelmokas, Media .... 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

daras, Liet. Fronto Bičiu
liai, Chicagos skyrius, J. 
J. Plaušinaitis, J. Pušme- 
raitjs, Gen. M. Rėklaitis, P. 
Variakojis.

Po $5.00 — P. čečergis, 
P. Gedvilą, V. Mikūnas, Dr. 
J. Motiejūnas, A. B. šliažai, 
p. švedas, J. Tallat-Kelpšai- 
tė.

Po $3.00 — J. Gudaus
kas, S. Krūveles, B. Kubi
liūnas, A. Kutkus, p. Sta
siškis, I. Stungevičius.

Po $2.00 — p. Beleškienė, 
P. Buntis, P. Dingaila, A. 
Giniotis, P. Linkus, B. Pra
puolenis.

Po $1.00 — A. Astašaitis, 
B. Babrauskas, S. Baniulis, 
P. Burneikis, A. Gerkienė, 
A. Klikna, M. Ročkus, p. 
Rožėnienė. S. Surpienė, M. 
šalčiūnienė, Ponia X, XX, 
Z. žumbakienė.

Aukojama iki Vasario 
mėn. 16 dienos: A. Gulbins- 
kas, 6324 So. Bishop St., 
Chicago 36, III.
• R. Nemickas, iš Hikhland, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

vykus pas savo tėvus ir brolius, ir mintimis pasirodė, kaip vie- 
Trumpą pagrindinę Naujų Me- nas iš jauniausių, drąsiausių 

tų sutikimo kalbą pasakė vyriau- ir optimistiškiausių. Jei praėju
sias amžiumi dalyvis prof. My
kolas Biržiška, kuris savo dvasia

Mielam mūsų kolegai neolithuanui

POVILUI BUDREIKAI

mirus, jo žmoną ŠOFIJĄ, brolį JUOZĄ, gimines 

ir kitus artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Poniai E. ŽIZNIAUSKIENEI ir jos sūnums, 

dėl jų mylimo vyro ir tėvelio, miškininko

STASIO ŽIZNIAUSKO
mirties, reiškiu gilią užuojautą

Mykolas Gureckas

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1961 
m. sausio 4 d., -4 vai. 30 min. ryto staiga mirė 
medicinos daktaras

RIČARDAS TRUMPAUSKAS.
Palaidotas Chicagoje sausio 7 d. šv. Kazimie

ro kapinėse. Prašome draugus ir pažįstamus pasi
melsti už velionies sielą.

Liūdinti žmona ir dukterys.

NAUJI METAI HOILYWOODE
«■ i * " J&a.

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų Fondo surengtame N. metų sutikime susirinkę svečiai Hollyvoodo 
svetainę buvo sulietuvinę beveik iki paryčių. Nuotraukoje prie stalo (kairėje) sėdi: J. Gediminienė, 
praeitą rudenį iš Lietuvos atvykęs pas tėvus į Los Angeles E. Janulaitis, A. Janulaitienė ir Br. Gedi
minas. Dešinėje: Br. Raila, D. Railienė, prof. M. Biržiška ir Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų 
Fondo pirm, d r. J. Jurkūnas.

Šiemet dar daugiau išaugusi 
Los Angeles lietuvių kolonija tu
rėjo tris viešus ir gausius Nau
jų metų sutikimo balius (Liet. 
Tautinių Namų Fondo, Bendruo
menės ir Parapijos choro), jau 
nekalbant apie visą eilę ma
žesnių privatinių susibūrimų 
mieste, apylinkėse ar kalnuose.

Los Angeles Lietuvių Tautinių 
Namų Fondo valdybos surengtas 
Naujųjų metų sutikimas šiemet, 
jau trečią iš eilės kartą, įvyko 
Hollywoode, dviejose Metro Buil
ding salėse. Tautinių Namų Fondo 
bičiuliai ir kiti svečiai gausiame 
būryje, nuotaikingai išpuoštose 
salėse, prie turtingų vaišių stalų 
ir geros lietuvio M. Krafto or
kestro muzikos, palydėjo senuo
sius metus ir sutiko naujuosius, 
kupini vilčių ir pasiryžimo (kaip 
teko girdėti vieną dalyvį kitam 
linkint), kad ateinančius naujuo
sius metus Tautinių Namų Fondas 
jau sutiktų savoje, geroje lietu
viškoje salėje. Atrodo, kad tos 
viltys tikrai galės virsti malonia 
realybe.

Kaip paprastai, svečių didžiu
mą sudarė tradiciniai ir ištiki
mi Tautinių Namų Fondo rėmė
jai. Bet šį kartą turėta ir re
tesnių svečių iš dviejų skirtinų 
ir tolimų atstumų: tai naujai at
vykusios lietuviškos šeimos iš 
Australijos, iš Kanados ir vie
nas .iš Lietuvos -- 17 metų jau
nuolis Erdvills Janulaitis, pra
ėjusį rudenį atvykęs pas savo 
tėvus į Los Angeles. Jis pirmą 
kartą dalyvavo laisvų lietuviškų 
Naujųjų Metų sutikime ir pap
rašytas tarti žodį, labai gražiai 
pasveikino lietuvius losangelie- 
čius. Betgi savo kraščiausius 
linkėjimus jis nukreipė pasili- 
kusiems tautiečiams Lietuvoje: 
kad jų laisvės ir laimės troš
kimai išsipildytų ir būtų tokie 
dideli, kaip jo išgyvenimai, at-

N. metų sutikimo dalyviai (iš kairės) Pr. Sakas, E. Skirman- 
tienė, Pr. Skirmantas, A. Deringienė, H. Bajalis, O. Palčiaus- 
kienė.
BE?."

BOSTON

• Baltų Sąjungos Bosto
no skyrius sekančiam savo 
koncertui, kuris įvyks Jor- 
dan Hali, sausio 20-tą dieną, 
8:30 vai. vakare, yra pa
kvietęs garsų estų tenorą 
Naan Pold iš Hannoverio, 
Vokietijos, o jo akomponia- 
forium Dagmar Kokker iš 
Montrealio, Kanados.

Naan Pold pirmą kartą 
koncertuoja Bostone. Prieš 
tai jis turėjo eilę koncertų 
su simfoniniais orkestrais 
ir chorais Olandijoje, Švei
carijoje, Vak. Vokietijoje ir 
kitose Europos valstybėse. 
Koncertai buvo labai šiltai 
publikos priimti, o vietinės 
spaudos kritikų recenzijose 
buvo labai gerai vertina
mas.

Savo programoje atlieka 
pasaulinių kompoz i t o r i ų 
arias (Puccini, Durante, 
Mozart, Shubert, R. Strauss 
ir estų kompozitoriaus Mart 
Saar).

Koncertas tikrai bus auk
što muzikinio lygio, todėl 
Bostono visuomenė yra nuo
lankiai kviečiama.

Kurie dar neturi bilietų 
bus galima gauti kasoje 
prie Įėjimo. Studentams ir 
moksleiviams bilieto kaina 
tik vienas doleris.

N. Metų sutikime dalyvavę svečiai iš Kalifornijos sostinės: E.
Jarašiūnas, M. Grigorienė, R. Bužėnas, R. Vizgirdienė, L. Ja- 
rašiūnienė, R. Vizgirdas, I. Bužienė ir A. Grigoras.

šieji metai nepatenkino visų 
mūsų svajonių, kalbėjo profeso
rius, tai ateinantieji žada kai ką 
naujo. Pasaulis neramus ir 
naujos audros niaukiasi. Daug 
reiškinių rodo, kad šie praside- 
dantieji metai bus audringi, tad 
ir mes, laisvieji lietuviai, būki
me audros paukščiais, nepalūž- 
dami drąsiai žvelkime į ateitį 
ir dirbkime su tikra viltimi, kad 
pasieksime, ko trokštame...

Šiam gražiam, gerai nusise
kusiam ir visiems dalyviams tik
rai maloniam Naujųjų Metų su
tikimo pobūviui nuoširdžiai dar
bu ir aukomis prisidėjo visa ei
lė Tautinių Namų Fondo dalinin
kų šeimų, ir jiems prijaučiantie
ji.

Šokiai, klegesiai, lietuviškos 
dainos šį Hollywoodo kampelį 
buvo sulietuvinę beveik ligi pa
čių paryčių.

-L.A.A.

Gavome 118 nauji) skaitytoju
450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už 

kiekvienus Dirvos leidimo metus po 10 naujų skai
tytojų, dabar taip atrodo;

1931 1939 1947 1955
1932 1940 1948 1956

1925 1933 1941 1949 1957
1926 1934 1942 1950 1958
1927 1935 1943 1951 1959
1928 1936 1944 1952 19G0
1929 1937 1945 1953
1930 1938 1946 1954

Iš prel. M. Krupavičiaus, 75 metų amžiaus sukakties proga, 
pagerbimo Chicagoje. Prie stalo iš dešinės sėdi: PLB pirm. Matu
lionis, Daužvardienė, J. Bačiūnas, Rudienė, prel. M. Krupavičius, 
konsulas dr. P. DaužVardis, Bačiūnienė, Rudis ir kt.

Chicagos Neries mergaičių tinklinio komanda Gage Parko turnyre 
laimėjusi pirmąją vietą. Klupo iš kairės: D. Dambrauskaitė, Rūta 
Sušytė, Gr. Juškaitė, Stovi: D. Maskoliūnaitė, R. Kviklytė, trene
ris Z. Žiupsnys, T. Prunskytė ir C. Grifaitė.

Z. Degučio nuotrauka

DIRVA
6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

U.S.MAI

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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