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Kennedy atšaukė karių šeimų 
grąžinimą iš užjūrio kraštų

Prez. Kennedy antrojoje spau
dos konferencijoje paskelbė, kad 
jis atšaukė Eisenhowerio admi
nistracijos nutarimą pusiau su
mažinti užjūriuose esančių ame
rikiečių karių šeimų skaičių.

Kennedžio pareiškimu, gy
nybos sekr. McNamara suradęs 
kitų būdų išlaidoms užsieniuose 
sumažinti. Karių šeimų grąžini
mo klausimas buvo perdaug o- 
pus, ir Pentagone viešpatavo su
sirūpinimas, jog dėlto galinti 
nukentėti karių moralė.

Pentagonas, kaip patiriama, 
nutaręs suvaržyti užjūriuose 
esančių karių ir jų šeimų išlai
das kitose srityse, pvz., uždrau- 
džiant pirkti užsieninius auto
mobilius, baldus ir virtuvių į- 
rengimus arba atostogų metu 
ekskursuoti po kitus kraštus. 
Ligšiol daug karių ir jų šeimų 
savo atostogas išnaudodavo ke
lionėms po Europą ir Tolimuo
sius Rytus; dabar tos kelio
nės bus varžomos, siekiant su
mažinti dolerio plaukimą Į kitus 
kraštus.

Užjūriuose šiuo metu yra apie 
486,700 karių šeimų narių, kurių 
200,000 buvo Įsakyta grąžinti Į 
JAV, pradedant vasario 1 d.

PRIEMONĖS ŪKINIAM 
ATOSLŪGIUI 

MAŽINTI
Toliau prez. Kennedy paskel

bė keletą priemonių ūkiniam ato
slūgiui švelninti: maisto kuponų 
dalinimą penkiuose chroniško ne
darbo rajonuose, paskubintą ve
teranų gyvybės draudimo divi
dendų mokėjimą ir FHA garan
tuotų paskolų palūkanų sumaži
nimą ketvirčiu nuošimčio.

Prezidentas pareiškė, kad ūki
nis atoslūgis nesąs toks stiprus, 
jog reiktų sumažinti mokesčius. 
Jis, be to, esąs linkęs pakelti 
pašto tarifus ir gazolino mokes
čius.

AR SUSITIKS SU CHRUŠČIOVU
Spaudos konferencijoje laik

raštininkai keliais atvejais klau

Dr. ANTANAS TRIMAKAS, VLIKo pirmininkas, kalbės iškilmin
game Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 43 metų sukakties 
minėjime Clevelande, vasario 12 d. Jo atsilankymo proga ALT 
vasario 11 d. 1 vai. p.p. Carterio viešbutyje rengia spaudos kon
ferenciją.

sinėjo apie amb. Stevensono pa
reiškimą dėl netrukus galimo 
prezidento susitikimo su Chruš
čiovu. Kennedy pareiškė, kad Ste- 
vensonas tą pareiškimą padaręs, 
nesitardamas su juo, jis neturįs 
žinių, ar Chruščiovas planuoja 
atvykti Į JAV, todėl reikią laukti, 
kol paaiškės.

Tuo tarpu CBS paskelbė, kad 
sovietų ambasada plačiai kalbanti 
apie Chruščiovo atvykimą, kaip 
tikrą dalyką, tik, esą, dar reikią 
"kai ką" išsiaiškinti su valstybės 
departamentu. Baltieji Rūmai pa
skelbė, kad JAV ambasadorius 
Thompsonas iškviestas Į Wash- 
ingtoną, kur atvyks vasario 8 
dieną. Oficialiai nuneigiama, kad 
ta kelionė turėsianti paruošti ke
lią Chruščiovo susitikimui su 
Kenn ėdžiu.

Esą, Kennedy norėtų pirma 
susitikti ir pasitarti su sąjun
ginių kraštų vadais ir pasiruo-

FRANCO ĮGALIOTINIS PARYŽIUJE
Ispanijos kariuomenės štabo 

viršininkas Gunoz Grandės at
vyko Į Paryžių eilei slaptų pa
sitarimų su Prancūzijos politi
kais ir aukštaisiais karinin
kais.

Grandės yra ispanų falangistų 
generalinis sekretorius ir iš da
lies atsakingas už griežtas re
presijas respublikonų atžvilgiu, 
generalisimui Francui užėmus 
valdžią. Karo metu jis vado
vavo garsiąjai "Azul" divizijai, 
kovojusiai Rusijoje. Todėl Pa
ryžiuje laukiama socialistų ir 
komunistų triukšmo.

Bet Prancūzijos vyriausybei 
šis vizitas yra labai svarbus. 
Ji iššaukė portugalų laivo San
ta Maria pagrobimas, kuris iš
judino abiejų režimų opoziciją 
Portugalijoje ir Ispanijoje. Ge
nerolas Delgado, kuris sukilėlių 
paskelbtas egziliniu Portugali
jos prezidentu, ir HenriqueGal- 
vao, laivą pagrobusių sukilėlių 
vadas, pabrėžė, kad jis esą už- 

šimai susitikimams su Mac- 
millanu, De Gaulle, Adenaueriu 
bei Japonijos Ikeda jau esą 
pradėti.

PAŽIŪRA DĖL BERLYNO 
NEPASIKEITĖ

Aplamai, kaip prez. Kennedy 
pareiškė, JAV pozicijos užsie
niuose esančios "mažiau paten
kinamos, negu praeitą rudenį". 
Korespondentai iškėlė klausimą 
dėl Berlyno problemos nepami- 
nėjimo prieš kelias dienas Kong
resui pasakytoje kalboje, kas 
Vak. Vokietijoje iššaukė didelį 
nervingumą ir sukėlė spėliojimų, 
kad dabartinė JAV administracija 
linkusi Berlyną "paaukoti". Prez. 
Kennedy aiškino, kad JAV pozi
cija tuo klausimu likusi, kaip 
ankstesnės administracijos už
brėžta pažiūra Berlyno klausimu 
nėra pasikeitusi.

sibrėžę "išlaisvinti" ne tik Por
tugaliją, bet ir visą Iberijos pu
siasalį. Neramumai Portugalijo
je ir Ispanijoje nepaprastai pa
kenktų dabartinei prez. DeGaulle 
politikai, siekiančiai Europos 
stabilumo ir ūkinio suvienijimo.

♦ LAIV^ SANTA MARIA pa
grobusieji sukilėliai po ilgų de
rybų su Brazilijos vyriausybės 
atstovais pagaliau pradėjo iš
leisti i Recife uostą keleivius 
kurie 12 dienų prieš savo norą 
turėjo "grožėtis" Karaibų jūra. 
Bet laivo Įgulos nariai greičiau
siai nebūsią išleisti iš laivo ir 
turėsią dalyvauti "sukilime", lai
vui grįžtant į tarptautinius vande
nis. Tuo tarpu neturima žinių, 
kuria kryptimi laivas pasuks, iš
kėlęs krantan civilius keleivius.

* NATO gen. sekr. Paul Henri 
Spaak paskelbė atsistatydinąs iš 
pareigų ir grįžtąs į Belgijos po
litinį gyvenimą kovo mėnesį. Tik
roji jo rezignacijos priežastis 
nepaskelbta.

PAVYKĘ BANDYMAI
Šiomis dienomis labai sėk

mingai atlikti amerikinių raketų 
bandomieji iššovimai yra laiko
mi dideliu šuoliu JAV erdvės 
tyrinėjimų ir gynybos progra
mose.

JAV karo aviacija išbandėpir- 
mąją kietu kutu varomą trijų 
dalių tarpkontinentinę balistinę 
raketą Minuteman (veikimo ra
diusas 6,300 mylių), kuri kliu
dė vandenyne numatytą taikinį. 
Ši raketa greičiausiai taps vienu 
iš pagrindinių JAV gynybos gink
lų, nes jos gamyba esanti kelis 
kartus pigesnė, negu pvz. Pola- 
ris raketos, ir ją lengviau gamin
ti masiškai. Šimtus paruoštų šio 
tipo raketų numatoma turėti po
žeminėse iššovimo bazėse, pra
dedant 1962 metų vasara, ir ju
dančiose platformose -- "preki
niuose traukiniuose" -- metais 
vėliau.

Diena anksčiau karo aviacija 
sėkmingai iššovė į erdvę bež
džionę, kuri "sveika ir laimin
ga" grįžo Merkurijaus kapsulė
je -- inde, kuriame numatoma 
erdvėn leisti pirmąjį astronau
tą. Šis sėkmingas bandymas pa
didino viltis, kad pirmasis ame
rikietis neilgą kelionę per erd
vę galės atlikti labai netolimoje 
ateityje. Amerikiečiai yra ankš
čiau atlikę eilę erdvės kelionės 
bandymų su gyvuliais, bet nė vie
nas jų neturėjo tiesioginio ryšio 
su programa išleisti erdvėn žmo
gų.

Tą pačią dieną JAV karo avia
cija sėkmingai iššovė erdvėn 
bandomąjį žvalgybos satelitą Sa- 
mos n. Pirmasis bandymas ne
pasisekė spalio 11, bet dabar
tinis vispusiškai pateisinęs dėtas

Dr. WALTER H. JUDEL, kongreso atstovas iš Minnesotos, praeitais metais respublikonų konvenci
joje buvęs vyriausiuoju kalbėtoju, kalbės Vasario 16 minėjime Chicagoje, kuris įvyks vasario 19 d. 
Marijos mokyklos patalpose.

Vasario 16 Chicagoje ruošia 
Olio pramintomis pėdomis

Kai dar buvo gyvas tau
rus lietuvis Ant. Olis, Lie
tuvos konsulas Dr. Petras 
Daužvardis turėdavo gali
mybės Vasario 16-tos proga 
suruošti kitų valstybių kon
sulams priėmimą - banketą. 
Tuo būdu buvo prisimenami

Hammarskjoldas reikalauja 
galios padidinimo Konge

Jungt. Tautų gen. sekr. Ham- 
marskjoldas pareikalavo Sau
gumo Tarybą praplėsti jo galią 
Konge, kad galima būtų sustab
dyti kovą tarp politiškai su
skilusios Kongo armijos dalių.

Jis taip pat įspėjo 11 narių 
organą, kad tarptautinės JT Ko
mandos Konge susilpninimas, kai 
kuriems nariams atitraukiant 
savo karinius kontingentus, ga
lįs ten privesti prie visų Jungt. 
Tautų operacijų -- karinių ir eko
nominių -- nutraukimo. Jis taip 
pat pasmerkė kai kurias vardais 
neminėtas valstybes, kad jos su
laužiusios savo Įsipareigojimus 
nesikišti į Kongo reikalus ir pa
likti tvarką Įgyvendinti Jungt. 
Tautų misijai. Jei toliau tęsis 
tokia būklė, pastebėjo Ham- 
marskjoldas, Konge neabejoti
nai prasidės pilietinis karas.

Jo kalba buvo pasakyta nauja
me "nepaprastajame" Saugumo 
Tarybos posėdyje Kongo reika
lu, kuris sušauktas Kongo prez. 
Kasavubu reikalavimu. Tame po
sėdyje pirmą kartą dalyvavo nau
jasis JAV ambasadorius Adlai 
Stevenson, kurį sovietų delega
cija oficialiai pasveikino, pa
reikšdama įsitikinimą, kad jis

viltis. Įstaigos atsisako minėti 
iš satelite Įmontuotų televizijos 
kamerų gaunamus duomenis, tik 
pastebi, kad šis satelitas dar ne
sąs visišku U-2 lėktuvų pakaita
las, kol erdvėn nėra iššauta visa 
jų sistema. Satelitas turėtų iš
likti orbitoje vienerius metus. 

Lietuvos laisvės reikalai, su 
visais konsusais palaikomi 
ryšiai ir neva atsilyginama, 
už kitų pakvietimus jų tau
tinėse šventėse.

Po A. Olio mirties tai bu
vo užmiršta, nes tam reika
lui nebuvo pinigų, šis opus

"daug geriau" pagelbėsiąs Sau
gumo Tarybai įgyvendinti pasau
linę taiką ir saugumą.

Stevensonas, atsakydamas į 
Zorino sveikinimą, pabrėžė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių de
legacija numatanti savo įtaką 
panaudoti gen. sekr. Hammarsk- 
joldui remti; sovietai, kaip ži
nome, nori jį išstumti. Steven
sonas nurodė, kad pasaulinė or
ganizacija turi būti "tinkamai 
finansuojama"; Sovietija atsisakė 
mokėti įnašus JT kariniams kon
tingentams išlaikyti Vid. Ry
tuose ir, kaip atrodo, atsisakys 
Konge. Baigdamas savo kalbą, 
Stevensonas pareiškė, kad JAV 
laiko Jungtines Tautas priemo
ne išspręsti tokioms svarbioms 
problemoms, kaip nusiginklavi
mas ir kiti klausimai.

Saugumo Tarybos posėdžiai 
Kongo reikalu, kai atrodo, nu
sitęs visą savaitę. Jungt. Ara
bų Respublika ruošiasi Afrikos 
ir Azijos valstybių vardu įnešti 
rezoliuciją, reikalaujančią neati
dėliojant sušaukti Kongo parla
mentą, išvaryti belgus ir paleisti 
iš kalėjimo Lumumbą.

Leopoldvilėje Kongo karinių 
jėgų vadas gen. m j r. Mobutu 
išstatė per kautynes Į vyriau
sybės rankas patekusius čekų 
gamybos ginklus, kuriuos Jungt. 
Arabų Respublika siunčia Lu- 
mumbos šalininkams. Jis ir Kon
go civilinės administracijos ats
tovai reikalavo skubiai atšaukti 
Dajalį, specialų JT įgaliotinį, ku
ris kliudąs krašte atstatyti tvar
ką.

reikalas kelis metus buvo 
aptariamas Chicagos Amer. 
Liet. Taryboj, bet vis buvo 
atsimušta į nepalankius vė
jus.

šiais metais, kai Tarybos 
vadovybę perėmė Chicagos 
A. L. Tautinės S-gos sky
riaus veikėjai, pirmininkas 
Dr. Ant. Verbickas sugebė
jo Tarybos narius įtikinti ir 
palenkti kitų srovių atsto
vus, kad mūsų koonsului 
Dr. P. Daužvardžiui vėl bū
tų sudaryta galimybė atgai
vinti tokį Lietuvos atstova
vimą Nepriklaus o m y b ė s 
šventėje.

Nedidelė, kelių šimtų su
ma, paskatino sukrusti jau
tresniuosius lietuvius, pro
fesionalus, bankininkus ir 
Dr. Stepono Biežio iniciaty
va, sudarytas komitetas, 
kuris garantuoja tam rei
kalui padarytas išlaidas pa
dengti. Į komitetą, be šei
mininko Dr. P. Daužvardžio, 
įeina: prel. Ign. Albavičius, 
automobilių prekybininkas 
St. Balzekas (šen.), inž. 
Eug. Bartkus, Dr. Stp. Bie- 
žis, Dr. Stasys Budrys, ban
kininkas Juozas Grybaus
kas, inž. Jonas Jurkūnas, 
bankininkas Jonas Kaza- 
nauskas, automobilių pre
kybininkas Domas Kuraitis, 
bankininkas Justinas Mac
kevičius (šen.), Metropol. 
Statė Bankas, Vera Olienė, 
bankininkas Jonas Pakel, 
k o n traktorius Valerijonas 
Šimkus ir Margučio radijo 
vedėja Lilija Vanagaitienė.

Vasario 16-tos banketas
— kitų valstybių konsulų 
priėmimas, įvyks tą pat die
ną 5-7 vai. p. pietų Bismark 
Hali, Chicagos miesto cent
re. Norintieji bankete daly
vauti kreipiasi pas k-to se
kretorių Joną Kazanauską
— 2202 W. Cermak Road, 
arba telef. VIrginia 7-7747.

P. V,
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Michelis plečia Prancūzijoje PREZIDENTIENĖ SKALDĖ MALKAS
savo agentų tinklą

kelių dienų Louis Margot 
su savo pirmuoju prane- 
Jis pralenkė visus lūkės- 
Daug nekalbėjęs, jis vėl

Po 
grįžo 
Šimu, 
čius.
išvažiavo ir atgabeno naujų in
formacijų. Jis dirbo su šuniška 
ištverme ir biurokratišku tikslu
mu. Jis buvo pirmasis "Reseau 

_ Agir” savanoris ir liko vienas 
iš geriausių.

Michelis telkė jų daugiau — 
sunkvežimių šoferius, taksių šo
ferius, kavinių savininkus, gele
žinkelių tarnautojus ir kitus. Vi
sada pasitikėjo vien tik savo 
instinktu, tiesiog neįtikimu pajė
gumu iš pirmo žvilgsnio, po 
poros žodžių, atskirti tikrą pat
riotą nuo "drungnojo" arba kola- 
boratoriaus.

Metų pabaigoje jis jau gaudavo 
žinias iš tuzino informatorių vi
suose Prancūzijos kampuose ir 
juos reguliariai gabendavo į Ber
ną. Jie visi dirbo savanoriškai 
ir be atlyginimo, bet Michelis pa
galiau turėjo pradėti keliems 
pagrindiniams agentams šiek tiek 
apmokėti, žinoma, iš savo ki
šenės.

Šveicariją ir 49 kartus atgal, ir 
niekada nebuvo sugautas.Jis nie
kada nepraleido nė vieno sutarto 
susitikimo Šveicarijoje ir nė 
karto nepavėlavo daugiau, kaip 24 
valandas.

Tą nepaprastą sėkmę galima 
aiškinti kiekvieno žygio tiksliu 
suplanavimu iš anksto ir Iš da-

rų atgal. Ten iš slėptuvės miške 
išimdavo kirvį ir palikdavo ry
šulį su geležinkeliečio insigni
jomis. Laimingai pasiekęs Švei- 
carijos_pusę, jis tapdavo mies
tiečiu. Ūkininko drabužiams, kir
viui ir maišui, šveicarų žval
gybos nurodymu, muitinėje buvo 
rezervuota užrakinama spinta.

"ALUS YRA GERAS"

Vienas geriausių jo žmonių, 
šoferis Louis Viliote, kuris tu
rėjo specialų leidimą, nuolat va
žinėdamas į griežtai saugomą 
Atlanto pakrantės zoną, nusta
tė tikslias vokiečių pakrančių 
artilerijos pozicijas, atgabeno 
vienos naujos povandeninių laivų 
bazės planus ir tikslų aprašymą 
tariamų pastatų, kurie turėjo 
nukreipti dėmesį nuo svarbaus 
Abbevilles aerodromo.

Tas aerodromas buvo dau
giausiai naudojamas vokiečių 
naikintuvų, kurie užpuldavo britų 
bombonešius, skrendančius bom
barduoti Vokietijos. Vakarais vo
kiečių pilotai mėgdavo susirinkti 
į vieną, restoraną už 8 km nuo 
Abbevilles. Kai jie išeidavo, ten 
atsirasdavo Villete ir iš šeimi
ninko, kuris suprato vokiškai, 
susirinkdavo žinias apie lakūnų 
pasikalbėjimus. Po poros alaus 
stiklų jaunieji pilotai prarasdavo 
visokį atsargumą, ir jų pastabos, 
kartais labai kritiško pobūdžio, 
po poros dienų būdavo su dideliu 
susidomėjimu išklausomos britų 
karališkosios aviacijos štabe.

Villete, kuris pagrįstai laukė 
artėjant dienos, kurią’ aerodro
mas bus britų bombų sunaikin
tas, prašė Michelį, kad jam bū
tų duotas sutartas įspėjimas per 
BBC siųstuvą. Po kelių savaičių 
jis su džiaugsmu išklausė tokius 
žodžius: "Dėmesio, nepaprastas 
pranešimas: Alus yra geras. 
Kartoju: Alus yra geras." Tai 
buvo sutartas įspėjimas.

Antrą naktį užmaskuotasis 
Abbevilles aerodromas buvobri- 
tų bombų sunaikintas.

Michel Hollard 98 kartus perėjo slaptai Prancūzijos - Šveicari
jos sieną, dažniausiai naudodamas strėlėmis pažymėtus punktus.

lies abiejose sienos pusėse tei
kiama pagalba. Ypač daug pagel
bėjo prancūzų ūkininkai, kurie jį, 
daug neklausinėdami, paslėpdavo 
ir išžvalgydavo apylinkę, kad 
žygis būtų saugesnis.

Nors Michelis niekada ne
pateko į vokiečių pasienio sargy
bų rankas, tačiau nekartą tik 
per plauką to išvengė.

Jis buvo išdirbęs eilę maršru
tų, kurių vienas vedė pro pietinę 
Ženevos ežero dalį. Naudodamas 
tą maršrutą, jis visada būdavo 
persirengęs drabužiais, kuriuos 
naudoja tos apylinkės ūkininkai. 
Kastuvas arba kirvis rankoje, 
bulvių maišas ant pečių papil
dydavo išvaizdą. O po bulvėmis 
gulėdavo pavojingi planai, brė
žiniai ir sąrašai, kuriuos gaben
davo anglams į Berną.

DVIGUBAS PERSIRENGIMAS

VIENO ASMENS RIZIKA

Taip iš Michelio Hollardo "vie
no asmens organizacijos" pa
laipsniui išsivystė vienas efek
tingiausių ir drauge keisčiausių 
Antrojo Pasaulinio karo šnipų 
tinklų.

"Rėseau Agir", kaip jis vėliau 
buvo vadinamas britų žvalgybos 
įstaigose, veikė visiškai nepri
klausomai ir grynai savo inicia
tyva. Nebuvo jokių parašiutininkų 
iš Anglijos nuleidimų, jokių slap
tų siųstuvų ir jokios kurjerių sis
temos, kaip tai esti giminingose 
organizacijose, su kuriomis Mi- . 
chelis neturėjo jokių ryšių, taip, . Į 

. net nežinojo apie jų egzistenciją. 
Jis "paprastai" eidavo per sieną 
į Berną, kai tik susirinkdavo 
pakankamai žinių.

Bet kaip tik tai ir sudarė 
"Rėseau Agir" stiprybę ir sau
gumą. Michelis visą laiką išliko 
vienintelis, apie kurio egzisten* 
ciją žinojo kiti. Tai reiškė, kad 
vienam bendradarbiui patekus į 
gestapo rankas, niekada nebus iš
sprogdintas visas agentų tinklas, , 
kas labai dažnai atsitikdavo. Mi
chelis Hollardas rizikavo vienas, 
jei kuris nors iš bendradarbių jį 
išduotų.

Trejų metų mėgyje (1941-44) 
Michelis Hollardas, prancūzų 
mėgėjų šnipų tinklo "Agir" va- 
das, Šveicarijos sieną perėjo 98 
kartus, tai yra 49 kartus į

Jei naudodavo Machilly-Jussy 
ruožą, netoli sienos išlipdavo 
iš traukinio ir geležinkelio sto
ties bufete pasiimdavo ryšulį, 
kurį ten būdavo pasidėjęs. Ja
me, šalia ūkininko drabužių, bu
vo dar pilna geležinkeliečio ap
ranga - kepurė, raištis, liktar- 
na ir simboliški alyvuoti sku
durai. Vėl įlipęs traukinin, Jis 
užsidarydavo tualete, ir po kelių 
minučių išeidavo tikras "che- 
minot" - tiesa, truputį pastorė- 
jęs. Nes po geležinkeliečio ap
ranga jis turėdavo ūkininko dra
bužius, o po jais - dar miestie
čio apsirengimą.

Atvykęs į Machillį, jis išlip
davo pro priešingą traukinio pu
sę, paeidavo penkis šimtus met-

Šiame ruože 1941 metų pabai
goje (taigi, tuo metu, kada jis 
dar nebuvo šveicarams labai ge
rai pažįstamas) Michelį vos ne
ištiko tragiškas likimas. Jis jau 
buvo atlikęs dvigubo persiren
gimo aktą. Jo draugas ūkininkas 
Paccot, kaip visada, buvo davęs 
ženklą, kad arti nėra vokiečių, 
ir Michelis jau buvo bepradedąs 
kopti per 1 m aukščio ir 2 m 
pločio vielų užtvarą, kai staiga 
pajuto skausmą kojoje: vokiečių 
patrulio šuo.

Michelis bandė atsipalaiduoti, 
tačiau negalėjo pajudinti kojos. 
Šuo buvo nepaprastai stiprus. 
Jis nekando, bet koją laikė lyg 
replėse.

Michelis buvo neginkluotas - 
savo kirvį ir maišą jau buvo 
permetęs per užtvarą. Beviltiš
kai apsidairė. Ant žemės, ranka 
pasiekiama, gulėjo didelė med
žio šaka. Jis pagriebė ir viso
mis jėgomis ją įbruko šuniui 
pro dantis. Tačiau gyvulys nepa
leido. Michelis spaudė šaką to
lyn, iki jo ranka beveik pasiekė 
šuns nasrus. Staiga šuns dantys 
atsipalaidavo, ir nelaimingas gy
vulys negyvas nusirito šalin.

TIKRAS NEUTRALUMAS
Nekreipdamas dėmesio į vielų 

spyglius, Michelis ko skubiau
siai perlipo kliūtį. Vos tik jam 
atsidūrus antroje pusėje, iš po 
vieno medžio išlindo šveicarų 
pasienio sargybinis su pakeltu 
šautuvu.

Tačiau jis buvo nukreiptas ne 
į Michelį. Sargybinis sušuko kaž
ką vokiškai, ir jis atsisukęs pa
matė, kad du vokiečiai sargybi-
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Respublikos tėvui GeorgeWa- 
shingtonui, tiek daug kovojusiam 
dėl Prezidentų Rūmų statybos, 
nebeteko pergyventi, kaip į juos 
įsikėlė jo įpėdinis John Adams, 
kuris ten praleido tik paskuti
niuosius savo kadencijos mėne
sius.

John Adams į rūmus persikėlė 
1800 m. birželio 4 d., būdamas 
labai blogai nusiteikęs. "Kiek
vienas malkų kirtėjas," murmė
jo jis, "turi daugiau patogumų, 
negu aš, Jungtinių Valstybių pre
zidentas."

Tada buvo pakenčiami gyventi 
tik šeši kambariai. Medinės už
tvaros turėjo saugoti lankytojus 
nuo dumblo ir balų statybos ra
jone. Patys rūmai buvo apsupti 
primityviausių medinių ir skar-t 
dinių būdelių, kuriose buvo įsi
kūrę statybininkai. Jie ištisus 
mėnesius šventė, nes jau buvo 
sunaudoti gautieji pinigai, ir kon
gresas nenorėjo jų skirti dau
giau. Architektas Hoban negalėjo 
ištisomis savaitėmis išmokėti 
atlyginimų darbininkams, kurie 
buvo apsigyvenę skardinėse bū
delėse. Jie buvo priversti ten 
gyventi, nes neturėjo pinigų namo 
grįžti.

Abigail Adams, energingoji 
prezidento žmona, po tylaus per
sikėlimo rašė savo dukteriai, iš
liedama širdį:

"Namas, tiesa, užsimotas pla
čiu stiliumi; reiktų mažiausiai 
trisdešimties tarnų jam tvarkyti. 
Bet kas gali apmokėti! Mes tu
rime tik tris. Nesutvarkytas nei 
apšvietimas, nėra nei personalo, 
kuri parūpintų malkų židiniams. 
Aš pati savo rankomis skaldau 
malkas, ir pati nešioju į kam
barius. Nes nėra nei varpo tar
nams pašaukti. Nepatogumai tie
siog nebepakeliami. Apie priė
mimus negali būti nė kalbos, nes 
didžiojoje audiencijų salėje nėra 
nė vieno baldo. Todėl ją naudoju 
skalbiniams džiauti. Aš nežinau, 
kaip reikės iškentėti tuos liku
sius mėnesius."

Adamso įpėdinis Thomas Jef- 
ferson buvo atkaklesnis. Jo inau
guracija buvo skirta 1801 metų 
kovo 4 dieną. Jis pareiškė kong
resui, kad nei joje dalyvausiąs, 
nei į Prezidentų Rūmus kelsią- 
sis, jei kongresas tuoj pat nepa- 
skirs pinigų namui aptvarkyti 
taip, kad jame būtų galima gy-

niai taikė į jį.
Šveicarui pareikalavus, vokie

čiai nuleido šautuvus, ir Miche
lis peršoko upelį, kuris vaizdavo 
sieną. Jis buvo jau Šveicarijos 
pusėje.

Po trumpo, bet aštraus žodžių 
apsikeitimo, vokiečiai keikdami 
atsitraukė, ir Michelis norėjo 
savo gelbėtojui padėkoti.

— Aš nė nenorėjau tamstos 
gelbėti, — grubiai nutraukė jį 
šveicaras. -- Jie buvo nukreipę 
šautuvus į Šveicarijos teritoriją. 
Tai neutralumo pažeidimas. Ma
no pareiga buvo jiems pasiprie
šinti.

Sutvarkęs antrąjį agresijos 
veiksmą. Sargybinis griebė tvar
kyti pirmąjį: jis areštavo Mi
chelį ir nugabeno į sargybos 
punktą. Tik susirišus su žval
gybos įstaigomis ir nustačius jo 
tapatybę, jis buvo paleistas.

(Bus daugiau)

venti. Taip Jefferson išrado l 
"prezidentų streiką".

Populiariajam Jeffersonui ta
da kongresas suteikė tiek, kiek 
Adams net nebūtų drįsęs reika
lauti. Atėjo baldai, buvo įrengtas 
parteris. Jis galėjo net iš Pary
žiaus išsirašyti sau tarną.

Jeffersonas buvo karštai su
sižavėjęs prancūzų revoliucija ir 
todėl pirmasis įkūnijo ameri
kiečių pionierių tikėjimą, kaip 
turi atrodyti demokratinės Ame
rikos politikas.

JAV nepriklausomybės dekla
racijos autorius buvo priešingybė 
Washingtonui, kuris visą laiką 
liko anglų 18 amžiaus aristokra
to tipas. Jeffersonas nemėgo var
ginančių "senojo režimo" cere
monijų. Todėl jo priėmimuose 
būdavo galima dažnai matyti 
puošniai apsirengusius diplo
matus šalia amerikietiškų "lai
mės ieškotojų", apsirengusių Į- 
vairiaspalviais kailiais. Jam 
labai patikdavo Europos karališ
kųjų dvarų pasiuntinius priimi
nėti tarpdury, apsirengus chala- 

1 tu ir šlepetėmis. Visur, kiek 
galėdamas, jis demonstravo 
prieš tuometinį karališkųjų dva
rų etiketą.

Taip Jeffersona® išreklamavo 
Prezidentų Rūmus jaunojoje 
amerikiečių tautoje. Jis nebuvo 
ir taupus. Vyno sąskaitos per abi 
jo kadencijas siekė 10,000 
dolerių, kas tais laikais reiškė 
fantastiškai didelę sumą. Tas 
sąskaitas jis apmokėjo iš savo 
kišenės, nes reprezentacinės su
mos tada dar nebuvo skiriamos, 
ir jų pasėkoje jis tikrai buvo įva
rytas į bankrotą. Jeffersonas pa
sitenkino vienu raštinės kamba
riu ir vienu privatiniu sekreto
rium.

Labai daug Jeffersono eroje 
Baltuosius Rūmus išpopuliarinti 
padėjo jo užsienių reikalų mi- 
nisterio žmona Dolly Madison, 
storoka, maloni, kiek perplepi 
gražuolė, kuri gana greit gavo 
"Doll Dolly" (Lėlė Dolly) var
dą. Jeffersonas, įsikeldamas į 
Prezidentų Rūmus, buvo našlys, 
todėl prašė James Madisoną, kad 
jis "paskolintų" savo žmoną re
prezentacijai. Kai Madisonas 
tapo savo šefo įpėdiniu "Doll Dol
ly" jau buvo gerai pažįstama 
su viso pasaulio pasiuntiniais ir 
krašto senatoriais. Jos pastan
gomis Jeffersonas pasiūlė Madi
soną savo įpėdiniu.

Ji turėjo silpnybę madoms. 
Tuo metu buvo labai populiarus 
geltonasis šilkas, prabangos pre-

i

kė, gaminama tik Lijone ir Pa* 
ryžiuje. Gerų pažinčių su kong
reso atstovais dėka jai buvo pa
skirta 6000 dolerių tai medžia
gai pirkti, ir be to dar 485 dole
riai pianinui bei 28 doleriai gi
tarai įsigytu

Dolly Madison sunaudojo visą 
savo energiją, kad Prezidentų 
Rūmai taptų jaukesni. Tais me* 
tais rūmai buvo pirmą kartą 
pradėti girti prancūzų madų 
žurnaluose. Buvo giriama tipiš
kai prancūziška elegancija, ti
piškai prancūziškas skonis - ne 
vien dėl paties reikalo, bet ir 
erzinant anglus, kurie vėl buvo 
pradėję karą su broliškąja an
glosaksų respublika.

Vos tik rūmus galutinai su
tvarkius, 1814 metais ties Wa- 
shingtono vartais pasirodė britų 
admirolas Sir GeorgeCdckburne, 
kuris paėmė miestą ir liepė Pr e
zidentų Rūmus sudeginti. Gaisro 
metu išdegė visas rūmų vidus. 
Admirolas net ir pats pasiplė- 
šikavo: jis atvyko įvykio vieton 
ir pasiėmė keletą minkštų baldų, 
keletą pagalvėlių ir patalynės, 
kurioje buvo "Doll Dolly” mie
gojusi.

Iki 1817 metų rūmai buvo at
statyti ir baltai nudažyti, nuo 
ko jie gavo Baltojo Namo vardą, 
kuris oficialiai buvo patvirtintas 
1902 metais.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Mealiv Lat Dr.
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Lhartered and Svparvised by tha UaMad Statės Gavemment 
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Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
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.

LAUKTINA USIA 
REORGANIZACIJA '

Buvęs CBS komentatorius Ed 
Murrow, kuris dabar paskirtas 
jav Informacijos Agentūros 
(USIA) viršininku, pareiškė, kad 
stovėsiąs "ant grubaus tiesos 
pagrindo", nors toji tiesa ne- 
visada esanti maloni. Jis pa
minėjo kelis punktus, kaip nu
mato vesti agentūrą:

♦ Jungtinėms Amerikos Val
stybėms reikia garsaus balso pa
saulyje, bet jis neturi būti aš
trus;

♦ būtų naudinga šio krašto 
žmonėms pasakyti daugiau apie 
tai, kas jų vardu sakoma ir da
roma užsienyje;

♦ informaciją būtų galima teikti 
truputį greičiau.

Jis pareiškė nepasitenkinimą, 
j kad agentūros veikla yra apribo

ta vien JAV propagavimu. Jis 
tikįs, kad užsienio koresponden
tas galįs pasakyti lygiai svar
bių dalykų, kaip ir mes.

Daugelį savo politikos klausi
mų jis paliko neatsakytų, nes 
tikįs, jog reikią eiti palaipsniui 
ir nesą reikalo "per pirmas ke
lias savaites išversti viską iš 
šaknų". /Bet pareiškė, kad mobi
lizuosiąs jėgas iš plačių sluoks
nių, nors 3,883 dabartiniai agen
tūros tarnautojai neturį bijotis 
"masinių atleidimų". Jis tikį
sis įkalbėti radijo, televizijos, 
filmų ir kitas organizacijas, kad 
jos gamintų daugiau tokių prog
ramų, kurios būtų naudingos pa
skleisti užsieniuose.

Jo politika būsianti sverianti 
palyginimais: kultūrinės veiklos 
prieš informaciją; informacinių 
centrų prieš "Amerikos Balsą"; 
kovos su komunizmu prieš krašto 
laimėjimų pasakojimą.

Graži dovana visiems 
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Recorda

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
”MAN0

LIETUVOS
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida. 

UŽSAKYMUS SIUSTI: 

ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba
gaunama visose 
radijo stotyse
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Žmonės beveik mušasi
dėl laikraščio

Popietė buvo labai karšta, ir 
žuvys nenorėjo kibti. Jokio vė
jelio. Retai Dunojus tekėjo taip 
tingiai. Beveik stovinčiame van
denyje už prieplaukos liepto žu
vytės siautė būriais. Retkarčiais 
jos, kaip išbaidytos, išsklisdavo, 
patekdavo srovės kraštan, leis
davosi nešamos, paskui grįždavo 
į ramų vandenį. Kuzinas rankoje 
laikė meškerę, bet akis buvo nu
kreipęs į žuvyčių spiečių.

t—Kimba, štai, kimba! — su
šuko berniukas šalia jo.

Truktelėjimas buvo pavėluotas. 
Plūdė ir kabliukas iškilo iš van
dens. Masalas buvo nugraužtas. 
Kuzinas nusivilko švarką ir pasi
dėjo ant liepto, šalia savęs. Pas
kui iš dėžutės išėmė šviežią 
slieką, užmovė jį ant kabliuko 
ir vėl užmetė meškerę. Niekas 
nekibo. Taip tęsėsi ilgesnį laiką. 
Sekantis laimikis buvo berniuko. 
Lazdyno rykštė sulinko. Jos 
viršūnė lengvai drebėjo. Jis iš
traukė ešerį. Kuzinas spėjo, kad 
jis galėjo sverti ketvirtį kilog
ramo.

--Gražus laimikis.
--Aš jau didesnių esu pagavęs, 

--pasakė berniukas, išsiimda
mas kišeninį peiliuką.

--Ar tu neturi tinklelio? --pa
klausė Kuzinas.

—Ne.
--Imk manor o gal jau nori 

eiti namo?
--Ne.
Jie įleido ešerį į tinklelį. Vėl 

patekęs vandenin, jis norėjo nu
plaukti. Berniukas neatsidžiau
gė.

--Aš tikrai jau esu didesnių 
ešerių pagavęs, —kalbėjo jis, 
—bet mes turime svečių iš Sio- 
foko, mūsų senąjį dėdę Janošą.

—Ar jis mėgsta žuvis?
—Taip, ir gali apie kiekvie

ną žuvį šį tą papasakoti, ypač 
kai užgeria vynu, ir apie ešerį, 
apie ešerį aš dar nieko negir
dėjau.

Jaunuolis sutvarkė savo rykštę 
ir siūlą, užmovė ant kabliuko 
masalą ir užmetė meškerę. Ku
zinas užsirūkė cigaretę.

--Ką pasakoja tavo senasis 
dėdė Janošas apie žuvis?

--Viską, apie stųrių karalių, 
arba apie liūdnąjį šamą, kuris 
įsimylėjo žvejo dukterį ir ją su 
meškere įsitraukė į gelmes, kur 
ji tyliai dainuoja įnirusiems.

—Ak taip, -- tarė’ Kuzinas, 
—pasakas.

--Ne tik pasakas, jis gali dar 
pasakyti, ką kiekvienas sapnuos, 
kai vakare suvalgys vienokią ar

dovanos >
s
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kitokią žuvį.
—Taip?
—Nevisada pataiko, bet aš vie

ną kartą pranešiau karpį ir...
--Palauk! -- sušuko Kuzinas.
Jo meškerėn kibo, plūdė švel

niai, bet stipriai buvo patraukta 
po vandeniu.

—Prakeikta!
Šį kartą Kuzinas buvo peranksti 

truktelėjęs.
--Ta buvo didelė, — pasakė 

berniukas.
Kuzinas neatsakė. Jis rūkė. 

Berniukas būtų pasakojęs isto
riją su karpiu, bet nenorėjo būti 
įkyrus ir tylėjo. Tartum atsi
lygindamas, pradėjo šokinėti 
plunksnos stiebas, kurį jis 
naudojo plūdės vietoje. Trumpas 
truktelėjimas iš alkūnės, nei per
anksti, nei pervėlai -- ir laz
dyno rykštė pradėjo gyvai dre
bėti. Berniukas pagavo nedidelę 
žuvį.

--Ar jos skanios? — paklausė 
Kuzinas.

--Gerai iškeptos, ir mažosios 
žuvys neblogos. Dėdė Janošas ir 
jas mėgsta:, bet kartą jis man 
privarė su jomis baimės.

—Ką jis tau pasakojo?
—Tokios žuvys turinčios labai 

mažus nugarkaulius, kuriuos ga
lima nepastebimai nuryti, ir naktį 
per sapną, sakė dėdė Janošas, 
skaudą širdį dėl praeities, apie 
kurią jau seniai negalvota, nes 
Žuvų gatvė esanti sužlugdyta.

--Ir ką tu jautei?
--Nieko; rytą aš išjuokiau dė

dę Janošą; ir undinių, kurias 
norėtum sulaikyti, bet jos iš
slysta, aš nesapnavau. Dėdė Ja
nošas tik pasakė, kad tam aš 
dar esu per j aunas.

Kuzinas užsirūkė naują cigare
tę. Berniukas vėl užmetė meške
rę. Jis mielai būtų pasakojęs 
istoriją apie karpį, tačiau stebėjo 
meškerę ir tylėjo. Jis nenorėjo 
įkyrėti. Turėjo tam ir priežastį. 
Retkarčiais žvilgterėdavo į Kuzi- 
no švarką. Iš vidinės jo kiše
nės kyšojo laikraščio antgalvė.

Kai pradėjo temti, tinklelyje 
buvo devynios žuvys. Iš jų tik 
dvi buvo pagavęs Kuzinas. Jis 
apsivilko švarką ir suvyniojo 
meškerę.

—Jūs galite visas žuvis pasi
imti, -- tarė berniukas.

--Ne, ne, man jų nereikia.
—Aš nenoriu už jas pinigų, 

aš taip atiduodu. Ir jums nerei
kia imti jų dovanomis. Jei man už 
tai atiduotumėte savo laikraštį, 
žuvys nebūtų padovanotos.

PADĖJUS $500.00
AR DAUGIAU

. J
KAS DU MfiN. 

DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
šešt. 9 iki 1 v. p.p.

—Kokį laikraštį? — paklausė 
Kuzinas.

--Tą Irodalmi Usjag iš jūsų 
kišenės.

—Ar tu pradedąs poetas?
—Ne, visai ne, aš norėčiau 

būti inžinierius.
--Pasiimk visas žuvis, -- pa

sakė Kuzinas, -- laikraštį aš 
dovanoju tau.

—Taip, iš tikrųjų? O, labai 
ačiū! — berniukas šokinėjo iš 
džiaugsmo. -- Jūs žinote, kaip 
sunku gauti literatūrinį laikraštį. 
Kioskai būna apgulti, prieš jį 
atgabenant. Žmonės beveik mu
šasi. Aš labai retai gaunu kokį. 
Ir žinote, mano sesuo tai beveik 
pamišusi dėl jo, ir mano tėvas, 
na, tas pirmas. Ir žinote, kai mes 
laikraštį perskaitome, tai aš ga
liu jį parduoti. Gaunu dešimt, 
penkiolika, gal net dvidešimt fo
rintų, pinigų reikia knygai, 
"Technikos stebuklui", aš jau 
seniai noriu ją nusipirkti.

Jie susitvarkė visus įrankius. 
Berniukas gyveno Budoje. Pa
upiu iki Petofio tilto juodu ėjo 
kartu. Jie kalbėjo apie techni
kos stebuklą ir netrukus skrido 
į žvaigždes.

--Ar jūs inžinierius? -- pa
klausė berniukas, jiems atsiski
riant.

--Taip.
Berniuko akys privertė Kuziną 

beveik tikėti, kad išsipildžiusi 
jo jaunystės svajonė. Jis perėjo 
tiltu į Peštą, tačiau ne berniu
kui apgauti. Įsižiebė šviesos. Va
karas buvo labai tvankus. Kuzi
nas nuėjo į Rytų stotį. Laiky
damas meškerę rankoje, stebėjo 
taksius. Pagaliau surado vieną. 
Tas privažiavo pro pat jį ir su
stojo ties įėjimu į stotį. Kuzi
nas nebuvo užmiršęs automobi
lio numerio. Dar daug kas buvo 
jo galvoje, ko Žuvų gatvė nebuvo 
sužlugdžiusi.

*
—Istenems, -- tarė senasis 

dėdė Janošas iš Siofoko, -- Die
ve, už tuos žodžius galima eiti 
į kalėjimą.

Jie visi sėdėjo dar prieš tuš
čias lėkštes. Berniukas skaitė 
iš laikraščio vieną kalbą, kurią 
rašytojas Guyula Hay buvo pasa
kęs Petofio klube.

"Iš kitos pusės turėtų būti 
rašytojo teisė pasakyti tiesą. 
Viską ir visus kritikuoti. Liūdėti 
arba mylėti. Apie mirtį galvoti 
arba visai nesukti galvos. 
Apsvarstyti, ar šviesa ir še
šėliai teisingai .paskirstyti jos 
darbe. Tikėti Dievo visagalybe, 
arba Dievą paneigti. Kai kurių 
penkmečio plano skaičių teisin
gumu suabejoti..."

Žuvies patiekalas buvo atneš
tas ant stalo.

"Nemarksistiškai galvoti. 
Marksistiškai galvoti, nors ir 
mintis kuri iš to galvojimo iš
sivysto, dar nepriklauso tie
soms, kurias ■> galima būtų 
proklamuoti kaip saistančią 
jėgą...”

—Valgis atšals.
Visi valgė tylėdami.

(Bus daugiau)

Mokslų akademijos eksperimentinės medicinos instituto laboratorija Vilniuje, kuria mėgstama 
didžiuotis, kaip viena iš moderniškiausių Lietuvoje... Bet ir tokių "moderniškų" laboratorijų ten la
bai mažai.

Nepaisant skambančių skaičių, pats Mokslų Akademijos pirmininkas prof. Matulis pripažino, kad dabar 
Lietuvoje mokslininkų specialistų paruošimas esąs mažesnis, negu buvo prieškariniais laikais. Nuo
traukoje: Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentai klausosi paskaitų.

V. B.ŪKINIS OKUPUOTOS LIETUVOS SMAUGIMAS [3]

TIK PASAKOS APIE ŠVIETIMO
Panagrinėjus sovietines sta

tistikas tenka apsivilti( nes retoje 
kurioje srityje Lietuva yra pasie
kusi pažangesnių kaimynų lygį. 
Dažnai nepasiekta nei bendrasą- 
junginio lygio. Trūksta ir inži
nierių ir technikų. Lietuvoje ma
žiau gydytojų bei ligoninėse lovų 
nuo 10,000 gyventojų, negu Rusi
joje. Kolūkiai silpniau mechani
zuoti, mažiau turi motorų, negu 
kitose Maskvos valdomose sri
tyse.

Imkim kad ir tokią jautrią sri
tį, kaip švietimą. Juokas ir pikta, 
kad okupacinė spauda nuduoda, 
jog Lietuva virto ko ne profe
sorių tauta. O žinom, kad ir toje 
srityje atsilieka nuo bendrasą- 
junginio lygio.

Mokslų Akademijos pirminin
kas prof. Matulis jau ne kartą 
yra pareiškęs skeptiškų žodžių 
dėl pasiekimų mokslinių kadrų 
ruošoje. Nepaisant skambančiu 
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skaičių apie kasmet išleidžia
mus "specialistus", gerai ži
noma, kad pav., daktarantų skai
čius, palygint su prieškariniu 
laiku, netgi sumažėjo! Aukš
čiausios Tarybos sesijos metu 
1960 m. gruodžio pabaigoje prof. 
Matulis prabilo gana aiškiai. Pri
mindamas delegatams, kad lie
tuvių mokslininkai pagaliau su
daro visos Sąjungos mokslinių 
kadrų dalį, jis reikalavo daugiau 
lėšų jų ruošimui. Jis kėlė, kad 
"respublikoje būtina sparčiau 
ruošti aukštos kvalifikacijos 
kadrus bei specialistus su aukš
tuoju ir viduriniu specialiuoju 
mokslu". Jis reikalavo "žymiai 
padidinti priėmimo į aukštąsias 
ir vidurines specialiąsias mo
kyklas kontingentus". Jis prašo 
"žymiai padidinti asignavimus 
mokyklų statybai". Prašė "su
tvarkyti aukštos kvalifikacijos 
kadrų ruošimo ir mokslinio ty-

REVOLIUCIJA
rimo įstaigų kadrų atlyginimo 
klausimą". Prof. Matulis pirštu 
nurodė, kur šuo pakastas. Pav., 
"dėl nepakankamų kapitalinių J- 
dėjimų labai užsitęsė Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos staty
ba".

Faktas, kad prof. Matulis tais 
reikalais kreipėsi į Aukščiausios 
Tarybos plenumą, parodo du da
lykus. Pirma, kad net tokių, pa
lyginti nestambių kapitalinių įdė
jimų klausimas priklauso nuo 
centro valdžios, o ne nuo vil
niškės "savivaldos”. Antra, jam 
tenka "prašyti", raginti persvar
styti jau sesijos metu padarytus 
biudžetiniu asignavimus, nes 
tiems reikalams nei 1961 m. ne
paskirtos reikalingos lėšos!

Vidurinių, septynmečių ir 
pradž. mokyklų statyba duoda 
tam tikrą vaizdą apie investi
cijų į žmones apimtį bei po
būdį. Sovietinis 1959 m. statis
tinis metraštis (psL 574-575) 
paduoda atitinkamus skaičius, 

kuriuos sudėję randame, kad 
Lietuvoje 1946 - 58 m. pastatyta 
356 naujų mokyklų su 67,700 
naujų vietų.

Tačiau tik 85 (24%) iš jų pasta
tyta valdžios lėšomis su 42,600 
(61%) vietų. Likusias 271 mokyklą 
(76%) su 25,100 (39%) vietų pa
statė kolūkiečiai iš savo kuklių 
pajamų.

Per tą patį laiką Rusijos Fe
deracijoje valdžia pastatė 49% 
visų naujų mokyklų, su 76% visai 
naujų vietų.

O kiek pokario metais iš viso 
pastatyta naujų mokyklų, palygi
nus su bendruoju mokinių skai
čiumi? 1959 - 60 mokslo me
tais sąjungoje tokiose mokyklose 
mokėsi 33.3 mil. mokinių, ku
riems bendrai pridėta 8.33 mil. 
naujų vietų t. y. 24.9% (RSFSR 
-23.3%).

Lietuvoje 440,000 mokinių per 
tą patį laiką gavo tik 67,700 
vietų naujose patalpose — t.y. 
tiktai 15.ff7o! Išdėsčius per 14 
metų, išeina, kad Lietuvoje tik 

(Nukelta į 5 psL)
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Proga įrodyti savo tikėjimą 
lietuvybe

Šiame numeryje spaudžiame Prano Zundės rašinį 
Vasario 16 Gimnazijos išlaikymo reikalu. Jis, buvęs Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas ir vienas iš 
iniciatorių nupirkti dabar turimus gimnazijos namus, 
dažnai rūmais vadinamus. Taigi nuomonė asmens, kuris 
tuos reikalus taip pat žino, jais ilgokai gyvenęs ir jiems 
dirbęs.

Pranas Zunde pasisako priešingai, negu buvo pasi
sakęs, nors ir sąlyginai, baigiamose ilgesnio rašinio iš
vadose, neseniai ją lankęs ir daug pasitarimų tuo reikalu 
turėjęs Juozas Bačiūnas. Pr. Zunde mano, kad Vasario 
16 Gimnazija turi būti išlaikyta. Ir pasisako, kodėl ją 
mums reikia išlaikyti.

Visos Vasario 16 Gimnazijos išlaikymo bėdos susi
veda į tris, nuolat ir paties gyvenimo keliamus klausi
mus: ar bus lėšų, ar bus mokytojų, ar bus mokinių? žo
džiu, į tris: ar bus?

Kaip ten bebūtų, lėšų klausimas yra pats sunkiau
sias. Ypač, kada dar reikia naujų priestatų, o jų pasta
tymo kaštai sieks gražią pinigų suirtą — apie $125,000.00. 
Bet iš kitos pusės, jau Dirvoje esam pranešę, kad tų 
priestatų statybai reikalingas bendros sumos penktadalis 
jau gautas. Dar tiek taip pat tikimasi iš Vokietijos vy
riausybės gauti. Taigi našta darosi žymiai lengvesnė ir 
net optimistiškesnė.. Jei jau Vokietijos vyriausybė lėšas 
skiria, tai ji turi tam tikro intereso Vasario 16 Gimna
ziją palaikyti. Palaikyti naujus priestatūs statant ir joje 
mokslą tęsiant.

Reikia tikėti, kad visam laisvam pasaulyje gyveną 
lietuviai, nauja, gerai apgalvota akcija išjudinti, reika
lingą sumą sudės. Tik, kaip ir visur, reikia tam tikrų 
apaštalų. O jų, tikint lietuvybe, atsiras. Atsiras priesta
tams lėšas renkant ir normalų jos darbą išlaikant.

Antras klausimas, kuris kalba apie reikiamų moky
tojų trūkumą, turėtų daug lengviau, negu lėšų klausi
mas, išsispręsti, čia tai jau mums beveik ir tikra gėda. 
Tiek bedarbių mokytojų (čia suprantama savoj specia
lybėj) yra. laisvose valstybėse, kad jų gali užtekti net 
keliom dešimtim gimnazijų. Berods tiek jų Vakarų Vo
kietijoje, gyvenant stovyklinį gyvenimą, ir buvo.

Mokytojų klausimą turėtų padėti spręsti jei jau ne 
pačių mokytojų esamos draugijėlės, tai pati Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės centro valdyba. Ji čia galėtų net ir 
realaus darbo susirasti telkiant Vokietijos Lietuvių Ben
druomenei, o šiuo atveju Vasario .16 Gimnazijai, talką. 
Nesunku surasti ir. gerų lituanistų, o iš jaunesniųjų — 
anglų kalbos mokytojų. Nuvykti į Vokietiją porai metų 
tautinę pareigą atlikti ir tikėjimą lietuvybe įrodyti dir
bant Vasario 16 Gimnazijoje, būtų tik pažado tęsėjimas, 
kad viską atliksim Lietuvos labui. Jei būčiau mokytojas, 
laikyčiau didžiausia garbe, ten bent pora metų padirbėti.

O mokinių, manau, dar ilgesniam laikui užteks. Jų 
iš 10,000 lietuvių, dabar esančių'Vakarų Vokietijoj, ilgai 
dar reikiamas skaičius susidarys. O juk mokymosi ir pa
ties mokslo sąlygoms pagerėjus, jų galės ir iš kitų kraš
tų nukeliauti.

Vasario 16 Gimnaziją išlaikyti yra mūsų tikėjimo į 
lietuvybę įrodymas. Jei jame kai kuriais požiūriais, yra 
ir tam tikros romantikos, tai neužmirškim, kad be jos 
mums dažniau trošku pasidarytų ir daug sunkiau būtų 
lietuviais esant lietuvybės pareigas atlikti. B. G*

VIENAS KLAUSIMAS MŪSŲ 
STUDENTŲ ATSTOVAMS

Sausio 21 d. DRAUGO kult, 
priede atspaustose "Akadem. 
Prošvaistėse", kurias dabar re
daguoja Liet. Stud. Sąjungos 
Centro Valdyba, pirmasis 
straipsnis skamba: "NAUJA LIE
TUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
POLITINĖ PROGRAMA, pa
ruošta A. Budreckio ir priimta 
LSS X-me visuotiname suva
žiavime, Clevelande".

Šioje, naujoje LSS polit. prog
ramoje, kuri jau priimta, yra 
ypatingo svarbumo turinti pa
straipa; būtent: "Yaptingai drau
giškus santykius turime už
megzti su kaimyniniais studen
tais: latviais, estais ir lenkais". 
Ir toliau: "Santykiai su lenkais 
yra sunkesni. Neapsimokėtų pri
minti jiems apie Vilnių" (visais
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požiūriais stebėtinai keista su
gestija! -- J. D. č).

Kyla klausimas: išvardinti lat
viai, estai, net lenkai, o ukrai
niečiai?.. Kodėl ukrainiečiai 
studentai užmiršti? Gal todėl, 
kad užsimota "susipažinti" su ki
tų egzilų studentų tautų istori
ja, su savąja nepakankamai su
sipažinus?

Nekalbant jau apie latvius, 
ypač estus, juk su ukrainiečiais 
mūsų tautos istorija nemažiau 
susijusi, negu su lenkų istorija. 
Ir, svarbiausia, kad ukrainiečiai 
studentai, yra atstovai virš ketu
riasdešimties milijonų grynos 
tautos. Jau senais istoriniais 
laikais ukrainiečiai bei lietuviai, 
vieni kitiems turėjo gerus sen
timentus ir pilnutini respektąbei 
pripažinimą. Ir šiandieną ukrai
niečiai istorikai labai pagarbiai 
mini visus santykiavimus su lie
tuviais, ypač Ukrainoje rezida
vusiais lietuvių valdovais.

Vieną ryškesnį pavyzdį čia pa
minėsiu: ukrainiečių istorikas J. 
Mart (žiūr. ukr. demokrat. jau
nimo 1959 m. žurnalą "Moloda 
Ukrajina" nr. 59) taip rašo: "...13 
šimtmety Kipčako stepes už
plūsta totorių - mongolų Auksi-

VASARI016 GIMNAZIJA DAR GALI GYVUOTI
Juozas Bačiūnas, padaręs eilę 

tikslių ir teisingų pastabų apie 
Vasario 16 Gimnaziją, kurią jis 
neperseniausiai buvo aplankęs, 
kaip ir prieina išvados, kad gim
nazija tokia, kokia ji yra dabar, 
panaikintina, o jos vietoje įsteig- 
tinas kokiame nors dideliame 
mieste bendrabutis, kur ap
gyvendinti lietuviai mokiniai lan
kytų vokiškas gimnazijas, o lais
valaikiu mokytųsi lituanistikos 
dalykų. Teisybė, jo tas siūly
mas yra sąlyginis, nes savo 
straipsnio pabaigoje J. Bačiūnas 
pripažįsta: "Jei Amerikos lie
tuviai, ...pasiryžtų nuolat, per 
eilę metų ištikimai ir pastoviai 
gimnaziją remti didesnėmis negu 
ligšiol aukomis, tai ji galėtų iš
silaikyti ir geriau stovėtų savo 
patalpomis ir kitais reikalais."

Klausimas, uždarytina Vasario 
16 Gimnazija ar ne, nėra naujas. 
Buvo laikas, kada iš viso ne
daug kas tikėjo jos gyvybingumu.

nė Orda. Gi į pabaigą 14-to šimt
mečio čia vėl gr|žta ukra- 
jinskij hospod ar (ukrai
niečių gaspadorius) uskladily- 
tovs’koji deržavy (Lietu
vos valstybės sudėty-vaidmeny) 
ir auga bei klesti tvirtovės 
Dašiv, busimasis Očakiv, Čorne 
Misto ir kt."

O juk lietuviai su savo amži
nais priešais imperialistais len
kais teturėjo ir tebeturi tik ki
virčus. Štai ir savi studentai, 
savoje naujoje programoje įrašė: 
"Neapsimokėtų priminti jiems 
(lenkams) Vilnių (Sic!).

Tuo tarpu, jei kam būtų įdo
mu, šiandieną galiu parodyti (uk
rainiečių dabart. spaudos iškar
pas), kad kiekvienu atveju ukrai
niečiai atsikerta lenkams ne tik 
dėl savo Lvivo, bet būtinai ir 
dėl mūsų Vilniaus. Juk, pvz., 
jei ne ukrainietis dr. Lev Dob- 
rianski, tikrasis autorius dekla
racijos dėl pavergtų tautų, tai 
niekas nebūtų nei girdėjęs apie 
pavergtųjų savaitę.

Ar tik ne A. Trimako pas
kiausių sugestijų poveikyje lietu
viai studentai, užmiršę tikruo
sius bičiulius, pradės bičiuliau
tis su priešais?

Jonas D. Čėsna, 
Chicago

REIKIA ATITAISYTI

Visų mūsų laikraščių bend
ra yda, kad jų redaktoriai, 
raidžių rinkėjai ar korektoriai 
kai kuriuos lietuviškus žodžius 
keičia kitais sužalodami rašinių 
prasmę.

Štai mano rašinyje padarytas 
klaidas būtiniausiai reikia atitai
syti.

BŪKIME TURTINGI
Dirvos 8 nr. pusi. 3-me, 3- 

me punkte, 6-je eilutėje nuo pa
baigos, vietoj žodžio NE turi 
būti JIE.

Dirvos 9 nr. I-je skilty, 5-me 
punkte, 4-oj eilutėj nuo pabai
gos, vietoj žodžio LIETUVA turi 
būti SIETUVA. s

2-oj skilty, 3-me punkte, 8-toj 
eilutėj nuo pradžios vietoj žo
džio LIGOS turi būti ILGOS 
EILĖS.

L. Vaičiūnienė, 
Chicago

NEREIKĖTŲ KEISTI

Dirvos Nr. 9, laiškų skyriu
je, radau A. Sodaičio, iš Mas- 
peth siūlymą, kad Dirvoje būtų 
vengiama specialių skyrių, ku
rie, esą,smugdo laikraščio turi
nį. Jis siūlo visus straipsnius, 
liečiančius grožinę literatūrą, 
kultūrinius reikalus, humorą, na, 
ir...filateliją, sudėti į vieną nu
merį, išleidžiamą kartą per mė
nesį.

Kaikurie dienraščiai Lietuvoje 
taip darė. Pav., dienraštis "Lie
tuva" šeštadieniais išleisdavo "I- 
liustruotąją Lietuvą", kur sudė
davo tokius straipsnius ir nuo
traukas. Tačiau, tai buvo dien
raštis, tai buvo Lietuvoje, ir 
dėjo tokį priedą ne kartą per 
mėnesį, o išleisdavo kas sa
vaitę. Kartą per mėnesį dedami 
skyriai visiškai pasentų, pvz., 
kas benorėtų skaityti sporto ži
nias, įdėtas už mėnesio?..

Mano išmanymu, dabar lei
džiama Dirva yra gera ir jos 
turinio bei sutvarkymo keisti ne
reikia.

Ant. Bernotas,
Waterbury

PRANAS ZUNDE
Bet tas klausimas aktualus ir 
dabar. Sakyčiau, tai lyg kokia 
takoskyra, skirianti mus į 
optimistus ir pesimistus. Tik 
dabar tų optimistų turėtų būti 
jau žymiai daugiau.

Siūlomas lietuviškas bendra
butis būtų blogas Vasario 16 Gim
nazijos pakaitalas. Kaip matyti 
iš J. Bačiūno žodžių, ir jis laiko 
tai tik bėdos priemone. Todėl aš 
čia visai nenagrinėsiu, kas ge
riau, nenagrinėsiu ar keistina 
karvė į ožką. Pasvarstykime, 
ar tokia kraštutinė priemonė tik
rai yra neišvengiama.

Pirmoje eilėje nurodoma, kad 
pritrūks lėšų išlaikyti gimnazi
ją. Iki šiol gimnazija laikėsi be
veik tik pačių lietuvių aukomis. 
Tų aukų reikia maždaug 50,000 
--60,000 dolerių į metus. Iki šiol 
tiek vis būdavo surenkama. Metai 
iš metų. Ar yra kokių netikė
tų, nerimą keliančių žinių, kad 
gimnazija bankrotuoja? Tokių ži
nių nėra.

Kodėl mes staiga turėtumėm 
suabejoti savo jėgomis?Teisybė, 
mūsų jėgos išeivijoje silpnėja, 
bet ne taip jau smarkiai, kad gim
nazijos išlaikymas artimoje atei
tyje pasidarytų nebeįkandamu 
riešutu. Pinigų gimnazijos išlai
kymui lietuviai išeiviai dar duos, 
sunkiau yra tik- juos surinkti. 
Tai yra organizacijos reikalas.

Beje, aš nesakau, kad tiek pi
nigų užtenka patenkinti visiems 
gimnazijos poreikiams. Pinigų 
tikrumoje reikia daugiau. Bet tu
rėtų atsirasti papildomų lėšų iš 
nelietuviškų šaltinių. Savo metu 
inž. Jonas Stankus Šveicarijoje 
buvo surinkęs apie 160,000 frankų 
arba 40,000 dolerių gimnazijai. 
Galima sakyti, vienas pats su
rinko, Lietuviškų kapšiukų jis ne
lietė. Jei kas dveji metai atsi
rastų mūsų išeivijoje po tokį 
Stankų, klausimas būtų išspręs
tas. O jei yra vienas Stankus, 
kodėl negalėtų būti jų ir dau
giau. Negi mes taip jau Dievo 
nuskriausti?

Sunkesnis yra mokytojų klausi
mas. Jų dažnai gimnazijoje trū
ko. Dalis mokytojų yra tokiais 
tik iš vargo, o ne iš pašaukimo. 
Bet jei reikėtų rasti kuriam iš 
jų pakaitą, Vokietijoje vargu 
ar berastumėm. Tuo tarpu mums 
reikėtų sutraukti į gimnaziją ga
limai stipresnes jėgas. Ir šiuo 
atsitikimu turėtų padėti Ameri
kos lietuviai. Čia ne stoka gerų 
mokytojų. Manau jų tarpe atsi
rastų vienas kitas, kuris sutiktų 
važiuoti į Vasario 16 Gimnaziją, 
ypatingai jei ši galėtų mokėti 
mokytojams padoresnes algas. 
Reikia, kad kas tuo dalyku susi
rūpintų. Ir tai yra daugiau or
ganizacijos reikalas.

Blogiausia, kad gimnazija yra 
pasaulėžiūrinių varžybų objektu 
Vokietijos lietuvių bendruomenė
je. Tas varžybas paaštrina dar ir 
didelis asmeniškumas. Bend
ruomenės Krašto Taryba, kuri 
yra tikrasis gimnazijos šeimi
ninkas, dažnai nesugebėdavo pa
rodyti pakankamo visuomeninio 
susipratimo sprendžiant gimna
zijos reikalus. Taip pat ir Krašto 
Valdyba. Dažnas žiūrėdavo ir te
bežiūri, ką gimnazija jam duoda 
(nebūtinai materialine prasme), 
o ne ką jis gali duoti gimnazi
jai. Gerėjimo ženklų kol kas aš 
nematau.

Skaitytojas dabar gali pa
klausti, ar aš pats sau neprieš
tarauju. Ar tai, ką aš ką tik 
dėsčiau, nerodo, kad gimnazi
ja savęs nebepateisina? Ne, to
kios išvados nereikia daryti. 
Jei vaikas serga, jį reikia gydy
ti, bet ne ieškoti karsto.

Tuo tarpu gydymu mes ma
žai rūpinomės. Aukos gimnazi
jai išlaikyti teberenkamos parti
zanišku būdu. Laimė, kad turime 
tokių patvarių partizanų, kaip 
A. Gulbinskas, kun. Sugintas, 
rėmėjų būrelių vadovus ir dar 
kitus, tad pinigai šiaip taip plau
kia. Bet padėtis vis dėlto nėra 
normali. Mes turime didelę dau
gybę komisijų, komitetų, tarybų 
ir valdybų įvairiausiems reika
lams. Būtiniems, mažiau būti
niems ir visai nereikalingiems. 
Tuo tarpu komisijos ar tarybos 
Vasario 16 Gimnazijos reikalui 
šiame krašte vis dar neturime. 
Antra vertus, argi normali pa
dėtis, kad Amerikos lietuviai, 
kurių aukos sudaro didžiąją da
lį gimnazijos pajamų, neturi jo

kio balso gimnazijos reikalų 
sprendime?

Savo metu rašiau eilei veikles
nių gimnazijos rėmėjų šiame 
krašte ir siūliau, kad būtų su
darytas koks nors gimnazijos rė
mėjų centras. Po kelių nedrą
sių bandymų tas klausimas, deja, 
buvo pamirštas. Dabar toks cent
ras būtų itin reikalingas.

Nekalbėsiu ši kartą apie tai, 
kaip jis galėtų ar turėtų būti 
sudarytas. Svarbu, kad toks būtų. 
Nauda? Labai didelė. Viena, jis 
galėtų rūpintis veiksmingesnių 
lėšų telkimu. Antra, jis galėtų 
padėti sprendžiant įvairias gim
nazijos problemas, kad ir ta patį 
mokytojų klausimą. Trečia, jis 
galėtų prislopinti pasaulėžiū
rines aistras, kai jos perdaug į- 
sisiubuoja pačioje gimnazijoje 
ar jos artimiausioje aplinkoje. 
Ketvirta, jis galėtų daryti be

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

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:

šališkus sprendimus tokios dide
lės reikšmės klausimuose, kaip 
sakysime, gimnazijos uždarymas 
ar esminis jos pertvarkymas.

Taigi, kalbant apie pageri
nimus, tokio centro sudarymas 
butų pirmas ir neatidėliotinas 
žingsnis. Jei latviai, iš mūsų 
pasimokę, pajėgia savo gimna
ziją išlaikyti, kodėl mes, būdami 
už juos daug skaitlingesni išei
vijoje, turime nuleisti rankas. 
Tuo pasidžiaugtų tik sovietiniai 
propagandistai, kurie nuolat kal
ba, kad mums, išeiviams, rūpi 
tik prarasti Lietuvoje dvarai ir 
daugiau niekas.

Gal pasakysite, kad nereikia 
kreipti į juos dėmesio. .Gerai. 
Bet yra dar tūkstančiai‘išeivių 
lietuvių, kuriems Vasario 16 
Gimnazija yra šviesesnės Lietu
vos ateities simbolis. Nereikėtų 
jų tikėjimo apvilti. Kartą tą lieps
nelę jų širdyse užslopinę, vėliau 
ir didžiausiu doleriu sriautu jos 
nebeuždegsime.

(Adresas)
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Pradžioj gėlelę, paskui su kūju per galvą...

The Communist threat to the 
remaining liberties of the 
free world is absolute.

Unless the Westunderstands 
and accepts this, its policies 
will be ineffective and its 
survival in peril.

Sir Anthony Eden. 
"Foreign Affairs", 1961

Rezistuoti iš bėdos galima Los 
Angeles palmių pavėsyje, bet ko
egzistuoti ir kultūrinio bendra
darbiavimo gėlelę Dovydo dva
sioje laistyti, matyti, jau reikia 
gyventi Washingtone.

Tokio atsakymo į V. Trumpos 
viešą laišką Dirvai ir pakaktų, 
kartu linkint jam sėkmės nau
jame užmojyje. Jis gi iš esmės 
neatsako nei į vieną pagrindinių 
klausimų ir nepaneigia abejonių.

Tačiau V. Trumpa paliejo tokių 
graudžių aimanų srovę, jog 
jo stačiai pagailo. Jau Aristidas 
Briandas buvo įspėjęs visus 
besinešančius į politiką, kad šio
je profesijoje galima galvos ne
tekti. "C’est le risque du mėter" 
(tokia jau to amato rizika), sa
kydavo šis žymus prancūzų poli
tikas ir Europos vienytojas. Iš 
tiesų, nevienas Prancūzijoje į 
bendradarbiavimo politiką įsi
painiojęs neteko galvos okupa
cijai pasibaigus.

Tad mūsų istorikas turėjo 
anksčiau apsigalvoti. Dabar jis 
tarytum visą savo sielą atveria 
mus begraūdendamas ir pats sa
ve begirdamas. Kokių tik gerų 
straipsnių jis parašė Aiduose, 
Lituanus, Metmenyse! Kokias 
puikias paskaitas paskaitė Bos
tone, Santaros suvažiavimuose, 
Philadelphijoje! Kaip visi jį už 
pareikštas mintis gyrė! Net 
"pats" kilmingasis VLIKo pir
mininkas V. Trumpos mintis pri
pažino "padrąsinančiomis mūsų 
kovai dėl laisvės". Neveltui sako
ma: -- "Kada bėda didžiausia, 
Dievo pagalba arčiausia"...

KARAVANAS IR AKLI VADOVAI
Kas gi ten vartys senus žur

nalus, kaip antai 1959 metų kovo 
mėnesio Aidų numerį, kuriame 
V. Trumpa išvedžiojo, kad beveik 
visas mūsų politinės išeivijos gy
venimas esąs pagrįstas melu, ir 
blogiausia, kad "vadinamos ken
čiančios tėvynės vardu" (!). Ir 
mane su B. Raila pernai vasarą 
šioje pat Dirvoje jis pavadino 
--melo didvyriais...

Tas V. Trumpos straipsnis 
Aiduose tikra mišrainė visokių 
teisingų, naivių ir gerokai dvi
prasmiškų samprotavimų. Jo op
timizmas tada buvo beveik neri
botas. Jam ir A. Sniečkaus 

prakalba tada jau pasigirdo kaip 
"visiškai skirtinga nuo anksty
vesnių kalbų. Ir jaunieji Lietu
vos poetai atgaivino "lakštinga
los ir beržo kultą"! Ateina per
galė, kaip milžiniškas tva
nas "...Pergalė ateina be var
ginančios kovos ir neatsižvelgda
ma į amžinai neramių rezisten- 
cininkų "vienybės ardymą". Visa 
bėda, kad ir V. Trumpai atsi
tiko, kaip anam Darbininko lite
ratūros apžvalgininkui. Jis ne
paskaitė Brazdžionio eilėraš
čio iki galo, .kur poetas statė 
klausimą "Ar ta ateina perga
lė? Ar ta?"...

Tame Aidų numeryje lietuvių 
emigrantinės visuomenės ir 
krašto ryšių klausimu (apie o- 
kupaciją jis ten niekur nekalba) 
V. Trumpa buvo linkęs pritarti 
keliems apie Tėviškės Žiburius 
susispietusiems žurnalistams. 
Bet kategoriškai pasisakyti tuo 
klausimu, kaip pats rašo, jis ta
da dar nedrįso. Tiktai priėjo 
išvadą, kad nors ir "mūsų pa
čių ir krašto padėtis yra ne
normali... bet tai anaiptol ne
reiškia, kad ji būtinai turi būti 
laikina". Reikia pastebėti, kad 
kai kurie JAV buvusios adminis
tracijos pareigūnai jau kur kas 
diplomatiškiau ir atsargiau nu
šviesdavo okupuotos Lietuvos da
bartinę padėtį pas juos besilan
kantiems lietuvių veikėjams nu
rodydami, jog J. A. Valstybės 
nepripažįsta tokios Lietuvos pa
dėties pastovia.

V. Trumpa, dabartinę mūsų pa
čių ir Lietuvos padėtį pripažinęs 
nebe laikina, lietuvių emigran
tinę visuomenę prilygino karava
nui, kuriam vadovauja prityręs, 
bet aklas vadovas (kas -- ar 
VLIKas?) ir kurį ištiko smėlio 
pūga. Anot jo, "vargas bus tiems 
karavano dalyviams, kurie ir to
liau pasitikės savo aklu vadovu. 
Išsigelbės tokiu momentu tik 
tas, kuris pasitikės savo jėgo
mis ir ryšis pats padaryti spren
dimą.

Taip V. Trumpa, mėgindamas 
gelbėtis iš karavano, ir padarė 
sprendimą: iš santykių su kraš
tu "visiškai išimti grynai poli
tines problemas, nes mūsų tau
tai šiandien yra atimta galimybė 
daryti šia prasme bet kokius 
sprendimus". Anuometinis Tė
viškės Žiburiuose įsispietęs žur
nalistas Almus - Šalčius tai dar 
paprasčiau nusakė: "Sugyventi su 
tauta, kol kas nuošaliai palie
kant jos valstybingumo klausi
mus".

Žinoma, demokratijoje niekas 
niekam negali uždrausti verstis 
bet kokia "Realpolitik". Bet nors 
V. Trumpa, kaip JAV pilietis, 
formalinių prievolių Lietuvos 
Respublikai negali turėti, tačiau

Nikita vėl groja serenadą, bandydamas 
sužavėti vašingtoninius...

KARAVANAS SMĖLIO
PŪGOJE

Nėra ko lįsti nei į egzistenciją 
koegzistenciją tam, kuris joje

nieko neužuodžia...
STASYS ŽYMANTAS

kaip lietuvis visdėlto jis, berods, 
nebūtų laisvas nuo moralinės 
prievolės lietuvių tautai nepiršti 
jos išlaisvinimo idėjoje spąstingų 
klystkelių.

DOVYDAS IR GALUOTAS
Labai būdinga, kai V. Trumpa 

Liberališka antis, įsižiūrėjusi į "koegzistencinį lesalą", nemato lapės seilių...

net ir dabar rado reikalinga nu
rodyti, girdi, Dovydo dvasią su
griovęs tik pats Chruščiovas, jos 
išsigandęs. Savotiškas tokio mū
sų istoriko sancta simplicitas! 
Chruščiovas greičiau išsigando 
ir įsiuto dėl U-2 lėktuvų skrai
dymų viršum Sovietų teritorijos, 
arba gal norėjo sukompromituo
ti Eisenhowerio administraciją 
ir palengvinti demokratų parti
jos išrinkimą, tikėdamasis, kad 
tuo kandidatu būsiąs Stevensonas, 
kuris Chruščiovui labai patikęs. 
Galime būti tikri, kad Nikita 
narsus vyras ir jokių dvasių, 
nebent išskyrus Stalino, nebijo. 
Gi Dovydo dvasia, kuri užsmaugė 
Amerikos Balso lietuviškas bei 
kitas transliacijas iš Europos, 
o vašingtoninių vos - vos nepri
baigė, -- tebėra gyva. Tik klau
sykitės naujausių Chruščiovų 
suokimų: Nikita vėl burkuoja, 
kaip tikras karvelėlis mėlyna
sis...

Būtų labai gaila, jei ir naujo
ji prezidento Kennedžio adminis
tracija Amerikos politiką vėl 
pradėtų remti viltimis į galimus 
pasikeitimus Kremliuje nebe Do
vydo, o tikro Galijoto dvasios 
įtakoje. Net buvęs Anglijos prem
jeras Edenas, po rimtų savo 
nesėkmių apmąstymo, priėjo aiš
kią išvadą, kad būtų fatališka to

liau Vakarų politiką grįsti tokio
mis viltimis".

ISTORIŠKAS ŽVILGSNIS PER 
PILVO MIKROFONUS

"Kai prispirta bėda vanagas 
verčias pelėda", sako lietuvių 
liaudies išmintis.

Ir mūsų istorikas bei kultūri
ninkas V. Trumpa, šalia ai
manų ir savigyrų, mėgina grieb
tis naujo argumento -- "pilvo . 
humoro". Humoras jo grubokas, 
neraliuotas. Matyti, gyvenimas 
Amerikos sostinėje jo dar ne
bus daug nubružavęs. Ir, kaip 
sako lenkai, net ir Paryžiuje 
iš avyžų nepadaro ryžių.

Kada nors kita proga bus ga
lima papasakoti apie buvusius 
karštus ir aštrius vilkinius gin
čus Wuerzburge, kuomet rašėm 
sąjungininkams memorandumus, 
gėrėm baltą vyną ir valgėm 
vogtus, arba, kaip mūsų didieji 
politikai sakydavo, sukombi
nuotus konservus. Ir taip pat, 
kaip keturi "vienybės ardytojai": 
S. Kairys, V. Sidzikauskas, A. 
Valuckas ir aš pasitraukėme 
iš VLIKo, mėgindami pasiprie
šinti VLIKo daugumos ruošia
mam demokratiniam perversmui 
išbalsuoti pirmininką S. Kairį 
ir jo vieton pastatyti M. Kru
pavičių, kuris nesutiko kitaip į 
VLIKą eiti, kaip tik pirmininku. 
Kaip istorikui, V. Trumpai tat 
turėtų būti žinoma.

O kai dėl komunizmo ir jo 
agentų pavojaus, tai kas jo maty
ti nenori, tam jokie pilvo mik
rofonai nepagelbės. Lietuvosmi- 
nisteris pirmininkas Antanas 
Merkys 1940 m. birželio 12 d., 
grįžęs iš Maskvos, spaudos atsto
vams aerodrome pareiškė esąs 
"pilnai patenkintas įvykusiais 
Maskvoje pasikalbėjimais", o 
birželio 16 d., jau raudonajai 
armijai per Lietuvą žygiuojant, 
per Kauno radiją vis dar rami
no mus visus, kad sovietų ka
riuomenė negriaus mūsų socia
linės santvarkos ir nesikiš į 
mūsų vidaus gyvenimą. (Žr. 
"Lietuva Tironų Pančiuose", 60, 
72 psl.)

Reikėtų prileisti, kad ir pre
zidentinis kandidatas Kennedys 
tikriausia jokio mikrofono ne
turėjo, kai jis rinkiminės kam
panijos metu pakartotinai įspėjo 
amerikiečius apie mirtiną tarp
tautinio komunizmo pavojų visos 
žmonijos laisvei. Jis pirštu dur
te dūrė už 90 mylių nuo Flori
dos kranto įsiveisiusius komu
nistus ir kartu nurodė, kad jau 
ir Amerikos kai kurie "draugai 
nuslydo į neutralumą, o neut
ralieji pasuko priešo pusėn". 

Kas dar sugeba savo akimis skai
tyti, tam nereikia pilvo mikro
fono ir Lenino raštams supras
ti. O tasai Nikitos pirmtakūnas 
jau irgi Dovydo dvasioje rašė: 
"Pirma mes paimsime Rytų Eu
ropą, paskui Azijos mases, vė
liau apsupsime Jungtines Ameri
kos Valstybes, kurios bus pasku
tinė kapitalizmo tvirtovė. Jos 

pulti mums nereikės. Ji pati 
kris į mūsų rankas, kaip pernokęs 
vaisius".

Ar būtinai reikia, kad V. Trum- 
pa bei panašūs tik tada pagaliau 
praregėtų, kai SSSR ambasados 
Washingtone trečiasis sekreto
rius L. Kapočius, neseniai lan
kęsis ALTos: "pasaulio lietuvių 
sostinėje" Chicagoje ir ten kal
bėjęs "Lietuvos TSR" vardu, at
sisėstų Lithuanian Legation, 2622 
16th Street, N. W., D. C., ir iš 
ten apsigarsintų dabar mūsų 
pamėgtu "Lietuvos Atstovo" ti
tulu?...

Kai nei ALTa, nei mūsų "di
džioji spauda" dėl to dar nėra 
ėmusios jokios rimtesnės akci
jos, tai ar nebūtų naudingiau, 
kad mūsų istorikas, gyvenda
mas Washingtone, užuot niekus 
tauškęs, suorganizuotų demaršą 
Amerikos valdžios organuose 
"LTSR atstovą" L. Kapočių lai
kyti persona non grata ir iš
prašyti iš Amerikos, nes jo veikla 
čia vis sunkiau suderinama, o 
gal ir visai nesuderinama su 
Amerikos skelbiamu Pabaltijo 
valstybių aneksijos nepripažini
mu.

JEIGU NEUŽUODI...
Neturėdamas jokio patyrimo 

pilvo medicinoje, galiu tačiau 
papasakoti vieną gautą pamokymą 
iš politinės pilvo filosofijos. Pir
muoju bolševikmečiu Vilniaus 
universiteto prorektoriumi oku
panto buvo paskirtas Juozas Bu
lovas, lietuvis, komunistas. Bu
vom pažįstami, Vytauto Didžiojo 
universitete viename kurse teisę 
studijavome. Kartą mudviem su 
naujuoju prorektoriumi bekalbant 
ir man mėginant ginti kai kuriuos 
mūsų profesorius ir veikėjus bu
vus tvirtais demokratais ir libe
ralais, Bulovas su pašaipa ir pa
nieka atsiliepė: "Ką? Kada jie gy
nė savo tvirtus principus? Metus 
dar palaikysim, paskui išmesim 
lauk. Gerai žinom tokius "minkš- 
tapilvius liberalus"...

Savo teigimui pagrįsti jis davė 
apsčiai visokių argumentų. Tokio 
plauko liberalus komunistai mie
liausiai panaudoja, bet juos 
mažiausiai vertina. Pamoka iš 
to paprasta: liberalizmas ir libe- 
rališkumas pagrindiniais tautos 
ir valstybingumo klausimais yra 
du nesuderinami dalykai. Kitaip 
iš tokio iškaršusio liberalizmo 

anksčiau ar vėliau pradeda tekė
ti "fluxus"...

V. Trumpa apsisprendė "pa- 
koegzistuoti" kultūrinėje plotmė
je. Pagal jo paties skelbiamą 
danų filosofo Kierkegaardo 
kalbėjimą -- "Aš įkišu savo 
pirštą į egzistenciją ir nieko ne- 
užuodžiu". (Aidai, 1959 m., Nr. 
3). Taip ir mūsų naujasis filo
sofiškas istorikas pasitikėjo 
savo jėgomis, ryžosi pats 
padaryti sprendimą, susipainiojo 
ir sėdo į balą.

Kągi, visokių klaidų pasitaiko 
moksluose. Antai, paskutiniame 
Lietuvių Enciklopedijos XXII to
me (538), rašydamas apie Lenki
jos maršalą Pilsudskį, istorikas 
V. Trumpa mini jo žygį į Vilnių 
1919 metais, bet net neužsime
na apie kitą daug svarbesį to 
maršalo žygį 1920 metais, kurį 
jo įsakymu atliko Lenkijos 
kariuomenė, spalio 9 d. okupuo
dama Lietuves sostinę Vilnių.

Nėra ko lįsti nei į egzistenci
ją, nei į koegzistenciją tam, kuris 
joje nieko neužuodžia.

ŠVIETIMAS LIETUVOJE...
(Atkelta iš 3 psl.)

1% mokinių kasmet kėlėsi į nau
jas patalpas...

Toks lėtas mokyklų statymas 
vos patenkina natūralinį mokinių 
prieauglį. Dėl to spūstis mokyk
lose nuolat didėja. Apie mokyk
linių patalpų padėties pagerėji
mą negali būti kalbos. Nėra ko 
stebėtis, nes ir mokyklų staty
bai valdžia paskyrė apie 4QP/o 
mažiau lėšų, negu visasąjungi
niu, lygiu!

Prof. Matulis prašė okupanto 
paskirti daugiau lėšų. Prašė, kaip 
nors padidinti paruoštinų kad
rų "kontigentus" t.y. leidimo pri
imti daugiau studentų į universi
tetus bei aukšt. mokyklas. Kagi 
veiks neprašę, tas profesorius 
ir draugas, Matulis. O reikėtų 
ne prašyti, bet balsu rėkti, nes 
štai kur klaikios lietuvių diskri
minacijos paseka švietimo srity
je.

Oficialiais sovietų statistikos 
daviniais 1959 m. 1,000 gyven
tojų teko specialistų su aukštuo
ju mokslu: Sąjungoje --18; RSFSR 
—19; Latvijoje -- bei Estijoje 
—21; Gruzijoje net 38. O Lietu
voje tiktai 13 asmenų. Tiek, kiek 
Uzbekistane, Turkmėnijoje, Kir
gizijoje, tiesa, vienu daugiau kaip 
Baltarusijoje (12)...

Specialistų su viduriniu mokslu 
1,000 gyventojų teko: Sąjungoje 
ir RSRSR — 263. Latvijoje —344 
Estijoje -- 304; Gruzijoje -- 315 
ir Baltarusijoje --225. O Lietu
voje? Lietuva su 175 vid. mokslo 
specialistais 1,000 gyventojui at
sidūrė absoliučiai paskutinėje 
vietoje!

Specialistui su aukštuoju 
mokslu paruošti užtenka penke- 
rių metų. Vidurinio išsilavinimo 
specialybę įsigyti galima per 
dvejus - trejus metus. O pernai 
atšvęstas "tarybinės valdžios 
dvidešimtmetis...

Ar dar vis aimanuos dėl 
"liūdno buržuazijos palikimo"? 
O gal Vilniuje negaunama "Na- 
rodnoje Chozaistvo SSSR" lei
dinio? Vilniaus valdžia gal nu
duoda tų statistinių faktų neži
nanti. Bet juos tikrai žino darbo 
žmonių masės.

Aštrių faktų realybėje, kaip 
matome, išgaruoja ir pasakos 
apie "švietimo revoliuciją" Lie
tuvoje. Žiauri ir neteisinga 
centro valdžios politika atsakinga 
už tą lietuvių diskriminaciją, ku
ri vykdoma vardan "komunizmo".

Išeitų, kad lietuvių tauta tik 
tam "įstojo" į broliškų tautų šei
mą, kad būtų planingai skriaud
žiama ne tik materialiai, bet Ir 
ir švietimo srityje.

Kitame numeryje: VISIŠKAI 
APLEISTA BUTŲ STATYBA.
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Aktorius STASYS PILKA

EAST CHICAGOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
METINIS SUSIRINKIMAS

East Chicagos Bendruo
menės apylinkės metinis na
rių susirinkimas įvyko sau
sio 21 d., 5:30 vai. vakare 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos patalpose, Harbor, 
Indiana. Susirinkimą atida
rė apylinkės pirmininkas 
Zigmas Moliejus, pakvietęs 
pirm ininkauti Kazimierą 
Pocių, sekretoriauti Česlovą 
Zaromskį.

Apylinkės valdybos veik
los pranešimą padarė Zig
mas Moliejus, kuris suglau
stai peržvelgė jos nuveiktus 
darbus. Jis pabrėžė, kad 
Lietuvių Bendruomenė yra 
kultūrinė organizacija, ku
rios svarbiausias tikslas lie
tuvybės išlaikymas ir lietu
viškos kultūros ugdymas. 
Tad valdyba, nenukrypda
ma nuo savo tiesiogininių 
siekiamų tikslų, metų veik
los bėgyje yra surengusi 
įvairaus pobūdžio eilę pa
rengimų : Motinos dienos

LIETUVIŠKAS ŽODIS 
KLUMPAKOJO VIETOJE

Sakoma, kad nėra prana
šo savo tėvynėje. Juk ir 
Chicagoj gyvenąs lietuvių 
scenos veteranas Stasys Pil
ka su rečitaliu turėjo dan
gintis į rytinio pakraščio 
kolonijas, idant atkreiptų 
vietos tautiečių dėmesį. Su 
malonumu reikia pastebėti, 
kad jautriausias pasirodė 
beesąs jaunimas. Stasio Pil
kos literatūrinį dramatinį 
rečitalį Jaunimo Centre 
sausio 19 d. suruošė Lietu
vių Studentų S-gos Centro 
valdyba.

Pačiu pirmuoju eilėraščiu 
(Eugenijaus Matuzevičiaus 
”Seno draugo namuose”) 
sukūręs šiltą ir jaukią at
mosferą scenoje, Stasys Pil
ka pravėrė duris į žiūrovo 
širdį ir sugebėjo uzmegsti 
su juo intymų ryšį*, žiūro
vas kaskart pasijusdavo ak
toriaus žodžio sukurtame 
pasaulyje. Jis matė ir gai
lėjosi to tirpstančio sniego 
baltumo (Jonas Mekas — 
”Aš nežinau, ar saulė”), jis 
drebėjo prieš žiaurųjį tore
adorą — mirtį (Vytautas 
Mačernis — "Torreador"), 
jis girdėjo geliančiais kau
lais senų laivų girždėjimą 
ir uodė silkių kvapą uosto 
vandeny (Vladas šlaitas — 
"Laivai"), S. Pilkos inter
pretacijoje gyvi stojosi ne
pasakyti žodžiai J. Meko ei
lėraštyje "Reinas”, gyvas 
buvo gimtos žemės kvapas 
V. šlaito "Relikvijose”, gy
va skrido strėlė pro obelų 
šakas paleista vaiko, ar ne
pataikiusi į arą, iš jauno 
medžiotojo rankos, o pažei
dusi saulę, ar apsuptas pi
lies kovotojo į juodą dangų

paleista ir ieškanti pagal
bos, ieškanti Dievo ir nebe
grįžtanti (Henrikas Ra
dauskas "Strėlė danguje”).

Be jau minėtų eilėraščių 
pirmojoje dalyje buvo skai
tyti: E. Matuzevičiaus "Al
kis”, ir V. Mačernio ”Apie 
rojų”, o taipgi finalinis sky
rius iš V. Mykolaičio-Putino 
romano "Sukilėliai".

Antrojoje dalyje, kaip 
programoje rašoma, buvo 
pristatoma 19 šimtmečio 
prancūzų lyrika lietuvių po
etų vertimuose: Charles L. 
de Lisle "Drambliai” (Leo
no švedo vertimas), Victor 
Hugo eilėraštis tragiškai 
žuvusios dukters atminimui 
(vertėjas nežinomas), Paul 
Verlaine "ūžimas smuklė
se" (vertė H. Radauskas) jr 
Arthur Rimbaud "Mano bo
hema” (A. Nykos-Niliūno 
vertimas).

Norint iškelti pavyzdingą 
eilėraščių sugrupavimą pir
mojoje, ljetuyiškoje dalyje, 
atsižvelgianti į nuotaiką, 
ekspresiją, vidinę jėgą, rei
kia gerokai suabejoti antro
sios dalies grupavimo tiks
lumu. Triuškinančioji dram
blių eisena ugninguoju smė
liu, taip įspūdingai S. Pil
kos interpretuota, yis .dėlto 
nustelbia subtiliuosius tė
viškus jausmus ir ūžimą 
smuklėse vėlesniuosiuose ei
lėraščiuose. Ar ne tiksliau
sia buvo šiuo eilėraščiu už
baigti antrąją dalį?

Rečitalio pabaigai Stasys 
Pilka davė tris Šekspyro 
monologus: Otelio monolo
gą senate ("Otelio” 1 v. 1 
scena), Hamleto monologą,

aktoriams išėjus ("Hamle
tas” II v. 2 scena) ir Ričar
do monologą Lady Annai 
išėjus ("Ričardas III", I v. 
2 scena). Kadangi, atrodo, 
buvo daugiau stengtasi, kad 
kiekvienas gabalas Ųūtų iš
baigtas savyje, charakterių 
subūrimas čia tebuvo dau
giau atsitiktinis. Tačiau ir 
be didesnių pastangų, ke
liais santūriais gestais ar 
mizanscenomis S. Pilka su
gebėjo kiekvieną charakterį 
padaryti savitu, skirtingu, 
įtikinančiu. Geriausiai pa
vyko Otelio monologas.

Labai šiltai publikos su
tiktas-ir įvertintas S. Pilka 
buvo priverstas "bisui” duo
ti dar tris eilėraščius (J. 
Aisčio "Vorksla” ir "Kara
liaus šuo”; K. Binkio "šim
tas pavasarių”). Savo trum
pame padėkos žodelyje ak
torius lyg ir atsiprašė, kad 
vietoj klumpakojo publiką 
linksmino gyvu 'lietuvišku 
žodžiu.

Sąžiningu ir vertu talki
ninku programoje pasirodė 
ir chicagiečiams pažįstamas 
jaunas pianistas Manigir- 
das Motekaitis, paskambi
nęs M. K. Čiurlionio tris 
preliudus, F. C. Chopino 
Valsą Op. 69 ir Baladę. Jis 
taipgi akomponavo ir, be
rods, pirmą kartą viešai pa
sirodančiai jaunai solistei 
Daliai Noreikaitei-Kučėnie- 
nei. Ji sudainavo A. Aleksio 
"Meilė”, B. Budriūno "šauk
smas”, A. Kačanausko ”Ma- 
no rožė", o taipgi J. Masse- 
net, G. Faure ir G. Puccini 
kūrinius. Kaių tik šioje vie
toje norėtųsi išsitarti, kad 
nebuvo reikalo programą 
perkrauti ir ištęsti. Taigi, 
šiuo atveju, buvo galima 
apsieiti ir be solistės, davu
sios kiek peržalio mėgėjiš
kumo atspalvį.

Visi programos dalyviai 
apdovanoti gėlėmis.

L. Studentų Sąjungai pri
klauso padėka už S. Pilkos 
"atradimą”.

Kęst. Reikalas

minėijmą, Baisiojo birželio 
minėjimą, Kariuomenės ir 
Tautos šventės minėjimą. 
Šito minėjimo proga apylin
kės valdyba suorganizavo 
moksleivių dailaus skaity
mo, rašymo ir deklamavimo 
varžybas, kuriose varžėsi 
per 20 moksleivių ir jie visi 
buvo apdovanoti lietuviško
mis knygomis. Dar buvo su
rengta Vitalio Žukausko hu
moro popietė ir Naujųjų 
metų sutikimas. Valdyba 
taip pat sekė ir reagavo į 
kitus mūsų Tautos reikalus. 
Tai pasireiškė telegramų, 
raštų bei rezoliucijų forma, 
kurios buvo pasiųstos ati
tinkamiems valdžių parei
gūnams, primenant jiems 
mūsų Tautos padėtį.

Organizuoajant visus čia 
paminėtus parengimus-mi- 
nėjimus, apylinkės valdyba 
turėjo paaukoti nemažai 
laiko, bet ji nesigaili, džiau
giasi galėjusi pasitarnauti 
lietuviškam reikalui ir tuo- 
mi atlikusi savo tautinę pa
reigą.

Veiklos metu turėta tik
rai nuoširdžių talkininkų ir 
šia proga buvusioji valdyba 
nuoširdžiai dėkojo: parapi
jos vadovybei: kun. klebo
nui Ignacui Vichurui ir kun. 
dr. Petrui Celiešiui už nuo
širdų. b e n d radarbiavimą; 
Vasario 16 Gimnazijos rė- - 
mėjams, aukų rinkėjams: I 
Antanui Steikūnui, Juozui 
Bagdanskiui, Jonui Mike- 
liūnui ir Izidoriui Valančiui, 
paskaitas skaičiusiems: dr. 
Jonui Paukšteliui, Ig. Sera
pinui, agr. A. Indreikai, tau
tinių šokių vadovei Genei 
Markevičienei, sol. N. Aukš- 
tuolienei, chorvedžiui Anta
nui Rimkui, V. Kanišauskui 
ir č. Zoromskiui, mūsų šau
niajam jaunimui ir visiems 
kitiems, vienu ar kitu būdu 
pagelbėjusiems.

Pradedant 1960 metus 
Vasario 16 Gimnazijos rė
mėjų skaičius buvo gerokai 
sumažėjęs. Iš anksčiau vei- 

i kusių 4 būrelių — 80 rėmė- 
i jų, buvo belikę tik 31 rė
mėjas. Vasario' 16 Gimna
zijos vadovybės prašoma, 
apylinkės valdyba su dide
liu pasisekimu pravedė nau
jų rėmėjų verbavimą pakel- 

1 dama jų skaičių iki 63 rė
mėjų. Iš mūsų nedidelės ko
lonijos Vasario 16 Gimnazi
jai rėmėjų ir kitomis auko
mis surinkta ir pasiųsta 
$754.00.

Revizijos Komisijos pra
nešimą padarė Tadas Bal
čiūnas, kuris perskaitęs re
vizijos aktą konstatavo, kad 
piniginės kasos knygos visi 
įrašai atitinka, pateisinti 
reikiamais dokumentais — 
sąskaitomis, metinės paja
mos $1971.10, išlaidos 
$1841.50 ir likutis 1961 me
tams $129.60.

Po to sekė valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai. 
East Chicagos apylinkės 
valdybą sudaro: Kazimieras 
Valeika — pirmininkas, Ka
zimieras Pocius — vicepir
mininkas, Česlovas Zoroms-

kis — sekretorius, Tadas 
Bačiūnas — kasininkas ir 
Tadas Mečkauskas — kul
tūros reikalams.

Revizijos komisiją: Anta
nas Steikūnas, Valerija Va
leikienė ir Zenonas Bagdo
navičius.

Į Chicagos Apygardos at
stovų suvažiavimą, įvyks
tantį sausio 29 d., susirin
kimas įgaliojo atstovauti 
naujai išrinktąją apylinkės 
valdybą.

Vietos lituanistinės mo
kyklos vardu kalbėjo komi
teto pirmininkas Jonas Gir- 
džiūnas, kuris savo tartame 
žodyje nuoširdžiai dėkojo

buvusiai apylinkės valdybai 
už nuoširdų bendradarbia
vimą, o ypatingai už mo
kyklai suteiktą piniginę pa
ramą. Jis taip pat prašė 
naujosios valdybos, kad ji 
nepamirštų 1 ituanis t i n ė s 
mokyklos reikalų, kvietė ir 
toliau tęsti nuoširdų ben
dradarbiavimą.

Reikia pripažinti, kad ir 
šį kartą metinis narių su
sirinkimas savo gausumu 
nepasižymėjo. Iš susimokė
jusių solidarumo mokestį 
88, dalyvavo tik 22 nariai. 
O kur visi kiti, ar jau jiems 
visiškai neberūpi lietuviški 
reikalai? Pakenė
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DIRVA

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

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

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

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

Užsakytojas;

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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CleveLoans
HOME • AUTO • BUSINESS • PERSONAL

LET US 
HELP 
YOU

70 CONVENIENT, COMPLETE BANKING OFFICES

KELIONĖS I EUROPĄ LAIVAIS 
IR LĖKTUVAIS

— PAVIENIAI IR GRUPĖMIS —
IMIGRANTINIŲ REIKALŲ PATARNAVIMAS.

MIHELIN TRAVEL BUREAU
3956 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Telef. EX 1-1047

Quik Auto Service, Ine.

VISI KVIEČIAMI ATSILANKY
TI Į L. S. T. KORP. NEO-LITHU

ANIA IR L. T. A. SAMBŪRIO 
RENGIAMĄ TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ 
BLYNŲ 

BALIŲ
CHICAGOJE

įvykstantį 1961 m vasario 11 d. 
B. Pakšto svetainėje, 

2801 W. 38 St.

Staliukai užsisako
ma iki vasario mėne
sio 9 d. imti '.ai pas 
A. Siliūną, 6839 So. 
Rockvell St. Telef. 
PR 8-0149.

Svečiai bus linksminami B. Pakšto 
orkestro ir vaišinami, kaip įprasta mū
sų gamintais užkandžiais ir Užgavėnių 
blynais bei kava be atskiro mokesčio.

Veiks savas gėrimų bufetas.

I ė imas — $4.00. 
Studentams — $2.50.

Pageidaujama stalus užsisakyti gru
pėmis.

Korporantai kviečiami dalyvauti su 
spalvomis.

PRADŽIA 8 vai. vakaro.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
ir

L.T.A. Sambūrio Valdybos

1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673
Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 

Visų rūšių mechaninis ir "Auto Body” taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Vasario mėn. visi klijentai gauna didelę nuo
laidą. Pasinaudokit proga ir pigiai susitaisykit 
savo mašiną.

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143



1961 m. vasario 3 d.

Philadephijos lietuviai ruošiasi 
VasarioTG minėjimui

Artėjančios Vasario 16-sios 
proga l Philadelphijos lietuvius 
išleistas toks atsišaukimas:

Esame didžiosios mūsų tau
tos- šventės -- 16 vasario išva
karėse. Sena ir garbinga mūsų 
tauta prieš 725 metus, kara
liui Mindaugui vadovaujant, su
kūrė laisvą ir nepriklausomą val
stybę, kuri paliko šviesius ir 
garbingus pėdsakus istorijos la
puose iš kurios ir šiandien mes 
semiamės stiprybės laisvės ko
vai vesti.

Vėliau sekusi per šimtą metų 
rusų priespauda nenuslopino lie
tuvių tautoje laisvės ir nepri
klausomo gyvenimo troškulio ir 
1918 metų vasario 16 dieną vėl 
buvo atkurta Lietuvos Valstybės 
Nepriklausomybė.

Tą . didįjį mūsų tautos įvykį 
šiemet minėsime jau 43 kartą, 
bet minėsime akyvaizdoje skau
daus fakto, kad jau 21 metai, 
kaip mūsų tauta yra nustojusi 
laisvės ir neša neišpasakytai 
sunkią, kruviną, bolševikinės 
vargi jos naštą.

Mes, laisvajame pasaulyje gy
veną lietuviai, negalime likti nuo
šaly -- tik stebėtojais, kada ten 
mūsų tauta veda žūtbūtinę kovą 
dėl laisvo ir nepriklausomo ry
tojaus.

Mes turime vieningai sutelkti

• Atpigintų knygų iki 90 
nuoš. galima įsigyti iš Ga
bijos leidyklos, kuri knygų 
išpardavimą pratęsė iki va
sario 15 d. Sąrašai siunčia
mi parašius šiuo adresu: 
Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven 21, N. Yo

TEAR OUT THIS A D!
If you act promptly, you are en- 
titled to receive a valuable FREE 
book that may change your whole 
Life overnight. It may be the 
answer to your prayers, if you 
are hard of hearing and want 
to hear again so clearly with 
BOTH ears that you’ll under- 
stand even vvhispers.

This valuable FREE book re- 
veals how you may tell who is 
talking . . . where sounds come 
from . . . end strain of £rying to 
hear with one overworked ear. 
This is possible even if you des- 
pair of ever understanding easily 
again. You'11 be amazed whed 
you see photographs of ezciting 
Beltones created for folks who 
won’t wear a hearing aid for fear 
of beine stared at

Write today for this inspyring 
FREE book, sent in plain wrap- 
per which may give you your 
second chance at happinesa in 
family, sočiai, business and 
church life. Address: Dept. 
2-814, Beltone Hearing Labora- 
tories, 2900 W. 36th St., Chicago 
32. A postcard will do. 

CLEVELANDO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA MALONIAI KVIE
ČIA BROLIUS IR SESERIS LIETUVIUS ATSILANKYTI Į

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 43 METU 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

KURIS ĮVYKS
SEKMADIENI, VASARIO 12 DIENĄ,

TOKIA TVARKA:
10 vai. ryto pamaldos Šv. Jono Katedroje — Superior ir East 9-os 
gatvės kampas..Pamaldų metu giedos Čiurlionio Vyrų Choras, vado

vaujamas muz. Alfonso Mikulskio.
11 vai. (tuoj po pamaldų) iškilmingas aktas šv. Jono College salėje1

(greta katedros).
Programoje VLIKo pirmininko Dr. Antano Trimako ir senatoriaus 

Frank J. Lausche kalbos ir meninė dalis.
Meninę dalį atlieka Juliana Luizaitė-Burke ir Birutė Smetonienė.
Pamaldose ir iškilmingame akte organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

visas savo jėgas laisvės kovai 
paremti, kuriai vadovauja A- 
merikos Lietuvių Taryba.

Vasario 16-sios minėjime kal
bės Lietuvos Pasiuntinybės pa
tarėjas DR. S. BAČKIS išWash- 
ingtono. Meninę programos dalį 
išpildys New Yorko lietuvių cho
ras, vadovaujamas gabaus chor
vedžio Vlado Baltrušaičo.

Visi lietuviai skaitlingai daly
vauja 16 vasario minėjime, tuo 
pareikšdami, kad mes kovosime 
tol, kol Lietuva bus laisva.

Skirkime tai laisvės kovai vesti 
galimai didesnę auką.

16 vasario — Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 43 metų 
sukakties minėjimas įvyks vasa
rio mėn. 12 dieną, sekmadienį 
3 vaL po pietų Lietuvių Muzi- 
kalinio Klubo salėje, 2715 E. Al- 
legheny Avenue.

Vasario 16-sios Minėjimo Ko
mitetas, sudarytas vietos JAV 
LB Philadelphijos Apylinkės Val
dybos iniciatyva iš visų Phila- 
delphijos lietuvių organizacijų 
atstovų.

Balfo metinis susirinkimas
Balfo 52-ro skyriaus val

dyba vasario 5 d., sekma
dieni, 2-rą vai. p. p., Lietu
vių Banko patalpose, 202 
North Broad St., šaukia me
tinį narių susirinkimą. Die
notvarkėje valdybos ir re
vizijos komisijos praneši
mai, tų organų rinkimai ir 
einamieji reikalai. Visi na
riai labai prašomi dalyvau
ti. Nariu laikomas kiekvie
nas Balfą auka parėmęs.

Kova dėl sviedinio moterų krepšinio rungtynėse Clevelande tarp
Žaibo ir Aušros komandų. Nuotraukoje iš kairės: žaibietės A. 
Barzdukaitė, I. Besperaitytė ir aušrietė I. Romonovaitė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

DIRVA

R CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos naują valdybą 
sudaro; VI. Ramanauskas
— pirm., A. Baltrukėnas — 
vicepirmininkas, A. Čepulis
— sekretorius, E. Lenkaus
kas — iždininkas ir H. Bra
zaitis — narys kultūriniams 
reikalams.

Draugijos narių artimiau
sias susirinkimas įvyksta 
vasario 18 d. (šeštadienį),
D. Kesiūnaitės namuose — 
182 Belvoir Blvd.
• Čiurlionio Ansamblis ba
landžio 30 d. koncertuos 
Chicagoje. Koncertą rengia 
Dainavos stovyklos rėmimo 
komitetas. Koncertas įvyks 
Marios Aukštesniosios Mo
kyklos salėje.

• Moterų Sąjungos 3* 
kuopa kviečia visus cleve* 
landiečius vasario 5 d., sek
madienį, atvykti į Naujo
sios parapijos kavinę paval
gyti skanių lietuviškų pie
tų. Jie prasidės tuoj po lie
tuviškų pamaldų ir tęsis iki 
3 vai. Kaina tik $1.50. O 
pelnas geram tikslui — sta
tomos mokyklos vidaus 
Įrengimui.

• SLA 14-tos kuopos kny
gų patikrinimas įvyko M. 
Dunduraitės bute. Be šei
mininkės, kuri po darbo vi
sus skaniai pavaišino, daly
vavo S. Lazdinis su žmona, 

Misčikai ir A. Šimkūnas. 
Kuopos susirinkimas įvyks
ta vasario 7 d., Lietuvių 
svetainėje.

• D. L. K. Birutės D-jos 
narių susirinkimas, įvykęs 
sausio 22 d. ponų Bačiulių 
bute, praėjo gražioje ir pa
kilioje nuotaikoje. Susirin
kimą atidarydama pirminin
kė V. Nagevičienė pasakė 
kalbą, pabrėždama draugi
jos svarbumą, jos narių 
bendradarbiavimą ir drau
gišką sugvvenimą. Vicepir- 
min. J. Tallat-Kelpšienė pa
tiekė metini darbo planą. 
Dėl io diskutuota, peržiūrė
ta veikla ir sudaryti planai 
ateičiai. P. Jonaitienė pada-

FRANCIS A. COY yra paskir
tas vyriausiu vedėju May Co. 
bendrovės, kuri jau daugelį metų 
kas savaitę skelbiasi Dirvoje. 1 
May Co. Clevelande naujasis ve
dėjas yra atėjęs 1958 m. iš St. 
Louis, kur dirbo giminingoje šiai 
bendrovei firmoje. F. A. Coyyra 
46 metų, gimęs Cincinnati, dirbęs 
įvairiose didelėse krautuvėse.

J. P. MULL-MULIOLIS
13229 Superior 

UL 1-6666
Edna Avė.

2 šeimų netoli šv. Jurgio
2 naujos gazo krosnys, 2 
garažai, pakeliamos durys.

RusselI Rd.
6 kambarių — vienos šei

mos, labai gerame stovyje, 
nauja krosnis, kilimai, va
riniai vandens vamzdžiai. 
Prašo apie $9,000. Įmok ėji
mas tiktai $300.00, mėnesi
niai mokėjimai per banką 
nedaugiau kaip nuoma.

Hecker Avė.
2 šeimų 4-3, 2 garažai. 

Pajamos $155.00 per mė
nesį.

Wheelock Rd.
6 šeimų, mėnesinės paja

mos $350.00. Kaina $23,900. 
Įmokėti $5,000 (gal ii* ma
žiau).

E. 68 Street
2 šeimų, po 2 mieg. kiek

viename bute, 2 garažai su 
pakeliamom durimis, $12,- 
200.

East Cleveland
Netoli Lee Rd., i pietus 

nuo Euclid Avė., puikus mū
rinis vienos šeimos namas.
3 mieg., didelis saulės kam
barys, šildoma radijatoriais, 
gražus sklypas.

ColoniaI Heights
Į pietus nuo Euclid Avė., 

2 šeimų 5-5, atnaujinti ga
ražai.

Euclid, Ohio
Didelis 7 mieg. namas 

ant Euclid Avė. Geros paja
mos iš pravažiuojančių 
’Tourist Home”.

Galim greit, geromis rin
kos kainomis parduoti Jūsų 
namus juodukų rajone.

Bendradarbis :
Algimantas Dailidė

Nr. 14 — 7

Clevelando LSK Žaibo dešimtmečio sportinių varžybų sekreto
riatas. Iš kairės: R. Liogys, H. Pikturna, A. Juodvalkis ir P. 
Stungys.

V. Pliodžinsko nuotrauka

rė malonią staigmeną atga
bendama i susirinkimą įre- 
vorduotoia ir kalbas įrašė. 
Po susirinkimo n. Bačiulie- 
nės gražiai pavaišintos, da- 
Ivvės išsiskirstė pasižadė- 
damos aktyviau veikti ir 
dažniau susitikti.

• Tautinės Sąjungos Cle- 
vc-lando skyriaus susirinki
mas šaukiamas ^asario 5 d., 
sekmadienį, 12 vai. 30 min., 
Dirvos patalpose. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

• Kaip ir praeitais me
tais, pajamų mokesčiai bus 
pildomi Dirvoje šeštadie
niais, pradedant vasario 
mėn. 18 d. arba pagal susi
tarimą, telefonu RE 1-7222. 
Mokesčius pildo Jonas Kaz
lauskas.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks vasario 
7 d., 7 vai. vakare Lietuvių 
salės svetainėje. Susirinki
me bus patiekta iždo sekre
torės 1960 metų kuopos pa
jamų ir išlaidų apyskaita. 
Susirinkimui pasibaigus ten 
pat bus paminėta Vasario 
šešioliktoji.

• Išnuomojamas kamba- 
rvs vyrui ar moteriai. 
Kreiptis: A. Sutkuvienė, 
1394 E. 47 St.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

’IOOOO

t CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUOS & 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

• Išnuomojamas kamba
rys moteriai arba vyrui. 
Galima su maistu ir be 
maisto. 1247 E. 84 St., GA 
1-7543.

GERI NAMAI
Dviejų šeimų 5-5. gara

žas, dideli kambariai, prie 
pat Naujos parapijos.

Plytinis 4 miegamųjų vie
nos šeimos, naujas karšto 
vandens šildymas, netoli 
Naujos parapijos.

3 miegamųjų šv. Jurgio 
parapijos rajone. Labai ge
rame stovyje. Nori tik 
$10,800. Galite pirkti su 
mažu Įmokė j imu.

Dvi krautuvės ir butas, 
mūrinis, beveik naujas pa
statas E. 200 gt., gerame 
biznio rajone.

Labai geras 5-5 Eddy Rd. 
rajone.

Norintieji išvengti bedar
bės, pirkite gėrimų krautu
vę, parduodamą lietuvių ra
jone.

Išnuomojamas moderniš
kas ofisas daktarui Naujo
sios parapijos rajone.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašomi paskambinti: 
TV 1-6561 arba MU 1-2154
Juozas Mikonis — Realtor 
EAST SHORE REALTY

780 E. 185 gt.

k HOME ANO J
REMOOEUNO L.OAN3 1

1

936 East 185 St.
KE 1-7770



DIRVA
Nr. 14 1961 m. vasario 3 d.

KAS IR KUR?
• A. Landsbergio dramos 
”Penki stulpai turgaus aikš
tėje” angliškosios versijos 
premjera įvyks Chicagoje, 
vasario 5 d., 2 vai. p. p., 
Lake Shore Club auditorijo
je (850 N. Lake Shore 
Drive). Veikalą stato Chi
cago Community Theatre, 
Ine., režisuoja Mr. Ever.ett 
Clarke.

Chicago Community The
atre huvo įsteigtas 1957 
metais. Steigėjų tikslas bu
vo suteikti Chicagos ir prie
miesčių gyventojams rink
tinių amerikiečių bei versti
nių dramos veikalų reper
tuarą. Iki šiolei CCT pasta
tymus aplankė virs 27,000 
žiūrovų. Už pasitarnavimus 
miesto kultūriniam gyveni
mui, Chicagos burmistras 
Daley suteikė CCT ypatingą 
pažymėjimą.

”Five Posts in the Market 
Place” režiserius Everett 
Clarke yra amerikiečių sce
nos veteranas, pastatęs eilę 
veikalų Bostone bei Chica
goje. Vėlesni ”Five Posts” 
pastatymai numatomi vasa
rio 12 ir 19 dienomis. Savo 
programoje, CCT apibudina 
”Five Posts”, kaip ”lyrišką 
tikėjimo, siekimo, drąsos ir 
meilės istoriją”.

Kaip atmename, ”Penkių 
stulpų” lietuviškoji premje
ra įvyko Clevelande, 1958 
m. rudenį. ”Vaidilos” trupės 
pastatymą režisavo P. Ma
želis.
• Dail. Viktoro Vizgirdos 
kūrinių paroda atidaroma 
vasario 5 dieną, 2 vai. p. p. 
Almaus galerijoj, 77 Steam- 
boat Road, Great Neck, N. 
Y. Paroda tęsis iki vasario 
17 dienos. Almaus galerijoj 

Mielą JAV LB Centro Valdybos pirmi

ninką

STASĮ BARZDUKĄ ir jo seimą, 

mylimai motinai mirus Lietuvoje, giliausiai 

užjaučia

JAV LB CV nariai:
Dr. A. Nasvytis, Inž. P. J. Žiūrys, 

A. Puškoriūtė, E. Karnėnas, 
J. Staniškis, P. Balčiūnas, 
V. Mariūnas, VI. Braziulis

Liūdesio prislėgtą
MIKĄ KŪMĄ,

ALT S-gos Elizabetho skyriaus kasininką, ir jo 
šeimą, jo žmonai KAZIMIERAI apleidus šį pa
saulį, giliai užjaučia ir drauge liūdi

/
ALT S-gos Elizabetho skyriaus 

nariai ir valdyba

Visuomenininkui

POVILUI BUDREIKAI

mirus, jo žmonai SOFIJAI ir broliui JUOZUI gi

lią užuojautą reiškia

J. Stanaitis

visada galima pamatyti ir 
kitų mūsų dailininkų kūri
nių.

1 • Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui aukas galima 
siųsti šiuo adresu: Liudas 
Tamošaitis, ižd., 90-34 78 
Street, Woodhaven 21, New

1 Yorko
• Vyt. Valaitis, Newsweek 

i foto korespondentas, virš
savaitės prabuvo Izraelyje 
ruošdamas laikraščiui vaiz
dinę medžiagą. Buvo susiti
kęs ir su žydais, kilusiais iš 
Lietuvos.
• L. Narbutis, iš Chicagos, 
mokėdamas utž Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.
• Kazys Valužis, iš Eliza
beth mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

DETROIT
Metmenų kultūrinio 

žurnalo vakaras Detroite
Sekantį šeštadienį, 1961 

m. vasario 11 d., 6 vai. vak., 
Tarptautinio Instituto pa
talpose, 111 East Kirby 
Avenue, įvyks Metmenų 
kultūrinio žurnalo trečio nu
merio sutikimas.

Programoje literatūra ir 
jos nagrinėjimas. Julius 
Kaupas skaitys savo kūry
bą, Vytautas Kavolis kal
bės apie lietuvių intelektua
lines generacijas, Bronius 
Vaškelis nušvies 1960 metų 
Nobelio literatūros premi
jos laureato St. John Perse 
kūrybos kelią. Po paskaitų 
seks diskusijoj.

Vietoj įėjimo mokesčio 
aukojama Metmenų žurna
lui paremti. Vakarą rengia 
Detroito santariečiai. De
troito ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

M. Varnienės ir D. Petrutytės vadovaujamo židinėlio vaikučiai atrodo labai užsiėmę piešimu.
V. Juknevičiaus nuotrauka

Naujoji lietuvių skaučių vadovybė
VYR. SKAUTININKE ONA ZAILSKIENĖ

Ona Zailskienė, savo skautiš
ką karjerą pradėjo 1931 metais 
jaun. skaučių dr-vės draugi- 
ninkės ir skaučių skyriaus ve
dėjos pareigomis mišriame tunte 
Žemaitijoje, būdama jauna pra
džios mokyklos mokytoja.

Jau sekančiais metais iš miš
raus tunto skautės atsiskyrė ir 
skaučių tunto tuntininkė buvo 
paskirta O. Zailskienė, kuriam 
vadovavo iki bolševikų okupaci
jos.

Dalyvavo įvairiose vadovių 
stovyklose, suvažiavimuose ir 
sąskrydžiuose. Lygiagrečiai gi
lino ir savo pedagogines žinias 
įvairiuose kursuose. Gyvendama 
Vilniuje lankė Pedagoginį Insti
tutą.

1938 m. Pirmoje tautinėje sto
vykloje vadovavo Žemaitijos ra
jonui. Ta proga už ypatingą pa
sižymėjimą buvo apdovanota Le
lijos ordinu.

Į, paskautininkės laipsnį pa
kelta 1934 metais. O 1937 metais 
pakelta į skautininkės laipsnį.

Vokietijoje, Ingolstadte, įstei
gė skaučių Šešupės tuntą ir jam 
vadovavo. Tuo pat metu buvo ir
L. S. S. Tarybos ir Pirmijos

FLORIDA
Vasario 16 minėjimas

Minėjimą rengia ALT Mi- 
amio skyrius. Įvyks vasario 
12 d., 2 vai. po pietų, Miami 
Lietuvių Klubo svetainėje 
— 3655 N. W. 34th St.

Valdybos pastan g o m i s 
yra ruošiamos Lietuvos lai-
švininio reikalų rezoliucijos 
įtakingiems valdžios parei
gūnams. Skyriaus valdyba 
deda visas pastangas, kad 
minėjimas būtų įspūdingas. 
Į minėjimą įėjimas nemo
kamas, todėl skyriaus val
dyba kviečia visus lietuvius 
skaitlingai minėjime daly
vauti.

narė, J. A. V. zonos vadei ve, 
V. S. pavaduotoja ir L. S. S. 
gos komisijos sekretorė. Nežiū
rint pokario laikų kelionių nepa
togumų, lankė skaučių vienetus 
įvairiose vietovėse. 1948 metais

L. S. Seserijos vyriausioji skautininkė v. s. ONA ZAILSKIENĖ

pakelta į vyr. skautininkės laips
nį.

1949 metais atvykusi į J. A. V. 
buvo viena iš lituanistinės šeš
tadieninės mokyklos organiza
torių Cicero ir metus laiko jai 
vadovavo. Buvo dvi kadencijas 
Tremtinių draugijos valdyboj ir 
talkino mokytojų sąjungai or
ganizuojant vaikų teatrą. Orga-

nizavo paramą Vasario 16 Gim
nazijai. Daugeliui lietuvių sudarė 
sąlygas atvykti į šį kraštą ir čia 
įsikurti. Tuo pačiu metu tęsė ir 
savo skautišką darbą. Yra para
šiusi nemaža straipsnių labdaros 

T. s. Seserijos vyriausios skautininkės pavaduotoja vyr. sktn. 
KUNIGUNDA KODATIENE.

ir Jaunimo auklėjimo klausi* 
mals.

1954 metais buvo išrinkta L. 
S. Seserijos vyriausia skautinin
ke, Šias pareigas ėjo iki 1958 
m. sausio 12 d., kada jas per
davė v.s. L. Čepienei. 1958 me
tais apdovanota Geležinio Vilko 
ordinu.

1960 m. rūgs ėjo-lapkričio mėn. 
įvykusio L. S. S. koresponden- 
cinio suvažiavimo vėl 3 me
tams išrinkta Lietuvių Skaučių 
Seserijos vyriausia skautininke.

1961 m. sausio 29 d. v. s.
Ona Zailskienė perėmė vyriau
sios skautininkės . pareigas ir 
pradėjo vadovauti Lietuvių Skau
čių Seserijai. Vyriausia skauti- 
ninkė O. Zailskienė pasiekiama 
šiuo adresu: 1934 So. 48 Court, 
Cicero 50, III. V.K.

VYR. SKAUTININKE 
KUNIGUNDA KODATIENĖ
Nuo 1925 m. priklauso Staučių 

Seserijai ir visą laiką aktyviai 
joje dirba. Pradžioje skiltinin- 
kė, vėliau adjutantė ir draugi
ninke Kybartų gimnazijoje. 1930- 
-1934 studijavo Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune ekonomiją ir 
kartu buvo studenčių skaučių dr- 
vės pirmininkė 1935-6 Kauno 
radiofone skautiškų radijo valan
dėlių vedėja. Vokietijoje Nurtin- 
gene ir Schabish-Gmunde 1946- 
-1949 ir Detroite 1950-1954 "Ga
bijos" tunto skaučių tuntininkė. 
Ilgametė Skautų S-gos tarybos 
narė ir nuo 1954 m. Skaučių Se-
serijos vadijos narė: socialinio 
skyriaus ir vėliau tautinio sky
riaus vadovė. Dabar L. S. Se
serijos korespondencinio suva
žiavimo išrinkta vyriausios 
skautininkės pavaduotoja. Daug 
yra stovyklavusi ir pati stovyk
loms vadovavusi.

Nuo 1935 m. priklauso_ir Šau
lių S-gai. 1935-38 m. Ž. U.M-jos 
moterų-šaulių būrio vadė. 1938- 
-40 moterų šaulių centro tarybos 
švietimo vadovė, o taip pat Lie
tuvoje leisto moterų šaulių žur
nalo "Šaulė" redaktorė. Saulių 
S-gos siųsta, kaip moterų šau
lių atstovė, lankėsi Suomijoje 
ir vizitavo Latvijos ir Estijos 
šaules. J. A. V-se nuo 1958 
m. Šaulių S-gos centro valdybos 
narė ir Kario žurnale moterų 
šaulių skyrelio "ŠaulėT remtyje" 
redaktorė.

Ir kitose mūsų visuomeninėse, 
kultūrinėse bei šalpos organiza
cijose ėjo įvairias pareigas. 
Bendradarbiauja skautiškoje, 
šauliškoje ir kitoje lietuviškoje 
spaudoje. Išeivijoje teko dirbti ir 
pedagoginį darbą: Nurtingene 
kaip vaikų darželio vedėja, Det
roite šešt. mokyklos mokytoja. 
Lietuvoje kurį laiką dirbo Z. 0. 
M-jos buchalterijoje, bet labiau
sia buvo pamėgusi socialinę sri
tį, kurioje paskutiniu laiku, iki 
pasitraukiant iš tėvynės ir dir- 
bo;1938-40 Kauno m. moterų ir 
mažamečių darbo inspektorė, 
1941 m. Kauno m. socialinio ap
rūpinimo įstaigos vedėja ir 1942- 
-44 m. Savitarpinės pagalbos vy
riausio komiteto motinos ir vaiko 
globos vyr. referentė.

V.

1960 m. gruodžio mėn. 30 d. mirė mūsų my
lima mamytė Elena Surkovienė ir buvo palaidota 
Clevelando kapinėse.

Mūsų liūdesio valandoje ją atlankiusiems, pa- 
lydėjusiems į kapines, pareiškusiems spaudoje ir 
laiškais užuojautą, reiškiame nuoširdų 
dėkui: kun. M. Smirnovui, Mr. and Mrs. J. D. 
Ireland, Mrs. R. Mussun, J. ir M. Apanavičiams, 
Dr. ir B. Skrinskams, M. ir J. Mikoniams, A. Apa
navičiui, Clevelando skyriaus Birutietėms, ALTo 
Clevelando sk., LB Clevelando I Apyl., Clevelando 
Ramovėnams, J. ir B. Smetonams, Nagevičienei, 
P. Pacevičienei ir Pakūnams, O. Al. Mikulskiams, 
M. P. žiliams, V. J. Bartkams, E. Mažonui, L. A. 
Leknickams, Pr. Bliumentalienei, Malcanamš, Ė. 
J. Steponavičiams, B. S. Garlauskams, B. Pr. Mai- 
neliams, I. A. Jonaičiams, L. J, Shampagne, A. 
jackman, N. Velps, Z. Parpuch, M. J. Itomlens- 
kiams, A. B. Gražuliams, J. Inčiūrai, V. Kasakai- 
čiui, V. Biliūnui, P. Gruodžiui, A. Woinich ir sūnui 
ir kitiems mūsų prieteliams bei pažįstamiems.

Milita ir Vincas Apaniai su šeima
1961 m. sausio 30 d. Clevelandas, Ohio.
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