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JAV užsienių politikos posūkiai
Iš valstybės departamento 

sluoksnių paaiškėjo, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ieškan
čios Kongo krizės sprendimo, 
kurin galĮs būti Įtrauktas pro- 
komunistiško Lumumbos palei
dimas iš kalėjimo ir Įtraukimas 
Į Kongo vyriausybę.

Valst. departamento spaudos 
šefas Lincoln White- pareiškė, 
kad JAV remiančios Jungtinių 
Tautų pastangas, siekiant "iš
vengti civilinio karo Konge" ir 
"sukurti būklę, kurioje Kongo 
vyriausybė reprezentuotų visus 
žmones".

Whlte pareiškė, kad daugelis
Jungtinių Tautų grupių ir Įvairių 
valstybių diplomatai neoficia
liuose pasitarimuose iešką kelio 
taikai Konge Įgyvendinti. JAV 
dar nepradėjusi diplomatinių pa
sitarimų su Maskva tuo reikalu, 
pridūrė jis.

Komunistai ir eilė Azijos - 
Afrikos neutralių valstybių siekia 
Lumumbos galios atstatymo. JAV 
ligi šiol rėmė prezidentą Kasa- 
vubu, kurį palaiko armijos vadas 
gen. Mobutu, Įsakęs suimti ir 
kalėjiman Įmesti nušalintąjį 
premjerą Lumumbą. Pastarosio
mis dienomis valstybės departa
mente pradėjo stiprėti Įsitikini
mas, kad Lumumba turĮs būti 
paleistas ir Įjungtas Į plačios 
apimties vyriausybę.

Prez. Kennedy Įsakė iš naujo 
peržiūrėti visą Kongo problemą 
ir iš Kongo iškvietė iš Leopold- 
vilės pasitarimams ambasado
rių Clare Timberlake. JAV ad
ministracijoje didėja susirūpi
nimas, kad, rusų Įtakai augant 
Konge, ten vykstančios kilčių ko
vos galinčios išvirsti Į didesnĮ 
konfliktą ir tuo būdu sužlugdyti 
JT misijos pastangas bei auto
ritetą.

Jungtinėse Tautose Sovietijos 
delegatas Zorinas pasiūlė prez. 
Kennedžiui ir jo delegatui A. 
Stevensonui "kritiškai panagri
nėti" savo politiką Afrikoje. Esą, 
griežtas laikymasis NATO poli
tikos tik padidintų komplikacijas 
Afrikoje. Jo žodžiais, tokio kurso 
laikymasis tiesiog remtų kolo
nializmą.

Marokas painformavo Jungt. 
Tautas, kad jo karinis kontingen
tas nepildysiąs vadovybės Įsa
kymų, jei jie prieštarausią "ma
rokiečių sąžinei". Esą, Maroko 
karinis kontingentas pasilaksiąs 
po Jungt. Tautų vėliava, bet 
jausiąsis nevaržomas Įsakymų, 
kurie būsią priešingi Kongo in
teresams. Maroko kontingentas 
Konge siekia apie 3,000 vyrų. 
Jie greičiausiai būsią grąžinti 
namo šio mėnesio pabaigoje. Ke
lioms Afrikos valstybėms nuta
rus "atšaukti savo karinius kon

RAMINTA RUDAITYTEj 18 metų amžiaus, neseniai atvyko iš 
Lietuvos Į Chicagą, kur gyvena jos tėvelis Dr. Zigmnas Rudaitis, 
brolis ir sesuo.

E. Šulaičio nuotrauka

tingentus, tarptautinė kariuome
nė Konge sumažės iš 20,000 Į 
14,000.

JT Saugumo Taryboje pradė
tas svarstyti prez. Kasaviibu rei
kalavimas atšaukti Indijos atsto
vą DajalĮ, kuris ten veikia, kaip 
asmeninis gen. sekr. Hammar- 
skjoldo Įgaliotinis. Prez. Kasa- 
vubu taip pat Įspėjo Jungtines 
Tautas, kad Kongo armija kovo
sianti, bet nesileisianti nugin
kluojama. Esą, gen. sekr. Ham- 
marskjoldas žaidžiąs igniml, jei

PLANUOJA LAOSO NEUTRALUMU
JAV vyriausybė iššaukė Wa- 

shingtono ambasadorių W.G. 
Brown, kuris prezidentą KennedĮ 
painformavo apie būklę Laose.

Esama ženklų, kad JAV imsis 
iniciatyvos Laoso krizei išspręs
ti. Valstybės departamente esą 
svarstoma visa eilė galimų 
žingsnių. Vienas jų - tiesioginis 
kreipimasis Į Sovietijos vyriau
sybę, kad ji bendradarbiautų, pa
dedant baigti karą Laose. Kita 
galimybė - apeliacija Į Jungtines 
Tautas, siekiant susltabdyti in
tervenciją iš šalies.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
taip pat gali kreiptis Į Laoso 
premjero Boun Oum vyriausy
bei draugiškus kraštus, kad jos 
teiktų moralinę ir materialinę 
pagalbą kovoje su sukilėliais, 
kuriuos dabar atvirai ir tiesio
giniai remia komunistai iš Š. 
Vietnamo tiekimo bazių.

Jungtinės Amerikos Valstybės

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
ROMOJE

Italų studentai kovojo su po
licija priešais Austrijos amba
sadą Romoje tuo metu, kai Ita
lijos parlamento atstovai vos 
nepriėjo prie muštynių, svarstant 
opų Pietinio Tirolio klausimą.

Mažiausiai 25 policininkai ir 
dar nenustatytas studentų skai
čius atsidūrė ligoninėse. Studentų 
demonstracijos prieš Austrijos 
reikalavimus Romoje tęsiasi jau 
eilę dienų, bet demonstrantų nuo
taikos ypač Įkaito, parlamentui 
pradėjus debatus.

Pietinis Tirolis, didžiąja da
limi apgyventas vokiškai kalban
čių gyventojų, buvo priskirtas 
Italijai po Pirmojo Pasaulinio 
karo. Viena paskutiniuoju metu 
pradėjo tvirtinti, kad Italija var
žanti tų gyventojų teises, ir rei
kalauja, kad Alto Adige sričiai 
būtų suteikta autonomija. 

yra linkęs pasiduoti tokiems so
vietų reikalavimams. Sovietų de
legatas Zorinas Saugumo Tary
bos debatuose buvo pareikalavęs 
"visas Kongo ginkluotas jėgas 
išimti iš politikos".

Kongo civilinės administraci
jos galva taip pat pasmerkė idėją 
padalinti Kongą Į Lumumbos ša
lininkų ir priešų zonas. "Mes 
neleisime, kad Kongas būtų pa
dalintas kaip Korėja, Vokietija 
arba Palestina. Jei reikės, mes 
kovosime prieš Jungtinių Tautų 
Įgulas," paskelbė jis.

taip pat nėra nurašiusios idėjos, 
kad būtų sušaukta daugelio val
stybių konferencija, bet pirmasis 
jos uždavinys būtų ieškoti prie
monių kovoms baigti ir karinių 
reikmenų tiekimui sustabdyti.

Iš savo pusės, naujoji JAV 
administracija esanti pasiruo
šusi remti visiškai neutralaus 
Laoso statutą. Vyriausybė jau 
pabrėžė, kad ji nenorinti Laoso 
padaryti kariniu savo partneriu 
arba ateigti karines bazes Laoso 
teritorijoje.

GALVAO GRĄŽINO
"SANTA MARIA"

"Plaukiojanti revoliucija" bu
vo baigta, kai kapitonas Hen- 
rique Galvao pagaliau sutiko per
duoti Brazilijos Įstaigoms prieš 
12 dieni; pagrobtąjį Portugalijos 
laivą Santa Maria su 607 kelei
viais ir priimti prezidento Jrnio 
Ouadros pasiūlytąją politinę glo
bą. Brazilijos prezidentas laivą 
netrukus perdavė Portugalijos 
Įstaigoms.

Iškėlus keleivius Į Recife uos
tą, laivas buvo nuplukdytas atgal 
prie tarptautinių vandenų ribos, 
ir Galvao grąsino jĮ nuskandinti, 
jei Brazilijos Įstaigos neleis pa
pildyti degalų, maisto ir geria
mojo vandens atsargų bei 
išplaukti atgal Į vandenyną. Bet 
Brazilijos atstovai, laivan Įvedę 
ginkluotus savo marinus, Įtikino 
Galvao, kad jis turĮs priimti 
savo draugo, naujojo Brazilijos 
prezidento Janio Ouadro pasiū
lymus. Derybų metu kapitono 
Galvao sukilėliai buvo nuginkluo
ti.

Pagal sutartĮ, Galvao sukilė
liams taip pat suteikta politinė 
globa, bet jie turĮ dar kurĮ laiką 
pasilikti Recife uoste, kai jų 
vadas gali vykti Į krašto gilumą.

Portugalijos Įstaigos paskelbė, 
kad jos pareikalausiančios bet 
kurio kompetentingo teismo nu
bausti kapitoną Galvao už plėši
kavimą, žmogžudystę ir keleivių 
bei Įgulos laisvių atėmimą. Pa
našus kaltinimas keliamas ir ge
nerolui Humberto Delgado, su
kilėlių paskelbtam "prezidentui", 
kuris tiesiogiai nedalyvavo laivo 
pagrobime, bet jam pritarė.

Santa Maria laivo kapitonas 
laivo pagrobimą pavadino pira
tišku veiksmu, kurĮ atliko komu
nistų apmokyti agentai.

Laivo keleiviai, kurie iškelti 
Į Recife uostą, skirstosi Į namus 
arba laukia laivo iškeliant jų 
bagažo, kurio tarpe yra 13 au
tomobilių. Dalis jų serga.

Iš Portugalijos ateinančiomis 
žiniomis, Santa Maria pagrobi
mas buvo tik dalis sąmokslo: 
turėjęs būti pagrobtas ir kitas 
keleivinis laivas. Bet Portuga
lijos Įstaigos,sužinojusios tą pla
ną, ėmęsi apsaugos priemonių.

♦ AUTOMOBILIŲ pramonė 
ateinančiomis savaitėmis ruo
šiasi paleisti iš darbo 80,000 
darbininkų. Šiuo metu rinkoje 
esama per 1 mil. neparduotų 
1961 m. modelių. Atleidimai pa- 
liesią 45,000 General Motors 
darbininkų, 20,000 American Mo
tors darbininkų, likusią dalĮ su
darys Ford ir Chrysler bendro
vių darbininkai.

Dailininkas Antanas Kučas, šiuo metu gyvenąs Vilniuje, su savo medžio raižiniais, ofortais ir ak- 
vatinom, dalyvavęs parodoje Kaune, Vilniuj, Rygoj, Taline ir Minske, visur sulaukė gražaus Įverti
nimo, pabrėžiant jo nacionalinĮ ir liaudišką kūrybos charakterĮ. Nuotraukoje vienas jo paveikslų: 
Pirmas sniegas Vilniuje, Švenčionių gatvėje.

Jungtiniu Tautu klaidos Konge
JT geu sekr. Hammarskjoldas Saugumo Tarybos posėdyje pa

reikalavo platesnės galios Jungtinių Tautų misijai. Ar ji būtų nau
dinga, JT sekretoriatui tęsiant dabartinę politiką, atsako britų 
laikraštininko Douglas Brown (Daily Telegraph) straipsnis, kurĮ 
čia pateikiame. Autorius ištisas savaites vietoje stebėjo Įvykius 
ir priėjo išvados, kad JT misija ten turi ne dievus vaidinti, o 
imtis tikros pagalbos priemonių.

Dabartinę būklę Konge ne
reikia vertinti perdaug pesimi
stiškai, iš Jungtinių Tautų nepa
jėgumo daryti perdėtas išvadas. 
Konge Jungtinių Tautų Organi
zacija sušlubavo ne kaip idealios 
pasaulinės tvarkytojos pavyzdys, 
bet vien tik kaip organizacija, 
todėl tą reikalą galima pataisyti.

Niekas neginčys, kad JTO,kaip 
pasaulinės vyriausybės branduo
lys, turėjo labai ribotas gali
mybes. Korėjoje buvo galima 
rasti sprendimą tik sutapimo dė
ka, nes normaliai JTO gali ką 
nors nuveikti, tik ablems didie
siems jėgos blokams ir didelei 
neutralistų daliai pritarus.

Tokia buvo pirmoji sąlyga 
Jungtinių Tautų akcijai Konge, 
kuri buvo gana efektingai pra
dėta. Visoms Afro-Azijos val
stybėms nusistačius Konge ne
kurti šaltojo karo arenos, at
sisakė ir rusai bandymų pada
ryti jĮ savo satelitu.

Tuo metu tereikėjo, kad Jung
tinių Tautų suorganizuotas ka
rinis kontingentas užpildytų lai
kinę administracijos tuštumą ir 
apsaugotų baltuosius gyventojus, 
kurių gyvybėms tada grėsė pavo
jus. JT Komanda tai atliko labai 
puikiai.

Kad viskas vėliau pakrypo Į 
blogąją pusę, nereikia to pri
skirti vien Nasserio ir Nkru- 
mos intrigoms. Kad Konge at
sirado naujas šaltojo karo ži
dinys, didele dalimi prie to pri
sidėjo JT Komandos nepajėgu
mas reikalus nukreipti teisinga 
linkme.

Vienas iš svarbiausių faktų 
yra, kad vieni belgai būtų pajėgę 
sulaikyti visuomeninės santvar
kos irimą. Tai, iš vienos pusės, 
nėra jų pagyrimas. Jie nespėjo 
ar nenorėjo suspėti kongiečlus 
paruošti savivaldai, prieš pasi
traukdami iš krašto. Bet jie ten 
buvo taip reikalingi, kad visi 
kiti argumentai turėjo atkristu 
Jei pik. Mobutu su belgų pagalba 
išlaikė pakenčiamai veikiančią 
administraciją, arba jei prez. 
Tschombe, belgų specialistų pa- 

gelbstimas, išvengė chaoso .vieš
patavusio kitose krašto dalyse, 
tai aiškiai matomas ir vaistas, 
kuris būtų ligonĮ gelbėjęs.

Galbūt ir JT organizacija bū
tų pripažinusi tą faktą, jei ne 
neutrallstinis Hammarskjoldo 
sekretoriatas. Vakarai neprieš
taravo belgų grĮžimui Į Kongą. 
Nėra Įrodyta, kad ir komunisti
nis blokas būtų norėjęs matyti 
tokĮ brangų kasnĮ subyrant Į ga
balus. O jaunosios afrikinės val
stybės labiau buvo suinteresuo
tos pastovumu Konge, negu ku
riame kitame krašte. Jos tai 
parodė vėliau ir JT plenumo 
sesijoje, kai beveik visos buvu
sios prancūzų kolonijos balsavo 
uš Kasavubu delegacijos pripa
žinimą, tuo siekdamos Ištraukti 
kraštą iš chaoso, kurio troško 
tik ambicingi demagogai, kaip 
Nkruma ir Sekou Tourė.

Taigi, ne didžiosios valstybės 
arba didžioji Afrikos kraštų da
lis užsimerkė prieš realybę.Pir
masis belgų grĮžimui atkakliai 
priešintis pradėjo neutralistinis 
JT sekretoriatas, užhipnotizuo
tas taip vadinamuos afro-azijatų 
paramos Lumubai. JT misija su

T arp daugybės auklių, vaikas be galvos...

kliudė, kad nepriklausomybės 
procesas atsipalaidavusios Kon
go Jėgos susirastų sau priklau
sančią vietą. JT misija Įvedė 
šaltąjĮ karą ten, iš kur abu di
dieji "partneriai" buvo linkę sa
vu noru atsitraukti.

Indas Dajalis, kuris ten veikia, 
kaip asmeninis Hammarskjoldo 
Įgaliotinis, tebelaiko kalinamąjį 
Lumumbą ne vien tik legaliai 
išrinktu premjeru, bet ir misti
niu tautos vadu, čia reikia pa
stebėti tris momentus: 1) prieš 
nepriklausomybę atgaunant pra
vesti rinkimai dabar neturi jo
kios reikšmės; 2) buvęs Belgų 
Kongas nesudaro jokios tautos; 
3) šlzofrenikas Lumumba, kuris 
buvo nuverstas ir pažemintas, 
šiandien tėra tik figūrėlė Afri
kos Hitleriu besiruošiančio tapti 
demagogo Nkrumos žaidime. 
Dejalis taip pat neteisingai tiki
na, kad esąs Jungtinių Tautų rei
kalas išspręsti, kas turi valdyti 
Kongą. Kaip Indijos politikas, 
Dajalis galbūt turi pagrindo skel
bti tokias pažiūras, bet kam jis 
jas turi primetinėti visam pa
sauliui.

Jo gerai apmokami valdininkai 
yra surinkti iš visų kraštų, kurie 
istorijos eigoje nevaidino di
desnės rolės. Bet jie dabar lin
kę Įsivaizduoti, kad sudarą 
pasaulinę vyriausybę. Net keista, 
kad kongiečiai su kelių šimtų 
belgų pagalba kai kur pradeda

Nukelta Į 2 psL)
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Pavojingi nuotykiai PINIGU IR DOVANU PROBLEMOS
Tik vieną kartą Michelis Hol

lardas sulaužė savo paties nusi
statytą taisyklę — sieną pereiti 
tik dienos metu, — ir tas su
laužymas jam vos neatnešė mir
ties.

ŠI kartą Michelis grižo iš Ber
no. Jis buvo pasivėlavęs, jam 
būtinai reikėjo skubėti l Pary
žių; jis nusprendė atsisakyti nak
vynės Nyone ir tamsoje pereiti 
sieną.

Buvo labai tamsi vasaros nak
tis. Michelis tebebuvo dar Švei
carijos teritorijoje, maždaug 800 
metrų atstume nuo sienos, kai 
iš miško, visai netoli savęs, iš
girdo vokišką "Halt!" Jis su
stojo, kaip sustyręs, ir sulaikė 
kvapą.

Įsakymas buvo pakartotas, Tuo 
pat metu Michelis išgirdo tylų 
šautuvo saugiklio nuleidimą.

Michelis nežinojo, kaip elgtis. 
Įsakymas buvo šūkteltas vokiš
kai, o šioje Šveicarijos dalyje 
juk kalbama prancūziškai. Taigi, 
šveicarų pasienio sargybinių 
greičiausiai ten nebuvo.

Kas ten bebūtų — dar neaiš
kiau, kaip jj galėjo pastebėti to
kioje tamsoje? Jis pats nieko 
nematė ir ligi čia buvo atėjęs 
tik naktį šviečiančio kampaso 
pagalba.

atsargumą. Cigaretės žarija 
aiškiai žibėjo naktį. Jis išsi
traukė iš švarko atlapo segtuką 
ir deganti cigaretės galą pasku
bomis prisegė prie medžio žmo
gaus galvos aukštyje. Paskui su
sirietęs spruko priešinga krypti
mi.

Po kelių sekundžių įsakymas 
buvo dar kartą pakartotas ir 
netrukus nakties tamsą suaižė 
du šūviai. Greičiausiai vokiečiai 
šovė l tebežėruojantj cigaretės 
galą.

Laimė, kad tai buvo "Players", 
galvojo Michelis Hollardas, už 
dviejų valandų saugiai sėdėdamas 
Paryžiaus traukinyje. Taip ilgai 
ant šakos nebūtų degusi jokia 
"Gauloise", 
"Gauloise".

net prieškarinė

Pik. Cartwright, tipiškas ka
riškis civiliniuose drabužiuose, 
priėmė ji išskėstomis rankomis. 
Bet, vos tik jis pamatė kruviną 
ženklą virš Michelio akies, jo 
nuoširdumas iš karto dingo. 
Griežtu balsu pareikalavo pasi
aiškinti.

Baigęs Michelis gavo pirmąjį 
tarnybini pamokslą. Ne slaptojo 
agento reikalas, aiškino pulki
ninkas, traukinyje leistis l kal
bas su nepažįstamaisiais, juo 
labiau išreikšti savo . patriotini 
nusistatymą. Jis elgęsis, kaip 
kvailys, ir jeigu reikalas būtų 
baigęsis, liūdnai, tai ne dėl kieno 
nors kito kaltės...

Pamokslą Michelis išklausė 
tylėdamas. Jis gerai žinojo, kad 
pulkininkas kalbėjo tiesą.

*
Beveik metais vėliau, 1942 lap

kričio 8, Michelis Hollardas, ap
sirengęs. įprastine uniforma, sė
dėjo III klasės vagone. Bagažo 
tinkle virš galvos gulėjo bulvių 
maišas su svarbiomis žiniomis 
britų pasiuntinybei Berne.

Netrukus jam paaiškėjo, kad 
du iš jo trijų bendrakeleivių 
—stora moteris ir miestietiškai 
atrodąs vidutinio amžiaus vyras 
--buvo defetistai. Nors jų pasi
kalbėjimas erzino MichelJ, jis 
stengėsi valdytis ir tylėti. Bet, 
kai moteris pastebėjo, kad iš 
tikrųjų būtų visiškai vistiek, kas 
laimės karą — tarp vokiečių 
ir anglų nesą jokio skirtumo, 
jis neiškentė:

—Tai netiesa! Tai skirtumas 
tarp vergijos ir laisvės. Ir pran
cūzas, kuris kitaip galvoja, yra 
arba idiotas arba išdavikas!

GERA CIGAREČIŲ MARKE

Kol jis palaispniui susivokė, 
kad stovis prieš tamsoje pakly
dusius vokiečių patrulius, jam 
staiga dingtelėjo, kodėl j{ pa
matė: jis rūkė!

Per pasikalbėjimus Berne pap
rastai britas Išsiimdavo naują 
"Players" pakuti, iš kurio jie 
drauge rūkydavo. Atsisveikinant 
paprastai pusiau išrūkytas paku
tis būdavo atiduodamas Mi- 
cheliui, kuris, nors ir mažai rū
kė, ji pasiimdavo, kaip ir kokj 
talismaną. Savo Įprastinę tai
syklę — cigaretę užsidegti tik 
perėjus sieną — ŠI kartą Jis pravažiavus pro būdelę, netikė- 
buvo visiškai užmiršęs.

Michelis tyliai keikė savo ne

KETVIRTASIS VYRAS
Tą akimirką traukinys Įvažiavo 
Besanconą. Perono pradžioje 

stovėjo vokiečių karinės polici
jos būdelė. Michelio vagonas buvo 
traukinio priešakyje, ir jiems

t

JT klaidos...
(Atkelta iš 1 psL) 

išbristi iš chaoso, o dideles al
gas gaunantieji JT "ekspertai" 
dairosi, nežinodami ko grieb
tis. Neturėdami ko veikti, jie 
daug kalba, ir juo daugiąu kalba, 
juo labiau patenka l "supernau- 
tralizmo" debesis.

Ir tuo atveju, jei Jungt. Tau
tų misija nesugebės realiau pa
žvelgti l tikrovę, Kongo perspek
tyvos tuo tarpu nėra tragiškos. 
Situacija, panašiai l "Ispanijos 
pilietini karą”, kaip nuolat kalba 
Hammarskjoldas, tuo tarpu nėra 
rimto pagrindo, o jeigu gene
rolui Mobutu būtų leista išplėsti 
savo galią ir J chaotiškąStanlėy- 
vilę, tas pavojus visai dingtų.

Rusija tuo tarpu Afrikon eina 
labai atsargiai, Įkeldama koją 
tik l iš anksto gerai paruoš
tas pozicijas. O kas liečia nepri
klausomos Afrikos viešąją opi
niją, tai jos simpatijos vienai ar 
antrai pusei aiškiai suskilusios, 
ir slapti pavojai nekyla.

Ne pašaliečiams spręsti, ar 
Kongas turi išlikti suvienytas ar 
suskilęs. Net stiprios centrinės 
vyriausybės egzistavimas nėra 
nesuderinamas su federacija su 
Katanga: prezidentai Kasavubuir 
Tschombė galėtų likti sąjungi- : 
ninkals.

Tiesa, Katangos ir Kasai pro
vincijose vyksta dar kilčių ko
vos, kurias JT kariuomenė veltui 
bando sustabdyti. Tai yra proble
ma, kurią belgai buvo nutylėję 
ir tik iš dalies išsprendę. Bet 
jai sutvarkyti nedaug tepagelbės 
nei JT misija, nei Nkrumos rei
kalaujama "afrlklnė vyr. koman
da", nors jos veiktų ir šimtą 
metų. Geriausiai tą klausimą pa
likti pačiam išsispręsti, O jei 
iš viso ką galėtų pagelbėti, tai 
kongiečių savivalda, nustatydama 
rėmus, kuriuose Įvairūs kilčių 
interesai rastų labiau patenki
namą pusiausvyrą.

Geriausia, ką Hammarskjoldas 
dabar galėtų padaryti, tai suma
žinti savo organizaciją. Ji gal 
dar daug mėnesių būtų naudinga, 
telkdama tikrą pagalbą, bet nuo 
valdovo ir teisėjo sosto turėtų 
garbingai nulipti.

tai ketvirtasis keleivis, ligi tol 
tariamai miegojęs kertėje, iškišo 
galvą pro langą ir sušuko:

—Friedrich, ateik čia su ke
liais vyrais!

Michelis užtenkamai suprato 
vokiškai, kad suvoktų būklės pa
vojingumą. Traukiniui lėtinant 
greiti, jis atsistojo, norėdamas 
išeiti iš kūpės. Bet ketvirtasis 
kelevis užbėgo už akių ir bandė 
uždaryti kūpės duris. Michelis 
vos suspėjo tarpdurin įsprausti 
savo batą.

Prasidėjusiose grumtynėse 
Michelis gavo smūgi J antaki, 
bet jam pagaliau pasisekė išsi
veržti pro duris ir savo priešui 
smogti alkūne j pilvą taip, kad 
tas neteko kvapo.

Tai buvo jo laimė. Po kelių 
minučių vokiečių seklys ji būtų 
atidavęs vokiečių karinei poli
cijai su visais pavojingais do
kumentais bulvių maiše. Tai bū
tų reiškę Michelio galą. Bet jis 
spėjo, prieš policininkams at
vykstant iššokti ant bėgių ir dingti 
tarp vagonų.

*
Po aštuonlų valandų Michelis 

paspaudė britų pasiuntinybės 
Berne durų skambutį Kaip visa
da, jj priėmė majoras B., kuris

DIDELE NAUJIENA
Po pamokslo brito veidas Vėl 

staiga pragiedrėjo, kaip anksčiau 
buvo staiga apsiniaukęs.

—O dabar, — pasakė jis šyp
sodamasis, -- turiu jums pra
nešti didelę naujieną. Britų ir 
amerikiečių kariuomenės išsi
laipino ir jau spėjo įsitvirtinti 
šiaurinėje Afrikoje.

Jis išėmė iš spintos bonką ir 
pripildė tris stikliukus gelsvu 
skysčiu. Trys vyrai susidaužė. 
Tai buvo pirmasis viskės stik
liukas, kuri Micheliui teko gerti 
nuo karo pradžios.

—O dabar prie darbo, — pa
sakė pik. Cartwright. — Aš pra
šiau poną B., kad jis tamstą 
atvestų pas mane, nes mums rei
kia tamstos pagalbos. Mes dar 
nenujaučiame, ką vokiečiai da
rys, tačiau laukiame gana dras
tiškos reakcijos. Jie tikrai siųs 
l Afriką pastiprinimus ir galbūt 
okupuos laisvąją Prancūzijos zo
ną. Galbūt jie įsiverš ir l Ispa
niją arba J Italiją. Kiekvienu at
veju, jų • dalinių judėjimas mums 
ŠĮ tą išduos, ir dabar tai svar
biausias tamstos uždavinys. 
Tamsta ligšiol mums atgabenai 
naudingų informacijų, ir tikime, 
kad galėsi jų dar daug daugiau 
surinkti.

Paskutinis sakinys Micheliui 
Hollardui buvo kažkas negirdėto. 
Jis niekad ligšiol nebuvo pagir
tas ir niekada nebuvo gavęs aiš
kaus uždavinio. Jis staiga pajuto, 
kad po ilgo ir sunkaus bandymo 
pripažintas lygiu partneriu, iš 
kurio dar "daug daugiau" laukia
ma.

Pasiryžęs neapvilti savo darb
davių, jis dar pats tada nenu
jautė, kiek ir kokių lemiamų 
žinių netrukus galės jiems pa
tiekti.

Pasikalbėjimui pasibaigus, pik. 
Cartwright abiem rankom paėmė 
Michelio ranką.

’—Neužmirškite, —kalbėjo jis, 
--ka8 mes tamsta pasitikime. 
Bet, — pridūrė šypsodamasis, 
—daugiau jokių incidentų trauki
niuose!

(Bus daugiau)

• Atpigintu knygų iki 90 
nuoš. galima įsigyti iš Ga
bijos leidyklos, kuri knygų 
išpardavimą pratęsė iki va
sario 15 d. Sąrašai siunčia

si kartą nuvedi. JJ ne l savo mi parašius šiuo adresu : 
britų Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 

haven 21, N. Yo
darbo kambarį o šefo, 
karinio atache, kabinetą.

Nekalbant apie didžiąsias vi
daus ir užsienių politikos prob
lemas, kiekvienam Baltųjų Rūmų 
šeimininkui daug rūpesčių suke
lia pinigai, dovanos, slaptoji 
tarnyba ir svečiai.

Iš paviršutiniškų amerikinės 
spaudos aprašymų galima susi
daryti įspūdi, kad prezidentai 
gyveną didelėje prabangoje. Ra
šoma apie specialius lėktuvus, 
apie 72 tarnus, kurių algos mo
kamos iš valstybės iždo, apie 
privatines jachtas ir liuksusinių 
automobilių parką...

Tai skamba labai gražiai, bet 
prezidentų asmeninės sąskaitos 
bankuose kalba ką kita. Nes iš 
ilgos prezidentų eilės tik dviem 
pasisekė ši tą sutaupyti.

Vienas buvo William Howard 
Taft, Theodoro Roosevelto įpė
dinis. Jis pasisakė savo įpėdiniui, 
kad jam pasisekę padėti bankan 
100,000 dolerių. Dar taupesnis 
buvo Calvin Coolidge, kuris bu
vo garsus bevelk šykštumu. Jam, 
pvz., nieko nereikšdavo detekty
vui priminti, kad tas jam likęs 

. skolingas penkis centus, kai jie 
drauge ką nors pirkę.

Prezidentų finansinė būklė dar 
pasunkėjo, kai paskutiniaisiais 
Hooverio prezidentavimo metais 
(1932), ūkinės krizės įtakoje, buvo 
nutarta apdėti mokesčiais prezi
dento algą. Jau 1944 metais val
stybė atimdavo beveik pusę pre
zidento asmeninės algos (repre
zentacijos sumos neapdedamos 
mokesčiais) mokesčių pavidale.

Hooveris buvo multimilijonie
rius, kaip ir jo įpėdinis Franklin 
D. Rooseveltas. Bet Harry Tru- 
man, pvz., nebuvo turtingas, ir 
tik apsukrios jo žmonos Bess 
dėka pirmaisiais prezidentavi
mo metais buvo įmanoma jiems 
suvesti galą su galu. Valstybės 
iždas apmoka algas tarnams, bet 
neduoda maisto. Trumanas turė
davo kas mėnesi apmokėti apie 
2000 pietų iš savo kišenės, ir tik
rai jis neperdėjo, kartą Washing- 
tono spaudos klube pareikšda- 

, mas,'kad labai dažnai vakare 
valgąs valstybinių pietų liku
čius. Jo asmeniniams reika
lams kas savaitę likdavo po 50 
dolerių, ir tikrai tai nedidelė 
suma galingiausiam pasaulyje 
vyrui.

Hooverio, žymiausio respubli
konų partijos vyro ir didžiausio 
Trumano politinio priešo, gar
bei reikia pasakyti, kad jis, kai 
jau depresija buvo galutinai 
pašalinta, iškovojo prezidento al
gos pakėlimą nuo 75,000 dolerių 
iki 100,000 dolerių (dabar moka
ma 150,000 dol.) per metus. To 
pasėkoje Trumanas paskutiniai
siais dvejais savo tarnybos 
metais jau neturėjo didelių fi
nansinių sunkumų.

Tuo tarpu prez. Eisenhoweris 
niekada neturėjo finansinių rū
pesčių, nes šalia prezidento al
gos jis, kaip armijos generolas, 
gavo iki gyvos galvos mokamą 
atlyginimą ir be to dar, kaip bu
vęs Columbia universiteto prezi
dentas, atatinkamą pensiją. Ir jo 
knyga "Crusade in Europe",kuri 
eilę metų buvo viena iš labiau
siai perkamų knygų, atnešė jam 
šimtus tūkstančių dolerių.

Neturi finansinių rūpesčių Ir 
prez. Kennedy, kuris yra kilęs 
iš vienos turtingiausių Ameri
koje šeimų.

Viena iš kebliausių problemų 
yra dovanos. Sena, kaip Ameri
kos prezidentų istorija, ir neiš
spręsta, kaip Washingtono lai
kais. Ar prezidentas turi dovanas 
imti, ar atmesti?

Šioje srityje nėra jokio įstaty
mo, ir prezidentas turi teisę pri
imti visas dovanas. Nes, pvz., 
geros valios ūkininkas, iškilmin
gai pasiūlydamas naujos atmai
nos bulvių maišą, arba mokyk
linio amžiaus vaikas, kuris iš 
sutaupytų centų nepajėgė nupirkti 
brangaus dalyko, būtų labai nu
viltas ir įžeistas, jeigu Jo do
vaną atmestų. Reikia, pvz., ne
užmiršti, kad JAV mokyklų vai
kai rinko centus, norėdami prez. 
Franklin D. Rooseveltui pastaty
dinti maudymosi baseiną Baltuo
siuose Rūmuose.

Washingtonas ėmė knygas ir 
javus, bet atsisakinėjo imti bran
gaus kristalo servizus.

Prezidentas John Ouincy (1825 
-1829) prisipažino: "Nevisada 
lengva rasti ribą tarp garbingos 
dovanos ir bandymo papirkti." 
Pilietinio karo didvyris, Lincol- 
no generolas ir prez. Granto f- 
pėdinis, ėmė visa, kas buvo duo
dama. Jis priėmė vilą Philadel- 
phijoje, kaštavusią 50,000 do
lerių, jis priiminėjo cigarus ir 
vyną. Jis galvojęs, kaip jo laikų 
istorikai teigia, kad Kalėdos tę
siasi ištisus metus. Piniginiuo
se reikaluose buvo toks naivus, 
kad vėliau tapo nesąžiningų spe
kuliantų auka ir mirė be cento.

Thomas Jefferson, trečiasis 
respublikos prezidentas, laikė
si labai griežtų principų: nesi
leido ką nors dovanojamas. Net 
sūri, kuri jam buvo atsiuntę o- 
landai imigrantai, jis liepė pa
sverti ir pinigus, pagal tuo
metinės rinkos kalnas, pasiųsti 
dovanų davėjams. Savo princi
pą jis buvo suformulavęs saki
niu: "Valdymo menas susideda iš 
meno būti sąžiningu."

Respublikonų partija savo rin
kiminę kampaniją 1952 metais 
vedė šūkiu "Galas korupcijai" 
—ir tuos rinkimus laimėjo. Rei
kalas sukosi apie keletą šaldytu-
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įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

vų, kuriuos viena interesantų 
grupė buvo padovanojusi Tru- 
manul ir jo patarėjams. Kelių 
įtakingų kolumnlstų pagalba šal
dytuvų istorija buvo nepaprastai 
išpūsta, nors Trumanas galėjo 
įrodyti, kad jis apie tą dovaną 
sužinojo tik tada, kai ji jau buvo 
pastatyta ir prijungta.

Paskutiniuose rinkimuose do
vanų tema buvo neliesta. Nes 
ir Eisenhwerl, kuris prikišo 
tą reikalą Trumanui, buvo ga
lima pakaltinti. Tiesa, jis pa
reiškė, kad niekada neėmęs do
vanos, kuri vėliau galėtų būti 
panaudota kurios nors grupės in
teresams. Adamso aferos proga 
jis pabrėžė, kad esama dovanų, 
kurios duodamos su išskaičia
vimais, ir dovanų, kuriomis iš
reiškiama draugystė. Bet prak
tikoje ši skirtumą sunku išvesti.

Eisenhoweris ėmė arklius, 
veršius, kiaules, avis, vištas, 
net motorizuotą golfo vežimėli. 
Draugai jam įrengė golfo pie
velę, kuri kaštavo 3,000 dole
rių. Mamie Eisenhower priėmė 
bebrų kailius, iš kurių vėliau 
pasisiūdino kailinius, čia išvar
dijant tas dovanas, nenorima pa
sakyti, kad Eisenhoweris blogai 
elgėsi. Tai tik rodo, kokia sunki 
yra dovanų problema.

(Bus daugiau)

* JAV kongreso atstovas Fran
cis E. Walter pareiškė, kad Jung
tinėse Valstybėse šiuo metu esą 
25,000 užgrūdintų komunistų, 
siekiančių nuversti JAV valdžią 
ir gaunančių instrukcijas iš So- 
vietijos. Komunistų partija po 
Korėjos karo mažėjusi iki 1957 
metų, kada Aukščiausias Teis
mas apsunkino jų nuteisimą. Nuo 
to laiko komunistai vėl pradėjo 
plėsti savo veiklą.

♦ BELGUOS vyriausybė pa
skelbė, kad ji esanti linkusi tar
tis su nepriklausoma pasiskelbu
sios Ruandos politiniais vadais, 
bet ji tebesanti atsakinga prieš 
Jungtines Tautas už visą Ruanda 
-Urundi teritoriją ir išlaikysianti 
savo autoritetą administraci
niuose reikaluose.

oJanos *s ra
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A. A. ANTANAS KASAKAITIS DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (41) DESZO ARYAY

užgrūdintas kovotojas ir taurūs mokytojas Slogių sapnų naktys
Lietuvių tauta neseniai 

neteko vieno seniausių ir 
nenuilstamų kovotojų už 
lietuviškumų, patyrusio pe
dagogo a. a. Antano Kasa- 
kaicio. Praeitų metų gruo
džio 21 d., po ilgos ligos 
Chicagoje, velionis atsisky
rė su šiuo pasauliu sulaukęs 
91 m. amžiaus.

A. a. Antanas Kasakaitis

Antanas Kasakaitis gimė 
1870 m. birželio 13 d. Suba
čiškių kaime, Gudelių valse., 
Mariampolės apskr. skait
lingoje ūkininko šeimoje. 
1889 m. baigęs Veiverių 
Mokytojų Seminarijų, kaip 
daugelis ano meto lietuvių 
mokytojų negalėdamas iš 
rusų caro valdžios gauti vie
tos Lietuvoje, turėjo keltis 
į Lomžos gub., Lenkijoje. 
Ten tuo laiku dirbo daug 
lietuvių mokytojų — J. ir 
A Vokietaičiai, V. Palukai
tis, A. Škėma, Sluoksnaitis, 
St. Kairiūkštis ir kiti.

Būdamas svetimoje že
mėje palaikė ryšius su lietu
viais mokytojais, svajoda
mas grįžti Į savųjį kraštų. 
1905 m. buy.o yienas Lietu
vių Mokytojų Sųjungos Vil
niuje steigėjų.

1906 m. atsisadus dau
giau laisvės Rusijoje ir caro 
valdžiai leidus lietuviams 
mokytojams dirbti Lietuvo
je, A. Kasakaitis su šeima 
grįžta Lietuvon, kur skiria
mas pradžios mokyklos mo
kytoju Surviliškyje, Kėdai
nių apskr., ant gražių Ne
vėžio krantų, čia A. Kasa
kaitis, pilnas energijos ir 
idealizmo, be tiesioginio mo
kytojo darbo, pradeda lie
tuvybės darbų su a. a. vysk.
K. Paltaroku, tuometiniu 
Surviliškio parap. vikarų. 
Platina lietuvių knygas bei 
spauda, įsteigia blaivybės 
draugijos skyrių. 1913 m. 
už lietuviška veikla, kaipo 
politiniai nepatikimas, rusų 
valdžios vėl iškeliamas iš 
Lietuvos į Lenkiją ir apsi
gyvena Varšuvoje, kur ski
riamas pradžios mokyklos 
vedėju, čia A. Kasakaitis 
įsijungia į Varšuvos lietu
vių kolonijos veikla. Jis il
gus metus vadovauja Var
šuvos lietuviii susišelpimo 
draugijai, o kuriantis Ne
priklausomai Lietuvai, pir
mininkauja Lietuvos vals
tybininkų sąjungai.

Užmezgus diplomatinius 
santykius su Lenkija A. Ka
sakaitis Lietuvos vyriausy
bės skiriamas pirmuoju 
konsuliariniu atstovu Var
šuvoje, kurias pareigas ei
na iki 1920 m., kada Želi
govskis smurtu okupuoja 
Vilnių.

1923 m. išsipildė jo sva
jonė ir A. Kasakaitis su vi
sa šeima grįžta Lietuvon, 
kur skiriamas švietimo Mi
nisterijos vidurinių mokyk
lų inspektorium. Tas parei
gus eina iki pasitraukimo į 
pensijų — 1936 m.

Dirbdamas švietimo Mi
nisterijoje 1926-1936 m. bu
vo knygų leidimo komisijos 
narys, 1929-32 m. lietuvių 

kalbos rašybos komisijos 
narys ir 1925-30 m. redaga
vo Šviet. Ministerijos lei
džiamų, žurnalų „švietimo 
Darbas”.

A. Kasakaitis reiškėsi vi
suomeninėje veikloje ir Lie
tuvoje. Jis buvo Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti 
Kauno skyr. pirmininku iki 
1940 m. ir Kauno Jacht Klu
bo vicekomandierium. Taip 
pat priklausė Liet, šaulių 
Sąjungai.

Už nuopelnus lietuvių 
tautai ir už ilgametį peda
goginį darbų, Lietuvos vy
riausybės 1928 m. buvo ap
dovanotas Gedimino ordino 
III laipsniu.

A. Kasakaitis reiškėsi ir 
spaudoje: 1905-1908 m. ben
dradarbiavo Vilniaus žinio
se. Vėliau pedagoginiais, 
kalbos ir kitais klausimais, 
rašė švietimo Darbe, Lietu
voje, Lietuvos Aide, Tautos 
Mokykloje, Trimite, o atvy
kęs 1950 m. į Jungt. Ameri
kos Valstybės — Drauge ir 
Karyje. Išvertė į lietuvių 
kalbų H. Spencerio — Pro
to, doros bei kūno auklėji
mas ir V. Smolenskio — 
Lenkų tautos istorija.

Buvo nuolatinis Dirvos 
skaitytojas.

Gyvendamas svetur iš
auklėjo savo šeimų lietuviš
koje dvasioje ir savo vai
kams davė galimybės baigti 
aukštųjį mokslų. Vyriausias 
sūnus Vytautas — inžinie
rius, kaipo Sibiro Lietuvių 
Bataliono karininkas 1919 
m. buvo bolševikų nužudy
tas Altojaus kalnuose, Si
bire. Kiti du sūnūs — Jur
gis ir Kazys — teisininkai, 
o dvi dukterys — Marija ir 
Ona — dirbo Lietuvoje, 
kaip gimnazijos mokytojos. 
Visi gyvena dabar Chicago
je. Prieš porų metų a. a. A. 
Kasakaitis palaidojo savo 
žmonų Leokadijų.

Praėjusių metų gruodžio 
24 d. A. Kasakaitis buvo 
palaidotas Chicagoje — šv. 
Kazimiero kapinėse, palydė
tas savo šeimos ir daugelio 
draugų. Koplyčioj, atsisvei-

Graži dovana visiems 
Naujų metu 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Hlay Hi-Fi Recorde

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

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI” 

(M.v Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

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

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

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

kindami su- velioniu, jaut
rias kalbas pasakė — prof.
M. Krikščiūnas — savo ir 
Šviet. Ministerijos buvusių 
bendradarbių vardu, adv. 
Jonas Našliūnas — L. T. 
Akad. Sambūrio ir Neoli- 
thuanų vardu, bei J. Tamu
lis — Chicagos lietuvių mo
kytojų vardu. (pr)

Naujai išrinktoji Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės val
dyba: kun. A. Jaunius, A. Juškevičius, K. Dočkus, M. Baukus, A. 
Zailskas, G. Ročkienė ir V. Zalatorius.

Ed. Šulaičio nuotrauka

ŽUVUSIEMS PAMINKLAS CHICACOJ 
KAŠTAVO <9,554.00

Idėja statyti paminklą žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės gimė 
gal ne vieno visuomenės veikėjo 
galvoje, bet ši idėja būtų mirusi, 
jei nebūtų atsiradę jos vykdytojų.

Tėvai jėzuitai, turėdami skly
pą, kreipėsi į L.. V. S. Ramovės 
centro valdybą, pasiūlydami tokią 
idėją įkūnyti. Ramovėnų centro 
valdyba nutarė imtis iniciatyvos. 
Vienam iš savo pareigūnų pave
dė sudaryti Laisvės muziejaus ir 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo statymo komitetą, 
kviečiant dalyvauti, be Chicagos 
ramovėnų skyriaus atstovų, dar 
ir Karių Savanorių — Kūrėjų, 
Lietuvos Šaulių Sąjungos ir Kun. 
Birutės Karių Moterų Šeimų 
Draugijos atstovus. Visų čia pa
minėtų organizacijų atstovai gy
vai šiam reikalui pritarė ir bend
ras visų keturių karinių or
ganizacijų komitetas buvo su
darytas.

Visuomenė į šio komiteto at
sišaukimą atsiliepė visu nuošir
dumu. Buvo ir stambesnių 
aukotojų: J. ir O. Gradinskai 
—200 dol., Dr. L. Kriaučeliū- 
nas — 100 dol., Dr. Pr. Jaras 
—100 doL, J. Lieponis — 100 
doL, M. R. S. -- 101 dol. ir J. 
Gribauskas -- 100 dol. Aukų rin
kime pasižymėjo kaulys Šiaučiū
nas, surinkęs 200 dol. ir ramo- 
vėnas M. Maksvytis, surinkęs 100 
dolerių.

Komitetas turėjo daug posė
džių, kartais drauge su L. V. S. 
Ramovės centro valdyba, dažnai 
dalyvaujant pakviestiems įvairių 
sričių žinovams. Tačiau pagrin
dinis paminklo statymo darbas, 
buvo vykdomas L. V. S. Ramo
vės, Karių Savanorių — Kūrėjų, 
.Šaulių Sąjungos ir kun. Birutės 
Draugijos atstovų. Paminklo pro
jektas atsirado ne iš karto. Teko 
atsižvelgti į vietos sąlygas ir į 
lėšas.

Žuvusių paminklas nėra ramo
vėnų, ar keno kito nuosavybė. 
Jis priklauso visai mūsų tautai. 
Esamose sąlygose, jis yra vi
sos mūsų lietuviškos visuomenės 
nuosavybė. Tuo būdu paminklo 
statymo komitetas pasilikdamas 
ir toliau veikti mūsų visuomenės 
tarnyboje, su visišku pasitikėji
mu kreipiasi į garbingąją lietu
vių visuomenę ir lietuviškas or
ganizacijas, prašydamas paremti 
visus komiteto darbus siekiant 
padengti skolą ir paminklo aikš
tę tinkamai sutvarkyti. Tvirtai ti
kima, kad visuomenė, kaip pa
minklo savininkė, savo turtu tin
kamai rūpinsis ir jį reikiamai 
glol ->s.

Paminklo statybai gauta paja
mų per: Lietuvių Veteranų S-gą 
Ramovė — 3.952 dol. 29et.,Lie
tuvos Laisvės Kovų Savano

Kuzinas įlipo Į taksį, tuoj pat 
atpažino tylųjį šoferį, kuris aki
mirką žiūrėjo į jį, paskui nu
sišnypštė nosį ir nuvažiavo, nie
ko neklausdamas, išvažiavo iš 
Budapešto ir pasuko į Szolnoką. 
Ir Kuzinas nesistebėjo, kad šo
feris Teiso tiltą pervažiavo ties 
Szolnoku ir atgabeno vidur nak
ties į Debreceną plačia gatve, ei- 

rių S-ga — 629 dol. (per šias 
abi organizacijas gauta dar 6 auk
so monetos 45 rublių vertės, ku
rios dar nerealizuotos) Per Lie
tuvos Šaulių Sąjungą — 697 dol. 
38 et., Kunigaikštienės Birutės 
Karių Moterų Šeimų Dr-ją — 
1,087 dol., Organizacijų ir atski
ros aukos yra 420 dol. 19 et., 
Gautos palūkanos iš banko -- 217 
dol. 93 et. Užtraukta paskola 
2,550 dol. 37 et. Viso pajamų 
9,554 dol. 37 et. ir 45 aukso 
rubliai.

Išlaidos: Žemės darbai — 385 
dol., Cemento darbai — 1,200 
dol. Akmenys, akmens darbai, 
žemėlapis ir įrašai — 4,500 dol. 
Paminklo sustatymas — 1,200 
doL Kryžiai — 385 dol. Paminklo 
apšvietimo įrengimas — 425 dol. 
Aliuminijaus stiebai vėliavoms 
—648 doL Metalinės dalys pa
minklo sustatymui — 31 dol. 64 
et. Stiklas -- 6 dol. Brėžinių 
padauginimas -- 2 dol. 53 et. 
Akto parašymas, padauginimas 
ir kt. spaudos darbai — 39 dol. 
50 et. Laisvės Kovų Muziejaus 
plėtimui -- 731 dol. 70 et. Tat 
iš viso išlaidų: 9,554 dol. 37 et.

Paminklo projektą sudarė ir 
statybos darbus prižiūrėjo inž. 
architektas Jonas Mulokas. Sta
tybos darbus įvykdė inž. 
architektas Jonas Stankus. Abudu 
neėmė jokio atlyginimo.

Tolimesnes aukas prašoma 
siųsti šiuo antrašu: The Lithua
nian Veterans Associatlon Ra
movė, Ine., Account No. 106157, 
Crane Savings & Loan Ass., 
2555 W. 47-th St., Chicago 32, 
Illinois, U. S. A., arba Komi
teto iždininkui: Mr. J. Tumas, 
4518 So. Galman Avė., Chicago 
32,11L U. S. A.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
S42 NeaRiv laie Dr. 

Clevelaid 24 

nančia nuo geležinkelio stoties 
į universiteto klinikas. Ties 
"Arany Bika" šoferis sulėtino 
tempą ir pasuko link lokalo įė
jimo. Jis sustabdė automobilį, 
bet motoro negesino. Kuzinas iš
lipo. Viskas buvo taip paprasta. 
Kelneris bare nieko nenujautė, ir 
svečiai nieko nežinojo. Kuzinas 
kišenėje atpalaidavo revolverio 
saugiklį ir pagalvojo: "Kaipžmo
nės nieko nenujaučia. Kelneris 
sumirkčiojo savo mažomis, 
liguistomis akimis. Kuzinas pa
klausė jį, ar jis atsimenąs As- 
bothą. Ne? Negalį būti, jis turįs 
pažinoti rašytoją Asbothą: aukšta 
plati kakta; lygūs, tamsūs plau
kai; akiniai be rėmų. Ne? Ne
tiesa, jis tikrai pažįstąs; jis 
jau seniai čia dirbąs, ir viena 
mergina kas dvi savaites čia 
susitikdavo Asbothą. Merginos 
kelneris taip pat nenorėjo atsi
minti. Ne? Dabar jau darąsi tru
putį komiška, kad jis nepažįstąs 
merginos, taip dažnai aprašinėto 
asmens su lietaus apsiaustu, 
juodu megstiniu ir pilku sijonu. 
Tokia mergina, kaip Ilona Far- 
kasch, greit neužmirštama. Ir 
po to dar vaizduoti visišką neiš
manėlį. Nenujaučiantį, kas As
bothą mirtin įstūmė; nenujau
čiantį, kas Iloną Farkasch įskun
dė; nenujaučiantį apie rašomąją 
mašinėlę, kurios raidės nelygiai 
mušė; nenujaučiantį telefono nu
merio 3445. Kelneris primerkė 
akis. Klaida, klaida! Nesąmonė, 
nesąmonė? Liguistose akyse 
staiga sužibo beviltiška baimė. 
Kuzinas šovė tris kartus iš ei
lės, spruko iš baro ir įšoko 
į taksį.

—Ar jis negyvas? -- paklausė 
šoferis.

--Žinoma, jis negyvas, — at
sakė Kuzinas.

--Ar tas kiaulė tikrai negy
vas?

—Po velnių, važiuok greičiau! 
--Aš geriau nueisiu pasižiū

rėti, -- pasakė šoferis, -- ar 
tas kiaulė tikrai negyvas. Jis 
žinote iš paskutinio atsitikimo: 
toki stipenos yra gajūs. Štai, 
matote!

"Arany Bikos" tarpdury stovė
jo kelneris šalia dviejų AVO 
kareivių. Jis mirkčiojo liguisto
mis akimis ir rodė automobilį. 
Kai jie Kuziną norėjo areštuoti, 
jis pabudo.

Ketvirtą naktį iš eilės Kuzi
nas pabudo po to paties sapno. 
Tai buvo nepakeliama. Kuzinas 
atsikėlė ir išgėrė degtinės. Laik
rodis rodė antrą valandą. Kuzi
nas nebegalėjo užmigti. Jis 
vaikščiojo po kambarį ir kalbėjo 
pats su savimi.

Tu tikrai turi tai padaryti; 
tu turi kelnerį nugalabyti, kol 
dar nevėlu. Ilona tebeserga. Ji 
su aukšta temperatūra guli ka
lėjimo ligonių celėje. Kaip žmo
gus nesusirgs? Ištisas dienas rū
syje laukti nužudymo dienos; 
ištisomis savaitėmis girdėti tą 
patį: prisipažink viską, gailėkls, 
tai išgelbės tave. Kiek daug jau 
prisipažino tai, ko jie niekada 
nėra padarę! Kiek daug pap
rasčiausiai pamišo! O paskui ta
riamas mirties bausmės vyk
dymas! Ilona neprisipažino nie
ko. Netrukus jos bylą adminis
tracija tikrins iš naujo. Tothas 
pasikvies kelnerį. Akistata! Jei 
jis jos neatpažins, tai nebus nė 
formalaus pagrindo laikyti ją a- 
rešte. Daugiau liudininkų nėra. 
Jos pareiškimai be prieštaravi
mų. Gundymai, skausmas ir bai
mė Iloną susargdino, bet neiš
traukė iš jos prisipažinimo. Ar 
visa tai turėtų būti veltui tik 
dėlto, kad kelneris ją atpažintų? 
Kad yra tokių kiaulių, kaip tas 
kelneris, kuris duos Tothui pro
gos tardymus iš naujo pradėti. 
O kelneris ją atpažins. Jis ją iš 
šimtų išskirs. Aš Iloną iš tūks
tančių išskirčiau. Ar ji iš naujo 
turi patekti į tą malūną? Kas 
galės išlaikyti du, tris kartus? 
Ateis palūžimas. Kada? Tai 
struktūros ir laiko klausimas. 
Aš turiu nužudyti kelnerį. Jei 
aš nenužudysiu, tai aš būsiu kiau
lė.

Mintis, kad jis gali likti kiau
le, jam buvo nepakeliama. Ku
zinas gėrė degtinę.

"Tu žlugs! nuo gėrimo," pa
sakė jis sau, užtrenkdamas kny
gų spintelės duris, už kurių 
stovėjo bonkos. Vieną akimirką 
jis žiūrėjo pro kitas stiklines 

duris, paskui nusisuko nuo En
gelso, Markso, Lenino ir Sta
lino tomų Ir nuėjo į miegamąjį. 
Romanas, kurį jam Erszebeta 
buvo davusi, gulėjo juk drabu
žių spintoje, tarp skalbinių. Tai 
buvo hektografuotas Orwellio 
"1984" egzempliorius, labai su
dėvėtas nuo nuolatinių slaptų ke
lionių iš rankų į rankas. Jis 
skaitė ištisą valandą, paskui to
talitarinės valstybės ateities vi
zija jam pasidarė nebepakelia
ma. Kuzinas gėrė degtinę.

Lauke suburzgė, kalnan lip
damas, automobilis. Tothas grį
žo namo iš centrinio kalėjimo. 
AVO kapitonas įsikėlė su žmona 
į Boronkajų butą, kai Kuzinas 
jau buvo perėmęs administraci
nį darbą. Sode pasidarė'šviesu. 
Tothas liepdavo uždegti lempas. 
Jis nemėgo eiti pro rododendrus 
tamsoje, net juos apšvietus. Jis 
skubėjo pro krūmus. Kuzinas gir
dėjo žingsnius. Mintis, kad Tot
has jau galėjo būti pareikalavęs 
kelnerį iššaukti į Budapeštą, jam 
buvo nepakeliama. Visada, kai 
Kuzinas ko nepajėgdavo pakelti, 
jis gerdavo degtinę. Paskutiniuo
ju metu jis išgėrė daug deg
tinės. Ilona vasarinėje suknelėje 
ir gundoma — degtinė; Ilona 
prieš AVO leitenantą Herszenyi 
—degtinė; Ilona mirties celėje 
—degtinė; Ilonai tariamai vyk
doma mirties bausmė -- deg
tinė. Kuzinas gėrė degtinę, kaip 
vandenį. Jis susivertė jau ket
virtą stiklinę. Pagaliau jis galėjo 
užmigti, iš pradžių giliai ir stip
riai, paskui jį apniko antrasis 
sapnas.

Grandinių tiltu per Dunojų 
eina tūkstantis merginų. Vieną 
jis pažįsta. Mergina yra graži, 
ir jis apkabina ją. Mergina kal
ba:

"Aš nesu ta, kurią tu nori bu
čiuoti."

"Ilona," sako jis, "aš negaliu 
tavęs užmiršti."

"Iš ko pažįsti Iloną?
"Iš tavo balso."
Mergina nusišypso ir klausia: 
"Dar iš ko?"
"Iš tavo plaukų."
"Ir dar?"
"Iš tavo kaklo."
"Ir dar?"
"Iš tavo aklų, tavo burnos."
"Ir dar?"
"Iš tavo figūros."
"Ir dar?"
"Iš nudeginimo žymės." 
Mergina klausia:
"Kada tą žymę matei?" 
"Niekad, bet ji yra tarp tavo 

krūtų."
"Iš kur tai žinai?"
"Iš Totho."
"Ką dar žinai?"
"Viską."
Mergina klausia:
"Ar tu myli Iloną?"
"Aš myliu tave."
Tada sako mergina:
"Tai nuvesiu tave pas ją." 
Mergina nuveda jį į ligonių 

celę centriniame kalėjime. At
matų kibiras, taburetė, geleži
nė lova stovi ten. Mergina sako:

"Atversk antklodę ir pamatysi 
Iloną."

"Aš matau tave," sako jis ir 
nusijuokia.

Drabužiai nukrinta nuo mergi
nos.

"Kur ta žymė?"
Mergina turi Ilonos balsą, turi 

plaukus, akis, burną ir kaklą, 
kaip Ilona. Ji turi jos figūrą, 
bet nudeginimo žymės — ne. 
Tai ne jo Ilona. Tada jis at
verčia antklodę ir mato kitą Ilo
ną. Plaukai tebeturi spalvą, bet 
neturi blizgėjimo; akys įdubu
sios; burna išdžiūvusi; kaklas 
plonas; sulysusio vaiko figūra; 
tačiau jis matų nudeginimo žymę 
tarp suvytusių krūtų, ir jis pa
silenkia prie savo Ilonos ir bu
čiuoja ją.

"Tu ją tikrai myli."
Jis atsisuka. Merginos jau ne

bėra celėje.
"Aš esu čia," sako Ilona iš 

lovos, ir ji panaši į dinguslą- 
ją; tačiau nudeginimo žymė tarp 
krūtų liko. Jis apkabina ją, jau
čia, kaip Ilona glaudžiasi prie 
jo, jaučia, kad jis nuo jos žlunga, 
nyksta, lieka tik mintis, kuri pa
vargsta ir užmiega.

Kuzinas pabudo vėlią priešpie- 
tę, pašoko, bet greit atsiminė, 
kad buvo sekmadienis ir ne
reikėjo eiti į tarnybą.

(Bus daugiau)
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Rusiškas pavergėjo balsas 
iš "Tėvynės Balso”

Maskvos komunistams pagrobus mūsų kraštą, visą 
laiką niežti nagai pasigrobti ir tuos lietuvius, kurie pa
sitraukę į laisvas valstybes. Mat, jie gerai supranta, kad 
laisvi būdami, gali ne tik tiesą liudyti apie komunizmo 
kolonialinę vergiją, bet ir išlaisvinimo kovą vesti. Tat 
reikia į juos savo nagus kreipti, atgal vilioti, ar kaip ki
taip į jų tarpą įsiveržus, jų pastangas ardyti.

Pradžioje, kol pasitraukusieji nuo komunistinio per
sekiojimo dar gyveno stovyklinį gyvenimą Vokietijoje 
ar gretimuose kraštuose, jie, maskuodamiesi UNRRA, 
IRO ir kitų panašių organizacijų tarnautojais, norėjo 
apie stovyklinį gyvenimą viską sužinoti. Ypač rūpėjo su
daryti pasitraukusiųjų sąrašus, tarpusavy sukiršinti ir 
atgal grįžti suagituoti.

Vėliau, kada pasitraukusieji išsikėlė pastovesniam 
gyvenimui į kitus kraštus, kada agentams pasidarė daug 
sunkiau juos asmeniškai pasiekti, tais pačiais tikslais 
pradėjo leisti ”Tėvynės Balsą”, ruso gen. Michailovo va
dovaujamą, komunistiniai įkyrų ir akiplėšiškais melais 
atstumiantį, bet į tėvynę sugrįžti raginantį. Tas rusiškas 
'Tėvynės Balsas” tada pradėjo eiti keliomis kalbomis, kad 
tik daugiau lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių ir pačių 
rusų, iš savo kraštų pasitraukiusiųjų, pasiektų.

Ir šiuo atveju rezultatų nebuvo. Visi perdaug aiškiai 
matė, kad kartuvių statytojai joms jau ir iš svetur lau
kia klijentų .. . Ypač skaudų smūgį toms michailovinėms 
užmačioms tada sudavė rašytojas Ignas Šeinius iš Švedi
jos, net keliomis kalbomis atspausdinęs atsakymą, kad 
pirmiausia tegul gen. Michailovas kviečia lietuvius ir kitų 
tautų pavergtuosius grįžti iš Sibiro. Ir jie tikrai grįš. 
Tada tegul patys išeina iš pavergtų kraštų, ir mes be 
jokio raginimo patys grįšime.

Atrodė, kad tas rusiškas "Tėvynės Balsas” nieko ne
laimėjęs-taip ir numirs. Bet komunistai nebūtų komu
nistais, kad vėl kitaip apsivertę, tų pačių tikslų neban
dytų. štai tas pats "Tėvynės Balsas” ir dabar tebeeina. 
Tik jau jo tikslas neva pakeisti. Esą, dabar, kad jau ne- 
grįžot atgal, tai gyvenkit ir svetur, bet tik kultūrinius 
ryšius su tėvyne palaikykit. Palaikykit tuos ryšius su 
komunistinėmis įstaigomis ir Maskvos pastatytais jų pa
tikėtiniais. Pradžioj palaikykit labai jau nekaltais reika
lais, kol tik mums paduosit vieną pirštą. O jau to piršto 
pasigavę mes sugebėsime ne tik visą ranką, bet ir jus 
pačius įsitraukti.

Reikia pripažinti, kad čia susigundančių atsiranda. 
Anot St. Žymanto ’ atsiranda visokių jonelių durnelių. 
Vieni iš didelio gudravojimo, kiti iš naivumo, o treti dėl 
nesusitupėjimo ir nuolatinio slidinėjimo ant politinio ledo. 
Ir šiuo atveju rusiškam balsui iš "Tėvynės Balso” bus 
daugiau darbo, nes meškerė parinkta geresnė, sliekas 
riebesnis ir labiau viliojantis.
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Gerbiamoji Redakcijat vultūri-

. umvhėB siūlome tarpusa-
turite noro mūsų leidžiamus

-------  — riimta sprendimų paliestu klausimu ir
Apie «wVs pralome pranešti mums, 

apsikeitimo sąlyga P

-TĖVYNĖS BALSO” REDAKCINĖ 

kolegija

Tas rusiškas balsas neužmiršta ir mūsų — lietuviškų 
laikraščių. Nuolat tai šį tai tą atsiunčia. Net ir laikraš
čiais pasikeisti siūlosi. Tokį vieną iš kvietimu čia ir 
atspaudžiame, kad skaitytojai geriau matytų tas komu
nistines pastangas. Atkreipkit dėmesį į rašto antgalvę. 
Ten pasakyta, kad tas rusiškas "Tėvynės Balsas” yra 
grįžimo į tėvynę komiteto organas. Pačiam rašte jau 
sako, kad yra grįžimo į tėvynę ir kultūrinių ryšių su tau
tiečiais užsienyje palaikyti laikraštis. O po raštu parašo 
tai ir nėra jokio. Rusui pasirašyti neišeina, o jei ten dirba 
koks dar visiškai sąžines nepardavęs lietuvis, tai jam 
tikrai sarmata po juo pasirašyti... B. G.

P. J. KERSIS
609 Sodely for Savings Blgd. — CIeveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 —- Peninsula.

ŪKINIS OKUPUOTOS LIETUVOS SMAUGIMAS (4) V. B.

VISIŠKAI APLEISTA BUTU STATYBA
Lietuva pastatų ir butų atžvil

giu smarkiai nukentėjo antrojo 
pasaulinio karo metu. Tad reiktų 
manyti, kad valdžia į tą nelaimę 
bus atžvelgusi ir skirusi daugiau 
kreditų butų statybai. Pagaliau, 
juk be viso kito, Lietuva dideles 
sumas kasmet atiduoda Maskvai 
net grynais. (Manytume, kad 
LTSR Minstrų Tarybos įgalio
tinis Maskvoje drg. Gabdankas, 
gyvenąs Nepriklausomos Lietu
vos pasiuntinybės rūmuose, apie 
tai veda kokią nors statistiką...)

Nepasakysim, kai nepastatyta 
naujų namų Lietuvoje. Taip, sta
tyta, ir šimtai statytojų, "speku
liantais" apšauktų, sėdi kalėji
muose. Bet, ar valdžia statė tuos 
mažyčius namukus priemies
čiuose? O gal bent kreditais pri
sidėjo?

Leidinys "Narodn. Chozaistvo 
SSSR v 1958 g.” 637 -639 psl. 
duoda visai aiškius davinius apie 
pokario metais atstatytą bei nau
jai pastatytą gyvenamąjį plotą 
--valdžios kaštais ir kreditais 
remiant privačią iniciatyvą. Su
dėti "apibutinto" ploto skaitme
nys. Procentais nurodyta privati
nės inicaityvos dalis. Pagaliau 
nurodyta, kiek per 13 metų nuo 
gyventojo galvos pridėta naujo 
arba atremontuoto senų butų plo
to.

Lietuva ir čia antroje vieto
je iš galo. Ji per pusę ir dau
giau atsilieka nuo bendrasąjun- 
ginio ir RSFSR lygio. Ką reiš
kia atsilieka? Neatsilieka, bet 
Lietuvoje, karo nelaimės žiau
riai nusiaubtame krašte, Mask
va neleido daugiau statyti ar 
atremontuoti gyvenamojo ploto!

Tokia reikalų tragiška būklė 
ilgainiui negali neatsiliepti į 
krašto civilizacinį lygį. Tieskai- 
čiai atskleidžia skandalingą Lie
tuvos diskriminaciją, kurios ne
pateisina nei komunizmas, nei 
socializmas. Tai yra sąmoningo 
krašto smukdymo įrodymas. Gal 
kas abejoja tais skaičiais, o gal 
paskaitys nedraugiškai nusitei
kusių "antikomunistų", 'miza- 
riškai tariant -- "dypuku", pra
simanymais?

Tuo atveju ir pats drg. E. 
Ozarskis turėtų būti "antikomu- 
nistas”, nes štai ką jis pareiškė 
Aukse. Tarybos sesijai Maskvo
je 1960 m. gruodžio mėn. pabai
goje (TIESA, 1960.XII.24 d.):

"LTSR miestų ir darbininkų 
gyvenviečių gyvenamasis fondas 
(butai) per karą smarkiai nu
kentėjo. Iš visorespublikojebuvo 
sugriauta apie du milj. kv. m. 
gyvenamojo ploto, arba maždaug 
39% viso ikikarinio butų fondo" 
kuris "buvo atkurtas tik 1958 me
tais (!)"

Reiškia, šioje srityje karo nuo
stolius "atkurti" reikėjo daugiau 
kaip 13 metų. Drg. Ozarskiui nė
ra kaip paaiškinti tokį apsilei
dimą -- jis nurodo, kad įvyko 
"plano klaida":

"Tačiau (iki 1958 m.) miestų 
gyventojų skaičius, palyginti su 
1940 m., padidėjd maždaug 30% 
--dėl to žymiai mažiau miestų 
gyventojų buvo galima aprūpinti 
gyvenamuoju plotu..."

Tai tikrai liūdnas balansas, at
siminus, kad jau 1940 m. butų 
padėtis Lietuvoje nebuvo pavy
dėtina. O kalbant dėl tos "klai
dos", reikia neužmiršti, kad 
"ruošdamas savo apskaičiavi
mus TSRS Valst. Plano Komite
tas vadovavosi tuo, kad tik sep
tynmečio pabaigoje (t.y. 1965 m.) 
respublikos m i ėst uos e gyventojų 
skaičius bus 1,050,000 žmonių, 
kai tuo tarpu šis skaičius pa
siektas jau 1959 m. sausio mėn. 
15 d. -- tai rodo gyventojų sura
šymo rezultatai."

Tegu būna plano klaida, bet 
Maskvinio plano. Tačiau kaip iš
aiškinti faktą, kad nei 61 metams 
klaida neištaisoma?! Ir tikrai 
taip, nes drg. Ozarskis susirū
pinęs teigia, kad nepaisant smul
kių pataisų, ”1965 m. bus pasiek
tas tik 1960 m. lygis (!). Op
timistu būdamas drg. Ozarskis 
mano, kad "aprūpinimo butais ly
gis bus maždaug 15% mažesnis, 
negu vidutiniškai Tarybų Sąjun
goje" -- greičiausia įskaitant ir 
palapinėse gyvenančius klajok
lius. Drg. Ozarskis "mano", kad
"reikia žymiai padidinti kapitali
nius įdėjimus į gyv. namų sta
tybą"

1961 m. I. 5 d. panašiu klausi
mu prabilo "Pravdoje" drg. 
Sniečkus. Esą, dabar jaupribren- 

do laikas visai panaikinti vien
kiemius, ūkininkus perkelti į 
"kolūkines gyvenvietes". Įdomu, 
iš ko jas statyti, kad Maskva 
neskiria lėšų statybos pramonei 
vystyti!

Savom priemonėm? Kokiom? 
Ar iš molio kurio esą "Lietuvoje 
netrūksta"? Medienos taip pat 
neužteks»Lietuva padarinę miško 
medžiagą importuoja iš Kareli
jos...

Atsakymas į šiuos, trūkstamų 
investicijų klausimus, atrodo 
aiškus -- stambesnių objektų ir

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Australijoje neseniai įvyko 

tenykštės lietuvių bendruome
nės atstovų suvažiavimas. Jame 
buvo aptarti Australijos lietu
vių reikalai.

Iš suvažiavime padarytų pra
nešimų, kurių dalis atspausta 
Australijos lietuvių laikraštyje 
"Mūsų Pastogė," matyti:

Šiuo metu Australijoj yra tik 
per 8,000 lietuvių. Mūsų įprasti
nis 10,000 lietuvių skaičius Aus
tralijoj esąs netikslus, nes ja
me esą įjungiami ir kitų tautybių 
Lietuvos piliečių skaičiai, būtent 
—žydų ir kt. Be to, šiuo metu 
jau daug esą išvykę į Jungt. 
Amerikos Valstybes ir kitur.

Jo patiekti daviniai paskirsto 
Australijos lietuvių skaičių ši
taip; Sydnėjuje ir priemiesčiuose 
(50 klm. radijusu) 2,500 lietuvių, 
Melburne. — 1,500, Adelaidėje — 
1,200 Geelonge — 400,Canberro
ję — 300, Brisbanėje — 300, 
Perthe ir V. Australijoje — 400, 
kitose apylinkėse mažesni skai
čiai.

Dabar AL Bendruomenę suda
rančios 14 apylinkių ir 2 seniū
nijos.

Mažosios ALB-nės apylinkės 
esančios pavyzdingos santykiau
jant su Krašto Valdyba: geriau 
atsiskaitančios Lietuvio Mokestį 
ir esančios jautresnės šalpos 
reikalams, daugiau prenumeruo
jančios bendruomeninę spaudą, 
tačiau be tautinių švenčių minė
jimo ir vieno kito pobūvio, pla
tesnės veiklos jos negalinčios 
išvystyti. Mažosiose apylinkėse

DIRVA 
SKELBIA 

1961 METU 

JAUNŲJŲ TALENTŲ VARŽYBAS
Jaunesniesiems pianistams — ligi 17 metų amžiaus.
Vyresniesiems pianistams — ligi 28 metų amžiaus.
Dainininkams — ligi 28 metų amžiaus.

Varžybos įvyks balandžio 29 d., Clevelande. Į varžy
bas turi būti užsiregistruota iki 1961 m. kovo 31 d. Užsi
registruojant reikia atsiųsti atvirutės dydžio savo nuo
trauką, pranešti kur mokosi ir kiek turi metų. Visų trijų 
grupių dalyviams skiriamos pirmosios ir antrosios pre
mijos. Pirmoji premija $200.00, antroji — $100.00. Jei 
kurioje grupėje užsiregistruoja tik du dalyviai, skiriama 
tik viena premija.

Jauniesiems pianistams varžybose privaloma ši pro
grama: 1. Viena dviejų balsų Bacho Invencija pasirink
tinai, 2. Haydn, Mozart arba Beethoven Sonatos viena 
dalis ir 3. Trumpesnis Chopin, Shumann arba Schubert 
veikalas. Bendras skambinimo laikas neilgesnis kaip 12 
minučių.

Vyresniesiems pianistams privaloma programa: 1. 
Bacho preliudas ir fuga pasirinktinai fs Bach Well Tem- 
pered Clavichord 1 dalies, 2. Beethoven, Mozart arba 
Schubert sonatos viena dalis pasirinktinai, 3. Chopin, 
Brahms, Debussy arba Ravel vienas dalykas ir 4. Vienas 
lietuvių kompozitorių kūrinys. Bendras skambinimo lai
kas neilgesnis, kaip 20 minučių.

Užsiregistravus didesniam pianistų skaičiui konkurso 
komisija turi teisę įvykdyti prieškonkursines varžybas.

Dainininkams privaloma varžybų programa: paruo
šiami dainavimui trys kūriniai. Vienas iš jų turi būti 
lietuvių kompozitorių kūrinys. Du kūriniai turi būti dai
nuojami lietuvių kalba.

Visiems konkurso dalyviams, atvykusiems į varžybas, 
rengėjai parūpina nakvynes ir pragyvenimą lietuvių šei
mose.

planų tvirtinimas priklauso nuo 
Maskvos. Nuo jos priklauso ir 
pinigų paskyrimas. Kadangi visi 
tie reikalai greičiausia kelių 
paties krašto ir jo darbo žmo
nių gyvenamąjį lygį ir tik netie
sioginiai didintų jų "produkty
vumą", tai tie klausimai Maskvai 
kaip ir nerūpi. Kapitalinių įdė
jimų reikia metropolijai -- Ru
sijai. Lietuvoje investicijomis 
reikia remti tik tas ūkio šakas, 
kurios duoda naudos centrui — 
Maskvai. Taip, kaip sakoma, rei
kalauja rusiškas "komunizmas".

ypač esą tragiška su lituanis
tiniu jaunosios kartos švietimu, 
todėl esą būtų visai tikslinga, 
kad mažesniųjų apylinkių tautie
čiai koncentruotųsi į daugiau 
lietuvių centrus.

Savo pranešime Krašto Valdy
bos pirmininkas pateikė suva
žiavimui kaikuriuos statistinius 
davinius apie lietuviškąją veiklą. 
Melburno abiejose savaitgalinėse 
mokyklose ir lituanistiniuose 
kursuose esą apie 160 mokinių, 
Geelonge — 46 mokiniai, Banks- 
towne -- 50, Sydnėjaus centre 
—20, Brisbanėj -- lO.Canberro- 
je -- 10 ir Adelaidėje -- 55.

Šiuo metu lietuvių studentų 
Australijoje esą apie 130, o baigu
siųjų Australijos universitetus 
—52.

Lietuvių choruose dalyvaują 
apie 150 tautiečių, teatrai veikia 
Adelaidėj ir Sydnėjuje, tautinių 
šoklų grupės Adelaidėj ir Banks - 
towne, lietuviškosios bibliotekos 
esančios įsteigtos Adelaidėj, 
Melburne ir Sydnėjuje, Australi
jos Liet. Sporto Klubuose daly
vauja apie 350 Jaunuolių ir Liet. 
Skautų Sąjunga sujungusi savo 
gretose apie 320 lietuviukų.

Bendruomeninius Liet. Namus 
turinčios Adelaidės, Geelongo, 
Bankstowno, Melburno ir Sydnė
jaus apylinkės, kurių bendra ver
tė siekia per 50,000 svarų, ne
skaitant Adelaidės ir Melburno 
Caritas vardu įsigytųjų para
pijinių patalpų.

MALONIAI SKAITAU NEW YORK 
TIMES

Nustumus į šalį K. S. Kar- 
piaus pranašystes, ką Kennedy 
administracija darys su Kuba 
(nedaug kas ir liko daryti — 
Eisenhowerio administracija pa
kankamai bėdų paliko), mane 
smagiausiai nuteikė to laiško re
dakcijai pradžia, kur rašoma:

"New York Times dienraštis, 
kuriuo remiasi veik visi lietuviai 
laikraštininkai, ypač naujai at
vykusieji, daug pasitarnavo 
Castro revoliucijai laimėti."

Jei tikrai jie visi remtųsi tuo 
dienraščiu įskaitytinai ir K. S. 
Karpių, mano kuklia nuomone, 
mūsų lietuvių spauda, jos lygis ir 
tų vadinamų laikraštininkų iš
vedžiojimai bei supratimas apie 
Amerikos ir pasaulio užsienio 
politikos problemas būtų žymiai 
tikslesnis ir platesnis, nes ly
giai, kaip mes mokame atskirti 
geresnį rūbą, geresnį automobi
lį, ar pasirinkti aukštesnio moks
linio lygio universitetą, taip ly
giai ir su spauda -- yra laik
raščių, ne vien tik N. Y. Times, 
kurie čia Amerikoje ar Europoje 
visų pripažįstami, kaip įtakingi, 
gerai informuoti ir aukšto lygio.

Beje, K. S. Karpiaus statistika 
ir įtaigojimai, kad štai, va, kuo 
jūs remiatės ir ką skaitote — 
jis yra beveik Chruščiovo rupo
ras, mano manymu, reiktų pri- 
skaityti prie eilinių neapgalvotų 
pareiškimų, nes aš asmeniškai 
ir po tų visų gąsdinimų, visvien 
maloniau skaitau kad ir tokį
N. Y. Times, negu kokį nežino
mos kilmės propagandinį leidi
nėlį "Common Sense", kurio da
viniais, sprendžiant iš kai kurių 
ankstyvesnių rašinių, K. S. Kar
pius, atrodo, mėgsta remtis.

H. Žemelis, 
Rochester

KLAIDINANČIOS INFORMACIJOS 
PATIKSLINIMAS

Kažkieno pasitarnavimu pa
skelbta žinutė Dirvos Nr. 145, 
1960.XI.23 d. ir Draugo Kultūrinio 
priedo 1960.XII.3 d. kronikose, 
kad Liet, inžinierių ir architek
tų, metraštis greit išeis iš 
spaudos, nevisai atitinka tikreny
bei.

Klaidinančią informaciją pa
tikslinant, pranešama, kad labai 
sunkus ir sudėtingas metraščio 
redagavimo darbas užsitęsė dėl 
šių priežasčių:

Liekamo laisvo laiko tam dar
bui dirbti stoka po įtemptos die
nos darbo inžinerinėje įstaigoje; 
gausus susirašinėjimas ir leidi
niui lėšų rinkimas; sunkus rei
kalingos medžiagos rinkimas iš 
įvairiausių turimų bei biblio
tekose esančių leidinių ir iš ko
legų inžinierių gyv. visame pa
saulyje; susilpnėjusi sveikata po 
sunkios (1955 m) ligos; jau 3 
mėnesius besitęsianti kitaįkiriai 
varginanti liga.

Šiuo metu redaguojamos li
kusios ir sudėtingiausios apžval
gos apie Lietuvos statybą bei 
architektūrą ir susisiekimą bei 
energiją, išryškinant inžinierių 
ir architektų profesinę veiklą. 
Reikalinga medžiaga šioms ap
žvalgoms labai sunkiai pavyko 
surinkti tik pereitų metų pabai
goje.

Iš viso veikalo apimtį sudaro 
plačios apžvalgos 10 inžinerijos 
sričių.

Darbai toliau tęsiamai liekamu 
poilsio laiku — vakarais, savait
galiais ir atostogų metu -- kiek 
sveikata ir jėgos leidžia.

K. Krulikas, 
Richmond Hill

• 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.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

------------------------ -------------
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KITI RAŠO

DRAUGAS ATSISAKO 
OFSETINĖS SPAUDOS
Chicagoje, įvyko "Drau

go” bendradarbių klubo su
sirinkimas. Jame, kaip pa
prastai tokiais atvejais bū
na, visi pasakė viską, ką tik 
apie laikraščio gerumą ar 
blogumą žinojo.

Iš redakcijos narių kalbė
jusieji pranešė, kad atsisa
kyta nuo ankstesnio suma
nymo įsigyti ofsetines ma
šinas. Red. L. šimutis pa
sakė :

”Tėvai marijonai pasiry
žo įsigyti klišėms gaminti 
aparatą, gana daug kainuo
jantį. Ofsetas dienraščio 
spausdinimui nepraktiškas. 
Siūlė ofseto fondo lėšas per
kelti į fondą klišių mašinai 
ir sustiprinti lėšų telkimą.”

Kun. Alb. Spurgis, "Drau
go” administratorius, pra
nešė: "Ofsetas dienraščiui 
perdaug išlaidingas — ma
šina kainuoja apie $60,000, 
o su tuo — geresniam po
pieriui ir darbininkams 
metams dar išlaidos padidė
tų apie $10,000. Daug nau
dingiau — pirkimas klišo- 
grafo, kuriuo galima daryti 
visokias klišes.”

Susirinkimas tokiai min
čiai pritaręs. Taigi ofsetinių 
mašinų (bet ne vienos ma
šinos, kaip parašyta), nebe
pirks.

Iš pasisakymų apie ofse
tinę spaudą jaučiama, kad 
apie ją kalbėjo neperdau- 
giausią nusimaną, o tik nuo
taikas sudaryti, kad leidėjų 
nutarimui bendrada r b i a i 
pritartų.

East Chicagos jūrų skaučių Palanga laivo skautės, dalyvavusios 
žiemos stovykloje Beverly Shores, Ind, Prieky sėdi: Rūta Domar
kaitė ir Nijolė Kriaučeliūnaitė. Stovi: Aldona Paukštelytė, Vita Kviet- 
kauskaitė, Ramunė Bagdanskytė, Danutė Steikūnaitė, Aldona Nor- 
manaitė, Marytė Kvietkauskaitė, Birutė Paukštelytė ir Stankevi
čiūtė.

E. CHICAGO
-1- - _______________________________

VALENTINOS KOJELIENĖS KONCERTAS NEW YORKE
V. Kojelienė susilaukė 

daug aplodismentų. Buvo 
įteikta gėlių. E. č.

Vasario 16 minėjimas
East Chicagos Apylinkės 

ALT skyrius ruošia Vasario 
16 d. minėjimą su paskaita, 
menine programa ir užkan
džiais (bufetu).

Jis įvyksta vasario 19 d., 
6 vai. vakare, šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje, 
1390 W. 15th Avė., Gary, 
Indiana.

Maloniai kviečiame visus 
apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti. Prašoma iš anks
to užsisakyti į minėjimą bi
lietus, kad žinotų, kokiam 
dalyvių skaičiui paruošti 
užkandžius.

Bilietus galima užsisaky
ki: East Chicagos apylinkė
je pas kun. dr. Petrą Ce
liniu ^klebonijoje) ir pas 
Joną Pečiulį. Gary, Indiana 
apylinkėje pas kun. dr. Ur
boną — 1390 W. 15th Avė. 
ir nas p. Neinienę.

Įžanga asmeniui $2.50.
Pakenė

AKRONE GRAŽIAI ATŠVĘSTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Sausio 29 dieną Akrone 
Vasario šešioliktosios minė
jimas buvo pradėtas šv. 
Petro bažnyčioje pamaldo
mis. Kun. Kazimieras Pet- 
reikis savo pamoksle nu-

TORONTO

• Prof. Stepas Kairys-Ka- 
minskas, Vasario 16 akto 
signataras, po sunkios ligos, 
dabar sveiksta Vilią Mon 
Repos, Nursing Home — P. 
O. Box 85, Smithown, N. Y. 
Dėl ampotuotos kojos vaikš
čioti dar negali, bet jau ga
lįs judėti važiuojama kėdė.

Apie savo dabartinę būk
lę prof. S. Kairys taip (Ke
leivyje) sako:

"Kojos amputacija gerai 
pavyko, operacijos metu ne
jutau jokio skausmo, taip 
pat ir po amputacijos. Galiu 
skaityti ir, kaip matai, ban
dau rašyti. Vakar, sausio 7 
d., lankė gydytojas ir rado, 
kad mano sveikatos stovis 
yra išimtinai geras: širdis 
veikia gerai, spaudimas ge
ras, pasitaisė apetitas. Gu
lėjimas lovoje, žinoma silp
nina, bet bandau kiek galiu 
judėti.

Kartais pasiduodu nevil
čiai. Mano padėtis būtu be
viltiška ir reikėtų ieškoti 
greitos išeities, jei ne geri 
žmonės, kurie apsiėmė ap
rūpinti mano materialinius 
reikalus ir tai padarė, žmo
nės man pasirodė geresni, 
kaip galėjau tikėtis. Turiu 
šiltą globą iš mano artimų
jų, ypač Juozo Petniūno. 
Labai man geras Kipras 
Bielinis ir dar eilė žmonių 
bei organizacijų, iš kurių 
gal ir nelaukiau tiek pagal
bos ir širdies."

Valentina Kojelienė, so
pranas, antrą kartą sėkmin
gai pasirodė, kurios rečita
lis įvyko sausio 29 d., Town 
Hali, New Yorke.

Ji išpildė Mozarto, 
Brahmso, Schuberto, Debu- 
ssy, Catalini, Respighi ir ki
tų kompozitorių kūrinius 
anglų, vokiečių, prancūzų ir 
lietuvių kalbomis labai aiš
kia tarena. New York Times 
šio koncerto kritikai pasky
rė nemažą straipsnelį, kur 
jos balsą taip apibudino: 
Valentina Kojelis "should 
be an exiting vocal artist. 
She has a lovely soprano 
voice that she produces 
skillfully and she is very 
attractive in appearance.”

Tokiu maloniu, lengvai 
valdomu balsu, gėrėjosi ir 
eiliniai klausytojai, tačiau, 
tiek muzikos kritikų nuo
mone, tiek publikos, labai 
pasigęsta. jausmo.

Dainininkės nepaprastai 
šalta laikysena scenoj galė
tų būti daug lengviau nu
galima, negu iki tokio aukš
to lygio ištobulinimas bal
so, kokio ji yra pasiekusi.

Mes galim tik didžiuotis, 
kad ji savo jėgomis jau tiek 
daug pasiekė, jog Columbia 
Artists Management Ine. 
ėmėsi atsakomybės ir ją 
jau antrą kartą pakvietė.

Lietuvių, tiesa, mažiau 
šiemet buvo, bet žymiai 
daugiau svetimųjų. O lietu
viams labiausiai patiko Ja- 
kubėno Ežerėlis ir Banaičio 
Tulpės, žmonėms atvykti 
galbūt sutrukdė ir labai 
šaltas oras ir daug sniego 
New Yorko apylinkėse.

Lietuvos Kūrėjų-Savano- 
rių metinis skyriaus narių 
susirinkimas įvyko sausio 
29 d. Lietuvių Namuose. 
Skyriaus valdybos pirm. dr. 
A. Zubrys, sekr. S. Banelis 
ir ižd. S. Čepas padarė pra
nešimus apie veiklą praėju
sių metų bėgyje. Didžiau
sias skyriaus nuopelnas, 
kad pajėgė sutelkti lėšų šel
pimui į skurdą ir vargą pa
tekusiems pirmiesiems Lie
tuvos laisvės kovų daly
viams, gyvenantiems Vo
kietijoje. Tokių šelptinų 
mūsų karo invalidų, palie
gusių ir negalinčių užsitik
rinti darbu sau pragyveni
mo, buvo 14 asmenų, kurie, 
pagal išgales, buvo sušelpti. 
Iš tų asmenų yra gauta vi
sa eilė padėkos laiškų.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė J. Šipelis. 
Atskaitomybės knygos ir 
dokumentai vedami tvar
kingai. Pinigai laikomi lie
tuvių kredito kooperatyvo 
Paramos indėlių sąskaitoj.

Metai po metų savanorių 
gretos mažėja, sveikata 
menkėja ir paramos reika
lingų vis daugiau atsiranda. 
Jų esama ir vietos skyriaus 
narių tarpe. Susirinkusiųjų 
pritarimu buvo paskirta ka
ro invalidui P. Pleskevičiui 
25 dol. pašalpa.

Į naują skyriaus valdybą 
išrinkta ir pareigomis pasi
skirstė: V. Kazlauskas — 
pirm., S. Asevičius — sekr. 
ir K. Aperavičius — ižd. 
Revizijos komisijon įėjo: J. 
šipelis, S. Čepas ir K. 
Kregždė.

Pažymėtina, kad skyriaus 
nariai, nors ir slegiami me
tų naštos, tačiau visad or
ganizuotai dalyvauja su vė
liava kariuomenės ir Vasa
rio 16-sios šventėse.

*
LNT Moterų Būrelio nau

jai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis šiaip:

Parengimu kalendorius
VASARIO 12 D. Šv. Jono Ka

tedros salėje Vasario 16 minė
jimas.

VASARIO 19 D., Lietuvių salė
je, Neringos Skaučių Tunto 
sueiga.

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

KOVO 12 D., Lietuvių salė
je, KAZIUKO MUGE, rengiama 
Neringos Skaučių Tunto.

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

BALANDŽIO 9 D. (Atvelikyje) 
D. L. K. Birutės D-ja ruošia 
arbatėlę.

BALANDŽIO 15 D. Naujosios 
parapijos bažnytinio choro kon
certas naujoje svetainėje.

BALANDŽIO 22 D. Korp! Neo 
Lithuania literatūrinis vakaras 
Lietuvių salėje.

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

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

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

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

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

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, Dir-' 

vą aukomis parėmė:

B. Bilvaišienė,
So^ Boston ........... $2.00

A. Krakauskas, Chic. 2.00 
J. Rekašius, Detroit .... 5.00 
J. Turčinskas, Chicago 2.00 
P. Ališauskas,

Richmond Hill .... 2.00 
J. česonis, Philadelphia 2.00 
A. Gilvydis, Detroit.... 3.00 
Z. Kalinauskas,

Elizabeth............... 2.00
A. Rimkus, Royal Oak 5.00 
D. Sukelis, Chicago .... 2.00 
V. Balsys, Toronto .... 2.00 
Z. Baltrukonis,

Fairview Park .....  2.00
J. Juškaitis,. Berwyn 2.00
K. Kraučiūnas,

New York ...........  2.00
J. Mikuckis, Baltimore 2.00 
Pr. Mačernis, Chicago 2.00 
V. Morkūnas, Cleveland 1.00
K. Pocius, E. Chicago 8.00 
P. žolynas, Chicago .... 3.00
J. žvynys, Chicago .... 5.00
K. Pakalniškis, Toronto 2.00
L. Narbutis, Chicago 5.00 
L. Raslavičius, Chicago 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

P ar ag ink i t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

švietė Lietuvos tragediją ir 
ragino susirinkusius para
pijiečius pasimelsti už Lie
tuvą ir žuvusius lietuvius.

Po pietų apie šimtą tris
dešimt Akrono lietuvių, ne
bodami šalčio ir sniego, su
sirinko į salę. A. Augusti- 
navičienė, kuri daugiau yra 
žinoma kaip jaunimo kalbė
toja, gana taikliai nušvietė 
dabartinę Lietuvos padėtį 
tiems žmonėms, kurie Lie
tuvą prisimena dar iš prieš
karinių laikų arba visai nė
ra jos matę.

Meninę programos dalį iš
pildė jaunieji deklamato
riai : Birutė Baldauskaitė, 
Gražina Sviderskaitė, Jur
gis Joga. Akordeonistai Jo
nas Kazlauskas, Eugenijus 
Sviderskas ir Pirollo (italų 
kilmės) vykusiai išpildė ke
letą solo, dueto ir trio nu
merių. Tačiau visų dėmesys 
buvo nukreiptas į Clevelan- 
do Lietuvių Vyrų Oktetą, 
kuris buvo spėjęs gražiai 
pasirodyti 'bažnyčioje pa
maldų metu. Reikia pripa
žinti, kad Oktetas neapvy
lė akroniečių vilčių. Tai liu
dijo plojimai ir gražūs atsi
liepimai po programos. Pro
gramą pranešinėjo studentė 
Dalia Benokraitytė.

Programai pasibaigus su
sirinkusieji šeimyniš k o j e 
nuotaikoje praleido keletą 
valandų. Reikia pastebėti, 
kad per paskutinius trejus 
metus dalyvių skaičius ne 
tik padidėjo, bet ir amžiu
mi pajaunėjo. Tai labai 
džiuginantis reiškinys.

Minėjimą rengė ALTo 
Akrono skyrius. Ta proga 
buvo renkamos aukos, ku
rių surinkta apie du šimtus 
dolerių. P. J.

Quik Auto Service, Ine.
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

EAST CLEVELAND — EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

Emilija Jurkevičienė — 
pirm.. Vera Kalendrienė — 
sekr. ir Stasė Bastienė — 
ižd. Kandidatės: Ona Ado
mavičienė ir Aldona Jankai- 
tienė.

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

ANIA IR L. T. A. SAMBŪRIO
RENGIAMĄ TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ
BLYNŲ

BALIŲ
f

CHICAGOJE

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

2801 W. 38 St.

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.

Į ė imas — $4.00.
Studentams — $2.50.

Staliukai užsisako
ma iki vasario mėne
sio 9 d. imtinai pas 
A. Siliūną, 6839 So. 
Rockwell St. Telef. 
PR 8-0149.

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

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS

INSUREO TO 
*1OOOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

> CORNER 68™ — SU PER IOR 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 936 East 185 St.
EN 14763 KE 1*7770
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KAS IR KUR?
• Dr. Walter H. Judd, kon
greso atstovas (resp.) iš 
Minnesota, kurio pavardė 
buvo klaidingai atspausta 
po fotografija Dirvos Nr. 
14 pirmame puslapy, kalbės 
Vasario 16 minėjime Chica
goje, vasario 19 d. Marijos
Aukšt. Mokyklos patalpose.
• Prof. J. Puzinas redagavo 
Lietuvių Enciklop e d i j o s 
XXIII tomą, kuris dabar 
renkamas spaustuvėje.
• Petras Vėbra, aktyvus 
Chicagos tautinių organiza
cijų veikėjas, po sunkios li
gos baigia sveikti ir Dirvai 
jau atsiuntė korespondenci
ją apie vasario 16 iškilmių 
ruošą.
• Užgavėnių blynų balių 
Chicagoje rengia Neo Li- 
thuania ir Tautinis Akade
minis Sambūris vasario 11 
d., B. Pakšto svetainėje, 
2801 W. 38 St. Plačiau skai
tyk spausdinamam kvieti
me.
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui aukas galima 
siųsti šiuo adresu: Liudas 
Tamošaitis, ižd., 90-34 78 
Street, Woodhaven 21, New 
Yorko

I

• Zuzana Juškevičienė, vei
kli Cicero lietuvių kolonijos 
narė, neseniai važinėjusi po 
Europos kraštus, paskuti
niajame LB Cicero apylin
kės susirinkime įdomiai pa
pasakojo savo kelionės įspū
džius.
• Lituanus žurnalo 1961 m. 
vajaus komitetas sudarytas 
Chicagoje. Į centrinį darbo 
komitetą įeina lietuvių aka
deminių organizacijų atsto
vai : V. Adamkavičius — 
pirm., Vanda Gegevičiūtė, 
Stasys Rudys, Jonas Vaz
bys, Dalia Orentaitė, Nijolė 
Remeikytė, V. Maliorytė, A. 
Krištolaitis, Saulius Grėb- 
liūnas ir R. Stakauskas.
• Rašyt. Antanas Gustaitis 
vasario 11 d. savo kūrybą 
skaitys Montrealyje, Mote
rų Draugijos rengiamam 
vakare.
• Muz. J. Gaidelis ir rašyt. 
St. Santvaras Bostone iš
rinkti Tautinės Sąjungos 
skyriaus garbės nariais.
• Senatorius Everest Dirk
sen, gavęs Lietuvių Teisi
ninkų D-jos ir Illinois lietu
vių advokatų konferencijos

. rezoliuciją dėl Lietuvos iš
laisvinimo, šiomis dienomis 
JAV-bių Senato posėdyje 
prašė įtraukti šią rezoliuci
ją pritaikyti Lietuvos Va
sario 16 nepriklausomybės

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS CHICAGOJE
Chicagos Lietuvių Taryba sau

sio 25 d. nustatė Vasario 16- 
tosios minėjimo programą ir ją 
pravesti sudarė atitinkamas ko
misijas.

PAGERBIMAS ŽUVUSIŲJŲ UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ.

Vasario 18-tą dieną Chicagos 
Lietuvių Taryba padės vainiką 
prie paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės, esančio Jaunimo 
Centro aikštėje. Lietuvos Himną 
sugiedos Aukštesniosios Litua
nistinės Mokyklos mokiniai.

IŠKILMINGOS PAMALDOS UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ.

Vasario 19 dieną 10 vai. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Šv, Mišias 
atnašaus Marijonų provincio- 
las kun. Jonas Jančius, MIC. 
Pamokslą pasakys vysk. V. Briz- 
gys.

Pamaldų metu giedos Dainavos 
Ansamblis ir parapijos Choras.

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMO
AKTAS

Vasario 19-tą dieną 2 vai. po 
pietų Maria Aukstesniosios Mo
kyklos auditorijoje bus iškilmin
gas Vasario 16-tosios minėjimas 
šia programa:

Oficialioji dalis. Vėliavų įneši
mas; J. A. V. ir Lietuvos him
nai; invokacijos: katalikų kun. 
Jonas Vyšniauskas, ev. liuteronų 
—kun. dr. Martynas Kavolis; ati
darymo žodis -- Tarybos pirm. 
Dr. A. Verbickas; Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo akto 
skaitymas; Lietuvos Konsulo 
Dr. P. Daudžvardžio kalba; ALTO 
vicepirm. inž. Eug. Bartkaus kal
ba; kongresmano Walter H. Judd 
kalba ir rezoliucijos.

Meninė dalis. Lyric operos so
listas Jonas Vaznelis; solistė karo pradžioj jo tėvai ėjo trem- 
Monika Kripkauskienė; Daina
vos ansamblis. Akomponuos muz. 
Aleksandras Kučiūnas.

Visose minėjimo apeigose 
kviečiama skaitlingai dalyvauti 
visuomenė ir organizacijos su 
savomis vėliavomis bei palyda, 
I, salę vėliavnešiai atsineša vė
liavoms stovus.

Minėjiman įėjimo auka 1 do
leris, o studentams ir mokslei
viams 50 centų. Minėjimo prog
rama tęsis apie 2 valandas.

VASARIO 16-TO MINĖJIMUI 
PRAVESTI KOMISUOS

Finansų komisija. Julius Pa- 
kalka -- pirmininkas, nariai - 
iždo globėjai: M. Šimkus, K. 
Čepukas, J. Kuzas, Vladas Šo- 
liūnas ir ižd. A. Valonis. Šiai 
komisijai talkininkauti kviečiama 
Studentų Ateitininkų Korporacija 
"Giedra".

Rezoliucijų komisija: Antanas 
Repšys -- pirm., Dr. Kazys 
Drangelis, inž. Vaclovas Mažeika 
ir Jonas Valaitis -- nariai.

Tvarkos Komisija: Bronius 
Tūbelis -- pirm., Vyto Uznys, 
J. Grišmanauskas, V. Žemaitis 
ir J. Kuzas -- nariai.

Visi lietuviai, o ypač biznie
riai, prašomi gausiai aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

šiemet, kaip ir kasmet Chi
cagos Lietuvių Taryba Vasario 
16-tosios proga leidžia specialų 
leidinėlį su aukotojų sąrašais.

šventei. Tą dieną senatorius 
Dirksen apsiėmė padaryti 
Senate pranešimą. Rezoliu
cija sausio 26 d. išėjusiam 
Congressional Record at
spausdinta.

Gyveno geras žmogus, ir dabar 
to žmogaus jau nebėra. Dar prieš 
trejetą savaičių jis buvo mūsų 
tarpe, o štai užgeso, lyg žvakė 
vėjo užpūsta. Valentinas Va
kauza s, darbštus, rūpestingas 
ir sąžiningas Bostono lietuvis vi
suomenininkas, geras žmogus 
pilna to žodžio prasme, paliko 
savo mylimą šeimą, draugus ir 
visuomenę, kurioj jo vardas buvo 
plačiai minimas, pačiam savo 
amžiaus pražydime, pačioj susi- 
pratusio ir veiklaus lietuvio dar- 
bymetėj. Ilgesnį laiką jis sirgo 
inkstų liga, vis dar gana stip
riai laikėsi, vis stengėsi visom 
jėgom ligai nepasiduoti, bet 
priepuoliai dažnėjo, prieš porą 
savaičių buvo paguldytas ligoni
nėn, iš kurios į namus jau ne
begrįžo. Vai. Vakauzas mirėPe- 
ter Brigham ligoninėj sausio 24 
d., taigi nesulaukęs ir 46 metų 
savo amžiaus.

Gausūs būriai Bostono lietuvių 
jį palaidojo Forėst Hills kapi
nėse praėjusį šeštadienį, sausio 
28 d. Tai ta pati pakelė, kurioj 
ilsisi ir kitas žinomas Bostono 
lietuvis Dr. Bruno Kalvaitis.

Valentinas Vakauzas, pagal 
savo tėvų kilmę, buvo kybartie- 
tis, Suvalkijos lygumų vaikas, 
bet jis gimė 1915 m., vasario 26 
d. Švenčionėliuose, Vilniaus 
krašte, kai pirmojo pasaulinio

žmogų lydi, tai ' 
ji tiesiog persekio

tą neilgą gyveni- 
neapsiriksim tardami,

visą
Gal
toji tremtinio dalia pakirto 
Vakauzo sveikatą, sutrum-

tinių keliais į -Rusiją. Rusijoj, 
dar būdamas kūdikis, velionis 
Valentinas neteko savo motinos. 
Karui pasibaigus, teturėdamas 
tik keletą metelių, jis su tėvu 
grįžo į Kybartus, kur praleido 
vaikystę, kur pradėjo kabintis 
į žmogaus akim neaprėpiamus 
ateities krantus. Kai dabar paž
velgi į jo gyvenimą, atrodo, 
kad Vai. Vakauzas gimė po trem
tinio žvaigžde. Jeigu likimo 
žvaigždė 
velionį 
jo 
mą. 
kad 
Vai.
pino jo buvimo dienas.

Aukštesnįjį mokslą Vai. Va
kauzas ėjo Kaune, Tauragėj ir 
Klaipėdoj. Jo pašaukimas Ir gy
venimo tikslas -- mokytojas. 
Baigęs mokytojų seminariją, jis 
tuoj pradėjo mokytojauti Klaipė
dos krašte -- Katyčiuose ir Rus
nėj, kur vietos lietuvninkų buvo 
mylimas ir gerbiamas ne tik už 
tai, kad savo darbą mylėjo ir 
gerai dirbo, bet ir dėl to, kad 
turėjo taurų, gerą ir malonų bū 
dą. Vai. Vakauzas mokėjo gy
venimu džiaugtis, mokėjo to 
džiaugsmo ir kitiems linkėti bei 
suteikti. Klaipėdos krašte jis su
rado ir savo gyvenimo draugę 

.Angelę Rapalaitę, gimusią 
Cambridge, Mass., taip pat mo
kytoją. Tačiau ten jį ištiko ant
roji tremti^. Hitlerinei Vokieti
jai Klaipėdos kraštą nuo Lietu-

A.A. VALENTINAS VAKAUZAS, miręs Bostone sausio 24 d., 
buvo veiklus visuomeninkas, rūpestingas ir pareigingas. Nuotrau
koje: velionis V. Vakauza vieno pobūvio vadovavimo metu.

vos atplėšus, Vai. Vakauzui teko 
viską palikti ir grįžti gimtojon 
Suvalkijon. ^Gali kai kam atro
dyti, jog tai nebuvo trėmimas, 
betgi, kas tą lietuvių panieką 
ir apiplėšimą Klaipėdos krašte 
išgyveno -- tą lietuvių prievar
tinį kraustymą iš seno lietuviško 
krašto kitokiu vardu niekad ne
galės vadinti. Ištrėmimu jį vadino 
ir velionis Vai. Vakauzas.

Grįžęs didžiojon Lietuvon, Vai. 
Vakauzas kurį laiką mokytojavo 
Geldaudišky. Būdamas didelis 
muzikos ir sporto mėgėjas, jis 
visur, kur tik jam teko dirbti, 
organizavo sportininkų ratelius, 
giedotojų ir dainininkų sam
būrius. Kaip stalo tenisininkas, 
Kaune vienose varžybose velionis 
buvo išsikovojęs II-ją vietą. 
Gelgaudišky suorganizavo vyrų 
chorą ir jam vadovavo. Ilgesnį 
laiką priklausė Šaulių Sąjungai, 
tad ir čia jo veiklos pėdsakai 
buvo ryškūs. Prieš pat antrąjį 
pasaulio karą Vai. Vakauzas bu
vo paskirtas mokytoju į Šakių 
gimnaziją. Šiame Suvalkijos ap
skrities mieste jį ir jo šeimą 
skaudžiai palietė karo įvykiai ir 
bolševikinė okupacija. Rusų at
neštos nelaisvės ir priespaudos 
Vai. Vakauzas negalėjo pakęsti 

todėl, nepaisydamas pavojų šei
mai, jis tuoj įsijungė į pogrindinę 
veiklą, o 1941 m., pradėjus vo
kiečių-rusų karui, buvo Gelgau
diškio partizanų grupės vadas. 
Vokiečių okupacijos metu Vai. 
Vakauzas vėl dirbo mokytojo dar
bą., vėl visur buvo ten, kur šau
kė lietuvių tautos reikalai ir rū
pesčiai.

1944 m., kaip daugelį lietuvių, 
Vai. Vakauzą ir jo šeimą ištiko 
tremtis, jam iš eilės jau tre
čioji. Atsidūręs lietuvių trem
tinių stovyklose, jis visa ener
gija jungėsi į visuomeninę veiklą, 
bene porą metų mokytojavo In- 
golstadto liet, gimnazijoj. Kaip 
JAV gimusi, p. Vakauzienė su 
vaikais Amerikos krantus pa
siekė 1947 m., o velionis Valen
tinas dar apie metus laiko buvo 
įvairių tautybių žmonių, gimusių 
Amerikoj, stovyklos viršininkas 
prie Frankfurto a.M. Jis į JAV 
atvyko 1948 m., įsikūrė Bostone 
ir čia iki mirties gyveno.

Bostone Vai. Vakauzas paliko 
giliausius visuomeninės veiklos 
pėdsakus. Čia mes jį regim, 
kaip nepavargstantį BALF’o vei
kėją, beveik nuolatinį skyriaus 
sekretorių, čia jis nuolat dirbo 
ALT-bos skyriuje, Amerikos

VIRŠUJE: Didelis būrys bosto
niečių palydėjo Valentiną Vakau- 
zą į paskutinę poilsio vietą. Nuo
traukoje iš kairės velionies šei
ma: duktė Valentina, žmona An
gelė, sūnus Vaidas, dukterys 
Giedrė ir Dalia.

R. Bričkaus nuotrauka

Lietuvių Piliečių D-joj. Velionis 
Vai. Vakauzas buvo Dainavos 
sporto klubo steigėjų tarpe, il
gesnį laiką to klubo pirminin
kas. Jis uolus ir pareigingas 
Bendruomenės veikėjas, kelis 
metus buvęs Bostono Liet. Bend
ruomenės apylinkės pirmininku. 
Nemaža dirbo ir kitose Bostono 
liet, organizacijose, bet ypač 
daug velionis pasidarbavo A LT 
S-gai, būdamas vienas iš Bostono 
skyriaus steigėjų ir beveik nuo
latinis valdybos narys (dabar Ant 
Matjoškos vadovaujamoj valdyboj 
a.a. Vai. Vakauzas buvo vice
pirmininkas). ' Visuomeniniame 
darbe velionis buvo itin rūpes
tingas ir pareigingas. Tamedar- 
be jis neieškojo asmeninės gar
bės, nesišvaistė ambicijom, o 
visą tą sunkų ir daug laiko ati
mantį darbą laikė savo pareiga. 
Ir tai yra gražiausia ir di
džiausia velionio Vai. Vakauzo 
dorybė. Daugeliu požiūrių jis 
buvo taurus ir tikrai pavyzdingas 
visuomenės darbuotojas.

Pats velionis Valentinas mėg
davo save vadinti "bučeriu", at
seit, mėsininku, nes buvo įsi- 
gyjęs maisto produktų krautuvę 
(prieš tai kurį laiką dirbo cuk- , 
raus fabrike, Darbininko redak
cijoje ir kt.). Iš tikro, jis buvo 
doras ir geras žmogus, savo 
dvasia tikras mokytojas. Štai, 
ir mirdamas jis nepamiršo gerą 
darbą atlikti -- savo akis ati
davė Akių bankui, kad kuris nors 
neregys praregėtų... Nors jaunas 
mirė -- paliko gražią ir lietu
viškai stiprią šeimą -- žmoną 
Angelę, dukrą Dalią, einančią 
tėvų keliu, studijuojančią Mo
kytojų Institute, dukrą Valentiną, 
studijuojančią sociologiją, sūnų 
Vaidą, kuris mokosi Kennebunke 
Tėvų Pranciškonų gimnazijoj ir 
12 metelių pradžios mokyklos 
mokinę Giedrę. Regim, vaikai 
mokslų dar nėra baigę, tad jie 
ypač skaudžiai pajus tėvo nete
kimą. Bostono lietuviai neturėtų 
pamiršti šeimos to vyro, kuris 
tiek daug jėgų skyrė šios lietu
vių salos visuomeniniam darbui. 
Mažiausia, ką jie galėtų pada
ryti, tai nepamiršti Vakauzų 
maisto krautuvėlės, kuri, dau
gelio remiama, gal ir padėtų 
velionio vaikams mokslus baigti.

Geram ir doram žmogui. Va
lentinui Vakauzui tegu būna leng
va šio svetingo krašto žemė.

St. S.

APAČIOJE: Prie naujai supilto 
a.a. Valentino Vakauzos kapo kal
ba LB Bostono apyl. pirmininkas 
Povilas Žičkus.

R. Bričkaus nuotrauka

JAV L. B-nės centro valdybos pirmininkui

ST. BARZDUKUI ir jo šeimai,

mirus Jo motinai, reiškia gilią užuojautą

L. B-nės Bostono Apygardos 
Valdyba


	1961-02-06-Darvia 0001
	1961-02-06-Darvia 0002
	1961-02-06-Darvia 0003
	1961-02-06-Darvia 0004
	1961-02-06-Darvia 0005
	1961-02-06-Darvia 0006

