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Britai siūlo komunistinę Kiniją 
įsileisti į Jungtines Tautas

Britanijos užsienių reikalų 
sekretorius Earl of Home pa
reiškė lordų rūmų debatuose, 
kad tarptautinio gyvenimo faktai 
reikalaują komunistinę Kiniją 
įsileisti Į Jungtines Tautas. Jis 
taip pat paskelbė, kad susiti
kimai su Sovietijos ir kitų ko
munistinių kraštų vadais būsią 
reikalingi 1961 metais, norint su-

NATO GAUS IŠ AMERIKOS 
DIDESNE PARAMA

Prezidentas Kennedy pa
reiškė spaudos konferenci
joje, kad Jungtinės Valsty
bės tęs ir didins savo para
mą šiaurės Atlanto Gyny
bos Organizacijai. Jis pa
skelbė, kad Dean Acheson, 
buvęs JAV valstybės sekre
torius NATO steigimo me
tu, paskirtas vadovauti val
stybės departamento pata
rėjų grupei, kuri turi nu
statyti JAV politiką NATO 
atžvilgiu.

Spaudos konferenci j o j e 
prezidentas pabrėžė: ”Tai 
yra centrinė ir svarbiausia 
gynybos sąjunga'”. Tie žo
džiai įgauna svaresnę reikš
mę, atsimenant aktą, kad 
NATO ne tik nuolat puldi
nėjama sovietų, bet ir per
gyvena vidinę krizę.

Prieš keletą dienų atsi
statydinimą paskelbęs NA
TO generalinis sekretorius 
Henri Spaak nuolat turėjo 
kovoti su kai kuriais na
riais, kad jie išpildytų savo 
karinius į s i pareigojimus. 
Jis taip pat susidūrė su 
prez. De Gaulle opozicija, 
kuris atitraukė prancūzų 
Viduržemio laivyną iš ben
dros komandos ir grasino 
atsiimsiąs kitus prancūzų 
karinius dalinius.

Kai kurie Europos vals
tybių vadai teigia, kad vi
dinius NATO sunkumus iš
šaukusi nepakankama JAV 
parama. Paskutinia i s i a is 
Eisenhowerio administraci
jos mėnesiais paskelbtasis 
nusistatymas sumažinti sa
vo karinius kontingentus 
pakenkė organizacijos mo
ralei.

Dabar prez. Kennedy pa
reiškė, kad JAV liks "pilnu 
ir energingu NATO partne- 

mažinti tarptautinę Įtampą.
Savo kalboje, nubrėždamas 

britų užsienių politikos gaires, 
Earl of Home aiškino, jog Bri
tanija sieksianti paveikti Jung
tines Amerikos Valstybes, kad 
pastarosios' pakeistų ligšiolinę 
savo pažiūrą ir pripažintų, jog 
komunistinės Kinijos priėmimas 
į Jungtines Tautas esąs neišven-

riu”. Jis pridūrė: ”Ypač 
mes norime išlaikyti savo 
karinę galią Europoje”. 
Pentagono pareigūnai pa
reiškė, kad karinių kontin
gentų sumažinimas tuo 
tarpu esąs atidėtas į šalį.

Prezidentas pareiškė, kad 
jo administrarija tebesvar- 
stanti, ar pildyti Eisenho- 
werio pasiūlymą: duoti NA
TO organizacijai savą bran
duoliniais ginklais aprūpin
tą smogiamąjį vienetą. Pa
skutiniame NATO posėdyje 
buvo pasiūlyta aprūpinti or
ganizaciją povandenini a i s 
laivais, ginkluotais Polaris 
raketomis.

NATO gen. sekr. Spaak 
ir kai kurie kiti Europos 
politikai, kaip Italijos prez. 
Gronchi, buvo siūlę, kad 
pagalba ūkiškai atsiliku- 
siems kraštams būtų diri
guojama NATO organizaci
jos. Jie taip pat siūlė, kad 
būtų bendromis priemonė
mis siekiama atremti sovie
tų ekonominę ofenzyvą vi
same pasaulyje.

Valstybės departamento 
pareigūnai netiki, kad prez. 
Kennedy pritartų tiems pa
siūlymams. Jis norįs, kad 
Europos kraštai likviduotų 
savo ginčus dėl dviejų ūki
nių bendruomenių ir patys 
padidintų savo pagalbą 
ūkiškai atsilikusiems kraš
tams.

šie ir panašūs klausimai 
turės būti išspręsti gegužės 
mėnesį Oslo mieste įvyks
tančioje NATO konferenci
joje, kuri galinti tapti NA
TO viršūnių konferencija. 
Nors Washingtone tokia ga
limybė neatmetama, bet da
bartinės administra c. i j o s 
sluoksniuose ji dar nesanti 
svarstoma.

gi amas.
Komunistinė Kinija, jo žo

džiais, sužlugdė Tibetą, atme- 
tinėja bandymus derinti intere
sus taikiu keliu ir viešai pro
klamuoja savo tikėjimą karu. Tuo 
būdu, ji turinti maža taiką my
linčios valstybės kredencialų. 
"Bet," aiškino jis, "tarptautinio 
gyvenimo faktai reikalauja, kad 
j? sėdėtų Jungtinėse Tautose."

Nei jis, nei kiti vyriausybės 
nariai nepatvirtino gandų, jog 
premjeras Macmillanas rudeni 
projektuojąs "taikos misiją" Į 
komunistinę Kiniją. Konferencija 
tarp prezidento Kennedžio ir 
premjero Macmillano seks Lon
done ateinanti mėnesi įvyksiančią 
britų tautų bendruomenės kon
ferenciją. Bet prieš tai, kaip 
Earl of Home pastebėjo, gal tu
rėsiančios Įvykti konferencijos 
su Rusija ir kitais komunistų 
kraštais.

Washingtone buvo paskelbta, 
kad prez. Kennedy pakvietė pa
sitarti Kanados premjerą Die- 
fenbakerĮ, kuris čia lankysis, 
prieš vykdamas Į britų tautų 
bendruomenės konferenciją. Iš 
dabar paskelbto britų užs. reik, 
sekretoriaus pareiškimo reikia 
daryti išvadą, kad ateinančių 
savaičių bėgyje lauktina prem
jero Macmillano susitikimų su 
komunistinio bloko vadais.’

Earl of Home konstatavęs "pa
drąsinimą", kad naujoji Washing- 
tono administracija "pradeda ti
kėti, jog Kinijos nepripažinimas 
veikiąs prieš ją pačią".

♦ LONDONE pradėta penkių 
šnipų byla, kuri laikoma didžiau
sia nuo atominio šnipo Klaus 
Fuchs bylos. Teisiami penki as
menys, iš jų du anglai, kurie 
dirbo karo laivyno bazėje, vie
nas amerikiečių laivyno karinin
ku apsimetęs rusas ir knygyno 
savininkų pora, turinti N. Ze
landijos pasus. Šnipai buvo ilgai 
sekami ir sugauti, perduodant 
Maskvai skirtus dokumentus. Pas 
juos rastos didelės pinigų sumos 
ir labai stiprus radijo siųstu
vas. Tikima, kad jie išdavę la
bai svarbias britų karo laivyno 
paslaptis, jų tarpe slaptą kovos 
su povandeniniais laivais siste
mą.

♦ IZRAELYJE už šnipinėjimą 
nuteistas vokietis, atominis 
mokslininkas, prof. Site. Jis yra 
kilęs iš Čekijos, vėliau tapęs 
Vak. Vokietijos piliečiu ir dirbo 
JAV karo aviacijos tyrinėjimų 
projekte. Areštuotas po tarptau
tinės mokslininkų konferencijos 
Pragoję.

♦ VENGRUOS saugumo polici
ja paskelbė areštavusi 6 kuni
gus, 3 vienuolius ir du civilius 
asmenis už "sąmokslo ruoši-

Dail. ALEKSANDROS VITKAUSKAITĖS-MERKER darbų paroda, kurioj išstatyti 26 paveikslai, ati
daroma vasario 12 d. YMHA of Bergen County patalpose, 211 Essex St., Hackensack, N. J. Dail. A. 
Vitkauskaitė yra gimusi Kaune. Į, Ameriką atvyko 1930 m. New Yorke baigusi meno studijas, su savo 
darbais jau yra dalyvavusi parodose Italijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje. Jos vyras C. W. Merker 
yra lietuvių kilmės, gimęs Amerikoje. Nuotraukoje dail. A. Vitkauskaitės aliejinis darbas -- lietu
vaitės portretas.

Miglota Brazilijos politika
Brazilijos užs. reik, ministe- 

ris Arinos paskelbė, kad nau
joji krašto vyriausybė neplanuo
janti artimiausiu laiku užmegsti 
diplomatinių santykių su Sovie- 
tija ir komunistine Kinija, bet 
jo pareiškimai neišryškino būsi- 
mosios užsienių politikos lini
jos.

Jis aiškino, kad Brazilija vyk
dysianti "suvereninę" užsienių 
politiką ir planuojanti palaikyti 
diplomatinius bei prekybinius 
santykius su visomis valstybė
mis, kurios esančios pasiruošu
sios respektuoti jos "juridinę 
ir socialinę organizaciją", ^laik
raštininkų klausimus jis pripa
žino, kad toji definicija galinti 

mą". "Sąmokslo" pobūdis nepa
skelbtas.

♦ NEAPOLYJE kariuomenė 
malšino tūkstančius riaušininkų, 
kurie daužė ir padeginėjo krautu
ves ir viešojo susisiekimo prie
mones. Muštynių metu 68 asme
nys sužeisti ir daugiau kaip 100 
asmenų areštuota. Nuostoliai 
siekią šimtus tūkstančių dolerių. 
Riaušės, kurios atrodė neorgani
zuotos, prasidėjo po to, kai nu
statytu laiku nepasibaigė auto
busų tarnautojų streikas, ir iš 
fabrikų išėję darbininkai netu
rėjo kuo grįžti namo.

KAIRĖJE: Dainavos stovyklai 
remti Clevelando komiteto pas
tangomis buvo surengtas pobūvis, 
kurio metu padaryta stovyklos 
veiklos apžvalga ir paskirstytos 
rėmėjams dovanos. Stovyklos 
turtas vertinamas $ 90,000. šiuo 
metu dar turima apie $30,000 
skolų. Dar reikalinga vienų pas
tatų, kurie kaštuosią $20,000. 
Nuotraukoje, iš kairės: Malėnie- 
nė, Polikaitis, Damušienė, kun. 
Dziegoraitis ir A. Damušis. 
Priekyje dail. Stančikaitė -Ab- 
raitienė ir F. Eidimtas.

J. Garlos nuotrauka 

apimti Sovietiją, ir kad Brazi
lija galinti pripažinti komunisti
nę Kiniją, nenutraukdama savo 
ryšių su nacionalistine Kinija.

Jis pareiškė, kad prez. 
Ouadros režimas nenorįs Įsivelti 
nė vienon JAV -- Kubos ginčo 
pusėn, bet pabrėžė, kad santy
kiai su Kuba esą "nuoširdūs", 
ir prez. Quadros, praeitą vasa
rą lankydamasis Kuboje, susi
žavėjęs "Įvairiomis revoliuci
nio sąjūdžio figūromis".

Praeitą šeštadienį naujasis 
prezidentas nurodė savo užsienių 
reikalų ministeriui užmegsti dip
lomatinius santykius su Vengri
ja, Rumunija ir Bulgarija. Bra
zilija su tais kraštais jau anks
čiau palaikė nežymius prekybi
nius ryšius. Jis taip pat Įsakė iš
tirti santykius su nacionalisti
ne Kinija, ypač prekybos srity
je.

Naujesniuose pranešimuose iš 
Brazilijos nieko neminima apie 
Pabaltijo valstybių diplomatinių 
atstovybių pripažinimo atšauki
mą. ŠI žinia buvo paskelbta 
"New York Times" vasario 5 nu
meryje, bet ne visose laidose: 
Clevelandą dėl sniego pūgos tik 
vasario 8 d. pasiekę egzemplio
riai rodo, kad ji išimta iš laik
raščio drauge su kitu pranešimu 
iš Brazilijos.

Kokia tos žinios išmetimo 
priežastis, neturima žinių. Bet 
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės atsiųsu>jl telegrama sako, 
kad naujasis prezidentas ruošią- 
sis atstovybes uždaryti.

Nors Ouadros savo inaugura
cinėje kalboje pareiškė, kad Bra
zilija politiškai nesišliesianti 
prie komunistinio bloko valsty
bių, bet iš ligšiolinių duomenų 
aiškėja, kad galimus diplomati
nių santykių užmezgimus rems 
prekybiniai ryšiai, o Brazilija 
pastaruoju laiku didina prekybą 
su Sovietiją. Galbūt sovietai, 
jausdami Brazilijos, o ypač 
naujosios vyriausybės svyra- 
naujosios vyriausybės svyra
vimus, yra pareikalavę Pabalti

jo valstybių atstovybių uždary
mo, ir prezidentas Ouadros yra 
sutikęs ta kaina pirkti preky
binių ryšių plėtimą.

MIRĖ SLA 

SEKRETORIUS 
Dr. M. VINIKAS

SLA prezidentas P. Dar- 
gis telefonu pranešė, kad 
vasario 8 d., 2 vai. dienos 
metu, ligoninėje, mirė SLA 
ilgametis sekretorius Dr. M. 
Vinikas, daug veikęs ir ki
tose lietuvių organizacijose. 
Mirė eidamas 76 metus am
žiaus. Pašarvotas Garšvos 
namuose, Brooklyrie.

šeštadienį, vasario 11 d., 
8 vai. vakare bus atsisveiki
nimo apeigos, o sekmadie
nį, 2 vai. po pietų, bus su
degintas krematoriume. Pa
skutinės kelionės apeigas 
tvarkys kun. Dagys. Vėliau 
velionies palaikai bus palai
doti Tautinėse kapinėse, 
Chicagoje.

SLA pildomoji taryba 
naujo sekretoriaus rinkti 
renkasi Brooklyne vasario 
13 d,
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Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (6)

Tragiškas Pomardo likimas
Tame viešbutyje, žinoma, Hol- 

lardas niekada anksčiau nebuvo 
lankęsis, bet drąsiai įžengė į 
vidų. Koridoriai buvo pilni vo
kiečių ir italų karininkų, ku
riems jis šypsojosi ir vieną kitą 
jų pasisveikino linktelėjimu. Pa
galiau pasiekęs punktą, iš kurio 
nežinojo, kur toliau eiti, netikė
tai susidūrė su jauna mergina.

Michelis sustojo ir paklausė, 
kur galįs sutikti poną Pamardą.

—Kas norėtų su juo kalbėti? 
—paklausė mergina.

—Pavardė nevaidina jokios ro
lės, — atsakė Michelis. — Pa
sakykite jam: senas pulko bičiu
lis.

Mergina nutolo, ir -Michelis 
po kelių minučių pamatė aukšto 
ūgio, tamsiaplaukį, maždaug 35 
metų amžiaus vyrą, kuris ar
tėjo prie jo.

Dar jam nespėjus ištarti žo
džio, Michelis pagriebė jo ranką, 
ją nuoširdžiai pakratė ir -su
šnibždėjo:

—Vėliau paaiškinsiu jums vis
ką, bet tik ne čia.

Paskui jie nutolo keletą žings
nių, kur nebuvo matomi iš kori
doriaus. Michelis atsiprašė dėl 
savo klastos ir pareiškė, kad 
jam dėl svarbių privatinių prie
žasčių esą labai svarbu sužinoti, 
kaip vadinasi generolas, kuris 
pakeitė Rundstedtą.

—Generolas von Felber, -- 
atsakė Pamardas. — Bet tai jau

Graži dovana visiems
Nauju metu 

proga 
Plokštelės tik neseniai

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Record*

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

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 SIŲSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 l’nion Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

buvo prieš ilgesnį laiką. Dabar ir 
von Felber pakeistas. Aš nežinau 
naujojo pavardės, bet mano žmo
na turėtų žinoti. Jei galėčiau 
minutei atsiprašyti, tai ją pa- 
klausčiau.

Po kelių minučių jis grįžo 
atgal ir perdavė Micheliui savo 
biznio kortelę. Joje buvo pieštu
ku įrašyta pavardė: Von Sonnen- 
stern.

—Ačiū, — tarė Michelis. — 
Ir dar vienas dalykas: norėčiau 
žinoti, kur Rundstedtas ir Fel- 
berls yra dabar, ir kur Sonnen- 
sternas -buvo anksčiau. Toliau 
—miestus, kuriuose įsikūrę jų 
žemesni štabai ir visa kita, ką 
tik galima sužinoti.

Tartum tai būtų pats papras
čiausias pasaulyje uždavinys, 
Pamardas pritardamas linkte
lėjo galvą. Keletą duomenų grei
čiausiai jau netrukus bus galima 
rasti. Iš viešbučio išvykę vokie
čių generolai beveik visada pa
rašą laiškus jo žmonai, dėkoda
mi už malonią globą. Jam reikią 
tik pasižiūrėti, ir jis galėsiąs 
gana netrukus tas žinias suteikti.

—Gerai, -- tarė Michelis, — 
tai po poros dienų aš atvyksiu 
į Avinjoną. Sutarkime susitiki
mo vietą ir duokite man nume
rį, kuriuo be pavojaus galėčiau 
jus pasiekti.

Jie susitarė susitikti kito vieš
bučio bare. Jo savininkas buvo 
"milicięn" -- nekenčiamos Vichy 

GREETINGS and BEST WISHES
FRENCH CUISINE

DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 
A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS 

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY 
CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING 

13114 Woodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

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.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• 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.

Mutual OeAvud Savings
OUH Mocialion

Chartored and Supervisad by tha IMlad Statas Gavanunant
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pras.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, 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 į mus ir būsit patenkinti.

&

policijos narys, ir todėl susiti
kimas nekeisiąs perdidelio įta
rimo. Diena ir valanda dar tu
rėjo būti sutarta telefonu. Po to 
Michelis atsisveikino.

Pamardas palydėjo Michelį pro 
duris, rodydamas šilčiausią 
draugiškumą. Vokiečių viršila jų 
atsisveikinimą stebėjo su pa
sitenkinimo šypsena, tartum no
rėdamas parodyti džiaugsmą, kad 
Micheliui pasisekė surasti savo 
seną draugą.

Po poros dienų Michelis perė
mė Pamardo pranešimą ir tuoj 
pat jį nugabeno į Šveicariją. "O. 
P." stengėsi neparodyti nuste
bimo dėl savcf pralaimėjimo.

—Bet kas nors, — pridūrė 
jis, — pergyvens didelę staig
meną.

Deja, ši istorija vėliau baigėsi 
tragiškai.

Pamardas ir toliau dirbo Mi
cheliui, tapdamas nepaprastai 
naudingu informacijos šaltiniu. 
Kai Michelis Hollardas vėliau bu
vo areštuotas, į Pamardą krei
pėsi kita pogrindžio grupė, kvies
dama bendradarbiauti. Pamardas 
atsisakė, bijodamas sukompro
mituoti "Rėseau Agir".

Prancūziją išlaisvinus, jo tau
tiečiai jį sušaudė, kaip "collabo" 
(nacių bendradarbį), neduodami 
jam progos net pasiteisinti.

(Bus daugiau)

Taip atrodo Mongolijos sostinės Ulan - Bataro gatvė, apstatyta plokščiais stogais palapinėmis.

ORUJINĖ MONGOLIJA - KIENO SATELITAS?
Raudonoji Kinija gali už kelelių metą išstumti sovietus iŠ 

milžiniškos pustuštės stepės
"Kai grįšite iš Ulan - Bato

ro," pareiškė Mongolijos konsu
las, nepaprastai paslaugiai tvar
kydamas mūsų vizas, "suteikite 
man garbę, užsukdami pasikal
bėti ir paaiškinti, kodėl Jungti
nės Tautos nenori mūsų pri
imti". •

Pasikalbėjimas vyko Mask
voje. Keleiviai, laukią vizų, buvo 
laikraštininkai Pierre ir Renee 
Gosset — prancūzai, pervažia
vę "Mongolijos liaudies respub
likos" sieną per pastaruosius 30 
metų. Čia pateikiame jų kelio
nės įspūdžius ir išvadas.

KUPRANUGARIAI ŠALIA
PUOŠNIŲ RŪMŲ

Ulan - Bator, Orujinės Mon
golijos sostinė, susideda keis
čiausių priešingumų.

Iš turbo - sprausminio, mo
dernaus lėktuvo išlipęs kelei
vis pamato aerodromą apsuptą 
palapinių, kurios atrodo, kaip 
išpūsti balionai, ir prieš kurias 
ganosi kupranugariai. Plokšti, 
kaip keptuvės dugnas, veidai nuo
bodžiaudami stebi keleivius; jie 
apsirengę įvairiaspalviais palai
dais drabužiais, kurie perjuosti 
mėlynomis arba oranžinės spal
vos juostomis, ir dažnas antpe
čių turi užsikabinęs šaunamąjį 
lanką su strėlėmis.

Pačią sostinę faktiškai sudaro 
viena didžiulė aikštė, kurios 
viduryje stovi Maskvos Bolšoj 
teatro kopija ir komunistų "na
cionalinio" didvyrio -- sunkve
žimių šoferio ir raidžių rinkėjo 
Suku Bator statula. Kitoje aikš
tės pusėje — sniego baltumo 
vyriausybės rūmai, kuriuose 
posėdžiauja Mažasis Churalas — 
iš trisdešimties asmenų susi
dedanti taryba. Priešais jį — 
Lenino mauzoliejaus kopija iš 
raudono granito.

Aikštę su aerodromu jungia 
plati "gatvė". Jos susidūrime 
su aikšte stovi policininkas, tvar
kydamas judėjimą, kurį per va
landą sudaro gal šimto kupranu
garių karavanas, vienas troleibu
sas, pora jaučių tempiamų ve
žimų ir vienas sunkvežimis.

Toliau stovi balti universiteto 
rūmai, prieš kuriuos ganosi bū
rys jakų (Azijos jaučių), keletas 

t skardinių namukų. Visa tai supa 
i tipiškos palapinės — jurtos, virš 
[ kurių kabo balti skarmalai, turį 
' nuvaikyti piktas dvasias, ir radi

jo antenos, kad būtų galima gir
dėti Ulan - Batoro stotį.

40 LAIPSNIŲ MINUS — 40 
LAIPSNIŲ PLIUS

Miestą supąs gamtovaizdis su 
ežerais, beržais ir edelveisų lau
kais primena Suomiją. O toliau 
—stepė. Plati, kaip visa Vakarų 
Europa, kurioje rasi labai retas 
gyvenvietes.

Tuose Azijos "Laukiniuose Va
karuose", kur temperatūra vasa
rą pakyla iki 40 laipsnių Celsi
jaus pavėsyje, o žiemą nukrinta 
iki 40 laipsnių Celsijaus žemiau 
nulio, gyvena apie milijonas kla
joklių. Jie yra Džingischano rai
telių palikuonys, jodinėją ant ma
žų, pilvotų arkliukų. Svetimą 
žmogų jie visada sutinka pala
pinės angoje, ištiesdami jam ber
žiniame dubenėlyje kumelės 

pieno, ir pakartodami tą patį pa
sveikinimą, kuriuo prieš septynis 
šimtus metų nustebino Veneci
jos keliauninką Marco Polo: 
"Amr chan sae?" -- kaip se
kėsi kelionė?

Kas dar begalėtų abejoti, kad 
tai marksistiniai klajokliai?

"Mes esame visame pasaulyje 
vienintelis pavyzdys," pareiškė 
mums premjeras Tsedenbal, 
"savo krašte iš feodalizmo perė
ję tiesiog į socializmą, nepa
žindami kapitalizmo. Ar ne dėlto 
mūsų bijo Jungtinės Tautos?"

MAURENTANUA PRIEŠ 
MONGOLIJĄ

Kai mes po poros dienų įli
pome į Pekinan skrendantį lėktu
vą, lydimi tų pačių plokščiavel- 
džių žvilgsnių, vis negalėjome 
išspręsti klausimo, kodėl Af
ganistanas, Jemenas, Somalija, 
Kongas ir kiti buvo priimti į 
Jungtines Tautas, o Mongolija 
ne. Kodėl Gudija ir Ukraina, 
kurios yra Sovietijos oficialios 
dalys, ir Bulgarija, Rumunija, 
Albanija, kurios daug labiau 
"satelizuotos", negu Šis kraštas, 
kuris iki .1945 metų išliko neu
tralus?

Vienintelį atsakymą kadaise 
buvome gavę iš Louis Joxe, Pran
cūzijos ambadoriaus Maskvoje, 
kuris laikomas vienu sarkastiš- 
kiausių diplomatų:

"Neįsivaizduokite," pareiškė 
Joxe, "kad diplomatai patys su
sikurtų sąlygas rizikai, jog jie 
kada, nors, pripažinus Mongoliją, 
būtų pasiųsti J Ulan-Batorą."

Beje, tai buvo pasakyta anks
čiau, negu Molotovas pateko ne
malonėn ir buvo pasiųstas pa
siuntiniu į Ulan - Batorą.

Bet mes klaidingai statėme 
klausimą. Reikėtų klausti: kodėl 
Zorinas, Sovietijos atstovas 
Jungtinėse Tautose, prieš mėne
sį panaudojo nereikšmingos Mau- 
retanijos klausimą, Vakarų val
stybėms pasiūlydamas mainus: 
"Jūsų Maurentanija prieš mano 
Orujinę Mongoliją..."

Taigi, į klausimą — kodėl kaip 
tuo metu? -- atsakymas yra daug 
paprastesnis.

BUFERINE VALSTYBĖ

Vidurinėje Azijoje vystosi Va
karų pasauliui beveik nepastebi
ma drama. Orujinė Mongolija, 
pagal tradiciją Sovietijos globo
tinė (raudonarmiečiai 1924 me
tais padėjo ten sukurti pirmąją 
istorijoje "liaudies respubliką"), 
pradeda gniužti nuo nepaprastai 
stipraus kaimyno spaudimo. Iš 
rusų stovyklos ji slysta į kinie- 
tiškąją.

Sovietija darė visa, siekdama 
tęsti carų politiką ir prieš Ki
niją išlaikyti buferinę zoną. Ji 
stengėsi ugdyti Mongolijos tra
dicinę gyvulininkystę, gerinti gy
vulių veisles, stiprinti gyventojų 
švietimą ir sveikatingumą. 1920 
metais Mongolija turėjo 98% a- 
nalfabetų. Dabar, kaip sakoma, 
tesą tik 10%. Ir nedaugelis ten 
gyvenančių rusų nėra kareiviai 
bet Ulan - Batoro universiteto 
profesoriai ir keli šimtai gydy
tojų, Išsklaidytų po stepę.

Bet per tuos 35 metus rusai 
darė taip pat visa, kas padėtų 

Orujinę Mongoliją išlaikyti nuo 
Kinijos įtakos. Jie įvedė į mon
golų mokyklas savo raidyną, ku
riuo vaikai mokosi skaityti savo 
kalbą. Jie mongoliškąjį "tugrik 
pari" pakeitė rubliu, ir pusė jį 
padengiančio aukso guli Maskvos 
seifuose. Ir kai jie pratęsė per 
Gobio dykumą transmongolinę 
geležinkelio liniją — jie bėgius 
sudėjo pagal rusiškąjį plotį, kuris 
netinka kiniečių vagonams.

Tačiau tų atsargos priemonių 
nepakako. Vienas dalykas, ko 
Maskva Mongolijai negalėjo duo
ti, ir ko jai labai trūksta, yra 
žmonių, technikai ir kolonistai. 
Po 35 metų Orutinė Mongolija, 
Sovietijos buferinė zona Azijoje, 
vis dar tebėra tuščias kraštas, 
atsiremiąs į Kiniją, tiksliau, į 
antrąją Mongoliją, kurią Kinija 
jau absorbavo ir kuri vadinama 
"Vidine". Ten per porą metų vie
nuolika milijonų kiniečių užliejo 
du milijonus mongoliškųjų kla
joklių, Ulan - Batore gyvento
jų brolių.

PEKINO MEŠKERĖ
Buvusiame karavanų mieste 

Paotou, pvz., nuo 1950 -metų 
800,000 kiniečių, lyg potvynio 
banga, užplūdo 60,000 mongolų. 
Jie ten sukūrė sunkiosios pra
monės centrą, Azijos Pitsbur- 
ghą. Paotou žavi Ulan-Batoro 
gyvulių augintojus, kuriems rusai 
niekada nepasiūlė galimybės iš
naudoti savo žemės turtus: naftą, 
uranį, auksą, geležį, varį ir 
anglis. Pekinas praeitą vasarą 
išmetė dar vieną kortą, kuri 
premjero Tsedenbalio vaizduo
tėje sukūrė Mongoliją panašią 
į Argentiną: kai krašte bus baig
ti statyti milžiniški mėsos kon
servų fabrikai, Mongoliją kur 
tenka 45 galvijai kiekvienam gy
ventojui, galės tapti didžiausiu 
Azijos mėsos tiekėju.

Mongolija pasidavė tai pagun
dai. Vos tik atėjo paskutinis iš 
Maskvos pažadėtų 3000 sunkve
žimių, Ulan - Batore kaip iš 
dangaus atsirado Ču Enlai pasi
rašyti su Mongolija sutartį, kuri 
yra visiškai identiška su tuo me
tu pasibaigusia Maskvos sutarti
mi -- 200 mil. rublių, ilgam lai
kui ir be palūkanų, be to, dar 
tūkstančiai technikų, kurių So
vietija niekad negalėjo atsiųsti.

Ir taip buvo plačiai praverti 
vartai. Už kelerių metų kiniečių 
potvynis jau pasieks Sibiro ri
bas. Kinijai negalima prikišti, 
kad ji savo intencijų neslepia: 
vienoje Pekino ministerijoje mes 
matėme oficialų žemėlapį, ku
rioje "Orujinės Mongolijos liau
dies respublika" jau pažymėta, 
kaip Kinijos dalis.

Ir čia galbūt yra priežastis, 
kodėl Zorinas bandė panaudoti 
Mauretanijos klausimą, siekda
mas Išgauti pripažinimą Mongo
lijos, kurios pati Rusija jau ne
bepajėgia apginti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



1961 m. vasario 10 d, DIRVA Nr. 17 — 3

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915 
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

$10.00 • Laikraštis išeina trisPrenumerata metams: , _ ________
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais. išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas^ V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcine kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Tamsus šešėlis slenka per 
Pietų Ameriką

Jau viceprezidentui Nixonui lankantis Pietų Ameri
kos valstybėse ir ten patyrus nedraugišką sutikimą, daug 
kur pasigirdo balsai, kad tamsus šešėlis slenka per Pietų 
Ameriką. Per tą laiką, nors ir neilgą, tas tamsus šešėlis 
dar daugiau patamsėjo ir padidėjo. Ypač Kuboje, nera
mumais ir nedraugiškumais Venezueloje, o dabar ir Bra
zilijoje — pačioje didžiausioje Pietų Amerikos valsty
bėje, turinčioje ūpie 55 milijonus gyventojų.

Brazilijoj tas tamsus šešėlis pradeda ryškėti atėjus 
Į valdžią naujam prezidentui Janio Quadros. Savo parei
gose dar nė nespėjo gerai sušilti, o jau padarė visą eilę 
tokių žingsnių, kurie sako, kad Maskvai bus daug džiaugs
mo, o laisvam pasauliui nemažai rūpesčio.-

Vienas iš pirmųjų jo patvarkymų — nebepripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatinių atstovų, yra 
aiškus, pataikavimas Maskvai, nusilenkimas tironijai, ir 
šio šimtmečio žiauriausiam kolonializmui. Iš kitos pusės 
įsakmus ženklas, kuriuo keliu pasukta nauja Brazilijos 
ne tik vidaus, bet ir užsienio politika.

Janio Quadros — naujasis Brazilijos prezidentas, jau 
ilgesnį laiką yra mįslė, kaip jis vairuos didžiausios Pietų 
Amerikos valstybės ateities likimą. Kada jis kandidatavo 
į prezidentus ir išvyko kelionėn pasimokyti valstybės vai
ravimo politikos, atrodo, kad jis sąmoningai mokytojais 
pasirinko dabartinius rėžimus Kuboje, Maskvoje, Čeko
slovakijoje.

Kai kas, tada jam sąmoningai aplenkiant J A Valsty
bes, norėjo išaiškinti, kad Janio Quadros tik nori savo 
pusėn palenkti kairįjį Brazilijos žmonių sparną ir jų bal
sus laimėti. Esą, kai tik jis laimės ir valstybės vairą į 
savo rankas perims, jis visiškai kitą giesmę pradės gie
doti.

Bet tada buvo ir pakankamai blaivių bei įžvalgių 
balsų, kurie tvirtino, kad jei Janio Quadros rinkimus lai
mės, Brazilijoj gali labai pakvipti Fidel Castro bandomais 
kepsniais. Ir netolima ateitis parodys, kad paskutinieji, 
greičiausia, ir bus neklydę. Jei per penkerius metus taip 
skubiai ta linkme šeimininkaus — tikrai nemažai bėdos 
laisvam pasauliui pridarys.

Prezidento poste dar nėra išbuvęs nei dviejų savai
čių, o jau prikepė tiek daug ’’castriškų” kepsnių. Pir
miausia mūsų ir mūsų kaimynų pasiuntinybių likvida
vimas, toliau diplomatinių santykių su visais komunis
tiniais kraštais mezgimas, neišskiriant nei Rytų Vokie
tijos. O kai iš visų tų kraštų, atstovybių priedangoj, su
važiuos raudonieji agentai ir agitatoriai, tai ir taip jau 
gerokai raustelėjęs Brazilijos veidas, gali dar daugiau 
staigmenų atnešti.

Ūkinių žinovų teigimu, Brazilijoje yra nepaprastai 
daug užsienio kapitalo investuota. Daugiausia to kapitalo 
yra iš JAV. O kraštas, turįs per 8,5 mil. kvadratinių kilo
metrų, tirštai apgyventas tik pajūrio zonose — net 80 
visų gyventojų. Ir jų tarpe didžiausias kraštutinumas: 
turtas ir skurdas. O ką bekalbėti apie gyvenimą krašto 
viduje. Tat ir pagundą, to skurdo mažinimo sąskaiton, 
elgtis panašiai, kaip dabaę elgiamasi Kuboje, bus nemažai.

Mums, kurie naujojo prezidento ir jo diktuojamo 
naujo rėžimo buvome pirmosios aukos, lieka tik kreiptis 
į Brazilijos parlamento atstovus ir kitus to krašto įtakin
guosius, kreiptis į laisvę ginančių kraštų vyriausybes ir 
prašyti dar galimo padėties atitaisymo. Brazilijos lietu
viai, kurių ten priskaitoma iki 44,000, o taip pat mūsų 
pasiuntinybė ir konsulatas, turėtų tuoj mums patalkinti, 
nurodant įtakingųjų adresus ir kitaip mus plačiau infor
muoti, kad geriau galėtumėm derinti organizuotą veiklą. 
O veikti reikia greit ir planingai. B. G.

Pietų Amerikoje jau pasirodė derliaus rezultatai

RADIJO BANGOMIS Į LIETUVĄ (2)
/ AR GINTINOS APGULTOS TVIRTOVES?

Mes pastebėjome, kad mūsų 
valdžia labai reaguoja 1 už
sienio opiniją, į visus pasisa
kymus, radijo pranešimus. To
dėl jūs galėtumėte mums daug 
padėti...

(Laiškas iš pavergtos Lietu
vos).

Per pastarąjį pusmetį mūsų 
užsieninėje spaudoje keliais at
vejais pasirodė autentiškų laiš
kų ir pranešimų iš okupuotos 
Lietuvos, kurie liudija didžią
ją lietuvių tautos tragediją. "Per
duodu Lietuvos žmonių šauksmą 
SOS: vakariečiai lietuviai, re
aguokite į kiekvieną rusinimo 
žingsnį", skelbė vienas praneši
mas iš pavergtos Lietuvos 
"Draugo" dienraštyje 196O.IX. 
17 d. "Visos atmosferos bendra 
charakteristika: trūksta oro", to
liau buvo tame pranešime nuro
dyta.

Visai panašiai prakalbėjo Į mus 
beveik tuo pat metu "Nepriklau
somos Lietuvos" savaitraštyje 
paskelbti laiškai iš Lietuvos 
(1960.IX.28 — X. 19). "Lietuvoje 
lietuvybė nutildyta. Lietuvybė pa
daryta neveiklia, suparalyžuota. 
Lietuviams Lietuvoje burnos už
darytos, lūpos užrakintos ir lie
tuvis nutildytas... Lietuviui ne
valia prisipažinti lietuviu. Dabar 
jau taip esame prispausti, kad 
trūksta oro kvėpuoti", buvo ten 
rašoma.

Taigi, šitaip atrodo tikrovėje 
mūsų "koegzistentų" vien sovie
tine periodika atsirėmus, prana
šautas "lakštingalos ir beržo kul
tas" pavergtoje Lietuvoje.

YRA ESMINIS SKIRTUMAS
Komunistinės diktatūros prie

spauda Bulgarijoje ar Rumuni
joje galbūt nėra lengvesnė, negu 
Lietuvoje. Tačiau yra vienas es
minis skirtumas. Bulgarija ir 
Rumunija bent iš paviršiaus yra 
nepriklausomos valstybės. Tuo 
tarpu Lietuva paversta ne vien 
Rusijos satelitine kolonija, bet 
tiesiog rusų provincija. "Lietu
vos TSR" rusams tereiškia ca
riniais laikais buvusį "Severo 
Zapadnyj Kraj", "Šiaurės Va
karų kraštas". Bet ir tas Mask
vos okupuotai Lietuvai suteiktas 
titulas tėra laikinis. Kaip vie
name minėtų laiškų iš Lietuvos 
nurodoma, "reikia laukti, jog 
vieną dieną "plebiscitu" bus nu
statyta, kad patys Lietuvos gy
ventojai, vertindami didžiosios 
rusų tautos globą, atsisako Lie
tuvos vardo ir pervardija ją į 
"oblastį" — Rusijos sritį".

Tačiau Lenkijoje niekas val
stybinės praeities iš tautos šir
džių nerauna. Tad ir lenkams 
tautos valstybines tradicijas per 
Vakarų radiją palaikyti gal nėra 
taip svarbu, kaip lietuviams, 
latviams ar estams. Valstybin
gumo ir nepriklausomybės i- 
dėjos, Lietuvos valstybinių tra
dicijų palaikymas sovietų oku
puotoje Lietuvoj e,, kaip priemonė 
lietuvių tautos moralei ir atspa
rumui stiprinti, šiandien yra bū
tinybė. Juk nebūtų naudos nei 
laisvajam pasauliui, nei pačiai 
Amerikai, jei vieną dieną lietu
vis pasijustų esąs nebe Lietuvos 
patriotas, bet Sovietų Sąjungos, 
jeigu jau ne tiesiai Sovietų. Ru

sijos. Nes po lietuvių, latvių ir 
estų eitų rumunai, bulgarai, če
kai, o po jų lenkai, vengrai — 
ir taip pamažu visa Vakarų Eu
ropa... Komunistai turi laiko. 
Net ir šiandien, kai kiekvienas 
ketvirtas italas balsuoja už ko
munistų partiją, toks galimu
mas nėra, lengvai ranka numuo- 
jamas.

Prieš keleris metus Indokini- 
jos karo metu Dien Bien Phu 
buvo pripažintas "neapginamu" 
ir atiduotas komunistams, o kar
tu su juo pusė Vietnamo. Svarbų 
uostą Hanoi ir ginti nereikėjo, 
be mūšio buvo prisikirtas komu
nistams. Dabar sakoma, kad La
oso valstybė irgi neapginama! 
Džiunglės ir taip toliau...

Bet Lietuva, Latvija ir Esti
ja, nors jos jau pateko į priešo 
teritoriją, dar galėtų būti gina
mos, kaip Vakarų kultūros prie
šakinės tvirtovės. Ar jos never
tos kiek didesnio Vakarų dė
mesio kaip Laosas?

JŪS GALĖTUMĖT MUMS DAUG
PADĖTI

Visi trys Pabaltijo kraštai, 
Lietuva, Latvija ir Estija, pri
klauso Vakarų kultūrai ir ci
vilizacijai ne mažiau, kaip Len
kija ar Vengrija, Rumunijos ar 
Bulgarijos jau neminint. Tačiau 
lietuvių tauta nuo Vakarų pa
saulio yra atskirta ne tik vien
guba, bet dviguba geležine už
tvara. Tokios troškinančios dva
sinės atmosferos kaip okupuo
toje Lietuvoje, Lenkijoje nėra. 
Tai aiškiai pastebima visose sri
tyse, moksle, mene, literatūroje, 
ūkyje. Teisingai tvarkomomis 
Laisvosios Europos Radijo lie
tuviškomis programomis būtų ga
lima mėgint bent kiek išsklai
dyti tą baisią rusinimo, komu- 
nistinimo ir sovietinimo atmos
ferą okupuotoje Lietuvoje. "Mes 
matome, kaip mus naikina, bet 
mes bejėgiai tam pasipriešinti. 
Tai sunkiausia, negu kada yra 
buvę", rašoma "Nepriklausomo
je Lietuvoje" paskelbtuose laiš
kuose iš Tėvynės."

Visai suprantama, kad ne
bepajėgdami patys atsispirti 
prieš rusinimo ir sovietinimo 
bangą, lietuviai šaukiasi Vaka
rų pagalbos. Toji pagalba galėtų 
būti suteikta nors iš dalies Lais
vosios Europos lietuvių prog
ramomis, skiriant joms bent tiek 
laiko, kiek skiriama bulgarų ar 
rumunų programoms.

ŪKIŠKAS ARGUMENTAS
Sakoma, kad amerikiečiai yra 

praktiški žmonės ir kad jlemėg- 
sta ir vertina ūkišką argumentą. 
Taigi, grynai ūkiškai kalbant, ga
lima būtų teigti, kad į Laisvo
sios Europos Radijo pabaltiečių 
transliacijas investuotas kapita
las atneštų nemažesnius nuo
šimčius, negu investuotas kapi
talas į transliacijas rumunų ir 
bulgarų kalbomis, arba Laoso 
kiekvieno kareivio išlaikymą.

Patys rusai į lietuvių, latvių 
ir estų tautas Sovietų Sąjungoje 
žiūri, kaip į jiems svetimas, 
"buržuazines", taigi, vakarietiš
kas tautas. Todėl Pabaltijo tau
tų laikysena okupacijoje, vy
raujančios jose nuotaikos ir idė
jos, tų tautų rodomas atsparu
mas rusinimo bangai negali netu
rėti tam tikros Įtakos kitoms 
Sovietų Rusijos pavergtoms tau
toms ir net patiems rusams. 
Neišvengiamai vyksta tam tik
ras pabaltiečių bendravimas su 
kitomis Sovietų Rusijos paverg
tomis tautomis, su ukrainais, 
gruzinais, gudais, turkmėnais, 
kazachais, armėnais. Varžosi 
tarpusavyje sportininkai, susi
tinka mokslininkai, zuja visokios 
ekskursijos, bendrauja studijuo
jantis jaunimas.

šiandien Sovietijos gan plačiai 
žinomas faktas, kad Lietuva ir 
Gruzija yra pačios nacionalistiš- 
kiauslos respublikos visoje So
vietų Sąjungoje. Neveltui okupan
tai taip atšiauriai ir su tokiu į- 
žūlumu kovoja su buržuazinė
mis, nacionalinėmis, vakarietiš
komis idėjomis okupuotoje Lietu
voje. O kova prieš idėją pati 
sunkiausia. Idėjos nepagausi, ka- 
lėjiman nepasodinsi, Sibiran 
neištremsi, ir išpažintį pasi
rašyti nepriversi. Logiškai gal
vojant atrodytų, kad laisvasis 
pasaulis ir Amerika turėtų dide

lį interesą ir moralinę pareigą 
tas vakarietiškas idėjas Pabal
tijo tautose palaikyti, stiprinti 
ir jas nuolat gaivinti.

PRIEŠNUODŽIAI NUO 
PASIUTIMO

Kaip galima paaiškinti, kodėl 
Laisvosios Europos Radijas iki 
šiol neįsivedė transliacijų lie
tuvių, latvių ir estų kalbomis? 
Juk Jungtinės Amerikos Valsty
bės Pabaltijo valstybių aneksi
jos nepripažįsta ir Lietuvą, 
Latviją ir Estiją laiko nepri
klausomomis valstybėmis. Jei 
Laisvosios Europos Radijas 
transliuoja Lenkijai, Rumunijai, 
Vengrijai, Čekoslovakijai ir Bul
garijai skirtas programas, tai 
kodėl tokių programų nėra Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai?

O gi dėl politinių sumetimų, 
buvo mums aiškinta Muenchene, 
likviduojant Amerikos Balso 
transliacijas iš Europos. Mes 
kitaip tų "sumetimų" negalėjom 
paaiškinti, kaip tik Dovydo dva
sių įtakos veikimu, kurių kilmę 
vienoje Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo Sesijoje V. Vaitiekū
nas išvedė net iš senovės Persi
jos filosofo Ketmano. Esą, pagal 
tos filosofijos moralę, "susidū
rus su sovietų reikalavimais, ge
riausia pasirinkti tylėjimą užuot 
judraus veikimo, prisitaikėliš
kumą užuot aiškaus uždavinio ir 
aiškios veiklos krypties". At
rodo, kad šiandien jau turėtų būti 
aišku, kad ta filosofija iki šiol 
prie nieko gero neprivedė.

Žinoma, Chruščiovas nebūtų 
patenkintas Laisvosios Europos 
Radijo Pabaltijo kalbų translia
cijomis. Gal net labai griežtai 
užprotestuotų imtų rėkauti ir 
keiktis. Nikita jau iš prigimties 
toks pasiutėlis. Bet į jo krašto 
būdo pasireiškimus daug dėme
sio kreipti nereikėtų. Dar jokių 
Laisvosios Europos Radijos 
programų pabaltiečių kalbomis 
nebuvo, o jis Paryžiuje kumš
čiu Amerikai grūmojo, po to 
New Yorke, kaip argumentą, 
batą nusiavė. Ką jis sekančia
me Jungtinių Tautų visumos su
sirinkime dar nusimaus, ga
lime tik spėlioti...

Sakoma, kad tokiems ligoniams 
gydyti geriausiai veikla prieš
nuodžiai, antidotai. Gal kaip tik 
Laisvosios Europos Radijui pra- 
bilius lietuviškai, latviškai ir 
estiškai, Chruščiovas, pajutęs, 
kad Amerika pagaliau "means 
business" aprimtų ir net sukal
bamesnis pasidarytų? Pagal "U. 
S. News and World Report", 1961 
L30 d. savaitraščio informaciją, 
neseniai iš Rusijos grįžę ame
rikiečiai patarėjai pranešė pre
zidentui Kennedžiui, jog tas fak
tas, kad amerikiečiai leido ko
munistams Įsigalėti Kuboje, 
Chruščiovui ir rusams padarė 
tokį didelį Įspūdį, jog jie dabar 
ir negalvoja apie kokias nors 
rimtas derybas nusiginklavimo 
ar kitais klausimais. Ir Krem
liuje dabar skubiai ruošiami Į- 
vairūs komunistų išsiplėtimui 
Pietų Amerikoje fantastiški pla
nai.

GAL PRIVATI INICIATYVA 
PADĖTŲ?

Kaip paprastai, paslapties 
skraistė gaubia visa tai, kas iki 
šiol mūsų lietuviškų veiksnių bu
vo padaryta ar yra daroma Lais
vosios Europos Radijo translia
cijoms lietuvių kalba išrūpinti. 
Tačiau gal būtų ir kitas kelias. 
Juk Amerika yra demokratijos 
ir privačios iniciatyvos šalis. Ir 
pirmosios Amerikos radijo 
transliacijos Į Europą 1941 metais 
buvo sumanytos ir Įgyvendintos 
privačios iniciatyvos dėka — 
dramaturgo Roberto Sherwoodo.

Neseniai Australijos savait
raštyje "Mūsų Pastogė", 1960. 
XIL9 d. numeryje buvo paskelb
tas pasikalbėjimas su nauju lie
tuviu milijonierium Dr. J. K. 
Valiūnu, kuris pareiškęs gerai 
pažįstąs prezidentą Kennedį ir, 
atsiradus realiam reikalui, as
meniškai į jį kreipsis. Tik, aišku 
ne su prašymu karą pradėti Lie
tuvai gelbėti, kas būtų "nerealu 
ir neįmanoma".

Štai labai konkretus ir realus 
reikalas -- Laisvosios Europos 
Radijo transliacijų į Lietuvą 
klausimas. Ar jis nėra realus, 
ar ne įmanomas, ar ne gyvy-

STASYS ŽYMANTAS

biškai svarbus reikalas?
Gal ir tuo keliu einant nedaug 

tebūtų laimėta. Bet užtat bent 
būsime išmėginę visas galimy
bes atsiliepti j mums iš paverg
tos Lietuvos siunčiamą SOS.

Kitame numeryje pabaiga: RA
DIJO PROGRAMOS IR JŲ TEI
SINGAS TVARKYMAS.

Riaušės Angoloj
Portugalų kolonijoje Angoloje 

jau kelintą dieną iš eilės kyla 
neramumai, kurių metu žuvo ke
liolika policininkų, kareivių ir 
civilių.

Portugalijos vyriausybės kal
bėtojas Lisabonoje pareiškė, kad 
praeitą savaitgalį riaušininkai 
bandė užimti policijos stotis. Jie 
buvę ginkluoti moderniais čekų 
šautuvais.

Riaušės, kaip sakoma, prasi
dėjusios po Santa Maria laivo 
pagrobimo, ir jas vykdo nau
jas, Maskvos finansuojamas są
jūdis — "revoliucinis komitetas 
Portugalijai ir Ispanijai išlais
vinti".

* ARGENTINOJE įvykusius 
dalinius rinkimus laimėjo prez. 
Frondizi režimo priešai su ryš
kia kairiųjų persvara. Ryškiau
sias laimėtojas yra socialistas 
Alfredo Palacios, kuris išrinktas 
senatan su komunistų balsų pa
galba. Rinkiminėje kampanijoje 
jis buvo kaltinęs Frondizi vyriau
sybę, kad toji esanti "imperia
listinio kapitalizmo liokajus" ir 
darbo žmonių priešas. Demons
tracijose, švenčiant jo laimė
jimą, buvo girdimi šūkiai: "Prie 
sienos Frondizi ir jankius!"

ATSARGIAU SU PRAEITIES 
FAKTAIS

Skaitydamas St. Žymanto 
straipsnį "Karavanas smėlio pū
goje" (Dirva N r. 14, 5 psl. š. 
m. vasario 3 d.), užtikau A. 
Merkio paskutinės kalbos užuo
miną, kuri netiksliai perduota.

Su dideliu dėmesiu klausiau jo 
tos kalbos birželio 16 d. (1940), 
sekmadienį, prikibęs prie radijo, 
ir įsidėjau į galvą jo žodžius, 
kuriuos S. Žymantas pagal "Lie
tuva Tironų Pančiuose" autorių 
cituoja. P. A. Merkys, tada ė- 
jęs prezidento pareigas, iš tik
rųjų pareiškė: "Sovietų sąjunga 
neturėtų g r i a ut i (ar liesti) 
mūsų socialinės santvarkos ir 
neturėtų kištis į mūsų 
vidaus gyvenimą". Tat Merkio 
lemtingi žodžiai nebuvo pozi
tyvus pareiškimas, kur jis "ra
mino mus visus", kaip S. 
Žymantas sako, bet greičiau pri
dengtas perspėjimas. Dėl su
prantamų aplinkybių jis tada ne
galėjo aiškiau pasisakyti. Jo pa
sirinktoji pageidaujamoji išsi
reiškimo forma buvo vien pium 
desiderium, kurios tikrumu Jis 

pats abejojo. P. A. Merkys su
prato, kad laisvos Lietuvos die
nos baigiasi ir pats ieškojo lais
vės svetur. Deja, nepavyko, ir gy
venimą baigė, greičiausiai, kan
kinio mirtimi.

Turint galvoj tragišką likimą 
paskutinio laisvos Lietuvos aukš
čiausio pareigūno, nevalia būtų 
juodinti jo atminimą jam priski
riamomis sufabrikuotomis min
timis. Be to, tai būtų nusikalti
mas ir istorinei tiesai.

J. Jakštas, 
Cleveland

NET IR TOKIO "AUTORITETO" 
PRIREIKĖ

J. Tysliavai, kad jis esąs ide
alistas redaktorius, prireikė net 
ir tokio didelio "autoriteto",kaip 
Jono Leono patvirtinimo. Tai jau 
visiškas redaktoriaus bankrotas 
Vienybės jubiliejiniais metais. 
Bet tokie tokius visad susiranda.

Vincas Stepulis,
Detroit
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Kelneris jau nebegyvas!..

Australijoje, Bankstowne — Sydnėjaus priemiestyje, kur gyvena apie 1,200 lietuvių, baigiami statyti 
Dainavos namai. Į. Dainavos dalininkus yra susibūrę 430 lietuvių, su mažiausiu -- 5 svarų įnašu. 
Bet yra tokių, kurie įmokėjo ir virš 200 svarų. Iki šiol namams statyti jau išleista virš 9,000 svarų. 
Kai kurie iš narių namų statybai skiria savo darbą. Yra išdirbusių po 400 valandų. Iš viso jau yra 
išdirbta 8720 savanoriško darbo valandos. Tat ir namų statyba su sklypu dabar verta jau virš 18,000 
svarų.

AR IIS VADOVAUS AMERIKOS INFORMACIJAI?
Eilė naujų pareigūnų, pre

zidento J. F. Kennedy pakviestų 
atsakomingoms pareigoms, kelia 
tam tikrą rūpestį. Štai ką apie 
numatytą Amerikos Informacijos 
Agentūros naują direktorių ra
šo "Darbininkas":

"Amerikos Informacijos agen
tūros nauju direktorium numa
tytas Edward Roscoe Murrow. 
Jis vadovaus ir Amerikos Bal
sui, kuris kalba žmonėm už ge
ležinės uždangos ir atsilikusiem 
kraštam. Spauda pažymi, kad lig 
šiol Amerikos informacija,pro
paganda neatliko to, ko iš jos 
buvo laukiama. Ji neįstengė kon
kuruoti su komunistine propagan
da, kurios pastangos Ameriką 
juodinti ir jos vaizdą iškreipti 
turėjo daug pasisekimo nei Ame
rikos Balsto pastangos parodyti 
Amerikos tikrąjį veidą. Tokioje 
padėtyje dėmesys juo labiau nu
krypsta į naują informacijos di
rektorių.

Spauda pažymi Murrow gabu
mus ir pažymi kad jis yra 52 
metų, kad jis išgarsėjo kaip ge
ras televizijos komentatorius ka
ro metu, paskiau kaip televizi
jos programų "Persontoperson” 
ir "See it now" organizatorius. 
Jas turėjęs nutraukti, kai išsi
skyrė su televizijos tinklo vado
vybe dėl politinės linijos.

Kokia bus politinė linija, kai 
paskirtas dabar Amerikos infor
macijos direktorium -- aišku:

vykdys vyriausybės liniją. Ta
čiau ir vyriausybės linija vyk
dant yra daug laisvės įvairiem 
nuo asmens priklausantiem po
sūkiam.
Murrow
Hearsto
"Journal
tans. Sustojo prie jo ryšių su 
Sovietais.

Prie tokių posūkių 
praeityje sustojo 
spaudos laikraštyje 

American" E. F. Tom-

"Pirmusyk iškilo viešai 1935 
—kaip vienas iš aktyviųjų So
vietinės Rusijos didelių užma
čių propagandos rėmėjų."

Tai buvo iškelta aikštėn pa
čios Sovietų Sąjungos per In- 
turistą, kelionių biurą. Inturis- 
tas paskelbė šiame krašte "Mas
kvos valstybinio universiteto va
saros sesijos (anglų - amerikie
čių sesijos) 1935 liepos 16 — 
rugpiūčio 25 Maskvoje, U. S. 
S. R." prospektą.

"Sovietų nepaslepiamas moty
vas — sako autorius -- buvo 
privilioti Amerikos mokytojus ir 
indoktrinuoti jiems komunizmą" 
(Visiem buvo privalomas kursas 
"kolektyvinės ir socialistinės 
bendruomenės principai"). So
vietinė schema buvo rimtoje 
Amerikos globoje. Prospekte bu
vo paminėtas kaip bendradarbis 
Institute of International Educa- 
tion, Ine., kuris gavo pinigus iš 
vieno turtingo nuo mokesčių at
leidžiamo amerikiečių fondo... 
Edward R. Murrow tuo metu

buvo to instituto direktoriaus pa
vaduotojas ir jo agentas europi
niam reikalam.

"Sovietinė propaganda taip pat 
paskelbė 24 amerikiečius peda
gogus, daugiausia kolegijų profe
sorius, kaip ‘Amerikiečių pata
rėjų tarybą’ (prie tos sovieti
nės schemos), Edward R. Mur- 
row buvo tame Maskvos sąraše 
kaip patarėjų tarybos narys.

"Maskvos užsimojimą demas
kavo Hearsto spauda 1935 vasario 
18. To rezultatas--komunistinės 
propagandos prospektas sugriu
vo. Nuo vasaros sesijos Ameri
kos mokytojam Maskvos univer
sitete buvo atsisakyta.

"Tas įvykis buvo prisimin
tas 1954, kada Edward R. Mur- 
row organizavo milžinišką tele
vizijos akciją kaip ddlį kovos 
prieš velionį šen. McCarthy... 
Šen. McCarthy atsakė, atskleis
damas Maskvos prospektą, kuris 
nurodė į Edward R. Murrow, 
kaip į blogai maskuoto Maskvos 
valstybinio universiteto vasaros 
sesijos sponsorių.

"Dabar yra klausimas — ar 
Kennedy vyriausybė prisimena 
tuos 1935 ir 1954 metų įvykius?".
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Kuzinas nuskubėjo į Budą, per
bėgo senamiestį, be jokių vingių 
pasuko į Sucs gatvę ir nekreipė 
dėmesio į žmones, įžengdamas į 
namą su trisdešimt septintuoju 
numeriu. Du, tris laiptus per
šokdamas, užlipo į antrąjį aukš
tą ir be kvapo pabeldė į duris. 
Niekas neatidarė. Jis vėl pa
beldė. Apačioje, prieangyje, at
sidarė durys.

--Ar yra kas nors viršuje? 
—paklausė vyriškas balsas.

--Taip, -- atsakė Kuzinas, -- 
norėčiau aplankyti Farkaschie- 
nę.

—Ji jau seniai guli ligoninė
je.

—Ar daugiau nieko nėra na
mie?

—Kas gi gali būti namie?
Kuzinas lėtai nulipo laiptais. 

Prieangyje stovėjo senas žmo
gus.

—Farkaschienė juk turi duk
terį, -- tarė Kuzinas.

--Ji turi, taip, Iloną, bet ji, 
bet ji...

—Kaip sekasi Farkaschienei?
—Negerai, visai negerai, jau

nas žmogau. Ar aš tamstos jau 
nesu kada nors matęs?

—Ne.
—Apsirinkama, kaip galima 

apsigauti, taip, kaip sakyta, Far
kaschienei negerai.

—Dėkui už žinias ir iki pasi
matymo.

—Iki pasimatymo, jaunas žmo
gau, iki pasimatymo.

Priešais namą Kuzinas aki
mirką pastovėjo. Tik dabar jis 
pamatė užtrauktas užuolaidas 
pirmajame aukšte. Kaip ap
svaigęs, ėjo viduriu gatvės. Ar 
Tothas norėjo jį apgauti. Staiga 
jam pasirodė, kad kiekvienas 
praeivis yra AVO šnipas. Jis 
ėjo vingiais per Budą, atsidūrė 
plačioje gatvėje, kuri vedė į Pie
tį; stotį. Ten jis mostelėjo tak
siui.

--Į. Peštą.
—Pestas platus, mano pone. 
—Į. Vakarų stotį.
Nuo Vakarų stoties ėjo pės

čias į Vaci alėją. Erszebeta ne
buvo namie, ir jos šeiminin
kė negalėjo pasakyti, kur ji yra, 
Kuzinas nužingsniavo alėja, pa
siekė Erszebetos Ratą, bėgo, 
bėgo, bėgo, nešdamasis viltis ir 
skrupulus, buvo ištroškęs;troš
kulys buvo nepakeliamas, skru
pulai ir viltys taip pat. Kas žmo
gui belieka? Degtinė! Jis apsi
suko ir nuplovė visa, kas buvo 
nepakeliama: troškulį, skrupu
lus ir viltis. Bet viltys vėl kilo 
gerklėje ir Kuzinui kažką pai
niojo, Ar ten ne Ilona praėjo 
pro šalį?

—Kelneri, sąskaitą!
Galvą kraipydamas, stebėjo 

kelneris išeinantį Kuziną: išge
ria devynis stikliukus ir išeina, 
kaip nuo zelterio atsigavęs.

Ar Ilona dingo? Kuzinas pa
stebėjo praeivių srovėje jos ne
palyginamuosius plaukus, vijosi 
plaukus, kurie namo šešėlyje 
prarado blizgėjimą ir nebebuvo 
Ilonos plaukai. Ar vaizduotė jį 
kvailino? O gal ne? Toji liek-

noji ten, ta vaikiška, liekna fi
gūra, pasukusi skersgatviu. Pas
kui! Ne, ten: gražios krūtinės 
apybraižos už kavinės lango už
uolaidų? Jis įėjo lokalan, ėjo 
nuo lango prie lango, stebėjo sve
čius ir matė suerzintus, nepa
tenkintus veidus. Jis šoko į gat
vę. Oro! Oras buvo karštas; į- 
kaitęs, nejudąs, dulkėtas gat
vės oras. Tolyn. Kojos surado 
kelią. Raudonos vėliavos: sovie
tų pasiuntinybė; raudoni trans- 
parentai: sovietų komendantūra; 
balta - raudona dar tebegyvos 
Lenkijos vėliava: Lenkijos pa
siuntinybė; pagaliau aikštė: žali 
lapai, šviežias oras — ne, 
Stalino paminklas. Ant masyvios 
papėdės, pagarbiai vadinamos 
garbės papėdės, stovėjo aštuoni 
metrai bronzos': batuotas ū- 
sorius. Nusileidžianti saulė ap
švietė diktatorių. Būrys balan
džių skraidė viršuje, ir vienas 
nutūpė ant jo galvos. Kuzinas su
stojo. Jis laukė valandėlę, bet ba
landis nedarė, ko jis norėjo. Tai 
buvo baltas balandis, taikos ba
landis, jaukus, baltas Picasso 
taikos balandis, ir jis neš... 
raudonajam diktatoriui nei ant 
galvos, nei ant nosies. Nebūtų 
ir jokio didvyriškumo negyvam 
raudonajam diktatoriui ant gal
vos... Ar ne, draugai? Kol jis 
gyveno, jūs buvote tylūs, kaip 
pelės, stovėjote šalia jo ir jam 
tarnavote, kartojote jo žodžius 
ir plojote rankomis, kai buvo 
giedamos Stalino odės: mūsų sau
lė, mūsų laimė... Ir jūs nei 
nusikosėjote, nei nusi... mūsų 
saulei, mūsų laimei; o juk jau 
tada žinojote, kiek daug jau nu
žudė, kiek daug dar nužudys mū
sų saulė, mūsų laimė. Taip bu
vo, draugai, ir dabar jūs net ne
sidrovite, na taip, atėjo puiki 
apsiplovimo proga; piktasis, ne
gyvasis vyras už viską kaltas. 
Bet palaukite, ir jums atsitiks 
nekitaip. Nebus kitaip ir jums. 
Gyvenime gali jūsų rankos krau
ju varvėti, ir jas jums kratys 
sveikindami, kol jūs tebeturite 
galią.

Kuzinas nusispiovė, nužings
niavo tolyn, atėjo t Rakoczi gat
vę, paskui staiga sustojo prieš 
Rytų stotį ir stebėjo taksius. 
Automobilio numerio jis neuž
miršo. Jis įlipo.

—Kur? -- paklausė šoferis.
—Į. Debreceną.
Kuzinas iš karto išblaivėjo. 

Geležinkelio stoties laikrodžio 
rodyklė pasistūmėjo ant pusės 
septynių.

♦

apšviestas, pamojavo 
Erszebeta linktelėjo, 

buto, nulipo laiptais, 
duris jie apsikabino.

Trumpas - ilgas, trumpas — 
ilgas! Skambutis čirškė Ersebe- 
tos bute. Ji padėjo šalin plunks
nakotį. Kuzinas ar Endre?Trum- 
pas-ilgas, trumpas-ilgas! Ji pri
ėjo prie lango. Apačioje, gatvės 
lempos 
Kuzinas. 
išėjo iš 
Priešais

—Dėl "žmonių" — pasakė Ku
zinas.

—Tu vėl gėrei.
—Spėk, kur?
—Tu turėtum liautis gėręs; 

einam nuo šviesos.
—Teisingai, meilės porelės 

nestovi šviesoje.
—Tikroms meilės porelėms 

vistiek, kur jos stovi.
—Tu esi pikta, Erszebeta.
—Einam nuo šviesos.
Jie pasitraukė į platano še

šėlį.
—Skambini nakties vidury ir 

esi girtas.
--Manęs dar niekas nematė 

girto.
—Aš pažįstu tave: juo labiau 

atsilošęs ir rimčiau laikaisi, juo 
daugiau esi gėręs.

Jis nusijuokė. Jo juokas jai 
patiko.

—Na, sakyk, ko atėjai? 
—Aš buvau Debrecene. 
—Kur?
--Debrecene, "Arany Bikoje". 
—Kad kelneris tave atpažintų! 
--Jis negyvas.
—Vašia!
Kuzinas apkabino ją.
—Einam, nestovėtam.

(Bus daugiau)

Manos* _,L,
H

SAUSIO IR VASARIO 
MENESIAIS

PADĖJUS $500.00 
AR DAUGIAU

A

AR IAU ĮSIGIJAI ALMA MATER?

KAS DU MEN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

F.

mokame už 
iltalaikes 
taupmenas!

GRIBAUSKAS, v• d • j • •

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

v. 
v.

v.

Tai knyga, kuri turi būti kiekvieno lietuvio šeimoje. 
Ypač jaunimas ją turi perskaityti. Iš įdomaus pasakojimo 
jfpie 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:

Quik Auto Service, Ine.

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

1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673
Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 

naują knygą "Alma Mater".

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto BodyM taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 

' Grigonio priežiūroj.
Vasario mėn. visi klijęntai gauna didelę nuo

laidą. Pasinaudokit proga dr pigiai susitaisykit 
savo mašiną.

■-----------------------------------—-------------------------------

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

1447 S. 4 9 14 COURT, CICERO 50,1LL./BI 2*1357, TO 3*5131

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6-2245 6 

*
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 An., Jei TQ 3-2100-9
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KOMUNIZMAS IR TOLIAU
LIKO NUOGAS...

Rusija pirma kartą komunizmo istorijoje siekia 
imituoti kapitalizmą, statydama pavyzdžiu...

Graži Anderseno pasaka apie 
karaliaus nuojuosius rūbus. Joje 
pasakojama, kad apgavikai pa
siuvo karaliui naujus rubus ir pa
sakė, kad tik protingi žmonės 
juos pastebės. Kvailiai, esą, jų 
nematys. Kadangi žmonės kvai
liais būti nenorėjo, tai visi tuos 
rūbus "matė". Tik vienas vaikas 
sušuko: "Neteisybė — karalius 
nuogas..."

Ta pasaka yra tobulas palygi
nimas rūbams, kuriais 1960 m. 
lapkričio mėnesį kompartijos at
stovai, suvažiavę raudonam 
"konsiliumui", stengėsi naujai 
aprengti komunizmą. Jų išleistą 
deklaraciją labai protingi žmo
nės vakaruose jau spėjo pava

Chruščiovas masažu bando prikelti kompartiją kovai su kapitalizmu...

dinti "naujuoju komunizmo ma
nifestu". O vis tik -- gerai per
skaičius tekstą aiškėja, kad ko
munizmas liko nuogas.

Kas sudarė komunistinio "ti
kėjimo" esmę, patrauklumą ir 
ideologinę bazę? Ne kas kita, o 
tezė apie gamybos įrankių nuo
savybę ir jos sprendžiamąją ro
lę visuomeniniame gyvenime. 
Komunistai buvo giliai įsitikinę, 
kad privati gamybos įrankių nuo
savybė (kapitalizmas) neišven
giamai pagimdo masių skurdą, 
klasių kovą, politinę priespau
dą valstybinio aparato pagalba. 
Visuomeninė gamybos įrankių 
nuosavybė (socializmas) taip pat 
neišvengiamai bei automatiškai 
atneša masių gerbūvį, beklasę 

visuomenę ir valstybinio pries
paudos aparato laipsnišką iš

Dail. A. Vitkauskaitės-Merker paveikslas (aliejus) "Štili Life", 
kuris'buvo ištatytas San Marco galerijoje Romoje,

nykimą.
Svarbiausia — tezės papras

tumas, suvedimas į vieną tašką 
pažadas pasaulio , ydas išaiškinti 
bei pagydyti viena magiška for
mule. Tai ir sudarė komunizmo 
ideologijos patrauklumą bei jėgą.

RYŠYS SU REALYBE

Teisybė, seniai jau pastebėta, 
kad komunizmo ideologijos ne
pavyksta derinti su realybe. XX 
amžiuje daugelis įsitikino, kad 
masių gerbūvis, beklasė visuo
menė, valstybinės valdžios įtakos 
mažėjimas ir kiti komunizmo 
išpranašauti požymiai laipsniš
kai įgyvendinami labiausiai iš

sivysčiusiuose kapitalistiniuose 
kraštuose. Tuo pačiu metu "so
cializmo" šalyse vyko priešingas 
procesas: visokį trūkumai ir ma
sių skurdas; nauja valdančioji 
klasė; valstybės vaidmuo neiš
nyko, bet neregėtai sustiprėjo, 
didėjo politinė priespauda.

Kapitalizmas nesugriuvo, bet 
pradėjo reformuotis įgaudamas 
vis ryškesnius socialistinius 
bruožus. O "socializmas" kon
servavo ir toliau vystė kiaurai 
reakcionieriškus požymius. Va
karykščios dienos "reakcio
nieriai" pasuko pažangumo keliu. 
Vakarykščios dienos "pažangie
ji" šiandien užėmė aklų atža
gareivių vietą.

Tai ne naujiena. Naujiena tik 
ta, kad dabar tai pripažįsta jau 

ir patys komunistai. Jau komu
nizmas nebėra kapitalizmo prie
šingybė, o liko tik kapitalizmo 
pamėgdžiotojas. Minėtame ma
nifeste sakoma: "Istorinis ko
munizmo uždavinys yra pirmiau
sia absoliutiniais skaičiais pra
lenkti labiausiai išsivysčiusias 
kapitalistines šalis, ir po to 
pasivyti bei pralenkti tas šalis 
gyvenimo lygio bei gamybos vie
nam gyventojui srityje".

Tiesa, komunistinė Rusija 
ne kartą žadėjo "pasivyti bei pra
lenkti Ameriką" — bet tai buvo 
grynai sovietiški siekimai. Da
bar, pirmą kartą komunizmo 
istorijoj, pasisako siekiančios to 
paties — imituoti kapitalizmą...

DARBO ŽMOGAUS GERBŪVIS?
Gerai pergalvokime manifesto 

sakinio konstrukciją: pirma pra
lenkti kapitalizmą absoliutiniais 
gamybos skaičiais; antraeilis už
davinys ("po to") pakelti ir darbo 
žmonių gyvenimo lygį. Taip sako 
partijos, kurios neva pirmuoju 
tikslu yra pasistačiusios darbo 
žmogaus gerbūvio kėlimą!

Kas gali tikėti į kapitalizmo 
blogumą, jeigu jis statomas pa
vyzdžiu?! Ar siektinas pavyz
dys gali būti blogas?

Žinoma, kapitalizmas ir toliau 
keikiamas biauriausiai žodžiais. 
Bet kas tuo dar gali patikėti? 
Manifestas porina, kad kapitaliz
mo pasivijimas bei pralenkimas 
bus komunizmo "pergalė" ir po 
jos kapitalizmas išnyks. Argi? 
Jeigu produkcinė pergalė verstų 
nugalėtąją sistemą "susilikvi- 
duoti", tada komunizmas jau bū
tų turėjęs senai pats susilikvi- 
duoti -- nes jis vakar, o taip 
pat ir šiandien, smarkiai nuo ka
pitalizmo atsilieka.

Tačiau, nėra duomenų, kad ko
munizmas iš tokio nusiminimo 
būtų ketinęs likviduotis. Tai ko
dėl turėtų likviduotis pralenkta
sis "kapitalizmas" .

Manifestas čia paskelbė tik 
žinomo Maskvoje anekdoto "lo
giką":

--Kur šiandien yra Amerika?
—Amerika yra ant bedugnės 

krašto!
—Ką daro Tarybų Sąjunga?
—Tarybų Sąjunga vejasi Ame

riką...
i

ERZACAL..
Manifesto autoriai,matyt, pa

tys pajuto, kad tokiais išvedžio
jimais nuo kojų nuvertė pačią 
ideologijos esmę. Būtiną ideolo
gijos fasadą jie stengėsi pa
remti papildomais ideologiniais 
ramentais: taikos propaganda bei 
prieš kolonijaliniais šūkiais.

Tuos šūkius pasirinkdami jie 
parodė demagoginį meistriš
kumą. Pertekliaus amžių gyve
nantis kapitalizmas -- komuniz
mas per 43 metus perteklių 
tik žadėjo, bet neįvykdė — bijo 
karo, bijo atominių bombų ir 
dreba dėl taikos, kuri yra kapi
talistinio gerbūvio laidas. Antra 
vertus, kolonijalinių tautų apsi
sprendimas ir nacionalizmas ta

po ne tik spalvotosios žmonijos 
sąjūdžiu, bet ir baltaodžių pa
skutinė politinė mada. Ta pras
me abiejų šūkių pasirinkimas 
parodo komunistų demagogijos 
virtuoziškumą.

Tik buvo ir lieka neaišku, ką 
bendro turi taikos problema ir 
nepriklausomybė kolonijoms su 
komunizmo esme — su gamybos 
įrankių nuosavybės klausimu? 
Manifestas nei vienu žodžiu ne
užsimena apie tokį sąryšį nes 
tokio sąryšio nėra. Be to, taikos 
ir kolonijalinių šūkių praktika 
viena kitai prieštarauja. Afriko
je atsiranda tuzinai naujų valsty
bių, kiekviena su savo interesais, 
su besipešančiais vadais ir va
dukais. Kongo pavyzdys pakanka
mai įrodė, kad toks apsispren
dimo procesas gali būti net ir 
pavojingas taikai I

TAIKOS GARANTAI — 
KOMUNISTAI?

Visuotiną taikos troškimą pa
saulyje pagimdė atominių bei ra
ketinių ginklų atsiradimas. Žmo
gus išsigando jo paties išgalvotų 
ginklų.

Bet mokslas ir technika nieko 
bendro neturi nei su kapitalis
tine nei su socialistine sistema. 
Techninė pažanga plečiasi ry
tuose ir vakaruose ideologijų ne
paisydama. Kartu, ten kaip ir čia, 
bijomasi karo. Bijomasi kolekty
viai mirti. Vienur ir kitur tylo
mis praleidžiamos provokacijos, 
kurios anksčiau būtų vedusios į 
karą. Daugėjant valstybių skai
čiui, daugėja ir karo galimu
mų skaičius. Visi nori išvengti 
karo, bet niekas nemano pa
siduoti be kovos.

Tas pats vakaruose, tas pats 
ir rytuose. "Socializmo sto
vykla" čia nesudaro jokios iš
imties. Priešingai —žiauriausia 
pastarųjų metų kruvina agresi
ja, patys atžagareiviškiausi ko- 
lonialinio atkariavimo karai bu
vo vykdomi "socializmo" aplin
koje; sovietų agresija prieš veng
rus ir kiniečių agresija prieš 
Tibetą.

Ne, socializmas nėra garan
tija prieš karą, nes to paties 
manifesto žodžiais tariant "Na
cionalizmas bei nacionalistinis 
uždarumas automatiškai neiš
nyksta įvedus socialistinę san
tvarką."

Aukso žodžiai! Kiniečiai se
niai įtaria, kad Chruščiovas ei
na rusiškojo Tito keliais. Rusai 
senai įsitikino, kad kiniečių "ko
munizmo" varyklis yra naciona-

Dail. Aleksandra Vitkauskaitė-Merker, dabar gyvenanti Teaneck, 
N. J., aktyviai dalyvauja lietuvių ir amerikiečių menininkų draugi
jose. Vasario 12-26 d. Hackensacke, N. J., įvyksta jos darbų paroda, 
o balandžio 20. d. dalyvauja grupinėje parodoje Modern Artist’s 
Guild of Begen County. Vasario 27 d. yra pakviesta skaityti paskai
tą Hackensack bibliotekoje tema "Artist’s approch to Contempo- 
rary Art". Nuotraukoje dail. A. Vitkauskaitė savo studijoje darbo 
metu.

llzmas ir, kad jie siekia mono
polizuoti komunizmo vadovybę 
geltonąjai rasei. Gal teisingi ju
goslavų komunisto - ideologo 
Kardelij įtarimai, kad karas tarp 
"socializmo stovyklos" kraštų 
nėra neįmanomas...

Trumpai Ir aiškiai: nekokios 
ideologijos receptai, o tik atomi
nė grėsmė, atominė lygsvara 
šiandien garantuoja taiką.

KOLONIALIZMAS
Dar mažiau bendro su komu

nizmo "evangelija" turi naujieji 
tautiniai - liberališki laisvės są
jūdžiai Afrikoje ir Azijoje. Ko
munistiniai ideologai 1957 m. nu
statė programą, kurią dar buvo 
galima kad ir ne be sunkumų 
"komunistiškai" išguldyti. Šū
kiais išreikštas sąjūdžio tikslas, 
eilės tvarka, buvo toks: taika, 

demokratija ir socializmas. 
Naujajame manifeste tikslų eilė 
pasikeitė kitaip: talka, demokra
tija, tautinė nepriklausomybė ir 
socializmas.

Labai įdomu ir įsidėmėtina vi
siems komunizmo viešpatijoje 
gyvenantiems: tautinė nepriklau
somybė turi pirmenybę prieš so
cializmą, tautinė nepriklausomy
bė yra socializmo sąlyga!

Bandymai tautinę nepriklauso
mybę riboti tik "buvusiom kolo- 
nialinėm šalim", nėra joks "ap
ribojimas". Iš visų 19 amžiaus 
kolonialinių imperijų tik viena 
caristinė imperija šiandien išsi
laikė pilnoje sudėtyje. Šiuo at
veju komunizmo iškaba nekeičia 
esmės.

Azijos sovietinių respublikų 
"laisvė" bei "nepriklausomybė"

(Nukelta į 6 psl.)
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AZIJOS TAUTU LAISVES DIENA 
PAVERGTŲJŲ SEIME

Pasirašius Korėjos karo pa
liaubas, 1954 sausio 23, apie 
22,000 komunistinės armijos be
laisvių atsisakė grįžti iš JT ne
laisvės namo. Nuo . tada sausio 
23-ji yra švenčiama kaip Azi
jos Laisvės Diena. Tai dienai 
atžymėti New Yorke Carnegie 
Endowment patalpose įvyko spe
cialus Pavergtųjų Seimo pilna
ties posėdis.

"Sucementavimas solidarumo 
po visą pasaulį, pasklidusių visų 
tų, kurie kovoja dėl laisvės ir 
prieš komunistinį imperializmą; 
ir sustiprinimas vienybės ryšių 
tarp pavergtosios Europos ir pa
vergtosios Azijos yra tinkamiau
sias būdas Laisvės Dienai at
žymėti", skelbia sausio 23 Pa
vergtųjų Seimo priimtoji dek
laracija.

Sovietų pavergtųjų Azijos ir Eu-

KOMUNIZMAS...
(Atkelta iš 5 psL) 

sovietijos kalėjime, iki ašarų 
prajuokintų net patį Lomumbą. 
Jau nekalbėsime apie vakarines 
kolonijas, kurios, įkinkytos kelti 
atsilikusios metropolijos (Rusi
jos) lygį, iščiulpiamos mobili
zuoti jėgas tolimesnei ekspan
sijai Rytuose vykdyti. Ne kitaip 
su komunistine Kinija ir jos ko- 
linijaline valdžia Tibete bei 
apetitu pietryčių Azijos salyno 
atžvilgiu.

KARALIUS - NUOGAS...

1848 m. "Komunistinis Mani
festas" buvo tikras, nors ir klai
dingas visuomeninės ir istorinės 
raidos interpretavimo dokumen
tas. Tai klaidinga pranašystė, 
kurie neįvyko. Tačiau, tai nebuvo 
melas, nes žmones, jį paskelbę, 
tikėjo ką teigė. Naujasis 1960 m. 
lapkričio "manifestas" yra me
las, nes patys autoriai jo teigi
niais netiki ir tikėti negali.

Tas dokumentas perpildytas 
intelektualiniu talmudizmu, ra
finuotais gudravojimais, logiš
kais prieštaravimais. Jo autoriai 
pametė tikėjimą į tai, ką teigia 
Jie bando ideologine plikybe pri
dengti greitomis surankytais, žo
džių mariomis išreikštais ma
dingais šūkeliais. Neturėdami 
kuo įtikėti, jie žada visiems vis
ką, jeigu tie pažadai, jų nuomone, 
tik gali pagelbėti...

Komunizmas kadaise turėjo 
patrauklią ideologiją, nors lėkš
tą ir klaidingą ("Komunizmo teo
rija apie žmogų yra tokia *klai- 
dinga ir kiaurai kvaila, kad net 
ant!-komunizmas negali būti tei
singas" -- pareiškė vienas vaka
rų filosofijos studentas po at- 
silahkymo Sovietų Sąjungoje). 
Tačiau, tikėti galima Ir į klai
dingas pusteisybes. Maskvinis 
"ihanlfestas" tačiau parodo, kad 
atsisakyta ir tų pusteisybių. Kas 
pats nebetiki, žino, kad vargu ar 
patikės kiti. Tada telieka blefas 
ir bandymas kitus apgaudinėti.

V.B.

Žiema Vilniaus parke

ropos vienybės ryšys gražiai 
buvo pademonstruotas pačiame 
PS pilnaties posėdyje, dalyvau
jant laisvosios Kinijos ambasa
doriui prie JT, laisvosios Korė
jos ambasadoriui - stebėtojui 
prie JT, taip pat kare dalyva
vusių Filipinų ambasadoriui prie. 
JT. Faktiškai prie sovietų pa
vergtosios Europos ir Azijos vie
nybės ryšių prisijungė ir ko
munistų pavergtoji Amerika. Po
sėdyje taip pat dalyvavo ir tarė 
žodį Kubos Demokratinio Fron
to, kovojančio su Castro dikta
tūra, gen. sekretorius.

Posėdžiui pirmininkavo Pa
vergtųjų Seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas, kuris įvedamaja
me žodyje pabrėžė, kad sovietų 
pavergtos tautos niekados ne
susitaikys su joms užkarta sovie
tine vergija ir kad laisvasis pa
saulis, gindamas savo laisvę,tu
ri ryžtingai pasipriešinti sovie

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ 
PLOKŠTELĖ

Ištraukos iš 20-mečio jubiliejinio koncerto, nau
jausių lietuvių kompozitorių kūrinių.

I — pusėj — Sonata in D. Major — Bruno Markaičio, S.J. 
Įgrota garsaus smuikininko — Francois 
D’Albert ir pianisto — George Lawner

H — pusėj — Kodėl dainele ----------------------- St. Šimkus
Atsiuntė'mane ežeran_________________ V. Banaitis
Vakaro ilgesys_____________ A. Vanagaitis
Batsiuvėlis___________________________J. Zdanius
Suskambėjo ______________  J. Kačinskas
Vėjų šventė ______________  B. Markaitis
Motinos kalba_____________ VI. Jakubėnas

Išeis — KOVO 1, 1961 — ant E. & F. Budapest Gold
Label — R.C.A. Victor STEREO — $5.95 — (pridėti $0.50 

persiuntimui — HI-FIDELITY — $4.95.
Užsisakyti, galima dabar:

Alice Stephens — Chicago Conservatory —
64 E. Van Buren St., Chicago 4, III.

Jonė B o b i n i e n ė — 1530 So. 49th A ve., 
Cicero 50, III.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

CityStreetNo.

MARTHA& PETER LISAUSKAS^

į

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame,ir per paštą.

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

tinei vergijai ir komunistų są
mokslui tą vergiją plėsti.

PIETŲ KARELIJA 
LIETUVOS 

SUVERENUME

Suomijos šiaurės Kareli
jos dienraštis Karjalainen 
vasario 6, ryšium su Š. Ka
relijos administraciniu per
tvarkymu, prisiminė Sov. 
Sąjungos pagrobtąją Pietų 
Kareliją. Dienraštis ta pro
ga prisiminė ir tuos laikus, 
kai P. Karelija buvo Lietu
vos suverenume. Tatai buvo 
jau labai seniai, ir patys lie
tuviai tatai veikiausiai jau 
bus pamiršę. XIII amžiuje 
Naugardo kunigaikštis bu
vo užkariavęs dalį pietinės 
Karelijos, kurią 1293 valdy
ti paskyrė kunigaikštį Na
rimantą, vėliau kunigaikštį 
Aleksandrą. Tik kai Kaki- 
salmi pilies valdovas su Ge
diminu Viipuryje padarė 
taiką, pietinė Karelija vėl 
grįžo Suomijos suverenu- 
man.

b 
S

DETROITO LIETUVIU. ŽINIOS
TREČIŲJŲ METMENŲ 

VAKARAS

Kiekvieno Metmenų numerio 
pasirodymo proga rengiama kul- 

. tūrinė popietė, kurios metu žur
nalas gyvu žodžiu prabyla į kul
tūriškai interesuotą visuomenę, 
o visuomenė gali susitikti ir iš
sikalbėti su jaunosios kartos ra
šytojais. (Kai nėra intymaus ben
dravimo, tada rašytojas tampa 
vardu, o kultūra besidomi žmo- 
nės-beveide publika.)

Trečiasis Metmenų numeris į 
žmones išeis ne Chicagoje, kaip 
pirmieji du, bet Detroite, vasa
rio 11 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. Tarptautiniame Institute (111 
East Kirby Avė.) Kultūrinėje va
karo programoje Julius Kaupas, 
"Daktaro Kripštuko Pragare" au
torius, skaitys naują novelę, ka
nadietis literatūros kritikas Bro
nius Vaškelis apžvelgs paskuti
niojo Nobelio laureato St. John 
Perse poetinę kūrybą, o Metmenų 
redaktorius Vytautas Kavolis 
mes žvilgsnį į pasaulėžiūrinius 
mūsų kartų skirtumus. Dar gali 
būti ir daugiau programos, o 
tikrai bus kavos ir užkandžių.

Malonu Jus, Detroito lietuvi 
ir lietuve, pakviesti asmeniškai 
į šį susitikimą.

Detroito santariečiai

Vasario 16 Gimnazijai 
suaukota $1781

Vasario 16 Gimnazijai 
remti būrelis nr. 44 buvo 
suorganizuotas 1952 m. Ta
da 20 narių pasižadėjo mo-
keti į mėnesį po 1 dol., pa
dengti išlaidas vieno gim
nazijos mokinio išlaikymui. 
Jojo globa prasidėjo 1952 
m. liepos mėn. 1 d., baigėsi 
1960 m. balandžio mėn. 1 d.

Iki 1957 m. imamai bū
relis veikė gerai, t. y. jame 
buvo pilnas narių skaičius. 
Bet laikui bėgant narių 
skaičius mažėjo, o naujų na
rių būreliui surasti vis sun
kėjo. Pasitraukdami iš bū
relio nariai įvairiai aiškino
si: vieni, kad atradę Lietu
voje pasibaisėtinoj būklėj 
savo giminių, kuriuos pra
dėjęs remti. Antri, kad pir
kę mašinas ir namus išsi
mokėtinai. O vienas, ar ne
bus tik įdomiausiai pasiaiš
kinęs : negalįs į mėnesį mo
kėti būreliui 1 dol., kadangi 
jam amerikoniška spauda 
kaštuojanti per mėnesį 44 
dol., nors abudu su žmona 
dirba, turi namą ir išlaiko 
2 mašinas.

Per nurodytą būrelio gy
vavimo laiką, kiekvienas 
būrelio narys, pagal išbūtą 
būrelyje laiką, Vasario 16 
Gimnazijai į būrelio kasą 
įmokėjo:

Bložė V. $6.00; Bložienė 
$6.00; Bražėnas A. $45.50; 
Baranauskienė $12.80; Bal
sienė $1.00; červydas A. 
$59.90; Černius J., Flint 
$34.00; Daugvydienė $1.00; 
Dailydaitė, Flint $2.00; Go- 
bis Pr. $16.00; Gobienė G. 
$59.55; Grūnovas L. $34.10; 
Hofmanas $9.00; Heiningas
L. $73.90; Heiningienė P. 
$75.90; Išganaitis J. $12.00; 
Išganaitienė N. $10.00; 
Kvedaras A. $20.00; Kirtik
lis J. $62.90; Lekas J. 
$84.10; Mitkus J. $101.33; 
Mozūras M. $88.30; Miku- 
lionis J. $18.00; Malakaus
kas J. $10.00; Meškauskas
L. $11.00; Meškauskas J. 
$58.80; Motieka $6.00; Na- 
vasaitis K. $6.00; Petrulis 
A. $3.00; Ruseckas V. 
$51.60; Stašaitis K. $54.-20; 
Stašaitienė A. $54.30; Sta
sys J. $86.20; Stašienė G. 
$83.20; Sližys St. $14.00; 
Sližicnė N. $14.00; Simsienė
M. $13.00; Šablovinskas P, 
$8.00; šepetys J. $62.00; 
šnapstys M. $37.00; Tamu- 
lionis R. $61.75; Udrys N. 
$78.30; Udrys A. $61.30; 
Varis P. $97.30 ir Varienė
K. $97.30. Viso $1766.03.

Iš šios sumos buvo pa
siųsta gimnazijai betarpiai 
ir per Balfo centrą: 1952 m. 
$120.00; 1953 m. $240.00; 
1954 m. $240.00; 1955 m. 

$240.00; 1956 m. $230.00; 
1957 m. $240.00; 1958 m. 
$165.20; 1959 m. $144.00 ir 
1960 m. $5.00. Viso $1624.- 
20. Kalėdų ir Velykų šven
čių proga globojamiems mo
kiniams sušelpti $69.00; 
globojamojo mok. Simokai- 
čio motinai (našlei) sušelp
ti $50.00; Vokietijos Liet. 
B e n druomenės metraščiui 
išleisti $11.75; gimnazijai 
už ženklelius, jos rėmėjams, 
$5.25 ir pinigų persiuntimas 
bei pinigų order išleista 
$20.83. Visi $1781.03.

Du būrelio nariai, pasi
traukdami iš būrelio, liko 
būrelio kasai skolingi $15, 
kurie ir iki šioliai negrąži
no. Vienas iš jų mažai už
dirbąs, o antras, keisdamas 
savo savaitinius čekius ba
ruose mažai gaunąs grąžos.

Būrelis per savo globą 
perleido 3 gimnazijos moki
nius: 1952-1955 m. J. Si- 
mokaitį, 1956-1958 m. A. 
Brinkį ir 1959-1960 m. ž. 
Paulavičiūtę. Pirmasis iš 
minėtų, baigęs Vasario 16 
Gimnazijos 7 klases, išemi
gravo į JAV. Dabar gyvena 
Chicagoje. Antrasis, isigy- 
jęs brandos atestatą — Vo
kietijoje studijuoja, o tre
čioji, varo VI klasės gimna
zijos kursą, mokosi muzikos 
ir aktyviai dalyvauja gim
nazijos mokinių tautinių šo
kiu grupėje.

CHICAGOJE LIETUVOS VYČIAI IŠKILMINGAI MINĖS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvos Vyčių Illinois - In
diana apskritis, vasario II d. 
rengiasi iškilmingai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Minėjimo banketas - kon
certas Įvyks Chicagos Morri- 
son viešbučio Constitution salė
je. Banketas prasidės 5:30 vai. 
p.p. ir koncertas 7:30 v.v. Vė
liau seks šokiai.

Koncertinėje programoje, po 
ilgų metų pertraukos, pasirodys 
naujai atgaivintas Lietuvos Vy
čių choras, adovaujamas Fausto 
Strolios. Dalį programos atliks 
Ateities tautinių šokių grupė. 
Kartu bus parodyti Jokūbo Stuko 
filmai "Lietuva seniau ir da
bar".

Šiose iškilmėse, be visos ei
lės kitų, dalyvaus Chicagos mie
sto burmlstas Richard J. Da- 
ley, Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardis ir vyskupas Vin
centas Brizgys.

Lietuvos Vyčių organizacijoje 
yra daugumoje čiagiminiai lie
tuviai. I, jų eiles yra Įsijungu
sių ir pokarinės emigracijos lie
tuvių. Pati organizacija ir pa
vieniai jos nariai gana gyvai

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

atstovę

PAULINA 
MOZURAITISBENNETT 

UI 2 4450
S42 Meahv L»e Dr. 

Clevelart 24

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Visiems buvusiems 44 
būrelio nariams ir narėms, 
už prielankų man, bendra
darbiavimą Vasario 16 Gim
nazijos rėmimo darbe, reiš
kiu savo širdingą padėką. 
Betgi didžiausia mano pa
dėka, tai būrelio nariams: 
J. šepečiui, J. Meškauskui 
ir N. Išganaitienei, nes: p. 
šepetys per visą būrelyje 
buvimo laiką, niekad nepra
šomas ir neraginamas, savo 
būreliui duoklę atsiųsdavo 
man i namus, o p. Meškaus
kas ir p. Išganaitienė at
siųsdavo, kai tik paskam
bindavau jiems telefonu, 
kad jau laikas man siųsti 
pinigus gimnazijai.

Gi iš kitų būrelio narių, 
gaudavau tą nario mokestį 
tik susiradęs juos kur nors 
prie bažnyčios, pobūviuose, 
ar nuvykęs pas juos į jųjų 
namus.

Nuo būrelio vedėjo parei
gų teko man nenorint atsi
sakyti, netikėtai sunegala
vus mano širdžiai.

J. Mitkus,
44 būrelio vedėjas 

*

Dr. Bronė Gruzdienė, dan
tų gydytoja, perkėlė savo 
dantų gydymo kabinetą j 
nuosavas patalpas: 15200 
Schoolcraft, Detroit 27, 
Mich., telef. VE 7-2119. Tai 
yra Schoolcraft ir Sussex 
gatvių kampas, 2 blokai į 
rytus nuo Greenfield Rd.

reiškiasi Lietuvos laisvinimo 
darbuose. Ypatingai reikšmingu 
darbu tenka laikyti Lietuvos Vy
čių laiškų rašymą J. A. V. ir 
Kanados spaudai bei tų valsty
bių vadovaujantiems asmenims. 
Vien tik paskutiniame dešimt
metyje Lietuvos Vyčiai yra iš- 
siuntinėję daugelį tūkstantį 
laiškų, reaguodami į įvairius 
Lietuvą ir lietuvius liečiančius 
reikalus.

Šis Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, rengėjų žodžiais ta
riant, yra tikslas prisiminti kaip 
laisva Lietuva gyvavo ir pasi
ryžti nuolat kovoti už jos lais
vę.

Ptr.

♦ KONGE vyko demonstraci
jos prieš Jungt. Tautas ir JAV, 
kuriose buvo skelbiama, kad ar
mija niekada nenusiginkluosianti. 
Katangos provincijoje joms vado
vavo pats prez. Tschombe, kuris 
savo kalboje pasmerkė "JAV ir 
visus kitus imperialistus iš Va
karų ir Rytų". Esą, "Afrika afri
kiečiams. Ji ne amerikiečiams 
ar kiniečiams. Amerikiečiai te
pasilieka Amerikoje, europiečiai 
Europoje ir rusai Rusijoje."

Leopoldvilėje paskubomis or
ganizuojama pereinamoji vyriau
sybė, kuri perimtų pareigas iš 
dabartinio karinio režimo. Tuo 
prez. Kasavubu norįs užbėgti už 
akių bet kokiam JT Saugumo Ta
rybos sprendimui, reikalaujan
čiam koalicinės vyriausybės. 
Saugumo Taryba savo posėdžius 
pertraukė, kad delegacijos gautų 
naujas instrukcijas iš savo vy
riausybių dėl užkulisuose nagri
nėto plano Kongo krizei likviduo

ji.

* JAV prez. Kennedy įsakė 
pradėti vykdyti 9 punktų prog
ramą, kaštuosiančią 4 mil. do
lerių Kubos pabėgėliams pagel
bėti. Pabėgėlių iš Kubos šiuo 
metu Jungtinėse Valstybėse esa
ma apie 66,000.
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Taip buvo paskirta Dainavos stovyklos rėmėjams dovana. Laimingąjį praneša inž. L. Bajorūnas, 
toliau Idzelis, laimėjimą traukęs jaunuolis ir p. Baltrukėnienė iš Akrono.

V. Pliodžinsko nuotrauka

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
PASKELBIMO 43 METI] 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

KURIS ĮVYKS
SEKMADIENI, VASARIO 12 DIENĄ,

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

vaujamas muz. Al fonso Mikulskio.
11 vai. (tuoj po pamaldų) iškilmingas aktas šv. Jono College salėje

(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.

DIRVA
SKELBIA

1961 METŲ

BOSTON

JAUNŲJl| TALENTU 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 skąjnbinimo laikas neilgesnis kaip 12 
minučių.

Vyresniesiems pianistams privaloma programa: 1. 
Bacho preliudas ir fuga pasirinktinai iš 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.

Adv. Z. šalnienė, garbės 
konsulo žmona, išvyksta 
atostogų į Virginijos salas.

♦

Bostono Moterų Klubo 
valdybą sudaro: pirm. Ire
na Manomaitienė, vicepirm,
— Felicija Karosienė, sekr.
— Irena Galinienė, ižd. — 
A. Grinienė.

*
Dr. Kostas Ostrauskas, 

Lietuvių Kultūros Klube 
kalbėjo sausio 28 d.'apie M. 
Čiurlionio laikų lietuvių vi
suomenę.

*
P a b a 1 tiečių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio 29 d. Darbų apžvalgą 
padarė pirm. V. Izbickas. 
Po to sekė valdybos rinki
mai, kurią sudaro visų trijų 
Pabaltijo tautų atstovai.

Lietuviai išrinko: V. Iz- 
bicką, I. Galinienę, Pi\ Ga
linį, č. Mickūną, L. švelnį 
ir Iz. Vasiliūną.

*
Inž. arch. V. Adomavičius 

po antros sunkios operaci
jos guli Baptistų ligoninėje. 
Ligonis po sunkių operacijų 
ir vaistų yra labai nusilpęs, 
todėl ponia Adomavičienė 
prašo draugų, kad tuo tar
pu ligonio nelankytų.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

SAVINGS 
EARN

♦

Smuik. Iz. Vasiliūnas ren
giasi trims smuiko koncer
tams. Pirmasis koncertas 
įvyks Liet. Pil. Klubo salėje 
vasario 26 d., 3 vai. p. p., 
So. Boston.

Antrasis — Cambridge, 
Mass., Roberts'School salė
je, kovo 5 d., 3 vai. p. p.

Trečiasis — Norwood, 
Mass., šv. Jurgio liet. par. 
salėje, kovo 12 d., 3:45 vai. 
P. P.

• Gubernatorius DiSalle 
Vasario 16-ąją paskelbė 
Lietuvių dieną Ohio valsty
bėje.

• Justinas Misčikas Dir
vai padovanojo vertingą 
leidinį ”Lietuvos kunigaikš
čiai ir vadai.” Labai ačiū.

• Užgavėnių blynų baliu
je, rengtame Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos, 
vaidinta ”Užgavėnių miš
rainė”. Vadovavo inž. A. 
Pautienis ir A. Langė. V. 
Bakūnas padainavo kelias 
dainas, akompanuojant L. 
Obelenytei. A. Banis bu
džiams įteikė dovaną. Pri
imta ir rezoliucija, kad nau
joji JAV administracija ne
nuolaidžiautų komunistams. 
Balius praėjo gražioje nuo
taikoje. Svečių buvo daug 
ir kai kuriems net vietos 
Čiurlionio ansamblio 
muose pritruko.

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

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

Jaunimas dirba
Kiekvieno antradienio va

karą tamsūs vienos šv. Jur
gio parapijos mokyklos kla
sės langai staiga sušvinta. 
Tai renkasi studentai ir stu
dentės į aukštesniųjų litua
nistikos kursų paskaitas. 
Nei sniegas, nei lietus, nei 
šaltis, nei nuotolis, nei pa-

SENATORIUS FRANK J. LAUCHE, Senato Užsienio Reikalų Ko
misijos narys, neseniai pareiškė, kad artimiausiu laiku jis imsis 
sovietų kolonizuotų tautų išlaisvinimo akcijos. Vasario 16 dieną, 
Jungtinių Amerikos Valstybių Senate jis pasakys kalbą, skirtą Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakčiai paminėti.

Vasario 12 d. senatorius Lausche dalyvaus iškilmingose pamal
dose šv. Jono Katedroje Clevelande, o po to pasakys kalbą Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties minėjime šv. Jono College salėje.

galiau universitetiniai na
mų darbai nesulaiko negau
saus, bet gražiai nesuteiku
sio jaunimo, pasiryžusio ge
riau išmokti lietuvių kalbą 
ir giliau pažinti lietuvių li
teratūrą, kurioje atsispindi

t

4„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

k HOME AND
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 14763

936 East 185 St.
KE 1*7770

Clevelando ir Detroito mergaitės, talkinusios Dainavos stovyklos surengtam pobūviui.
J. Gar los nuotrauka

lietuvių tautos siela.
Tas tylus darbas jau eina 

antruosius metus. Ir vos ke
li mėnesiai teliko ligi pirmo
sios laidos baigiamųjų egza
minų, įvyksiančių birželio 
mėn.

Darbo daug, o laiko maža. 
J dviejų metų kursą, be 
dviejų pagrindinių dalykų 
— lietuvių k., liet, literatū
ros ir žurnalistikos, dar tu
ri būti įterptas ir trumputis 
lietuvių k. dėstymo metodi
kos kursas, kurį dėstys 
mok. J. Žilionis, ir muzikas 
Alf. Mikulskis, trumpu ke
lių vakarų kursu pasiryžęs 
atskleisti lietuvių liaudies 
dainų grožį.

Per tokį trumpą laiką pa
daryti labai daug negalima. 
Tačiau gražiausia ir pras
mingiausia — nuoširdus 
kursų klausytojų, dėstytojų 
ir globėjų (LB pirmoji apy
linkė) pasiryžimas susi
jungti savo darbu ir dvasia 
su tais, kurie gyveno, dirbo 
ir mirė, kad lietuvių tauta 
būtų gyva. V. N-tas

• Išnuomojamas kamba
rys su maistu vakarinėje 
Clevelando dalyje prie 95 
St. Teirautis: telef. ME 
1-6681.
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DIRVA
1961 m. vasario 10 d.

KAS IR KUR?
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos posėdis įvyko va
sario 6 d., V. ir E. Rastenių 
bute, New Yorke.

LNT pirm. V. Rastenis 
padarė platų pranešimą iš 
Talkos atliktų žygių, kurių 
būta gana daug ir svarbių, 
nes paskutiniu laiku įtemp
tai’ besivystanti tarptauti
nė politika įpareigoja ir 
mūsų veiksnius budėti Lie
tuvos reikalų sargyboje ir 
skubiai veikti.

Posėdyje taip pat buvo 
aptarta dabartiniai mūsų 
uždaviniai ir ateities gali
mybės Lietuvos laisvinimo 
darbe. Diskusijose dalyvavo 
B. Bieliukas, L. Virbickas ir 
kiti.

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

• Emilija čekienė pakviesta 
kalbėtoja PLB-ės Patersono 
apylinkės iniciatyva ruošia
mam Vasario 16 d. minėji
me, kuris įvyks vasario 19 
d., Paterson, N. J.

LIETUVIS PASKIRTAS 
TEISĖJU

1961 metų pradžioje Pennsyl- 
vanijos gubernatorius David L. 
Lawrence paskyrė advokatą Ed- 
ward W. Lopatto Luzerne 
apskirties Orphans Court teismo 
teisėju. Jis išbaigs mirusio 
teisėjo Paul Selecky neišbaigtą 
terminą, kurs tęsis iki 1962 metų 
sausio 1 dienos. Beje, teisėjas 
Lopatto jau pasiskelbė, kad jis 
kandidatuos pilnam dešimties 
metų terminui.

Net vietiniai angliškieji dien
raščiai pažymėjo, kad Lopatto 
yra pirmasis lietuvių tautybės 
advokatas, pasiekęs Luzerne ap
skrities teisėjo vietą, o gal būt 
ir visoje Pennsylvanljos valsty
bėje, Kitos tautinės grupės tuo 
galėjo pasididžiuoti daug ankš
čiau.

Teisėjas E. W. Lopato yra, 
palyginti, dar jaunas, bet jį ge
rai žino ir lietuviai ir kitatau
čiai. Jis yra gyvai įsijungęs į 
lietuvių judėjimą ir veiklą. Jis 
taip pat yra aktyvus Luzerne ap
skrities visuomeninėje ir politi
nėje veikloje.

Teisėjas yra sūnus mirusio žy
maus lietuvių veikėjo, buvusio il
gamečio LRKSA ir SLA lega
laus patarėjo Jono S. ir Mari
jonos (Skritulskytės) Lopattų. 
Edwardas yra gimęs 1918 m. spa
lio 29 d., Wilkes-Barre, čia iš
ėjęs pradžios ir aukštesnius 
mokslus. Toliau jis mokėsi Wy- 
oming seminarijoj, Pennsylvania 
universitete baigė teisių fakul
tetą. Antrojo pasaulinio karo me
tu jis tarnavo U. S. oro laivyne 
kaip kapitonas.

1959 metų rudenį jis buvo iš
rinktas keturių metų terminui 
Luzerne apskrities Register of 
Wills ofiso viršininku, bet pasky
rus jį teisėju, iš tos vietos at
sisakė.

Teisėjas Edward W. Lopatto 
yra sukūręs gražią šeimą — 
penkių sūnų ir keturių dukterų 
tėvas.

Geriausių sėkmių!
M. Z.

JAV LB Centro Valdybos Pirmininkui

ST. BARZDUKUI ir jo šeimai,
mirus jo brangiai motinai, reiškia nuoširdžią užuo

jautą

• Lietuvių Fronto Bičiulių 
Sambūris New Yorke vasa
rio 11 d. rengia diskusijas 
tema: Penkiolikos metų 
kultūrinis derlius ir — kas 
toliau ?

Bus diskutuojama: kurio
mis idėjomis mėginta įpras
minti tremties kultūrinė 
veikla; b) kurioje kūrybos 
srityje pasiekta didžiausio 
meistriškumo; c) kurios 
idėjos turėtų vadovauti 
tremties veiklai ateity.

Diskusijos vyks Baltijos 
Laisvės Namuose.

• Centrinio Lituanus žurna
lo vajaus komiteto pastan
gomis, didesniuose JAV-ių 
lietuviais apgy v e n t u o s e 
miestuose, sudaromi vajaus 
vietiniai komitetai, kurie 
bus atsakomingi vajaus 
pravedimu. Komitetus su
darys akademinių organiza
cijų ir studentų s-gos sky
rių valdybų atstovai. Vieto
vės, kurios norėtų padėti 
a k a d eminiai jaunuomenei 
jos darbe, ir kur nėra liet, 
jaunimo organizacijų sky
rių, prašomos pranešti sa
vo norą prisidėti prie va
jaus darbų sekančiu adre
su: N. Remeikis, 1616 So. 
49 Ct., Cicero 50, III.
• Wisconsino gub. Gaylord 
A. Nelson išleido prokloma- 
ciją, skelbiančią Vasario 16 
Lietuvių Diena.

• Nuoširdus ačiū Dr. J. 
Bartkui už taip rūpestingą 
ir efektyvų gydymą bei šil
tą globą mano sunkioje li
goje.

Petras Vėbra, 
Chicago, III.

LB TARYBOS RINKIMAI
LB Centro Valdyba 1961. 

II. 1 posėdy priėmė naujos 
(iš eilės jau trečios) JAV 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos rinkimų taisykles.

Rinkimai vykdomi gegu
žės 13-14 dienomis.

Renkama rinkimin ė m i s 
apygardomis, kurių centrai 
yra Los Angeles, Chicaga, 
Clevelandasb Bostonas ir 
New Yorkas.

LB Tarybą rinkti gali vi
si JAV lietuviai, ne jaunes
ni kaip 18 metų amžiaus ir 
registruoti LB apylinkėse. 
Apylinkių valdybos rinkikų 
sąrašus sudaro ir vietos rin
kimų komisijoms įteikia ne 
vėliau kaip iki balandžio 23 
dienos.

Balsuoti rinkikas gali pa
sirinktinai — asmeniškai 
mesdamas balsavimo korte
lę į urną balsavimo patal
poj arba ją pasiųsdamas 
rinkimų komisijai paštu.

Būti renkamu turi teisę 
kiekvienas, Įtrauktas Į apy
linkės rinkikų sąrašą. Kan
didatų sąrašus rinkiminių 
apygardų rinkimų komisi
joms gali siūlyti ne mažiau 
kaip 10 rinkikų. Kandidatai 
siūlomi iš savo apygardų ir 
atskirame sąraše gali būti 
ne daugiau kaip 7 kandida
tai. Sąrašai Įteikiami ne vė
liau kaip iki kovo 31 dienos.

Rinkimus vykdo: LB Cen
tro Valdybos sudarytoji Vy-

D. L. K. Birutės Valdyba 
CIevelande

BALTŲ DIENOS 
VOKIETIJOJE

Juozo Bataičio laidotuvės
„Baltų Draugija Vokieti

joje” suruošė savo pirmąjį 
šių metų kultūrinį parengi
mą Luchvigsburge, netoli 
Stuttgarto. „Baltų Dienos” 
vyko nuo sausio 22 iki 27 d.

Atidarymo iškilmėse sau
sio 22 d. programinę kalbą 
apie pabaltiečių kultūrinį 
susiformavimą Vakarų kul
tūros įtakoje pasakė pa
siuntinybės patarėjas Dr. 
A. Gerutis. Jis priminė Va
karų Europos pareigą neuž
miršti Pabaltijo tautų, ku
rios, prievarta įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, pasilieka 
v a k a r i e t iškos kultūros 
avangardas Rytų Europoje.

Toliau kalbėjo meno isto
rikas Dr. P. Rėklaitis, nu
švietęs sunkią menininkų 
būklę tremtyje.

Vietinis orkestras pagro
jo Stasio Vainiūno kompo
ziciją. Po to buvo atidaryta 
Pabaltijo žemėlapių ir lat
vio (latgaliečio) Juris Soi- 
kans paveikslų paroda, že
mėlapius surinko Dr. Rėk
laitis ir Latvijos vokietis 
Otto Bong, Centralinės Bal
tijos Bibliotekos Miunchene 
vedėjas.

„Baltų Dienų” rėmuose 
Ludwigsburge buvo sureng
tos kelios paskaitos, o vie
nas vakaras buvo pašvęstas 
pabaltiečių muzikai. Muzi- 
kaliniam parengimui vado
vavo Dr. H. J. Dahmen, 
Stuttgarto radijo stoties 
muzikas, nuoširdus lietuvių 
bičiulis, didžiai nusipelnęs 
„Baltų Draugijos” pastan
gose supažindinti vokiečių 
tautą su Pabaltijo tautų 
kultūra ir dabarties proble
momis.

Juris Soikans paveikslų 
paroda perkelta į Miunche
ną.

riausioji Rinkimų Komisi
ja; LB Centro Valdybos iš 
apygardų valdybų pasiūly
tų kandidatų sudarytosios 
rinkiminių apygardų rinki
mų komisijos; apylinkių 
valdybų sudarytosios apy
linkių rinkimų komisijos.

Renkamas 31 LB Tarybos 
narys. Jų skaičių rinkimi
nėmis apygardomis nustato 
Vyriausioji Rinkimų Komi
sija proporcingai pagal šio
se apygardose paduotų bal
sų skaičių: kurioj apygar
doj daugiau balsuos, ta apy
garda taip pat praves dau
giau ir LB Tarybos kandi
datų.

Smulkios rinkimų taisyk
lės skelbiamos atskirai.

CV inf«

CHICAGOJE MOTERYS
Tradicinis moterų Vasa

rio 16-sios minėjimas įvyko 
vasario 4 dieną Tėvų jėzui
tų namuose, apatinėje salė
je. Iniciatorės — giedrinin- 
hės stengiasi suburti visų 
pažiūrų moteris į tokius pa
rengimus. -šiemetinis minė
jimas parodė, kad jų kilnus 
noras sunkiai sekasi reali
zuoti, nes dalyvių buvo ne
daug.

Energinga giedrinin k i ii 
pirmininkė Elena Juknevi
čienė įdėjo visą širdį ruo
šiant šį minėjimą. Deja, 
Chicagos moterys ją apvylė 
negausiu atsilankymu. O 
rodosi, būtų taip naudinga 
atitrukti nuo kasdieninių 
darbų ir praleisti keletą va
landų kultūringoje aplinko
je. Jeigu mes pačios nesi
lankysime i tokius minėji
mus, nesitikėkime perdaug 
iš jaunosios kartos.

Šį kuklų Vasario 16-sios 
minėjimą atidarė E. Jukne
vičienė, pakviesdama tėvą 
Kubilių perskaityti invoka- 
ciją. Po to sekė EI. šmulkš- 
tienės paskaita „Lietuvės

Sausio 23 d. Huetenfelde Vokietijoje, buvo palaidotas didelis lietuvių visuomenininkas adv. Juozas 
Bataitis. Nuotraukoje laidotuvių eisena, kurioj dalyvavo ir Vasario 16 gimnazijos mokiniai, eina pro 
gimnazijos rūmus.

Vasario 16 Gimnazijos kapelionas kun. dr. Navickis atlieka apeigas Huetenfeldo kapinėse.

Apylinkės lietuviai ir gimnazijos mokiniai kapinėse..

MINĖJO VASARIO 16
moters Įnašas Į mūsų litera
tūrą bei spaudą.”

Nukėlusi dalyves į tolimą 
praeitį, prelegentė sumini 
visą eilę moterų vardų, ku
riuos randame mūsų spau
doje bei literatūroje dar 
prieš Didįjį karą. O jau ne- 
priklaus omybės metais 
spaudos puslapiai ne tik kad 
mirga moterų vardais, bet 
organizuojami savo laikraš
čiai ir žurnalai. Lietuvės 
moterys nepabūgo ir trem
ties, griebėsi plunksnos ir 
jų kūryba pasiekė aukšto 
lygio.

Padariusi trumpą apžval
gą apie Amerikos lietuvių 
moterų spaudą, paskaitinin
ke, baigdama sustojo ties 
Moters žurnalu ir palinkėjo 
lietuvei moteriai nepalūžti, 
bet suaktyvinti savo veiklą 
ir efektingiau pasireikšti 
spaudoje bei literatūroje.

Rita Danilevičiūtė jaus
mingai padeklamavo Braz
džionio „Ar tu gyva.”

Mūsų miela solistė Pru- 
dencija Bičkienė, pagarsė-

PLB Vokietijos Krašto valdybos pirmininkas kun. Liubinas taria 
paskutinius atsisveikinimo žodžius. Užpakaly stovi Norkaitis, kun. 
Keleris, dr. Raišys.

Fr. Skėrio nuotraukos

jusi ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe, praturti
no minėjimą, gražiai padai
navusi Gruodžio „Ant kal
no”, „Aguonėles”, Ed. Gri
go „Grįžimas tėvynėn” ir 
pabaigai Pučini „Tėveli ma
no”, akomponuojant M. Mo- 
tekaičiui.

Antroji minėjimo dalis 

— kukli arbatėlė. Rengėjos 
ir viešnios, pasidalinę įspū
džiais prie arbatos puoduko, 
išsiskirstė su viltimi, kad 
sekančiais metais susirinks 
didesnis būrys moterų at
švęsti mūsų valstybės ne- 
p r i klausomybės gimtadie
nio.

Br. P-nė
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