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DIRVA
Sovietiniai naikintuvai Maroke

Sovietinės „dovanos” 
n e n u s tatytas s k a i čius 
sprausminių MIG tipo nai
kintuvų, Marokų pasiekė 
tuo metu, kai Sovietijos 
„prezide n t a s” Brežnevas 
buvo įpusėjęs ilgus pasita
rimus su Maroko valdžios 
pareigūnais dėl sovietinės 
pagalbos arabų valstybei.

Brežnevo kelionė į Maro
ką, Maskvos žodžiais, vos 
neiššaukė trečiojo pasauli
nio karo: sovietų lėktuvas,

Lumumbos di 
grasina m

Plataus masto bandymai 
surasti buvusį Kongo prem
jerą Lumumbą iki šiol dar 
nedavė jokių rezultatų.

Katangos provincijos vy
riausybė paskelbė, kad jis 
su dviem savo šalininkais 
automobiliu pabėgęs iš ka
lėjimo, tačiau Jungtinių 
Tautų sluoksniuose tas pa
reiškimas buvo sutiktas 
skeptiškai, nes ten tikima, 
kad Lumumba esąs nužu
dytas. Dešimt Lumumbą re
miančių valstybių Jungtinė
se Tautose pareikalavo ge
neralinį sekretorių Ham- 
marskjoldą, kad tie prane
šimai būtų ištirti. JAV de
legacijos šefas Adlai E. Ste- 
venson pareiškė, kad Lu
mumbos nužudymas būtų 
apgailestautinas įvykis.

Tuo tarpu Jugoslavijos 
komunistų organas Borba 
paskelbė, kad Lumumba 
saugiai pasiekęs Bakuvu, 
Kivu provincijos sostinę. 
Katangos policija ir kari
niai daliniai, vykdą ieškoji
mus, paskelbė, kad už poros 
šimtų mylių nuo Elisabetvi- 
lės esąs rastas automobilis, 
kuriuo, kaip tikima, Lu- 
mųmba su savo bendrinin
kais pabėgęs.

Gandai apie Lumumbos 
nužudymą buvo pasklidę 
Konge anksčiau, negu Ka
tangos vyriausybė paskelbė 
jo pabėgimą. Nemaža diplo
matų tiki, kad pabėgimo is
torija esanti paskelbta jo 
n u ž udymui u ž m askuoti.
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neatsakęs į.prancūzų patru
lių reikalavimą indentifi- 
kuotis, buvo palydėtas 
„įspėjamais i a i s šūviais”. 
Maskva už tą incidentą ap
kaltino Prancūziją „tarp
tautiniu banditiškumu” ir 
Sovietijoje sukurstė aštres
nes nuotaikas, negu po U-2 
incidento.

Prancūzija vėliau už įvy
kį atsiprašė ir prižadėjo 
„reikalą ištirti”. Sovietų 
lėktuvas, gabenęs Brežnevą

Vienas diplomatas pastebė
jo: ’’Jei Lumumba tikrai 
yra nužudytas, tai Konge 
nebus taikos dvidešimtį me
tų”.

Diena anksčiau Konge 
buvo penkių mėnesių am
žiaus karinis režimas pa
keistas provizorine vyriau
sybe, kurios prieky stovi 
Joseph Ileo, suspenduotojo 
senato pirmininkas ir arti
mas prez. Kasavubu drau
gas. Jis esąs nuosaikių pa
žiūrų ir federacijos šalinin
kas. Paskelbęs vyriausybės 
sąstatą, prez. Kasavubu pa
reiškė, kad parlamentas bū
siąs sušauktas „kaip galima 
greičiau”.

Naujosios vyriausybės su
darymas, kaip tikima, reiš
kiąs prez. Kasavubu pastan
gas sustiprinti savo pozici
jas anksčiau, negu JT Sau
gumo Taryba pradėtų vyk
dyti gen. sekr. Hammarsk- 
joldo siūlomą planą, kurin 
įeina visos Kongo armijos 
nuginklavimas ir Lumum
bos arba jo įgaliotinių įjun
gimas į krašto koalicinę vy
riausybę.

Naujosios vyriau s y b ė s 
sąstatą paskelbdamas, prez. 
Kasavubu pareiškė, kad su
spendavęs Lumumbą iš ka
bineto dėlto, kad jis „išdavė 
kraštą ir jo žmones”.

Tiek prez. Kasavubu, tiek 
Katangos provincijos prez. 
Tschombe pakartotinai įspė
jo Jungtines Tautas, kad 
Kongo armijos nuginklavi
mas iššauktų nepataisomą 
chaosą Konge.

Cleveland, Ohio

į Maroką, buvo nuklydęs 
nuo kurso ir patekęs į Pran
cūzijos „atsakingumo zo
ną”.

Sovietinių lėktuvų atga
benimas į Maroką yra laiko
mas didele grėsme trims 
JAV Strateginės Oro Ko
mandos bazėms ir vienai 
JAV laivyno bazei. Didžiau
sią susirūpinimą JAV diplo
matiniuose ir kariniuose 
sluoksniuose kelia klausi
mas, ar paskui tuos spraus- 
minius lėktuvus nebus at
siųstos jų rusiškos įgulos ir 
aerodromų personalas. So
vietų pilotai ir kariniai 
technikai, kaip pastebima, 
ten visiškai neutralizuotų 
JAV strateginę oro sistemą.

Sovietų „dovana” neabe
jotinai atidaro duris viso
keriopai komunistų infiltra
cijai Maroke. Ligi šiol Ma
rokas proklamavo neutralu
mo politiką, bet karinę ir 
techninę pagalbą imdavo iš 
Vakarų.

SOVIETAI ATSISAKO 
BENDRADARBIAUTI

Sovietai atmetė pirmą
sias prez. Kennedžio admi
nistracijos pastangas pa
siekti glaudesnį bendradar
biavimą erdvės tyrinėjimų 
taikos reikalams projekte.

Nepaisant garsių Krem
liaus šūkių apie taikos sie
kimus ir norą bendradar
biauti su dabartine JAV vy
riausybe, Sovietija atsisakė 
atsiųsti savo atstovus į pa
saulinės meteorologų orga
nizacijos konferenciją, į ku
rią juos per valstybės de
partamentą buvo pakvietęs 
JAV meteorologijos biuras. 
N e n urodydami priežasčių, 
jie teatsakė, kad sovietų 
mokslininkai minimoje kon
ferencijoje n e d a 1 y vaus. 
Konferencijos tikslas — iš
vystyti planą tarptautiniam 
oro satelitų panaudojimui.

JAV vyriausybė praeitą 
savaitę buvo pradėjusi ruoš
ti -oficialų pareiškimą, pa
smerkiantį sovietų atsisa
kymą dalyvauti toje konfe
rencijoje, bet Aeronautikos 
ir Erdvės Administracijos 
patarimu tas pareiškimas 
nebuvo paskęlbtas, nes ti
kėta, kad jis suerzintų so
vietus.

Poetui FAUSTUI KIRŠAI vasario 13 d. suėjo 70 metų. Jis yra gimęs Senadvary, Antalieptės valst 
Zarasų apskr. Atvykęs 1949 m. į Ameriką, apsigyveno Bostone, kur tuoj aktyviai įsijungė į lietuvių 
kultūrinį ir bendruomeninį gyvenimą, ir toliau atidžiai sekdamas grožinės literatūros gyvenimą, 
gilindamasis į moderniąją filosofiją, nagrinėjančią žmogaus būties ir tikėjimo klausimus. Į, lietuvių 
poezija Faustas Kirša yra atnešęs apstą naujų varsų, naujų tonų iki tol nematytų vaizdų, dvelkiančių 
tėvų žemės šiluma, laukų platumomis, svaiginančių nuostabiomis padangių erdvėmis.

Amerika dar neapsisprendė dėl 
komunistinės Kinijos

JAV administracija pareiškė 
savo pažiūrą dėl britų vyriausy
bės raginimų įsileisti komu
nistinę Kiniją į Jungtines Tautas. 
Valstybės departamento kalbė
tojas, komentuodamas britų už
sienių reikalų sekretoriaus Earl 
of Home pareiškimus lordų rū
muose, pabrėžė, kad tie pareiš
kimai nebuvę "dviejųvyriausybių 
pasitarimų rezultatai".

Bari of Home ,kaip praeitame

AMERIKA NEGALVOJA APIE 
PERMAINA

Pabaltijo inkorporacijos nepripažinimo politikoj
Jungtinių Amerikos Vals

tybių Valstybės Departa
mentas 1961 metų vasario 6 
dieną rašytame laiške Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Talkos pirmininkui tarp ki
tų dalykų pareiškia:

„... (akte) neglūdi nei 
permaina, nei mąstymas 
apie permainą Jungtinių 
Valstybių vyriausybės poli
tikoje dėl Sovietų Sąjungos 
priverstinio Baltijos valsty
bių įsijungimo nepripažini
mo. Jungtinių Valstybių vy
riausybė tebėra įsitikinusi, 
kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės turi teisę 
turėti savo pasirinktas val
džias ir naudotis valstybine 
nepriklausomybe”.

(Angliškai):
„The... implies no change 

nor contemplation of change 
in the policy of the United 
Statės Government of on- 
recognition of the forcible 
incorporation of the Baltic 
Statės by the Soviet Union. 
The United Statės Govern
ment remains convinced

KAIRĖJE: Naujai atgaivintas 
Chicagoje Lietuvos Vyčių cho
ras, su vadovu Faustu Strolia 
ir akompaniatoriumi Jonu By- 
jansku, kuris Vasario 11 d. ruoš
tame Nepriklausomybės minėji
me atliko meninę programą.

B. Lungio nuotrauka 

numeryje buvo pranešę, aiškino, 
jog "tarptautinio gyvenimo fak
tai" reikalaują komunistinę Kini
ją įsileisti į Jungtines Tautas. 
Valstybės departamento nuomo
ne, tą klausimą keliant, reikią 
atsižvelgti į komunistinės Kini
jos elgesio faktus. Premjeras 
ču En-lai neseniai savo politi
nį kursą suformulavo labai aiš
kiai žodžiais: "Jungtinės Tautos 
turi išvyti Čiang Kai-šėko kliką

that the people of Lithua
nia, Latvia, and Estonia are 
entitled to governments of 
their own choosing and to 
enjoyment of national inde- 
pendence”.

šis pareiškimas, kaip ma
tyt iš laiško datos, padary
tas septynioliktąją 
naujos vyriausybės vadova
vimo dieną.

• NATO generaliniu se
kretorium, pasitraukus bel
gui Paul - Henri Spaakui, 
kaip tikima, bus išrinktas 
Dr. Dirk U. Stikker, buvęs 
Olandijos užs. reik, minis
teris organizacijos steigimo 
metu ir nuolatinis Olandijos 
atstovas organizacijoje. 

Gal reikia pagelbėti?...

ir atstatyti Kinijos teises, prie
šingu atveju Kinijai bus neįma
noma turėti reikalų su Jungti
nėmis Tautomis."

Valstybės departamento kal
bėtojas išreiškė abejonę, ar 
būsią "galima rasti šiame kraš
te ir užsieny tokį, kuris jaustų, 
kad komunistinė Kinija būtų įsi
leista tokiomis sąlygomis." 

-Diplomatinių sluoksnių įsiti
kinimu, komunistinės Kinijos 
klausimas bus viena iš pagrindi
nių problemų balandžio 5 prasi
dedančiuose pasitarimuose tarp 
prez. Kennedžio ir premjero 
Macmillano. Lordas Home į 
Washingtoną atvyks diena anks
čiau pasitarimams su valstybės 
sekretorium Rusk ir kitais val
stybės departamento pareigū
nais.

Washingtone tikima, kad lordas 
Home su savo pareiškimu nuėjęs 
pertoli, praleisdamas kai kurias 
kitas svarbias problemas. Viena 
jų yra Washingtone viešpataująs 
įsitikinimas, kad Pekinas, "su
tikdamas priimti" įsileidimą į 
Jungtines Tautas, pareikalautų 
Formozos kontrolės ir JAV 
pasitraukimo iš daugelio Azijos 
punktų.

Diplomatų tarpe taip pat reiš
kiamas susirūpinimas, kad daž
niau besikartoją tiek užsieniuo
se, tiek atskirų JAV adminis
tracijos pareigūnų pareiškimai 
apie Kinijos įsileidimo reikalin
gumą sudarą bereikalingą, tik 
Pekinui naudingą propagandą. 
Tuo tarpu JAV administracija, 
kaip atrodo, tuo klausimu dar 
nėra padariusi jokio sprendimo. 
Tai, iš kitos pusės, silpnina jos 
pozicijas ir prestižą pasaulyje.

y
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Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (8)
T ' /

Vokiečių paslaptingos statybos
"LIAUDIES DEMOKRATIJOS” PELNOSI 

IŠ ŽMONIŲ SKURDO
1943 metų rugpjūtį Michelis 

Hollardas gavo žinią, kuri suža
dino jo profesinĮ smalsumą. Vie
nas jo bendradarbių, geležinke
lių inžinierius Daudemard, bu
vo vienoje Roueno kavinėje nu
klausęs dviejų statybininkų pa
sikalbėjimą.

Jie kalbėjo apie naujus, ne
įprastos formos pastatus, ku
riuos vokiečiai statą įvairiuo
se Seine Inferieure departamen
to punktuose. Kas keisčiausia 
—sunaudojami nepaprastai di
deli kiekiai statybinės medžia
gos, ir pastatų frontai turį būti 
nepaprastai tiksliai nukreipti 
tam tikra kryptimi.

Kaip ir visada, kai reikalai 
atrodė labai svarbūs, Michelis 
nutarė pats pradėti tyrimą.

Atvykęs į Roueną, jis nuėjo 
tiesiog į darbo paskirstymo į- 
staigą ir pareiškė norįs kalbėti 
su socialinių reikalų valdininku. 
Jis pasisakė esąs protestantų 
pamokslininkų organizacijos at
stovas ir norįs susitikti su dar
bininkais, kuriuos okupacinės į- 
staigos pastaruoju metu atvežu- 
sios čion dirbti.

SIELŲ GELBĖTOJAS

Tuo pat metu jis atidarė savo 
portfelį ir ištraukė visą eilę 
religinių brošiūrų ir bibli jų. Val
dininkas žvilgterėjo į knygų ant
raštes -- "Krikščioniškoji san
tuoka", "Venerinių ligų rykštė" 
ir t.t. — ir pareiškė pasitenki
nimą. Tikrai esąs geras dalykas, 
kad kas nors pasirūpintų darbi
ninkų dvasiniais reikalais. At
skirti nuo savo šeimų, jie dažnai 
atsiduria nepakankamose sąlygo
se ir, turėdami pinigų, yra 
veikiami didelių moralinių pavo
jų. Jis esąs pasirengęs Michelio 
misiją paremti. Kuo jis galėtų 
pagelbėti?

—Jei man išvardintumėte sta
tybų vietas, -- tarė Michelis, 
—a§ pats ten nuvykčiau. Geriau
siai su žmonėmis suartėti yra 
darbovietėse.

—Visų ir aš pats nežinau, 
—tarė valdininkas, — bet štai 
pora vietovių, kuriose jūs galė
tumėte pradėti.

Jis užrašė porą vietovardžių 
ir padavė Micheliul popierių. 
Pastarasis nuoširdžiai padėkojo, 
susidėjo savo knygas ir atsisvei
kino.

PENKI KELIAI

Po valandos jis išlipo iš trau
kinio Auffay vietovėje, nedide
liame kaime už 30 kilometrų nuo 
Roueno. Traukinyje jis buvo per
sirengęs: dabar virš miestie
tiško apdaro buvo užsivilkęs dar
bo drabužius ir ant galvos užsi
degęs baskų kepurę. Savo port
felį buvo palikęs Roueno stotyje; 
vietoj jo jis buvo ant peties už
sikabinęs apdėvėtą krepšį,, ku
riame buvo sudėti žemėlapiai.

Iš duotųjų vardų jis buvo pa
sirinkęs Auffay, nes tas buvo 
lengviausiai pasiekiamas. Ta
čiau atvykęs vieton, jis susidūrė 
su tuštuma. Niekas ten nežinojo 
apie jokias statybas, kurios ne
toliese būtų vykdomos.

Iš Auffay įvąirlomis krypti
mis ėjo penki didesni keliai. 
Michelis nusprendė juos me
todiškai ištirti, kiekvienu iš jų

pažygiuojant priekin po penkis 
kilometrus.

Po trijų nesėkmingų žygių jis 
laimėjo. Ketvirtasis jo bando
mas kelias už kelių kilometrų 
vedė į didelę, atvirą lygumą, 
kurioje dirbo keli šimtai darbi
ninkų. Ten buvo jau baigiami 
įvairūs pastątai, tiesiamos gat
vės ir ruošiami betoniniai pama
tai. Buldozeriai, cemento mai
šymo mašinos ir pneumatiški 
grąžtai kėlė pragarišką triukš
mą.

VIENRATIS PADEDA VISADA

Statybų plotas apėmė apie 
150,000 kvadratinių metrų, bet 
nuo kelio nebuvo ryškiai paste
bimas. Kaip nors reikėjo įsi
smelkti vidun ir į reikalą pasi
žiūrėti iš arčiau. Iš trijų pusių 
statybos vieta buvo atvira ir 
nustatyta gana tankiomis vokie
čių sargybomis. Ir viduje buvo 
pastebimi uniformuoti vokiečiai; 
greičiausiai tai buvo pionieriai, 
kurie prižiūrėjo darbų eigą.

Buvo neįmanoma patekti vidun 
nepastebėtam. Jis turėjo susi
rasti įtikinamą priedangą.

Dairydamasis kokio nors įran
kio, kuris jį padarytų "nepaša- 
liniu", is pastebėjo vienratį, 
gulintį pagriovyje. Jis paslėpė 
savo krepšį po krūmu, paėmė 
vienratį ir drąsiai pro sargybi-

nius įžingsniavo į saugomą plo
tą.

Jis buvo nužiūrėjęs darbininkų 
grupę, kuri pačiame statybų aikš
tės viduryje maišė smėlį ir ce
mentą, ir savo vienratį nustūmė 
jų kryptimi. Ten vienratį pasta
tė ir vaizdavo labai uoliai dir
bantį.

Jo atsiradimas niekam nekri
to į akis, nes iš įvairių kraštų 
suvežtieji darbininkai buvo ne
pažįstame savo tarpe; netrukus 
jis jau buvo įsileidęs į pokal
bį su jais.

—Kas čia daroma iš tikrųjų? 
--paklausė jis po valandėlės.

—To joks žmogus tiksliai ne
žino, — atsakė vienas. — Ta
riamai turį būti garažai.

Ta versija Micheliui atrodė 
mažiausiai įtikėtina. Pastatas, 
prie kurio jie dirbo, buvo per- 
mažas autovežimams, o ir’ kiti, 
kiek jis iš pamatų galėjo spėti, 
nebuvo didesni. Greičiausiai ga
ražų istorija yra vokiečių išgal
vota, kad lengviau nuslėpus tikrą
jį pastatų tikslą.

Michelis grįžo prie savo vien- 
račio, prikrovė jį akmenų ir 
leidosi nedidelėn inspekcinėn ke
lionėn. Kiek galėjo suvokti, ne
atkreipdamas dėmesio į savo 
smalsumą, buvo statoma dešimt 
vienaaukščių atskirų pastatų, ku
rie buvo sujungti betonuotomis 
gatvėmis.

(Bus daugiau)

POLITINIS FELJETONAS

NEUTRALUMAS
Pastarosios pūgos atsitiktinai 

įpūtė pro langą susirašinėjimą 
tarp Baoso ministerio pirminin
ko U Bim Ko ir tenykščio JAV 
ambasadoriaus Mr. Gicko. Iš jo 
šiek tiek aiškėja sunkiai perma
tomi įvykiai tolimosiose Azijos 
džiunglėse, *

RAŠO: Ministeris pirmininkas 
U Bim Ko.

KAM: Ambasadoriui Gick.
Turiu pranešti jums liūdną 

naujieną, kad komunistai plačiau 
frontu įžygiavo į mūsų kraštą 
ir veržiasi link sostinės. Naga- 
meio ir Besovuy jau pateko į 
priešo, rankas. Mūsų didvyriška, 
bet silpnai ginkluota armija turi 
trauktis. Dabar likimas jums 
keršija už tai, kad jūsų turtin
gasis kraštas nenorėjo mūsų 
remti pinigais. Jei jūs norėjote 
nemokamai gauti mūsų neutralu
mą, tai netrukus reikės už tai 
sumokėti brangią kainą. Pasi
rašė: U Bim Ko.

KAM: Ministeriui pirmininkui 
U Bim Ko.

RAŠO: Ambasadorius Gick.
Kokiais kvailiais mus, ameri

kiečius, pagaliau laikote? Jau su 
paskutiniu "komunistų įžygiavi- 
mu" mus sukompromitavote 
prieš visą pasaulį. Mūsų infor
macijomis, per sieną įsiveržė 
šimtas vyrų, ir tie patys buvo 
džiunglėse paklydę. Jūs žinote, 
kad karinę pagalbą jums tik ta
da galėsime duoti, kai atgabensi
te bent vieną komunistą belais-

vį. Kur tas belaisvis? Kas liečia 
mūsų finansinę paramą, tai gal
būt pakaks nurodyti, kad ji pa
dengia pusę jūsų biudžeto. Pa
sirašė: Gick.

*
KAM: Ambasadoriui Gick.
RAŠO: Ministeris pirmininkas U 
Bim Ko.

Mes esame neutralus kraštas 
ir neleisime maišytis į mūsų 
vidaus reikalus. Ką jums, pavyz
džiui, rūpi mūsų biudžetas? Ir 
aš kalbėjau ne apie tą pusę, ku
rią jūs duodate, o apie tą, ku
rios neduodate. Kad tik šimtas 
komunistų peržengė mūsų sie
ną, jūs tegalėjote nustatyti tik 
savo špionažo pagalba. Ar jums 
trūksta pasitikėjimo mūsų in
formacijos ministerijos prane
šimais? Kodėl jūs būtinai norite 
matyti mūsų narsiosios kariuo
menės paimtąjį belaisvį. Jis ser
ga skarlatina ir gali jus apkrėsti. 
Kad norit mūsų žemėn atsiųsti 
savo kareivius -- aiškiai parodo, 
ką jūs galvojate apie mūsų neu
tralumą. Mūsų baosiečių armija 
pati viena atmuš visus priešus, 
žinoma, jei jūsų kraštas bus pa
siruošęs paskolinti mums, sa
kykime, 250 milijonų dolerių. 
Pasirašė: U Bom Ko.

♦

KAM: Ministeriui pirmininkui U 
Bom Ko,
RAŠO: Ambasadorius Gick.

Ar jūsų kariuomenė būtų pa
sirengusi už 100 milijonų dole
rių dovaną — nuo kada jas pra
dėjote vadinti paskolomis? —

Pagal oficialiąją statistiką, 
kiekvienam 396-tam lenkui šian
dien tenka automobilis. Čekos
lovakijoje, komunistų ūkinio ste
buklo krašte, kas 68-tas gyven
tojas turi automobilį. Dar 63,000 
čekų laukia automobilių. Jie jau 
yra įmokėję mūsų pinigais pers
kaičiavus po maždaug 2,000 do
lerių, kad po dvejų ar trejų 
metų galėtų gauti automobilį iš 
valstybinės pramonės. Prekių 
paskirstymą komunistinėse val
stybėse, kaip žinia, kontroliuoja 
valstybė. Todėl ir tie skaičiai 
nekeltų nuostabos, jeigu Vaka
rų Europos ir net Artimųjų Ry
tų parduotuvėse nestovėtų dideli 
kiekiai naujutėlių čekiškų auto
mobilių, laukiančių "kapitalis
tinių" pirkėjų.

Panašiai yra ir su maisto pro
duktais. Daugelis komunistinių 
kraštų eksportuoja vertingus 
maisto produktus į Vakarus, už 
kuriuos gauti pinigai daugiausiai 
sunaudojami pirmoje eilėje kari
nėms medžiagoms pirkti ir ko
munistinei propagandai skleisti. 
Nekreipiama dėmesio, kad tų 
kraštų gyventojai kenčia kasdie
nio vartojimo prekių ir maisto 
stoką. Tiesa, tikrų bado krizių 
laikai eilėje "liaudies demokra
tijų" jau yra daugiau ar mažiau 
įveikti. Bet ir po penkiolikos me
tų gyventojai anapus geleži
nės uždangos sunkiai gauna da
lykus, kurių įsigijimas laisvuo
se kraštuose yra paprastas ir ne
komplikuotas.

Iš žmonių skurdo komunistai 
daro dvigubą biznį. Jie yra už
krovę milžiniškus muitus iš už
sienio įvežamiems pakietams. 
Taip pvz. į Čekoslovakiją siun
čiamo kavos svaro muitas, per
skaičiavus siekia per 5 dolerius. 
Dažniausiai, kaip žinome, tą 
muitą sumoka siuntėjai, kad siun
tinių gavėjus apsaugojus nuo 
milžiniško plėšikavimo.

Ryškiausiai šis pasipelnymas 
iš žmonių skurdo dabar pastebi
mas raudonojoje Kinijoje, šio
mis dienomis Kanada išsiunčia 
didžiulę maisto siuntą badau
jantiems kieniečiams, o tuo tar

pu Hongkongan kasdien iš raudo
nosios Kinijos atgabenamos dide
lės įvairių maisto produktų siun
tos, kurios pardavinėjamos spe
cialioje krautuvėje. Raudonosios 
Kinijos didysis biznis susideda 
iš to, kad beveik visas tas prekes 
Hongkonge už tvirtą valiutą su
perka laisvieji kiniečiai, kurie 
šalia to dar ta pat tvirta valiu
ta sumoka duoklę raudonajai Ki
nijai muitų pavidale.

Maisto normavimo įvedimas ir 
pranešimai apie siaučiantį badą, 
Mao karalystėje sujaudino visus 
užsienio kiniečius. Raudonosios 
Kinijos įstaigos dabar, nors ir 
neoficialiai, jau atšaukė suvar
žymus, pagal kuriuos Kinijos gy
ventojas turėjo teisę per mėne
sį gauti tik vieną siuntinėlį.

Dabar per Hongkongą, kaip ap
skaičiuojama, kasdien į raudoną
ją Kiniją išsiunčiama per 100,000 
svarų maisto siuntinių. Kai pra
džioje iš Hongkongo į raudonąją 
Kiniją kasdien išeidavo tik 30 
pašto maišų, po komunų įsteigimo 
tas skaičius pakilo iki 200, pra
eitais metais pasiekė 800, o da
bar siekia 1600 maišų per dieną, 
šio antplūdžio pasėkoje paštui 
dažnai tenka samdyti papildomus 
laivus, kad atpalaidavus perkrau
tą geležinkelį.

Šalia pašto, yra susikūrusi ir 
"juodojo" tratlsporto sistema. 
Asmenys, keliaują iš Hongkongo į 
Kantoną, gali laisvai per sieną 
gabentis' 50 kg bagažą. Yra išsi
vysčiusi nauja "dovanų gabento
jų" profesija, kuri naudoja tam
siausias machinacijas pasipel
nyti. Taip pvz. neseniai paaiš
kėjo vienas triukas, kaip išnau
dojamas Kinijos gyventojų skur
das. Per komunistinius' tarpi
ninkus užsienio kiniečiai buvo 
pareikalauti siųsti nurodytais ad
resais maisto produktus. Tačiau 
tie agentai juos perduoda tik už 
auksą ir papuošalus, kurių 
dalis naudojama pasienio sargy
boms papirkinėti, tačiau didžio
sios sumos nueina į spekulian
tų kišenes. Bet biznis gerai vei

kia, nes badaują žmonės yra pa
siruošę tokioms aukoms, kurios 
neturi palyginimo su maisto pro-t 
dūktų kaina.

(tP)

Graži dovana visiems
Nauju mėty 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long PUy Hi-Fi Racorda

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

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
”Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

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

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

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

metinį dividendų už 
visas taupymo sus* 
kaitas.

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojoms išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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atmušti visus priešus? Likusieji 
150 milijonų dolerių vistiek nu
tekėtų nepermatomais kanalais. 
Pasirašė: Gick.

♦

KAM: Ambasadoriui Gick.
RAŠO: Ministeris pirmininkas U 
Bom Ko.

Pirmiausiai mes už jokią su
mą pasaulyje, net ir už 100 mi
lijonų dolerių, nesileisime įžei
dinėjami. Toliau, Baose nėra jo
kių kanalų, juo labiau nepermato
mų. Pasirašė: U Bim Ko.

P. S. Siekdamas išlaikyti mū
sų neutralumą, aš esu priverstas 
į savo vyriausybę įtraukti tris 
sovietams draugiškus ministe- 
rius.

*
KAM: Ministeriui pirmininkui U 
Bim Ko.
RAŠO: Ambasadorius Gick.

Pas jus nėra jokių kanalų dėl
to, kad jūsų vyriausybė ūkiniam 
vystymui teikiamą pagalbą pikt- 
naudoja, prisipildydama savo ki
šenes ir samdydama privatinę 
armiją savo politiniams prie
šams žlugdyti. Pasirašė: Gick.

P. S. Ar už 150 milijonų do
lerių būtų sovietams draugiški 
ministeriai atleisti?

KAM: Ambasadoriui Gick.
RAŠO: Ministeris pirmininkas U 
Bim Ko.

Jūsų įžeidinėjimai laisvai tau
tai yra nepakeliami. Dabar jūs 
jau knisatės mūsų kišeniuose. 
Ar neturite nė mažiausio res- 
pekto mūsų neutralumui? Pa
sirašė: U Bim Ko.

P. S. Už du šimtu milijonų 
dolerių atleistume du sovietams 
draugiškus ministerius. Trečia
sis vistiek tik užsimaskavęs so
vietų draugu. Jis iš tikrųjų yra 
amerikiečių agentas. Komunistai 
nesulaikomi žygiuoja pirmyn. 
Mes nebegalėsime ilgai išlikti 
neutralūs.

*
KAM: Ministeriui pirmininkui U 
Bim Ko.
RAŠO: Ambasadorius Gick.

Paskutinį kartą gelbėdama jū
sų neutralumą, mano vyriausy
bė padovanos 250 milijonų dole
rių. Pasirašė: Gick.

dovanos^.
SAUSIO IR VASARIO PADĖJUS $500.00
MENESIAIS AR DAUGIAU
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KAS DU MBN. 
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VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki 8 v.
antr. 9 iki 5 v.
trečlad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v.
SeSt. 9 Iki 1 v. p.p.
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Negudravok ir neišsisukinėk, 
bet meting duoklę atiduok!
Esam Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimų 

išvakarėse. Vienur tos šventės jau įvyko šią savaitę, o 
kitur šio mėnesio kitais šventadieniais. Tik Chicagoje, 
gal dar Washingtone ir kur kitur, kur rengiami priėmimai 
kitataučiams, įvyks tą pačią vasario 16 dieną.

Paprastai, į Vasario 16 iškilmės daug daugiau tau
tiečių susirenka, negu .į kitas šVentes. Mat, kiekvienas 
lietuvis, kad ir toliau gyvenąs nuo didesnių lietuvių kolo
nijų, skaito savo pareiga toje šventėje dalyvauti. Tai lyg 
velykinė tautinė šventė.

Vasario 16 laisvoje tėvynėje švęsdami daugiau bu
vom įpratę ją skirti praeities darbų įvertinimui ir džiaug
smui išreikšti, kad esam laisvi, galim laisvai tvarkytis, 
kurti ir gyventi. Taip ji buvo švenčiama ir pačioje tėvy
nėje, tokiomis nuotaikomis ir emigracijoje gyvenančių 
mūsų tautiečių palydima. Bet nuo to laiko, kada ta iško
vota laisvė vėl buvo nužudyta, Vasario 16 šventės pobūdis 
pasikeitė. Jos didysis dėmesys jau nukreiptas į pastangas 
— ką reikia ir ką galima padaryti, kad laisvės dienos vėl 
greičiau ateitų. Tą dieną rūpestingiau pasidairoma ne 
tik į savus įsipareigojimus, bet ir į mūsų kaimynų pa
galbą.

Vasario 16 artėjant kiekvienais metais pasipila ir 
mūsų centrinių organizacijų atsišaukimai. Tik gaila, kad 
tie atsišaukimai ne visada taip parašyti, kad jie ką nau
jesnio pasakytų ir. naują laisvės siekimo ugnį mumyse 
įskeltų. Vienas šiemetinis toks atsišaukimas pradėtas net 
sveikinimu, kurie kenčia rusiškojo komunistinio imperia
lizmo okupaciją . . . Tikrai, ačiū už tokį Sveikinimą ...

Nė vienam iš šiemet paskelbtų atsišaukimų nėra 
nurodyta konkrečių veiklos gairių, o pasitenkinta tik pa
skubomis surašytomis bendrybėmis. O jų reikėtų. Iš tų 
veiklos gairių geriau ryškėtų ką tos mūsų centrinės or- 
ganizacijos, dažnai veiksniais vadinamos, mano veikti ir 
ką gero laisvės prikėlimui numato dirbti. O žmonės, pa
matę rimtai užsimotus darbus, lengviau ir dosniau savo 
pinigines atidarytų tam darbui paremti.

ISTežinau, geras ar nelabai geras paprotys, kad Vasa
rio 16 minėjimuose surenkamos ir aukos, skirtos Lietu
vos laisvinimo darbui paremti. Toks paprotys greičiausia 
įsigyveno todėl, kad tą dieną daugiau žmonių susirenka, 
kad tą dieną daugiau ir pagraudenančių kalbų pasakoma. 
Bet normaliai imant, tokiems darbams remti, kiekvienas 
lietuvis, iš savo metinio biudžeto, turėtų skirti tam tikrą 
duoklę ir ją be specialių pagraudenimų atiduoti. Bet gerai 
žinom, kad taip daro tik labai nedidelis skaičius aukštai 
susipratusių lietuvių. Iš daugumos tokias duokles išrinkti 
reikia net specialias rinkliavų organizacijas sukurti.

Mūsų tarpe iki šiol vis dar tebeina ginčai, kad nėra 
tokios centrinės organizacijos, kuri visus patenkintų ir 
kuriai be skaudamos širdies savo metinę duoklę galėtum 
atiduoti. Ir sunku pasakyti, ar tokia organizacija, visus 
patenkinanti, kada nors atsiras. 'Bet organizacijų, kurios 
daugumą patenkina, yra ir joms savo duokles galim drą
siai atiduoti. O atiduoti reikia. Duok toms organizacijoms, 
kurias labiau vertini, kurių darbui pasitiki. Tik vardan 
to susiskaldymo negudravok ir neišsisukinėk, o duok. Rei
kalų tikrai daug ir be pinigo niekas didesnių darbų negali 
atlikti. B. G.

PAMOKSLAS REDAKTORIAMS
Man, kaip liberalui, labai ma

lonu, kad Dirva skiria vietos ir 
V. Trumpos ir St. Žymanto skir
tingoms mintims. Tačiau 1961 
metų vasario 3 d., prieš spaus
dindami St. Žymanto straipsnį, 
turėjote išbraukti sakinius apie 
"pilvo mikrofonus" ir "pilvo- 
humorą".

Mano nuomone, spaudoje ga
lima ir reikia ginčytis, tačiau ne
reikia koliotls. Šitokie' žodžiai 
daugiau tiktų "jauniems", pik
tiems vyrams "Darbo" žurnale.

Su geriausiais linkėjimais a- 
blems diskusijų dalyviams ir 
Ūirvos redakcijai.

Z. V. Rekašius, 
West Lafayete, Ind.

AK TIE GRIGAITINIAI "POST 
SCRIPTUM"

Laikraščiuose pasirodė ALT 
Vykdomojo Komiteto praneši
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Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
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• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
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mas. Ir po juo yra naujas grl- 
gaitinis "post scriptum". Jame 
sakoma:

"šis pranešimas buvo pa
ruoštas, kai atėjo nemaloni 
žinia apie Brazilijos preziden
to nedraugingą pasielgimą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos at
žvilgiu. Kaip Amerikos pilie
čiai, mes neturime teisės kiš
tis į svetimos valstybės poli
tiką, bet turime budėti, kad 
Lietuvos laisvės reikalas ne
nukentėtų šioje šalyje. Būki
me pasiruošę kovoti ir dirbti!"

Tas nuolatinis reikalo lauki
mas kartojant, kad mes esam 
Amerikos piliečiai]. Tai gerai 
žinom. Žydai taip pat yra Ame
rikos piliečiai, bet jie Izraelio 
reikalais nebijo viską daryti, kad 
tik Izraeliui būtų gerai. O čia, 
tik atsirado koks reikalas, ir tuoj 
mala, kad mes esam Amerikos

"O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, .kad laisvės nevertas, kas negina jos"... toks B. K. 
Balučio paruoštas tekstas buvo išgraviruotas Laisvės Varpe, kuris 1922 m. adv. J. Bagdžiūno - Borden 
sumanymu ir Amerikos lietuvių pastangomis buvo nuliedintas ir padovanotas Lietuvai.

RADIJO BANGOMIS Į LIETUVĄ (3j STASYS ŽYMANTAS

Rezistencinės dvasios
gaivinama...

Determine that the thing 
can and shall be done, and 
then we shall find the way. 

Abraham Lincoln

Nūdieniame šaltojo karo tarps
nyje Vakarų radijo transliacijos 
klausytojams anapus geležinės 
uždangos toli gražu negali ten
kintis vien Informacijomis, ži
niomis, vienu kitu komen
taru ir pasipasakojimu apie 
Vakarų atsiekimus arba kaip ge
rai žmonės gyvena laisvajame 
pasaulyje. Jiems nepadarys jo
kio įspūdžio paskaitos apie Mi- 
chigano ežero gilumą ir Oregono 
vieškelio ilgumą. Šitoks galvo
jimas reikštų visiškai išleisti 
iš akių tokių transliacijų tikrą
ją paskirtį ir skaudžią sovietų 
pavergtų tautų okupacijos tikro-

ATRAMA PAVERGTIESIEMS

Sunkioje okupacijoje slopina
mai ir naikinamai lietuvių tau
tai Vakarų radijo programos tu
ri mėginti gyvu radijiniu vaiz
du atstoti tai, ką iš jos atėmė 
okupantas -- tautinę mokyklą, 
laisvo universiteto seminarą, 
jaunimo lietuvišką stovyklą, tau
tinę ar religinę šventę, lietuvių 
organizacijos suvažiavimą, tarp
tautinį kongresą, lietuvių ar Va
karų meno parodą, užsienio lie
tuvių ar Vakarų laikraštį, žurna
lą, knygą, lietuvišką vakarėlį, 
gegužinę ar šiaip laisvą pasi
plepėjimą bei naujų anekdotų pa

piliečiai. Tai žinom ir mes pa
tys, be to kartojimo.

Antanas Samoška, 
Essex

KAI ATEINA DIRVA

Kai ateina Dirva, tai pirmiau
sia peržiūriu visas nuotraukas, 
o paskui skaitau visus straips
nius ir žinias iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo. Labai malonu, 
kad visur gyvenantieji lietuviai 
veikia ir tą jų veiklą galima 
Dirvoje net paveikslais pama
tyti.

Antanas Kilkis, 
Baltimore 

sipasakojimą prie kavos puoduko 
Vilniaus Neringos kavinėje...

Iš kitos pusės, tos Vakarų ra
dijo programos taip pat turėtų 
padėti pavergtiems lietuviams 
vesti sunkią išsilaikymo kovą 
prieš okupantą, gyvai reaguoda
mos į visus okupanto paslėptus 
ar atvirai vykdomus kėslus. Jei 
komunistai išleidžia suklastotą

Šilkinių pirštinių politika.,,

Lietuvos istoriją, tie klastojimai 
turi būti gyvai ir vaizdžiai 
atskleisti ir paaiškinti. Kiekvie
nas okupanto melas, kiekviena 
jo apgaulė, bet kokie jo daromi 
trukdymai ar lietuvių prievarta
vimai turi rasti vietos Vakarų 
radijo teisingai suprastose pro
gramose. Žinoma, vengiant sta
tyti klausytojus J bet kokį pa
vojų.

Amerikos Balso iš Europos 
patirtis rodo, kad lietuviai klau
sytojai tokių lietuviškos progra
mos atkirčių labai laukė, ir tam 
tikslui skirti vieno bendradarbio 
"Mykolo Urvikio" komentarai tu
rėjo didelį pasisekimą klausy
tojų tarpe. Pasirodo, kad tokiems 
užsienio radijo atkirčlams oku
pantas yra labai jautrus. Klau
sytojai tų komentarų vėliau labai 
pasigedo, kai padvelkė "naujos 
dvasios" vėjas, iš kurio jie ne
laukė nieko gero nei sau, nei 
patiems Vakarams.

NE AKIAI SKAITYTI, O AUSIAI 
KLAUSYTI

Radijo skriptas arba rašinys, 
paprastas komentaras ar koks 
sudėtingas radijo reportažas, 
jau vien rašymo technikos at
žvilgiu žymiai skiriasi nuo įvai
rių kitokių rašinių, laikraščio 
ar žurnalo straipsnių. Radijui 

rašoma ne akiai skaityti, o ausiai 
klausyti. Televizija, kino filmas 
patraukia žiūrovą vaizdu ir 
garsu. Radijas turi tenkintis 
vien garsu, tačiau, tas garsas 
klausytojui turi kartu atstoti ir 
vaizdą. Radijo apybraiža apie 
Dr. J. Šliūpą jo 100 metų gimi
mo sukakčiai paminėti, kuri 
prasideda žodžiais: — "Dakta
ras Jonas Šliūpas gimė 1861 me
tais, vasario 23 dieną, Rakandžių 
kaime, Gruzdžių valsčiuje...", 
gali iš karto eiti į krepšį. Žy
musis aušrininkas ir Amerikos 
lietuvių veikėjas klausytojams 
turi būti parodytas gyvas, ryš
kiais ir atmintin įstringančiais 
vaizdais. Per 10 ar 12 minučių 
klausytojas turi gauti visą šio 
žymaus veikėjo ilgo gyvenimo 
ir jo veiklos vaizdą.

Jei Vakarų radijo pavergtie
siems uždavinys labai platus, 
tai radijui skirtas laikas labai 
ribotas. Todėl nei gražbylystei 
nei tuščiažodžiavimui vietos nė
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ra. Kiekviena programos dalis 
turi būti aktuali, gyva, vaizdinga, 
prasminga, turi turėti vedamą 
mintį, įdėją ir pateisinimą.

Panašiai, koks nors įvykis, mi
nėjimas, kongresas radijo klau
sytojams turi būti parodytas, o ne 
atpasakotas. Dviejų dienų kong
reso ar dvi valandas trukusių 
iškilmių vaizdingas iliustruotas 
7-8 minučių reportažas turi su
daryti klausytojui įspūdį, tarytum 
jis pats tame kongrese dvi die
nas dalyvavo ar tose iškilmėse 
dvi valandas išsėdėjo. Čia ir glū
di visas paprastas radijo me
nas.

ASILO IR LĖKTUVO TECHNIKA

Labai klysta ir naiviai galvoja 
tie, kurie mano, jog pakanka pri
rašyti radijo žinių komentarų, 
pranešimų, perskaityti juos per 
mikrofoną ir tai jau bus 
"radijas". Jei pabaltiečiai vei
kėjai New Yorke taip vaizduo
jasi Laisvosios Europos Radijo 
lietuvių, latvių ir estų tarnybų 
darbą, tai rezultatas būtų dar 
liūdnesnis, negu "Baltic Re- 
view" žurnalas. Paskaitęs pra
ėjusiais metais "Lietuvių Dieno
se" rugsėjo numeryje VLIKo pir
mininko Dr. A. Trimako pasako
jimų apie tai, kaip VLIKas pa
ruošia lietuvių kultūrines radijo 
programas New Yorke, o jaunimo 
programas Vatikane ar Madri
de, aš tokiais pasakojimas labai 
suabejojau, prisiminęs, kiek daug 
rūpesčio, vargo ir darbo tokių 
programų paruošimui Muenchene 
skyrė Dr. V. A. Dambrava. 
Vargšė ta mūsų lietuviškoji vi
suomenė, kokioms tik pasakė
lėmis ji maitinama!

Gyvenimas nestovi vietoje. Su
sisiekimo technika labai toli pa
žengė nuo asilo iki sprausminio 
lėktuvo. Tas pats ir radijo sri
tyje. Savaitinių įvykių apžvalgą 
galima surašyti ir per mikro
foną perskaityti. O galima, kaip 
sugalvojo Dr. V. A. Dambrava, 
tada jau vadovavęs specialių 
įvykių skyriui, tą apžvalgą pa
telkti kaip kino filmo kroniką, 
kur vaizdą atstoja garsas, kur at
skirus įvykius vieną nuo kito 
skiria muzikiniai tiltai, kur nu
skamba savaitės bėgyje padarytų 
pareiškimų autorių autentiški 
balsai. Tai buvo naujovė, kuri pa
reikalavo dar skirtingesnės ra
šymo technikos, nemaža darbo 
studijoje ir kuri ne iš karto 
prigijo. Tačiau skirtumas tarp 
senos ir naujos technikos išryš
kėjo tada, kai netrukus prieš 
Amerikos Balso Muenchene lik
vidaciją buvo mėginta grąžinti 
senovišką metodą. Mūsų sekma
dienio programa iš karto nublan
ko...

DARBAS, NE POSĖDŽIAI
Radijo tarnyba tai įstaiga su 

atsakingu radijo darbe patyru
siu viršininku ir pajėgiais, aukš
tų kvalifikacijų darbininkais, o 
ne komitetas su posėdžiaujan
čiais partijų atstovais.

Posėdžiai ir rezoliucijos gali 
būti naudingi ir reikalingi da
lykai, bet jais radijo programos 
nepagaminsi. O toji programa 
turi būti kasdien paruošta ir 
pradėta sekundės tikslumu. Jei 
ji šiandien buvo gera, tai rytoj 
turi būti dar geresnė, nes radi
jo darbas nūdienės. Tėvynės oku
pacijos sąlygomis turi būti nuo
latinis ieškojimas vis naujų ir 
paveikesnių perdavimo metodų. 
Priešas taip pat nemiega.

Tad labai apsiviltų tie, kurie 
manytų, jog Laisvosios Europos 
Radijo pabltiečių — lietuvių, 
latvių ir estų — programų iš- 
rūpinimas suteiktų progą vienam 
ar kitam veikėjui nesunkiai šio
kį ar tokį pinigą pasidaryti ar 
sukurtų užuovėją kokiam nusi- 
pelnusiam partiniam politikui. 
Nors radijo tarnyba yra įstaiga, 
bet biurokratinė dvasia jai iš 
esmės svetima. Vyriausias va
riklis yra, kaip tas Damoklo kar
das, kasdieninė radijo programa 
ir nuolatinis rūpinimasis jos to
bulinimu. Tos programos klau
sosi tūkstančiai lietuvių. Tokioje 
tarnyboje turėtų vyrauti "teamo" 
vienos rinktinės dvasia, kurioje 
visi lygiai dirba, vienas kitam 
talkina ir kurioje nėra vietos 
primadonoms. Garbės ir užuo
vėjos ieškantieji čia pasijustų 
labai nejaukiai.

Pasiruošimas atsakingam po
litiniam darbui ir akylas poli
tinis išmaningumas, platus kul
tūrinis akiratis, profesinis pa
siruošimas pačiam radijo dar
bui (produkcijos kursai) ir tam 
darbui reikalingos savybės — 

(Nukelta į 4 psL)
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Kodėl jis pasikorė?..
Ji pasižiūrėjo į jį iš šalies, 

paskui nuleido akis į grindinį 
ir ėjo šalia jo tylėdama, nors 
jautė, kad reikėtų ką nors pasa
kyti. Kuzinas nuleido ranką nuo 
jos pečių.

—Manau, kad ir aš galėčiau, 
—staiga ji pradėjo, — taip, ir 
aš tikiu...

—Ką?
—Ką nors užmušti.
Kuzinas garsiai nusijuokė.
—Bet jis nesijuoktų, -- tarė 

ji, — ne, Vašia, nėra ko 
juoktis, žmogų užmušti yra rim
tas reikalas, nesvarbu kokį.

-»-Su kelneriu buvo paprastas 
reikalas.

—Paprastas?
—Taip, visiškai paprastas; aš 

buvau nuvežtas į Debreceną; 
spėk, kieno; ties lokalu aš išli
pau, dešinę ranką laikydamas 
kišenėje, atsidūriau bare, apsi-

REZISTENCINĖS...
(Atkelta iš 1 psl.)

greita orientacija, sumanumas, 
sugebėjimas greitai ir sparčiai 
dirbti, daryti skubius ir teisingus 
sprendimus, greit pagauti ir at
rinkti pagrindinius ir reikšmin
gus momentus iš gausybės radi- 
jinės medžiagos, yra vienos ir 
daugelio tų kvalifikacijų, kurios 
reikalingos geram radijo dar
bininkui. Ir kartu — gilus įsiti
kinimas atliekama misija, kaip 
tai pakartotinai pabrėždavo A- 
merikos Balso Muenchene lietu
vių tarnybai penkerius metus 
vadovavęs J. B. Laučka ir vė
liau jo pareigas perėmęs prof. 
dr. P. Padalis. Juodu abu ta 
Vakarų radijo misija Lietuvai 
giliai tikėjo ir savo darbą dirbo 
iš tiesų retu atsidavimu ir giliu 
pareigingumu. Būtų tik logiška 
ir savaime suprantama, jei Lais
vosios Europos Radijo lietuvių 
transliacijų sumanymą svar
stant ir jam konkretizuojantis J. 
B. Laučka, prof. dr. P. Padalis, 
o kartu ir Dr. V. A. Dambra- 
va, būtų vieni pirmųjų, kurie 
būtų pakviesti pasisakyti dėl ga
limų transliacijų plotmės, apim
ties ir techniškų organizavimo 
reikalavimų.

LIETUVIAI PARODYS 
IŠMINTIES

Ar eventualios Laisvosios Eu
ropos Radijo lietuvių translia
cijos atliktų savo misiją, kaip 
ją, mano įsitikinimu, atliko Ame
rikos Balso iš Europos lietuviš
kos programos, priklausytų nuo 
to, kaip jos būtų organizuojamos, 
kam tas organizavimas būtų 
pavestas, kas būtų pakviestas 
lietuvių tarnybai vadovauti, kas 
sudarytų tos tarnybos personalą 
ir kita. Daug priklausytų ir nuo 
pačių darbo sąlygų, techniškų 
galimybių ir Įvairių varžtų. Bet 
tai dabar svarstyti jau iš tikro 
būtų dalintis dar miške te- 
bevaikščiojančio lokio kailiu.

Pirmas ir svarbiausias užda
vinys yra išmėginti visas galimy
bes tokioms Laisvosios Europos 
Radijo transliacijoms Į Lietuvą 
išrūpinti. Tai pasiekus, reikia 
manyti, kad Laisvosios Europos 
Radijo vadovybė Ir patys lietuviai 
parodys tiek išminties ir atsako
mybės, jog bus išvengta dar vieno 
"skirtingų tvarkų" merdėjančio 
veiksnio sudarymo, o bus sukurta 
aukšto profesinio lygio veiks
minga, pajėgi, giliai savo misiją 
Įsisąmoninusi Ir Tėvynei laisvės 
viltį nešanti lietuviška radijo tar
nyba.

Jeigu yra Laisvosios Europos 
Komitetas ir Laisvosios Europos 
Radijas, tai argi ne tam, kad 
vėl atsistotų laisva visa Euro
pa? Argi kam kitam? Argi F r ee 
Europe komitetas ir radijas yra 
tik tam, kad šioji pavergtosios 
Europos sritis ir toliau būtų 
migdoma, nelaisvėje laikoma ir 
tik jos nelaimėje guodžiama? Pa- 
galiau, argi ta visa akcija ski
riama ne pavergtosios Europos 
laisvei grąžinti, nežiūrint ko
kių pastangų, aukų ir rizikos iš 
Vakarų tai pareikalautų? Ar ne 
tų tautų rezistencinei dvasiai iš- 
laikytf ir pakelti?

Ir lietuviška radijo tarnyba, 
veikianti Laisvosios Europos Ra
dijo rėmuose, galėtų ir turėtų 
būti gaivianama nemarios lietu
vių tautos rezistencinės dvasios.

dairiau; jie nieko nenujautė — 
svečiai, muzikantai, padavėjos; 
taip, ir kelnerio nebuvo ten; aš 
pagalvojau: "Tu ateisi!" Iš virtu
vės, galvojau aš, jis turi ateiti,, 
bet jis neatėjo. Jis labai ilgai 
neatėjo. Viena mergina aptarnavo 
svečius. Aš sėdėjau prie baro. 
Po penkto ar šešto degtinės stik
liuko aš paklausiau, kur esąs kel
neris, ir sužinojau, kad jis pa
sikoręs. Įsivaizduok, Erszebeta, 
pasikoręs, ir aš dar turėjau ne
gerti, kai vienintelis liudininkas 
prieš Iloną jau nebegyvas.

--Kodėl jis nusižudė? Ar tu su
žinojai tai?

-•‘Mergina bare žinojo tai labai 
tiksliai: jis kabojo tualete, ant 
vandens vamzdžio, ir tekąs van
duo ošė.

—Kodėl, Vašia, kodėl jis pasi
korė?

—Leisk man papasakoti viską, 
kaip mergina pasakojo: tu būtum 
mačius tas akis —merginos,no
rėjau pasakyti; paskutiniuoju me
tu jam tie reikalai turėję sukelti 
baimę, nes kitaip jame nebūtų 
ošęs vanduo; nes viena ranka 
jis buvo sugriebęs virvelę ir 
nebepaleidęs; laimė, kad vandens 
vamzdis nebuvo virš šikpuodžio...

—Vašia, mergina taip tikrai 
nesakė.

--Na taip, laimė, laimė -- to 
mergina tikrai nesakė; jo nelai
mei, nelaimei -- sakė mergina, 
taigi, jo nelaimei šikpuodis...

—Vašia, aš manau, kad mer
gina taip niekad nesakyti).

—Na taip, aš truputį daug gė
riau, taigi, jo nelaimei, sakė 
mergina, tas š... — ką gi mer
gina galų gale sakė?

--Tai pagaliau nesvarbu, Va
šia.

--Ne, Erszebeta, tai buvo la
bai svarbus, Įsivaizduok tas, tas 
—prakeiktas daiktas, tas puodas, 
taigi, įsivaizduok, jis buvęs tie
siai po vandens vamzdžiu. Tai
gi, jis stovėjęs ant dangčio, kai 
virvę ant kaklo nėręsis, o paskui 
nušokęs, ir tada nuleidžiamas 
vanduo pradėjęs ošti, nes...

--Kodėl jis tai padarė, pa
sakok.

--Taip, taigi, kad .jame ošė 
vanduo, studentai atkreipė dėme
sį. Jie buvo atėję į barą. Kel
neris aptarnavo. Jie gėrė ligi 
vidunakčio, ir muzikantai turėjo 
groti tik liūdnas meliodijas. Taip, 
ir apie vidunaktį studentai atsi
stojo, ir kelneris paruošė są
skaitą, ir kai ją padėjo ant sta
lo, studentai pasakė, kad sąskai
ta jau esanti apmokėta. Kieno? 
Kieno? Na, Asbotho, studentai 
pasakė, jaunojo rašytojo Asbotho. 
Ir kelneris išblyškęs ir mikčio
jęs, kad tokio nepažinęs, nema
tęs, nežinąs. Bet studentai jį 
apsiaudė ir pasakė, kad jie ne
trukus vėl grįšią, ir tada būsianti 
labai didelė sąskaita, ir ją, ją 
turėsiąs jis, pats kelneris ap
mokėti. Taip, ir jis iš ten nu
bėgo, ir vandens ošimas tualete 
nesustojo...

--O studentai? —paklausėEr- 
szebeta.

—Studentai vėl atsisėdo, laukė 
iki policija atėjo, ir ji rado pas 
kelnerį tiek daug pinigų, kad at-

rodė, jog sąskaita tikrai esanti 
apmokėta. Ir muzikantai nieko 
nesakė, ir padavėjos nieko ne
sakė; nes jie jaunąjį Asbothą 
taip pat pažinojo.

Erszebeta daugiau nebeklausi - 
nėjo, ir Kuzinas tylėdamas žings
niavo šalia jos.

—Taip tai buvo, — pasakė jis 
po valandėlės.

—Taip, taip buvo, -- atsakė 
Erszebeta.

Jie atėjo į Erszebetos Ratą. 
Buvo pakilęs lengvas vėjas. Jie 
ėjo prieš jį, nes jis vėsiai gla
monėjo veidus, ir priėjo Mar- 
gitos tiltą. Gatvių judėjimas buvo 
seniai nutilęs. Buvo nuostabi va
saros naktis. Dunojus ošė. Upė 
viliojo. Jie ėjo pasroviui. Se
kančio tilto šviesos leido supti 
bangoms savo atspindžius. Ant 
Dunojaus krantinės laiptų sėdėjo 
įsimylėjusių porelė. Ar jie gir
dėjo žingsnius, ar ne —’ liko 
susikabinę bučkyje. Erszebeta 
sulėtino žingsnį, ir Kuzinas taip 
pat. Prieš juos iškilo naktinis 
parlamento siluetas. Bokšte, kaip 
kaktoje išdeginta, švietė sovie
tinė žvaigždė.

—Gera taip, -- tarė Erszebe
ta, -- nesutikti jokio žmogaus.

—Ar tų dviejų nematei?
--Meilės porelės, kai bučiuo

jasi, nėra žmonės.
—Tai kas gi?
—Būtybės, į dievus ar gyvu

lius panašios, tai priklauso nuo 
to, kaip jie mylisi.

Jie buvo sustoję. Prieplaukos 
laiptuose teliūškavo vanduo. Jie 
palypėjo žemyn, atsisėdo. Laiptai 
tebebuvo dar šilti nuo saulės 
kaitros, tik paskutinieji ne, van
dens laižomi prie jų kojų.

—Vašia.
—Erszebeta?
—Ar tu būtum jį nužudęs? 
—Taip.
Srovė tekėjo be paliovos, neiš

matuojama; laivų gatvė, žuvų gat
vė, užmiršimo gatvė. Ar srovė 
dūsavo?

—Vašia.
--Erszebeta?
--Aš jį nužudžiau.
—Ne.
-Taip.

(Bus daugiau)

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

o. J

Alice Stephens ansamblis su talkininkais. Prie pianino muz. Bruno Markaitis. Greta smuikininkas 
Francois D’Albert, ansamblio steigėja-dirigentė Alice Stephens ir akompaniatorius George Lawner.

DAINININKES NEGALI NEDAINUOTI
Alice Stephens ansamblio su

kaktuvinio koncerto programoje, 
po viena daina, buvo prierašas. 
Daina vadinosi -- Motinos kalba. 
Jos autoriai rašyt. J. Mikuckis 
ir muz. VI. Jakubėnas. Priera
šas skambėjo šitaip: parašyta 
Alice Stephens choro atsisvei
kinimo koncerto proga. Šią dainą 
choras dainavo pirmą kartą. Va
dinasi, buvo dainos premjera.

Taip, tai taip. Tačiau sakyki
te, kaip gi su tuo atsisveikini
mu? Tokį klausimą tąsyk rašan
tysis pastatė ansamblio vadovei - - 
dirigentei Alice Stephens. Pana
šiai buvo kreiptasi ir į ansamb
lio pirmininkę Jonę Bobinienę. 
Nei TAIP nei NE buvo pasakyta. 
Tiktai abi išsitarė, kad darbas 
nelengvas, stoka prieauglio, kad 
aibės nedėkingų priežasčių. Visa 
tai verčia pagalvoti ir apie atsi
sveikinimą.

Laikas bėga. Jau beveik du mė
nesiai praėjo nuo įvykusio šau
naus sukaktuvinio koncerto. Aną
dien netikėtai susitikova su visad 
skubančia ir visur spėjančia an
samblio pirmininke. Išsišnekam. 
Sužinom, kad ansamblis tebegy
vas. Ir dar kaip! Apie jokį an
samblio atsisveikinimą nebėr 
kalbos. Nėra net laiko apie atsi
sveikinimus kalbėti.

Pasirodo, kad ansamblis ren
giasi dvi staigmenas patiektu 
Viena, tai koncertas New Yorke. 
Vyksta Jokūbo Stuko kviečiamos. 
Kitą staigmeną galima būtų pa
vadinti sukaktuvinio koncerto pa-

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

taikymas, 
taisymas, 
P r a n o

Vietinių ir užsieninių automobilių 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body’’ 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas 
Grigonio priežiūroj.

Vasario mėn. visi klijęntai gauna didelę nuo
laidą. Pasinaudoki! proga ir pigiai susitalsykit 
savo mašiną.

kartojimu kiekvieno lietuvio as
meniškam bute. Taip. Kokiu bū
du? O gi plokštelėmis. Ansamb
lis jau spėjo įdainuoti ir plokšte
lės pasirodys už kelių savaičių.

Įdainavimas atliktas RCA Vic
tor studijoje. Plokštelės bus dve
jų rūšių. "Stereo" ir "Hi-fi". 
Oficialus plokštelių leidėjas — 
B. F. Budapest. Vienoje plokš
telės pusėje tilps šios dainos: 
S. Šimkaus -- Kodėl, dainele?, 
V. Banaičio — Ai, siuntė mane 
ežeran, A. Vanagaičio -- Vakaro 
ilgesys, J. Zdaniaus -- Batsiu
vėlis, J. Kačinsko — Suskam
bėjo, B. Markaičio -- Vėjų šven
tė ir VI. Jakubėno — Motinos 
kalba. Kitoje plokštelės pusėje 
Įrašyta B. Markaičio, S. J. so
nata ir D. Major, atlikta smui
ku sukaktuvinio koncerto progra
moje dalyyavusio smuikininko 
Francois . D’Albert. Daininin
kėms ir smuikininkui pianinu a- 
komponavo George Lawner. Dai
nų ir sonatos įrašymas Į plokš
teles pavyko meisteriškai.

Kaip yra žinoma, ši ansamb
lio plokštelė bus nebepirma. 
Anksčiau išleistos plokštelės "Iš 
rūtų šalelės" ir "Dainų skryne
lė" jau seniai išparduotos.

Šios trečiosios plokštelės iš
leidimui nemažai pasidarbuota 
smuikininko Francois D’Albert. 
Jis stačiai yra susižavėjęs lietu
vių kompozitoriais. Jo nuomone, 
gerai, kad sukaktuvinį koncertą 
išklausė keli šimtai. Bet to ne
gana. Reikia, kad tūkstančiai iš
girstų. O tokiam tikslui vienin- 
tėlė priemonė yra plokštelės.

Smuikininkas Francois D’Al
bert vadovauja International So- 
ciety for Contemporary Music. 
Šiai draugijai priklauso ir mūsų 
muz. B. Markaitis, S. J. Mini
mos draugijos dėka, nemažas 
skaičius plokštelių bus išsiunti
nėta radijo stotims J. A. Val
stybėse, Kanadoje ir Europoje. 
Jau dabar su visa eile radijo sto
čių yra užmegsta ryšys. Yra 
tikra, kad šios radijo stotys 
plokštelę panaudos transliaci
jai.

Kaip matome, F rancois D’Al
bert nuopelnas nemažas. Tačiau 
neapseita ir be lietuviškos talkos. 
ŠĮ kartą tikrai širdinga talka 
surasta Cicero esančios St. An-

thony Savings & Loan Associa
tion sekretoriaus ir reikalų ve-' 
dėjo Juozo Gribausko asme
nyje. Plokštelės išleidimui Juo
zas Gribauskas teikėsi pakloti 
2000 dolerių. Suma nemaža. Ne
dažnas tokias sumas lietuviš
kiems reikalams aukoja. An
samblis aukotojui dėkingas, jam 
priklauso ir lietuviškos visuo
menės pagarba ir padėka.

Beje, paaukoti pinigai visų iš
laidų nepadengs. Reikia jų dau
giau. Ansamblis plačiose J. A. 
Valstybėse ir Kanadoje turi aps
čiai bičiulių. Atsiliepkite! Auka, 
kokio didžio ji bebūtų, bus pri
imta su giliu dėkingumu. Aukas 
galima siųsti šiais adresais: 
Alice Stephens Singers, Creative 
Arts Buildlng — Room 514, 64 
East Van Buren St., Chicago 
4, III. Arba Mrs. Jonė Bobi- 
nas, 1530 - 49 th Avė,, Cicero 
50, III.

P. Ptr.

♦ HAITI vyriausybė vėl ištrė
mė vieną katalikų dvasiškį po to, 
kai "demonstrantai" pareikalavo 
jį pašalinti ir apiplėšė bažny
čios sandėlį. Haiti valstybėje da
bar įvesta nepaprastojo meto 
būklė, ir demonstracijos vyk
domos tik su specialiu policijos 
leidimu. Iš sandėlio pagrobti di
deli kiekiai maisto ir statybinės 
medžiagos, kuri buvo Vatikano 
dovanota parapijinių mokyklų 
statybai.

♦ KUBOS premjeras Castro 
pradėjo teismų valymus, paša
lindamas apie 120 teisėjų, kurie 
priešinosi jo "liaudies teisingu
mui". Pašalintieji apkaltinti 
"kontrarevoliuclne veikla ir ne
moralumu" - įprastiniais dik
tatorių kaltinimais.

Castro milicijai nepasisekė nu
mušti neišaiškinto lėktuvo, ku
ris, žemai skraidydamas virš 
sunkiai ginkluotos La Cabana 
tvirtovės ir miesto, mėtė atsi
šaukimus, kviečiančius protes
tuoti prieš studentų egzekucijas. 
Havanoje taip pat gausėja ži
nios, kad Castro milicininkai pa
tyrę didelių nuostolių, bandyda
mi išstumti ginkluotus režimo 
priešus iš Escambray kalnų.

jaunimo vakare Kavaliūnaitė, Petkevičiūtė ir Augustinavičiūtė stengiasi Į-

V, Pliodžinsko nuotrauka

Clevelande Įvykusiame j
kalbinti Šenbergą, kad nesivaržytų prie bufeto...

AL1CE STEPHENS DAINININKIŲ 
PLOKŠTELĖ

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

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

II — pusėj — Kodėl dainele ______________  St. Šimkus
Atsiuntė1 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 

pėrsluntimui — 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 Avė., 
Cicero 50, UI.
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Iš Dainavos stovyklos komiteto suruoštų vaišių Clevelande. Priekyje: Balčiūnienė, Bridžiuvienė 
ir Staniškienė. Stalo gale A. Gailiušis. Prie sienos Dirvos bendradarbis V. Pliodžinskas, L. ir A. 
Sagiai, inž. Bajorūnas.

J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDE 
ir 0ylialtėt<

• Visuomenei pageidau
jant vasario 18 d., 7 vai. 
vak., Lietuvių svetainės 
apatinėje salėje, kviečiamas 
susirinkimas aptarimui mi
lijoninio fondo steigimo 
klausimų. Pranešimus pada
rys Dr. A. Nasvytis ir St. 
Lazdinis. Prašome į šį susi
rinkimą atkreipti dėmesį ir 
skaitlingai dalyvauti. Gali
ma bus patiekti ir savus pa
siūlymus. Pranešimai bus 
įdomūs ir ilgai neužtruks. 
Kviečia LB I-os apyl. val
dyba.

• Vasario 19 (tuoj po liet, 
pamaldų) 11:30, šv. Jurgio 
parap. salėje kviečiamas 
Clevelando lietuviškų orga
nizacijų atstovų susirinki
mas, kur LB Clevelando I-os 
apyl. valdybos pirmininkas 
padarys svarbų pranešimą 
šios salės parėmimo reikalu.

Organizacijos, kurios nau
dojasi šia sale, dalyvavimas 
būtinas.

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-EUCUD & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSURE O TO
* 1 o ooo

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & W i litam J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

• K. S. Karpius, išvykęs 
ilgesnėn kelionėn į Califor- 
niją, iš pakelės sustojus 
Phoenix, Ariz., atsiuntė 
laišką apie tenykštį lietuvių 
gyvenimą. Lietuvių ten jau 
esą apie 200 šeimų. Jų tarpe 
ir kelios naujakurių šeimos, 
gerai besiverčiančios įvai
riais bizniais. Jono A. Bra
zio trys sūnūs miesto centre 
turi rūbų krautuvę. Phoe- 
nix mieste jau yra įsteigtas 
lietuvių klubas. Rengia ge
gužines, naujų metų balius. 
Klimatas sausas, o Phoenix 
jau seniai pagarsėjęs gera 
vieta džiovininkams bei 
kvėpavimo trūkumus turin
tiems žmonėms.

Vasario 16 šventę Karpiai 
praleis Los Angeles lietuvių 
tarpe.

• Vaidiliečiui Zigmui Pec- 
kui susirgus, jo partiją pa
statymui ruošiamam veika
le perėmė Zenonas Dučma- 
nas. Sąryšyje su liga ”žmo- 
gus kurį užmušiau” premje
ra nukelta iš vasario 25 d. į 
kovo 18 dieną.

• Z. Peckus, po Dr. E. 
Lenkausko padarytos gerk
lės operacijos, sveiksta na
muose.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

• Skautų Aido vajus — 
konkursas dar vyksta, bet 
jau eina į pabaigą.

C 1 e v e lando Nerin gos 
skaučių tuntas konkurse da
lyvauja ir bando surinkti 
kuo daugiausiai taškų. Visi 
skaučių tėveliai ir skaučių 
bičiuliai prašomi paremti 
skautų spaudą, o Neringos 
tuntui padėti surinkti dau
giau taškų.

P r e n u meratas skautės 
pristato savo drauginin- 
kėms, o pavieniai asmenys 
prašom kreiptis tiesiog pas 
tuntininkę Mirgą Kižienę, 
1380 East 185 St. Tel. IV 
l-0717a

• Visiems, aukavusiems 
per E. Zagarskienę, mano 
mokslo reikalams, tariu 
nuoširdžią padėką. Tamstų 
auka man buvo staigmena, 
bet labai reikalinga.

Ypač dėkoju E. Zagars- 
kienei už iniciatyvą ir LB 
Clevelando I-os apyl. valdy
bai už rinkliavos globojimą.

Teresė Vėlyvytė

Parengimu kalendorius
VASARIO 12 D. Šv. Jono Ka

tedros salėje Vasario 16 minė
jimas.

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

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

KOVO 18 D., Lietuvių Salė
je, Vaidilos ‘teatro premjera 
"Žmogus kurį užmušiau".

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- 
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.

CHICAGO
Aukos Lietuvos 

Nepriklausomybės Fondui
Besiartinant Vasario 16- 

jai, įvairūs lietuviškosios 
visuomenės politiniai veiks
niai pagyvina savo darbams 
renkamų aukų vajų. Tiek 
ALT, tiek Lietuvos Nepri
klausomybės Fondas, tiek 
Vlikas ar ir kiti kreipiasi į 
lietuvius, prašydami ne tik 
moralinės, bet ir materiali
nės paramos.

Laikui bėgant, kiekviena 
iš institucijų ar organizaci
jų yra susilaukusi savų rė
mėjų užnugario, kuris ypa
tingai Vasario. 16-sios pro
ga, kartais ir speciališkai 
neparaginus, jaučia mora
lišką pareigą paremti sa
viems nusistatymams la
biau tinkantį bei patinkan
tį veiksnį. Ryšium su ati
tinkamais užklausimais, yra 
pranešta, kad Chicagoje au
kas, skiriamas Lietuvos Ne
priklausomybės Talkai per 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondą paremti, prašoma 
siųsti šiems LNF Chicagoje 
atstovams:

Kaziui Kasakaičiui, 4719 
So. Maplewood Avė., CHI
CAGO 32, III. arba

Jonui Budrikiui, 3613 So. 
Union Avė., CHICAGO 9, 
Illinois.

LNF Chicagoje pradėjo 
vajų aukų lapais ir numato 
jį dar išplėsti ir paštu, pa- 
siunčiant galimiems aukoto
jams šiame krašte įprasti
nius vokus. Be to, darbo 
praplėtimo sumetimais, šiuo 
metu LNT/LNF rėmėjų bei 
bendradarbių centras Chi
cagoje persi organizuoja. 
Yra numatoma visą veiklą 
suaktyvinti ir padaryti ją 
nuolatine.

• Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos metinis 
suvažiavimas 1961 sausio 
28 viešai dėkoja visiems 
sveikinusiems ir savo ruoš
tu sveikina Lietuvos diplo
matinę tarnybą, lietuviškuo
sius veiksnius, organizaci
jas ir pavienius asmenis 
dirbančius lietuviškąjį kul
tūrinį, politinį ar šalpos 
darbą. Suvažiavime nutarta 
atskirais raštais pasveikinti 
Pasaulio LB valdybą Toron
te ir JAV LB centro valdy
bą Clevelande. Siekdamas 
atkreipti dėmesį lietuviškie
siems reikalams, suvažiavi
mas pasiuntė sveikinimus 
Jungtinių Tautų gen. sekr. 
Dag Hammarskjold ir šiems 
vadovaujantiems JAV pa
reigūnams: prez. John F. 
Kennedy, valst. sekr. Dean 
Rusk, atst. prie Jungt. Tau
tų Adlai Stevenson, Illinois 
gub. Otto Kerner ir Chica
gos burm. Richard Daley.

PAAIŠKINIMAS NUKEN- 
TĖJUSIEMS NUO NACIŲ

Jungtinių Tautų Komisa
ro Pabėgėlių Reikalams 
Įstaiga Ne\v Yorke praneša 
mums, kad pareiškimus dėl 
atlyginimo nukentėjusi e j i 
nuo nacių dėl tautybės gali 
paduoti ir tie, kurie 1953 
metais spalio 1 dieną jau 
buvo išemigravę, bet dar 
neturėjo naujos pilietybės, 
šiuo atveju tik pilietybės 
pakeitimas panaikino trem
tinio teises.

Pareiškimus — anketas 
galima gauti Balfo Centre, 
bet jas užpildžius reikia 
siųsti ne į Balfą, o į U.N.H.
C.R. Indemnification Fund 
šiuo adresu:

Palais dės Nations 
Geneve, Switzerland.

Anketoms paduoti termi
nas iki 1961 m. gruodžio 
31 d.

Anketos svarstomos Ge- 
nevoj, specialioj komisijoj, 
kurią sudaro organizacijų, 
Komisaro pabėgėlių reika
lams ir V. Vokietijos Fede
ralinės valdžios atstovai.

Balfo Centras

FILATELIJOS KAMPELIS
-------------------- AUT. BERNOTAS -----------

JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS

išleido šiuos pašto ženklus: 
sausio 26 d. — 4 ir 8 centus 

su indų laisvės kovotoju Mahat
ma Gandhi,

vasario 2 d. — 4 c. Range 
Conservation su raitu vilkstinės 
vadovu ir raguočių banda,

vasario 3 d. — 4 c. su Horace 
Greely atvaizdu.

Karamchand Mohandas Gandhi 
(1869 - 1948), jo šalininkų vadin
tas Mahatma ("didžiadvasis"), 
Indijos tautinio sąjūdžio vadas, 
gimė Porbandare, vak. Indijoje. 
1888 - 91 m. Londone studijavo 
teisę. Grįžęs vertėsi advokato 
praktika.

1893 m. išvyko į Pietų Afriką, 
kur išgyveno 20 metų, visaip pa
dėdamas skriaudžiamiems in
dams emigrantams. Už savo 
veiklą nubaustas 3 kartus kalėji
mu.

1914 m. grįžo į Indiją. I Pas. 
karo metu buvo lojalus anglams, 
tačiau nuo 1919 m. pradėjo skelbt! 
jiems kovą -- vadinamąjį pasvy
ru pasipriešinimą ir nebendra
darbiavimą su jais, siekiant In
dijai visiškos nepriklausomybės 
arba bent plačios autonomijos. Už 
savo veiklą vėl buvo kelis kar
tus kalintas. 1934 m. pasitraukė 
iš politinio gyvenimo.

Gandhi pradėtas laisvės sąjūdis 
buvo toks stiprus, kad anglai
1947 m. suteikė Indijai nepri
klausomybę.

1948 m. sausio 30 d. Gandhi 
buvo nužudytas vieno indų fana
tiko.

Čia duodame pačios Indijos
1948 m. išleistą pašto ženklą su 
Mahatmos Gandhi atvaizdu.

EGIPTAS
išleido 10 milliemes pašto 

ženklą su senovės šventyklos 
griuvėsiais Abu Simbel vietovėje, 
Nubijoje. Ženkle matome šven
tyklos sieną su 6 statulomis, 
iškaltomis uoloje. Ši šventykla 
buvo skirta karalienės Neferti- 
ti garbei.

Kitas panašus ženklas buvo iš
leistas 1959 m. pabaigoje. Ženkle 
buvo pavaizduotos keturios sė
dinčios statulos, kurios yra di
džiojoje šventykloje, skirtoje 
faraonui Ramses II.

Ženklais norima atkreipti 
UNESCO, J. Tautų organizacijos, 
dėmesį, kad jis griebtųsi kokių 
nors žygių tuos senovės meno 
paminklus apsaugoti. Apsauga 
reikalinga todėl, kad, pastačius

TORONTO
Iškilminga skaučių-skau- 

tų sueiga, Lietuvos Nepri
klausomybės 43 metų su
kakčiai paminėti, įvyks va
sario 26 d., šv. Jono para
pijos salėje. Minėjimo metu 
kalbės Br. Vaškelis. Jaunie
ji skautai: paukštytės ir 
vilkiukai duos įžodį.

Taipgi numatoma progra
ma, kurią žada paruošti 
skautai. Laukiama ne tik 
gausaus torontiečių atsilan
kymo, bet ir daugelio sve
čių iš kitų kolonijų. Pra
džia 4*Val. po pietų.

Sausio 28 d. suėjo dešimt 
metu nuo pirmosios ”Tėvy* 
nes Prisiminimai” lietuviš
kos programos transliacijos 
r>or radiią. "Tėvynės Prisi
minimų’- radijo valandėlę 
veda J. R. Simanavičius.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

dabar pradėtą Aswan užtvanką, 
Nilo vanduo pakils ir užlies šven
tyklas. Siūloma apie šventyklas 
pastatyti mūrinę sieną, ir taip 
apsaugoti nuo sunaikinimo.

Archologai sako, kad Abu Sim
bel šventyklos Nubijoje, prie 
Aukštutinio Nilo, netoli Sudano 
sienos, buvo pastatytos faraono 
Ramses II valdymo laikais. Ram
ses II buvo XIX dinastijos ket
virtas faraonas ir gyveno tarp 
1292 ir 1225 m. prieš Kristų. 
Kitas garsus jo statinys yra Ra- 
meseum šventykla Thebų mieste,

PERSIJA

išleido 1 ir 5 rialų pašto žen
klus su karališkosios poros at
vaizdais. Ženkluose — šachas 
Mohammed Riza Pahlavi ir jo 
žmona Farah Diba.

Tai jau trečias kartas, kai 
Persija išleidžia pašto ženklus 
su karališkąja pora. Pirmą kartą 
pašto ženklai buvo išleisti 1939 
m., kai šachas, tada dar kron- 
princas, vedė Egipto princesę 
Fawzlyą, karaliaus Faruko se
serį.

Antrą kartą ženklai išleisti 
1951 m., kai jis vedė Sorayą 
Esfandiarl.

Su pirmosiomis dviem žmo
nomis šachas persiskyrė, nes jos 
jam nepaglmdė sūnaus. Ti
kėkime, kad su karališkąja pora 
daugiau ženklų nebesulauksime, 
nes trečioji žmona jau pagimdė 
įpėdinį.

Portugalija savo kolonijai -- 
Žaliojo Rago Saloms--

CABO VERDE
išleido 2 pašto ženklus paminė

jimui 500 metų sukakties, kai 
šios salos priklauso Portugalijai. 
Pašto, ženkluose: du žymūs anų 
laikų portugalų jūrininkai ir at
radėjai -- Antonio da Nola ir 
Dlogo Gomes.

Žaliojo Rago salos yra Atlanto 
vandenyne, maždaug 320 mylių 
atstume nuo vakarinio Afri
kos kranto — Žaliojo Rago iš
kyšulio, SenegaliJoje, ir susideda 
iš 10 didesnių — gyvenamų, ir 
5 mažų — negyvenamų salų. 
Bendras salų plotas — 1557 kv. 
mylios, gyventojų — apie 166,000. 
Dalis gyventojų europiečiai, kita 
dalis — mišrūs arba juodukai.

Salos — vulkaninės kilmės, ir 
tik apačioje padengtos augmeni
ja. Klimatas — karštas ir ne
sveikas.

Salas pirmieji aptiko Genujos 
jūrininkai 1441 metais. Nuo 1456 
m. jas užvaldė portugalai ir iki 
šiol tebevaldo kolonijos teisėmis. 
Pirmieji pašto ženklai buvo iš
leisti 1877 m.
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KAS IR KUR?
• Lietuvos Gener. Konsulas 
ir Lietuvos Laisvės Komi
tetas Vasario 16 dienos pro
ga ruošia priėmimą kitų 
valstybių diplomatams New 
Yorke ir spaudos atsto
vams. Priėmimas įvyks va
sario 16 d., Baltijos Laisvės 
namuose, 131 East 70th St., 
Ne’w Yorke.
• Didžiausią tiražą Ženevo
je turįs dienraštis „Tribūne 
de Geneve” paskelbė pirma
me puslapyje straipsnį apie 
poetą O. Milašių. Straipsnis 
parašytas ryšium su Andrė 
Lebois, Tuluzos universiteto 
lygina mosios literatūros 
profesoriaus, išleistu veika
lu apie Milašių. „Tribūne de 
Geneve” straipsnis pavadin
tas : „Lietuvių ambasado
rius ir europinis poetas” ir 
papuoštas Milašiaus atvaiz
du.
• Kanadoje, Vasario 16-sios 
ir kitom įvairiom progom, 
surinktas Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui aukas, 
galima siųsti. šiuo adresu: 
Credit Union ”Parama”, 
1129 Dundas St. W., Toron
to, Ont.

Lydraštyje visuomet pra
šoma žymėti LNF einamo
sios sąskaitos Nr. 1367.
• Salomėją Narkeliūnaitę, 
žurnalistę, ištiko nelaimė, 
kai ji beeidama gatve pa
slydo ir nusilaužė koją. Pa
guldyta į šv. Juozapo ligo
ninę, iš kurios po poros sa
vaičių galės vykti namo, ta
čiau vaikščioti negalės be 
keturių mėnesių.
• Dr. L. Glemžienė, iš Chi
cagos, mokėdama už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

Gavome 165 naujus skaitytojus
450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už 

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

4MT 1931 1939 1947 1955
1932 1940 1948 1956
1933 1941 1949 1957
1934 1942 1950 1958
1935 1943 1951 . 1959
1936 1944 1952 1960
1937 1945 1953

W*2 1938 1946 1954
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DIRVA

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

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

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

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

Užsakytojas;

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

'DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA’DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*

• Juozas Jurevičius, Dirvos 
bendradarbis iš Chicagos, 
kurį laiką, Dr. J. Bartkaus 
priežiūroje, buvo paguldy
tas į Norvegian American 
Hospital sveikatos ištirti.

• Feliksui Motuzui, Detroi
to lietuvių aktyviam veikė
jui, vasario 2 d. suėjo 70 
metų sukaktis.
• Vytauto Maželio fotogra
fijų paroda atidaryta Wil- 
loughby foto reikmenų di
džiulėj krautuvėj — 110 W. 
32 St., New Yorke.
• L. Puskepalaitienė, iš De
troit, mokėdama už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• Aleksas Jucys, iš Toronto, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

• V. Tallat-Kelpša, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• Inž. J. Gaižutis, Dirvos 
bendradarbis iš Detroito, 
mokėdamas už prenumera
tą atsiuntė ir $5.00 auką.

NEW YORK
Lietuvos Nepriklausomy* 

bės sukakties minėjimas 
įvyks vasario 19 d., 4 vai. po 
pietų Webster salėje.

Iš lietuvių pagrindiniu 
kalbėtoju bus pasiuntinybės 
patarėjas dr. S. Bačkis. 
Taip pat kalbės iš amerikie
čių vienas senatorių.

Meninę programą išpildys 
pianistas Antanas Smetona, 
Apreiškimo parapijos cho
ras vedamas Vlado Baltru
šaičio ir tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės.

Bostone suruoštame muziko J. Gaidelio ir poeto St. Santvaro pagerbime kalba poetas Faustas Kir- 
ša. Nuotraukoje iš kairės: Santvaras su ponia, Lembertas su ponia, F. Kirša, Kapočius su poniar 
Gustaitis su ponia, Bačkienė ir kt.

P. Pliksnio nuotrauka

VERTAI PAGERBTI DU MUSU KŪRĖJAI
Tautinės Sąjungos Bostono skyrius sausio 29 d. buvo 

didelių iškilmių ženkle. Tą dieną rašytojui Stasiui Santva
rų! ir muzikui Juliui Gaideliui buvo įteikti skyriaus gar
bės narių lapai.

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus pirm. Antanas Mat
joška, atidarydamas garbės narių 
pakėlimo iškilmes pasidžiaugė 
gausiu susirinkimu ir patikino 
garbės narius, kad jie iš Tauti
nės Sąjungos narių visuomet 
jaus jaukią šilumą.

Muz. Iz. Vasyliūnas trumpoje 
savo kalboje apibudino muz. Ju
liaus Gaidelio kūrybą. Muz. J. 
Gaidelis labai daug dirbąs, yra 
sukūręs visą eilę veikalų. Vieni 
iš jų jau pasirodė viešajam mu
zikiniam gyvenime, o kiti dar 
laukia išleidimo. Neseniai jis yra 
laimėjęs vieną amerikiečių 
skelbtą konkursą ir gavęs pir
mąją premiją.

Muz. J. Gaidelis Bostone su
organizavo vyrų, o vėliau ir miš
rų chorą. Chorus yra iškėlęs 
į aukštą meninį lygį. Jis yra su
kūręs didelio dėmesio yertą sim
foniją, kuri lietuvių pastangomis 
turėtų pasirodyti viešajam kon
certe.

Baigdamas savo trumpą žodį 
muz. I. Vasyliūnas palinkėjo muz. 
J. Gaideliui labai daug sėkmės 
turtinant muzikinį gyvenimą ir 
kuriant naujus kūrinius.

Poetas ir visuomenininkas 
Pranas Lembertas, dažnai lie
tuvių kultūriniuose parengimuo
se pasirodąs su savo kūryba, 
kiek plačiau nušvietė Stasio Sant
varo asmenį ir jo kūrybą. Jis 
taip kalbėjo:

"Gyvenimo tėkmės srovėje, lyg 
sraunios upės versmėje, kaip 
šapeliams, mums tenka susi
tikti, išsiskirti. Taip ir man pa
čiam mieląjį St. Santvarą paži
nus žalioje jaunystėje, tiesų kaip 
nendrę, aukštai iškėlusį gar
biniuotą galvą, kaip Neringos 
briedžio — dabar vėl teko čia, 
tremtyje, susitikti jau žilo plau
ko sulaukusį, jau didelį barą 
dailiojo žodžio kūrybos išvariu
sį, bet dar kupiną ryžto, svajo
nių, vilties ir jėgos.

Kada ir kur gimė -- ne taip 
jau svarbu. Pažymėtina tik vie
na, kad jis yra vienas iš tau
riausių Lietuvos žemės sūnų, 
labiau ją mylėjęs negu kuris ki
tas, dėl jos 1919-1920 m. kovo
jęs kariu savanoriu ir būdamas 
sunkiai sužeistas — aplaistęs 
ją savo jaunos širdies krauju...

Nepaisant neseniai patirtos 
kraujo aukos, 1923 m. randame 
vėl St. Santvarą Klaipėdos suki
lėlių eilėse — kaip jos atvada
vimo dalyvį.

Kūrybinis St. Santvaro kelias 
yra platus ir šakotas. Jis ra
šytojas -- poetas, dramaturgas, 
operos solistas, libretistas, o- 
perų vertėjas ir teatro direkto
rius.

Kaip poetas St. Santvaras pra
dėjo reikštis gana anksti. Pir
mieji jo eilėraščiai dar 1921 m. 
buvo spausdinami Sekmojoj Die
noj, vėliau Bare, Židiny" ir dau
gely kitų spaudinių.

Jo poezijos rinkiniai išleisti 
tokia metų eile: Saulėtekio Mal
dos 1924 m., Pakalnių debesys 
1936 m., Giesmės apie Saulę ir 
sielą 1939 m., Laiva'i palauž
tom būrėm 1945 m. ir Atidari 
langai — rinktinė lyrika — 1958 
m.

Tai yra puikios poezijos kny
gos, persunktos jaunystės ir jau 
brandžios širdies krauju, kurias 
turėtumėm įsigyti ir perskaityti, 

, o ypač taip gražiai išleistą rink
tinę Atidari langai, nes anksty
vesniųjų knygų, berods, ir gauti 
nebus galima, gal tik Laivus

palaužtom burėm.
Stasys Santvaras turi jau ir 

vėl spaudai paruoštą poezijos 
rinkinį -- Aukos taurė, kurios 
pasirodymo nekantriai lauksi
me.

Labai gaila, kad St. Santvaro 
didelė literatūrinio kraičio da
lis — rankraščiai žuvo paverg
toje Lietuvoje, kurių tarpe Že
mėje nesusitikę, trilogija Mi
nių mylimoji, Pranašas, Paverg
tieji ir kt.

Iš draminio žanro veikalų, be 
minėtų rankraščių, St. Santva
ras yra išleidęs Saulytę 1923 m., 
Minių Mylimąją (I-ją dalį) 1926 
m., Žvejus 1942 m., Kaimynus 
1944 m. Jo Žvejai buvo išversti 
į vokiečių, latvių ir estų kalbas 
ir su pasisekimu buvo vaidinami 
ne tik Lietuvoje, bet Latvijoje ir 
Estijoje. Kaimynai, berods, spėta 
suvaidinti tik Valst. Teatre Kau
ne.

Kai kalbam apie St. Santvaro 
teatrinę veiklą, tai prisimina, kad 
jis ją pradėjo Tautos teatre ir 
Vilkolakyje, 1924 - 1925 m. bū
damas tų teatrų administrato
rium.

Muzikinį -- operos solisto iš
simokslinimą įgijo Klaipėdos 
konservatorijoje 1926 m. — 1927 
m. ir Italijoj, Milane Frescobal- 
di Institute 1927 - 1932 m. Ka
dangi, be muzikos jį viliojo ir 
literatūrinės gelmės --tuo pat. 
metu Milano Kat. universitete 
išklausė italų literatūros kursą.

1932 - 1935 m. St. Santvaras, 
baigęs dainavimo studijas Lie
tuvos operos solistas; 1936 -1941 
m. to paties operos teatro dra
maturgas ir libretų vertėjas, 
1941 - 1942 m. Valst. dramos 
teatro dramaturgas, 1943 - 1944 
m. Jaunojo dramos teatro Kaune 
direktorius.

Besidarbuodamas teatre St. 
Santvaras yra parašęs libretus 
St. Šimkaus operai Pagirėnai ir 
J. Pakalnio baletui Sužadėtinė. 
Be šių originalių libretų, į lie
tuvių kalbą jis yra išvertęs apie 
20 svetimų operų libretų. Be to 
visą laiką rašė periodikoje te
atro, literatūros ir visuomenės 
klausimais.

Dabar, nors ir ne be žaliojoje 
jaunystėje, nors ir pražilusia, 
kaip lauko obelis, galva St. Sant
varas yra vienas aktyviausiųjų 
darbuotojų literatūriniame, kul
tūriniame ir visuomenininiame 
bare. Jis dar vis tebesikalba su 

Iš Gaidelio-Santvaro pagerbimo Bostone. Iš kairės: Vasiliūnas, Gaidelis, Salnienė, Santvaras su ponia, 
Lembertas, P. Žičkus, Kapočiai, Grabliauskas ir kt.

Parnaso mūzomis —kuriasubti
lius poezijos posmus, dalyvau
ja periodikoje, bendradarbiauja 
Liet. Enciklopedijoje ir kt. Ne
praeina nei vienas kultūrinis ar 
visuomeninis įvykis Bostone, ku
riam Stasys Santvaras nevado-r 
vautų ar nepaminėtų jo. švelnia 
plunksna.

Sakau švelnia plunksna dėl to, 
kad St. Santvaras kiekvienoje kū
rėjo pastangoje, kiekviename kū
rinyje stengiasi atrasti gerąjį 
pradą, stengiasi kūrėją pakelti, 
o ne sunaikinti. Tai yra jo dide
lė dorybė.

St. Santvaras yra vienas iš 
Bostono liet. Kultūros klubo stei
gėjų ir jam vadovavęs, o da
bar, greta pirm. Just. Vaičai
čio, sėkmingai dirba ALTS Su- 
batvakariams. Jo nuoširdus žo
dis visuomet mus šilta darna 
apjungia, o Subatvakariai, kurių 
programa jis rūpinasi, tikrai yra 
įdomūs ir Bostono liet, visuome
nėje randa vis didesnio pritari
mo.

Grįžtant prie St. Santvaro po
ezijos apibūdinimo, tai jis yra 
skirtinas prie neosimbolikų gru
pės -- kaipo vienas stipriausių 
neosimbolinės lyrikos atstovų 
mūsų literatūroje. Jis yra meni
nės tiesos ir poetinio grožio 
posėlėtojas. Mus domina jis gi
liai išgyventu ir širdyje subran
dintu, gyvu ir originaliu vaizdu, 
įterptu į skambias sakinių for
mas, teikiančias įdomių garsinių 
spalvų. Jo poezija dėkinga dekla
muoti, komponuoti muzikai ir vo
kalistams dainuoti.

St. Santvaro įkvėpimo šaltinis 
—neišsemiama liet, liaudies kū
ryba ir šventoji Lietuvos žemė, 
kurią jis myli visa savo širdim.

Kai St. Santvaras savo poezi
joje meldžiasi -- norisi melstis 
su juo kartu. Kai jis dainuoja 
--norisi kartu dainuoti.

Šiam teigimui pailiustruoti aš 
jum paskaitysiu, o ir jūs patys 
galite tai padaryti, paskaitydami, 
pvz., šios jo poezijos perlus Kas
dieninės duonos ir Daina (Atidari 
langai, pust 41, 133).

ALTS-gos Bostono skyrius, gi
liai įvertindamas St. Santvaro li
teratūrinius kultūrinius ir vi
suomeninius nuopelnus, yra pa
kėlęs jį savo skyriaus garbės 
nariu.

To ypatingo įvykio proga nuo
širdžiai ir karštai sveikinu St. 
Santvarą ir jo gyvenimo draugę 
Alę Santvarienę, linkėdamas 
jiems stiprios sveikatos, daug 
laimingų ir kūrybingų metų. 
Manau, kad prie šių linkėjimų 
jungiasi ir visi čia susirinkę.

Po tokios gražios įžangos Jus
tas Vaičaitis susikaupęs perskai
to aktus, kuriais muzikas Julius 
Gaidelis Ir rašytojas Stasys 
Santvaras pakeliami Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriaus garbės nariais. 
Tie garbės narių lapai įteikti su 
visos valdybos narių parašais. 
Tuo momentu garbės narių po
nios buvo papuoštos gėlėmis, o 
ant stalo, priešais garbės narius, 
pastatytas didelis gėlių bukietas. 
Po to sekė gausūs sveikinimai. 
Pirmas pradėjo sveikinimus ra
šytojas Faustas Kirša, toliau 
sveikino garbės konsulo ir savo 
vardu adv. Šalnlenė, Liet. Bend
ruomenės P. Žičkus, Enciklope
dijos --J. Kapočius. Gautas svei
kinimas raštu iš Centro valdybos 
pirmininko Eug. Bartkaus, Jonas 
Kasmauskas per skyriaus pir
mininką, T. Janukėnas Korp. Neo 
Lithuania, inž. Juozas Vaičjurgis
--skautų vardu, inž. Juozas Da- 
čys — savo šeimos ir skautų 
Tėvų Komiteto vardu, inž. V. 
Izbickas Pabaltiečių S-gos var
du, Keleivio red. J. Sonda, ra
šytojas Antanas Gustaitis, lie
tuvių senosios kartos veikėjas 
Tuinyla, Laisvės varpo radijo 
valandos vedėjas Petras Višči
nis ir kiti.

Pabaigoj jautrų žodį tarė abu 
garbės nariai. Padėkojo Tautinei 
Sąjungai už suteiktą garbę, pa
dėkojo I. Vasyliūnui ir Pr. Lem- 
bertui už tartą žodį,už linkė
jimus visiems sveikinusiems 
ir pasižadėjo, kiek jėgos leis, 
dirbti lietuvių tautos kultūrai.

Iškilmių svečiai rengėjų buvo 
pavaišinti prie skoningai paruoš
tų stalų. LV.

• šv. Petro parapijos cho
ro susirinkime išrinkta nau
ja valdyba: pirm. H. Čepas, 
vicepirm. č. Aleksionienė, 
ižd. P. Averka, sekr. P. 
Strazdaitė ir valdybos narė 
J. Barūnienė.

• Kovo 3, 4 ir 5 d. Tufts 
University salėje įvyks 17- 
tasis New England Folk 
Festival. šeštadienį, kovo 4 
■d., tarpe kitų tautų, pro
gramoje pasirodys net ke
turi lietuvių vienetai. Tai 
Worcesterio šv. Kazimiero 
mokyklos mokiniai, Bostono 
Šv. Petro parapijos vaiku
čiai, Bostono Lituanistinė 
mokykla, ir Bostono Tauti
nių šokių grupė. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis 
pas O. Ivaškienę.

• Vasario 19 d., South 
Boston High salėje vyks 
bendras Bostono ir apylin
kės lietuvių Vasario 16 mi
nėjimas. Programą išpildys 
šv. Petro parapijos choras 
ir Bostono tautinių šokių 
grupė.

• Vasario 5 d., p. Juokšų 
name Brightone, įvyko mė
nesinis akademikų skautų- 
čių susirinkimas. Po prane
šimų ir einamųjų reikalų 
aptarimo, Algis Banevičius 
skaitė paskaitą apie lietuvių 
politines organizacijas išei
vijoje. Toliau sekė spalvo
ta filmą iš nraėjusios vasa
ros akademiku stovyklos, 
kavutė, dainos ir šokiai.

• Kas dar neturi ”Skautų 
Aido” sekantiems metams, 
gali jį užsisakyti pas ps. č. 
Kiliulį. Tel.: CO 5-1502. 
Kaina metams $3.25. frb)

P. Pliksnio nuotrauka


	1961-02-13-Darvia 0001
	1961-02-13-Darvia 0002
	1961-02-13-Darvia 0003
	1961-02-13-Darvia 0004
	1961-02-13-Darvia 0005
	1961-02-13-Darvia 0006

