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BALTIEJI RŪMAI ir Krem

lius, sakoma, bus sujungti tie
sioginiu telefono laidu, kad 
Kennedy su Chruščiovu galėtų 
dieną ar nakt{ susisiekti, jei 
per klaidą vieno kurio maši
nistas paspaustų raudoną mig- 
tuką ir iššautų atominę rake
tą...

Tokios tiesioginės telefono 
linijos iš Baltųjų Rūmų jau 
eina { Macmillano kabinetą, 
ir neseniai buvo pravestos pas 
de GaullJ ir Adenauerj.

Kiekvienos tos linijos gale 
budi vertėjai.

Kennedžio "Brain-trust" 
galvoja, kad tiesioginio susi
siekimo sistema yra gera ir 
ją reikėtų išplėsti iki Krem
liaus.

Gal būt, jie nebūtų to pa
galvoję, jei paskutiniu laiku 
telefono linija tarp Kennedžio 
ir Adenauerio nebūtų pradėju
si blogai veikti...

•
ATRODO, kad Washingtonas 

Europos politikoje pradeda 
laimėti. Adenaueris davė"ža
lią šviesą" deryboms su Krem
liumi.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Schroederis aną 
dieną pareiškė:

- Mes pradėsime derybas su 
rusais, tarpininkaujant ame
rikiečiams!

O Adenaueris, nors ir ne
tiki amerikiečių-rusų derybų 
pasisekimu, Amerikos amba
sadoriui Daelingui pareiškė 
nenor{s, kad derybos būtų at
mestos. Ir Bonna išdėstė sa
vo pasiūlymą dėl Berlyno, ku
ris skiriasi tuo?kad vokiečiai 
nenori, jog neutralieji būtų 
{sileisti Į kontrolės komisiją 
ir pasidarytų situacijos tei
sėjais.

•
STALINAS, savo pasikalbė

jime su Milovanu Djilu 1945 
metais pranašavo, kad po 15 
ar 20 metų Europoje kilsiąs 
naujas karas.

Tos pranašystės surašytos 
naujoj Milovano Djilo knygoj 
"Pasikalbėjimai su Stalinu", 
už kurią Tito teismas j| nu
teisė 9 metus kalėjimo...nes 
išdavęs valstybės paslaptis.

Tie pasikalbėjimai apima 
1944-1948 metų laikotarpi, kai 
Djilas, būdamas Tito dešinią
ją ranka, prie Stalino atlikinė
jo oficialias misijas.

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
• JAV karinių dalinių iš1-. 

sikėlimas Tailande Sov. Są
jungos ir Bulgarijos bend
rai paskelbtame komunika
te vadinamas "praplėtimu 
JAV agresinės akcijos prieš 
Pietryčių Azijos tautas."

• Gen. De Gaulle, iškel
damas Pransūzijos vaidme
nį ir jos uždavinius pasau
lio politikoje, savo kalboje, 
pasakytoje Limoges mies
te, pabrėžė, kad Europa pri
valanti turėti savą pozici
ją. Ateityje nebūsią tik du 
milžinai — blokai — bet 
bus ir Europa.

• Opozicija Venezuelos 
Prezidento Betancourt’o re
žimui naudoja tuos pačius 
metodus, savo laiku prakti
kuotus Castro ir jo pasekė
jų Kuboje. Ta opozicija vei
kia "Tautinės išlaisvinimo 
armijos” vardu.

• Į AVashingtoną ateina 
žinios, kad Castro sutiktų 
pasidaryti Pietų Amerikos 
Tito, jei JAV atnaujintų 
prekybos ryšius. Priešingu 
atveju Maskvos raugo ko
munistai galutinai užvaldy- 
sią Kubą.

• Krishna Menon, Indijos 
krašto apsaugos ministeris, 
daro viską, kad Indijos ka
riuomenę apginklavus so
vietiškais ginklais.

• De Gaulle reiškiant 
didesnio savarankis kūmo 
t e n d encijas, Adenaueriui 
užsirūstinus ant JAV už
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LAOSO 1A1B0TUVES... LR PADALINIMAS?
JAV KARINIŲ PAJĖGŲ IšLAIPDINIMAS TAILANDE 
NEPAKEITĖ FAKTINĖS BŪKLĖS PIETRYČIŲ AZI
JOJE, NES OFICIALI POLITIKA LIKO TA PATI: JI 
SIEKIA NEUTRALAUS LAOSO, NORS TAI IR REIKŠ
TŲ KOMUNISTŲ ĮSIGALĖJIMĄ. JEI TAČIAU1 LIETIN
GASIS SEZONAS NUPLAUTŲ VISAS TOKIAS VILTIS, 
GALIMAS LAOSO PADALINIMAS KORĖJOS IR VIET

NAMO PAVYZDŽIU.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Prieš savaitę, nagrinėdami 

Pietryčių Azijos būklę, pasista
tėm tris klausimus. 1. Ar dabar
tinė JAV karinė akcija toje pa
saulio dalyje nepradėta per vė
lai? 2. Iš ko gauna {sakymus tų 
kraštų komunistai: Maskvos ar 
Peipingo? 3. Ar galėtų toks kraš
tas kaip Laosas vienas pasiprie
šinti iš užsienio masyviai remia
mai komunistų veiklai?

Savaitės {vykiai leidžia spėti 
bent dalinius atsakymus. IŠ fak
to, kad marinai sustojo dar prieš 
Laoso sieną, bet jos neperžengė, 
o taip pat iš paties prezidento 
Kęnnedy bei kai kurių kitųparei- 
gūnų pareiškimų, atrodo, kad ko 
ko, bet Laoso amerikiečiai nuo 
komunistų tiesiogiai negins. Pag
rindinė priežastis esanti ta, kad 
tai praktiškai esą beveik neįma
noma: džiunglėse moderni kariuo
menė pametanti savo pranašumą. 
Be to, amerikiečių daliniai Laose 
galėtų iššaukti raudonųjų kinie
čių masinę, invaziją. Iki šiol ten 
esą pastebėti tik šiaurinio Viet
namo daliniai. Žodžiu, oficiali 
JAV politika Laose nepasikeitė. 
Vis dar tikimasi, kad tą kraštą 
galima paversti neutraliu, bet 
turint galvoje, kad komunistai 
jau kontroliuoja daugiau kaip pu
sę teritorijos, toks tikėjimas ne
gali būti realus.

Tokiu būdu galėtumėm pasida
ryti išvadą, kad JAV kariuomenę 
{ Pietryčių Aziją buvo pasiuntę 
ne Laosą gelbėti, bet greičiau... 
jo politinėm laidotuvėm suteikti 
karinę pagarbą. Žinoma, dar ga
li atsitikti, kad JAV marinai, jei 
komunistai nenorės to krašto 
perimti ‘gražiuoju* per siūlomą 
koalicinę vyriausybę, galėtų būti

siūlomas nuolaidas Berlyne, 
Olandijai rodant nepasiten
kinimą už palaikymą Indo
nezijos kovoje už Nauj. 
Gvinėją, Portugalijai ne
gaunant paramos, Indijai 
užpuolus Goą — nenuosta
bu, kad Vak. Europa trau
kiasi Į didesni savarankiš
kumą ir nepriklausomumą 
nuo JAV Įtakos Europos 
politikoje.

• JAV senato užsieniu 
komisija atmetė pasiūlymą 
padidinti ekonominę para
mą Indijai.

Gegužė-May 23, 1962

pasiųsti ir { Laoso nedidelę teri
torijos dal{ - dešiniMekongo upės 
pakrašt{, kad neleidus ta upe pa
sinaudoti komunistams. Ar tikrai 
galimas toks atvejis?

Mekongo upė, ištekanti iš Ti
beto kalnų sniego, yra 10-ta sa
vo didumu pasaulio upė. Ji nusi
tęsia 2.625 mylias. Nuo spalio 
iki vasario mėn. kada visoj e Piet
ryčių Azijoje vyrauja Šiaurės 
Rytų vėjai ir sausra, ji labai nu
senka. Dabar ten yra pats karš
čiausias laikotarpis, kuris nuo 
kovo tęsiasi iki gegužės pabaigos. 
Tada vėjai pasikeičia. Jieprade- 
da pūsti išpietvakarių. Prasideda 
lietingasis sezonas. Jis tęsiasi 
iki spalio mėn.

Mekongas, panašiaikaipNylas, 
apsemia didžiulius plotus, {galin
damas gerą ryžiųderlių. Tai nau
dinga ūkininkams, bet ne kariams

Kas valdys tą upę, valdys visą 
pietryčių Aziją, nes Mekongas, 
perėjęs per Tailando, Laoso ir 
Cambodijos teritorijas, {plaukia 
{ Pietų Kinijos jūrą Vietname. 
Tokiu būdu kova dėl tos pasau
lio dalies virsta kova dėl tos 
upės kontrolės.

Šiuo metu JAV karinėm pajė
gom yra pavesta saugoti tik Sia
mo, kuris nuo 1949 m. pasivadi
no Thai kraštu ar angliškai Tai
landu, ir pietinio Vietnamo teri
torijas. Thai kraštas 197.659 kv. 
mylių didumo, turi per 25 su pu
se milijonų gyventojų. 95% yra 
patys taijiečiai, didžiausių ma
žumą (2,8%) sudaro kiniečiai.

Politiniai Tailandas, kaip ne
priklausomas kraštas, yra žino
mas daugiau kaip pusantro tūks
tančio metų. Jis išlaikė savo ne
priklausomybę net ir pereito šimt
mečio pabaigoje, kada beveik vi
są Aziją tarp savęs pasidalino 
Europos kolonialinės valstybės. 
Siamo-Tailando nepriklausomy
bę tada išsaugojo britų-prancūzų 
nesugebėjimas tą kraštą tarp sa
vęs pasidalinti.

1941 m. Tailandas net pasiprie
šino - ti esą tik penkias valandas- 
japonams. Po to jis Perėjo japo
nų pusėn ir 1942 m. sausio mėn. 
25 d. paskelbė karą JAV ir D. 
Britanijai. Tą paskelbimą, karo 
laimei pasisukus {kitąpusę,Tai
landas paskelbė’negaliojančiu’.o 
kas liečia JAV, tai jos niekados 
nebuvo paskelbusios karo ir Tai
lando ambasadorius Washingtone 
buvo net suorganizavęs egzilinę 
vyriausybę, kuri sakėsi vadovau
janti 90.000 priešjaponiškų parti
zanų.

CIeveland, Ohio

Vienu žodžiu, čia turima rei
kalo su kraštu, kuris turi ilgas 
nepriklausomo gyvenimo tradici
jas, yra palyginti kultūringas, tu
ri net 16 aukštojo mokslo institu
cijų ( 6 universitetus). Tuo tarpu 
Laoso aukščiausia mokslo {stai
ga tėra mokytojų seminarija. Po
litiškai Tailandas yra konstituci
nė monarchija, tačiau praktiškai 
ten amžinai vyksta kova dėl val
džios tarp karininkų ir civilių 
politikierių. Kas keli metai vis 
{vyksta koks perversmas, nors ir 
nelabai kruvinai. Nuo 1958 m. 
kraštą valdo maršalas SaritTha- 
narat.

Paskutinių kelių metųTailando 
užsienio politikos pirmasis tiks
las buvo ne{sileisti iš Laoso ir 
Cambodijos komunistinių irifil- 
tratorių. Savaime aišku Tailan
du! yra labai svarbu, kad nei 
Laose nei Cambodijoje nejsiga- 
lėtų komunistai. Tailando mora
lės sustiprinimui ir buvo pasiųs
ti JAV kariniai daliniai. Atrodo, 
kad JAV kariuomenė net ir karo 
atveju ten gali turėti gana saugų 
užnugarj, nes gyvenimo sąlygos 
apskritai imant, ten nėra tokios 
blogos, įkad būtų tikrai gera dir
va komonizmui. Reikia pastebė
ti, kad j50% Tailando teritorijos 
yra irgi džiunglės, kur sunkuka- 
riauti.

Maskvos ir Peipingo reakcija 
{amerikiečių kariuomenės išlai
pinimą Tailande paaiškėjo užke- 
letos dienų. Bulgarijoje viešėda
mas Chruščiovas, j{ pasmerkė 
.kiek švelniau, o Kinijos komunis
tai per spaudą - daug griežčiau. 
Tačiau manoma, kad nei Kini
jai, nei Sovietų Sąjungai plataus 
masto karas Pietryčių Azijoje 
nėra reikalingas. Kinija turinti 
labai daug vidaus rūpesčių-mais
to nedateklius pasiekęs tokias ri- 

(Nukelta { 2 psl.)

L.V.S. Ramovė ir D.L.K. Birutės Draugija gegužės 26 ir 27 d. 
švenčia tremtyje atsikūrimo dešimtmetj ir ta proga Chicagoje šau
kia visuotinĮ suvažiavimą. Nuotraukoje iš kairės: D.L.K. Birutės 
Draugijos pirmininkė Liucija Stasiūnienė, vicepirmininkė Marta 
Babickienė, Ramovės centro valdybos pirmininkas prof. gen. S. 
Dirmantas ir sekretorius pulk. A. Rėklaitis.

V.A. Račkausko nuotrauka

H f 
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Lietuvos Karininkų Ramovės rūmai Kaune, Mickevičiaus gatvėje, 
pastatyti 1937 metais pagal arch. S. Kudoko, dabar gyvenančio Ame
rikoje, projektą. Ant viršutinio karnizodail. B. Pundziaus darbo Trys 
milžinai.

Lietuva, netekusi suvere
numo, neteko ir kariuome
nės, bet tą kariuomenę su
darę kariai ir toliau buriasi 
ir dirba tiems patiems tiks
lams, kurie juos buvo su
būrę į Lietuvos kariuomenę, 
būtent Lietuvos Nepriklau
somybės.

Ir Nepriklausomybės lai
kais karininkai buvo suor
ganizavę "Ramovę”. Visi, 
atsimename tą organizaci
ją, kuri karininkų tarpe 

puoselėjo lietuviškus karių 
tradicijas ir rūpinosi kultū
riniu jų gyveniniu.

Tremtyje, buvę Lietuvos 
kariuomenės kariai, atkūrė
L. V. S. "Ramovę" ir į jos 
narių gretas įtraukia visų 
laipsnių ne tik buvusios 
Lietuvos kariuomenės ka
rius, bet taip pat karius, ko
vojusius demokratinių kraš
tų kariuomenėse.

L. V. S. "Ramovės” atgi
mimo data yra 1950 m. ba
landžio 2 d. Tada Chicago
je, grupė karių su gen. P. 
Plechavičium priešaky, su
šaukė steigiamąjį susirin
kimą ir priėmė laikinąjį są
jungos statutą. Tuoj pra
dėti organizuoti sąjungos 
skyriai, šiuo metu L. V. S. 
Ramovė turi JAV — 13 sky
rių, Kanadoje — 2, Angli
joj — 1, V. Vokietijoje —

I
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1 ir tolimoje Australijoje 
net 3.

Nepriklausomybės kovų 
ir vokiečių-boiševikų okupa
cijų partizanai, aktingai 
kovoję dėl Lietuvos laisvės, 
o taip pat lietuviai tarnavę 
Savisaugos daliniuose ir 
Vietinėje Rinktinėje vokie
čių okupacijos metu yra lai
komi Nepriklausomos Lie
tuvos kariais ir gali stoti 
nariais į L. V. S. Ramovę.

Iš žymesniųjų ligi šiol 
tremtyje nuveiktų L. V. S. 
Ramovės darbų tenka lai
kyti žuvusiems dėl Lietu-

(Nukelta {4 psl.)

PABALTIEČIŲ 
DELEGACIJĄ Į 
WASHINGTONĄ

Birželio įvykių minėjimo 
proga oi’ganizuojama masi
nė pabaltiečių delegaciją į 
IVashingtoną. Delega c i j ą 
organizuoja ir delegatų sąs
tatą komplektuoja Ameri- 
cans for Čongressional Ac- 
tion to Free the Baltic 
Statės komitetas.

Birželio mėn. 21-22 d.d. 
delegacijos atstovai vizituos 
eile senatorių, kongrcsma- 
nų ir įtakingų administraci
jos pareigūnų.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama rezoliucijų reikalu 
laiškų rašymo akciją ypa
tingai sustiprinti, kad dele
gacija tVashingtone galėtų 
operuoti stipraus visuome
nės užnugario remiama.

Ta proga visi Kongreso 
nariai bus aprūpinti Armo
nienės knyga "Palik aša
ras Maskvoje". Komitetas 
savo žinioje turi 480 tos 
knygos egzempliorių, (it)

• Paryžiuje ir kituose 
Prancūzijos miestuose su
imta apie 15 asmenų, įtartų 
ruošiantis atentatui prieš 
De Gaulle.

• Formoza pareiškė su
tinkanti priimti pabėgėlius 
iš Raud. Kinijos, laisvai už
plūdusius Hong Kongą. Bri
tai, negalėdami masėmis 
bėgančių priglausti jau ir 
taip perpildytame mieste, 
didelę dalį jų siunčia atgal, 
tuo sukeliant pagrindą ap
kaltinti juos nehumanišku- 
mu.
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ATOMINE EHERGIIA
Reikia pripažinti kad kol kas 

atominių reaktorių pagaminta 
energija yra brangesnė už ener
giją pagamintą kitais metodais, 
pav. šiluminių stočių (deginant 
anglis ar dujas) arba hydro- 
elektrinių stočių. Tačiau spe
cialiais atvejais atominės ener
gijos pritaikymas pramonei yra 
naudingesnis kaip kiti šaltiniai, 
pav. jėgainės pastatytos nuoša
liose vietose, kur transportas yra 
sunkus, daug pigiau yra pristaty
ti per metus keliasdešimt svarų 
uranijaus kaip keliasdešimt tūks
tančių tonų anglių. Antra, daug 
žadanti sritis yra laivai. Žino
mais metodais varomas laivas 
ilgesnei kelionei per vandenyną 
turi pasiimti kuro (anglių ar 
naftos) keliolikai kartų didesnį 
svorį negu sveria laivo jėgainės 
įrengimai. Atominė jėgainė nėra 
daug sunkesnė kaip standartinė. 
Nebereikalingas kuro svoris ga
li būti panaudotas laivo naudin
gam kroviniui. Nepaprastos stra
teginės reikšmės atominė jėgai
nė turi karo laivams. Karo lai
vai neturi gaišinti laiko papildy
ti kuro išteklius, nereikia turė
ti strateginių kuro išteklių ba
zių. Povandeniniai laivai su stan
dartinėmis jėgainėmis degindami 
naftą, turi naudoti oro deguonį, 
taigi turi plaukti arba paviršiuj, 
arba negiliai po vandeniu ir nau
doti "kvėpavimo" įtaisus (garsų 
vokiečių "schnorkel{"). Ilges
niam plaukimui po vandeniu po
vandeniniai laivai turėjo specia
lias batarėjas akumuliatorius ir 
elektromotorus. Su atomine ener
gija visas tas pasidarė neberei
kalinga. Nestebėtina, kad jau 
sparčiai stato atominius povan
deninius laivus.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra išleidusios taip pat didelias 
sumas atominių lėktuvų statybai. 
Toks atominis lėktuvas galėtų 
apskristi keletą kartų aplink že
mę nesustodamas ir nepasiimda- 
mas kuro, tenaudodamas nedide
lius uranijaus išteklius. Deja, 
lėktuvo problemos yra skirtingos 
nuo laivų. Izoliuoti radioaktyvų 
reaktorių nuo lėktuvo {gulos ir 
keleivių reikia didelio medžiagos 
kiekio t.y. svorio. Svorio prob
lema lėktuve yra keliasdešimt 
kartų aštresnė kaip laive, spren-
džiant visą iš šio taško kylančią 
lėktuvo konstrukcijos problemą 
eilė gerų atominių lėktuvo ypa
tybių pradėjo išnykti, išlaidos pa
sidarė milžiniškos ir (pusėję 
darbai buvo sustabdyti. Atomi
nio lėktuvo klausimas iškils vėl 
tik tada, jei pasisektų nepapras
tai palengvinti reaktorių ir at
rasti mažai besveriančias izoliuo • 
jančias medžiagas.

Atominio reaktorių konstruk
cijai tobulėjant randant labiau 
tinkamas medžiagas jų konstruk
cijai, atominių jėgainių energija 
pinga ir pigs toliau. Taigi rei
kia tikėtis kad atominės jėgai
nės stotys užims atitinkamą vie
tą greta kitų energijos šaltinių 
stočių.

Atominei fizikai žengiant {prie 
k{ buvo rasta, kad didelius kie
kius energijos galima gauti iš 
atominės reakcijos dviem būdais: 
spontaniškai skylant sunkiau
siems žinomiems elementams Į 
lengvesnius elementus (angliškai 
vadinama fision) arba lengviau- 
siems žinomiems elementams 
jungiantis { sunkesnius (angliš
kai vadinama fusion). Šitoks jun
gimosi procesas vyksta visose 
žvaigždėse taigi ir mūsų sau
lėje. Deja šitas procesas nėra 
spontaniškas ir kad jis vyktų/ei- 
kalinga nepaprastai didelė ener
gija , nes atomo branduoliai turi 
nugalėti vienas kito atstumian
čią jėgą. Žinomiausių tokių re
akcijų vykstančių saulėje yra sun
kaus vandenilio izotopo jungimo
si J helijo atomą. Kad šita jungi
mosi reakcija vyktų • reikalinga 
pradinė šiluma apie dešimt mi
lijonų laipsnių.

Sunkaus vandenilio izotopas 
yra du kartu sunkesnis už stan- 
dartin{. Sudeginant sunkų van
denili gaunamas vanduo truputį 
sunkesnis už normalų vandeni 
(atominis svoris 20 vietoje 18). 
Bandymais {rodyta, kad nedideli 
kiekiai sunkaus vandens gyvybei 
nepavojingi, tačiau gyviai aprū
pinami tik sunkiu vandeniu ilgai 
gyventi negali.

Jungimosi atominė energija 
yra labai patrukli. Uranijaus ski
limo metu lieka "pelenai" leng-

B. K.

vesnio atominio svorio radioak- 
tyvinės medžiagos,kaippav.gar
susis stroncijus ir kitos, kurių 
pašalinimas sudaro dideliųprob- 
lemų. Vandenilio jungimosi re
akcijoj neatsiranda jokių naujų 
radioaktyvinių medžiagų, reakci
ja yra daug galingesnė; vienas 
kilogramas sunkaus vandenilio 
atatinka 4000 anglies tonų. Be 
to,sunkaus vandenilio izotopoyra 
nepaprastai dideli ištekliai. Sun
kusis vanduo sudaro 1/5000 dalį 
viso vandens esančio žemės oke
anuose. Tai yra bilijonai tonų. 
Taigi išsprendus vandenilio jun
gimosi energijos technišką pri
taikymą, žmonijos energijos iš
teklių klausimas būtų praktiškai 
išspręstas. Čia ir vėl lengvas 
sprendimas buvo rastas destruk- 
tyviniams karo pritaikymams. 
Uranijaus bomba sprogimo metu 
pagamina šimtus milijonų laips
nių karščio ir apsupus uranijaus 
bombą sunkiojo vandenilio ato
mais galima iššaukti spontaniš
ką viso vandenilio atominę re
akciją. Šitokia bomba vadinama 
vandenilio (hydrogeno) teoretiš
kai neturi dydžio ribų, ką (rodė 
rusai išsprogdinę bombą lygios

RUSIJA BE VAKARŲ YRA NIEKAS
[2] EUGENIJUS PUŠINIS

Svetimšaliams vadovaujant ji 
modernizuojama ir papildoma, 
bet šiuose darbuose žūsta apie 
100.000 deportuotų darbininkų, 
kuriuos dėl nepakankamo mais
to greit {veikia epidemijos. Ša
lies šiaurėje italų, vokiečių ir 
olandų architektai, inžinieriai ir 
amatininkai per 9 metus pelkė
tuose Nevos krantuose pastato 
Petrapilio miestą. Šiame darbe, 
lygiai kaip ir daugelio fabrikų 
ir kasyklų statyboje naudojami 
kaimiečiai, kurie deportuojami 
iš viso krašto. Apskaičiuota, kad 
išviso šiuose darbuose žuvę apie 
milijonas kaimiečių. O tuo me
tu Rusija išviso turėjo tik apie 
14 milj. gyventojų. Statybos ir 
ginklavimosi darbai atliekami 
pašėlusiu tempu, išpildant planą 

so light, so right, and oh, so refreshing!

BUY STROH’S BY THE CASE

energijos kaip 80 milijonų tonų 
sprogstamosios medžiagos.

Šiandieną mokslininkai smar
kiai dirba bandydami rasti meto
dus kontroliuoti vandenilio jungi
mosi atominei reakcijai. Be kon
trolės techniškas pritaikymas 
nėra {manomas. Čia yra dvi di
džiausios kliūtys: kaip pagamin
ti tokią aukštą reikalingą reak
cijai temperatūrą ir kaip suda
ryti- indą ribojantį šią reakciją, 
nes nėra medžiagų kurios galė
tų išlaikyti daugiau kaip 5,000 
laipsnių temperatūros neištirp- 
damos ir neišgaruodamos. Vie
nintelė viltis yra laikymas van
denilio dujų specialioje magneti
nėje "bonkoje", tai yra magneti
nių jėgų laukas neleidžiantis van
deniliui išsisklaidyti. Įvairiais 
metodais mokslininkams yra pa
vykę pasiekti kelis milijonus 
laipsnių šilumos tuo atveju van
denilio dujos yra vadinamam 
plazmos stovyje. Tada normali 
atominė struktūra išnyksta ir 
elektronai su atomo branduoliais 
paskirai maišosi dujiniame sto
vyje. Kai kuriebandymai su mag
netine bonka ir vandenilio plaz
ma jau yra {rodę mikroskopinius 
pasikeitimus vandenilio {helijų. 
Taigi šiandieną galima tvirtinti 
kad galbūt yra 50% galimybiųjtad 
žmonijai pasiseks pakinkyti van
denilio atominę energiją naudin
giems tikslams.

(Bus daugiau)

prieš terminus. Tuo pasiekiama, 
kad Rusija turi didžiausią gele
žies pramonę pasaulyje ir di
džiausią kariuomenę Europoje. 
Tada Petras nedelsiant užpuola 
tuo metu stipriausią valstybę Eu
ropoje - Švediją. Po visos eilės 
nepasisekimų, pagaliau, 1709 m. 
jis ją {veikia. 20.000 švedų karo 
belaisvių nebepaleidžiami namo, 
bet naudojami kaipo specialis
tai kasyklose ir pramonėje. Toks 
pat likimas skirtas maždaug to
kiam pat skaičiui iš Vidžemės 
deportuotų latvių. Labai didelis 
skaičius darbininkų žūna kasant 
du milžiniškus kanalus, kurie ta
čiau pasirodo netinką laivinin
kystei.

Petras naujai pastatytame 
mieste organizuoja plačią moks-

lo akademiją, kuri pradeda veik
ti tiktai po jo mirties. Tačiau per 
75 metų laikotarpį ten dėsto be
veik tiktai iš Vakarų importuoti 
mokslininkai. Vienas vienintelis 
rusas ten (gyja vardą - Lomono
sovas, bet ir tas 5 metus studi
javęs Vokietijoje. Jo techniškie
ji vadovėliai - tai Vakarų vado
vėlių plagijatai, užtat jis terori
zuoja mosklininkus, intriguoda
mas ir ieškodamas priekabių, 
kartais būdamas girtas nueida
mas net iki muštynių.

Rusus Petras išnaudoja vergų 
darbams, lygiai kaip ir kitas tau
tas. Užtat bajorus jis prievarta 
stengiasi sueuropinti, išleisda
mas keistus parėdymus apie ren
gimąsi ir šukuoseną. Šis mas
karadas pilnai tinka Petrapiliui, 
kuris apgyvendinamas prievartos 
keliu.

Taip tas tęsėsi visą sekantį 
šimtmetj. Kartas nuo karto Ru
sija atnaujino savo fasadą pran
cūzų civilizacija ir idėjomis, ta
čiau visą laiką prekiavo su ang
lais. Kai ji jau pasijunta pakan
kamai stipri, ji su masine bau
džiauninkų kariuomene užpuola 
kaimynus ir praplečia savo te
ritoriją. Ypač tai sekasi Kotry
nos II valdymo metu. Toji gryno 
kraujo vokietė gauna pakankamai 
tiesioginės ir netiesioginės pa
galbos iš Vokietijos valdovų, kad 
panaikinti Lenkiją •

Po baudžiavos panaikinimo pra 
sideda naujas koegzistencijos pe
riodas, kuris tęsiasi 50 metų. Su 
Vakarų Europos kapitalu viso 
pasaulio ir visų tautybių inži
nieriai sukuria Rusijai moder
nią pramonę ir geležinkelių tink
lą. Apie 1913 m. Rusijoje dirba 
2 milj. europiečių, tvarkydami 
planavimą, investavimus, vado
vaudami statybų darbams ir tuo 
išaiškinamas Rusijos ekonomi
nis žydėjimas. Dviejuose laiko
tarpiuose: 1885-89 m. ir 1907- 
13 m. Rusija savo produkcija pra
lenkia JAV, Angliją ir Vokietiją. 
23 m. laikotarpyje (1875-98) ge
ležies produkcija praauga 94 
nuoš. 1900-01 m. Rusija pralen
kia JAV kaipo didžiausia naftos 
gamintoja pasaulyje. Bet tuo pa
čiu laiku nesiseka su žemės ūkiu, 
kuriam atimami kapitalai ir dar
bo jėga. 1891 m. po nederliaus ir 
visų atsargų eksportavimo 20 
milj. žmonių gręsia badas, bet 
dar iki šiol galutinai neišaiškin
ta, kiek tuo metu mirė badu.

Valdžia iš Vakarų importavo 
techniką, o inteligentija - mark
sistines idėjas. Šios idėjos Ru
sijoje dogmatiniai sustingo ly
giai taip pat, kaip prieš 1000 m. 
iš Graikijos importuotas orto- 
doksizmas. Kadangi masėse jos 
neturėjo jokios jėgos, tai revo
liucijos parengimui buvo reika
lingi Vakarų pinigai. Leninas juos 
ir gavo, sunku pasakyti kiek, bet 
vien 1917 m. jis gavo iš Vokie
tijos 22 milj. aukso markių.

Revoliucija paženklina naują 
gadynę, nes tuo keliu rusai ti
kisi užgrobti visą Vakarų Europą. 
Tai jiems nepavyksta, užtat pati 
Rusija vidujiniai sunaikinama, ji 
atsiduria prieš visišką skurdą ir 
badą. 1921 m. Leninas vėl paskel
bia naują koegzistencijos perio
dą. Vėl Į Rusiją pasipila srovė 
Vakarų kapitalo, inžinierių ir 
darbininkų. Iš JAV rusai gauna 
milžiniškus kiekius maisto pro
duktų nemokamai. 1921 m. suda
roma prekybos sutartis su Ang
lija, 1922 m. - ekonominio bend
radarbiavimo sutartis su Vokie
tija. Visų šių valstybių pramo
nininkams Rusijoje suteikiama 
keletas šimtų koncesijų {vairio
se srityse. Su vokiečių kapitalu 
vykdomas pirmutinis didysis 
raudonosios armijos apginklavi
mas, {rengiant lėktuvų ir tankų 
fabrikus, prie kurių veikia ir 
specialios apmokymo mokyklos. 
Rusijoje organizuojamas vokie
čių naujųjų ginklų išbandymas, 
kurio Vokietijoje neleidžia Ver
salio sutartis. Rusai atvirai ga
li pasinaudoti ginklais, kuriuos 
vokiečiai laiko paslaptyje. Kai 
fabrikai {rengti, apie 1925 m., 
rusai panaikina koncesiją po kon
cesijos, nes dabar turi prasidė
ti nauji žygiai. Iš Rusijos išme
tami vokiečių militariniai spe
cialistai. Kai "kadrai” parengti, 
sunaikinama ir tūkstančiai aukš
tesniųjų rusų karininkų, kurie 
pradžioje turėjo veikti bendrai 
su vokiečiais. Paleidžiant darban 
savo aukso atsargas ir ekspor
tuojant dumpingo kainomis miš
ko medžiagą ir net javus, komu
nistai gauna lėšų, kuo sumokėti 
Amerikos firmoms. Dabar jau 
koncesijų nebeduodama, bet fir-' 
moms sumokoma grynais už ma
šinas, statybos darbus, specia
listus ir darbininkus.

Taip yra bent pradžioje. Iš
dirbę projektus Ir sudarę su
tartis, rusai paskelbia savo pir
mąjį penkmečio planą, kuris pra
vedamas Amerikos privačiu ka
pitalu ir vadovaujant Amerikos 
specialistams. Pertvarkomi Do- 
neco ir Kuzneco baseinai, pas
tatomas Dnieprostrojus ir Ma- 
gnitogorskas, (rengiami milži
niški traktorių fabrikai, kurie 
taip pat gali gaminti ir tankus...

Koegzistencija su Vakarų Eu
ropa pasibaigia nejučiomis ir po 
to prasideda karas. Visą laiką 
tęsiasi koegzistencija su Ame
rika ir jinai labai pelninga. Ypač 
todėl, kad, prasidėjus karui, nu
traukiamas, investavimų išmokė
jimas. Karo metu rusai gauna iš 
JAV apsiginklavimą 10,8 bilj. 
vertės, bet tai dar ne viskas. 
Tuo pačiu metu rusai supirkinė
ja JAV, o ypatingai Kanadoje 
viską, ką tik nori, už grynus pi
nigus. Be to jie iššnipinėja ato
minės bombos paslaptį, kuri vie
na verta daugel} bilijonų.

Aišku, kad paskolos niekuomet 
nebeatmokamos. Iš Amerikos 
gautoji karo medžiaga toli gra
žu nesunaudojama visa, bet su
daroma atsarga, kad po karo 
rusai galėtų tęsti agresyvią už
sienio politiką. Rusų rankose pa
liekami du trečdaliai Vokietijos 
karo pramonės, kuri išmontuoja
ma ir vežama Į Rusiją. Iš ten 
deportuojama ir apie 10.000 ge
riausių ginklų pramonės specia
listų ir darbininkų. Išnaudojant 
dar apie 500.000 karo belaisvių, 
apiplėšiant užkariautas šalis,pri 
verčiant satelitus dirbti savonau* 
dai, Rusijagali apsiginkluoti taip, 
kad ji dabar grąsina atšauk
sianti koegzistenciją ir su Ame
rika. Vakarų pasauliui vėl grę
sia pavojus. Bet tai pavojus, ku
rį suteikia pačiųginklai.taipleng- 
vaprotiškai {dėti rusams { ran
kas.

Tačiau gręsiant šiam pavojui, 
turime , ir nusiraminimą. Visa 
istorija parodo, kad rusai nieko 
daug nepajėgia nei ekonomijoje, 
nei technikoje. Kaip tik sustoja 
kapitalo, išradimų ir specialis
tų {plukdymas iš Vakarų, įgy
tasis nesivysto toliau, priplėš
tasis ir padėtasis atsargon nus
toja savo vertės. Jei vakarie
čiai nebeduotų rusams visą tai, 
kas atsiekta Vakarų ekonomijos
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ir technikos persvara išryškėtų 
labai greita. Bent tokia Kellerio 
knygos galutinė išvada.

Ypatingai pabrėžtinos knygos 
ryškiosios istorinės lygiagretės 
ir tai, kad autorius nenuklysta { 
ideologinius nagrinėjimus apie 
komunizmą ir demokratiją, bet 
tiktai parodo, kaip praktiškai iš
sivystęs Rusijos ekonominis ir 
ginklavimosi potencialas. Knyga 
pasižymi nauja, mažai žinoma 
medžiaga apie Vokietijos ir JAV 
vaidmenis Rusijos ekonominiame 
ir kariniame išugdymel921 -1939 
metų laikotarpyje.

LAOSO LAIDOTUVĖS...
(Atkelta iš 1 psl.)

bas, kad pati valdžia skatina ma
sinį bėgimą į britų koloniją Hong 
Kongą. Britai dėl to turi daug 
rūpesčių, nes Hong Kongas ir taip 
turfs per daug gyventojų. Už tat 
pagėgėliai, priešingai elementa
riškam žmoniškumui, yra masi
niai grąžinami Į Raudonąją Ki
niją! (Antra vertus, vidaus sun
kumai dažnai verčia jieškoti iš
eities užsienio avantiūrose).

Neturinti ir Maskva jokio sku
baus reikalo karui tame pasaulio 
krašte. Tai kam gi ir kieno {saky
mu pradėta ofensyva Laose? Esa
ma {tarimo, jog tą ofensyvą iš
šaukė dešinioji Laoso vyriausy
bė, kad išvengus amerikiečių 
spaudimo eiti { koaliciją su ne- 
utralistais ir komunistais. Tai 
ji (sakiusi savo kariuomenei grei
čiau pasitraukti, negu kad būta 
tikro reikalo! Galimas daiktas, 
kad dalis tiesos yra toje prie
laidoje. Jei toji prielaida teisin
ga, vyriausybė kol kas kalkulia
vo neteisingai - JAV nepakeitė 
savo- politikos, nors kai kurie 
komentatoriai pradėjo puoselėti 
(deją, kad gal Laosą reiktų pa
dalinti taip, kaip yra padalinta 
Korėja ir Vietnamas: { komunis
tinę ir ‘tautinę’ dal{. Yra pagrin
do manyti, kad toks sprendimas 
būtų gana palankiai sutiktas ir 
kariniuose amerikiečių sluoks
niuose. Kiekvienu atveju, dabar
tinė dešinioji Laoso vyriausybė, 
vadovaujama kunigaikščio Boun 
Oum, visai teisingai mano, kad 
koalicija su komunistais bus tik 
užmaskuotas krašto atidavimas 
raudoniesiems ir ji tam visom 
pajėgom ir visaisaziatiškaistriu- 
kais, priešinasi, bet Washingto- 
nas jai ir toliau lieka atšaurus. 
Greitai ateisiantis liūčių laiko
tarpis {vykių spartą pietryčių 
Azijoje smarkokai sulėtins.

Tuo tarpu šiomis dienomis { 
Laosą iš Paryžiaus, kur jis ruo
šia savo dukros vestuves (sic!) 
turi gr{žti 'neutralistų'vadas ku
nigaikštis Souvana Phouma. Jis 
atnaujins savo pasitarimus dėl 
koalicinės vyriausybės. Jei iš tų 
pasitarimų nieko neišeitų, oTai- 
lando bei Vietnamo politikai ir 
savi strategai {tikintų preziden
tą Kennedy, kad vis dėlto reikia 
ginti bent tą Laoso dalį, kuripri
eina prie Mekongo upės, galimas 
daiktas, kad susilauktumėm La
oso padalinimo.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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AR NEVERTĖTŲ PAGALVOTI?
ALB-nės Centro Valdybos raginimas, kad visos lie

tuvių organizacijos atsilieptų j JAV vyriausybės remiamo 
Language Resource Project, vykdomo Pennsylvanijos 
Universitete, šaukimų suteikti apie save smulkius duo
menis, susilaukia ir priešingų nuomonių. Yra nuomonių, 
siūlančių du kartus pagalvoti, prieš darant tokį žygį. O 
tų siūlymų motyvai, kad ir formaliai neįrodą to Lang-' 
uage Resource Project nepatikimumų, vis dėlto, verti 
dėmesio ir rimtesnio svarstymo.

Vienas žymesnių amerikonų, lietuvio paklaustas, ko
dėl vyriausybė tik dabar susirūpino mažumų kultūrines 
vertybes rinkti, studijuoti ir komplektuoti, atsakė, kad 
”tų tautelių žmonės labai tvirtai laikosi savo naciona- 
nalizmo ir tebesvajoja apie savo valstybių nepriklauso
mybės atstatymų. Tai yra ne maža kliūtis nacionalizmui 
išrauti, tai kliūtis pasaulio apjungimui. Tat ir reikia 
žinoti, iš kur tos kliūtys atsiranda, kas palaiko mažumų 
nacionalizmų”.

Redakcijų yra pasiekęs laiškas, įspėjantis, kad prieš 
darant tokius žygius, prieš raginant visas organizacijas 
registruotis, ar nevertėtų susipažinti pačiai Bendruome
nės vadovybei su to projekto užsimojimais, jo numatomais 
darbais ir suteiktos medžiagos naudojimo metodais. Ne
gana perskaityti aplinkraštį ir pagal jį raginti organi
zacijas atitinkamai ir jį vykdyti. Tokiame reikale būtinas 
oficialus ir pagrįstas sprendimas, būtina ir daugiau tuo 
reikalu informacijų.

Nenorėtume čia kelti abejonių dėl JAV švietimo po
litikos sričių, kurios liečia šiame dideliame krašte gy
venančias mažumas, tebepuoselėjančias savas kultūrines 
tradicijas, savo kalbų, gyvenančias savais politiniais as
pektais. Norėtume tik iškelti principinį klausima: to
kiems, kaip Language Resource Project, sumanymams 
pradėjus gyvenimų, nesitenkinti vien tų naujų institucijų 
pageidavimų perdavimu mūsų organizacijoms, bet tai 
daryti, gerai su projektu susipažinus, kas jam vadovauja 
ir kokios yra galimybės prie to projekto įgyvendinimo 
mums patiems prisidėti. Didesni bei artimesni ryšiai su 
tomis institucijomis yra būtini, ne tik kad nevengtini. 
Yra ir be tos, naujos, institucijos daug daugiau mums 
tikrai naudingų ir palankių valstybės institucijų ir priva
čių organizacijų, kurių materijaline parama labai uoliai ir 
gabiai moka pasinaudoti kitos tautinės mažumos, kai tuo 
tarpu mes nebežinom, kur ir kokius fondus besteigti, 
kokias rinkliavas bedaryti. Atrodo, kad jau pats laikas 
prie ALB-nės kviesti ir sudaryti komitetų ryšiams su 
atitinkamomis JAV institucijomis, įstaigomis bei orga
nizacijomis palaikyti. Reikia manyti, kad tokių ryšių 
nevengtų, o gal dar ir pageidautų, kad ir tos pačios 
Language Resource Project vadovybė su Dr. losima A. 
Fishman priešakyje. (jč)
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Nepriklausomybės metais Vienybės aikštė Kaune ir prieky matoma Zikaro Laisvės statula, kurią 
okupantas, kaip ir daugel} kitų paminklų, pasiskubino nuversti.

Kodėl okupantas Lietuvoje 
naikina paminklus?

Paminklų esama visokių: me
namų paminklų, statytų užsitar
navusiems tautai, žmonijai - tai 
pati galingiausia ir patvariausia 
paminklų rūšis. Paminklai tau
tos karžygiams ir pastatyti tau
tos; Į juos niekada neužžels ta
kai. Tautos darbo, saviginos, kul
tūros paminklai; paminklai staty 
ti {vairiausiems paminėjimams, 
statyti legendoms, na ir šiaip pa
sistatyti sau { amžiaus galą. Yra 
taip pat gražių, gražiausių kad 
ir nemielų, sunkių paminklų, pa
statytų okupanto-pavergėjo; jie 
dažniausiai laikini ir dirbtini.

Vilniaus Trys Kryžiai buvo 
statyti remiantis legendomis ir 
pastatyti vilniečių. Legenda dar 
ne istorija (dažnai dalis jos), 
bet legenda lieka legenda, kaip 
ir paminklas lieka paminklu, ne
žiūrint kokiu tikslu būtų pasta
tytas. Ir lietuviai nebūtų Trijų 
Kryžių sunaikinę jeigu bolševi
kai to nebūtų padarę (t.y. jei 
sovietų okupantų kariuomenė ne
būtų jų 1950m. išsprogdinę). Prie- 
šingai galvoti bando J. Jakštas 
savo laiške, išspausdintame Dir
vos 1962.IV.25 d. Šitoks galvoji
mas jau priklauso ne istorinei 
sričiai, bet daugiau politikai ar 
visuomeninio gyvenimo etikai. 
Lietuvos opinija pasmerkė ŠĮ ru
sų okupantų darbą, o vilniečiai 
lietuviai, kaip ir lenkai, ypatin
gai. Todėl tiesiog sunku, tegul 
ir {domu, buvo skaityti priešin
gą pažiūrą.

Dar ir dar syki, perskaitęs 
Stasio Žymanto straipsni Dirvai 
1962.V.5 d. "Ką byloja pamink
lai..." su palengvėjimu tariau, 
kad šitaip atsako ir tik šitaip 
atsakytų tautiečiai Lietuvoje. 
Dėl istorinių tiesų aiškinimų, 
tuo labiau legendų, galima gin
čytis ir galima klysti, bet gyve
namoji tikrovė ir dabartinė Lie
tuvos opinija yra faktu, smer
kiančiu sovietų barbarizmą. Gal 
ji pasikeis ateityje J. Jakšto nuo
monės kryptimi, nesiginčysim, 
nors asmeniškai tuo ir netikiu.

Todėl ir aš paliesiu Lietuvos 
paminklų klausimą, tuo pačiu ir 
Tris Kryžius. Šis straipsnis tik 
gal turės specifinj dabartinės 
Lietuvos atspalvį.

PASKUTINĖ STAČIATIKIŲ 
ŠVENTŲJŲ KELIONĖ

J. Jakštas laiške Dirvai 1962. 
IV.25 d. kalbėdamas apie rusų 
stačiatikių šv. Dvasios vienuo
lyne Vilniuje buvusius tris "ne- 
gendamus" lavonus, kuriuos, at
sitraukdami rusai 1915 m. išsi
vežė J savo kraštą, pastebi, kad 
"prieš daugeli metų teko skai
tyti laikraštyje žinutę, kad bol
ševikai po šio paskutinio karo 
leidę grąžinti tuos tris konser
vuotus lavonus J Vilnių, gal būt 
l tą pačią šv. Dvasios bažny
čią. Dėmesio vertas dalykas, jei 
jis būtų tikras."

Minėtų trijų stačiatikių šven
tųjų palaikai, padarę ilgame lai
kotarpyje kelionę Vilnius-Mask- 
va ir atgal, tikrai pirmais poka
rio metais sugrjžo Į Vilnių...

Studijuojantiems Vilniaus uni
versitete studentams dažnai yra 
suruošiamos ekskursijos po is
torines Vilniaus miesto vietoves. 
Vienoje tokioje ekskursijoje, va
dovaujamoje P. Pakarklio ir man 
teko dalyvauti (berods 1952 m.). 
Aplankėme taip pat ir šv. Dva-

IUOZAS MIKLOVAS

sios cerkvę, kurios rūsyje yra 
patalpinti (po stiklu) tie trys sta
čiatikių šventieji: Eustafijus, Jo
nas ir Antanas. Jie buvo išvežti 
iš Vilniaus, rusams atsitraukiant 
per pirmąjį pasaulini karą. Vė
liau bolševikai atsisakė juos grą
žinti l Vilnių ir jie buvo išstaty
ti Maskvoje antireliginėje paro- 
doje-muziejuje, t.y. išjuokti. Už 
stačiatikių bažnyčios nuopelnus 

. sovietams karo metu, jie buvo 
grąžinti seniesiems savininkams 
J Vilnių. Čia, be abejo, susideri
no taip pat senieji ir naujieji 
rusų šovinistiniai siekimai Vii- . 
niuje, nukreipti prieš lietuvius 
ir Lietuvos istoriją.

Tiek buvęs Vilniaus universi
teto lenkas prof. K. Chodnyckis, 
parašęs studiją trijų rusiškų 
"kankinių" klausimu, tiek ir 
istorikai neigia šitos šventųjų 
legendos teisingumą. Visai gali
mas dalykas, kad šie "negendan
tys" žmonių kūnų "paminklai" 
(kokių Vilniaus Domininkonų baž
nyčios rūsyje yra šimtai) buvo 
"paskirti" šventais specialiai pra
voslaviškiems, antilietuviškiems 
ir rusifikacijos tikslams. Bet ne 
tas svarbiausia; lietuviai vis vien 
nesikėsino juos išstatyti parodo
je. Maskvai jie vėl šiandien sa
votiškai naudingi Lietuvoje.

P. Pakarklis, nežiūrint jo po
litinių įsitikinimų, nebuvo nei 
"karštas” katalikas, nei pravos
lavas. Minėtos ekskursijos metu 
jis išreiškė savo nuomonę, kad 
visa minėtų šventųjų istorija ir 
pati lavonų tapatybė yra gryniau
sias melas.

Besilankantiems tame pože
myje pravoslavų šventikas visa
da kiša, nuėmęs nuo sienos, len
telę su šių šventųjų gyvenimo ir 
kankinimo istorijos aprašymu. 
P. Pakarklis, perskaitęs tai, 
trumpai atsakė | parašytas min
tis, kad lietuviai, net pagonys, 
nebuvo žiaurūs, o antra, kiek 
liečia Algirdo laikus tuo labiau 
neteisinga taip teigti, nes Al
girdas nebuvo nusistatęs prieš 
Rytus ir kunigaikščio dvare bu
vo labai daug rusų stačiatikių. 
O toje lentelėje tiesiog teigia
ma, kad kunigaikščio Algirdo 
įsakyti lietuviai pagonys nužu
dė minėtus stačiatikų šventikus, 
ir t.t.

Jeigu lietuviai katalikai ką nors 
panašaus dabar būtųparašęprieš 
rusus ir agitavę, sovietų valdžia 
bematant juos būtų išvadinę na
cionalistais ir nubaudę.

KODĖL IŠSPROGDINO 
TRIS KRYŽIUS?

Jeigu Trys Kryžiai būtų tar
navę rusifikacijai (ar provosla- 
vijai) 1950 m. rusai tikrai ne
būtų juos išsprogdinę. Vilniečius 
lietuvius tikrai seniai jau nebe- 
jaudina įvairios senos okupantiš- 
kos paskalos ar pseudolegendos, 
nukreiptos prieš lietuvius. Neį
tikina jų ir dabartinės valdžios 
kruopščiai kuriamos pasakos, 
kad pateisinus Trijų Kryžių ir 
kitų Lietuvos paminklų naikini
mą. Dėl šių barbariškų žygių 
visuomenėje buvo iššaukta vi
suotina ir labai priešinga reak
cija, smerkianti šiuos darbus, ir 
moralinėje bei politinėje - pro

pagandinėje srityje rusai ir jų 
artimi vietiniai talkininkai paty
rė dideli pralaimėjimą.

1950 m. buvo Vilniaus pamink
lų griovimo metai. Okupacijos d& 
šimtmečio išvakarėse komunis
tai žūt būt norėjo priduoti Vil
niui kokią nors "sovietinę" iš
vaizdą. Nuo seno įprastas Vil
niaus miesto simbolinis vaizdas 
iš Gedimino aikštės: pro varpi
nės bokštą dunksanti Katedra, 
kairėje Gedimino kalnas su pi
limi, dešiniau Trys Kryžiai. Ši
tas istorinės ir krikščioniškos 
Lietuvos derinys kaip tik labiau
siai ir nepatiko okupantui: "so
vietiniame” Vilniuje perdaug vy
raują senoviški bokštai, kryžiai, 
bažnyčios. Tipingas Lenino pa
minklas (lygiai tokių paminklų 
yra Kuibyševe ir kituose Rusi
jos miestuose), kur vadas rodo 
rankomis iš NKGB vyriausios 
būstinės kelią l Lukiškio kalė
jimą perdaug ką neužimponavo. 
Ir senas Gedimino aikštės an
samblis liko senu Vilniaus mies
to simboliniu vaizdu. Tas, pagal 
vilniečių žinią, ir privertė oku
pantus griebtis "veiksmingesnių 
žygių”, kad nors dalinai nuvai
nikavus "feodalini” Vilniaus 
miesto charakterj, Išprogdinami 
Trys kryžiai. Sovietų tankai, gran 
dinėmis užkabinę, nuvertė statu
las nuo Katedros frontinio sto
go, ir t.t. Buvo projektuota dar 
daugiau: Vilniaus miestą pava
dinti generolo Černiachovskio 
vardu (mat jis Vilnių "išvada
vęs" iš vokiškųjų grobikų) o Tri
jų Kryžių kalne pradėti statyti 
pergalės paminklą ( be abejo, su 
tėvuku Stalinu), kuris sovietiškai 
dominuotų virš Vilniaus.

Šiems stalininio penkmečio pro 
jektams nebuvo lemta {vykti. Kal
bama, kad ir vietinė valdžia nela
bai pritarė perdideliamakiplėšiš• 
kumui Vilnių pavadinti Černia
chovskiu. Pasitenkino Černia- 
chovskiui pastatyti tik paminklą 
Ožeškienės aikštėje, o vardui 
"Įamžinti” paskyrė kitą, Kara
liaučiaus krašto miestą. (Ten visi 
miestai naujai, rusiškai, per
krikštyti!)

Lengviau išgriauti, negukąpa
statyti. Staliniškos pergalės pa
minklai jau išėjo iš sovietinės 
mados, ir, Paleckio žodžiais, 
"istorijos ratams negailestingai 
besisukant", nebespėtafsiamžin- 
ti.

LIETUVOS PAMINKLŲ NAIKINI
MO VAJUS 1948-50 M.

Visokio plauko okupantams da
rosi nepernešama tas didelis, kar
tais tylus lietuvių pasididžiavi
mas savo garbinga tautos praei
timi, kas dažnai vaizdžiai išreiš
kiama ir Lietuvos paminkluose. 
Dabartiniai Lietuvos okupantai 
labai norėtų ištrinti ne tik iš is
torijos puslapių, bet ir iš lietu
vių atminties paskutiniuosius Ne
priklausomos Lietuvos dešimt
mečius, ypač dėl jų akivaizdžių 
ūkinių ir kultūrinių atsiekimų.

1948-50-ji metai galima pava
dinti Lietuvos paminklų pogromo 
metais. (Ir jei okupantas būtų tik 
paminklais apsiribojęs!) Sovie
tai ruošėsi minėti Lietuvos oku
pacijos dešimtmeti. Tad ir šoko 
naikinti paminklus, kaip "praei
ties atgyvenas", kurie jam akis 
badė. Tais metais nuo Lietuvos 

pakelių ir iš sodybų - ištrem
tųjų Sibiran Lietuvos ūkininkų 
daugiausia buvo nuversti, nupiau- 
ti kryžiai, tiemflsų liaudies meno 
paminklai. Neaplenkti nė bažny
tiniai 1900 m. paminėjimų kry
žiai miestelių aikštėse, o taip 
pat Lietuvos Nepriklausomybės 
dešimtmečiams ir Vytautui Di
džiajam paminėti paminklai.

Ir tautinio atgimimo ir iš
sivadavimo iš caristinės prie
spaudos metai Maskvai yra ne- 
pernešami. Iš Varnių miestelio 
aikštės dingo vysk. M. Valan
čiaus biustas, iš Vytauto Did
žiojo muziejaus sodelio Kaune 
visi mūsų tautinio atgimimo 
veikėjų biustai, net mūsų knyg
nešiams pastatyta paminklinė 
lenta. Jų vietoje pastatytas če
kistas F. Dzeržinskis ir kiti 
raudonieji. Kaip caro žandarai 
iš varpininko V. Kudirkos ant
kapio iškirto Lietuvos himno žo
džius, taip ir enkavedistai šian
dien, jei nenuverčia pat} pamink
lą, tai dažniausiai nors jo įra
šus išima (1960 m. neišvengė to 
net Grybo sukurtas ir Raseiniuo
se pastatytas "Žemaitis"). Ir tai 
tik keletas pavyzdžių.

1948-50 m. Kaune Vytauto Di
džiojo muziejaus sodelyje buvo 
nugriauti Nežinomo kareivio ka
pas ir Laisvės paminklas.

Reikia pastebėti, kad vietiniai 
kompartijos šulai labai mažą te
parodė pasipriešinimą šioms 
kremliškoms naikinimo užma
čioms, dargi aktyviai talkininka
vo ,kad užsitikrinus didesnę kar
jerą valdžioje. Latviai komunis
tai šiuo atžvilgiu nepuolė tiek 
žemai. Latvijos Laisvės pamink
las ir po šiai dienai tebedomi
nuoja Rygos mieste. Ir ji rusai 
bandė eilę kartų nugriauti ar, 
"restauracijos" ir "remonto" 
priedanga apgadinti. Bet latviai, 
kiek žinoma, vėl savo paminklą 
atremontuoja ir aptvarko...

OKUPANTIŠKŲ PAMINKLŲ 
DERLIUS VILNIUJE

Okupantiški paminklai yra irgi 
Jdomi paminklų rūšis, kuriems 
bent dabar ten Lietuvoje nesigai
li nei pinigo, nei puikių aikščių. 
Šie puritoniški paminklai dažnai 
statomi įkandin ką tik nugriautų 
paminklų vietoje.

"Vilnius pasipuošė naujomis 
aikštėmis ir paminklais!" - mėg
stama sovietų girtis. Kas tiesa, 
tas tiesa, ir štai jie. Lukiškės 
aikštėje, kur nieko nebodamos pui
kiai žydi gėlės, stovi jau minė
tas tipingas Leninas. Ožeškienės 
aikštėje, perilgai užsibuvojęs, 
stovi "išvadutojas” Černia- 
chovskis. Stoties aikštėje -- ge- 
neralissimus Stalinas (tikriau
siai jau sulikviduotas, o tvirtai 
stovėjo!) Pilies aikštėje - Alek
sandras Sergi ejevičius Puškinas! 
Ir ant galo, puikiai gopaką sve
timiems šokusio (nors ir ne taip 
ilgai, kaip Mikojanas Kremliuje) 
Petro Cvirkos paminklas Tauro 
"amfiteatre".

Syk( mane linksmai nuteikė 
vienas jaunas ūkininkėlis nuoSve 
dasų. Einant pro Petro Cvirkos 
paminklą, pastebėjus, kad pagal 
Cvirką pažinusių nuomonę, pa
minklas nesąs visai cvirkiškos 
natūros, paklausiau jo, kaip pa
tinka šis naujasis. Nieko nedels
damas svėdasiškis atsakė:"Pa- 
našus ar nepanašus! ale turėsim 
nors vieną sovietišką ir lietuvio 
paminklą Vilniuje!"

Yra ir visa eilė kitų, mažiau 
"įžymių" sovietiškų paminklų ir 
"kapų" Vilniuje. Per Lenino mir
ties minėjimą visada "organizuo
tai" (sovietine prasme) nešamos 
gėlės ir vainikai ant Lenino pa
minklo. Kartą paklausta viena 
komjaunuolė aktyvistė, bestovin
ti eilėje su vainiku rankoje, kur 
nešanti vainiką, atsakė: "Ant Le
nino kapo" - "Sovietiškai sąmo
ningai" liaudžiai darosi sunku 
besusiorientuoti kur čia pamink
las, o kur čia kapas.

Sąmoningi - vilniečiai Maskvos 
metro pavyzdžiu pavadino tose 
aikštėse ar gatvėse esančias po
žemines išvietes šitaip: "Metro 
imeni Vladimiro Iljičia (Vladi
miro Iljičiaus vardo metro, prie 
Lenino paminklo); "Komsomol- 
skaja" (Komjaunimo gatvėje), 
metro imeni černiachovskovo 
(prie generolo Černiachovskio), 
"Puškinskaja"...

Reikia pastebėti, kad šitokius 
ir panašius okupantiškos kilmės 
žodžius žmonės nesistengia iš
siversti lietuviškais. Sovietiš
kai rusiški primesti dalykai, kaip 
sovietinė santvarka, kolchozai, 
SSSR ir t.t. tikrai puikiau skamba 
ir tiksliau išsireiškla rusiškai 
nei lietuviškai.

(Nukelta j 4 psl.)
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BIRUTIETĖS IR RAMOVENAI 
MINI SUKAKTĮ

KODĖL OKUPANTAS NAIKINA PAMINKLUS?

(Atkelta iš 1 psl.)

vos laisvės paminklo pasta
tymą Chicagoje, Jaunimo 
Centro sodelyje, prie kurio 
vyksta visos žymesnės tau
tinės iškilmės. Paminklo pa
statymas kainavo $8,825.56.

Kitas žymus darbas, tai 
Laisvės Kovų Muziejus prie 
Čiurlionio galerijos, taip pat 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Tame muziejuje surink
tas nemažas skaičius eks
ponatų. Muziejui ligi šiol 
jau išleista $7,020.95.

Paminėtini du spaudos 
leidiniai. O. Urbono "Žalgi
rio mūšis”, objektyviai nu
švietęs to mūšio eigą ir dr. 
K. Jurgėlos, anglų kalba, 
"Tannenberg — July 15, 
1410’’ atrėmęs daugelį len
kų rašytojų daromų istori
nių iškraipymų dėl to mūšio 
laimėjimo nuopelnų. Be to 
nuo 1950 metų leidžiamas 
atgaivintas "Karys”. Tai ne 
tik kariams, bet taip pat 
kiekvienam lietuviui mielas 
ir savas mėnesinis žurna- 
Ibs

Kai kurie L. V. S. "Ra

movė” skyriai, pav. Cleve
lando, turi vietoj paminklo 
žuvusiems kariams pagerb
ti, marmuro lentą vietos lie
tuvių bažnyčioje. Prie jos 
susirenka iškilmin g o m i s 
tautos minėjimo progomis.

Be to L. V. S. "Ramovė” 
nepasilieka kurčia, kai JAV, 
Jungtinių Tautų plenumas 
ar kitų kraštų vyriausybės 
padaro Lietuvą ginančių ar 
puolančių pareiškimų. Tada 
L. V. S. "Ramovė” Centro 
Valdyba rašo padėkos ar 
protesto laiškus atitinka
moms institucijoms.

Ypatingai uolūs yra ra- 
movėnai šalpos srityje. Tam 
jie renka aukas ir patys pa
gal išgalę aukoja. Jie gau
siai šelpia Lietuvos laisvės 
kovų invalidus ir jaunimą. 
Neretai atsitinka, kad su
šelpiami ir ne sąjungos na
riai, jei tik jie tos šalpos 
tikrai reikalingi.

Daug L. V. S. "Ramovė ” 
parėmė aukomis ir morališ
kai mūsų skautus ir įvai
rias patriotines organizaci
jas. O Vasario 16 gimnazi
jai 1955 metais įteikė

(Atkelta iš 3 psl.)

Kas laikai, kas papročiai ir vi
sad naujas liaudies sąmojus!

LIETUVIŠKAS PRIĖJIMAS...
Prieš pusantrų metų Lietuvo

je išėjo nauja knyga Lietuvių 
meno istorijos klausimu. Skyre
lyje'apie paminklus ten rašoma, 
kad Lietuvos kryžkelėse ir aikš
tėse jau nebeverta esą statyti 
meniniai menkaverčius (tuščia
vidurius cementinius) sovietinių 
vadų biustus. Tokie paminklai 
jau esą atlikę savo vaidmenį Ne
blogas ir toks pripažinimas. Ir 
neblogai jei puikieji Lietuvos 
kampeliai nebebus teršiami pa
našių "kanapinių". Parodoma ten 
ir kita gera iniciatyva - kultūri
nių ir istorinių Lietuvos pamink
lų apsaugos reikalu. Bet štai pa
ties Nikitos Churščiovo "genera
linėje partijos kalboje" gauta pa
barimų už Trakų pilies ir kitų 
paminklų restauravimą. Krem
liaus Tiorkino nuomone mūsų pa 7 
minklai, mūsų Trakų pilis esan
ti abejotinos vertės ir neužsi
tarnaujanti to dėmesio.

Atrodo, kad nebeverta būtų ir 
paties Chruščiovo paminklus sta
tyti: tokie paminklai perdaug 
trumpaamžiai, net paties okupan-

to rankomis sunaikinami! Sako, 
kad kažkur yra pastatytas pa
minklas Liucipieriui. Ištiesę tai 
turėtų būti taip pat įdomus pa
minklas, kuriame išreikštas de
moniškas blogis. Taigi, visokių 
esama paminklų, neapsimoka 
juos griauti, laikas tebūna jųtei- 
sėju.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

BUDD CLEANERS
FOR THE BEST CLEANING IN TOWN 

12702 Shaw Avenue Call GL 1-7417

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PIS MUS!

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
IOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN. 

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
llskip 2-1397

$1,101.10 aukų. Gimnazija 
vieną klasę pavadino "Ra
movės” vardu.

Didžiausia talkininkė L. 
V. S. "Ramovei” yra D. L. 
Kng. Birutės Karių šeimų 
Moterų draugija, įkurta 
1922 metais iš karo gydy
tojų žmonų komiteto karo 
invalidams, ligoniams glo
boti. 1925 metais įsisteigė 
visų karininkų žmonų-mo- 
terų draugija, apėmusi ir 
karo gydytojų žmonų komi
tetą. Principe, visos Lietu
vos kariuomenės karininkų 
žmonos buvo Birutės drau
gijos narės. Ta draugija 
steigė bibliotekas ir rūpino
si kitais kultūriniais karių 
šeimų reikalais.

Lietuvai netekus nepri
klausomybės, birutinin kės 
1951 m. spalio 21 d. drau
giją atkūrė Chicagoje, gi 
vėliau atsikūrė skyriai ir 
kitur , ir apima dabar visų 
buvusių Lietuvos karių šei
mas nuo karininko ligi eili
nio imtinai.

Birutininkės yra įsteigu
sios Sibiro fondą, per kurį 
išsiųsta siuntinių už 3,000 
dol. Vien lietuvių invalidų 
išlaikymui išleista $4,000.

Gegužės 26 ir 27 dieno
mis abi šios organizacijos, 
švenčia savo dešimtmetį ir 
Chicagoje šaukia visuotinį 
suvažiavimą.

Vyt. A. Račkauskas

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Neverta taip pat už savo pra
kaito centus statyti sau brangų 
antkapi - tuo labiau jei vaikai 
dvasia ir kalba tolsta nuo tavęs... 
Su trečia karta ušžels takai | 
kapą.

Ne griovimu ir vienybės ardy
mu, ar siaurai ambicijai paten
kinti pasistatomi laikini pamink
lai! Ne pelenams, bet tautos gy
vybei ir garbei reikia krauti pa
likimą ir niekados neužžels tau
tos atminimo takai l Tavo tikrą
jį Monumentum.

Tautai, kuri krauju ir šaknimis 
{augusi t savo žemę, pernešamos 
visos audros ir ji, pergyvenusi 
svetimus, atstatys visada ir sa
vus paminklus ir nebijos vaka
rykščio priešo paminklo šešė
lio. Jeigu pavergėjas naikina pa
vergtos tautos paminklus, ne iš 
tikrumo, ne iš stiprybės jis tai 
daro.

Okupantiški paminklai yra ir
gi savotiški tautos kančių liudy
tojai. Todėl dalinai gal ir gaila, 
kad jie, kaip taisyklė, dingsta. 
"Gaila", kad iš Vilniaus negrįž
tamai išsivežė rusai Jekaterinos 
paminklą, kad neturim Muravjo
vo, Kaizerio, klastingo Želigov
skio ir Adolfo Hitlerio paminklų, 
kad naktis iš po nakties dingsta 
Visarionovičiaus Stalino biustai, 
ar beišliks ir Lenino gestai Lu
kiškės aikštėje, ir ar bespės pa
sistatyti nors vieną Nikita Chruš
čiovas?...

Reiktų surinkti visus okupan- 
tiškus paminklus ir lietuvišku iš
radingumu sukrauti j vieną gėdin
gą pavergėjų piramydę.

Juozas Miklovas
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AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kaianauskas, Pres.

Vertė J. P. PALUKAITIS

(21)
Reinoldas kiek nustebęs pasižiūrėjo į jį, paskui nu

gėrė truputį vyno-ir tylėdamas stebėjo paveikslą: gelsvi, 
kiek banguoti plaukai, platūs antakiai virš akių su ilgo
mis blakstienomis, ryškiai slaviški žandikauliai ir apva
lūs skruostai, plati besišypsanti burna, apvalus smakras 
virš liekno kaklo. Įdomus veidas, turėjo jis pagalvoti, sa
votiškas, intensyvus, giedras ir .pilnas nuostabaus troš
kimo gyventi. Veidas, kurį lengvai neužmirštama.

— Na, pone Reinoldai? — paklausė Janscis.
— Taip, tai geras paveikslas, — tęsė Reinoldas. Jis 

kiek lukterėjo, prieš tęsdamas kalbą, nes nenorėjo pasi
rodyti perdrąsus sprendimuose; tačiau žvilgterėjo į Jans- 
ėį ir instinktyviai pajuto, kaip beviltiška buvo bandyti 
apgauti tas visa žinančias, pavargusias akis, ir todėl 
tęsė: — Net galima būtų sakyti, kad jis truputį pergeras.

— Taip?
— Taip. Veido forma, net šypsenos išraiška — tiks

liai atitinka. Tačiau šis paveikslas net rodo šį tą daugiau 
— didesnį subrendimą, gilesnį žinojimą. Už dvejų, galbūt 
trejų metų jis bus visiškai panašus į tamstos dukterį; 
tačiau čia tamsta tą subrendimą, taip sakant, iš anksto 
užfiksavai. Aš nežinau, kaip tamsta tai padarei.

— Tai labai paprasta. Fotografija ne mano dukters, 
bet mano žmonos.

— Tamstos žmonos ! Dieve, koks nepaprastas pana
šumas! — Reinoldas nutilo, skubiai pagalvojo, ar pasku
tiniais žodžiais jis neišsišoko, ir greit konstatavo, kad 
ne. — Ar ji yra čia, šiuose namuose?

— Ne, jos nėra čia. — Janscis paėmė savo stiklą ir 
sukinėjo pirštais. — Mes, deja, nežinome, kur ji yra.

— Prašau atleisti,
— Nesupraskite manęs klaidingai, — draugiškai pa

sakė Janscis. — Mes, deja, žinome, kas su ja atsitiko. 
Rudieji automobiliai — jūs suprantate, ką turiu omenyje?

— Slaptoji policija?
— Taip, — sunkiai linktelėjo Janscis. — Tie patys 

automobiliai, kuriais iš Lenkijos išgabenta milijonas žmo
nių, iš Rumunijos milijonas, iš Bulgarijos pusė milijono. 
I vergiją ir mirtį. Vienas iš tų automobilių, kuriais Pa
baltijo valstybėse išnaikintas vidutinysis luomas ir iš 
Vengrijos išvežta šimtai tūkstančių žmonių — vienas iš 
Tokių automobilių atvažiavo ir Katarinos išvežti. Tačiau 
ką reiškia atskiro žmogaus likimas prieš tiek daug mili
jonų, turėjusių kentėti ir mirti?

— Ir tai įvyko 1951 metų vasarą? — tai buvo visa, 
ką Reinoldas galėjo pridurti; jam buvo žinoma, kad tuo 
metu Budapešte vyko masinės deportacijos.

— Ne, tuo metu mes dar negyvenome čia. Tai atsitiko 
lygiai prieš pusantrų metų, praėjus mėnesiui po to, kai 
mes čion atvykome. Julija laimingu sutapimu buvo išvy
kusi į provinciją, pas draugę, aš pats tą naktį nenakvojau 
namie. Aš išėjau prieš pat vidunaktį, ir kai mano žmona 
tuoj po to nuėjo virtuvėn išsivirti kavos, dujos buvo iš
jungtos, ir ji nežinojo, ką tai turėjo reikšti. Ir netrukus 
ją išvežė ...

— Dujos buvo išjungtos? Deja, aš nesuprantu ...
— Jūs nesuprantate, ką tai reiškia? Tai reikšminga 

spraga, pone Reinoldai, tai Achilo kulnis, kurią AVO 
tuoj pat surastų, nes Budapešte tai žino, kiekvienas. AVO 
paprastai išjungia dujas visame kvartale, prieš iš jo iš
vesdama žmones, nes pagalvėlė po dujine virykla yra 

labai patogus dalykas, ir mirtis yra neskausminga. Vais
tininkams yra uždrausta pardavinėti bet kokius mirtį iš
šaukiančius vaistus, buvo net bandyta sustabdyti skuta
mųjų peiliukų pardavinėjimą. Vienia, ko jie beveik nepa
jėgia sukliudyti: kad žmonės neiššoktų pro trečio ar ket
virto aukšto langus.

— Jai nebuvo iš anksto nieko pranešta?
— Ne, nieko. Jai rankon įspaudė mėlyną raštelį, ji 

galėjo paimti mažą rankinį lagaminuką, ir tolyn — pirma 
ruduoju automobiliu, o paskui geležinkeliu, uždarame 
gyvuliniame vagone.

— Bet juk tebėra galimybių, kad ji dar gyva. Ar 
nieko apie ją negirdėjote?

— Ne, nieko. Mes galime tik viltis, kad ji tebėra 
gyva. Bet jau tiek daug mirė transportų metu, užduso 
arba sušalo tuose vagonuose, ir priverčiamieji darbai 
laukuose, fabrikuose arba kasyklose žudo žmones, net 
tuos, kurie buvo sveiki ir stiprūs. O mano žmona buvo 
kaip tik po sunkios plaučių operacijos išleista iš ligoninės.

Reinoldas tyliai nusikeikė. Kaip dažnai jis jau buvo 
skaitęs arba girdėjęs tokius dalykus, kaip greit jis juos 
vėl užmiršdavo, kaip lengvai pro juos praeidavo — ir 
kaip skirtingai visa tai atrodė dabar, susidūrus su realybe.

— Bet jūs juk bandėte ją rasti — ar jūs ieškojote 
savo žmonos? — paklausė Reinoldas, ir jo klausimas 
skambėjo šiurkščiau, negu jis buvo norėjęs.

— Taip, aš jos ieškojau. Veltui.
Reinoldas pajuto, kaip jame kilo pyktis. Janscis at

rodė viską lengvai leidžiąs pro pirštus, atrodė veik nesi
jaudinąs.

— AVO įstaigose juk turi žinoti, kur ji yra, — ne
kantriai pasakė Reinoldas. — Ten yra bylos, kartotekos, 
ir pulkininkas Szendro ...

— Prie pirmos eilės paslapčių jis neprieina, — nu
traukė jį Janscis. Paskui pridūrė nusišypsodamas: — Jo 
pareigos atitinka tik majoro laipsnį. Į pulkininkus jis 
pats pasikėlė ir tik šį vakarą. Tas pat su jo pavarde.., 
man atrodo, kad girdžiu jį ateinant.

(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIS | LIETUVA
Įvairių studentiškųorganizaci- 

jų tarpepriimta ruošti vadinamas 
studijų dienas. Kai suvažiavimai 
būna grandioziškesnio ir ofici-

Inž. dr. Jurgis Gimbutas (kairėje) kalba ASS New Yorko skyriaus 
iškilmingoje sueigoje. Prie vėliavos Evaldas Remeza ir Kęstutis 
Bileris.

autorius būtų padaręs atitinkamą 
šių faktų santrauką lietuviškai su 
platesnėmis ir lietuviams, ne 
amerikonų profesoriams pritai-

Inž. Pranas Zundė paskaitos 
metu.
propagandinės muzikinės kūry
bos prievolės pasirodo net tokie 
subtylūs faktai kaip operos "Pi
lėnai" istorinėje temoje parodo
ma didelė bičiulystė su "broliš
ka" rusų tauta, ar pakartotinas

Naujosios Akademikių Skaučių Draugovės tikrosios narės džiaugiasi gautomis rožėmis ASS iškil
mingoje sueigoje. Iš kairės Ramunė Vilkųtaitytė, Virgilija Matekūnaitė ir Regina Kulytė.

alesnio pobūdžio, tai studijų die
nų apimtis yra daug intymesnė 
ir lankstesnė. Jose yra spren
džiama, nagrinėjama nuo grynai 
asmeniškai-organizacinių ar or- 
ganizaciniai-asmeniškų gyvybi
nių klausymų iki plataus mąsto 
ideologinių, pasaulėžiūrinių stu
dijų. Tačiau gal geriausiai tas 
pavadinimas tiktų kokio vieno 
klausymo vientisam išnarplioji- 
mui (ar net pastatymui) ar ko
kios vienos temos gal išsames
nei studijai. Toks žvilgsnis J stu
dijų dienas būtų kur kas produk
tyvesnis negu tik šiaip po ran
ka atrastų kalbėtojų sukonkoktuo- 
tos paskaitos.

Tokj vientisumą bent paskaito
se parodė New Yorko akademi
kai skautai surengę Studijų Die
nas tema, "Žvilgsnis Į Lietuvą" 
gegužės 5-6 dd., kuriose buvo 
bandyta pamatyti dabartinės Lie
tuvos veidas keliose skirtingose 
srityse.

. Keturių paskaitų ciklas šešta
dienio popietę pradėtas su Tomo 
Remeikio doktoratinėsdizertaci- 
jos ištrauka liečiančia "Socio- 
politinj Lietuvos komunistų par
tijos portretą". Pačiam tezės 
autoriui negalint atvykti tema 
buvo prisiųsta ir perskaityta. 
Gaila, bet nors ir kruopščiai 
surinkta statistinė medžiaga apie 
komunistų partijos eigą Lietuvo
je nuo pat okupacijos pradžios iki 
dabar vis dėl to paliko be atgar
sio bent dėl dviejų priežasčių. 
Viena -- ji buvo atsiųsta anglų 
kalboje. Antras paskaitos trūku
mas -- tai jos studijinis pobū
dis reikalavęs iš klausytojo eks
pertinio atsidėjimo ir žinių. Bū
tų buvę daug efektyviau, kad pats
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EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

Vincas Rastenis ASS sueigoje kalbėjęs apie melą, kaip valdymo 
priemonę, komunistinėj sistemoj.

kytomis išvadomis.
Vytautas Strolia vaizdžiai ir 

gyvai pristatė gal daug kam ma
žai pažįstamą srit{ — dabarti
nės Lietuvos muzikos kūrybos 
pasauli -- su jo atsiekimais ir 
reikalavimais. Savo pašnekesyje 
"Muzika okupanto siekimų tar
nyboje", pasikliaudamas okupuo
toje Lietuvoje išleistų veikalų 
pavyzdžiais ir jų spaudos pasi
sakymais, prelegentas iškėlė 
subtylią rusifikacijos eigą per 
muziką. Be grynai estradinės 

atradimas rusiško elemento jau 
net ir pačioje lietuvių kompozi
torių muzikoje. Net chorų re
pertuaruose yra {braunama išpil
dyti tam tikra doza rusiškų dai
nų; na, o lengvoji muzika neturė
jusi pas mus dar savojo stiliaus 
nei tradicijos, aišku jau perdėm 
slaviška. V. Strolia turėjo atsi
nešęs ir gan dideli pluoštą pa
vyzdinės medžiagos: {vairių lei
dinių ir plokštelių, tik gaila, kad
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NELSON'S
FAMILY STYLE 
RESTAURANT

Private Parties
— Banąuets

Wed<ling Anniversaries

Open Daily — 5 P. M.

Sundays 12 to 7 P. M.

1122 ADDISON R0AD

EX 1-1000

HEARING AIDS

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF' 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė. 

dėl laiko stokos pastarųjų neteko 
išgirsti.

Vincas Rastenis savo kalboje 
"Melas, kaip valdymo priemonė" 
metė bendrą žvilgsni { okupantų 
tikslus Lietuvoje, iškeldamas 
kontrastą tarp jųskelbiamųprin- 
cipų ir praktiškai įgyvendintų 
faktų. Nors kalboje ir buvo iš
kelta daug jau savaime žinomų 
dalykų, tačiau gal ne be pagrin
do buvo apeliuota Į tam tikrą prin- 

Studentų Skautų Sąjungos New Yorko skyriaus pirmininkas Algis 
Rimas (dešinėje) sveikina Bronių Nemicką davus} Korp. Vytis se
njoro pasižadėjimą.

cipingumą žvelgiant J dabartinę 
Lietuvą -- nepasimesti {vairių 
kartais paviršiuje atrodančių 
lengvatų ar vilčių sukūryje, o 
tikriau ir realiau {žvelgti { oku
panto priemones ir tikslus.

Pranas Zundė, irgi pasikliau
damas statistiniais duomenimis, 
kėlė "Kai kurias lietuvių tautos 
išlikimo problemas". Pabrėžda
mas dideli Lietuvoje žuvusių par
tizanų skaičių (proporciniai didės 
n{ nei vengrų -- jų revoliucijos 
metu) kas vis dėl to parodo di
deli lietuvių pasipriešinimą, jis 
toliau kėlė jau gal subtilesnes 
Lietuvos rusifikacijos grėsmes 
per industrializaciją ir galimas 
priemones tam pasipriešinti, to 
išvengti.

Bendrai, paskaitos buvo infor-
macinės, stimuliuojančios, tik vi
sa bėda, kad norint atkąsti tok{ 
dideli kasn} -- keturias kalbas 
iš eilės, buvo varžomasi su laiku 
ir visai jo neliko diskusijoms, 
kurios be abejo tose temose bu
vo jei ne būtinos tai bent didžiai 
pageidaujamos.

Taip pat skamba amžinas nu
siskundimas dalyvių skaičiumi. 
Kai pradžioje, tik po oficialios 
sueigos, dar matėsi nemažas skai 
čius jaunųjų dalyvių, tai paskuti
nėse paskaitose didelė jų dalis 
kaž kur išsilakstėpalikdama klau
sytojais beveik išimtinai vyres
nius jau pokoleginius žmones ar
ba visai vyresnio amžiaus sve
čius. Kažkaip jautėsi liūdesys, 
kad paskaitų susidomėjimas mu
myse paliko toks menkas, kai { 
vėliau vykusi koncertą - šokius 
sugužėjo kur kas daugiau jaunų 
veidų.

Vakare, gan jaukioje Webster 
Manor Hali (vyko Stasio Gaile- 
vičiaus vadovaujamoTorontoVy
rų Kvarteto koncertas ir po to 
šokiai. Pavasario nuotaikojepra- 
skambėjo populiarių dainų gar
sai nuo J. Švedo nuotaikingo "Dai 
nuokim" iki R. Rogers populiarių 
"Pietų Pacifiko" valsųar P.Tos- 
ti romansų. Be kvarteto, R. Stri
maitis ir H. Rožaitis pasirodė 
solo su stipriais balsais popu- 

liariąjame žanre.

Be šių oficialių Studijų Dienų 
programos dalių, jos buvo pra
dėtos ASS iškilminga sueiga ku
rioje tikrųjų narių spalvos buvo 
užrištos Daivai BotyriŪtei, Regi
nai Kulytei, VirgilijaiMatekūnai- 
tei ir senjoro juostos Vidui Klei
zai ir Broniui Nemickui. Sueigą 
pravedė fil. R. Kezys, o gale 
naujuosius akademikus sveikino 

Muz. Vytautas Strolia ASS sueigoje nupasakojo dabartinės Lietu
vos muzikos pajungimą okupanto tikslams.

Toronto vyrų kvartetas, vadovaujamas muz. St. Gailevičiaus, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio koncerte New Yorke.

G. Peniko nuotraukos

be kitų, fil. Dr. Gimbutas ir kun. 
Pakalniškis.

SekmadienJ, po iškilmingų pa
maldų, buvo susirinkta dar trum
pai neoficialiai sueigai aptarti 
einamuosius reikalus.

Studijų Dienų rengimo našta 
kritusi New Yorko ASS skyriui 
buvo jo narių atlikta tikru 
efektingumu su Romu Keziu, Al
giu Rimu, Viktoru Kirkyla ir Li- 
gija Babarskaite priešakyje. Da
lyvių tarpe matėsi nemažas būrys 
bostoniečių, na ir vienas čika- 
gietis.

Pabaigai, nors ir yra pasida
rę kažkaip lyg madinga verkti 
nutautimu, niekuo nesidomėjimu, 
pasyvumu ir kitomis lietuvių vi
suomenę ir jos jaunimą užkrė- 
tusiomis ligomis, vis dėl to no
risi pasilaikyti šiek tiek opti
mizmo, kad gal ne viskas jau 
prarasta, gal kaip tik užtenka 
kalbėti apie ligas, o bandyti 
žvelgti ir išeiti l pozityvesnę 
plotmę išsaugojant bent tuos, ku
rie dar kuo nors domisi.

Tokio informacinio ar studiji
nio pobūdžio paskaitų ciklas, at
rodo, vistiek vertingesnis bent 
jose buvusiems, negu kartais l 
akligatvius nuvedančios širdies 
raudos dėl tų, kurie čia būtų 
galėję būti, bet nebuvo.

(db)
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POLITIKE EMIGRACIJA - PASIPRIEŠINIMAS
DABARČIAI V, MIIHTERIŪ LAIŠKO REIKŠME |8)

Munteriui matyt, buvo leista 
kiek plačiau susipažinti su Ry
gos bibliotekos "spec-fonde" lai
koma užsienio latvių spauda ir 
net su Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo leidiniais. Nors jis sa
kosi lyg ir atsitiktinai tą litera
tūrą 'užtikęs ir ta proga jąja su
sidomėjęs, bet šiandien kiek
vienam, ypač pačiam Munteriui, 
turbūt, jau aišku, kad tai būta ne 
labai atsitiktinio "atsitiktinumo". 
Jam atsitiko tą literatūrą užtik
ti ne be reikalo: tuo prasidėjo 
Munterio "auklėjimas" dabarti
niam "laiškui" rašyti.

Sovietiniams ir kvislinginiams 
propagandistams Pabaltijo poli
tinė emigracija ir krislas akyje, 
ir kaulas gerklėje. Kol pirmai
siais pokario metais jiems sekė
si uždangą išlaikyti sandariai už
darytą, tol jie tenykštėje spaudo
je ir viešose savo kalbose Pabal
tijo politinę emigraciją igno
ravo, tylėjo apie ją, lyg jos ne
būtų. Jie žinojo, kad jų politinės 
diplomatinės ir propagandinės 
priemonės užsieniuose stipres
nės už beteisių pabėgėlių, ir jau
tėsi tikri, kad tarptautinėj plot
mėj tomis priemonėmis galės at
silaikyti. Bet, štai, aplinkybės 
tiek pasikeitė, kad uždanga tai 
šen, tai ten prakiuro, ir net jiems 
patiems teko ją kiek praverti. 
Tarp daugelio kitų dalykų, pro 
tuos uždangos plyšelius prasi
veržė žinių J Pabaltijį irapiepo- 
litinį, ir iš viso apie emigracijos 
iš Pabaltijo kraštų sąjūdį. Prasi
veržė žinių jau tiek, kadmaskvi- 
niai valdovai ir jų tarnai pasiju
to nebegalį toliau betylėti. Jie ne
beiškentė ir ėmė su emigracija 
polemizuoti. O kad tai būtų 
lengviau, jie turėjo skubėti tą 
emigraciją visais įmanomais bū
dais diskredituoti, jų val
džioj likusiųjų akyse.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinU/PCT MAISTO ir LIKERIŲ 
ITlIUnLOI KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marquette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4-95
2. BISQUIT 3 star Cognac ...... 5th 4-98
3. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0-98
4. MARTINI or '

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ................. 5th 4-39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  .................... 5th 5.29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.............. 5th 3-59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.......................... 5th 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98 

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Viena iš tų diskreditavimo prie 
monių -- Pabaltijo žmonių gąsdi
nimas, kad emigrantai siekia 
grąžinti praeitį. Šiaip jau, 
tokia baidyklė nebūtųbaisi.arnet 
priešingai: tie, kurie atsimena ir 
gali "laimingąją dabartį" paly
ginti su praeitim, dažnas tokią 
žinią -- kad dar kažkas stengia
si grąžinti praeitį -- priima su 
džiaugsmu ir labai miela viltim. 
Ne tiek dėl to, kad jiems ta pra
eitis būtų buvusi visais atžvil
giais žavinga, kiek dėl to, kad 
"laimingoji dabartis" - kančia. 
Bet valdovai ir kvislingai žino, 
kad dauguma tų, kuriems praei
tis gali atrodyti kuo nors pa
traukli, šiandien Pabaltijy jau ne
bėra, arba jei dar ir yra, tai 
"nuodėmingos mintys" jiems jau 
išmuštos iš galvų atatinkamomis 
"pamokomis”. Jaunoji karta pra
eities savo akimis nematė , ir 
propagąndistai mano, kad ji pra
eities vaizdą teturi tokį, koks 
dabar jai rodomas: skurdžią, tam 
šią, persisunkusią grobuonišku
mu, žodžiu tikrą baidyklę, kurios 
sugrįžimo iš tiesų reiktų bijoti. 
Todėl jie ir griebėsi gąsdinti tą
ja baidykle: žiūrėkite, - tie, apie 
kuriuos jūs kažką ten girdite iš 
užsienių, nori grąžinti praei
tį, ir tuo tikslu parsiduoda 
imperialistams I

Tą pačią tezę jie padiktavo ir 
Munteriui. Bet kad patikimiau at
rodytų, jie nevertė jo beatodai
riškai pulti Pabaltijo politinius 
emigrantus. Priešingai, paskati
no jį prieiti prie to klausimo 
"diplomatiškai" -- su "užuojauta 
ir supratimu". Štai kaip Munte
ris tą savo nepatogų uždavinį vyk
do:

"Kai aš, žingsnis po žingsnio, 
laisvalaikiu susipažinau su emi
grantų likimu ir ideologija (gali
ma įsivaizduoti, kiek skaitytojai 

jautė pavydo, kad ne jie, o tik 
Munteris turėjo galimybę prieiti 
prio bibliotekos "spec-fondų" ir 
"ragauti uždrausto vaisiaus"!), 
nejučiomis prisiminiau tolimą 
praeitį, ketvirtojo dešimtmečio 
pradžia, kai aš Latvijos delega
cijoje pirmą kartą dalyvavau 
Tautų Sąjungos darbe. Tautų Są
jungoje kaikada ir tarp kitko bū
davo svarstomi kaikurie emig
rantų klausimai, daugiausia ry
šium su nunykusia Nanseno or
ganizacija, kuri, kaip žinoma, bu
vo sudaryta padėti rusų emigran
tams, bet šiam klausimui ne
tenkant aktualumo, tapo centru 
į kurį buvo nukreipiami visi di
deli ir maži daugelio tautybių 
emigrantų reikalai. Prisimenu 
nepavydėtiną likimą tų žmonių, 
kuriais niekas kaip pridera ne
norėjo domėtis."

("Moralė" iš to išeina tokia: 
būk ramus, avinėli, ir tyliai pa
siduok pjaunamas, nebėk, nes 
jei pabėgsi, bus tau blogai, nie
kas tavim nesidomės...)

"Jau tuomet supratau, o dabar 
galutinai įsitikinau, kad emigra
cija tik tuo atveju yra gyvybin
gas reiškinys, jeigu ji gina pa
žangias idėjas, ateities idėjas, 
o ne mirštančias praeities idė
jas. Tik tuo atveju, jeigu emi
grantas gyvais ryšiais susijęs 
su savo liaudimi ir koja kojon 
eina su priekin žengiančia savo 
liaudimi, jis kovoja už gyvą rei
kalą, priešingu atveju jis ne kas 
kita, kaip praeities nuolauža, lė
tai apnešama nesustabdomo is
torijos smėlio laikrodžio smil
timis, prisiminimų objektas ir 
subjektas".

Atsargiai prieita prie reikalo! 
Bolševikinė propaganda negali 
be atodairos paniekinti emigra
cijos reikšmės nes taip sunie
kintų ir "didįjį Leniną”, ir vi
sus kitus Rusijos emigrantus, 
"dariusius revoliuciją" ne namie 
(nes ten nepajėgusius), o Vakarų 
Europos palėpėse.

Bet skaitytojas negalės nepas
tebėti, kad net ir rusų revoliu
cionieriai emigrantai neatitiko tų 
reikalavimų, kuriuos Kremliaus 
"goebelsiukai” nustato emigraci
nės veiklos prasmingumui ir dės
to Munterio "laiške". Nes gi, mū
sų revoliucionieriai su jokia liau
dim koja kojon nėjo, kadangi -- 
jiems tai buvo puikiai žinoma --

Dalyvauk savo bažnyčioj
MEMORIAL DIENOJ

fru 
OUALITY 
BEVERAGES

into 
your home.

MARVE L
BEVERAGE CO.

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

Dalyvauk savo bažnyčioj 
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LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS E. ČEKIENĖ

NAUJIEJI ŽEMDIRBIAI
- Argi tai žmogus - savo kie

mo užtvare apsiknisęs kaip kur- 
mis. Visą energiją ir darbštumą 
sudėjęs į smulkius pagražinimus 
svetimai indėnų žemei, o užmir
šęs savo tautos dvasinius lobius, 
- rašo J. Paužuolis apie buvusį 
lietuvį inteligentą, dabar tik to
bulą daržininką, viskam atbuku
sį, viskam apkurtusį... (Laisvo
ji Lietuva, geg. 4 d.).

Rusijos liaudis anuomet niekur 
nežengė, ir Leninas nesikėsino 
net suraginti ją žengti: jis pasi
elgė praktiškai, -- ne savo ko
jas derino prie liaudies, o liau
dį privertė žygiuoti pagal jo 
batą, nori ar nenori.

Antra, visokia emigracija (taip 
pat ir Rusijos revoliucionierių) 
visų pirma yra pasipriešinimas 
esamai padėčiai. Šis poli
tinės emigracijos bruožas Mun
terio "laiške", lyg ir netyčia, 
"pamirštas". Ne tik pamirštas, 
bet ir iškreiptas. Kalbama tik 
apie dvejopą emigracinės veiklos 
linkmę: arba į ateitį, arba į pra
eitį. Bet čia pat su ateitim su- 
tapdinama Pabaltijo dabartis, 
nes suprask, čia "liaudis žengia 
į ateitį", tad ir emigrantai,pagal 
tą "laišką", veiktų prasmingai, 
jei įsijungtų J tą žygiavimą. Bet 
kurių galų tada jie liktų emigra
cijoj? Negi Munterio smegeny- 
nas nuo 20 metų "meditacijų" 
būtų tiek suminkštėjęs, kad jis 
nebesuprastų, jog emigracija yra 
pasipriešinimas nepakenčiamai 
dabarčiai? Vargu. Jis tą žino, tik 
"laiško" užsakytojai nepanorėjo, 
kad būtų paminėta "pakaruoklio 
virvė”... Tačiau, bent netiesiogi
niai, jis visgi tą prasitarė, tik 
turėjo pridėti kremlininkų tezę, 
būtent, kad emigrantų priešini
masis esamai padėčiai esąs ne 
kas kita, kaip tik noras grąžin- 

v ti praeitį:
"Kai galvodavau apie latvių 

emigrantų padėtį, mane apnikda
vo nedžiugios mintys. Juk jie, 
mano tautiečiai, tėvynę paliko 
daugiausia ne dėl idėjinių paska
tų, o iš baimės arba nevil
ties. Didžioji tautos dauguma 
liko gimtoje šalyje(Gyventojų su
rašymas, tačiau parodė tą dau
gumą drūčiai sumažėjusią). Bet 
kadangi jie išvyko, jiems noromis 
nenoromis teko jieškoti pasitei
sinimo, užsibrėžti kažkokį gyve
nimo tikslą. Ir suprantama, kad 
pasiteisinti buvo galima tik 
neapykanta tarybinei 
santvarkai (Skaitytojas pa
galvoja: rimtas pasiteisinimas!) 
ir užsibrėžti tikslą -- restauruo
ti tai, kas buvo anksčiau. Dėl to 
jie tapo įrankiu latvių tautos ne
draugams, Tarybų Sąjungos prie
šams"...

Gudresni "laiško" redaktoriai 
šį paskutinį sakinį būtų nubraukę. 
Jie būtų pastebėję, kad čia jau 
perdaug lenda į akis "balti siū
lai iš siūlės". Ką tik buvo leista 
Munteriui pasipasakoti, ką toji 
Tarybų Sąjunga padarė jam, jo 
šeimai, visai Latvijai, visam Pa
baltijui. Ką tik buvo pavaizduota 
koks yra tos Tarybų Sąjungos 
"draugystės" su latvių tauta po
būdis. Ir štai, gretimoj skilty 
jau pastatytas lygyvės ženklas: 
kas Tarybų Sąjungos priešas, 
tas savaime (?) ir latvių tautos 
nedraugas!

"Laiško" Įkvėpėjai neiškentė ir 
čia neiškišę tos savo tezės, taip 
jiems rūpi kogreičiau pagrobtų 
kraštų žmonėms ją Įkalti.

Bet koks nemalonumas! Juk 
niekur kitur nebus taip ryškiai 
matomas šios tezės absurdišku
mas, kaip čia, šiame V.Munte- 
rio pasirašytame "pasipasakoji
me". Iškeldami politinės Pabal
tijo emigracijos veiklos motyvą- 
priešinimąsi tarybinei, tai yra, 
bolševikinei santvarkai Pabal
tijy -- šio "laiško" rašytojai grei' 
čiau bus tik iškėlę emigracijos 
vardą plačiuose jos tautųsluogs- 
niuose, nes bus patvirtinę, kad 
tie, kuriems pavyko išvengti ta
rybinės santvarkos malonių, nė
ra egoi s tai,nepasitenkina vien 
savo ištrūkimu, bet galvoja ir 
apie visus kitus, patekusius 
nelaimėn.

Ar emigracija tuo pačiu metu 
siekia ir "restauruoti, kas bu
vo" -- kitas klausimas, į kurį ir 
Munteris netiesiogiai atsako ki
taip, negu teigia tada, kai užra
šinėja diktuojamą oficialiąją te
zę. (vr)

Nors mums tie Sodžiai skau
dūs, bet jie teisingi. Jis aprašo 
tik vieną tokią gražią indėnų že
mėje lietuvio sodybą, kur visas 
dėmesys ir jėgos skiriamos dar
želio tvarkymui ir to mokslo stu
dijoms, kur dejuojama, jog nebė
ra laiko lietuviškai spaudai ir ne
lieka cento tautiškam reikalui. 
Bet tokių yra jau labai daug. Ir 
blogiausia, kad dauguma tų nau
jųjų "žemdirbių" taip supilkėję, 
kaip ir pati jų nuosavybė, kurią 
taip stengiasi išgražinti, gėlėmis 
apsodinti.

Nesvarbu, kad jie iš diplomuo
to inteligento pavirsta.patys žem
dirbiais, bet svarbu tai, kad sa
vo pavyzdžiu patraukia ir vai
kus. Tik pastebėkime jaunuosius 
akademikus, įsigijusius nuosavas 
sodybas, kurie lygiai taip pat su 
plaktuku rankoje, su kastuvu ar 
grėbliu laksto aplink namą, pil
ną rūsį prisikrovę įvairiausių 
įrankių, nežinodami net kam ir 
kaip jie naudojami, tačiau, pa
bandyk pasiūlyti knygą ar laik
raštį, atsakymas aiškus - per 
brangu, nėra pinigų nei laiko 
skaityti.

Neįrodinėju, kad lietuviui se
nam ar jaunam nereikia įsigyti 
nuosavos grįčios, darželio ir jų 
tvarkyti, bet, kad tos sodybos bū
tų mielos ne tik pačiam savinin
kui, o visai mūsų išeivijai ir net 
tautai, jos turi būti tartum lietu
viškos seklyčios, kuriose būtų 
vietos ir laiko gimtajam spaus
dintam žodžiui ir lietuviškam 
menui.

Tačiau, padėtis nėra visai be
viltiška, nes dar turime kūrėjų 
vyresnių ir jaunų, kurie nors pa
likti be visuomenės dėmesio,pa
tys vieni grumiasi su kietomis 
gyvenimo sąlygomis ir dailinin
kas nekeičia teptuko Į plaktuką, 
o rašytojas plunksnos, nežiūrint 
ar’domisi kas jų kūryba.

Štai nesenai teko aplankyti vie
ną mūsų intelektualą, kurio kuk
lus nuomojamas butas kitaip ne
gu visų išdekoruotas. Vietoj liuk
susinių baldų visos keturios sie
nos nuo žemės iki lubų apstaty
tos lentynomis, prikrautomis įvai 
riaušių lietuviškų ir vertingų 
svetimų kalbų knygų. Prie lango 
mažas rašomasis staliukas ir kė
dė, kur šis taurus lietuvis pra
leidžia visą polsio laiką dirbda
mas kūrybinį lietuvišką darbą ir 
jis paliks nemažą išeivijos lie
tuviui kultūrinį kraitį.

Čia man prisimena ir mūsų 
dailininkai, kurių ne vienas sa- 

zvo gražiausias gyvenimo dienas 
skiria kūrybai, įsitaisę kur nors 
svetimoj palėpėj studiją, kur be

TORONTO LIETUVIU ŽINIOS
Gegužės 13 d. Prisikėlimo pa

rapijos salėje buvo suruoštas 
motinos minėjimas. Paskaitą 
apie lietuvę motiną skaitė S.Juo- 
zapavičius. Z. Orentienės baleto 
studijos mokinės maloniai nutei
kė susirinkusius pašokdamos ke
letą grupinių šokių. Regina Kry- 
žanauskaitė ir Milda Pusdešrytė 
pašoko solo piccicato ir valsą iš 
baleto "Copelia". V. Turūtos va
dovaujama tautinių šokių grupė iš
ėjo Į sceną su gyvataru, kepu
rine ir čigonėliu. Sibire gimusi 
lietuvaitė gražiai padeklamavo 
eilėraštį ir vaikų choras, kuriam 
vadovauja kun. B. Pacevičiuspa
dainavo keletą lietuviškų daine
lių. Visos motinos dalyvavusios 
minėjime buvo apdovanotos rožė
mis, o vaikai pavaišinti gaivinan
čiais gėrimais.

•
Lietuvių kredito kooperatyvas 

"Parama" turi gražų būrį jaunų 
narių-taupytojų, kurie šiuo metu 
dar tebelanko lituanistinę mokyk
lą. Mokslo metų baigimo proga, 
gegužės 26 d. juos visus su vy
resniųjų klasių mokiniais "Para
ma" yra pasiruošusi priimti savo 
patalpose, suteikti jiems elemen
tarinių žinių apie bankines ope
racijas, sutvarkyti indėliųir nau
jų narių Įstojimo reikalus.

Išimties keliu "Parama" bus 
atidaryta nuo 9 vai. 30 min. iki 
11 vai. 30 min. ryto.

*
Maironio vardo lituanistinės 

mokyklos mokslo metų baigimo 
iškilmingas aktas Įvyks gegužės 
27 d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Pradžia 4 vai. Bus įteikia
mi pažymėjimai Vm ir X sky
riaus mokiniams. Pažymėjimus 
Įteiks konsulas dr. J. Zmuidzi- 

kūrinių, dažų ir lietuviškos spau
dos iš patogiųjų baldų stovi mie
gojimui sofa, staliukas Ir kavai 
virti indas. Tai menininkai, tu
rį svetimųjų meno kritikų pripa
žinimą ir nekartą svetimoj spau
doj garsinę jau Lietuvos vardą. 
Individualių, pasiaukojančių kū
rėjų mums netrūksta, tik reikia 
jų kūrybai lietuvių visuomenės 
dėmesio.

Baigiant pravartu prisiminti 
akademikių atstovės J. Gailiu- 
šytės žodžius: "Tėvai, būkitege- 
ri, išmokykit vaikus lietuviškai 
kalbėti... studentai nemato pras
mės dalyvauti JAV lietuvių veik
loje, nes ta veikla yra daugiau
sia visuomeninė - kultūrinė, tai 
reiškia, kad studentų tėvai ir jų 
globėjai vyresnieji lietuvių švie
suoliai - neįpratino jaunesniųjų 
domėtis visuomeniniais ir kultū
riniais klausimais, kurie yra bū
dingi lietuvių ir apskritai euro
piečių kultūrai (Aidai, 1961, Nr. 
10)."

Todėl jie, anot šios jaunos aka - 
demikės, nebenori protauti, pa
sirinkti prasmingesnį, aukštesnį 
gyvenimo kelią ir eina pačiu leng
viausiu: maistas, namai, televi
zijas ir savaitgalio piknikai ma
žais būreliais, kad butų lengviau 
be jokių tradicijų, be etiketo.

- Mumyse yra didelis palinki
mas praktiškąsias gėrybes iškel
ti viršum visų kitų ir leisti dva
siai sutripti Įgytuose daiktuose, 
prarasti save ir išnykti, - teisin
gai rašo A. Baltinis. Mes išlik
sime tik tada, jei įstengsimema- 
tyti vertybes netik automobiliuo
se, šaldytuvuose, namuose, bet ir 
dvasios pergyvenimuose, jos tur
tuose, anot jo. Mes turime būti 
sukilėliai, nepasitenkinti dabar- 
tinia padėtimi - neturime pasi
tenkinti ir tuo, kad pajėgiame su
sijaudinę žaisti su gal nuosta
biais žodžių, spalvų ir garsų 
brangakmeniais - mums reika
linga kažko daugiau - kažko, kas 
gali išlaikyti mumyse pilnutinį 
dvasios gyvenimą romantiško
sios gyvenimo krypties kelyje Į 
savo tautą... (Aidai, 1962, Nr.4).

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogj — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vhda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.

nas. Ta proga yra numatyta ke
letas trumpų kalbų ir premijų 
Įteikimas.

Lietuvių kredito kooperatyvas 
"Parama" geriausiems savotau- 
pytojams taipgi yra paskyręs 
premijas, kurios bus Įteiktos iš
kilmingo akto metu.

TORONTE NORI STEIGTI NAUJĄ 
BANKELI.

Prisikėlimo parapijos gegužės 
13 d. sekmadieniui skirtame biu
letenyje tilpo Įsidėmėtinas pra
nešimas.

"Paskutiniu laiku visai rimtai 
studijuojama jau prieš kelis me
tus kelta idėja - prie Prisikėli
mo parapijos steigti bankelĮ, čia 
vadinamą "Parish Credit Union". 
Bankelis turėtų galėti daryti vi
sas bankines operacijas net ir 
sekmadieniais, kad parapijiečiai, 
tuo pačiu atvykimu Į bažnyčią, pa
togiai galėtų išsimainyti savo če
kius ir pasidėti savo santaupas, 
įsteigtas bankelis turėtų galėti 
duoti ir paskolas. Bankelis bū
tų ne parapijos, bet parapijie
čių".

Lietuviškomis akimis žiūrint 
tokių idėjų kėlimas ir svarsty
mas yra visiškai nerimtas rei
kalas, nes jau dešimti metai 
veikiančiame "Parama" bankely
je, kuris yra bendras visiems 
ir daro milijoninę apyvartą, be
rods, kiekvienam gali pakakti 
vietos savo santaupoms, gauti 
paskolas, morgičius ir atlikti 
visas kitas bankines operacijas. 
Atskiro bankelio steigimas, iš 
kur toji iniciatyva beišeitų, bū
tų ne kas kita, kaip lietuviškų 
reikalų nebojimas.

(P)
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19-20 d. Čiurlionio ansamblio 
■veikslai.

CLEVELANDE
Ik APYLINKĖSE
Dirvos vakaro laimėtojai
Dirvos surengto vakaro 

metu, gegužės 12 d., akto
rius A. Dikinis laimėjo 1 
metams Dirvos prenumera
tą.

Premeneckienės gamintas 
ir vakarui paaukotas tortas 
burtų kelių atiteko pačiai 
torto savininkei, bet jai at
sisakius, jį laimėjo Aldona 
Raulinaitienė.

Salamander batų atsto
vybės paaukotas tris poras 
batų laimėtojai ne visi at
siliepė. Atsiliepė tik Pivo
riūnienė.

Likusios 2 poros priklau
so turintiems numerius: 
00653 ir 00654.

Jei laimėjusieji tų nume
rių nėra pametę, prašo
mi atsiliepti, užeinant į 
Dirvą.

• Dail. Juozo Bagdono 
meno parodoje, įvykusioje 
gegužės mėn. 19-20 d.d. Cle
velande, laimingu lankyto
ju laimėjusiu dailininko pa
aukotą paveikslą, liko J» 
Statkevičius.

• Algimantas Gleveckas, 
naujas medicinos daktaras, 
gimė 1932 m. gegužės 29 d. 
Lietuvoje, Šeduvos mieste.

Vidur, mokslus pradėjęs 
Kaune, tremties kelyje tu
rėjo tęsti Augsburgo ir Dil- 
lingeno, Vokietijoje, gimna
zijose, kol galutinai baigti 
teko jau JAV, Clevelande.

Prieš stojant į JAV ka- 
' riuomenę, buvo suspėjęs 

baigti Cleveland Engeneer- 
ing Institutą.

Baigęs karinę tarnybą, 
stojo į Western Reserve 
U n i v e rsitetą Clevelande, 
medicinos mokslų fakulte-

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

HOME ANO 
REMOOEUNO LOAN3

Geras 7.88

0

JAKUBS & SON

6621 Edna Avenue 
EN 11763

936 East 185 St. 
KE 1*7770

BASEMENT AVOMEN’S 
SUITS AND COATS 

DEPARTMENT... THE 
MAY COMPANY, ALL 4 

STORES, INCLUDING 
SOUTHGATE

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Deli* E. Jakubs & William J. Jakubs 
I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

4O/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

Naujausi 1962 stiliai 
• Naujausios 1962 

medžiagos
Jums yra tekę matyti tas 
pačias medžiagas už žy
miai aukštesnes kainas!

DIRVA

Grupė clevelandiečią atsilankę 1 dailininko Juozo Bagdono parodos atidarymą, kuri vyko gegužės
22 2. Č._.__„ _____ _:.j namuose. Parodą aplankė arti šimtas asmenų ir buvo nupirkti 7 pa-

V. Pliodžinsko nuotrauka

tą. Po dviejų metų studijų, 
kad palengvinus motinai 
Teklei Gleveckienei pakelti 
sunkią studijų finansavimo 
naštą, Algimantas nutarė 
medicinos studijas tęsti 
Vak. Vokietijoje, Heidel
bergo universitete.

1962 m. sausio mėn., su 
labai gerais pažymiais, Al
gimantas baigė medicinos 
studijas. Daktarato egzami
nus išlaikęs 1962 m. gegu
žės mėn., gavo pranešimą, 
kad jo daktaratas pripažin
tas ir JAV įstaigose.

• Clevelande įvykusiose 
gegužės 19 d. Lake Erie 
A. A. U. jaunų mergaičių 
(10-13 m. amž.) lengvosios 
atletikos varžybose, kurio
se dalyvavo ir žaibo jau
nosios sportininkės, šokime 
į aukštį (10-11 m. amž. gru
pėje) antrą vietą užėmė Da
na čiuberkytė ir trečią vie
tą Rūta Jokūbaitytė; gru
pėje 12-13 m. amž., šokime 
į tolį antrą vietą užėmė Mil
da Jokubaitytė.

• D. L. K. Birutės Karių 
šeimų Moterų Draugijos vi
suotinas narių susirinkimas, 
gegužės 13. d., susirinkus 
nemažam skaičiui narių, 
praėjo darbščioje nuotaiko
je. Dienotvarkėje buvo nu
matyta atstovių rinkimai į 
suvažiavimą Chicagoj. Suti
ko vykti V. Nagevičienė, J. 
Tallat-Kelpšienė ir S. Sta- 
sienė. Susirinkimui vienbal
siai prašant Valdyba ii’ Re
vizijos Komisija sekantiems 
metams paliko tame pačia
me sąstate, būtent: valdy
boje: pirm. V. Nagevičienė, 
vicepirm. J. Tallat-Kelpšie
nė, kultūr. reik, vadovė — 
P. Bliumentalienė, iždin. — 
A. Juodvalkienė ir sekret. 
— S. Garlauskienė. Revizi
jos Komisijoje: J. Plecha- 
vičienė, I. Jonaitienė ir M. 
Tamulevičienė. Buvo spręs

ti įvairūs einamieji reikalai 
ir veikimo planas sekan
tiems metams. Numatyta 
suruošti balių-koncertą ar 
kitokį pobūvį. Gautąjį pel
ną panaudoti labdaros tiks
lams, sušelpti tremtinius 
Sibire' ir Lietuvos kariuo
menės invalidus, pagelbėti 
atsidūrusiems nelaimėje lie
tuviams ir t.t. Vaišingos 
šeimininkės A. Kubiliūnie- 
nės skaniai pavaišintos da
lyvės išsiskirstė pasižadė- 
damos su didesniu pasiryži
mu kibti į darbą. Birutietės 
tiki, kad geras tikslas ir 
tvirtas noras padės pasiek
ti ją numatytą tikslą, (sg)

• Piano — skoliname at
sakingam mokiniui ar ki
tiems besidomintiems. Kai
nuoja tik pervežimas.

Skambinkite: Mr. Kenne
dy MI 1-2528.

(58, 59, 60)

DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATfi

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMEN
Šimtai atskraidinta pakartotinam pasiūlymui!

BLIZGĄ
LIETPALČIAI

DYDŽIAI: maži 4 iki 12
Ponioms 8 iki 18
Moterims I6V2 iki 24

NEW YORK
• Danutė Statkutė, bai

gusi universitetą New Yor
ke ir gavusi stipendiją, jau 
antri metai studijas gilina 
Ženevoje, kur ji ruošiasi 
vertėjos profesijai.

Danutė, skrisdama namo 
į Venecuelą, gegužės 11 die
ną buvo sustojusi New Yor
ke ir visą savaitę viešėjo 
pas V. ir E. Rastenius. Po 
ilgesnių atostogų ji grįš į 
Europą dar vieniems me
tams baigti studijų.

Ženevoj gyvena be jos

• Clevelando lietuvių gar
bės reikalas, kad vykdomas 
šiais metais Lithuanian Vii- 
lage šėrų platinimo vajus 
pasibaigtų pasisekimu. Pri- 
sidėkim visi!

0

dar trys lietuviai: N. Prie
laida, meno ekspertas ir G. 
Stanulis su žmona, abu dai
lininkai. Kas mėnesį jie vi
si keturi susirenka kartu 
padiskutuoti lietuvi š k a i s 
klausimais.

• Kristinos Paprockaitės, 
dr. Vaclovo ir Birutės Pa- 
prockų dukros sutuoktuvės 
su dipl. architektu Sigitu 
Novickiu įvyks birželio 3 d., 
V. J. Atsimainymo bažny
čioje, Maspeth, N. Y.

Povestuvinei kelionei jau
nieji skris j Europą. Kris
tina baigusi New Yorko 
universitete kalbas ir stu
dijas gilinusi Heidelberge, 
Vokietijoj. Ji buvo aktyvi 
Studentų Sąjungos ir Korp! 
Neo-Lithuania narė.

* Leitn. Algis Kanauka 
su žmona Lilija ir dukra 
Irena, iš Indianos valstybės, 
atostogauja New Yorke pas 
tėvus prof. dr. Vincą ir Oną

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

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE š| KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

pirkinys

Nr. 60 — 7

Kanaukus.
• Jurgis Nemickas, dr. 

Broniaus ir Valerijos sūnus, 
birželio 16 dieną susituoks 
su Felda Prapuolenyte. Ves
tuvių apeigos įvyks Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne, N. Y., vestuvių 
vaišės Lences Ballroom, 
Ridgedood, N. Y.

Felda baigusi madų kū
rėjų studijas, o Jurgis stu
dijuoja New Yorko univer
sitete. Abu aktyviai daly
vauja lietuvių tautinių šo
kių grupėje ir kitose orga
nizacijose.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
Paraginklt savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Išverčiami, chesterfield’s, dau
gelis su pritaikytais lietsar
giais.
Pritaikyti stiliai, buksvi sti- 
lia, platūs stiliai.

Crisp Cotton Popplins 
Tackle Twills 
Printed Popplins 
Cotton Tapestries 
Visi nepriima vandens! 
Beige • Blue
Kelty • Black
Willow • White

Dar kartą išsėmčme geriau
sia šio sezono žinomu paltų 
rinką... ir pritaikėme kai
nas kai kurioms prekėms, 
kad prilygti iu kokybei! 
Kiekvienas stilius, spalva ar 
medžiaga, bet kur matyta ir 
jąja gėrčtasi už žymiai auk
štesnes kainas!
Paštu ir telefonu užsakymai 

pildomi... šaukite 
CHerry 1-3070
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KAS IR KUR?
• Sekančią savaitę, ry

šium su Memorial Day, Dir
va išeis tik 2 kartu — pir
madienį ir penktadienį.
• Išrinkta Lietuvių Rašyto
jų Draugijos Valdyba, į ku
rią įeina: Mykolas Biržiška, 
Bernardas B r a z d žionys, 
Bronys Raila, Alė Rūta ir 
Juozas Tininis. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Jurgis 
Gliaudą, Juozas švaistas, 
Elena Tumėnienė. Į Garbės 
Teismą: Juzė Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, Stasys Laucius 
ir Vincas Ramonas.
• Kelionę į Europą ruošia 
Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid, Inn. Emigrantų 
Kongreso, įvykstančio š. m. 
liepos mėn. Romoje, proga.

Tos ekskursijos metu nu
matyta aplankyti Ispanijos, 
Portugalijos, Italijos, Švei
carijos ir Prancūzijos mies
tai, jų šventovės ir kitos 
įžymybės.

E k s k u r sijos reikalais 
prašoma kreiptis į Lithua
nian Catholic Religious Aid, 
Ine. 225 South 4th Street, 
Brooklyn 11, N. Y.
• Atsiųsta paminėti Kotry
nos Grigaitytės novelių rin
kinys "Veidu prie žemės”. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. 1962 m. Spausdino 
Draugo spaustuvė. 205 psl. 
Knygoje sutalpinta autorės 
13 novelių. Kaina — $2.00. 
Viršelis pieštas P. Jurkaus.
• Atsiųsta paminėti Dr. 
Juozo Prunskio "Vyrai 
klystkeliuose" — rašinių 
rinkinys apie vyrus — kon
vertitus. To paties auto
riaus 1959 m. buvo išleista 
knyga apie konvertites mo
teris ”28 moterys". Knygą 
išleido Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje, 1962 m. 
Spausdino Draugo spaustu
vė. 307 puslapių knygoje 
telpa 46 straipsniai. Viršelį 
piešė dail. J. Ęilipauskas. 
Kaina — $3.00.

Čia paminėtos ir eilę ki
tų knygų galima įsigyti 
Dirvoje.

BOSTON
SLA 75 metai

SLA minint 75 metų su
kaktį, jai tinkamai atšvęsti 
2-oji apskritis Bostone ren
gia iškilmingą banketą. 
Banketas rengiamas 1962 
m. gegužės 27 d. Lietuvių 
Piliečių Klube, 4 vai. p. p. 
Dalyvaus ir SLA Preziden
tas P. Dargis. Programą iš
pildys solistas Paulavičius, 
akomp. muziko J. Gaidelio. 
Bus ir šiaip įvairenybių, to
dėl visos to apskrities kuo
pos prašomos iš anksto už
sisakyti stalus.

Gegužės 27 d., 12 vai. šv. 
Antano parapijos salėje, 
ALT pakviestas, neseniai 
pasišalinęs iš Lietuvos Juo
zas M i k 1 o v a s darys 
pranešimą apie pavergtos 
Lietuvos būklę.

J. Miklovas kilęs iš Že
maitijos ir ryšy su savo 
profesija yra apvažiavęs 
daug Lietuvos vietovių ir 
gerai pažįsta okupuoto 
krašto gyvenimą. Taip pat 
buvęs už Lietuvos ribų to
limose sovietų vietovėse.

Omahos Lietuvių Bend
ruomenės Apylinkė jo pra
nešimą organizuoja ir glo
boja.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir nepra
leisti progos išklausyti svar
baus pranešimo apie pa
vergtos Lietuvos padėtį tie
sioginiai iš ten buvusio pa
tirties lupiį.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų birželio 9-10 d. 

šaukiamas ASS metinis su
važiavimas. Studentų ir fi
listerių klausimams aptarti 
tuo pačiu metu vyks atskiri 
Studentų Skautų S-gos ir 
Filisterių Skautų S-gos po
sėdžiai. Suvažiavimas bus 
gražioje Linkų vasarvietė
je, Christiana Lodge, 
Adamsville, Mich.

Suvažiavimų programose 
tarp kitų dalykų pramato- 
me centrinių organų rinki
mai, statuto keitimo klausi
mai, atliktų darbų apžvalga, 
ateitięs veiklos gairių nu
statymas, dvi įdomios pa
skaitos ir kt. Abiejų suva
žiavimo dienų vakarai pa
skirti pramogoms su įdomia 
programa.

Suvažiavimo dalyvių re
gistracija prasideda birže
lio 9 d., 10 vai. ryte, o pir
masis posėdis 11:30 vai. Re
gistracijos mokestis 1,50 
dol.

Vietoje bus galima gau
ti nakvynę (vienai nakčiai) 
ir maistą (4 kartus) už 7.50 
dol. Norintieji pasinaudoti, 
prašomi iki gegužės 31 d. 
pranešti fil. Ritai Stravins- 
kaitei, 7252 So. Rockvvell 
Avė., Chicago 29, III., telef. 
737-4688.

Visi Akademinio Skautų 
Sąjūdžio nariai — studen
tai ir filisteriai — iš JAV 
ir Kanados kviečiami suva
žiavime gausiai dalyvauti.

MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLA DAINAVOJ

Jau eilė metų, kaip Nek. 
Pradėtos Marijos Seserys 
sėkmingai auklėja mergai
tes vasaros stovyklose. Pa
grindinis tikslas netik su
daryti sąlygas mergaitėms

MIKLOVAS KALBĖS 
OMAHOJ

Rockfordo Lietuvių Klubo vyrų choras, vadovaujamas muziko 
Lino.

ROCKFORDO LIETUVIU KLUBAS 
KULTŪRINES VEIKLOS CENTRAS
Kad pasiekti Rockford, 

Illinois, teko žvilgterti į že
mėlapį ; bet kad surasti Lie
tuvių Klubą Rockforde — 
pakako pasiklausti pirmo 
praeivio. Kad pirmas sutik
tas iškart nurodė nedvejo
damas kelią į "Lithuanian 
Club”, tatai gerokai mane 

išvykti iš miesto triukšino į 
ramią gamtą, bet poilsio ir 
žaismo darnume skiepyti 
katalikišką ir tautišką dva
sią mūsų jaunimui ir padėti 
ugdyti jo charakterį.

šiais metais Dainavos 
mergaičių vasaros stovykla, 
vadovaujama minėtų sese
rų, įvyks nuo liepos 8 d. iki 
liepos 22 d.

Registracijis ir smulkes
nės informacijos reikalais 
Clevelande kreiptis pas Jad
vygą Kliorienę — 1235 E. 
84 St. Tel. RA 1-8397.

140 DIENRAŠČIŲ APIE 
LIETUVĄ

Leonardas Valiukas, Pa- 
baltijos valstybių JAV Kon
grese išlaisvinimo akcijai 
remti komiteto koordinato
rius 140 pačių didžiųjų 
Amerikos dienraščių redak
cijoms išsiuntinėjo laiškus, 
prašydamas Amerikos vi
suomenės talkos šio komite
to darbams.

Laiškuose kondensuo t a i 
iškeliama Pabaltijo valsty
bių problema, supažindina
ma su 10-ties JAV Kongre
so narių parodyta iniciaty
va bei įneštųjų rezoliucijų 
turiniu. Laiškai spaudoje 
jau ima rodytis.

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti Dirvos 

skelbiamame romano konkurse. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 
(vieno tūkstančio) dolerių premija.

Konkurso sąlygos:
* Veikalo žanras - romanas.
* Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
* Veikalo tematika ir dydis neaprėpiami, bet kūrinys turi 

būti vertingas literatūriniu požiūriu.
* Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį leidžia 

spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
* Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro išlei

dimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų tartis visų 
pirma su Vilties Draugijos leidykla.

* Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury ko
misijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpjūčio 15 d., 6 vai. 
vakaro.

* Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčiami tokiu 
būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duoda ne tikra savo 
pavarde, bet pasirašęs slapyvardžiu. 2. Prie rankraščio 
pridedamas uždaras vokas, ant kurio pakartojamas minė
tas autoriaus slapyvardis. 3. Vokan įdedamas mažesnis už
daras vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu.

* Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami autoriams 
išlaikant šiuo atveju reikalingą slaptumą.

* Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų spausdin
ti savo skiltyse, dėl to su autorium tariamasi atskirai.

* Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro Dirvos re
dakcijos atstovas - Stasys Santvaras, du rašytojai, Lietu
vių Rašytojų Draugijos nariai -Antanas Gustaitis ir Faustas 
Kirša, ir du grožinei literatūrai artimi asmenys - dail. Vik
toras Vizgirda ir Juožas Kapočius. Jury komisijos sprendi
mai daromi balsų dauguma.

* Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių premija bus 
įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos metinės šventės metu, 
1962 m. rugsėjo 29 d.

* Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti mašinė
le, nelaukiant nustatyto termino, siunčiami šiuo adresu: 
Stasys Santvaras, Dirvos romano konkursui, 404 K St., 
So. Boston, Mass., U.S.A.

Šio romano konkurso 1,000 dolerių premijos mecenatas yra 
JONAS ČESNA, iš Omahos, Nbr.

Dirvos Redakcija

nustebino. Bet stebėtis te
reikėjo tik iki pasiekiau 
Lietuvių Klubą. Pabuvojus 
klube ir susipažinus su klu
bo pirmininku Rumčiku, 
nuomonę teko pakeisti dia
metraliai priešingai. Bū
tent: tektų stebėtis, jei vie
tinis gyventojas nežinotų 
Lietuvių Klubo. Tokį asme
nį reiktų laikyti mirusiu 
bet kokiam socialiniam 
sambūriui... Jei kitose, net 
ir didesnėse lietuvių koloni
jose, mūsų tautiečiai ieško 
parengimams salių pas sve
timuosius, tai Rockforde 
yra priešingai.

S a v a i t galiais Lietuvių 
Klubas panašus į bičių avi
lį.

Nemanau, kad Klubo va
dovybė pasijustų užgauta, 
jei stebėtojas Lietuvių Klu
bą priskirtų prie gerai vei
kiančios pelno įstaigos. To
kį, nors ir klaidingą, įspūdį 
labai lengva susidaryti, kai 
sužinoma, kad klubo turtas 
siekia apie ketvirtį milijono 
dolerių ir jokių piniginių 
įsipareigojimų neturi. Ta
čiau taip nėra, ši pasididžia
vimo verta institucija ne
siekia pelno, bet turi daug 
aukščiau siekiančius tiks
lus. Kad iš tikrųjų taip yra, 
pakanka paminėti tik vieną 
kitą faktą. Rengiant Vasa
rio 16 Dienos Minėjimus, 
Klubo vadovybė netik kad 
duoda nemokamai salę, bet 
dar kasmet paskiria neeili
nę piniginę sumą tąja proga 
Tėvynės laisvinimo tiks
lams. Klubo patalpose ran
da prieglobstį Lituanistinė 
šeštadienio mokykla. (Lie
tuvių Enciklopedijos XXV 
t. 382 psl. nuotrauka da
ryta klubo patalpose). Lie

tuvių Klubas globoja to 
vardo vyrų chorą. Klubo pa
talpose vyksta choro repe
ticijos ir bendrai, klubas 
yra oficialioji vyrų choro 
būstine. Klubo patalpose 
vyksta įvairių lietuvių or
ganizacijų susirinkimai.

Turint bet kurių su lie
tuviška veikla susisijusiu 
reikalų, Lietuvių Klubas yra 
ta vieta, kur sutiksi visus, 
kuriems rūpi lietuvių tau
tos reikalai. Lietuvių Klubo 
pirmininkas Rumčikas, tur
būt, galima visada čia su
tikti. Tik gal tais atvejais 
ne, kai yra su vyrų choru 
išvykęs į kurią lietuvių ko
loniją dainuoti. Ir reikia 
stebėtis, kaip jam visam 
laiko ir energijos užtenka. 
Kai teko aiškintis su juo, į 
ką reikia kreiptis norint pa
kviesti Klubo Vyrų Chorą į 
Melrose Park,Rumčikas bu
vo nuolat pešiojamas už 
abiejų alkūnių keleto asme
nų iškart įvairiausiais rei
kalais. Kada jau atrodė tu
rės laiko ir man, pasirodė 
muzikas Linas, vyrų choro 
muzikinis vadovas, Rumči
kas nusekė Liną į repeticijų 
patalpą.

Nors ir skubėdamas, jis 
manęs nepaliko besidairant, 
bet pavedė mane J. Bacevi
čiaus globon. J. Bacevičių 
tada sutikau pirmą kartą, 
bet nesijaučiau su juo sve
timas ir iškart pasijauti 
kaip su geru bičiuliu. J. Ba
cevičius, nors ir nebe pir
mos jaunystes metuose, bet 
neatsižvelgdamas į amžių 
dar ir šiandien yra organi
zacijų pirmininkas ir akty
vus choro dalyvis. O kai yra 
reikalas ir solo partiją pa
traukia. J. Bacevičius apsi
gyveno Rockforde dar prieš

Rockfordo lituanistinės mokyklos oktetas.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA- 
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE 

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MEN. 16 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti. 
Kreiptis: E. Jansonas, 89 Mt. Ida Rd., 

Boston 22, Mass. Tel. AV 8-5999 
arba nuo birželio 16 d.

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.

I Pasaulinį karą. Ir nuo to 
laiko aktyviai dalyvauja lie
tuvių kultūrinėje veikloje. 
Ir jei kada kas rašys Rock
ford lietuvių kultūrines vei
klos istoriją, neišvengiamai 
susidurs su J. Bacevičiaus 
biografija, kuri yra suaugu
si su vietos lietuvių kultū
rine veikla.

Belaukiant vyrų choro 
repeticijos pabaigos, klubo 
skaitykloje pasirodė j'. Kiz- 
nis, Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės pirmininkas, šeš
tadieninės Lituani s t i n ė s 
mokyklos vedėja Zakarie- 
nė, vyrų choro ir mergaičių 
okteto akomponiatorė Gied
raitienė, abiejų vienetų pra
nešėja Petruitienė ir Liudas 
Jarošekas — mergaičių ok
teto dainų vadovas.

Lankantis Rockford Lie
tuvių Klube, susidaro įspū
dis, kad čia visų organiza
cijų reikalai taip suausti, 
kad kreipiąntis į bet kurį 
veikėją, lengvai rasi kelią į 
bet kurią organizaciją.

Pasibaigus choro repeti
cijai, pasirodė ir choro val
dyba su pirm. Z. Jakimčium 
priešaky. Dažnai pasitaiko, 
kad kviečiant meninius vie
netus tenka grįžti tuščiom 
rankom ir prislėgta nuotai
ka. šiuo atveju man dau
giau negu pasisekė. Rock- 
fordiečių geri norai patal
kininkauti lietuviškame rei
kale kaimyninei kolonijai 
viską nugali ir nuotolius ir 
dolerines sienas.

Su dideliu malonumu rei
kia pastebėti, kad kviečia
mųjų vienetų: kaip choro 
taip ir mergaičių okteto, 
kasininkų neteko pažinti. O 
gal jie tokių ir neturi; bent 
Melrose Park lietuvių kolo
nija to nesužinojo.

Stasys Vidmantas

Dailininkas Juozas BagdonastarpCIevelandegyvenančiųdailininkų, 
kurie buvo atsilankę J jo parodos atidarymą. Nuotraukoje iš kairės: V. 
Raulinaitis, V. Stančikaitė-Abraitienė, J. Bagdonas, K. Žilinskas ir 
kun. Dzegoraitis. Parodą taippat aplankėdailininkaiVaikšnora.Nas- 
vytis, Palubinskienė ir Pivoriūnas. v. Pliodžinsko nuotrauka
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