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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BENDRA KOMUNISTŲ OFENZYVA?
Įvykiai Kuboje, Panamoje ir Kipro saloje, at

rodo, nėra visai nepriklausomi atsitikimai, bet 
tik bendro plano dalis, - Juo siekiama sunaikin
ti JAV prestižą visame pasaulyje.

--------- Vytautas Meškauskas -----------
Praeitą penktadien{ Valstybės 

Sekretorius Dean Rusk savo 
spaudos konferencijoje nurodė, 
kad Castro nutarimas nutraukti 
vandens tiekimą { amerikiečių 
Guantanamo bazę Kuboje negali 
būti rišamas su keturių Kubos 
žvejų laivų sulaikymu JAV teri
toriniuose vandenyse. Žinia, ju
ridiniai žiūrint laivai ir geria
mas vanduo yra skirtingi dalykai 
ir neturėtų būti suplakami { krū
vą, tačiau šiuo atveju Dean Rusk, 
atrodo, užmiršo, kad turi reikalo 
ne su teisininkais, bet pasaulį pa
grobti pasiryžusią piktadarių 
gauja. Iš tikro gi Castro tyčia 
pasiuntė savo žvejus į Floridos 
pakraštį tam, kad jie ten būtų su
laikyti ir jam duotų preteksto nu
traukti vandens tiekimą. Ne dėl 
to, kad toji priemonė priverstų 
amerikiečius išsikraustyti iš Ku
bos, bet tam, kad vartojant sena
toriaus Goldwaterio žodžius, pa
sakytus Chicagoje — davus ame
rikiečiams antausį — It was a 
slap in the face!

Ir jei atsiminsime, kad tas įvy
kis sutapo su nesenu Panamos in
cidentu bei Kipro salos neramu
mais, galima labai lengvai įžiū
rėti labai rafinuoto Kremliaus 
plano metmenis.

Kaip Washingtonas reagavo į 
tą Castro naują antausį? O gi

prezidentas įsakė gėlų vandenį į 
ten gabenti laivais ir daryti 
pastangas tokį vandenį gauti iš 
jūros. Kartu žadama daryti spau
dimą į britus ir prancūzus, kad 
tiek neprekiautų su Kuba! Pas
kutinė priemonė negali būti sėk
minga, nes negalima reikalauti, 
kad britai neparduotų autobusų, o 
prancūzai sunkvežimių komunis
tinei Kubai, jei pačios JAV par
duoda javus Sovietų Sąjungai, ku
ri yra atsakinga už Kubos laiky
seną! Toji priemonė tokia pat 
nelogiška, kaip Castro žvejų su
laikymo susiejimas su vandens 
nutraukimu! Pirmosios dvi prie
monės nėra susijusios su JAV 
prestižo pakilimu, jos greičiau 
kvepia kapituliacija.

Panamos byla yra Amerikos 
Valstybių Organizacijoje, kur 
JAV yra kaltinamos agresija, kas 
irgi nekelia JAV prestižo. Paga
liau, Kipro salos situacija yra to
kia: jei JAV palaikys Turkiją, 
graikai bus nusivylę savo sąjunga 
su jomis ir iŠ viso Vakarais. Jei 
J A V palaikys Graikiją, bus nusi
vylusi Turkija. Jei Kipro salos 
problema tačiau nebus išspręsta 
NATO tarpe, o perduota Jungti
nėm Tautom, kaip reikalauja so
vietų kurstomas Kipro preziden
tas arkivyskupas Makarios, JAV 
ir Nato prestižas gerokai nuken-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
DEŠIMT tūkstančių dolerių už nedidelę 170 puslapių knygą! 

Tokj pasiūlymą yra gavęs tūlas Zlatko Kogen, buvęs jugoslavų 
partizanas, dabar gyvenąs Izraelyje.

Bet jis nesiruošia su ja skirtis, manydamas, kad ji jam esan
ti geriausia gyvybės apdrauda ir kol jis ją turi, nieko blogo neat
sitiks.

Ši knyga galėtų atidengti nemažai paslapčių apie paskutiniąsias 
karo dienas. Sakysim, kodėl maršalas Tito 1944 m, rugsėjo m. po 
Belgrado mūšio pareikalavo maršalų Talbukino ir Malinovskio ati
traukti raudonąją armiją? Kodėl jis su savo partizanais neprisijun
gė prie raudonosios armijos vokiečiams suduoti lemiamą smūgį 
Austrijoje ir S. Italijoje? Kodėl jis buvo linkęs palikti šiaurinę ir 
vakarinę Jugoslavijos dalį vokiečių rankose, kai turėjo užtenkamai 
partizanų vokiečius iš ten išvaryti?

Ta knyga duoda atsakymus į šiuos klausimus ir iškelia daug ki
tų smulkmenų.

Kai 1951 m. nesutarimai tarp Tito i r Stalino pasiekė aukščiausią 
laipsnį, Maskva paskelbė neva tikrų dokumentų rinkinį "Jugoslavi
jos tragedija", kuriame Tito ir jo klika buvo vadinami nacių šnipais, 
gestapininkais, parazitais. Tos knygos 350,000 egzempliorių buvo 
paskleista už geležinės uždangos, kad suniekinus titoizmą. Belgra
das tada perėjo j kontrapuolimą. Tito biografui Vladimirui Dedi- 
jerui buvo {sakyta paruošti atsakymą, iš dokumentų, kuriebuvo tik
resni už sovietiškuosius, pavadinant "Tovarišč eto vrag", kuriame 
buvo išdėstytas sovietų barbariškumas Jugoslavijoje.

Zlatko Kogen, buvęs Tito partizanų karininkas, tuo laiku buvo 
direktoriumi vienos spaustuvės, kuriai buvo atiduota spausdinti ši 
knyga. Pirmasis egzempliorius buvo pasiųstas susipažinti Titui, 
kuris savo ranka {rašytais pataisymais grąžino spaustuvei i r Kogen 
tą egzempliorių pasilaikė.

Tos knygos buvo atspausdinta 18000 egz. jugoslavų kalboje ir 
po 8000 anglų, prancūzų ir rusų kalbose. Buvo ruošiami vertimai ir 
kitomis kalbomis, kai staiga Tito policija visus egzempliorius kon
fiskavo, iš spaustuvės dar neišleidus. Stalino mirtis 1953 metais 
Titui davė naują vilt) ir jo policija sunaikino visus tos knygos eg
zempliorius. Tik vieno egzemplioriaus trūko.

1952 m. Zlatko Kogen dėl atsinaujinusios kare gautos žaizdos 
atsigulė ligoninėn ir po to greit išvyko {Izraeli, išsiveždamas su sa
vimi ir tą pasilaikytą su Tito pataisymais egzempliorių.

Praėjus keliems metams jugoslavų ir sovietų saugumo organai 
suprato, kokia pavojinga medžiaga yra Kogeno rankose ir pradėjo jį 
"vizituoti" / bandydami pinigais ar grasinimais išgauti knygą.

Toj knygoj tarp šimtų sovietų padarytų nusikaltimų, pasako
jama ir 12 metų amžiaus mergaitės Jelkos Kozeros tragiška mir
tis. Jos visa šeima žuvo kovoje prieš vokiečius ir partizanai ją su 
pranešimu pasiuntė pas sovietus prašydami pagalbos. Mergaitė mi
rė po to, kai sovietų kareiviai ją išprievartavo. Panašaus likimo susi - 
laukė ir partizanė gydytoja Lisa Skofic. Jos vyras,Tito štabo pulki
ninkas, sužinojęs nusikaltėlių vardus, nuvyko} Vengriją,kur sovietų 
dalinys jau buvo persikėlęs, norėdamas iškelti Bylą, žuvo paslaptin
gose aplinkybėse. Jį suvažinėjo sovietų kariuomenės sunkvežimis...

Aišku apie panašaus pobūdžio liudijimus šiuo metu nenori gir
dėti nei Maskva, nei Belgradas, tad ieško būdų tą knygą sunaikin- 
“• *

tėtų. Kiekvienu atveju sovietai 
gali tikėtis didesnio ar mažesnio 
laimėjimo, savo įtakos sustiprė
jimo.

Supuolimas ar sutarimas -- tą 
ką sovietai nori pasiekti Lotynų 
Amerikoje ir Viduržemio jūroje, 
tą patį Afrikojedaugbrutalesnėm 
priemonėm padarė raudonieji ki
niečiai. Jų premjero Ču En-lai 
vizitas sutapo su neramumais vi
soje eilėje Afrikos valstybių. Ko
munistai ne tik įsitvirtino Zanzi- 
bare ir sukurstė eilę sukilimų, į 
bet ir "įkvėpė" Ghanoje pačios 
vyriausybės pravestas riaušes ir 
demonstracijas prieš amerikie
čius. Ghana išvarė amerikiečius 
profesorius, nepriėmė JAVam
basadoriaus, norėjusio dėl topa
reikšti protestą ir pan. Ameri
kiečiai į tai reagavo atšaukdami 
savo pasiuntinį. Žinoma, tokia 
reakcija visai nedaro įspūdžio lau
kiniams, pripažįstamiems tik 
nuogą jėgą. Kas gi tuo siekiama? 
O gi įrodyti visam pasauliui, kad 
JAV yra tik "popierinis tigras", 
ką kiniečiai jau seniau teigė! 
Kaip jau ne kartą Dirvoje nurodė
me, "Taikinga koegzistencija" 
komunistam tėra tik daugiau ra
finuota kovos dėl viešpatavimo 
visame pasulyje forma.

♦♦♦
Pagalvojimo vertas ir sovietų 

bei Kinijos komunistų veiklos su
tapimas. Oficialiai santykiai tarp 
Maskvos ir Pekino yra labai blo
gi. Joseph Alsop teigia,, kad tie 
santykiai jau pasiekė tokią fazę, 
kad galima laukti visko. Esą, so
vietai jau pradėję koncentruoti sa- T 
vo kariuomenę prie Kinijos šie- j 
nos. Anot Alsopo, žinovai nema
no, kad ten galėtų kilti koks gink- i 
luotas konfliktas, tačiau jie neiš
skiria ir tokios galimybės. Bet i 
jei taip, jei pasaulio komunistą * 
turi pasirinkti tarp Maskvos ir 
Pekino, kaip tada išaiškinti fak
tą, kad Chruščiovas praeitą sa
vaitgalį priėmė Siaurės Vietnamo 
komunistų partijos CK sekreto
rių? Juk tas turėtų važiuoti tik į 
Pekiną. Atrodo, kad sovietai su 
kiniečiais yra linkę ne tiek susi
mušti tarp savęs, kiek pravesti 
draugiškas soc-lenktynes, kuris 
daugiau pakenks JAV: sovietai pri
dengtam ir rafinuotom priemo
nėm, patys neišeidami j frontą, 
ar kiniečiai, veikdami atvirai ir 
primityviai?

Kas naujo// J/ •

* PRANCOZUAI PRIPAŽINUS 
PEKINO REŽIMU ir užmezgus 
diplomatinius santykius, tauti
nė Kinijos vyriausybė Formo- 
zoje tuo pat metu nutraukė di
plomatinius ryšius.

* ATRODO, kad gali nie
kais NUEITI visa JAV siekiamo
ji Kubos ekonominė blokada. Juo 
toliau, juo platesnius prekybinius 
ryšius su tuo kraštu mezga JAV 
draugai. Kubos prekybinės misi
jos siaustė siaučia po Angliją,
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DaiL Vlado Vijeikio piešinys

Apie Big Charlie, Trečiąjį Pasaulį
ir Lietuva

Didžiajai Revoliucijai auštant, 
Prancūzijos viešąją opiniją iš
judino maža, iš pažiūros nereikš
minga, brošiūra, pasirašyta ku
nigo Sieyes, ir užvardinta: "Kas 
yra Trečiasis Luomas? -- Jis 
yra viskas, jis skaitomas nielm, 
o jis nori būti šiuo tuo." Sieyes 
reikalavo, kad du ano meto Di-

Prancūziją, Italiją ir Ispaniją, 
plėsdamos perkamų pramonės ga ■ 
minių sąrašą.

Kuba privalės turėti labai gerą 
cukraus derlių, kad už visa tai 
užmokėti.

Laiškas iš Paryžiaus

ALGIRDAS I. GREIMAS

dieji Luomai -- Aristokratija ir 
Dvasiškija, truputį susigūžtų, su
sispaustų, padarydami vietos ir 
taip vadinamajam Trečiajam Luo- 
mui-buržuazijai. Didieji nesupra
to, ar nenorėjo suprasti. Ir žino
te, kas iš to išėjo: giljotina pra
dėjo kapoti galvas, ir Trečiasis 
Luomas, tenorėjęs būti tik šiuo 
tuo, pasidarė viskuo.

Į šitą štai revoliucinį mitą 
prancūzai daro aliuziją, du treč
dalius visos žmonijos, taip vadi
namąsias neišsivysčiusias tautas 
vadindami "T rečiuoju Pasauliu".

VILNIUJE Į milicijos raštinę atėjęs žmogus skundžiasi bu
dinčiam, kad buvo dviejų ginkluotų vyrų gatvėje sulaikytas ir nu
vežtas j Panerius, apiplėštas ir paliktas pusnuogis...

— Kodėl gi tu nesišaukei pagalbos, kai tave gatvėje sulaikė? 
-- klausia budintis.

-- Aš maniau, kad esu areštuojamas!...

~TAll •JvU

GUANTANAMO

Neužmirštamos Yaltos Konfe
rencijos dėka, žmonija tapo pa
dalinta į du pasauliu: į laisvąjį 
ir socialistinį pasaulius. De 
Gaulle Į tą konferenciją, kaip ži
noma, nebuvo pakviestas, ir Pran
cūzija skaito, kad šis pasaulio pa
sidalinimas į dvi "įtakos zonas", 
Į dvi imperijas, jos neliečia ir ne- 
užangažuoja. Ir visi de Gaulle po
litiniai ėjimai liks nesuprantami, 
visa jo vingiuota politika -- be
prasmiška, neišryškinus visųpir. 
ma pagrindinės Prancūzijos Po
litinės linijos: visomis jėgomis 
kovoti prieš Yaltos nutarimais 
sukurtą pasaulį.

Nereikia, manau, aiškinti, kad 
takia politika, kaip ir visos poli
tikos, yra egoistiška, siekianti 
visų pirma naudos ir didybės 
Prancūzijai, norinti atgauti jai 
jos seną vietą pasaulyje. Tačiau 
nereikia užmiršti, kad ši poli
tika, kovojanti prieš Yaltos kon
ferenciją, tarp kurios aukų randa
si ir Lietuva, ypač tokiu mo
mentu, kai Kennedy ir jo pali
kuoniai bando atstatyti senąją Roo- 
sevelto ir Stalino draugystę, pri
valo dominti ir mus. Štai kodėl, 
atsakydamas Į Dirvos redakcijos 
pakvietimą, pasiėmiau pakalbėti, 
iš anapus Atlanto, apie dažną ame. 
rikietį piktinančią generolo de 
Gaulle pasaulinę politiką.

Keista, kai pagalvoji, net tra
giškas yra asmeniškas de Gaulle 
likimas. Sis aklai klausyti išmo
kintas karininkas sukyla prieš 
Prancūzijos maršalą. Aristokra
tas, nors ir smulkiųjųbajarųkil
mės, jis priverstas vesti libera
linę, socialinės pažangos vidaus 
politiką. Konservatorius ir im
perialistas, jo pirmoji užduotis,

- Ar nemanai, kad Castro galėtų dažniau nutraukti vandenį! (Nukelta į2 psl.)



JUOZAS BERTULIS

Jauna ir garsėjanti solistė IRENA STANKŪNAITĖ, dainuoja Lietu
vos Atsiminimų radijo 1000 programos minėjime.

Vyt. Maželio nuotrauka

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS 11 Nr.
Tarp Šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

18 Nr. - 2

PARAMA
5th 83.98
5th 8 .98
5th 8 *98

3. NAPOLEON Vermouth, Import.
from France

5. PORT. SOUTHERN. REINE Wine

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France

7. LIEBFRAUMILCH W ne
8. BORDEAUX Wine .Red or White

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.

(Atkelta iš 1 psl.) 
sugrįžus į valdžią, yra — dekolo- 
nizuoti visą prancūzišką Afriką, 
skubinti Alžiro išlaisvinimą ir • 
kasmet išmetamais šimtais mili
jonų dolerių remti Ben Bella ku
riamą socialistinį režimą. Už
kietėjęs anti-komunistas, jis štai 
prancūzų socialistų partijai vi
sais perkūnais griaudžiant, tiesia 
ranką pačio griežčiausio komu
nizmo kraštui — Kinijai... Jokie 
psichologiniai tyrinėjimai neiš
aiškins de Gaulle pasirinkto politi
nės Kalvarijos kelio.

Daug kas bando išaiškinti de 
Gaulle politiką jo neapykanta Ame - 
rikai. Tai, žinoma, irgi nerimta; 
didelis žmogus negrindžia savo 
pasaulinės politikos asmeniškais 
sentimentais. Nors ir reikia pri
pažinti, kad Amerikos jis,tur būt 
nenešioja kaip amžinosios mei
lės, savo širdyje. Nereikia už
miršti, kad Amerika per visą ka
ro metą atvirai palaikė Petai- 
ną prieš de Gaullį. Nereikia už
miršti, kad Rooseveltas, apsisto
jęs Casablanca mieste (tuo metu 
Prancūzijai priklausiusiame Ma
roke), pakvietė de Gaulle atvykti 
su juo pasikalbėti; į tai deGaulle 
atsakė sausu komunikatu, kad 

■Prancūzijos valstybės galva ne
gali priimti pakvietimų atvykti 
pas save. Prancūzai, o tuo labiau 
de Gaulle, neužmiršo ir Eisen- 
hoverio įsakymo evakuoti ką tik 
išlaisvintą Strasburgą ir de Gaul
le atsakymo: įsakymo prancū
zų dalinių vadams neklausyti Ame
rikos karininkų — alijantų --pa
rėdymų. -- "Draugiški" Prancū
zijos santykiai su Amerika nėra 
jokia naujiena: jie ilgą laiką bu
vo pridengti mandagumo formulė
mis, amžinos prietelystės prie
saikomis; jeigu jie dabar rodo sa
vo apnuogintą veidą, tai dėl to, 
kad de Gaulle manymu, atėjo lai
kas gėdingumo skraistę nutrauk
ti, kad nepasitikėjimo ir nemei
lės rodymas Amerikos atžvilgiu 
politiniai apsimoka. Kennedy tai 
buvo puikiai supratęs ir prieš mir
tį privačiai kalbėdamasis su vie
nu žymiu prancūzų žurnalistu, pa - 
reiškė jam, kad jis viską dary
siąs, idant nebeduoti de Gaulliui 
progų demonstruoti pasauliui sa
vo įtemptus su Amerika santy
kius. Rendez-vous jau buvo pa
skirtas, ir jeigu Kennedy dar bū
tų pagyvenęs kokį porą mėnesių, 
visa spauda dabar iš naujo kal
bėtų apie amžiną Amerikos ir 
Prancūzijos draugystę...

Yra ir tokių tarptautines poli
tikos komentatorių, kurie tvir
tina, kad de Gaulle politika iš vi
so neturi jokios vientisos linijos, 
kad tai tik grabaliojimasis už kiek
vieno pasitaikiusio šiaudo, norint 
parodyti pasauliui, kad Prancūzi
ja vis dar yra. Vos sugrįžęs į val
džią, de Gaulle pasiuntė Eisen- 
hoveriui konfidencialų laišką siū
lydamas triumviratą pasauliui 
valdyti; Amerikai atsisakius įsi
leisti Prancūziją, jis išgalvojo 
Prancūzijos - Vokietijos ašį; jai 
nepavykus, štai dabar jisai ieško 
sąjungos su Kinija ir kalba apie 
Trečiąjį Pasaulį, kurio gynėju 
ir globėju būti esanti didžioji 
Prancūzijos misija.

Gen. de Gaulle

Taip reikalai atrodo iš pavir
šiaus, O giliau pasižiūrėjus, jie 
daug komplikuotesniaispasireiš- 
kia. Imkim kad ir šią pačią nau
jausią — silpnojo,ir badaujančio 
pasaulio gynimo - politiką. De 
Gaulle grįžtant Į valdžią, 1958 m. 
buvau aš užsienyje ir galėjau iš 
arti stebėti Prancūzijos užsienio 
politiką ekonominiai atsiliku
siuose kraštuose. Kaip ir kiekvie
na stambesnė valstybė, Prancū
zija turi prie savo ambasadų pa-

tarėjus kultūriniams ir techninio 
bendradarbiavimo reikalams. De 
Gaulle vyriausybė paveldėjo visų 
tokių patarėjų korpusą, kurie — 
Prancūzijoje, tai ne paslaptis, 
daugumoje buvo kairiųjų ar net 
labai kairiųjų pažiūrų. Tai jauni 
žmonės — tarp 30 ir 40 metų, 
dažniausiai pirmaisiais išlaikę 
pačius aukščiausius ir sunkiau
sius universitetinius konkursus 
-- filosofai, istorikai, literatai 
-- palikę savo mokslinę garan
tuotą karjerą tam, kad važiuoti 
i tolimus atsilikusius kraštus, 
traukiami anuo metu taip madoje 
buvusio intelektualų pašaukimo 
-- dirbti konkretų, realų darbą, 
o ne vien gargarizuotis žodžiais. 
Jie neturi diplomatinio statuso, 
jokia karjera jiems negarantuo
ta. -- Visi mes laukėm, kada nau
ja dešiniųjų valdžia pradės paga
liau "valymą" ir statys savo žmo
nes į "nepatikimųjų" vietą. — O 
tačiau jokio "valymo" nebuvo, 
greičiau tik padrąsinimas toliau 
varyti savo darbą. — De Gaulle 
politika Trečiojo Pasaulio at
žvilgiu, tai ne šiandieninis atra
dimas, jau prieš šešis metus jis 
gerai žinojo, ko jis nori, ir ku
ria kryptimi jis visą politiką 
veda.

Daug kam, ypač Prancūzijoje, 
visai nesuprantama jo politika 
Alžiro atžvilgiu. 25.000 pran
cūzų, žuvusių šio paskutinio ko
lonialistinio karo metu, milijonas 
prancūzų, išmestų Į gatvę ir pri
verstų iš naujo kurti savo gyve
nimą — o de Gaulle leidžia mili
jonus, ne tik kad padėti išsilai
kyti nepriklausomai Alžiro val
džiai, bet kurti jiems patinkant! 
režimą. O politika čia kartu ir 
paprasta ir komplikuota: Prancū
zijos politika Alžiro atžvilgiu -- 
tai pavyzdys visam Trečiajam Pa
sauliui, tai įrodymas, kaip Euro
pa moka leisti nepriklausomoms 
tautoms laisvai tvarkytis. "Aš 
savo pašonėje neįsitaisysiu sau 
naujos Kubos", —yra pareiškęs 
de Gaulle viename privačiamepa
sikalbėjime. O rezultatai jau ma
tosi. Fidel Castro šnekasi su 
prancūzų žurnalistu, šis socia
listas, taigi — anti-gaullistas ir 
kritikuoja de Gaulle: O Castro jį 
pertraukia ir sako jam: o vis 
dėlto aš daug duočiau, kad galė
čiau savo pašonėje turėti deGaul
le, o ne Ameriką. Kinijos minis* 
teris pirmininkas lankosi Afri
koje, Mali valstybėje, kurią valdo 

. ekstremistinė socialistų partija 
(galima sakyti: 80*7°komunistinė). 
Jo atvykimo dieną valdžios ofi
ciozas paskelbia vedamąjį 
straipsnį, kurį radijo pakartojo 
tą pat dieną net keturis kartus. 
O jo tema: de Gaulle vienas 
supranta Afriką; Prancūzija -- 
didžiausias visos juodosios žmo
nijos draugas. Nasseris pasikvie^ 
čia priėmimo metu prie savęs 
Prancūzijos ambasadorių ir sako 
jam taip, kad visi girdėtų: de 
Gaulle įvykdė didžiausią mano 
gyvenimo svajonę — visam pašau 
liui paskelbti tautų nepriklauso
mybę.

Nežinau, ar Amerikos spauda 
informuoja jus pakankamai apie 
tai, kokioje paraku kvepiančio
je padėtyje randasi šiuo metu Lo. 
tyniškoji Amerika, o ypač Cen- 
tralinė Amerika. Tas pats pran
cūzas socialistas aplankė nese
niai visąCentrinę Ameriką, visus 
šių kraštų revoliucionierių liz
dus. Jis bandė su jais kalbėti 
apie Sartre, o jie jam sakė: Sar
tre -- tvarkoj, jis savo vietoj, 
mes jį gerbiam ir mylim, bet pa
kalbėk mums apie de Gaulle ir 
jo politiką. Žurnalistas su nuste
bimu turėjo konstatuoti, kad žmo-

NAUJAS JNASAS į KULTURINĮ 
GYVENIMĄ.

Graikų kultūros žydėjimo pe
riode (apie VII amž. prieš Kr.), 
žmogaus dvasinė, balso meninė 
ekspresija buvo išreiškiama daž
niausiai paties kūrinio autoriaus. 

^Olimpiniuose žaidimuose minia 
stebėjo, entuziastingai priėmė ir 
įvertino. Bet, deja, tas kūrinys 
mirė drauge su interpretatoriaus 
pareikštos ekspresijos paskuti
niais akordais.

Visai kitokioje padėtyje buvo 
solistai pradedant XIIšmt. po Kr. 
Su neumų (primityvios gaidos) 
pagalba buvo apytiksliai užrašo
mos melodijos. - Tame periode 
iškilo riteriai-dainininkai, mi- 
nesingeriai, trubadūrai, truve- 
rai ir meistersingeriai. Žymes
niųjų asmenų vardai minimi mu
zikos istorijoje. Veikalus jie ar
ba patys kurdavo, arba kiti jiems 
paruošdavo.

šiame technikos amžiuje, vei
kalus kuria dažniausiai kiti. Vie
nok nemaža yra ir tokių (ypač 
muzikos srityje), kurie patys ku
ria ir patys atlieka (pav.; Paga
nini, Chopin, Liszt, Rubinstein 
ir daug kitų). Kūriniai šiandien, 
yra užfiksuojami netik ženklais 
(gaidomis, arba raidėmis, o ba
letas filmoje), bet taip pat ir 
mašina (magnetofoniniais rekor- 

nės, kuriems dar vos prieš metus 
vienintelė politinė problema 
buvo: ką pasirinkti -- Rusiją ar 
Kiniją, dabar jau sau statosi klau
simą: o gal gi ir Europa gali 
mums padėti, gal galima apsi
eiti be rusų ir kiniečių?

(Pabaiga kitame numeryje) 

deriais). Veikalo atlikimo eks
presija tuo būdu yra užkon
servuojama, ir jąja galima gė
rėtis, klausyti šimtus kartų.

Maža to, lietuviškos filmos 
kartūno iniciatorius a. a. Vytau
tas Stasiūnaitis, gavęs rašytojo 
Algirdo Gustaičio idėją (tekstą), 
buvo įpusėjęs pagaminti filmą 
lietuvių kalbai išmokti pradžia
moksliams. Tai būtų naujas bū
das duoti pamokas, — filminiu 
būdu. Deja, staigi mirtis iš mū
sų tarpo atėmė tą nenuilstamą 
entuziastą ir būtų labai gaila, 
jeigu ši idėja dingtų, lyg senų
jų graikų meho triumfatoriųpas
kutiniai muzikos garsai.

Kiekviena tauta stengiasi už
fiksuoti, ką pas save turi ge
riausio, ir tą iškelti svetimųjų 
tarpe.

Bet vieni žodžiai be argumen
tų, — yra dulkėtas vėjas, kuris 
svetimiems laikinai uždaro akis. 
Realūs faktų įrodymai tegali lip
dyti apie mūsų kultūros lygį. Ta
me labai dėkingai mums ateina 
į talką įv. rekorderiai. 3 metų 
mergytės IrutėsGečiutės įrekor- 
duotoji plokštelė yra pasaulinė 
sensacija. Be abejo, po jos at
siras ir daugiau tokių, bet kol 
kas ši plokštelė yra pirmoji iš 
mūsų tautos dukrų.

Dainoje, instrumentalinėje 
muzikoje, įrekordavimai buvo 
daromi gana seniai. Žodinėje gi 
literatūroje (ypač lietuvių kal
boje) nesenai tepradėjo pasi
reikšti. Iš pirmesniųjų pasiro
dė Montrealio Dramos Sambūrio 
1960 m. įrekorduota plokštelė: 
"Baltaragio Malūnas", ir vėliaus 
"Milžino Paūnksmėje",

Jono Karvelio Prekybos Na
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ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* nors kubos fidel cast

ro ir bandė aiškinti, kad vandens 
nutraukimas amerikiečių bazei 
buvo tik priemone išreikalauti 
Kubos žvejų, "paklydusių" JAV 
vandenyse, paleidimui, tačiau vi
si faktai rodo, kad buvo išbandy
tas dar vienas planingas prez. 
Johnsono "nervų išbandymas". 
Panamos, Kipro, Afrikos, Viet
namo ir eilė kitų problemų suda
rė gerą progą tokiam bandymui, 
kad ištyrus, kaip naujasis pre
zidentas reaguos.

Kad Kubos žvejai "paklydo" 
vykdant Castro įsakymą, buvo įro
dyta jų pasiruošimu ir apsigink
lavimu tam žygiui, kurį juos išly
dimieji pareigūnai pavadino "is
torinės ir ypatingai svarbios 
reikšmės" turinčiu...

Prezidentas Johnsonas reaga
vo ūkiškai aprūpinant bazę ge
riamu vandeniu ir atleidimu Ku
bos tarnautojų, kas Castro re
žimui kainuos virš 5 
į metus.

* RAUD. KINIJOS 
deda visas pastangas, 
truoti savo agentais JAV kinie
čių bendruomenę. Pagrindinis 
tikslas -- išgauti kuodaugiauda- 
vinių apie atominių ginklų gamy
bą. Tai tvirtina FBI direktorius 
J.E. Hooveris "Harvard Busi- 
ness Reviev" straipsnyje.

* US NEWS & WORLD RE
PORT rašo, kad Vyr. Teismo 
pirmininko išsireiškimas, jogkai 
kurie liudijimai J.F. Kennedy 
žudiko Osvaldo byloj turės būti 
užantspaudjuojami ir laikomi pa
slapty, komentuojamas kaip įro
dymas, kad Osvaldas buvo nusam - 
dytas Sov. Sąjungos. Tuos duome
nis, esą, reikia slėpti JAV užsie
nio politikos sumetimais.

mil. dol.

AGENTAI 
kad infil-

mai išleido Stasio Santvaro ir 
Ant. Gustaičio poezijos kūrinių 
įrekorduotą plokštelę. Veikalus 
atlieka patys autoriai.

Kai kas gal pasakys: "O ko
kia iš to nauda, nematant vaidi
nimo?". Naudos rasim apsčiai.

Besiklausant gali ramiai savo 
mintyse vystyti fantaziją.

Paskleidžiami plačiau mums 
žinomieji rašytojai. Apie juos 
ne vienas yra skaitęs, bet jų 
negirdėjęs.

Su jais galima supažindinti ir 
svetimuosius. O esant reikalui 
per juos galima patiekti lietuvių 
kalbos meninį žodį.

Poilsio metu, uždėjęs plokš
telę, jausiesi esąs ne vienas.

Labai naudinga priemonė lie
tuvių kalbos pamokoje. Mokiniai 
vaizdžiai susipažįsta su aiškia 
lietuvių kalbos tarsena, kirčia
vimais, niuansavimais, loginiu 
centru ir t. p.

Praturtinami kalbotyros, tau
tosakos ir kitokie archyvai (Liet.- 
Muzikologijos Archyvas, Pasau
lio Lietuvių Archyvas, Etnogra
finis Skyrius ir t. t.).

Autoriams nuėjus amžinybėn, 
jie dar ilgą laiką savo kūryba gy
vens mūsų tarpe.

Tiesa, yra nemažai poetų, ku
rie turi daugiau ekspresijos 
plunksnoje, nei gyvame žodyje 
(Maironis, Ad. Jakštas, ir daug 
kitų), Pasitaiko, kad pašaliniai 
poeto mintis perduoda geriau, 
gyviau, vaizdžiau negu patys au
toriai, bet esant autoriui, nepa
togu iš jo pasisavinti teisių.

Jono Karvelio Prekybos Na
mai yra atspausdinę veikalų, ku
rie leidėjui apčiuopiamos naudos 
neduoda. Užtat jam teikiamas 
pagarbos vardas už paskleidimą 
lietuvių menininkų kūrinių.

Žodinės kūrybos plokštelės tu
rėtų būti mielos ir brangintinos 
ne mažiau už muzikines.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

GALVOS0KIO 10 NR. SPRENDIMAS
Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: 1. Kairėje sėdinčios moters 

rankovėje yra daugiau raukšlių. 2.Moters antakis pakeltas. 3. Juodai 
apsirengusios moters kairioji rankovė ilgesnė..4. Jos mažasis piršte
lis sulenktas. 5. Jos laikomas plunksnakotis storesnis. 6. Gilumoje 
ant stalo vokų krūvelė apačioje siauresnė. 7. Prieky esančioj krū
velėj trūksta vieno voko.

4. Popular GERMAN VSOP Brand

2. KRON BRANNVIN AOUĄVIT švediška..
L STREGA — Lictuer, Import. from Italy.... 5th e** rrT$5.7o

5th 83.98

5th $1.19
5th $1.69
5th . $ .69
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Ištaria* i.

tlutuvot Taryba aavo poHdjje raaario 16 d. 1919 I. riaau balau ta
ura kreipti*: i Ritei jo*. Vokieti jot ir kitu ralstyblu ryrlaueyUa Niuo 

parslikiau:
Lietum* Terybe;*^enint*l» 1 teturiu Uutoe atstorybd.readesoe 

pripalintaja tautu epsieprendiao teise ir lietusiu Vilniaus konferencijos 
nutariau rufekjo atn. 10-23 d. 1917 artais,skelbia atstumti neprillau- 
sosa deaokratintais puantais sutvarkyta Lietuvos valstybe su sostins 
Vilniuje tr t* valstybe stskirlanti nuo visu valstybiniu ryiių,kurie 
yra buvę su kitoms Isutoats.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia.kad Lietuvos valstybes paim
tus ir jos santykius su kltoais valstybėms privalo galutinai nustatyti 
kiek galias greičiau sušauktas steigiaaasls seimas,dsuokratiiiiu budo 
vtw jos gyventoju išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai .........................................

vyriausybei,prato prtpallnti nepriklausoma Lietuvos valstybe.

MUMS TAKI PRAMINUSIEMS...
1918 m. lapkričio 14 d. Valstybės Taryba visuomenei ir 

spaudai pristatė pirmąją Lietuvos vyriausybę. Taigi, ne
mažas laiko tarpas turėjo praeiti, kol Vasario 16d. Aktas 
tapo kūnu. Čia talpiname tą ja proga Valstybės Tarybos pir
mininko Antano Smetonos kreipimąsi | susirinkusius. Kal
ba atspausdinta A. Merkelio parašytoje prez. A. Smetonos 
monografijoje.

Gerbiamieji)
Lietuvai atėjo pati rimtoji valanda tapti vėl nepriklausoma, sava

rankiška Šalimi, kokia ji yra kitados buvusi. Kad mes jaučiamės esą 
visiškai arti tos seniai visų lietuvių trokštamos laisvės, tai reikia pa
dėkoti prakilniems mūsų tėvynės sūnums ir dukterims, savo vargin
gais darbais gaivinusiems apmirusią Lietuvos dvasią. Jie vyko j tą 
laisvės idealą neapsakomai sunkiais keliais, įsižiūrėję | j|, kaip 1 
šviesią, toli ir aukštai žvilgančią žvaigždę. Beeidami ten,jie ir galą 
gavo, bet, patys Žadami, pramynė mums taką, šiandien jau vieškeliu 
virtusj. Garbė jiems, tiems mūsų tėvynainiams!

Karo nukamuotas pasaulis trokšta rimties, santaikos ir poilsio. 
Didysis gaisras, kilęs prieš kelerius metus, jau gęsta, bet dar ne- 
išblėsęs. Karingasis ūpas visur jau slūgsta. Akloji pajėga, kuri ne
išmano nei gailesčio, nei meilės, turi nusileisti prieš teisybę. Ly
gybė žmonių, laisvė tautų -- toks šauksmas yra dabar girdėti visur, 
ir jis ima viršų visose šalyse, visose pasaulio dalyse. Visi, karštai 
vaitodami, stengiasi išsivaduoti iš po sunkių sunkiausios karo naš
tos. Iš po griuvėsių suirusių milžinų valstybių kyla užmirštosios 
tautos ir reikalauja teisės savo asmeniui apsispręsti. Jų skaičiuje 
pasirodo ir Lietuva, kuriai lemta keltis iš mirusiųjų tarp nedėgulių 
smalkių pritvinkusiame ore. Pirmykščiai mūsų šalies bendravimo pa
matai nebetinka, tuo tarpu senųjų vieton naujų dar neturime. Mūsų 
kraštui, kuriame karas yra palikęs daug sprogstamos medžiagos ir 
sukėlęs daugybę svaigstamų garų, graso netvarkos gaivalas. Tik 
stipriai nustatyta tvarka, palaikoma visų krūvon sutelktų šalies pa
jėgų, testengs j| apsaugoti šiuo pavojingu metu nuo baisaus sukrėto.

Tai jaučia ir mato Valstybės Taryba, iškėlusi aikštėn nepriklau
somos Lietuvos obals| ir lšsergėjusi j| ligi šio laiko. Kaip sunkiomis 
Aplinkybėmis turėjo darbuotis V. Taryba, paaiškės tada, kada šalis 
susilauks tikros žodžio laisvės. Jai teko pergyventi daug sunkių va
landų, labiausiai tada, kai reikėjo nebeatidėliojant ryžtis.

Jei plačiai Lietuvos visuomenei daugelis V. Tarybos žingsnių 
liko nesuprantamų, tad yra kaltas sunkus mūsų šalies karo stovis. 
Būdama visą laiką atkirsta nuo visuomenės ir neturėdama jokių tie
sioginių ryšių su ja, negaudama laisvės žodžio spaudoje, V. Taryba, 
užpuolama iš vienos ar iš kitos pusės, negalėjo atsiginti ir tikra 
Šviesa nušviesti tai visuomenei savo rimtesnių politikos žygių, nega
lėjo viešai parodyti savo {temptų pastangų šalies padėčiai pagerinti.

Paskutiniai karo atsitikimai greitais žingsniais veda kariau
jančius | santaiką. Visi ruošiasi ją sutikti, reikia ruoštis ir Lietu
vai, nors ir nekariavusiai, bet be galo daug dėl to nukentėjusiai. V. 
Tarybai, kuriai lietuvių konferencija pernai metais uždėjo pareigą pri
vesti Lietuvą ligi Steigiamojo Seimo, t enkit pirmą kartą išeiti 
viešumon: sudaryti valdžią, leisti laikinius {status, kurie laiduotų 
Lietuvos visuomenei piliečių teises, asmen| ir turtą, ir išlaikytų 
pereiginiu metu tvarką šalyje. Tai nelengvas uždavinys Tarybai. Nors 
ji jaučiasi netobula esanti tam tikslui šalies atstovybė, visų pirma 
jaučiasi Permaža savo skaičiumi esanti, tačiau nei laikas, nei aplin
kybių rimtumas neleidžia jai delsti, priešingai, visos aplinkybės vers
te ją verčia, nieko nelaukiant, ko greičiausiai griebtis nebeatidėtino 
darbo. Tobulesnę atstovybę tegalės duoti Steigiamasis Seimas, renka
mas visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu. Tuo tarpu V. Tary
ba, tik šiaip taip apsitvarkiusi, turės greitu laiku pasipildyti naujais 
Lietuvos piliečių nariais be kalbos ir tikybos skirtumų ir pasipil- 
džiusi rūpintis drauge su vyriausybe ko greičiausiai sušaukti Seimą. 
Mes tikimės, jog netrukus ir mažumos ryšis iš vieno su mumis imtis

r ▲ v

Šio turinio aktas prieš 46 metus buvo paskelbtas Vilniję, atku
riant Lietuvos Nepriklausomą valstybę.

VILNIAUS KONFERENCIJA
Epizodai iš Lietuvos Ne

priklausomybės atstatymo 
laikų.

A. MERKELIS 
(Prezidento Antano Smeto

nos monografija).•
Lenkijos nepriklausomybės pa

skelbimas, plačiai užsienyje ir 
krašte plintąs Lietuvos nepri
klausomybės siekimas ir nuolat 
didėjąs žmonių nepasitenkini
mas okupaciniu režimu vertė vo
kiečių karinę valdžią keisti poli
tiką, ir ieškoti glaudesnio ryšio 
SU okupuotu kraštu. Tam tikslui 
jie mėgino patys sudaryti krašto 
atstovybę iš jiems patikimų žmo
nių. 1917 m. birželio 2 d. vokie
čių spaudos biuras per vietinius 
laikraščius paskelbė, kad"Ober- 
befehlshaber Ost hat die Bildung 
dės litauischen Vertrauensrates 
genehmigt, der aus angesehenen 
Maenner Litauens bestehen soll" 
(Vyriausioji Rytų karo vadovybė 
leido sudaryti Lietuvių Patikėti
nių Tarybą, kuri susidės iš įžy
mių Lietuvos vyrų).

Tą Tarybą iš lietuvių ir kitų 
tautų žmonių mėgino sudaryti pa
ti vokiečių karinė valdžia. Tam 
reikalui ji kreipėsi | J. Basana
vičių, vysk. Pr. Karevičių ir A. 
Smetoną, kaip labiausiai kraštui 
Žinomus ir autoritetingus žmo
nes, prašydama tai tarybai nu
rodyti kandidatus. Tačiau visi jie 
griežtai atsisakė, nes toji taryba, 
kaip tariamoji krašto atstovybė, 
dirbdama prie vokiečių karinės 
valdžios, būtų tik jos įrankis siek
ti savo politiniams tikslams — 
prijungti Lietuvą prieVokietijos. 
Tokia, vokiečių sudaryta ir jų 
tikslams tarnaujanti, taryba bū
tų žalinga Lietuvos laisvės sie
kimams, ir nė vienas lietuvis 
patriotas nesutiko joje dalyvau
ti.

Kad Lietuvos Taryba galėtų 
atstovauti ir ginti krašto reika
lus, reikšti jos gyventojų valią 
bei siekimus ir turėti jų pasi
tikėjimą, ji privalo būti išrink
ta, bet ne kieno nors skirta. To
kią savo pažiūrą apie būsimą Lie
tuvos Tarybą ir jos uždavinius 
Vilniaus lietuviai dėstė vokiečių 
okupacinei valdžiai, kuri iš pra
džių apie tai nė klausyti neno
rėjo. Vyko ilgos ir sunkios de
rybos, ablems pusėms darant 
šiokių tokių nuolaidų, kol paga
liau okupacinė valdžia leido šauk
ti konferenciją.

Jai organizuoti buvo sudarytas 
komitetas, kurio posėdžiuose 1917 
m. rugpiūčio 1-4 d. dalyvavo 16 
žmonių iš provinci jos ir 5 iš Vil
niaus: S. Kairys, P. Klimas, A. 
Smetona, kun. J. Stankevičius ir 
dr. J. Šaulys. Juose buvo svars
toma konferencijos darbotvarkė 
ir pagrindinės rezoliucijos, ap
tariančios Lietuvos siekimus.

Kadangi okupacinė valdžia ne
leido rinkimų, tai l konferenciją 
nutarta atstovus kviesti tik lietu
vius arba tokius Lietuvos gyvento
jus, kurie savo darbais žino
mi, kaip aiškūs lietuvių tautos 
ir jos krašto gerovės šalininkai. 
Vadovautasi mintimi, kad Lietu
vos likimą pirmiausia turi spręs
ti pačių lietuvių krašto gyventojų 
daugumos atstovai, ir, tik jiems 
nusprendus savo siekimus, bus 
galima tartis su tautinėmis ma
žumomis.

Vokiečių okupacinei valdžiai 
neleidžiant rinkimų, Organiza
cinio Komiteto nariai pasiskirstė 
apskritimis, kur, su vietos vei
kėjais pasitarę, pristatė kandi
datus Politiniam Biurui, o šis 
sudarė konferencijos narių są
rašus, atsižvelgdamas, kad kon
ferencijoje dalyvautų visų luomų, 
srovių ir partijų atstovai.

Konferencijos išvakarėse, rug- 
piūčio mėn. pabaigoje, Reichsta
ge buvo iškeltas klausimas, kad 
Lietuvoje ir Kurše vokiečiai tu
ri keisti ligšiolinę savo politiką 
ir duoti tiems kraštams daugiau 

Lietuvos valstybės atstatymo darbo ir tam tikslui panorės pa
sinaudoti jiems priklausomąja teise ir atsiųsti savo atstovus. Tik vie 
na turime sau gerai Įsidėmėti, būtent: kad, jei pakankamai nesusi
tvarkę šauktume Seimą, tad paskęstume tokioje suirutėje, kuri yra 
apėmusi Rusiją ir ją bedugnėn Jstūmusi.

Bet krašto rimtis ir tvarka pirmučiausia pareina nuo plačios 
visuomenės susipratimo, nuo to, kiek ji palaikys V. Tarybą ir jos 
Įkurtą valdžią, nuo visuomenės mokėjimo ištverti ligi pačios svar
biausios valandos -- Lietuvos likimą lemiant pasaulio kongrese, kur 
bus sprendžiama, ar Lietuva sugebės savitai valdytis, vadinasi, ar ji 
yra priaugusi tapti vėl nepriklausoma valstybe.

Taigi, Lietuvos Steigiamasis Seimas, Vilniuje demokratiškais 
pagrindais šaukiamas, Tautų Sąjunga ir jos tarpe nepriklausoma 
Lietuvos valstybė — tai šio momento obalsis. Kuriuo keliu eis mtisų 
vyriausybė | tą tikslą, kuo ji vaduosis, | j| vykdama, tuojau gausime 
patirti iš vyriausybės darbų programos, kurią mums pateiks minis- 
teris pirmininkas.

savarankiškumo. Tatai paskatino 
Politini Biurą dar prieš konfe
renciją kreiptis l Berlyno centri
nę valdžią ir Į Reichstagą, o taip 
pat susisiekti su užsienio lietu
viais, pasitarti su jais dėl kon
ferencijos darbotvarkės bei re
zoliucijų ir jų atstovus pakvies
ti | konferenciją. Tačiau okupa
cinė valdžia sutrukdė tatai pada
ryti.

Iškilęs tarybos reikalas lie
tuvių veikėjus suvedė | artimes
ni sąlyti su vokiečių okupacine 
valdžia, kuri darės sukalbames- 
nė, nuolaidesnė, linkstanti {kom
promisus. Kalbantis ir derantis 
su ja Lietuvos reikalais, nuola
tos buvo primenamas ir savo lie
tuviško laikraščio būtinumas, nes 
jo neturint, negalima sus teikti su 
visuomene. Pagaliau toks laik
raštis buvo leistas.

1917 m. rugsėjo 6 d., ketvirta
dieni, Vilniuje buvo pradėtas leis
ti Lietuvos Aidas. Jis buvo lei
džiamas tris kartus per savaitę: 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais, su mėnesiniu ilius
truotu Liuososios Valandos prie
du. Jo redaktorium leidėju pasi
rašinėjo A. Smetona. Nuo ketvir
tojo numerio po laikraščio ant
rašte rašoma — vyriausias re
daktorius A. Smetona, artimie
ji bendradarbiai: M. Biržiška, 
P. Bugailiškis, P. Klimas, kun. 
dr. J. Stankevičius, agr. A. Stul
ginskis, dr. J. šaulys ir A. Žmui
dzinavičius. Faktinuoju redakto
riumi iš Pradžių ilgesni laiką bu
vo P. Klimas, o vėliau L. Norei
ka, padedamas kun. J. Tumo ir 
kun. dr. V. Zajančkausko. 1918 m. 
liepos mėnesio vidury buvo pra
dėtas leisti Lietuvos Aido prie
das Mūsų ūkis, redaguojamas J. 
Tūbelio ir P. Variakojo. Lietu
vos Aidas buvo stengiamasi pa
versti dienraščiu, bet, daugiau
sia dėl popieriaus stokos, tai 
sunkiai sekėsi: tik 1918 m. antro
joj pusėje jis kur{ buvo vir
tęs dienraščiu. Jis buvo leidžia
mas ligi 1918 m. pabaigos, ir vi
so labo išleista 214 numerių.

— Dvejus metus varžė karo 
aplinkuma viešaj| lietuvių spau
dos žod|. Pagaliau mūsų krašto 
gyvenimo sąlygos tiek atsimainė, 
kad tapo galima leisti Lietuvos 
Aidas. Gerai numanydami šios 
valandos vairumą ir svarbumą, 
susitelkėme apie j| šiaip inteli
gentai ir kunigai, visi, kurie tik 
pavaldome plunksną, nepaisy
dami nei srovių nei pažiūrų skir
tumo. Visus mus čia yra suspie- 
tęs rimtas mūsų tautos ir mūsų 
gimtosios šalies reikalas. Jei ki
tos šalys ir kitos tautos, daug 
stipresnės ir laimingesnės už 
mus, yra iškėlusios vienybės 
obals| šiuo baisiojo karo metu, 
tad kas bekalbėti apie lietuvius, 
kurių bent ketvirta dalis yra dėl 
{vairių priežasčių noromis ir ne
noromis apleidusi savo tėvynę, 
kurių šviesuomenės yra palikę 
namie tik mažas būrelis, — ra
šė A. Smetona Lietuvos Aido pir 
mojo numerio vedamajame.

Sąlygos, kuriose lietuviams 
tenka darbuotis, sunkios: "ap
linkui karo pėdsakai, visur, kur 
tik žvilgterėsi, liūdna ir grau
du: čia griuvėsiai, žolėmis ap
augę, ten tuščias suirusio gyve-- 
nimo trobesys, vėl kitas koks 
skurdo reginys". Pro tą did| 
skurdą, vargą ir kitokias mūsų 
kraštą užklupusias nelaimes A. 
Smetona mato artėjančios Lietu
vos laisvės viziją ir savo tau
tiečiuose stiprina vilti, kad greit 
Lietuvai bus lemta sulaukti ge
resnių laikų.

— Nuliūdime gimsta geresnės 
ateities viltis: tikimės, kad ant 
tų griuvėsių stos nauja gyvata, 
nebepanaši { tą, kuri yra buvusi 
prieš karą. Lietuva yra be galo 
daug prisikentusi: padėjo kitiems 
šiokiu ar tokiu būdu vilkti ant 
savo pečių karo sunkenybių naš

tą, pavargo, nustojo begalės žmo
nių bei turto. Kas gali jai atly
ginti tuos nuostolius? Vien tik 
jos laisvė. Tad nebenorime grįž
ti Rusijos valdžion, kuri nedavė 
augti nei plėtotis atbundančiai 
Lietuvos sąmonei, nenorime pa
kliūti nei naujo kieno galion,kuri 
naudotų mus savo reikalams. No
rime būti laisvi ir savo rankomis, 
kad ir kitų padedami, atstatyti nu
niokotą Lietuvą, --dėstėA.Sme
tona lietuvių tautos siekius.

-- Nepriklausomos, savaran
kiškos Lietuvos geisti mes turi
me teisės, ir tautų laisvės 
vardu. Mes turime vilties, jog 
tas mūsų geismas pagaliau bus 
patenkintas, nes doros dėsniai 
bei teisė turėtų gauti viršų ant 
valstybių pajėgos. Dėl to pat yra 
suprantama, jog negali grjžti se
novės Lietuva nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrų. Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštystė, buvusi. kitados 
mūsų protėvių sudaryta, bėra 
mums brangus istorijos atsi
minimas. šiandien mes norime 
Lietuvos tomis ribomis, kuriose 
iš senų senovės gyvena lietuvių 
giminė. Svetimieji tad gaivalai 
bus mūsų tarpe mažuma, kuriai 
turėsime pripažinti tinkamas tei
ses, kaip tat pripažfsta ir kitos 
laisviosios demokratingosios ša
lys. Didžioji Lietuvos Kunigaikš
tystė, kol ji buvo pilna šeimi
ninkė, savo šalyje taip pat nevar
žė nei svetimų tikybų, nei sveti
mų tautų; priešingai, ji davė joms 
laisvai gyventi. Vadinasi, mūsų 
praeitis privalo šiuo atžvilgiu bū
ti paveizdas mūsų ateičiai.

— į visa tat jau šiuo karo me
tu turime ruoštis. Mes jau dabar 
turime akylai žiūrėti ir tartis, 
kas padėtų išsivaduoti Lietuvai. 
Mums visiems kaip vienam rei
kia stovėti to uždavinio akivaiz
doje. Bendrai leidžiamas laik
raštis čia turės būti viena svar
biausių tarimosi progų.

— Tarp kovojančių milžinų 
valstybių Lietuva yra palyginti 
maža, nedidelė šalis. Tad ima ne 
vieną abejojimas, ar jos laisvės 
balsas bus išgirstas. Bet graikai, 
bulgarai ir kitos mažosios tautos 
netaip seniai irgi yra buvusios 
mūsų padėjime, ir vis dėlto pavy
ko joms trokštamoji laisvė įsigy
ti: jas pastatė ant kojų didžiosios 
galingosios valstybės, vaduoda- 
mosios savo reikalais. Jų pavyz
dys stiprina ir Lietuvos viltį.

-- Tačiau Lietuvos atstatymas 
visų daugiausia pareina nuo mū
sų pačių susipratimo: tiek gausi
me laisvės, kiek pasirodysime 
jos verti esą, kiek mes, numany _ 
darni šių dienų sąlygas, mokė
sime { ją eiti. Jau iš anksto ga
lima spėti, jog rasis pačių lie
tuvių tarpe tokių žmonių, kurie 
nesupras valandos rimtumo ir 
nenusimanydami ardys darbą, ki
ti, nelietuviai gimę augę Lietu
voje, bet ne jos reikalus vaiky
dami, stos skersai kelią, vedanti 
mus | laisvę. Mums reikia pa
žinti jų siekimai ir apsisaugoti 
nuo kenksmingų jųjų darbų ir 
žingsnių.

— Karo metu visiems sunku 
gyventi. Sunku ne vien dėl skur
do, bet ir dėl neteisybių, kurių 
niekad nestinga karo metu. Dau
gumas, vargų bei rūpesčių su
spausti, galutinai pasiduoda va
landos jausmams ir nebestengia 
ramiai galvoti, nes skausmas 
ir kartybė aptemdo jiems protą. 
Tad reikia budėti, ir atsiminus 
tatai, nepasiduoti, blaiviai bei 
akylai žiūrėti | pasaulio atsiti
kimus ir tikrai, teisingai jie 
Įvertinti. Tatai nereiškia, kad 
mes turėtume visą šių dienų sto-
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NE VIEN MASKVOJ 
ISTORIJĄ "TAISO"

Vasario 6 d. Naujienų apžval
gininkas ar koks jo pavaduotojas 
taisė V. Sirvydą, išsitarusi, kad 
A. Smetona 1914 metais buvęs la
biau gerbiamas, negu po 1926 me
tų. Naujienoms Smetona ir anks
čiau buvo negeras. Tam Įrodyti 
primena Vasario 16-sios aktą ir 
dėsto:

"Tačiau, ilgai netrukus po 
to Akto paskelbimo, Antanas 
Smetona davėsi išrenkamas 
"Lietuvos prezidentu" ir, 
susitaręs su krikščionių de
mokratų, vadais, Pradėjo Vo
kietijoje ieškoti karaliaus 
Lietuvai —ir karalių susira
do kunigaikščio von Uracho 
asmenyje. Buvo prižadėtas 
jam ir karaliaus sostas ir 
"Mindaugo II" vardas.

Tuo pačiu laiku buvo pasi
rašytas susitarimas su Vo
kietijos kaizerio vyriausybe, 
jog ji suteiks pripažinimą 
"nepriklausomai” Lietuvos 
valstybei tąja sąlyga, kad 
tarp Vokietijos ir Lietuvos 
bus sudaryti nuolatiniai di
plomatiniai, užsienio politi
kos ir apsigynimo saitai." 

Bet: 1) Kaizeris pasirašė Lie
tuvos "pripažinimą" kovo 23, vos 
apie 5 savaites po Vasario 16-sios 
akto. Tas neva pripažinimas buvo 
susietas su Lietuvai nepriimti
nomis sąlygomis, bet sąlygos bu
vo beprimetamos vienašališkai, 
o ne pagal koki nors "pasirašy
tą susitarimą". Netrukus pa
sklido gandas, kad vokiečiai pa
gal tas savo sąlygas kombinuoja 
Lietuvą prijungti prie Prūsijos 
ar Saksonijos.

2) Ieškodama būdų tas vokie
čių užmačias kaip nors supai
nioti, Lietuvos Taryba tos vasa
ros pradžioj nutarė kviesti Ura
chą Lietuvos karalium. Geras ar 
negeras tai buvo nutarimas, kitas 
klausimas, bet faktas, kad iš 20 
Tarybos narių, tik keturi jam pa
sipriešino ir pasitraukė iš Tary
bos. Tačiau, kai tik paaiškėjo, 
kad Vokietija nebepajėgs Lietu
vai primesti nepageidaujamų są
lygų, Urachas tapo nebereikalin
gas, ir visa Taryba lapkričio 
2 d. nutarimą dėl jo kvietimo pa- 
naikino.

3) Tik 1919 metų balandžio4d., 
taigi beveik 13 mėnesių nuo Va
sario 16-sios akto, M. Sleževi
čiui antrą kartą ėmus vadovauti 
Lietuvos vyriausybei. Taryba, 
sutartinai su vyriausybe, iškvie
tė Smetoną iš užsienio ir išrin
ko Lietuvos respublikos prezi
dentu, ne kabutėse, o pagal Ta
rybos priimtą laikinę Lietuvos 
konstituciją.

Tų faktų datos yra užrašytos 
ir, pav., dr. V. Daugirdaitės- 
Sruogienės Lietuvos istorijoj, 
kurią Naujienų redakcija, tur
būt, gi turi savo lentynose.

Naujienų apžvalgininkas, ta
čiau, "ištaisė” istoriją visiškai 
atvirkščiai.

vi užmiršti. Reikia ir čia visa, 
kas galima, pataisyti, išsiaiškin
ti, sutvarkyti. Laikraštis čia yra 
vėl svarbus padėjėjas.

(Bus daugiau)
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Kremlius gali būti ramus
__________ BRONYS RAILA _

"Tauta gali būti rami"... 
Liudas Gira 1925 m.

Lietuvių išeivijos ryšiai ir 
bendravimas su pavergta tauta 
Tėvynėje ne pagal sovietinių gai
dų muziką prasidėjo ir nuolat vy
ko jau gana seniai. Dar žymiai 
anksčiau prieš tai, negu iš ka
napių išniro kitokių "ryšių" ir 
"bendradarbiavimo" Pilypai.

Tik kaip dabar jie pradėjo mus 
mokyti! Jie net pasikėlė proku
rorais ir išaiškino, kad mes visi 
kiti savo brolius Tėvynėje buvo
me "užmiršę" ir jų darbus tik 
"niekinom". Ir tik pilypai dabar 
brolius prisiminė. Tik pilypai iš
sižiojo "bešališkai" sovietinės 
grafomanijos kūrinius liaupsin
ti, pradedant Lenino premija ap
dovanotu Mieželaičiu...

Ir kada "Vienybės” redaktorė, 
o po metų jos leidėja pirmą kar
tą nuvyko j okupuotą Lietuvą per 
Maskvą ir tuo pat keliu laimin
giausiai sugrįžo, tai ne tik bim- 
binė spauda, bet ir V. Sirvydas 
šoko apie tokj nuostabų žygj ra
šyti taip, lyg tai būtų buvusi Vas- 

Jauna solistė I. Mažeikaitė, akompanuojant broliui Tomui, dainuoja 
Los Angeles jūrų skautų baliuje, kuris įvyko vasario 1 d. Tautinių 
Namų salėje. L. Kančausko nuotrauka

co de Gama kelionė j tolimuo
sius Rytus Viduramžių pabaigo
je.

O juk būta nemaža visokių 
kelionių j okupuotą Lietuvą nuo 
1940 metų. Ir taip pat kelionių 
iš Lietuvos J laisvąjį pasaulį. 
Labai keistų kelionių, nesupran 
tarnų užsimojimų, vis be sovie
tinių ar be nacinių vizų, be kan
celiarijose antspauduotų pasų, be 
lėktuvų iš Maskvos, be čemoda
nų su filmų aparatais...

štai dvasia ir tos dvasios skir 
tumai, apie kuriuos dabar niekad 
nė neužsimenama mūsų kolabo
rantų keliamoje "ryšių su kraš
tu" problematikoje. Apie tai nuo
lat kalbama ir minima tik NKVD 
tardymų protokoluose, teismų by 
lose ir enkavedistinių rašytojų 
romanuose...

Mūsų pavergtos tautos tikrąją 
padėtį, kaip lygiai ir okupanto 
politiką pažinti iš objektyvių, tie 
stoginių ir net pirmųjų asmeninių 
šaltinių mes visada turėjom i r te
beturim užtenkamai progų. Šioks 
ar toks, tegu ir labai ribotas gy
ventojų judėjimas iš anapus gele

žinės (Uždangos beveik nuolatos 
vyko į šią pusę. Sovietinės spau
dos ir knygų bado Amerikojetaip 
pat nepastebėta. Net ir su kuk
liais mūsų laiko, kvalifikuotų ty
rinėtojų ir galimybių ištekliais 
mes negalėtume perdaug skųs
tis, kad skendėtume ignoranci- 
joje ir tamsybėje. Jokia Vasco 
de Gama mum nebepapasakojo 
lietuviškų naujienų, kurių iš nie 
kur anksčiau ir tiksliau nebū
tume žinoję.

Kad "krašto" liaudis nors šim
tąją dalimi gautų tiek teisingų 
naujienų apie laisvųjų užsienio 
lietuvių gyvenimą!

★
O vis dėlto ir liaudis Tėvynė

je dar kiek užuodžia mūsų buvi
mą. Daugiau, dažniau ir žymiai 
anksčiau, negu per Tysliavienių 
ir Narkeliūnaičių"ambasadorys- 
tes".

Nes kai prasidėjo gausūs laiškų 
mainai ir dovaniniųpaketų siunti
mai, tieji ryšiai ir susipažinimai 
labai išsiplėtė. Žinoma, tik tiek 
ir ligi tol, kol jie nesudaro pavo
jaus okupantui, ir tik tokie, kurie 
kitais požiūriais neša jam naudą. 
Gausybės prekių gavimas už dyką 
ir dar aukštų muitų sumokėjimas 
iš siuntėjo kišenės tvirta užsie
nio valiuta neša Sovietijos Ūkiui 
ir iždui aiškią naudą.

Antra vertus, laiškų cenzūra 
ir nuolatinis jų sekimas, net fo
tografavimas Maskvoje, lengvai 
sukontroliuoja bet kokią nepalan
kią propagandą. Kiekvienu atve
ju tie laiškai yra geras infor
macijų šaltinis apie sovietinius 
piliečius, palaikančius ryšius su 
užsieniais. Taip susijoti daviniai 
bet kada gali būti panaudoti prieš 
bet kurį asmenį, jeigu jis per to
li iškryps iš leistinų ribų arba 
iš viso nunoks reikalais polici
jai jį likviduoti.

Dovaniniai siuntiniai ir šeimy
niški susirašinėjimai yra visa
me civilizuotame pasaulyje nor
malūs žmonių santykiavimo, o 
šiuo atveju ir žmoniškumo aktai. 
Jie būdavo nepakenčiami, įtarti
ni ar keliamieji išskirtinio dė
mesio tik sovietinės santvarkos 
barbarijoje. Šiaip jau jokios di
desnės politikos jie nepadaro ir 
negali padaryti. Dėl jų Sovietija 
nesubyrės, pavergtos tautos ne
išsilaisvins, Kremliaus gaulei
teriai iš niekur nebus išvyti, Siun. 
tiniai parodo stambų Amerikos 
ūkinės gerovės pranašumą, bet 
tai ir viskas.

Nelengvai dar mane kas įtikin
tų, kad tokios normalios, eilinės 
ar ir tauriai humanistinės prie
monės baisiai daug ką reikštų 
ir pavergtųjų šalių tautinei dva
siai sustiprinti ar greitesnio iš
sivadavimo valiai sukelti. Cen
zūruojamu laišku vienu kitu at
liekamu "žaliakupriu" nieko'čia 
daug nesukelsi.

šie dalykai yra visai kas kita, 
ir priklauso žymiai sunkesnių už
davinių sričiai. Dvasios maišta
vimo ir išsivadavimo valios nuo
taikos tegali būti palaikomos ir 
sustiprinamos tik jų esmę ati
tinkančiu būdu. Būtent, — tik po
litikos, kovingos ideologijos ir 
organizuotos pogrindžio rezisten
cijos priemonėm.

Kaip tarptautinės politikos vin
giai galėjo atsiliepti pavergtų tau - 
tų išsilaisvinimo politikai? Ko
kios idėjos dar buvo gyvos mū
sų tautoje ir ką padėjo nužudyti 
Vakarų pasaulis? Ką mes patys 
pražudėme savo trumparegiš
kumu ir kvailumu? Ar mūsų tau
ta neturėjo užtenkamai ryžtin
gumo laisvei?...

★
Ne, kovinio ryžtingumo ir pa

siaukojimo netrūko mūsų tautai.
Ne kiekviena pavergta euro

pinė dalis iškentėjo tiek skaus
mo ir paniekos, ne kiekviena tau
ta tiek narsiai maištavo prieš 
okupantus ir taip atkakliai kovo
jo už savo laisvę, kaip lietuviai 
be perstojo ilgiau negu dešimt
metį (1940-1952). Tėvynėje tūks
tančiai, iš Vakarų tik vienetai 
ėjo kovoti ir žūti už tautos ne
priklausomybę. Tegu šaiposi kre
tinai ir naujieji kvislingai, — o 
vis dėlto ir iš Vakarų ėjo vy
rai beviltiškon kovon!

Bet plačiajame Sovietų Rusijos 
kalėjime, išskyrus šaunius, bet 
izoliuotus ukrainiečių maištus, 
suderintas sukilimas neiškilo. Be 
demokratinio Vakarų pasaulio tik
ros ar bent ryškesnės paramos, 
mūsų laisvės kovotojai greit pa
siliko vieni. Perdaug nebelygioje 
jėgų nepusiausvyroje mūsų re
zistencijos sąjūdžių kariai paga
liau buvo sovietinių divizijų su
laužyti ir išžudyti. Aktyvioji re
zistencija, tokia herojiška, tokia 
desperatiška, šaltai politiškai žiū
rint kai kuomet tokia neįsivaiz
duojamai "neblaivi" ir neperti- 
kinama, — pasibaigė.

Šio ilgesnio vyksmo tragišką

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą uz. 
visas taupymo sąs
kaitas. 

baigimąsi darniai palydėjo visa 
tarptautinių įvykių ir tendencijų 
raida. Maždaug apie 1955 metus 
paaiškėjo, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nustojo nepažei
džiamumo privilegijos ir toli 
skrendančių raketų monopolio. 
Anglijai remiant, "viršūnių" kon
ferencijose prasidėjo nauja, So- 
vietijai naudinga "taikos ofen- 
syva", nuolaidų, sugyvenimo, 
prisitaikymo ir kultūrinio bend
radarbiavimo siekimai. Atsigai
vino faktinoji Jaltos "dvasia",tik 
ją krikštyjant vis kitokiais vie
tovardžiais.

Skambūs pavergtų Europos 
tautų išlaisvinimo šūkiai palaips
niui ėmė aptilti. Jei dar pasi
girsdavo koks būgno dūžis, tai 
tik kaip orkestrui užbaigiant fina
linius simfonijos taktus.

Po Korėjos karo "paliaubų" pa
sibaigė net ir bolševizmo išsi
plėtimų anuomet populiari "su
laikymo" politika. Indokinija buvo 
padalinta, stambų jos kąsnį ati
duodant bolševizmui. Vėliau, su 
beprasmiškais ir niekad rimtai 
nepanaudotais pasimuistymais, 
Kuba užleista pilnai sovietizaci
jai. Monroe doktrina mirė —Pie
tų Amerikos durys buvo plačiai 
pralaužtos naujam komunizmo 
skverbimuisi.

Po Vengrijos sukilimo, po jo 
šalčiausio išdavimo, pabėgėlių nu- 
rašymo ir kvislingo Kadaro dik
tatūros pripažinimo sovietų pa
vergtasis pasaulis įsitikino, kad 
tokiu būdu jis negalės iškovoti 
laisvės ir galbūt jam nebėra pras
mės šitaip kraujuoti.

Jei Vakarai patys vis daugiau 
ir geresnes sudaro sąlygas savo 
palaidojimui, tai pavergtos tautos 
neis jų gelbėti. Nes visų tų įvy
kių raida ir dvasia pavergtose 
tautose jau išugdė ne tik kartaus 
nusivylimo, bet pasipiktinimo ir 
savo rūšies keršto nuotaikas.

★
Tokiom aplinkybėm kovinė lie

tuvių ir kitų panašaus likimo tau
tų rezistencija nusilpo užsieniuo

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, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

se ir beveik išnyko anapus gele
žinės uždangos.

Dėl to Kremlius dabar gali bū
ti ramus. Jam nėra daug ko jau
dintis. Jis su pasitenkinimu gali 
juoktis ir tyčiotis iš mūsų ir iš 
visų Vakarų. Tatai jis nuo 
seniai jau ir daro. Dar 1946 me
tais enkavedistai mūsų suim
tiems partizanams sakydavo: — 
Durniai jūs durniai! Dedate viltis 
į amerikiečius? Jie jus apgaus...

Tad pavergtųjų tautų naktis ei
na gilyn ir ji vis tamsėja. Jokių 
aušros brėškimų dar nesimato. 
Išskyrus vieną vienintelę , viltį, 
vieną vienintelį viso pasaulio ir 
visų laikų tikrųjų revoliucininkų 
patyrimą — kovoti už laisvę be 
leidimų, be sąlygų, be skatinimų 
ir paramų, be palaiminimų ir tu
rizmo vizų, aukoti savo asmeninę 
laimę ir gyvenimą, grimsti į gū
džiausią rezistencijos pogrindį 
niekada, niekada ir niekada ne
pasiduoti.

Tik taip laimėdavo kovą visų 
pavergtųjų tautų laisvė. Tik taip 
laimėjo laisvę kolonijinės ir at
silikusios tautos. Pagaliau, tik 
taip savo suprastą laisvę užsi- 
kovojo ir bolševizmas.

Ar atsiras ir kada atsiras toks 
visų bolševizmo pavergtų tautų 
organizuotas ir suderintas rezis
tencijos pogrindis rytų Europo
je ir Azijoje, šiandien dar nėra 
tikrų duomenų atspėti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KARYS, sausio (1) nr. P. L. 
Karių-Veteranų mėnesinis žur
nalas. Viršelyje prezid. Ant. 
Smetonos nuotrauka. Turinyje 
šalia 1863 m. sukilimo ir Done
laičiui skirtų straipsnių, dau
giausia atsiminimai ir šių dienų 
karinės problemos. Tuo Karys ir 
būdingas, kad jame stengiamasi 
išlaikyti lietuviškų ir karinių 
klausimų lygsvara. Karį reda
guoja Z. Raulinaitis.

Ankara - ParyžiusISI
STALČIUJE UŽSNŪDĘ KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

____ Algirdas J. Greimas_______
18 RUGPI0ČIO, ŠEŠTADIENIS — SALONIKAI-BELGRADAS

Salonikų etapas nelabai pavykęs. Turizmo biurai, bankai, gara
žai -- viskas uždaryta iki penkių! Ponai graikai po pietų pomiegio 
nuėję. Karštis šlapias, visai kaip Egipte, ir jokie dušai tau nepade
da. Tokioje nuotaikoje net kepti moliuskai -- Salonikų specialybė, J 
kurią buvau sudėjęs nemaža vilčių -- atrodo be skonio. Sėdime jū
ros pakrantėje -- Salonikų Laisvės Alėjoje — ir apžiūrinėjame pasi- 
vaikščiojančią žmoniją. Graikai vyrai gražesni už turkus, — sako 
Onutė. Graikės, kaip ir visos Vidužemio pajūrio moterys, "žemos ant 
kojų”, kaip sako mandagūs prancūzai, vengdami vaizdingesnio paly
ginimo. Bet sveikata trykšta, kartais iš atvirų bliuskų,kartais gi net 
praardydama sijonų siūles.

Nekalbėkim tad — dėl visų išvardintųpriežAsčių — per daug apie 
Salonikus. Ir važiuokime toliau.

Jugoslavijos siena -- vos koks 100 km nuo Salonikų, bet ir jų už
tenka pastebėti, kaip ir gamta, ir žemė, ir žmonės pamažu vis labiau 
nususę darosi. Įvažiuoji Į pietinę Jugoslaviją -- jau visai vargingą 
kraštą.

Jugoslavų muitinė kasmet darosi vis mandagesnė ir šį kartą pa
sitenkina vien pasų patikrinimu. Užtrunkame vis tik kelias minutes: 
reikia nusipirkti dinarų. Mums belaukiant, iš Graikijos pusės atbir
bia pavargęs motociklas, o ant jo -- pora gana liaudiškai atrodančių 
turkų. Savo ausimis nesinori tikėti: mes buvome pasitikti su šypse
na ir gražiais pasveikinimais, o dabar vargšus turkus tie patys ju
goslavai kamantinėja, bara, kuone stumdo. Jei taip nelygiai trak
tuotų buržuazinė policija, suprastum dar žmogus, bet kad taip elgia

si liaudies milicija... Ką darysi, kaip danguj, taip ir ant žemės... 
Pietinė Jugoslavijos respublika — Makedonija, kuriai mes jau

čiame simpatijos, nes tai, palyginus su kitomis, turbūt, pati skur
džiausia. Didžiuliai slėniai, kalvos ir vėl slėniai, kuo toliau J šiaurę, 
tuo vargingesni. Lengva įsivaizduoti, kad ir senovėje, kaip ir dabar, 
čia galėjo prigyti tik ekstensyvus žemėsūkis.o jo pasėkoje -- feoda
linė santvarka, kad Aleksandras Didysis, surinkęs aplink save gausią 
bajorų - žemvaldžių kariuomenę, atsirėmęs J gyvulininkyste besiver
čiančių piemenų kavaleriją, galėjo turėti ir pakankamai vaizduotės ir 
plačių norų užkariauti tokius pat, tik dar didesnius klonius ir plokš
tumas. Bet tokie norai negalėjo ateiti J galvą miestų sistemoje užsi
dariusiems graikams.

Reikia sutikti su Montesąuieu — klimatas ir geografinė padėtis 
nustato bent iš dalies, ūkininkavimo būdą ir socialinę santvarką. Ir 
visai nesistebime, kad čia Makedonijoje, atrodo geriausiai prigijusi 
kolchozų sistema — Jugoslavijoje kolektivizacija neprivaloma — 
gal dėl to, kad milžiniškuose, nederlinguose plotuose dideli kolekty- 
vizuoti, mechanizuoti Ūkiai našesni.

Važiuojame jugoslaviška autostrada. Ji autostrada dėl dviejų 
priežasčių: visų pirma, kad ji taip pavadinta, nes šiaip jau niekuo 
nesiskirtų nuo Prancūzijos lokalinio susisiekimo kelio; o antra, dėl 
to, kad ja draudžiama važiuoti ūkininkams su savo arkliniais ar kar- 
viniais vežimais.

šia proga -- pirmoji jugoslaviškų kalbų pamoka; pavyzdžiui, ma- 
kedoniečių kalba aiškiai skiriasi nuo serbų kalbos, nes autostrada 
makedoniškai vadinasi avtopat, o tuo tarpu serbiškai —autoput; slo
vėniškai,greičiausiai ji vadinasi avtoput. Kalbiniai skirtumai,mato

si, dideli, užtai pietų slavų tautos viena kitos ir nemėgsta (kaip že
maičiai aukštaičių) už tai ir turi kiekviena teisę turėti savo respu
bliką. Kiek bėdos, sako, buvo su makedoniečiais, nes jie savo kalbos 
neturėjo: juos savinosi ir serbai, ir bulgarai, ir graikai, — kol pa
galiau vienas prancūzų kalbininkas pasitarnavo: išrado makedonie- 
čių kalbą, aprašydamas vietines tarmes.

Tačiau dažnai turėdamas pervažiuoti per Jugoslaviją, žmogus 
pripranti prie krašto ir pradedi atskirti atskirų tautų ypatumus. At
simeni ir Lietuvą, kur žemaičiai nemėgo suvalkiečių todėl, kad jie, 
girdi, kiaules riša ir vandenį pardavinėja. Taip ir mes pamažu ėmė
me nemėgti serbų. Priežastys irgi rimtos: jie juodas kiaules augi
na ir savo benziną slepia. Kad Serbija kiaulių kraštas, visas pasau
lis tai žino: visų tautų istorijos vadovėliuose, Serbijai paskirtuose 
puslapiuose aiškiai parašyta, kad jų karališkoji dinastija, nebeatsi
menu gerai, iš kiauliganių ar iš kiaulių pirklių kilusi. Kiaules aš 
net labai mėgstu, kepto paršiuko ar džiovintos kaimiškos dešros 
pavidaluose. Bet kad visos respublikos kiaulės būtų juodos, tai vis 
tik per daug...

Apie serbus kalbu dėl to, kad sienai tarp respublikų nepažymė
tai esant, iš pirmųjų sutiktų kiaulių atpažįstame, jog mes jau ran- 
damės Serbijoje. Kartu kyla ir rūpestis dėl benzino. Kodėl serbai 
slepia benziną -- paslaptis: gal dėl to?kad nedaug jo turi, gal kad 
jis kapitalistiškos prabangos ženklas. Bet tai vis tik spėliojimai. 
Faktas, kad važiuoji per Jugoslaviją neramus: ar užteks benzino 
iki Nišo, ar surasi pardavimo punktą -- abejonės širdį griaužia. 
Užtat Turkijos prancūzai vienas kitam kiekvieną pavasarį perdavir 
nėja mažus Jugopetrol stočių sąrašėlius, su skautiškais kiekvieno 
žymesnio miestuko škicais, nurodančiais kaip lengviausiu būdu jas 
surasti. Nišo mieste, pavyzdžiui, reikia visų pirma surasti Putnika 
(turizmo agentūrą), o po to sukti pirma gatve į dešinę, imti trečią 
gatvę į kairę ir ja važiojant labai atsargiai viską stebėti, idant ne
pravažiuoti kieme įtaisyto garažo.

Benzino stotį mes surandame Paražine, bet šiame mieste par
duodamas tik paprastas benzinas; reikia tad pavažiuoti dar 30 km., 
o jau ten, valandą eilėje pastovėjus, pagaliau "superiu" apsirūpi
name.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS BIČIULIAI JAV KONGRESE
Sausio 24 d. Dirvos vedama

sis užsiminęs kokią medžiagą 
Kongreso atstovai siuntinėja mū
sų spaudai ir kokius ryšius ga
lima turėti su senatoriais ir 
Atstovų Rūmų nariais, plačiau 
paliečia Illinois atstovo Ed. J. 
Derwinskio patiektą mintį pa
vergtų tautų komisijos Įsteigi
mui ...''plėsti laisvės sąlygoms 
viltį tarp milijonų Europoje, Azi
joje ir Kuboje, kur atimtos ne 
tik civilinės teisės bet ir laisvė 
ir nepriklausomybė" ir "patyri
nėti Įtarimus, kad Kongreso va
dovybė tokius projektus laiko 
stalčiuje Valstybės Departmento 
ponams prašant”.

SIS 
YRA 

MĖNUO 
KADA REIKIA 

PIRKTI
naują

neliepsnojantį 
elektrinį džiovintuvą

nes gaunate

ELEKTROS
Dabar pats laikas pirkti neliepsnojantį 

elektrinį skalbinių džiovintuvą... nes va
sario mėnesio bėgyje jūs gaunate NEMO
KAMĄ ELEKTROS ĮVEDIMĄ! Tik šį mė
nesį The Illuminating Company siūlo NE
MOKAMĄ ĮVEDIMĄ naujiems elektriniams 
džiovintuvams, pirkus ir įruošus juos vie
nos šeimos namuose Illuminating Compa
ny klijentams! Pirkite elektrinį džiovintu
vą dabar... ir skambinkite The Illumina- 
ting Company NEMOKAMAM ĮVEDIMUI!

AMC • DURACREST • FRIGIDAIRE 
GENERAL ELECTRIC • MAYTAG 
EASY • HAMILTON • HOTPOINT 
KELVINATOR • KENMORE • PHILCO 
MONTGOMERY WARD • NORGE 
WIZARD • RCA VVHIRLPOOL 
SPEED QUEEN • WESTINGHOUSE 

f ILLUMINATING^^
■AV An ln*»*t«r Q«n»d Cemp«nr $«r»>np Th« B«tl loc«t>4n >n th« Ntlitn

K. S. KARPIUS

Tokiais ir panašiais klausi
mais rūpindamiesi, paminėdami 
Pabaltijo tautas, dirba keli lietu
viams draugingi senatoriai ir 
atstovai, kurie, savo keliu, žino 
ir apie Valstybės Departmento 
ponų laikomus stalčiuose sumes
tus projektus, ir dar apie kai ką 
daugiau.

Clevelandietis senatorius 
Frank J. Lausche, kuris šiomis 
dienomis pasmerkė Amerikos 
skubėjimą aprūpinti Rusiją kvie
čiais, kartoja lietuvių, latvių ir 
estų reikalavimus, kad JAV gel

bėtų jų tautoms atsikratyti komu
nizmo tironijos ir Kremliaus 
despotizmo.

Clevelandietis atstovas Mi- 
chael A. Feighan, ilgametis Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų žmo
nių užtarėjas, taip pat paneigda
mas grūdų pardavimą, patiekė 
būdingiausią iki šiol sumanymą:

Kadangi rusams labai reika
lingi maistui grūdai, ir reika
linga statydintis trąšų fabrikus 
derliaus pagerinimui ateityje, ir 
tam tikslui Sovietai nori gauti 
Amerikoje ilgametę paskolą, 
Feighan siūlo patiekti Kremliui 
tokias sąlygas: JAV duos po bi
lijoną dolerių kreditų Sovietams 
už kiekviename pavergtame 
krašte plebiscito pravedimą, 
Jungtinių Tautų priežiūroje, tau
tos laisvam apsisprendimui.

Feighan prikiša JAV grūdų 
pirkliams pasigodėjimą Sovietų 
auksu (kurio gali negauti taip 
greitai, kaip tikisi), ir Washing- 
tono administracijai už skubėji
mą gelbėti Sovietams be jokių 
sąlygų už tą pagalbą. Tuo, sako 
Feighan, Sovietai tik sustiprės 
ir pasidarys nesukalbamesniais 
ir daug kenksmingesniais.

PIRMUTINĖ REZOLIUCIJA — 
1945 METAIS.

Leonardo Valiuko pastangomis 
leidžiamas ir redaguojamas 
"News Bulletin" sausio numery
je skelbia, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės klausimu 
Kongresui jau Įteikta 42 rezoliu
cijos — 7 Senato ir 35 Atsto
vų Rūmuose. Taigi, sakytume, 
100 senatorių ir 435 atstovų tar
pe, turime 42 draugus.

I Pasaulinio Karo metu, lie
tuviams tarpininkavo vienas ki
tas senatorius ir keli atstovai. 
Bet tada buvo kitoki laikai. Ta
da vėjai pūtė mažų ir pavergtų 
tautų išlaisvinimo linkme. Kon
greso atstovai lemiamai pasisa
kė už Lietuvos teises, ir, nors 
buvo ir kliūčių, jos buvo tokios 
menkos, kad nepakenkė gauti Lie
tuvai ir šiokios tokios pagalbos, 
ir, pagaliau, 1922 metais de ju
re pripažinimą.

GrĮžtant prie Dirvoje paminė
to Derwinskio siūlymo patyrinėti 
"Įtarimus, kad Kongreso vado
vybė tokius projektus laiko stal
čiuje Valstybės Departmento po
nams prašant", apie tokius ir 
dar rimtesnius dalykus užsime
na ir atstovas Feighan. Jis tu
rėjo progų ir galimybių apie tai 
patirti, veikdamas Kongrese per 
25 metus. Tas vyksta Washingto- 
ne nuo 1933 metų, kai naujai 
išrinkto prezidento Roosevelto 
laikais pasiskubinta pripažinti 
Sovietų Sąjungą ir atidaryti 
Kremliaus agentams duris Į JAV. 
Tie Įvykiai yra daug pavojinges
ni ir kenksmingesni, negu nus
lėpimas mums rūpimų rezoliu
cijų.

II Pasaulinio Karo pabaigoje, 
Sovietams okupavus Lietuvą, pir
mutinę to karo pasėkoje rezoliu
ciją, ( kurių gaminimas karto
jamas iki pat šių dienų), Kon
gresui patiekė, adv. Antano Olio 
ir Al Kumskio pasidarbavimu, 
Chicagos lietuviams draugingi 
atstovas Edward A. Kelly, ir 
Indianos senatorius R. E. AVillis,

Tada ir Amerikos Lietuvių 
Taryba (kai neišsipildė jos va
dų tikinimas, kad už trijų mė
nesių po karo pabaigos lietuviai 
sugrįš į Lietuvą), ėmėsi darbo, 
bet priešingai Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai ir Lietuvių Misijai: jie 
pradėjo važinėti Į VVashingtoną 
kad Valstybės Departamentui 
Įteikti savo paruoštus memoran
dumus, ta proga jų nuorašus 
jtaikiant pažystamiems atsto
vams Kongrese.

Kad nuo 1945 metų iki šiai 
dienai nei viena tų rezoliucijų 
nebuvo išimta iš rezoliucijų ko
misijų stalčių Kongrese svars
tyti, ir kad tie memorandumai 
taip pat buvo sugrodami Į Vals
tybės Departamento stalčius, 
apie tai jau aiškiai žinome.

TIEK PAT NAUDOS UŽ 5 
CENTUS.

Trims ALT vyrams taip važi
nėjant Į VVashingtoną ir išlei
džiant kas kart po kelis šimtus 
dolerių, pagaliau kilo mūsų tar
pe nepasitenkinimai. Prieita prie 
prasitarimų, kad tiek pat naudos, 
ar net daugiau, galima pasiekti, 
pasjunčiant Vasario 16-tosminė
jimuose priimamas rezoliucijas 
savo senatoriams ir atstovams 
5 centų vertės pašto ženklu. Kur 
senatorius ar atstovas dalyvavo

Massachussetts gubernatorius Peabody pasirašė deklaraciją Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
46 metų sukakties proga, dalyvaujant ALT Bostono skyriaus atstovams. Nuotraukoje iš kairės: J. Son- 
da, adv. A. Young, V. Bajerčius, O. Ivaškienė, J. Vaičaitis, sėdi gubernatorius E, Peabody, adv. J. Gri
galius, A. Malėnaitė, konsulas adv. A. Shalna ir A. Andrulionis. Minėjimas Įvyks ŠĮ sekmadienĮ, vasa
rio 16 d. 2 v. p.p. Thomas Park Higji School salėje. Į minėjimą žadėjo atsilankyti senatorius E. Kenne
dy, gub. E. Peabody, burmistras Collins. Meninę programą išpildys O. Ivaškienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė ir komp. J. Kačinsko vadovaujamas choras, solistas B. Povilavičius. Pagrindinis kalbėto
jas bus VLIK vicepirm. J. Audėnas. Bostono lietuviai kviečiami minėjime gausiai dalyvauti.

minėjime, rezoliuciją pasiėmė 
asmeniškai.

Šios rezoliucijos pamato sau
lės šviesą tokiu būdu: jau eilė 
metų. Senate ir Atstovų Rūmuo
se praktikuojama Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas Va
sario 16 ar kurią kitą laisvą 
dieną arčiausia 16-tos. Minėjimą 
praveda draugingi lietuviams 
kongreso atstovai, pakviečia lie
tuvius dvasiškius atlikti invoka- 
cinę maldą. Po maldos seka ats
tovų ir senatorių pranešimai - 
skaitymai gautų iš kolonijų lie
tuvių komitetų rezoliucijų, ko
mentarai, Lietuvos istorijos 
bruožai, Sovietų klastų ir geno" 
cido vykdymo pasmerkimai.

Viskas tas — malda, kalbos, 
diskusijos, rezoliucijos su lie
tuvių komitetų parašais, atspaus
dinama Kongreso dienos darbų 
leidinyje, CONGRESSIONAL RE- 
CORD, su data ir kurio Kongre
so posėdžio metu tas Įvyko. (Jei 
ir memorandumai būtų buvę pa
siunčiami paštu, jie taip pat bū
tų tilpę kaip ir trijų vyrų nu
vežami išleidžiant kelis šimtus 
dolerių).

Rūmų atstovas Daniel J. Flood, 
Iš Wilkes-Barre, Pa., savu keliu, 
visą tos dienos Lietuvą liečian
čią medžiagą atspausdina atski
rame leidinyje ir išsiuntinėja 
mūsų spaudai, diplomatams ir 
veikėjams. (Leidinys apie40 pus
lapių, didesnio formato, smul
kiomis raidėmis. Paprasto kny
gos formato ir dydžio raidėmis, 
sudarytų apie 200 psl. knygą.).

Tiesa, tą dieną ir Senate ir 
Rūmuose dalyvauja mažas skai
čius senatorių ir atstovų, ir ga
lerijose svečių klausovų būna 
mažai, toji procedūra yra ofi
cialiu Kongreso aktu.

GYVAS SUJUDIMAS DĖL KELLY 
WILLIS REZOLIUCIJŲ.

Karui pasibaigus, 1945 metais, 
jau buvo aiški traginga Lietu
vos padėtis. Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga ir Lietuvių Misija, kar
tu su Tautininkų Centru, sukru
to rengti antrą sąskridįVVashing- 
tone lapkričio 15-16 d. (pirmu
tinis buvo kovo 22-23 dd. tų me
tų). Tikslas buvo supažindinti 
didesnį skaičių Kongreso atsto
vų su Lietuvos byla ir su Kelly 
ir Willis rezoliucijomis. Tąsąs- 
kridį dideliu susirūpinimu ir gau
siomis aukomis rėmė organiza
cijos ir pavieniai asmenys. Ban
keto metu buvo parodyta brolių 
Motuzų gamintas spalvotas Lie
tuvos filmas, perskaitytos rezo
liucijos, pasakyta kalbos apie 
komunizmo pavojų pasauliui. 
Millis ir Kelly savo rezoliuci
jas sekančią dieną Įteikė atitin
kamoms komisijoms.

Permatę Sovietų pavojų pa
sauliui Kongreso atstovai, kai 
karui pasibaigus pradėjo aiškė
ti, kad po Roosevelto mirties 
likęs prezidentu Trumanas, da
lyvavęs su Stalinu Potsdamo kon
ferencijoje, gali vykdyti Roose
velto slaptus pažadus Stalinui 
Teherane ir Jaltoje, ir palikti 
Sovietams, ką jie Europoje pa
grobė, ėmėsi Įvairių žygių. Tarp 
tų žygių buvo ir rezoliucijos 
Lietuvos laisvės reikalu.

Priartėjus 1946 metams paaiš
kėjo, kad gegužės 1 d. prasidės 
Europos taikos konferencija. Kai 
nebuvo nieko girdima apieKelly-

"Jei koks amerikietis sugestijuoja, kad mes 
elgtumėmis pagal mūsų pačių saugumo reika
lavimus, greičiausiai jis bus pavadintas fašis
tu ar imperialistu, tuo tarpu kai dėdė Juozas 
(Stalinas) pareiškia pretenzijų į Pabaltijo val
stybes, pusę Lenkijos, visą Besarabiją ir rei
kalauja priėjimo prie Viduržemio jūros, visi 
sutinka, kad jis yra puikus, tiesus, atviras ir. 
bendrai labai malonus žmogus, su kuriuo labai 
smagu bendrauti, nes jis atvirai pasako, ko jis 
nori".

Iš Roosevelto-Trumano administracijos Laivyno 
sekretoriaus James FORRESTAL laiško...

VVillis rezoliucijų likimą Kongre
se, ir kai mūsų kolonijose buvo 
rengiama Vasario 16-tos minėji
mas, Dirva vasario 8 d. numery
je rašė:

AMERIKA NETURI TEISĖS 
LIETUVA. PARDUOTI! PARO
DYKIME TĄ NUSISTATYMĄ RĖ
MIMU WILLIS-KELLY REZO
LIUCIJŲ!

"Iš visų kolonijų eina žinios 
apie pastangas dirbti, kad VVjllis- 
Kelly rezoliucijos nebūtų atmes
tos. Ar katalikas, ar socialistas, 
ar sandarietis, nors jie nėra 
LVS nariais, tas rezoliucijas lai
ko kaip vienintelę tikrą pagal
bą nelaimingai Lietuvai.

"Kas kitas, jeigu ne rezoliuci
jų Kongrese pravedimas gali pa
gelbėti Lietuvos laisvės bylai, 
kuomet eina gandai.kad Amerikos 
valdžia gali netrukus pripažinti 
Lietuvą Rusijai... Tos rezoliuci
jos yra protestas prieš tokĮ gal
vojimą... Ir kas kitas gali stip
riau tą protestą pareikšti, jei
gu ne Amerikos visuomenės ats
tovai Kongrese?

"Pačioje Lietuvoje bolševikai 
vykdo kokius tai balsavimus šio
mis dienomis. Jie ruošiasi ap
mulkinti taikos konferencijos 
atstovus — ypač amerikiečius -- 
parodėm būk Lietuva antru kar
tu nusibalsavo pasivergti ru
sams.

"Tą klastą galės geriausia su
laikyti Kongresas, kada priims 
tas rezuliucijas, reikalaujančias 
išpildyti Prezidento Roosevelto 
pareiškimą, kad karui pasibai
gus Lietuva vėl bus atstatyta 
nepriklausoma valstybe.

"Amerikos Lietuvių Misija ir

Kas tik turi gerų skonį 
Viską perka pas Lieponj!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai,
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. VVestern Avė., Marąuette Parke 
Tel.-PRaspect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos ĮŪrmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautvfvė.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga deda 
pastangas užkirsti kelius naujai 
Maskvos suktybei su Lietuva ir 
Įtikinti šios šalies valdžią kad 
neparduotų bolševikams Lietu
vos — i-r tą mes atsieksime tik 
VZillis-Kelly rezoliucijomis."

Visuomenė buvo raginama Va
sario 16-tos proga siųsti aukas 
Lietuvos laisvinimo akcijai, "kad 
galėtume prieš gegužės 1-mą 
išgirsti Kongreso pareiškimą, 
jog Lietuva NĖRA parduodamas 
dalykas."

Chicagoje Vasario 16-to minė
jime kalbėtojais buvo senatorius 
Willis ir atstovas Kelly.

Clevelande pagrindiniu kalbė
toju buvo atstovas Feighan. Tai 
buvo pirmutinis jauno amerikie
čio ir naujo Kongreso atstovo 
susipažinimas su lietuviais ir 
su mūsų tautos tragišku likimu.

Nuo tada Feighan pasiliko 
prieškomunistiniu kovotoju, ko
votoju prieš tuos, kurie klastin
gai kreipia dalykus Sovietų nau
dai, ir vienas tų, kurie nelei
džia šiame dideliame krašte slo
pinti Sovietų pavergtų tautų, kar
tu ir Lietuvos, pastangų atgauti 
laisvę.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai iš
leidus Dr. Norem’o "Timeless 
Lithuania”, išdalinus ją tuome
tiniams Kongreso atstovams, tą
ja knyga buvo pasitarnauta, kaip 
pirmutiniu vadovu susipažinimui 
su Sovietų klastomis ir sulaužy
mu sutarčių, okupuojant kaimy
nines valstybes.

Iki šiolei, tą knygą gavusių 
skaičius Kongrese jau gerokai 
apretėjo, jų vietas užėmė kiti.
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Tolima laimė vilioja...
Rašytojo Mariaus Katiliškio kalba, pasakyta atidarant dail, Algirdo 

Kurausko parodą Chicagoje

Erdvėje, kurioje sutelkta tokia 
gausa vieno žmogaus darbo, kan
trybės ir nerimo paliudijimo, ne
dera kalbėti ir jaustis kitaip, kaip 
praamžino miško glūdumoje pa
čiame gfldžiausiame vidudienyje, 
kur lapas ir spyglys, kur samana 
ir žolė, žiedas ir užsimesgantis 
riešuto branduolys, susiklauso ir 
nuščiūva. Ir paukštė suglaudžia 
sparnus, ir jos jaunikliai gūžto
je sučiaupia nepasotinamus sna
pus, ir prabėganti lapė pabruka 
uodegą, ir klausosi. Yra akimirka 
susikaupimui kai gamta — Motina 
paima varpei} { rankas ir pa
skambina dvyliktai. Ir niekas ne
prieštarauja, ir nė minties nie
kam nekyla, nes kai himnas gie
damas savo Tvėrėjui, nedera elg
tis kitaip, o kaip turi būti ir pri
valoma.

Tokiom retom valandom.
Jos įpareigoja, jos sukaupia, 

jos išlaisvina individą iš jo gele
žinės rutinos pančių ir leidžia pa
sijusti nors trumpam tuo, kuo 
jis tikrumoje yra — nevienduo- 
nos ir pasismaginimų ieškojimų 
nusialinęs padarinys. Juk atpil
dui ir paskatinimui už visą be
galinį skurdą ir nepriteklius bu
vo kažkada pažadėta ir pažadėtą

nedviprasmiškai, bet rimtai ir 
užtikrintai — Gėriu ir Grožiu.

Labai anksti žmogui prisireikė 
dailininko, tuo žodžiu jokiu būdu 
tiksliai neįmanomos apibrėžti 
asmenybės. Jo jau reikėjo tada, 
kai rezidencija buvo kalvų urvas 
ir dabartinio techniškai tobulo 
"Cadilaco" ratus bandė apdoroti 
akmeniniu kirviu. Ratai tebetu
rėjo kvadratines lygtis, rato dar 
nebuvo žmogaus apyvokoje, rato 
dar tebeieškojo, o tačiau Alta- 
miros olų piešiniai mums sako, 
kad ir tada kažko trūko žmogui 
ir jis nerimo. Net neturėdamas 
skalbimo ir džiovinimo mašinos. 
Net televizijos.

Ar jums nebuvo kada taip vie
name saulėleidyje, kad jūsų sie
loje staiga visko perdaug? Ir jus 
semia neatlaidžiai įsisiūbavusi 
jausmų banga? Ar jūs tada nesa
kėte, kad reikia dailininko, arba 
jūs pats nenorėjote tapti daili
ninku, nes tuo akimirksniu jūs be
veik jautėtės visus dailininkui rei
kalingus privalumus turį, kad vi
sa tai, kas paprastais pojūčiais 
nebeišreiškiama, turi būti iš
reikšta kokiu nors, nors jums vi
sai neaiškiu būdu? Ar jūs neno
rėjote išreikšti? Ar jūs nenorė-

NAMŲ IR GĖLIŲ PARODOJE CLEVELANDE MATYSITE 
KA REIŠKIA KAMAI APSKRITIME

XXI amžiaus "namas apskritime" sudaro parodos ašį. Namų ir gė
lių aproda, kuri vyks Clevelande nuo vasario 29 iki kovo 8 d. Public 
Auditorium patalpose, iškiliausioje vietoje stato naują, žavintį namo 
projektą, paruoštą jauno Ohio architetkto Fred S. Toguchi. Tai nau
jas architektūros kelias iš automatinių mygtukųnamo į grožio ir es
tetikos aplinką, kurioje šeima gali jaustis turinti netik erdvės ir pa
togumų, bet ir privatumą, saugumą ir priklausomą rimtį.

gerą savijautą s
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Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTĄNY „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

N

> *
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/
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H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

jote patsai būti tuo "išreiškėju"? 
Juk ir suprantama — visą tai, ką 
jūs matėte ir ką jautėte, negali 
numirti, o turi būti pasakyta kaip 
nors. Tai negali numirti ir turi 
gyventi net ir po jūsų fizinės mir
ties.

Dailininko ir poeto vardo šau
kiamasi savo netikrumo valando
se. Ir į mažiausiai žinomus var
dus, baisiai nuotaikai įteisinti. 
Aiman, kad aš būčiau dailininkas! 
Arba, kad aš būčiau poetas! Gal 
man pavyktų atverti užkaltą dainų 
skrynelę!...

Vienok -- tai tikrovė ir jos ne
aptartas vardas -- menas.

Atlaužti tai, kas neatlaužiama 
plika ranka, o pasitelkiant lauž
tuvą arba dar aštresnį įnagį kie
tai medžiagai apdoroti ir prieiti 
prie savo surizgimo pradmės. 
Kad iš jos išsiveržtų spindulys, 
užslėgtas ir pakastas rūpestingų 
amžių ir kasdienybės.

Galima visiškai nieko neiš
manyti apie meną, ir tada mes pa
liksime teisūs, sakydami savo 
apgynimui, kad visatos keliai 
perdideli ir neapmatuojami, ta
čiau, nejausti žingsnio į šalį — 
yra nusikaltimas ir ne kam kitam, 
o savo Dievui, kurs tavo vargo 
praskaidrinimui leido gėlei įsi
sprausti tarp akmens ir menkai 
vandenų sraigei išsiauginti nuo
stabią perlinę kriauklę.

Ir uolos žydi ir dykumos su
klesti oazėmis, skaidriais šal
tiniais ir grakščiomis datulių 
palmėmis -- vienintele priebė- 
ga ištroškusiam ir pavargusiam. 
Ir čia suprantamas ir pateisi
namas atsargumas, kad tai ne
liktų tik miražas -- išalsintos ir 
pertemptos vaizduotės padari
nys. Visą laiką viliantis ir vi
sad nusiviliant, belikus ištiesti 
ranką palietimui. Menas, tačiau 
ne "Fata Morganą", jis neatsi
traukia tiek pat žingsnių, kiek į 
ją priartėjai, kad jos nepalies- 
tumei. Dargi priešingai -- jis iš
eina pasitikti ir išskleidžia ran
kas.

Šiuo atveju, kalbant apie gra
fiką, norisi stabtelti, kad ji tokia 
pat sena kaip ir pirmykščio žmo. 
gaus ieškojimas kuom nors iš
sisakyti. Akmuo, varis ir nuly
gintas medis — mažiausiai iš
sišakojimų teikiančios medžia
gos, turėjo atstoti spalvą ir da
žą meisteriui, pasiėmusiam at
vaizduoti viską, ką galima labai 
ribotoje apimtyje. Bet jis labai 
norėjo ir jo laimėjimai nustebi
no. Užgniaužęs ugnį saulėje ir 
mėlyno audros debesio fone susi
formavusi vaivorykštės spektrą, 
nubraukęs lapelius nuo bepro
tiško aguonos žydėjimo sunkiai 
apvaldomose vasaros rankose. 
Vien juodu šešėliu ir išplitusia 
lyguma mėnesienoje, atsiekė to 
paties ir kartais daugiau.

Tai nelyginant milžiniško, traš
kančio laužo ugnis sniegu apvers
toje aikštėje, kur juodi medžių 
kamienai artėja į tave, kaip sve
timos kariaunos gretos, o laužas 
pleška ir svaido plėnis galingais 
spiečiais, ir verčiasi laukiniu dū
mų sriautu viršum miško. Tada 
plėnys krinta atgalios į sniegą 
baltame fone išdegdamos juodais 
raštais.

Jono Gutenbergo pritaikytos 
knygų spausdinimo staklės, gra
fikui atvėrė visiškai neįsivaiz
duotus plotus. Juos pirmiausiai, 
ir plačia skale, išnaudojo ar ne 
Albrechtas Duereris. Ir tada gilia 
vaga ir plačia pradalge knygos 
puslapiuose įsirėžė grafiko skap
tas ir jo plieninė plunksna.

Jeigu leistute, nusikelčiau vie
na pakopa žemiau ir pabaigęs apie 
neaiškius menus, išliečiau lašą 
sentimento gyvam, tikram žmo
gui, šiuo atveju savo bičiuliui, su 
kuriuom, vieną niūrią pokario die
ną ieškojome prieglobsčio ir prie- 
bėgos savo įsmilkusiems kau
lams. Mes grįžome iš belaisvės 
ir niekas nenorėjo mūsų priim
ti. Ir buvo suprantama, ir mes iš 
to nedarėme jokios tragedijos. 
Juk stovyklose gyveno ir tarpo 
dori ir pilnuose sąstatuose savo 
noru iš savo krašto pasitraukę 
piliečiai. Su žmonom, su vaikais, 
su vežimais, kinkytais porinių 
arklių. Su lašinių atsarga ketve- 
riems metams, su viskuom, kuo
mi galima atvažiuoti ir sugrįžti. 
Jų arkliai ganėsi vokiškose ganyk
lose, gaudami atatinkamą avižų 
normą, kad būtų patvarūs grįži
mui atgal. Kur? Nugi, į Lietuvą. 
Argi tu, kvaily, nežinai? Mes be

veik ir nežinojome, kad taip grei
tai bus pradėta važiuoti atgalios. 
Tiek tiek, kad jokia taurių tautie
čių dominuojama stovykla neno
rėjo įsileisti paleistų iš belais
vės. Ir kodėl jie turėjo įsileisti? 
Jie tvėrė savo pasaulį, ir griež, 
tai ribojosi nuo uniformų liku
čiais ir skudurais apsidangsčiu- 
sių vaikinų. Kurių juk nemėgo 
juos globojusi motulė UNRRA. 
Negali prieš tokią geradėją pu- 
totis! Mes buvome kolaborantai, 
mes kariavome prieš sąjunginin
kus, mes šaudėm iš vokiškų fla- 
kų lygiai į rusiškas, lygiai į ame
rikietiškas skraidymo mašinas, 
kurios be jokio skrupulo mus ly
gino su žeme, mes darėme viską, 
kas nepatogu patogiai apsigyve
nusiems tautiečiams stovyklose, 
su pačiom, su vaikais su pori
niais vežimais ir arkliais.

Kažkodėl man liūdna,- bičiuli 
Algirdai»ir aš manau, kad mus 
bus palietusi nedalinga ranka jau 
pačioje skysčiausioje kūdikystė
je. Gal mus vysčiusios laumės 
nebus buvusios taip dosnios ir 
šypsniu nusiteikusios, ir tarp sa
vo pirštų, vietoje perlo, spaudė 
kietą akmenėlį? Bet gal tai mūsų 
generacijos dalia ir dėl jos mes 
negalime purkštauti?

Pagaliau, įsikišus svetimiems, 
mums buvo suteikta pastogė tarp 
savųjų, nors savieji to svetimųjų 
įžūlumo mums niekad neatleido. 
Mane įspraudė Dieburgo, bičiulį 
Algirdą Hanau stovyklom

Neilgai trukus, Algirdas su 
draugais organizavo "Atžalyną". 
Jauniems, grįžusiems iš belais
vės, su tauriais tautiečiais pa
triotais didelės kalbos ir nebuvo. 
O vienok jie geidė pramogų, bū
dami sotūs, ir jų vaikai augo. Vai
kams reikėjo ko nors, ko jų tė
vai net nepripažino.

Metais vėliau bičiulį Algirdą 
išleidau J Freiburgą, kurį pat
sai pasiekiau vėlei, lygiai po me
tų. Ten buvo dirbama kietai ir 
atstangiai ir buvo jaučiami darbo 
rezultatai. Ten dūsavo Foenas, 
Rheino slėniu atkilęs iš pietų, 
ir Wohnhaldėje nuolatos barėsi 
ir trukšmavo barzdotas ir ilga
plaukis lietuviškas jaunimas. At
klydęs iš Darbėnų, iš Kauno...

Duonos, apie kurią sapnavome 
nesibaigiančius sapnus, mums 
nebetrūko. Čia duona nebuvo įsi
vaizduojama be vyno. Mes gėrė
me vyną, žalią Rheino vyną ir 
dainavome..

— Tolima laimė vilioja...

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO LYTOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
4-V2V0 DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONUERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARIIU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& 1OAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburlmn Phone: 656-6330

ŠIAIS METAIS VISIŠKAI NAUJA IR SKIRTINGA!

Ferris gėlių ratas 
Namas apskritime 
16 puikių gėlynų 

Pasakų krašto butas 
Projektuotojo sapnų kambariai 

... ir per 250 namų ir 
sodų paroda

TAUPYKITE
ĮSIGYDAMI BILIETUS LŠ 
ANKSTO/

Dabar gaunami po 75 centus 
visose gėlių krautuvėse, Ohio 
sodų klubuose, Sears, Grey- 
hound autobusų stotyse, bilie
tų parduotuvėse mieste: Bur- 
rows ir Richmond Bros. krau
tuvėse bei kitose vietose iki 
vasario 25 d.

Vasario 29 iki kovo 8 d. Public Hali

j

■

Pleasure time...every time...enjoy a STROH'S 
Taste what fire-brevving does for beer flavor! 
lt makes Stroh's lighter, smoother... refresh- 
ing as a welcoming smile. H avė a Stroh's, 
America's only fire-brewed beer.

TIIE STKOH HREWERY COMPANY. DETROIT MICHICAN

PREMIUM QUALITY ALVVAYS... POPULAR PRICES EVERYVVHERE!



1964 m. vasario 12 d

L.
’CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ VASARIO 15 D. šeštadienio 
vakare, {vyksta A.L. Tautinės 
Sąjungos 12-to skyriaus tradici
nis metinis narių ir artimų vien
minčių subuvimas, prisiminti Lie. 
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 46-tą sukakti.

Svečiai prašomi rinktis ĮCiur- 
lionio Ansamblio namus 7 valan
dą. Po trumpos programos bus 
užkandžiai ir draugiškas pasi- 
žmonėjimas.

Kviečia valdyba

♦ DAILININKAS KAZIMIERAS 
ŽOROMSKIS atvyksta |Clevelan
dą, kur kovo 1 d., Čiurlionio 
Ansamblio namuose, Įvyks jo kū
rinių paroda.

♦ GROTTO CIRKO vadovybė 
džiaugėsi galėsianti Clevelando 
visuomenei pristatyti geriausią 
pasaulyje tigrų tramdytoją, gra
žią blondinę, Evelyn Curry. Ta
čiau jai staiga susirgus, Į pro
gramą turėjo būti įtrauktas ki
tas žvėrių tramdytojas, jaunas 
europietis treneris Jon Zerbini, 
savo grupėje turjs liūtų ir tigrų. 
Tai nei kiek nesumažino atrakci-
jos, kuria žavisi gausūs cirko lan. 
kytojal.

Grotto cirkas savo spektaklius
Clevelande pradeda vasario 13 d., 
Public Hali patalpose.

Parduodamas namas
2 šeimų, 5-5, East Cleve

lande. Parduoda savininkas. 
17,800 dol. Tel. MU 1-2015 

(16-18)

čiurlionio Ansamblio baliuje šokėjų poros laimėjusios premijas už 
gražiausiai išpildytą valso šokĮ. Nuotraukoje iš kairės: Nijolė ir dr. 
inž. Romas Kašubai,laimėjęll vietą,irGailėMariūnaitė ir Edmundas 
Valdukaitis, laimėję I vietą. J. Garlos nuotrauka

dirva

Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyriaus atstovai pas Clevelando burmistrą Ralph S, Locher, 
kuris Vasario 16 proga pasirašė deklaraciją. Iš kairės: adv. J. Smetona, Clevelando burmistras Ralph 
S. Locher, I. Stasaitė ir pirm. K. Žiedonis. Vasario 16 minėjimas Clevelande Įvyks ŠĮ sekmadien}, va
sario 16 d. 4 v. p.p. Šv. Jurgio parapijos salėje, dalyvaujant Lietuvos pasiuntinybės VVashingtone pata
rėjui dr. S.A. Bačkiui ir Kongreso atstovui Robert Taft, jr. Meninę programą išpildys Čiurlionio 
ansamblis. J. Garlos nuotrauka

ŠILTAS ČIURLIONIEČIŲ RYŠYS

SU VISUOMENE

Vasario 8 d. Įvykęs LTM Čiur - 
lionio Ansamblio koncertas -ba
lius, virtęs tradiciniu šio meno 
kolektyvo ryšio su visuomene 
tamprumo ženklu, sutraukė šv. 
Jurgio parapijos salėn tiek žmo
nių, kiek joje tegali tilpti. Toks 
visuomenės atsiliepimas rodo, 
kad ansamblis yra užsitarnavęs 
visuomenės prielankumą, kurį ga
lima užsitarnauti tik neabejoti

nai našia ir pozityvia veikla ir 
savo misijos Įsisąmoninimu.

Lietuviškos kultūros, o šiuo 
atveju dainos, puoselėjimui ir 
reprezentacijai neužtenka vien 
tik mėgėjiško pasišventimo, bet 
tam reikia ir tinkamų medžiagi
nių sąlygų. Čiurlionio ansamblis 
ir bando tas sąlygas užsitikrinti 
ne Įkyriu, bet patraukliu būdu. O 
paramos jie verti, nes savo žan
ru, savo pajėgumu, savo pasišven
timu jie gaivina ne tik lietuvių 
širdis, bet puikiai pristato lie
tuviškos dainos ir muzikos kul
tūrą amerikoniškai visuomenei. 
Reikia tikėtis, kad viso ansamb
lio sąstato Įdėtas darbas ir viltys 
Į ŠĮ koncertą - balių bus pasitei
sinę.

To vakaro koncertinė dalis bu
vo pritaikyta baliaus nuotaikoms. 
Parinkta operečių ir populiarių 
operų ištraukos ir arijos, kurio
se maestro Alfonso Mukulskio 
vadovaujamas ansamblis, pagal 
aplinkos sąlygas, sugebėjo dar 
kartą parodyti ne tik savo bal
sinės medžiagos turtus, bet ir 
pasigėrėtiną iki detalių muzika
lumą. Matadorų choras Verdi 
Traviatoje ir čigonų choras to 
paties autoriaus Trubadūruose 
praskambėjo tose operos chorų 
aukštumose, kurių pasiekti gali 
tik tinkamus talentus ir vadovy
bę turĮ chorai.

Solo partijose labai gražiai 
užsirekomendavo Irena Grigaliū- 
naitė. Gaila, kad ji taip retai ir 
tik proginiai tesireiškia viešu
mai. Tai tikrai talentinga ir daug 
žadanti ansamblio pajėga. Vla
das Plečkaitis, ansamblio valdy
bos pirmininkas, simpatingai pa
sirodė su St. Šimkaus daina, 
"Baltos gėlės”, kuri vis dar at
rodo, tebėra Juozo Stempužio 
"nuosavybe".

Duetą iš St. Šimkaus opere
tės Čigonai patiekė I. Grigaliū- 
naitė su VI. Plečkaičiu, o Ver
di Traviatos duetą "Pakelkime 
taurę” išpildė I. Grigaliūnaitė 
su ansamblio veteranu Antanu 
Kavaliūnu.

Tiek ansamblis, tiek solistai

Kas atsako ir . 
kaip atsako?

KOMUNISTINĖ MELO 
PROPAGANDA

The Plain Dealer, Clevelando 
dienraštis, vasario 10 d. laidoje 
pirmame puslapyje Įsidėjo Cle
velande gyvenančio lietuvio Juozo 
Guobio nuotrauką ir ilgesnĮ 
straipsnĮ apie komunistinės pro
pagandos pastangas atremti ži
nias dėl religijos persekiojimų 
Sov. Sąjungoje.

Juozui Guobiui neva susirūpi
nus savo brolio, Kamajų klebono 
likimu, The Plain Dealer redak
cija bandė išgauti žinių ir infor
macijų. Jas ir gavo per Sovietų 
S-gos Ambasadą Washingtone, 
kuri perdavė sovietinės spaudos 
agentūros Novosti informaciją 
apie "religijos laisvę" Sov. S-go- 
je, cituojant konstitucijos straips
nius ir "faktus" apie religinę prak
tiką, vykdomą ne tik visoje Sov. 
S-goje, bet ir Kamajuose. Tąja 
proga toje informacijoje telpa ir 
Kamajų klebono Guobio pareiš
kimas, kad jo parapijoje niekas ne

buvo paprašyti pakartojimų, pu
blikai labai šiltai priėmus jų pa
sirodymą.

Koncertui akompanavo chor
meisteris Rytas Babickas, suge
bėjęs iš seno pianino išgauti tai, 
ką gali gebėti tik gerai su choru 
susigyvenęs akompaniatorius.

Laimėjimų, valso konkurso, 
šokių ir bendrų vaišių atmosfe
roje nejučiom atėjo laikas skirs
tytis.

Malonu šeimininkams ir sve
čiams, kai skirstomasi nenoro
mis ir ilgai paliekančiais Įspū
džiais. (j.pm.)

APAČIOJE: Čiurlionio Ansamb
lis su dirigentu A. Mikulskiu, 
akompaniatorių R. Babicku, so
listais A. Kavaliūnu ir I. Gri- 
galiūnaite, išpildžiusiais baliaus 
programą.

J. Garlos nuotrauka 

kliudąs 3000 pa rapijonių atlikti jų 
religines pareigas, o prieš 3 me
tus jų aukomis buvo net atre
montuota bažnyčia.

Novosti komentatorius Vodim 
Ardatovsky savo straipsnyje to
liau Įrodinėja, kad Sov. S-gos 
žmonių privačiame gyvenime re
ligija nevaidina jokio vaidmens ir 
kad ateizmas esąs ofensyvoje, at
sižvelgiant Į sputnikų ir elektro
nikos amžiaus reikalavimus, 
nors religija ir nesanti perse
kiojama priverstina akcija.

Tąja proga JAV vyriausybės 
šaltiniai laikraštĮ P. Dealer in
formavę, kad Novosti agentūra, 
Įsteigta prieš 3 metus, kaip tik 
užsiimanti kaltinimų ir faktų apie 
sovietinĮ gyvenimą iškraipymu. 
Nežiūrint Į Novosti nurodytus 
"faktus" apie Kamajų parapiją, 
visi kiti faktai aiškiai rodo, kad 
kova su religija Įgauna kas kart 
aštresnes formas, Kremliui pa
skelbus negailestingą kovą su re - 
ligi ja sovietijoje.

Įdomu, ką tokia Novosti agen
tūra turėtų atsakyti Į Plain De
aler tos pačios laidos paskelb
tas žinias, kad Į Vakarus pabėgo 
viena Rytų Vokietijos sportinin- 
dė, dalyvavusi Insbrucko olim
piadoje, o su ja dar ir būrys tu
ristų iš Vengrijos ir Čekoslova
kijos.

Atrodo, kad gera proga bus pa
sinaudojęs ir soviet. delegacijos 
nusiginklavimo konferencijoj na
rys Juri Nossenko, dingęs iš de
legacijos būstinės. Jo pabėgimas 
sukėlė yaptingą susirūpinimą Ca- 
rapkino delegacijoj, kadangiNos
senko turėjęs priėjimą prie slap
tų dokumentų.

Tai vis Įvykiai, kuriems "iš
aiškinti" ir Vak. spaudą "infor
muoti" ir buvo Įsteigta Novosti 
agentūra.

St. Joseph bėriukų gimnazijoje, Lake Shore Blvd., vasario 9 d.
vyko operetės Fiorello spektaklis, kuriame gražiai pasireiškė vie
noje iš pagrindinių rolių Virginija Eimutytė. Operetės chore iš lie
tuvių dalyvavo Irena Žalnieraitytė, Vitolis Skrinska ir Paulius Špo
kas. Orkestre grojo Morkus Shimelonis.
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J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

Sv. Jurgio parapijoje

1 šeimos, 3 mieg., V/2 vo
nios, gazo-karšto vandens 
šildymas. Sklypas 40x175. 
$11,300. ________

3 kamb., vonia žemai, 3 
kamb., vonia aukštai. At
skiri įėjimai. Puikus rūsys. 
Gerame stovyje. $11,600.

2 šeimų 5-5, lį/G garažo. 
$10,700.

2 šeimų 5-5, garažas. 
$9,800.

1 šeimos, visi 6 kamb. že
mai. $9,500.

Investavimui

4 šeimų, pajamos $260 
mėn. $18,000.

6 šeimų mūrinis. Kaina 
$27,500.

' 7 butai, garažai, $27,900.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.

dirva

SKAITYK IR PLATINK DIRVA

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
♦ PROF. MATAS KRIKŠČIŪ

NAS mirė Chicagoje sulaukęs 
78 metų amžiaus. Gyvenimą pa
skyręs pedagoginiam darbui, sa
vo mokslinių ir visuomeninių pa
reigų nemetė ir tremtyje, senat
vės sulaukus. Aktyviai reiškėsi 
kultūrinėse organizacijose ir 
bendradarbiavo Lietuvių En
ciklopedijoj.

PHILADELPHIA
» IŠKILMINGOS PAMALDOS 

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės proga Jvyks Šv. Andrie
jaus bažnyčioje vasario 16 d. 10 
vai. 30 min. Šeštadieninės Mokyk
los mokiniai pamaldosedayvauja 
organizuotai. Maloniai kviečia
mos ir kitos jaunimo organiza
cijos su savo vėliavomis: atei
tininkai, neolituanai ir vyčiai, o 
taip pat ir visi Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviai.

ALDONAKEPALAITE pianist

SATURDAY.MARCH 7,1964 at 5:15/TOWN HALI
Pianistė ALDONA KEPALAITE ruošiasi koncertui, kuris Įvyks 

kovo 7 d. (šeštadienĮ)5,15 vai. vak. TownHall, NeW Yorke. Programo
je Mendelsohno, Schuberto, Jack Beeson ir Chopino kūriniai.

Bilietus Į koncertą jau galima iš anksto Įsigyti Town Hali kasoje.
New York Times, Musical America, Nlusic ir kt. laikraščiai ir 

muzikos žurnalai Aldoną Kepalaitę labai gražiai Įvertino po jos kon
certo Carnegie salėje dar 1962 metais. Tai didelę pažangą daranti 
pianistė, kurios artėjančiu koncertu rimtai susidomėti privalėtų visa 
New Yorko lietuvių visuomenė.

Ice Follies Clevelando Arenoje nuo vasario 28 d. iki kovo 8 d. pri
stato žymiausius dailiojo čiuožimo čempionus iš JAV, Kanados, Vo
kietijos ir Vengrijos.

Buv. pasaulio čempionas Donald Jackson iš Ontario jau antrą kar
tą dalyvauja šiuose spektakliuose.

Žavinga Ana Bauer, daugkartinė Vokietijos dail. čiuožimočempio- 
nė, vengrų Istvan Szenes, JAV čempionas Richard Dwyer ir puikio
ji Dorothy Ann Welson -- pastatymo žvaigždės.

150 artistų sąstate rasite dar visą eilę iškilių vardų.
Puikus pastatymas, žavūs kostiumai, juokas, tempas ir Įtampa. 
Vakarais spektakliai prasidės 8:30 vai. Šeštadieniais trys spek

takliai 1, 5 ir 9 vai., gi sekmadieniais du -- 2 ir 6 vai.
Bilietų kainos $4, $3.50, $3.00, $2.50 ir $2.00. Visos vietos re

zervuotos.

Pranešame giminėms, artimiesiems ir 
pažįstamiems, kad mūsų mylimas vyras, 
tėvas, uošvis ir senelis

STASYS LESKAITIS - IVOŠIŠKIS

nelauktai mirė 1964 m. vasario lo d. New 
Yorke, Pašarvotas J. Garlos laidotuvių 
namuose Brooklyne, N. Y. Bus laidojamas 
penktadienį, vasario 14 d. Cypress Hills 
kapinėse, Queens.

Liūdesyje lieka;

Žmona Vincė Leskaitienė-Jonuškaitė, 
duktė Danutė Stasienė su vyru ir vai
kais, Giedrė Zauniūtė, Saulius Zaunius.

Mūsų Brangiam Prieteliui

STASIUI LESKAIČIUI - IVOŠIŠKIUI

mirus, Ponią Vincę Leskaitienę-Jonuškaitę 
ir šeimą giliai užjaučia ir drauge liūdi

Aldona ir Stepas Mackevičiai

CHICAGO
NAUJA ALT S-GOS SKYRIAUS 
VALDYBA

Neseniai Įvykusiame ALT S- 
gos Chicagos skyriaus susirin
kime išrinkta nauja valdyba, sau
sio mėn. 17 d. posėdyje pasiskirs
tė pareigomis: pirmininku Ant. 
Kalvaitis, vicepirm. St. Šiaučiū
nas, sekretorium J. Jakubonis, 
iždininku St. Virpša ir organi
zacinių reikalų narys K. Rama
nauskas.

Posėdyje buvo aptarti naujos 
valdybos ateities veikimo met
menys ir nutarta kovo mėn. 7 d. 
organizuoti prezidento A. Sme
tonos 20-ties metų mirties su
kakties minėjimą - akademiją.

* CLEVELANDO VYRŲ OK
TETO koncerto programoje gir-

New Yorke vykstant Pasaulinei Mugei Lietuvių Dienoje su tauti
niais šokiais pasirodys mūsų tautinių šokių grupės. Rytų pakraš
čio dviejų žymesniųjų grupių vadovės O. Ivaškienė, iš Bostono,ir J. 
Matulaitienė, iš New Yorko, buvo susitikusios aptarti programą.

Vyt. Maželio nuotrauka

dėsime lietuvių liaudies dainas 
"Balnok, Tėveli”, "Ei Griežle, 
Griežliuke", "O ko Jūs liūdit?" 
Lietuvos kariūnų dainą, Ilijos 
dainą iš filmo "Never onSunday”, 
"Granada", iš operetės "Student 
Prince" dainą "Gerk!", B. Dva
riono "Žvaigždutę" ir daug kitų 
linksmų dainų. Koncertas ren
giamas Santaros-Šviesos Įvyks
ta vasario 22 d. Jaunimo Centre,

KUR IR KADA UŽPILDYTI 
INCOME TAX PAREIŠKIMUS

Mečys Šimkus, teisininkas ir 
buvęs notaras, jau antrą dešimt
metį Chicagoje besiverčiąs real 
estate biznyje, šiuo metu, kaip ir 
kasmet, patarnauja savo klien
tams, tvarkingai ir reikiamai už- 
pildydamas jų income tax prane
šimus. Mečio Šimkaus Įstaiga: 
4259 So. Maplewood Avė., tel. 
C L 4-7450.

* ANTANAS VAITKUS, prity
ręs mokesčių srityje ir eilę me

tų pildęs mokesčių (income tax) 
blankus, šiais metais taip pat pa
tarnauja lietuviams tos srities 
patarimais ir blankų pildymu. Jo 
adresas: 5621 So. Hermitage 
A ve., Chicago 36, III. Tel. PR- 
8-9077.

NEWARK
* LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBES MINĖJIMAS Įvyks sek- 
madienĮ vasario 16 d. Mišios už 
kenčiančią Lietuvą 10:30 v. Mi
nėjimas Lietuvių S v. Jurgio D- 
jos salėje, 180 New York Avė., 
Nev/arke 3 vai. p.p. Kalbės Lie
tuvos konsulas Vytautas Stašins
kas ir Jonas Valaitis. Yra pa
kviesti ir laukiami kalbėti žy
mūs amerikiečiai politikai iš 
Washingtono, D.C. Dalyvaus ir 
kalbės Councilman P. H. Gordon 
ir Newarko burmistro atstovas.

Ant City Hali bus iškelta Lie
tuvos vėliava ir didelė iškaba su 
užrašu: 46-th Anniversary ofLi-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS NEVY YORKE
įvyks 1964 m. vasario 16 d. 4 vai. p.p.

WEBSTER HAIL, 119 East 11 St. Manhattan, NYC

PROGRAMOJE:
KALBĖS: Valstybės Departamento pasekre- 

torius M. Williams ir ALB Tary
bos narys dr. B. Matulionis.

MENINĖ DALIS:

Operos solistė Prudencija Bičkienė, 
Operetės Choras, vad. M. Cibo. 

Akomponuos pianistė A. Kepalaitė.
Tautinių šokių grupė, vad. J. Matulai
tienės. Akordeonu gros muz. V.Strolia

NEW YORKO PLAČIOJI VISUOMENĖ KVIE
ČIAMA GAUSIAI ATSILANKYTI.
Įėjimas 2 dol. asmeniui. 1 dol. studentams

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyrius

Rezoliucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas (dešinėje) aptaria 
rezoliucijų pravedimo reikalus su estų vadovais, esančiais komiteto 
vadovybėje. Nuotraukoje iš kairės: Bernard Nurmsen, Arne Kalm, 
Udo Palm ir L. Valiukas. L. Kančausko nuotrauka

thuanian IndePendence. New Jer
sey gubernatorius ir Newarko 
miesto burmistras parašė ir mi
nėjime bus perskaitytos jų pro
klamacijos.

Meninę programą išpildys "Rū
tos" Ansamblis su dirig. Algir
du Kačanausku. Lietuviai Vetera
nai ir moterys padėjėjos Įneš ir 
pagerbs vėliavas. įėjimas nemo
kamas. Minėjimą rengia ir visus 
kviečia

New Jersey Lietuvių Taryba

NEW YORK

VASARIO 16 MINĖJIMAS
NEW YORKE

Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo minėjimas organi
zuojamas Amerikos Liet. Tary
bos New Yorko skyriaus Įvyks 
vasario mėn. 16 d., 4 vai, po pie
tų Webster Hali, 119 East 11 St., 
Manhatane.

Kalbės valstybės departamento 
pasekretorius M, Williams irdr. 
B. Matulionis, ALB Tarybos na
rys.

Meninę programą išpildys ope
ros sol. P. Bičkienė išChicagos, 
Operetės choras vad. M. Cibo. 
Pianistė Aldona Kepalaitė akom
panuos solistei ir chorui. J. Ma
tulaitienės šokėjų grupė atliks 
tautinius šokius palydint akorde
onu muz. Vyt. Stroliai.

Tikimasi, kad New Yorko visuo
menė gausiai atsilankys minėji
me paremdama savo duosnia au
ka Lietuvos laisvinimo darbą.

(mv)

NEOLITUANAI RUOŠIA 
VASARIO 16 MINĖJIMU

L.S.T. Korp! Neo - Lithuania 
New Yorke vasario 14 d. penkta
dieni, 8 vai. vak. ruošia Vasario 
16 d. minėjimą. Minėjimas Įvyks 
International Hotel prie J.F. 
Kennedy aerodromo. Visi korpo- 
rantai prašomi dalyvauti su šei
momis ir draugais.

International Hotel pasiekia
mas važiuojant Van Wyck 
Expressway Į J.F. Kennedy aero
dromo pusę. Pravažiavus išėji
mus Į Beit Parkway ir Sunrlse 
Highway, viešbutis yra dešinėje.

Važiuojant požeminiu t raukiniu 

imti IND liniją, "E" arba "F" 
traukini iki Kew Gabens stoties, 
iš ten Q-10 autobusu ikilnterna- 
tional HoteL

* ALGIMANTO KEZIO, S.J., 
vieno iškiliausių lietuvių foto
grafų foto kūrinių parodą ren
gia New Yorko Lietuvių Bend
ruomenė, kovo 14-15 dienomis Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne.

♦ NEW YORKO VYRŲ OKTE
TAS šomis dienomis išleidžia 
savo pirmąją plokštelę. Didžiu
mą plokštelės dainų sudaro lie
tuvių kompozitorių kūriniai. 
Plokštelės meninį apipavidalini
mą tvarko dail. Gediminas Liau- 
kus.

HARTFORD

♦ ROMAS KEZYS pasakys pa
grindinę kalbą Hartfordo lietuvių 
organizacijų rengiamame Nepri
klausomybės Šventės minėjime 
vasario 16 d.

SAN FRANCISCO

VASARIO 16 ŠVENTĖ

LB San Francisco apylinkė 
rengia Vasario 16 Dienos minėji
mą vasario 16 d. 4 vaL P.P. St. 
John’s High School auditorijoje, 
4056 Mission St., San Francisco.

Po minėjimo bus valdybos rin
kimai ir vaišės. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

DIRVOS REDAKCIJA praneša, 
kad K.D.B. straipsnis "Pastorius 
ir protestantizmas" negali būti 
panaudotas, redakcijai nežinant 
autoriaus tikrosios pavardės.

Pats skaityk ir kitus
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ
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