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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nepriklausomybės metais Lietuvoje prie Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune laike iškilmių.
V. Augustino nuotrauka

PAGAL MAOCETUNGO RAKINĘ TEORIJĄ 
KARAS VIETNAME PERĖJO J TREČIĄJĄ. GA
LUTINĘ STADIJĄ. — JAV TURI RYŽTIS 
GRIEBTIS ATITINKAMŲ ŽYGIŲ. KAI) IŠVEN
GUS GALUTINO PRALAIMĖJIMO. — TUO 
TARPU AMERIKOJE PASIGIRDO BALSŲ. KAD 
RAUDONĄJĄ KINIJĄ REIKIA ĮSILEISTI Į 
JUNGTINES TAUTAS. KURIOMIS PEKINO 
VALDOVAI YRA VISAI NESUINTERESUOTI.

Vytautas Meškauskas

Karui Vietname plečiantis -- Quiet Escalation" — pradedama 
Time tokią eigą pavadino "The vis daugiau ir smarkiau ieškoti

ŠIANDIEN IR RYTOJ
CHURCHILLIO nebėra. Tačiau jis liks pavyzdžiu drąsumo ir pa

siryžimo nenuleisti rankų sunkioje valandoje. Žmonijai jis liks 
neužmirštamas ne dėl savo ilgoj karjeroj tautai padarytų patarna
vimų, bet dėl vieno istorinio momento.

Tai buvo 19-40 m. gegužės 10 d. Vokietijos tankai baigė sugriauti 
Europą. Paryžiuje viešpatavo baimė, Romoje dvigubas žaidimas, 
Madride sąmokslas, Washingtoneabejingumas,o Maskvoj pilnas pri
tarimas Hitlerio plėšimams. Išgelbėjimo visi laukė iš Londono.

Bet ten, vietoj Richardo Liūtaširdžio, prabilo Hamletas — 
Chamberlainas, kuris buvo pagarsėjęs nežinia kuo labiau -- liet
sargiu ar Muenchenu. Jis pasakė: "šį rytą Hitleris, neįspėjęs ir ne
atsiprašęs, papildė naują baisų nusikaltimą..." Tai buvo viskas. Pa
saulis laukė protesto šauksmo, bet ne moralinės pamokos.

Tačiau tą dieną brendo stebuklas. Kaž kas buvo stipresnis už 
Guderiano šarvuotas divizijas. Tai nedidelis, apypilnis su cigaru 
burnoje žmogus, apie kurį Hitleris nepagalvojo.

1940 m. gegužės 13 d. Winstonas Churchillis atsistojo Anglijos 
vyriausybės priešakyje. Chamberlainas, kuris prieš porą metų 
apvylė tautą, duodamas lengvą taiką, pasitraukė. Parlamento na
riai, tiesa, nemėgo Churchillio. Per eilę metų jis trukdė ramų gy
venimą, nuolat įspėdamas anglus dėl augančio pavojaus iš hitleri
nės Vokietijos. Ir tą dieną, kai Europa fiziškai ir morališkai byrė
jo, vokiečių tankai jau riedėjo J Sedaną, Europą iš nevilties pažadi
no balsas, kuris liks neužmirštamas, nors niekas tada nepastebėjo, 
kad Chruchillis neištaria "s". Visi manė, kad jis bus toks pat poli
tikas, kaip ir visi kiti, prašys kantrybės ir žadės taiką...

Bet išgirdo priešingai.
— Jūs manęs klausiate, — sakė Churchillis Anglijos parlamente, 

— kokia yra mano politika? Aš jums atsakau: kariauti jūroje, sau
sumoje ir ore visomis jėgomis, kurias Dievas mums davė!

Tačiau Anglija buvo beveik beginklė. Tad kaip kariauti?
Churchillis, kaip Dantonas, atsakė: "Krauju, darbu, prakaitu ir 

ašaromis".
Tie keturi žodžiai nusakė, koks bus II Pas. karas. Jie kaip rim

bas sudavė besiruošiančiai parklupti Europai. Tie keturi žodžiai iš
gelbėjo Europos garbę. (vg)

atsakymo į klausimą, ką daryti 
su Kinija, šiaip ar taip: Viet
name karo eiga priklauso nuo Rau
donosios Kinijos ryžto ir pajėgu
mo, Tiesa, apie karo veiksmus 
Laoso teritorijoje, per kurią ko
munistai veržiasi į pietinį Vietna
mą ir Cambodiją, Amerikos vi
suomenė sužinojo vos prieš po
rą savaičių, kada buvo numušti 
du amerikiečių naikintuvai, nors 
karo veiksmai iš amerikiečių pu
sės ten jau buvo nukelti vasarą. 
Tačiau tada JAV vyko priešrin
kiminė kampanija, prezidentas 
lošė taikos korta, — ir už tat 
visuomenė neturėjo apie tai nie
ko žinoti. Goldwateris, kuris siū
lė tą patį, kas dabar daroma,bu
vo vadinamas "trigger-happy".

Tačiau vien bombardavimas 
kai kurių kelių Laose dar prob
lemos neišsprendžia. Reikia pla
tesnių ir didesnių žygių, kad įti
kinus pasaulį, jog JAV nenori pa
sitraukti iš to pasaulio kampo. 
Svarbiausia, raudoniesiems kinie
čiams turi būti įrodyta, jog jiems 

Mao Tse-tungo "rojaus” vartai...

neapsimoka bandyti pagrobti sa
vo kaimynus. Lippmannas prieš 
kurį laiką siūlė tartis su kinie
čiais dėl visos Azijos. Tai nuomo
nei sukai kuriais nukrypimais pri
taria ir visa eilė JAV viešosios 
nuomonės formuotojų.

Oficialiai JAV pripažįsta tik 
Ciang-Kaišeko tautinę Kiniją, ku
ri turi nuolatinę vietą su veto tei
se Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje. Vis daugiau girdisi pasiūly
mų, kad tautinė Kinija būtų "su
traukta" į Taiwano (Formozos) 
respubliką, o į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą būtų, vietoje jos, 
įsileista komunistinė Kinija. Ta
čiau ar toks pasiūlymas patenkin
tų raudonuosius Pekino valdovus, 
lieka neatsakytas klausimas. Vi
sų pirma Jungtinės Tautos iš es
mės yra organizacija nusistovė
jusiai po H Pas. karo tvarkai pa
laikyti. Taip, kaip a.a. Tautų Są
junga buvo Versalio taikos sutar
timi nustatytai tvarkai palaikyti 
organizacija. Ir taip,kaip pasku
tiniojoje negalėjo (tilpti nepaten
kintos, dinamiškos Vokietijos ir 
Italijos valstybės, taip dabar 
Raudonoji Kinija nėra visai su
interesuoto dalyvavimu Jungtinė
se Tautose, nes tai tik varžys jos 
ekspansiją. Kad tai teisinga, ro
do Indonezijos pasitraukimas iš 
Jungtinių Tautų.

Tokiu būdu Taivano (Formo
zos) degradavimas į naują 13 mi
lijonų valstybę, faktinai bus tik 
formali nuolaida komunistams, 
už kurią jie nenorės niekuo atsi
lyginti. Kiekvienu atveju, tai ne
sustabdys Raudonosios Kinijos 
veržimosi į pietryčių Aziją. Už 
tat jogiškai galvojant, reikia su
daryti efektyvų barjerą toje pa
saulio dalyje. Dabar,po visų Wa- 
shingtono administracijos klai
dų šioje pasaulio dalyje, sunku su 
rasti kokį kitą būdą sulaikymui 
kiniečių invazijos, kaip patiems 
amerikiečiams dar daugiau įsi
velti į tą karą. Ir karo veiks
mus perkelti ne tik į šiaurinį 
Vietnamą, bet, eventualiai, ir į 
pačią Kiniją. Ir ne tik nevaržy
ti Čiang-Kaišekui siųsti savo 
partizanus J Raudonosios Kini
jos teritoriją, bet dar jį paska
tinti. Tačiau tam reikalinga to
kio ryžto iš administracijos pu
sės, kuriam ji negali laukti sim
patizuojančios paramos iš platės - 
nės visuomenės pusės, kuri buvo 
mulkinama taikos išlaikymo pa
žadais. Tik tada, kada JAV pasi
ryš parodyti savo dantis ir na
gus, galima bus kalbėti apie kokį 
nors sprendimą prie taikos konfe
rencijos stalo. Tol, kol Ameriko
je viešpatauja "po velnių su Viet
namu" nuotaikos, raudoniesiems 
kiniečiams nėra jokio reikalo 
dėl ko nors tartis.

Tuo tarpu, kiniečių akimis žiū
rint, karas Vietname jau pasiekė 
trečiąją stadiją. Pagal Maokari
nę teoriją, kuria vadovaujasi vyr. 
komunistų kariuomenės vadas 
pietryčių Azijoje, šiaurės Viet
namo karo ministeris gen. Vo 
Nguyen Giap, revoliucinis karas 
dalintinas į tris stadijas:

L Partizaninė veikla mažo
mis grupėmis, paskiri užpuoli
mai ir sabotažo aktai;

2. Nuvarginto priešo puoli
mas didesniais daliniais;

Velionis Sir Winston Churchill

PASAULIS GEDI CHURCHILLIO
James Reston, rašydamas apie 

sekmadienį, sausio 24 d.,mirusį 
VVinstoną Churchill}, pastebi, kad 
pasaulis tą žinią sutiko giliu liū
desiu, bet ne beviltiškai, nes 
"Churchillis sugebėdavo ir nelai
mę pakreipti savo naudai, ištisą 
metų j41ę ne* politinius pralaimė
jimus naudojo savo populiarumui 
dar labiau iškelti,lygiai kaip pa
sisekimų laikotarpį. Ir taip jis 
paliko parašytą istoriją, kaip am
žiais nenykstantį jo dvasinės ga
lybės dokumentą. *

Winstonas Churchillis mirė 
sulaukęs 90 metų. Bet jo var
das, istorinė asmenybė peržen
gė tiek laiko, tiek jo krašto ribas.

3. Miestų apsupimas — jų at
skyrimas nuo užnugario ir susi
siekimo su jais suvaržymas.

Vietrfame antroji fazė prasi
dėjo jau nuo praeitų metų spa
lio mėn. z kada "partizanai" jau 
pradėjo veikti batalijonų forma
cijomis ir uniformuoti.

Dabar stengiamasi nuo likusio 
krašto atkirsti sostinę Saigoną, 
kurios gyventojai, išskyrus pa
skirus teroro veiksmus, karo 
veiksmų tiesiogiai nejautė.

Gen. Giap jau paskelbė, kad 
karas Vietname pasibaigs šiais 
metais. Vieną sykį jo pranaša
vimas jau išsipildė. 1954 metais 
jis pareiškė, kad iki metų pabai
gos bus nugalėti prancūzai. Už 
keletos mėnesių prancūzai Žene
vos konferencijoje pripažino ko
munistų įsiviešpatavimą.

Anot Restono, jis lieka simboliu 
triumfuojančios žmogaus dva
sios, optimistiškas, jaunatviškas 
ir net linksmas,Dievui siekiant 
sukrėsti žmogiškąjį tvarinį.

Be abejo, kad istorikai suras jo 
sprendimuose klaidų, nulėmusių 
ir vienaip ar kitaip 'pakreipusių •>- — 
pasaulio įvykius. Bet tie įvykiai 
neužtemdys jo asmenybės, jo 
veržlios dvasios, išsilaikančios 
ilgiau už politinius sprendi
mus.

Anglijos karalienė Elzbieta II 
pirmoji paskelbė gedulą miru
siam politikui ir valstybės vy
rui, ne kartą išgelbėjusiam An
gliją. "Visapusiškam genijui" ski
riama paskutinė pagarba, pri
klausanti tik didžiausiems tos tau
tos herojams ir valstybininkams.

Kūnas bus pašarvotos West- 
minister Hali rūmuose, šalia 
parlamento, kurio nariu Chur
chillis išbuvo 62 metus. Į laido
tuves laukiama atvykstant dauge
lio valstybių prezidentų ir kitų 
dignitorių.

Pranešus apie Churchillio 
mirtį, Londonas tuoj paskendo 
ant pusiau stiebo nuleistų vėlia
vų jūroje. Radiofonai grojo Beet- 
hoveno penktąją simfoniją.

Pagrindinė laidotuviųceremo- 
nija įvyks šeštadienį, sausio 30 d. 
eisenoje dalyvaujant Anglijos 
karalienei ir kitų valstybių atsto
vams.

• PREZIDENTAS L. JOHNSO- 
NAS, šiuo metu besigydąs ligo
ninėje, pareiškė labai norįs vyk
ti į Londoną dalyvauti VVinstono 
Churchillio laidotuvėse.

Atiduodant Amerikos garbės 
piliečiui Churchilliui paskutinę 
pagarbą, prezidento specialiu įsa
kymu ant valstybinių įstaigų vė
liavos nuleistos ant pusiau stie
bo. Specialiame įsakyme sakoma, 
kad "ką jis sakė ir ką jis darė-- 
niekad nemirs".

• VVINSTONAS CHURCHILLIS, 
II Pas. karo metu atlikęs daugelį 
kelionių vykstant į įvairias kon
ferencijas, buvo pasiruošęs ge
riau mirti, bet nepasiduoti į na
cių belaisvę.

Sir James Bissett, buvęs Oueen 
Mary laivo kapitonas, tvirtina, 
kad ne kartą jam yra tekę būti 
atsakingu už Churchillio saugu
mą kelionės metu. Tų kelionių 
metu šalia Churchillio vis budė
jęs sargybinis užtaisytu revolve
riu su įsakymu šauti, jei matys, 
kad Churchillio suėmimas be
laisviu neišvengiamas.

• MYER FELDMAN, preziden
to patarėjas Izraelio ir Art. Ry-

(Nukelta į 2 psl.)
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narčiose aštuoniose savaitėse, 
reikėjo, kad Leningradas kristų, 
kad Maskva pasiduotų, reikėjo 
Pabaltijo kraštuose ir Gudijoje so
vietų armiją sudaužyti ir sužerti 
kaip kastuvu į belaisvių stovyk
las. Tad reikėjo, kadšaruvuočiai 
nepertraukiamai riedėtų pirmyn, 
tegalvojant kaip suduoti mirtiną 
smūgį Rusijos gyvybiniams cent
rams. Bet kad pasiekti Leningra
dą, pradžioj reikėjo persikelti 
per Dauguvą. O jei norima persi
kelti per šią upę be didelių nuo
stolių, reikia užimti Daugpilio ir 
Jekabpilio tiltus nesusprog
dintus. O tie tiltai yra per 350 
km nuo sienos. Tai nemaža pro
blema.

7 vai. vak. Mansteino štabas 
per radiją gavo pranešimą, kad 
Ariogalos tiltas užimtos. Man- 
stein su palengvėjusia širdimi įsa - 
kė: "Pirmyn!" Ir tankai pajudė
jo. Kareiviai veržėsi per dulkių 
debesis. Ar Mansteinui pasiseks 
užklupti Daugpilį ir paimti tiltus?

Vokiečių lėktuvai apšaudė besitraukiančius sovietų kareivius.

RYTŲ FRONTE W

Raseinių vardas liko įrašytas 
II Pas. karo istorijon

Pietų fronte maršalas Rund- 
stedt ofenzyvą pradėjo birželio 22 
d. kairiajame sparne su dviem 
divizijom, stovinčiom Karpatų 
šiaurėje. Kiek toliau J pietus 
11-toji armija ir rumunų jėgos 
pasiliko paruošties stovyje, kad 
apgauti rusus ir apsaugoti Rumu
nijos naftos šaltinius. Jie turėjo 
Juodosios jūros link pajudėti tik 
liepos 1 d.

Pirmąją karo dieną, nežiūrint 
sunkumų, su kuriais susidūrė 72- 
ji divizija statydama tiltus pietų 
armijos fronte, viskas vyko ge
rai ir buvo lengvai prasilaužto 
pro sovietų pastatytas užtvaras ir 
pajudėta pirmyn į rytus 14 km.

Būdinga, kad rusųaliarmosis
tema pietuose veikė preciziškai 
ir čia staigmena, užpuolant prie
šakinius postus, nebuvo tokia di
delė kaip centriniame fronte.

šiauriniame fronte, Lietuvos 
pasienyje, artilerijos pasiruoši
mas buvo trumpas ir tik kai ku
riose vietose. Pirmosios puolimo 
bangos puolė rusų pozicijas tuoj 
po 3 vai. ryto.

Kaip ir buvo pramatyto, tankai 
rytmečio migloje išlindo iš miš
kų ir 30-toji divizija pirmąją 
ofenzyvos dieną nesusidūrė su jo
kiomis upių kliūtimis, kurios su
stabdytų žygiavimą pirmyn. Pa
sienyje beveik visai nebuvo so
vietų kareivių, įsitvirtinimai bu
vo įrengti kiek toliau.

Išvertę pasienio sulpus, 6-tos 
kuopos vyrai pasilenkdami perėjo 
į sovietų pusę ir išsitiesę davė 
šuolį pirmyn. Jokio šūvio iš so
vietų pusės. Du jų sargybiniai iš
gąsdinti pakėlė rankas.

Aukštumoje 71 ir 67 stovėjo so
vietų žvalgybos bokštai. Ten so
vietų pozicijos buvo stiprios. 
Žvalgai tai žinojo. Žinojo ir arti
lerija, pasislėpusi pasienio miš
kelyje. Staiga prabilo sovietų kul
kosvaidis iš žvalgybos bokšto 
aukštumoje 71. Tai buvo pirmieji

Žinios iš visur...
(Atkelta iš 1 psl.)

tų reikalams, atsistatydindamas 
iš savo pareigų pareiškė, kad jis 
buvęs "užblokuotas" darant spren
dimus ryšium su padaugėjusiais 
nedraugiškumo aktais Egipte. 
Buvę galvojama suspenduoti pa
rama Egiptui po to, kai ten de
monstrantų buvo užpulta ir su
deginta JAV įrengta biblioteka. Ir 
JAV ambasadorius L. Battle siū
lęs imtis griežtų priemonių, ypač 
po Nasserio pareiškimo, kad 
amerikiečiai galį "eiti J jūrą atsi
gerti". Bet reikalui atsidūrus J 
Baltųjų Rūmų patarėjo Bundy ran
kas tos griežtos akcijos buvę at
sisakyta, pristačius tik sąskaitą 
už padarytaus nuostolius.

Patarėjo Izraelio reikalams 
postas Baltuosiuose Rūmuose 
veikia jau kelis dešimtmečius. 
Jis buvo įsteigtas ryšium su žydų 
bendruomenės įtaka balsavimų 
metu, o tiesioginės to patarėjo 
pareigos yra informuoti žydų 
bendruomenę apie administraci
jos nutarimus ir administraciją 
Informuoti apie žydų nusistatymą, 
įvairiais jų bendruomenę ir po
litiką liečiančiais klausimais. 

šūviai, iššauti tarp Nemuno ir 
Dubysos. Atsaką susilaukė iš 47- 
tos artilerijos grupės, kurios vi
sos baterijos buvo Išstatytos prie 
Trappen-VValdheide kelio. Ir ten, 
kur nukrito sunkieji vokiečių 
sviediniai, žolė ilgai neužaugo. 
Dabar atėjo eilėpatrankoms! Pa
sislėpę už plieninių pa baisų, W eis- 
so sekcijos vyrai pradėjo pulti 
aukštumą, išmušdami rusus iš 
pozicijų, nustebintus netikėtu 
puolimu. Daugelis jų net nebuvo 
kautynių poste ir gynybos linijoje. 
Tai buvo pionierių batalijonas, 
sudarytas iš mongolų, kuriuos čia 
atvežė fortifikacijų darbams. Bet 
visur, kur jie kovėsi, grupėje ar 
izoliuotai, laikėsi kietai dantis 
sukandę.

Vokiečių kareiviai suprato,kad 
su tokiu priešu ne juokai. Jie ne 
tik drąsūs, bet gudrūs kovosrlau- 
ke, moka pasislėpti ir beveik vi
si puikūs šauliai. Užpulti pirmos 
vokiečių bangos, sužeisti jie lau
kė, kol tankai pravažiuos ir vėl 
atnaujindavo kautynes. Arba kiti, 
pasislėpę laukdavo aukos, nušau
dami automobilių vairuotojus, 
ryšininkus ar karininkus.

šiaurėje prie. Baltijos jūros 
291-ta divizija, vadovaujama gen.

Viršuje: Vokiečių tankai rytmečio migloje pasiruošę pulti sovietų pozicijas. Apačioje: pionieriai stoto 
per Bugo upę laikiną tiltą.

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone; 65645330

Herzog, nesutikusi didelio pasi
priešinimo, vakare pasiekė Lat
viją. Generolo von Mansteinšar- 
vuočiams Lietuvoje nebuvo leng
va veikti, tad į kovą pradžioj jis 
išstatė tik 8-tą šarvuočių divizi
ją ir pirmąją dieną padarė be 
sustojimo aštuoniasdešimt kilo
metrų šuolį, lengvai užimdamas 
per Dubysą pastatytą Ariogalos 
tiltą. Jei nebūtų šio tilto spėję 
paimti, veržimasis pirmyn bū
tų sulėtintos ir sovietai būtų 
turėję laiko susigrupuoti. Gi rei
kėjo skubėti paimti Daugpilį, ku
ris sudarė didelę svarbą opera
cijoje.

Gen. von Manstein žinojo, kad 
karą su Rusija galima laimėti 
tik pirmomis savaitėmis, ją su
skaldant. Jis prisiminė, ką sakė 
Clausewitz: negalima užkariauti 
šio milžiniško krašto. Viena ką 
galima, tai staigiomis operaci
jomis suduoti stiprius smūgius ir 
sunaikinti jo politinius ir karinius 
centrus, nuversti režimą, kad 
dingtų bet kokia vyriausybė Ir 
tokiu būdu suparaližuoti karinį pa
jėgumą. Tai reikia daryti greitai, 
arba karas bus pralaimėtas dar 
prieš vasaros pabaigą.

Kad nepralaimėjus laiko atei-

Birželio 24 d. 2 vaL 30 min. 
Reinhard 1-mai Šarvuočių divi
zijai pranešė, kad 6-toji divizi
ja prie Dubysos sulaikyto stip
rios priešo tankų formacijos ir 
pradėjo sunkų mūšį. Apie šim
tas sovietų sunkiųjų tankų staiga 
pasirodę iš rytų, riedėdami prieš 
41-mą korpusą, susidūrė su 6-to 
divizija generolo Landgraf netoli 
Raseinių. Niekas dar nežinojo 
Raseinių vardo, kuris liko įrašy
tas į karo istoriją, kaip pirmoji 
didžioji krizė šiaurės fronte, Man
steino šarvuočiams jau toli pra
siveržus pirmyn.

Į pagalbą atėjo 1-ji divizija. 
Tankų motorai kentėjo nuo smė
lio ir dulkių. Nei prieštankiniai 
pabūklai, nei naikintuvai negalė
jo sulaikyti sunkiųjų rusų tankų. 
Turėjo įsikišti artilerija šaudy
dama horizontaliai. Jai pavyko su
laikyti sovietus. Tada tankų pul
kas perėjo į kontrapuolimą ir tik 
dėka vokiškų tankų greito manev
ravimo pavyko ne tik sulaikyti, 
bet ir atstumti sovietus tris ki
lometrus.

Sovietų tankai buvo dar neži
nomo Klim-Vorošilov KV 1 ir 
KV 2, 43 ir 52 tonų tipo.

Vokiečių raporteapie šias kau
tynes skaitome: Rusų tankai KV 1 
ir KV 2 pasirodė prieš mus 800 
metrų nuotolyje. Mūsų tankų es
kadronas atidengė ugnį, bet be»e- 
zultotų. Mes palengva artėjome 
prie priešo, kuris taip pat judėjo 
į priekį. Už kelių minučių mes bu
vome per 50 metrų. Kiekvienas 
mūsų šarvuočių atidengė ugnį, bet 
sovietai riedėjo pirmyn ir mūsų 
sviediniai jiems nekenkė. Mes 
atsidūrėme baisioje padėtyje. So
vietų tankai prasiveržė pro mū
sų tankus, įsiverždami giliai į 

mūsų gynybos linijas. Mūsų tankų 
pulkas apsisuko ir pradėjo riedė
ti su priešu, mūsų tankai šalimai 
su sovietų, čia iš trumpos distan
cijos buvo panaudoti specialūs 
sviediniai prieš sovietų tankus 
ir pavyko juos sulaikyti, paskui 
kontrapuolimas atstūmė juos ir 
buvo atstatytos gynybos linijos 
prie Vosiliškio.

Smarkūs mūšiai vyko prie Du
bysos tarp 41-mo vokiečių šar
vuoto korpuso ir sovietų3-čio šar
vuoto korpuso, kuriam vadovavo 
gen. Fedoras Kuznecov, į mūšį 
metęs 400 sunkiųjų tankų.

Sovietų sunkieji tankai turėjo 
80 mm šarvą, o kai kuriose vie
tose jis buvo sustiprintos iki 120 
mm. Jie turėjo 7,62 ar 15,5 cm 
patranką ir keturius kulkosvai
džius. Jų greitis siekė iki 30 km 
į valandą. Dėl savo šarvo jie bu
vo snukiai numušami. Ant vieno 
paimto K V 2 rado 70 šūvių žy
mių, ir joks nepramušė šarvo. Ka
dangi prieštankiniai pabūklai bu
vo bejėgiai, reikėjo juos sulai
kyti vietoje, sužalojant vikšrus ir 
vėliau sudaužant su artilerijos 
pagalba arba su granato, rizi
kuojant kario gyvybe.
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PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JCS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette Gift Parcels Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

d. pirmose valandose. Sovietai 
pradėjo puolimą. Vokiečių arti
lerija atvirai apšaudė ir vokie
čių tankai pradėjo kontrapuoli
mą. 8 vai. 38 m. I -as šarvuo
tos pulkas pagaliau galėjo išties' 
ti ranką 6-tai divizijai. Sovietų
3-čas šarvuočių korpusas buvo 
sudaužytas. Dvi vokiečių divizi
jos sudaužė sovietų šarvuočius 
Pabaltijyje. 200 sovietų tankų bu
vo sunaikinti, 29 tankai palikti de
gą mūšio lauke ir 41-as vokiečių 
šarvuočių korpusas dabar turėjo 
atvirą kelią į Jekabpilį Latvijoje.

(Bus daugiau)

Taip atrodo žmogus, 
kuris neskaito lietu
viško laikraščiol
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STATISTIKOS VIENETAI 
IR VISUOMENĖ

Jei negalvoji apie ateit|, tu jos ir neturėsi.
John Galsworthy

šio krašto pragyvenimo lygiui pasiekus didžiąsias aukštumas, 
materialinei gerovei įsitvirtinus ne tik namų ir garažų pastogėse, 
bet ir žmonių sąmonėje, yra pavojaus, kad kitos vertybės gali ap
samanoti ir atrofuotis.

Svarbus ir žmonių gerbūvis. Bet niekas dar nepradėjo ir neiš
drįso žmogaus vertę matuoti vien tik pagal jo banko knygutės balan
są. Pareigos konceptas, bendruomeninės atsakomybės jausmas, dva
sinės vertybės, tai, tarp daugelio kitų, saugotinos, keltinos ir svars
tytinos gėrybės, be kurių tautos ir valstybės neatsiektų materialinės 
gerovės, kuria daugelis naudojasi kaip savaime suprantama ir nenyks
ta nčia Dievo dovana.

Sakoma, kad Individas pasidaro nykštuku, spaudžiamas j| supan
čios aplinkos. Taip galvodamas jis tokiu ir pasidaro, čia ir yra 
pagrindinis iššūkis, skatinąs žmogų susimąstyti, ar jis nori likti ir 
gyventi kaip vienetas tam tikroje .pagal jo pajamas skaičiuojamoje, 
statistinėje grupėje, ar siekia savo vertę matuoti kitais maste
liais. Yra, žinoma, žmonių, kurie mano tikslą atsiekę patekus | no
rimą statistinę grupę. Jie ir lieka vienetais tarp milijonų. Yra žmo
nių, kurie jaučia, supranta ir vertina savo gyvenimą ne vien tik as
meniško gerbūvio lygiu, bet savo |našu tų tikslų įgyvendinimui, kurie 
atsiekiami tik bendromis pastangomis, čia jau reikalinga ne vien tik 
čekių knygutė, bet ir visuomeniškumo pojūtis.

Gyvenimo aplinkos Jtaka žymi ir lietuvių visuomeniniame gyve
nime. Iš to gyvenimo iškrinta ne vien tie, kurie dėl {vairių priežas
čių (senatvė, ligos bei kitokie negalavimai, neišvengiami ir gerbūvio 
krašte...) nebepajėgia nario mokesčio susimokėti savoms organizaci
joms, užsiprenumeruoti laikraščių ar knygų įsigyti, išleisti tam tik
ras sumas parengimuose ar aukoti įvairių rinkliavų progomis. Iš
krinta ir tie, kurie galvoja, kad lietuviškieji reikalai siekia tik | 
tuos, kurie nesugebėjo įsijungti | šio krašto gyvenimą ir yra savo 
"old country” tradicijų ir, palikimo,vergai. Tai parapijiniai reikalai| 
tebeplūduriuoją senienų ir praeities atsiminimų svajose. I "plačiuo
sius vandenis" išplaukę, jie tikisi pasijusią laisvesni, nevaržomi, 
nesupančioti visokių reikaląvimų, pamokslavimų, žeminančių jų statu
są mažumos kompleksu ir svetimšalio antspaudu.

Nėra abejonės, kad šio krašto materialinėje ir dvasinėje aplinko
je augusiam ir subrendusiam žmogui teikiamos ir priežastys nusivy
limui lietuvių visuomenine veikla. Daug kur, sutikime, yra atsi
likimo, seklumo.provinciališkumo ir nenuoseklumo. Daug kur geri no
rai supliuška siaurų ambicijų, nesugebėjimo ir diletantizmo ranko
se.

štai ir atsiduriame užburtame rate, kuris sukasi ant gerų norų 
ašies, bet sukasi vietoje, jaučiant baimę, kad pirmyn pavažiavus, pa
teks | platesni kelią ir nebeatlaikys gyvenimo aplinkos diktuojamo 
greičio.

Lietuviškumas visoje savo plačioje apimtyje yra mūsų gyvenimo 
tikslas. Ne vietoje sustojęs ir seklumoje {strigęs lietuviškumas, bet 
kuris trumpu laiku Nepriklausomoje Lietuvoje sugebėjo atsiekti ne
paprastų laimėjimų visose gyvenimo srityse. O visa tai buvo atsiek
ta ir laimėta nesibijant pažvelgti plačiau j pasaulj, kad neatsilikus nuo 
jo pažangos.

Ir mūsų išeivijos visuomenė negali tenkintis pastangomis, kurios 
ribojasi užsikonservavimu ir tūpčiojimu vietoje, čerpės ir saulėje 
blizganti skarda keitė šiaudinės pastogės, kad ir mielą, bet apsama
nojusi vaizdą. Vertėtų pasižvalgyti, ar mūsų visuomeninio gyvenimo 
stogo čerpės nepradėjo samanoti. (j.č.)

J. PAUKŠTIENĖ Kauno vizija (aliejus)

AR DAR REIKIA TARTIS DĖL LIETUVOS 
LAISVINIMO TIKSLU?!

Jis tėra vienintelis — Lietuvai reikalaujame LAISVES

Pastaruoju metu iš lietuviš
kos išeivijos laisvės kovos fron
to ateina, palyginti, visai neblo
gos naujienos. Mums tai neįpras
ta... štai, sausio 8 ir 9 dieno
mis, nei nelaukdami šiltesnių 
orų, mūsų veiksniai susirinko di- 
delin pasitariman: prie vieno sta
lo susėdo ALT, VLIK, Bendruo
menės, Tautos Fondo ir Diploma
tinės Tarnybos atstovai. Nors 
spaudai patiektas komunikatas 
nepasižymi konkrečiais planais, 
š| kartą iš jo neišsikiša nesutari
mo dygliai. Mums, jau taip seniai 
belaukiantiems veiksnių bendros 
kalbos ir, svarbiausia, bendro 
darbo, dar kartą nušvinta vilties 
spindulėlis. Būtų gražu pamatyti 
j| išvirstant | žibintą.

Kaip ten bebūtų su viršūnėmis, 
tačiau atskirose vietovėse, kolo
nijose, apylinkėse, kur lietuviai 
dažnai ant pirštų suskaitomi, tos 
vienybės bendram darbui reikalin 
gumas yra ryškiausias. Todėl 
čia, iš apačios, tą vienybę ir turi
me puoselėti, kur ji yra, bei ug
dyti, kur jos stokoja, net jeigu 
ten, viršūnėse, dėl jos ir nesuge
bėtų sutarti. Vasario 16-sios ir 
Birželio 15-sios padiktuoti užda
viniai mums suteiks gerą progą 
tai pademonstruoti. Kai kurie 
skaito, jog mūsų vyriausi veiks
niai suskato vienybės ieškoti 
tik tada, kai eiliniai išeivijos pi
liečiai bei antraeilės organizaci-

LAIŠKAI/

NAUJI PLOTAI KARINGIEMS
žurnalistams

Neseniai vienas iš Draugo ve
damųjų buvo užbaigtas viltimi,

kad "ateities Lietuva atgaus savo 
sienas su Klaipėdos ir Vilniaus 
kraštais, {skaitant ir Karaliau
čių".

įdomu nuo kada Karaliaučius 
yra Klaipėdos krašte. Bent man, 
Lietuvoje lankant gimnaziją, bu
vo aiškinama, kad tai miestas 
Rytprūsiuose.

Teko patirti, kad žurn. Algir
das Gustaitis išleisiąs naują Lie-

tuvos žemėlapi kuris apimsiąs 
8 milijonus žmonių ir bus rodo
mas ne Hollywoodear Disneylan- 
de, o visame pasaulyje.

Kadangi šitaip naujas žemes 
užkariauti nėra sunku, tai nerei
kėtų sustoti ties Karaliaučiumi. 
Neblogai būtų {skaityti ir Danci
gą (mūsų jūrų skautams), Frank
furtą prie Oderio pasidalinant su 
lenkais bent per pusę.

Tuo pačiu laiku įgytume dau
giau simpatijų Vokietijoje, ku
rios teritoriniai reikalavimai, 
mūsų veiksniai taip moko, sutam
pą su mūsų viltimis.

Tadas Mickus 
Los Angeles

jos savo veikla ir žodžiu davė va
dovams suprasti: "Susitvarky
kite, arba liksite pa griovy besiki
virčiją"... Kaip ten tikrumoje be
būtų, veiksnių bendra kalba yra la
bai sveikas ir viltingas reiškinys. 
Gi kai pamatysime jųbendrą dar
bą, tai ir džiūgauti bus galima.

Iš minėtojo pasitarimų komu
nikato prasikiša vienas {domus 
galvosūkis ir vienas nesmagus 
prisipažinimas. Ir viskas viena
me sakinyje, štai jis: "šių metų 
pavasari sutarta sušaukti... kon
ferenciją, kuri sutartų ir pa
skelbtų Lietuvos laisvinimo tiks
lą ir uždą vinių dėklą raciją okupa
cijos 25 metų sukakties propa
gandai neutralizuoti". Kuriam iš 
veiksnių dar reikia, kad kas nors 
"sutartų ir paskelbtų Lietuvos 
laisvinimo tikslą"? Mums ligi 
šiol atrodė, jog laisvinimo tiks
las yra Lietuvos laisvė. Nejaugi, 
po 25 metų okupacijos, mūsų 
veiksniams, vietoje dirbti laisvi
nimo darbą, dar reikia konferen
cijų Lietuvos laisvinimo tikslui 
aptarti. Bet tai, gal būt, yra tik 
nereikalingas nesusipratimas.

Tačiau kiek nemaloniau nu
skamba pripažinimas fakto, jog 
mūsų veiksniai, kaip ir Vakarų 
Pasaulio Vadovai, nenori, nemo
ka ar bijosi iniciatyvos prieš- 
sovietinėje - antikomunistinėje 
propagandoje. Reiškia -- tik at
sakyti | Sovietų propagandą, tik 
| ją reaguoti bando. Todėl ir kon
ferenciją šaukti nori "okupacijos 
25 metų sukakties propagandai 
neutralizuoti". Mat sovietai, pa
drąsinti mūsų 25 metų tylėjimo, 
jau bando pasauliui {rodyti, jog 
jie Lietuvą nuo lietuvių išvada
vo... Gi mes, vietoj per 25 metus 
visu balsu kaltinę už pavergimą, 
kolonializmą ir kraujo pralieji
mą, kukliai bandysime dabar | jų 
propagandą reaguoti, ją "neutra
lizuoti".

Taigi, pagal komunikatą, mūsų 
veiksniai nė negalvoja apie ini
ciatyvą, apie mūsų propagandą 
— tik apie sovietų propagandos 
"neutralizavimą".

Tačiau ir dėl to nereikėtų sie
lotis: jeigu lietuviškos visuome
nės viešoji nuomonė ir paskirų 
grupių bei asmenų iniciatyva pri
vertė veiksnius susėsti prie vie

no stalo, privers imtis ir inicia
tyvos. Gi mes visi neturime pa
miršti, kad veiksnių susitarimas 
mus nuo pareigos neatpalaiduoja, 
sutariančių veiksnių darbo pasė

kos priklausys ir nuo mūsų. Veiks - 
nius kritikuodami, turime nepa
miršti, jog kokie mes, tokie ir 
mūsų veiksniai.

♦♦♦
Su Lietuvos likiminiu laiko

tarpiu istorijon ryškiom raidėm 
{rašytas Winstono Churchillio 
vardas.

Jis šaukė {spėjimą Anglijai ne
nusiginkluoti Kaizerio grėsmės 
akivaizdoje, buvo už tai savo tau
tos apšauktas karo kurstytoju ir 
pažemintas, tačiau pašauktas 
tautą gelbėti I-jo Pas. karo me
tu. Lygiai tas pats pasikartojo 
ir II-jo Pas. karo metu. Trečią 
kartą Chruchillis buvo apšauk
tas karo kurstytoju, ekstremis
tu, veik visos žmonijos priešu, 
kai jis 1946 meteis jau ne vien 
Angliją, bet visą Vakarų Pasau
li, Fultone JAV pasakytoje kalbo
je ,{spėjo dėl komunizmo pavojaus 
ir koegzistencijos su juo pra
gaištingumo. Pasaulis šio isto
rijos milžino nepaklausė, ir, tik 
Dievas žino, kokios bus to pasek
mės.

Tačiau Winstonas Chruchillis 
ir nuėjęs | kapus mums laisvėje 
gyvenantiems lietuviams, ir vi
sam laisvajam pasauliui paliks 
{sidėmėtiną jo {spėjimą knygoje 
"Bekylanti Audra":

"Jeigu nekovosi už tiesą tada, 
kai lengvai gali laimėti be krau
jo praliejimo; jeigu tu nekovosi 
tada, kai tavo pergalė gali būti 
užtikrinta ir neperbrangi; gali 
ateiti laikas, kai kūrėsi kovoti 
visoms sąlygoms veikiant prieš 
tave ir tik menka viltimi išlik
ti. Gali būti net blogiau: tau gali 
tekti kovoti be jokios laimėjimo 
vilties, nes pagaliau, geriau žū
ti, negu gyventi vergu".

V. Bražėnas

DIRVOJE GALIMA ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

VIESEH1MI CHICAGUE PIRKITE MlfJUB MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC....................5th
2. Antique Bourbon Kentucky Str. Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA................................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur........
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

Be to. didžiausias pasirinkimas importuoti) 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

ALEKSANDRYNAS, v. Biržiška............................................ 7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, J. Balčikonis .. 12.00 
LITHUANIAN FOLK TALĖS, St. Zobarskas........................... 4.50
SENASIS VILNIUS, A. Šapoka................................................. 5.00
ARTE LITUANO, St. Goštautas.............................................. 4.00
DUKTĖ, Alė Rūta.................................................................... 2.40
GYVULIŲ ŪKIS, G. Orwell...................................................... 1.00
ELDORADO, Juozas švaistas .............     1.80
NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACUA IR

AUGINTOJAI (poezija), Algimantas Mackus.................. 3.00
VYTAUTAS THE GREAT GRAND DŪKE OF

LITHUANIA, B. Končius................................................. 4.00
Minkštais viršeliais 3.00 

LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS II t., M. Biržiška....................... 3.00
LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW, B. Armonas................... 3.95
9 DRAMOS VEIKALAI, Vyt. Alantas....................................... 5.00
HAMLETAS, W, Shakespeare (vertė Nyka-Niliūnas)............... 5.00
TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienė....................................................... 3.50
ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS, V. Baravykas....... 4.00
RAŠTAI II d. Vincas Krėvė..................................................... 5.00
TAUTOS PRAEITIS.................................................................. 5.00
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAI ŽODYNAS, V. Peteraitis............... 7.00
LITHUANIAN QUARTET...................   4.95
VILNIOS LIETUVOS GYVENIME, Dr. A. Šapoka.................... 1.50
METŲ VINGIAI (poezija), Alf. Tyruolis.................................. 3.00
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI, J. Girdžius-Klausutis............... 3.00
PO RAGANOS KIRVIU, Jurgis Jankus..................................... 1.50
GYVENIMO VINGIAIS, Dr. P. Kalvaitytė-Karvelienė............. 3.50
VYRAI KLYSTKELIUOS, Dr. J. Prunskis............................... 3.00
ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alė Rūta.................................... 4.00
PLAUK, MANO LAIVELI (poezija) Petras Saga tas................. 2.00
PURIENOS PO VANDENIU, Pulgis Andriušis........................... 2.00

Minkštais viršeliais 1.50 
LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE, L. Dambriūnas................ 50
SAULĖS GRĮŽIMAS, A. Baronas............................................. 2.00

Minkštais viršeliais 1.50
KALVOS IR LANKOS, Alb. Baranauskas................................ 2.00
TERORO IR VERGUOS IMPERUA SOVIETŲ RUSUA,

K. Bielinis.................................................................... 2.50
BLAŠKOMOS LIEPSNOS I ir II tomai, F. Neveravičius....... po 2.00
DU MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI, A. Šukys..... 3.00
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI (poezija) J. Švabaitė.................... 2.00
DAILININKAS RAUBA, Vincas Ramonas................................. 3.50
MOKSLAS IR RELIGUA, Dr. J. Prunskis............................... 2.00
DERLIAUS VAINIKAS (poezija), Juozas Mikuckis................... 4.00

Minkštais viršeliais 3.00 
PETRAS ŠIRVOKAS, Juozas švaistas..... ................................ 2.75
MOTULĖ PAVILIOJO, Lazdynų Pelėda...........................................60
VARPAI SKAMBA, St. Būdavas................................................. 2.50
MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE, V. Kudirka................ 2.00
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, A. Sabaliauskas............................ 2.00
ŽMOGAUS GENEZĖ, Vyt. Kavolis.................................... ....... 1.00
DOLERIS IŠ PITSBURGO, Stepas Zobarskas.................................. 80
VIDUDIENIO SODAI (poezija), Bernardas Brazdžionis........... 4.00
UŽBURTI KELIAI, A. Giedrius................................................. 3.00
ŽALIOJOJ LANKELĖJ, Kostas Ostrauskas....... .. ................... 3.00
KELIAŠ Į KAIRŲ, Alė Rūta........................................................  3.00
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO, Bronys Raila.............................. 5.00
TRUŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ, Nadas Rastenis.......................................5.00
HOUSE UPON THE SAND, Jurgis Gliaudą.................................. 3.95
GYVENIMAS YRA DAILUS, Vytautas Volertas..........................  2.50
POPULAR LITHUANIAN RECIPES, JosephineJ. Dauzvardis.... 2.00 
ANGELAI IR NUODĖMĖS (novelės), R. Spalis............................. 2.00

Minkštais viršeliais 1.50
VLADAS NAGIUS - NAGEVIČIUS, Dr. B. Matulionis............... 6.00
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ, Leonardas Dambriūnas.......... 2.50
RESPUBLIKA, Stasys Laucius................................................. 1.50
NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą ....................................... 2.00
V1SGAILIS, Jonas Vėgėlis........................................................ 3.00

Užsisakant knygas, čekį ar money order siųsti šiuo
adresu; Dirva. 6907 Superior Avė.. Cleveland, Ohio 44103.
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KA GALVOJA PAVERGTOS LIETUVOS GYVENTOJAI
Ką Lietuvoje žmonės galvoja 

apie mus, pasitraukusius nuo ko
munizmo? Ar mato jie mumyse 
bosimus išvaduotojus? Ar jie dar 
laiko mus lietuviais? Šitie ir 
panašūs klausimai yra svarbūs ne 
tik dabarčiai, bet ir ateičiai.

Raudonajaj Armijai artinantis, 
dalis tautos pasitraukė (Vakarus. 
Liko daugiausia su savo žeme su
augę ūkininkai, neturtingesnieji, 
kurie neturėjo ko prarasti, dalis 
nespėjo pasitraukti, kiti gi manė, 
kad komunistų užėjimas užtruks 
tik trumpą laiką, nes Vakarai ne
leis užgrobti Lietuvos. Šie žmo
nės ir pradėjo kovą prieš rusus, 
vis laukdami pagalbos iš Vaka
rų. Nieko panašaus neatsitiko, ir 
kas nežuvo, turėjo padėti gink
lus. Dabar Lietuvoje "ramu" ir 
komunistų veikla nukreipta nu
žeminti kovotojus už laisvę ir pa
sitraukusius | Vakarus, vadinant 
juos buržujais, kapitalistų išpe

romis ir pan. Kad partija tai tvir
tina, savaime suprantama, nes ji 
kitokių šūkių nepažįsta. Bet ar 
taip galvoje ir paprastas žmogus?

Kaip kiekvienas atskirai galvo
ja, neįmanoma pasakyti, bet 
bendrai imant, reikia skirti visu
mą į dvi dalj: ( senąją ir jaunąją 
kartą. Senoji karta, dar Nepri
klausomybės laikais brendusi^r- 
tizanų kovas pergyvenusi,nelaiko 
užsienio lietuvių nei išdavikais 
nei išgamomis, nei parsidavė
liais. Jie gerai žino, kad jie my
lėjo ir mylės savo Tėvynę Lietu
vą ir yra visada pasiruošę jos 
naudai dirbti. Jie gerai žino jų 
pasitraukimo priežastis ir patys 
matė, kas atsitikopasilikusiems. 
Jie pergyveno tas baisias naktis, 
kada tūkstančiai geriausių lietu
vių uždarytuose galvijų vagonuo
se buvo išvežti ( Sibirą. Jų ne
apgauna tų (vykių užtušavimasar 
kitokių atspalvių sugalvojimas.

ALĖS RŪTOS

premijuotas romanas

KELIAS I KAIRĘ
jau išsiuntinėtas knygų platintojams.

Romaną galima įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti paštu. K a i n a-3 dol.

Dalis jų susirašinėja su giminė
mis, draugais ir buvusiais kaimy
nais, gyvenančiais laisvajame 
pasaulyje ir bando nors šiuos 
ryšius palaikyti. Bet ir jie yra 
laisvojo pasaulio apvilti, kad jis 
juos paliko komunizmo valdžioje, 
kad jis nė nebando, bent iš jų 
pusės žiūrint, jiems padėti. Jie 
jaučiasi apleisti laisvojo pasau
lio ir jam niekad neatleis, kad jis 
Lietuvą pardavė, ir tai mes turi
me suprasti.

Bet šių kalčių jie neprimeta 
išeiviams, nes ir jie, bent pro
tingiau galvojantieji, supranta 
mūsų padėt( didžiųjų valstybių po
litikoje. Kas juos apvilia, tai uip 
dažnas pasigyrimo tonas laiš
kuose. Smulkiai surašant, kaip 
puikiai mes čia materialiniai įsi
kūrę, sukelia pavydą, sėja nepa
sitenkinimo sėklą. Rašykime dau
giau asmeniškai, bandykime su
prasti jų vargus, juos paguosti, 
pastiprinti ir parodyti, kad jie 
nėra mūsų užmiršti. Neleiskime 
telktis pavydo ir pažeminimo jaus - 
mams. Geriau paremkime juos 
karts nuo karto stintiniais. Tą jie 
mokės geriau (vertinti, nei pa
gyrūniškus laiškus.

Blogiau su jaunąja karu, kuri 
jau nešiojasi komunistiško auklė
jimo ir propagandos vaisius. Ne
turint umpresnių ryšių su lais
vuoju pasauliu, komunistų val
džiai buvo nesunku (skiepyti ne
apykantą Vakarams, kartojant, 
kad ui tik kapiulistų, revanšis- 
tų ir išnaudotojų lizdas, ir vienin- 
tėlė teisinga tvarka esanti komu
nistinė "demokratija". Žinoma, 
jie netiki aklai, bet visgi susida
ro klaidingą vaizdą apie laisvąjį 
pasaulį. Kas svarbiausia, jie

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu., nes 

įo mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS

nelaukia nieko iš laisvojo pasau
lio, o jei kas mano, kad jei jie 
tvistą šoka ir Vakarų madas se
ka, ui jau ir vakarietiškai gal
voja, labai klysu. Jie pastebi 
komunizmo klaidas, kritikuoja 
jas daugiau nei seniau, bet jie 
laukia reformų iš vidaus, o ne iš 
lauko, ir geresnį gyvenimą susi- 
kruti nori jie patys. Komunizmas 
jiems nėra šmėkla, jie jau apsi
pratę, kitokios tvarkos nematę.

Nenuostabu, kad veikliausi ko
munizmo gretose yra jaunuoliai, 
kad partijos sekretorių dalis yra 
dar jauni komunisui. Kiu dalis, 
ypač kritiškesnė, visai nesikiša į 
politiką, plaukia su srove ir ban
do sukurti sau geresnį gyvenimą. 
Toks jų galvojimas glūdi laisvo 
gyvenimo nepažinime. Ir nežinia, 
ar jie, kartą susipažinę su lais
vuoju pasauliu ir jo idėjomis, ne
atmestų komunizmo. Bet kada 
toks susipažinimas įvyks, jei šie 
du frontai dar vis yra neperžen
giami? Bet vieną reikia Lietuvos 
jaunimui pripažinti: jis myli Lie
tuvą, laiko ja Tėvyne, o ne plačią
ja Rusija. Iš viso, net ir jauni
mas nemėgsta rusų, kur tik įsten
gia kiršina juos ir stengiasi sa
vųjų tarpe laikytis. Niekas nepa
deda: nei naujokų išblaškymas po 
visą Rusiją, nei bandymas moky
tą jaunimą patraukti persikelti 
į Rusiją. Antipatija rusams pasi
lieka ir atrodo, kad jaunimas sva • 
joja siekti to paties tikslo kaip 
satelitinėse valstybėse, būtent, 
daugiau tautinio savarankumo ar 
bent daugiau laisvės savuose rei
kaluose.

Y ra jaunuolių ir Lietuvoje, ku
rie komunizmą visiškai atmeta, 
bet jie yra rusų spaudžiami. Lai
kas dirba jų nenaudai. Ne visi 
tėvai yra lietuviai. Daugelis tė
vų nedrįsta vaikams ką nors prieš 
komunizmą pasakyti, daugelis 
jaunuolių geriau pasitiki partija, 
o ne tėvais. Gi nuo laisvojo pa
saulio skiria trys geležinės už
dangos: siena iš Vakarų Vokieti
jos į Rytų Vokietiją, siena iš R. 
Vokietijos į Lenkiją, o iš čia sie
na į Lietuvą.

Sunkiau stebėti bejėgiškume, 
nei už tikslą kovoti. Mūsų tiks
las yra laisva ir nepriklausoma 
Lietuva, bet kada šis tikslas bus 
atsiektas, niekas negali pasakyti. 
Tai, labai gaila, bet tai nereiškia, 
kad mes turime sudėję rankas 
stebuklų laukti, Tik atkaklie
siems ir nensuilstantiesiems pa
dedama; nustojusieji vilties tene* 
laukia iš svetimų jos (gyvendini
mo.

Artūras Hermanas - 
Lietuvių Vasario 16 Gim
nazijos 8 klasės mokinys.

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ¥ ¥ *

IŠVAIZDOS IR CHARAKTERIO paskaitos bruožuose (Dirvos 
6 nr.) mums buvo perduotas nusistebėjimas, kodėl Encyclopedia 
Britannica fiziognomiką vadina tik pseudo-mokslu. Lietuvių encik
lopedija, esą, tą dalyką rimčiau traktuojanti, nes sakanti kad: "Fi- 
ziognomika — mokslas apie žmogaus kūno bei atskirų jo dalių for
mas, pagal kurias sprendžiama apie žmogaus dvasios savybes ir 
būdą".

Labai patriotiškas mūsų enciklopedijos pagyrimas, tik gaila, kad 
nenusisekęs. Nes, jei mūsų enciklopedija tikrai būtų apie fiziogno
miką taip ir parašiusi, kaip cituojama, tai tektų suabejoti kaip tik 
jos, o neBritanikos rimtumu. Betgi mūsų enciklopedijoj tuo klausi
mu rašoma ne taip. Visiškai nėra pasakyta, kad fiziognomiką 
yra mokslas. Rašo, kad tai yra "menas spręsti", arba "moky
mas". Vadinasi, ir mūsų enciklopedija, kaip ir Britanika, nevadina 
fiziognomikos mokslu, tikrąja to žodžio prasme. Kitaip sakant, 
abiejose enciklopedijose fiziognomiką traktuojama lygiai rimui, 
rimčiau, negu paskaitos bruožuose, ir ji skiriama maždaug į tokių 
pačių "mokslų" rūšį, kaip pavyzdžiui, chiromantija (charakterio ir 
net ateities spėjimai iš delno linijų), arba astrologija su horosko
pais.

Kad fiziognomiką tėra pseudo mokslas, pagaliau, liudija ir 
paskaitos bruožai kone kiekvienoje pastraipoje. Sakysim, kad ir U 
Uriamoji Aristotelio taisyklė, anot kurios "Kadangi karališkas, 
drąsus liūus turi unkų, kietą kailį, plačią nosį, didelę burną, tai ir 
žmogus, turįs unkius, šiurkščius plaukus, plačią nosį, didelę burną 
uip pat pasižymi drąsa ir kitomis karališkomis ypatybėmis". Pagal 
tokią "mokslišką" uisyklę, reiktų spręsti, kad beveik visi negrai pa
sižymi drąsa ir kitomis karališkomis ypatybėmis... Bet, turint prieš 
akis net iš mūsiškės enciklopedijos kreivą citatą, kaip pasitikė
ti Aristotelio taisyklės atpasakojimu? Antra vertus, neviskas moks
las ir tai, ką Aristotelis yra sakęs. Jis gi, Pavyzdžiui, manė, jog 
žemė yra visatos centras ir viskas apie ją sukasi...

Menkas mokslas ir krautuvininkų tariamas sugebėjimas "iš 
pirmo žvilgsnio" nuspręsti, kastoksesąs jo pirkėjas. Ką tik paskai
tęs paskaitos bruožuose apie tokius krautuvininkų mokslinius gabu
mus, susidūriau su gyvu "specialistu". "Youaredoctor!",sako, ne
sitverdamas pasigėrėjimu savim, krautuvininkas,aiškiai įsitikinęs, 
jog nesuklydo. Kodėl taip manai, klausiu. Pasirodo,daktarusatspė- 
jąs labai lengvai: ne iš išvaizdos, o anot jo, iš specifiško nuo jų dvel
kiančio antiseptikų kvapo... (Tikrai moksliškiau, už fiziognomiką!) 
"Never mind", sakau. Aš ką tik išsiploviau gerklę listerinu... Aaaa! 
Ir nepagalvojau, sako, kad ir čia galima suklysti.

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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SAVO BIČIULIAMS
Vasarbs malonumus prisiminus... B. Kerbelienės nuotrauka

RAUDONOJI ARMIJA GRĮŽTA
Ištrauka iš Sibiro tremtinės Barboros Armo

nienės knygos "Pal’k ašaras Maskvoje”, kurią lie
tuviu kalboje išleido Vilties leidykla, ši knyga, 
parašyta anglu kalboje ir vėliau išversta i septy
nias kalbas, plačiai skaitoma pasaulyje.

Kad apsisaugotume nuo bombardavimų, savo dar
že, apie penkiasdešimt jardų nuo namo, išsikasėme 
slėptuvę. Pasislėpėme ten pat ir kiek maisto bei ver
tingesnių daiktų. Ir gerai padarėme, taip pasiruošda- 
mi, nes šį kartą karas buvo visiškai kitoks, negu ru
sams pasitraukiant. Mūsų apylinkėje vokiečiai dabar 
labai atkakliai priešinosi, ir mes kautynių sūkuryje 
išgyvenome šešetą savaičių.

Pirmą kartą rusai prasilaužė 1944 metų liepos 
25 d., bet rytojaus dieną jie buvo vokiečių atstumti. 
Kartais frontas ėjo iš rankų į rankas po tris kartus 
per parą. Tuo tarpu pasididinome slėptuvę taip, kad 
jąja kartu su mumis galėjo naudotis dar penkių kai
mynų šeimos. Kartais nedrįsdavome galvą iškišti iš 
slėptuvės ištisas trisdešimt šešias valandas. Kai šū
viai kiek pritildavo, išlįsdavome maisto pasiieškoti.

Tiesiog nuostabu, kad mūsų gyvenamasis namas 
išliko ne tik nėsudegintas, bet ir mažai tesužalotas, 
nors čia pat vyko kautynės. Visų kitų ūkininkų trobe
siai, pastatyti arčiau prie vieškelio, veik visi buvo arba 
išsprogdinti arba sudeginti, gi mūsiškiai, stovėję kiek 
toliau nuo kelio, išvengė panašaus likimo. Atsargumo 
sumetimais buvau iš namų laukan išnešusi visus bal
dus ir drabužius, atvirame ore jie išsilaikė labai gerai, 
nes per tas ilgas savaites, mano laimei, nebuvo lietaus.

Nė viena kariaujančių pusių mumis nesirūpino. 
Bet kai frontas pasistūmėjo, tuojau rusų žvalgai, apsi
ginklavę šautuvais, iškrėtė mūsų slėptuvę, suskaičiavo 

žmones, tik mūsų nelietė. Vieną kartą puldami vokie
čiai pasiėmė keletą rusų nelaisvėn ir čia pat bematant 
juos sušaudė. Kiek vėliau, jiems pasitraukus ir šū
viams aprimus, iš slėptuvės išlindę, kopūstų darže pa
stebėjome besislapstantį jauną rusų kareivį. Tai buvo 
maždaug septyniolikmetis mongolas. Jis pašoko, žengė 
mūsų link ir pradėjo verkdamas laužyta rusų kalba 
maldauti:

— Nežudykite manęs, aš turiu motiną ir ji mane 
labai myli...

Nebežinojome, kas su juo daryti. Jeigu priglaus- 
tume, radę vokiečiai ne tik jį sušaudytų, bet ir mus 
nubaustų. Atiduoti vokiečiams atrodė nežmoniška, nes 
nei rusai nei vokiečiai tuo metu belaisvių nelaikė gy
vų. Pagaliau viena mūsų moteris sugalvojo, kad jauną 
ir mažą kareivuką reikėtų aprengti mergaitės drabu
žiais, duoti jam kibirą ir pasiųsti į karvių ganyklą, 
kuri buvo kaip tik netoli nuo rusų apkasų. Taip pada
rėme ir niekada nebesužinojome, kas su juo atsitiko.

Keista, kad vietos gyventojų žuvo labai nedaug, 
nors vyko aršios kautynės ir lėktuvai mėtė bombas. 
Bet mes baisėjomės matydami, kaip rusų kariuomenės 
vadovybė nesiskaitė su žmonių gyvybėmis. Pasitrauk
dami vokiečiai vienur kitur užminuodavo laukus. Atė
ję rusai įsakydavo savo kariams žygiuoti tiesiog per 
tuos minų laukus, visiškai nesiskaitant su nuostoliais. 
Apskritai, rusų žūdavo visada daug daugiau negu vo
kiečių, nors vokiečiams teko trauktis.

Pagaliau, po ilgų ir permainingų kautynių rusai 
vėl užėmė mūsų apylinkę. Mano name įsikūrė jų šta
bas. Negalėjau skųstis,, nes kareivių ir karininkų elge
sys buvo be priekaišto. Pasisekė net laišką pasiųsti 
Jonui ir pranešti, kad mes esame dar gyvi. Mat, sūnus 
žaisdavo su karininkais ir, pamatęs atskrendantį lėk
tuvą, vis sakydavo: ”štai, mano tėvas grįžta”. Vienas 
jaunas karininkas, bene armėnas, buvo gana draugiš
kas, ir aš jam papasakojau savo išgyvenimus. Jis ruo- 

sėsi grįžti Kaukazan per Maskvą ir sutiko išsiųsti ma
no laišką. Jis aiškino, kad rusai su amerikiečiais dabar 
esą draugai, bet vis dėlto jis paprašė, kad laišką, ra
šytą lietuviškai, jam išversčiau į rusų kalbą, ir pri
grasė nieko kito nerašyti, išskyrus tai, ką jam išver
čiau.

Įžygiavus rusų kariuomenei, tuojau pat atsirado 
ir slaptosios policijos daliniai, lygiai kaip seniau vo
kiečių kariuomenės įkandin buvo atsekę Gestapo. Tie 
daliniai ėmė tardyti ir priiminėti skundus. Pagal 
seną bolševikinę madą, žmonės vėl ėmė dingti, tik šį 
kartą jau nebe vieni vyrai, bet ištisos šeimos. Atrodė, 
lyg jie būdavo tyliai ir slaptai išvežami. Buvo net gan
dų, jog dingusieji buvę sušaudyti, bet tokių gandų ne
galėjome patikrinti. Gyvenome bijodami naujų išveži
mų, prisimindami žydų žudynes ir girdėdami pasako
jimus apie žiaurų rusų kariuomenės elgesį. Visi kal
bėjo apie visišką Krimo totorių tautos sunaikinimą. 
Ėjo gandai, kad rusai uždarė Rytprūsių sieną, neįleis- 
dami net maisto, nors žmonėms grėsė bado pavojus, 
nebent jie pabėgtų į rytinę Vokietiją. Pietinė Lietuvos 
dalis buvo perpildyta išbadėjusių vokiečių pabėgėlių. 
Kai kurie jų pasiekė net mūsų apylinkę, ir mes sten
gėmės jiems padėti, kiek tik galėdami. Galvojome, ar 
tik panašus likimas neplanuojamas ir Lietuvai.

Pradėjome gauti laiškų iš Sibiro. Juos rašė gimi
nės ir draugai, ištremti 1941 metais. Mus nukrėtė siau
bas sužinojus, kad tik mažai anų tremtinių daliai pa
vyko išlikti gyviems nepaprastai sunkiose Sibiro są
lygose.

Tuo metu sovietų Rusijos valdžia paskelbė įsaky
mą, kad visi vyrai nuo septyniolikos metų (nebeprisi
menu, ligi kurio amžiaus) mobilizuojami į kariuomenę. 
Stebėjus rusų kariavimo būdą, žmonėms buvo aišku, 
kad naujokui, dargi ne rusų tautybės, ta mobilizacija 
tereiškė tik mirtį.

(Bus daugiau)
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Istorikas dr. J. lakštas apie 
Antano Smetonos monografiją

Draugo kultūriniame priede 
(sausio 23 d.) tilpo dr. J. Jakš
to, A. Merkelio parašytos A. 
Smetonos monografijos,recenzi
ja, kurioje mūsų istorikas rašo, 
kad "žymiųjų žmonių biografijos 
visaip rašomos". Vienos jų, esą, 
{rikiuotinos | ideališką sferą — 
apie kalbamą asmen| rašant sur- 
realistiškai. Pvz., tremtyje ra
šytos biografijos "parašytos per
dėm panegirišku tonu ir lyg ati- 
trflkusios nuo realinės aplinkos, 
kuriose asmenys gyveno". Tai 
kun. B. Suginto, ir kun. A. Mi
liuko biografijos, viena jų parašy
to KL Jūros (Jurgelionio) ir ant
ra V. Mingėlos. Kitos, kaip V. 
Sirvydo "Bronius Kazys Balutis", 
J. Ereto "Stasys Šalkauskis" ir 
kolektyvinis veikalas "Mykolas 
Šleževičius", esą, ilgesnės ar 
trumpesnės iškarpos iš mūsų is
torijos. "Vaizduojami asmenys 
{pinti | jų gyventą aplinką ir ry
šium su ja aprašomi".

Apie A. Merkelio parašytą A. 
Smetonos monografiją straipsnio 
autorius pasisako, kaip parašytą 
pastarųjų stilium. Ji tik skiriasi 
plačiau užsibrėžtais rėmais^ 
, "Merkelis nesitenkino {vy

kiais, artimai susijusiais su as
mens gyvenimu bei veikimu, bet 
stengėsi pavaizduoti visą jo gy-. 
ventą laiką. Tuo būdu išėjo ne tiek 
biografija, kiek drauge ir asmens 
gyvento laiko Lietuvos istorija. 
Jau pats veikalo suplanavimas 
rodo jo ne tiek biografin}, kiek 
istorini pobūdį Jo turinys su
skirstytos chronologiniu pagrin
du, kur kiekvienas skyrius api
ma tam tikrą laiko tarpą. Tik pir
mas skyrius ("Šviesos takais") 
skirtingas nuo likusiųjų ir yra 
daugiau graži literatūrinė nei 
istorinė apybraiža; "Tartum tai 
būtų sodriausia novelė" -- kaip 
pastebi J. Ž-kis (Aidai, nr. 10, 
1964,466 psl.)".

Toliau Dr. J. Jakštas rašo:
"Istorinis A. Merkelio veika

las yra didžiai kruopštaus ir są
žiningo darbo vaisius. Tai rodo 
gausingos išnašos (jos užpildo net 
25 psl.) ir {vairių šaltinių citatos, 
iš kurių matyti, jogautoriaus ra
šyta, vadovaujantis taisykle: nie
ko netvirtintl, ko negalima pati
kimais šaltiniais pagristi. Tuo 
būdu laikytasi istorijos mokslo 
atstovams diktuojamo dėsnio: 
nieko nelaikyti per tikra, ko ne
galima teisioginiais ar netiesiogi
niais šaltiniais {rodyti, šitai 
turint prieš akis ir dėstoma (II 
sk.) Vilniaus lietuvių visuomeni
nio gyvenimo pradžia, besi liečian
ti su Smetonos ten atvykimu (1902 
m), Apžvelgiama {vairių organi
zacijų kūrimasis ir daugiausia 
vietos skiriama spaudai. Kaip 
šiam skyriui ir tinka, plačiau
siai kalbama apie Smetonos, kaip 
laikraštininko darbą. Juk žymes
nę to laiko dal| (1907-1914) Sme
tona buvo "Vilties" ir "Vairo" 
redaktorius ir, tur būt, visų ve
damųjų straipsnių autorius. Dėl 
to būtų tikę šioje vietoje pakalbė
ti skyrium apie Smetoną laikraš
tininką ir išryškinti jo keltas pa
grindines mintis {vairiais klausi
mais, k.a. ūkio, švietimo, kultū
ros,- politikos, partijų, bažnyčios, 
lenkybės ir kitais. Būtų reikėję 
per jo žurnalistinius straipsnius 
vesti skersinius piflvlus ir tuo bū
du juos analizuoti tam tikrais po
žiūriais. Užuot tai daręs mūsų 
autorius duoda ilgas straipsnių iš
traukas, dažnai palaidas ir be 
tarpusavio ryšio. Nemaža ištrau
kų perdėm laikinio pobūdžio ir 
bereikšmės mūsų buityje. Kam 
pvz. reikėjo išrašinėti jo straips
niai apie Tautos namus (100 -104 
psl.), kurie neišdygo ir surink
tos didelės aukos kažkur dingo be 
naudos. Taip pat platus dėsty
mas rinkimų | visas 4 dūmas 
(114-124 psl.) ir dar su ilgomis 
Smetonos straipsnių ištrauko
mis vargiai buvo reikalingas. Ka
žin ar vietoje šiame veikale ir A. 
Bulotos elgsenos dūmoje kritika, 
Jei jau nepaliečiama kitų atstovų, 
k.a. M. Yčo, kun. J, Laukaičio, 
veikla.

Apskritai, perilgos straipsnių 
ištraukos, dažniausiai be viduji
nio jų sąryšio, daro š| skyrių 
kaleidoskopišką. Jam trūksta ko
kių bendresnių linijų, pagal ku
rias būtų ryškinamas Smetonos 
asmuo ir jo veikla.

gų ir laikraščio perleidimas ki
tiems turėtų būti giliau ir plačiau 
svarstomas, nei autoriaus pada
ryto. Trumpa užuomina apie ka
talikiškų organizacijų, ypač atei
tininkų, iškilimą nors ir taikli, 
tačiau būdama perdaug bendra, pa
sikeitimo kaip reikiant nenušvle- 
čia. Smetonai skirtoje tokios pla
čios apimties monografijoje būtų 
reikėję daugiau pagristo ir smul
kesnio dalyko dėstymo. Autoriaus 
pastaba (125 psl.), kad bendrovė 
buvo kunigų rankose ir redakci
joje dirbo net du kunigai, lieka pa
kibusi ore, kai visas dalykas pa
kankamai nepa grindžiama s Abie
jų kunigų pasitraukimas iš redak
cijos drauge su vyriausiuoju re- 
daktorimi daro šią pastabą dar 
labiau mįslingą

Dr. J. Jakštas mano, kad kai 
kurie skyriai {terpti {per plačius 
istorinius rėmus. Nors dėstymas 
esąs {domus ir paremtos istori
niais dokumentais, bet -- "taip 
rašomas veikalas netenka savo 
biografinio charakterio ir virsta 
daugiau asmens aplinkos isto
rija". Bet autorius čia pat tuoj 
sutinka, kad "ideali biografija tu
ri jungti asmen| su jo gyvento ap
linka".

Recenzijos autorius taip pat 
pasigenda platesnio žvilgsnio | 
tuos momentus, kuriuose ryš
kiau reiškėsi prof. A. Voldemaro 
asmenybė.

Kaip istorikas, dr. J. Jakštas 
radęs monografijoje vietų kritiš-

koms pastaboms ir trukumams, 
pasisako, kad:

"A. Merkelio monografija yra 
gražiu stiliumi ir taisyklinga kal
ba parašytos veikalas. Jis ver
tingas pirmiausia sukauptais gau. 
singais duomenimis, dažnai grin
džiamas autentiškais šaltiniais 
iš 22 m. nepriklausomybės laikų. 
Kai kurie šaltiniai, kaip keistas 
vysk. Pr. Bflčio laiškas ar min. 
S. Lozoraičio reikšmingas slap
tas raštas prezidentui, ar paga
liau min. B. Balučio laiškas au
toriui, pirmą kartą spausdinami 
ir čia liks vertais Lietuvos is
torijos šaltiniais. Šiaip ar taip, 
kas domėsis tais Lietuvos lai
kais ar ką tirs, tai Merkelio 
"Antanas Smetona" bus pirma
eilis vadovas. Ir nesutinkantieji 
su daugeliu autoriaus išvedžio
jimų neturėtų nevertinti veikalo 
bent dėl jo informacinės pusės. 
Pagaliau, veikalas paliks žymiau
siu paminklu pirmam ir paskuti
niam prezidentui anos Nepriklau
somos Lietuvos."

ATSIŲSTA PAMINĖTI

i

Jei Smetona buvo "Vilties" įkū
rėjas ir jos vyriausias redakto
rius per ištisus 6 metus, tai, ro
dos, jo pasitraukimas iš tų parei-

I

SKAUTŲ AIDAS — 1 nr. (1965 
m). Liet. Skautų S-gos žurnalas, 
redaguojamas Ant. Saulaičio. Tai 
mūsų skautiškojo jaunimo "ofi
ciozas", savo turiniu apimąs skau
tiškos veiklos auklėjimo ir infor
mavimo sritis. Adm. adresas 
— K. čėsna, 58 Providence St, 
Worcester, Mass. 01604.

MOŠŲ SPARNAI - 17 (gruo
džio) nr. Liet. Evangelikų Re
formatų žurnalas, redag. kun. P. 
Dilys, a dm. adresas -- Jonas 
Palšis, 5718 S. Richmond St.,Chi 
cago, UL Vaizdai iš Bostono Baltijos ir Žalgirio tuntų sueigos, švenčiant penkiolikos metų sukaktj. Viršuje: 

skautininkių {žodis. Apačioje: svečiai, dalyvavę sueigoje. R. Bričkaus nuotrauka

KAS BUVO? VINGIŲ POLITIKA P. ZICKUS

KAIP BUVO?
DĖL KO BUVO?

■
šiais požiūriais ^Aleksandras Merkelis Antano Smetonos monogra

fijoje gvildena Lietuvos laisvės apyaušrio ir nepriklausomybės laikotarpio 
įvykius ir jų fone vaizduoja pirmąjį ir paskutinį jos prezidentą.

• MONUMENTALUS VEIKALAS
Monografija apima 786 psl. didelio (6x9 colių) formato. Iš to skai

čiaus 32 psl. iliustracijų. Įrišta kietais viršais, su iliustruotu aplanku.
Leidėjas davė puošnią išorę. Apipavidalinimu neužsileidžia geriau- 

siems leidiniams.
O autorius, greta visų kitų vertingų bruožų, suteikė veikalui puikų 

stilių, kuris žavi sklandumu, grakštumu, lankstumu. Dažnai pasitaiko 
dialogų, kurie teikia tekstui gyvumo ir betarpiškumo.

• LIETUVOS MONOGRAFIJA
Biografijai tikrąja to žodžio prasme skiriamas pirmasis veikalo 

skyrius, o toliau dėstoma A. Smetonos visuomeninė, kultūrinė ir politinė 
veikla, kuriose jis kuo plačiausiai reiškėsi per ištisas keturias dešimtis 
metų (1904-1940). Autoriaus prasitarimu, dėl šio pobūdžio pati didžioji 
veikalo dalis tiktų vadinti Lietuvos monografija.

• GAUSI DOKUMENTACIJA
Dėl vaizdo ryškumo daug dokumentų cituojama ištisai. Įvykiai 

aprašomi visu platumu ir komentuojami autoriui būdingu įžvalgumu ir 
objektyvumu. Savo teigimus autorius remia šaltiniais, iš kurių yrą patei
kęs daugiau kaip tūkstantį citatų. Veikale trumpiau ar plačiau minima 
per 1200 kitų asmenų, vienaip ar kitaip susijusių su A, Smetonos veikla.

• LEMTINGI ĮVYKIAI
Paskutiniuose dviejuose skyriuose aprašomi Lietuvai lemtingi įvy

kiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ultimatumai ir okupa
cija. šiam laiko atžvilgiu trumpam tarpui autorius skiria apie trečdalį 
veikalo dėl padarinių fatališkumo Lietuvos valstybei.

Patys tuos įvykius išgyvenusieji atsimename juos bendrais bruo
žais. O monografija įgalins susipažinti su daugel detalių, kurių ne visos 
buvo žinomos visuomenei anomis kritiškomis dienomis.

IŠKIRPKIT IR SIŲSKIT KUPONĄ ŠIANDIEN
MR. K. POCIUS, 3908 F1R STREET, EAST CHICAGO. 1ND. 46313

Taip, prašom atsiųs
ti man Aleksandro 
Merkelio Antano 
Smetonos mono
grafijos .......... egz.,
skaitant po $12.50. 
Pridedu $...................
sumos čekį perlaidą.

Mr.
Mrs.
Street ..

City Statė

Zip Code

(Visą adresą .rašyti didžiosiomis)
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Politika, tai nėra mokslas tu
ris aiškias formules, apskaičia
vimus, kad du kartu du, kaip 
kanauninkas Tumas Vaižgantas 
sakė, tai yra keturi, o ne skry
bėlė. šiaip, jeigu tik turi davinius, 
gali apskaičiuoti mašinos galin
gumą, radijo bangų ilg| ir greit| 
ir visokias kitokias konstrukci
jas. Politikoj to nėra. Politiką 
formuoja žmonės. Vieni politikai 
turi savo principus ir žino ko sie
kia, o kiti — šokinėja pagal rei
kalą arba net pagal savo Opą.

The Boston Globė kolumnistai 
— Rowland Ewans ir Robert No
va k, sausio 8 d. rašo apie Ame
rikos prezidento L.B. Johnsono 
politiką. Straipsnis pavadintas 
"L.B.J. has everyone confused", 
"Proponent of the Zig-Zag".

Aukšti Amerikos valdžios pa
reigūnai ir spaudos atstovai esą 
prezidento paliekami spėjimuo
se. Net ir Baltųjų Rūmų patarė
jai dažnai nežiną, koks būsiąs 
sekantis prezidento ėjimas.

Savaitę prieš prezidento kal
bą Kongrese, savo ūkio kieme 
Texase, prezidentas pasakęs re
porteriams, kad dauguma "mažo
jo kabineto" narių -pasekretorių 
ir sekretorių pagalbininkų bū
sią pakeisti. Sekančią dieną tos 
prezidento pareiškimas pasirodė 
visuose Amerikos laikraščiuose. 
Prezidentas tai pamatęs tuoj pa
neigė.

Ir ramiu laiku valstybės gal
vos pareigos yra sunkios ir at
sakingos^ ypatingai, jeigu asmuo 
nori būti ne tik valstybės galva, 
bet ir jos vadovas. Gi Jungtinių 
Amerikos valstybių prezidentas 
praktiškai yra visų valstybės rei
kalų valdytojas. Visi departa
mentų sekretoriai priklauso nuo 
prezidento. Jie už savo darbus ir
gi yra atsakingi prezidentui. Gal 
todėl jie ir vadinami tik sekreto
riais, o ne ministerials.

Gražių žodžių prezidentas pa
sakė Kongrese. Daug reikalingų 
ir skubių reformų pažadėjo Ame
rikoje ir net pasaulyje. Keisto, 
bet tuo tarpu taip yra, kad Ame
rikos prezidentas yra jeigu ir ne 
viso pasaulio prezidentas, tai vis 
tiek visų akys krypsta | j|. Visi 
reikalingi paramos, visi reika
lingi globos ir apsaugos. Todėl 
Amerikos prezidento ir yra pa
reiga žinoti viską, rūpintis vis
kuo. Net ir tais, kurie atsuka jam 
nugarą.

Juodukų problema, esamo ar 
nesamo, skurdo problema, plonė
jančio dolerio problema, tirpsta n. 
čio aukso problema. Ir kiek daug 
dar kitų didesnių ir mažesnių 

‘ problemų.
Vokietija nesujungta ir nepato

gi Berlyno rakštis, prezidento de 
Gaulle pagristas ar nepagestas

nugaros atsukimas, Prancūzijoj 
ir Italijoj komunistų partijų stip
rumas. Visa Afrika kvepia raudo
no ir geltono parako dūmais. Gel
tonasis komunizmas visą Aziją 
baigia padengti neaiškia migla, 
pro kurią matosi paruoštos para
ko statinės ir jau netoliese smilks- 
tą degtuvai. Skurdas ir komunistų 
užmančios pradeda graužti Pietų 
Amerikos kapitalo pamatus. Prie 
pat Floridos Chruščiovas numetė 
savo apsiaustą ir sako, kad nie
kas negali jo paliesti. Ir dar dau
gybė panašių problemų.

Ir politikoj būtų gera, kad bū
tų formulės, pagal kurias aiš
kiai galėtum apskaičiuoti atsaky
mus.

Zig-zagų politikoj gyvensim ke
turis metus. Kadangi čia nėra jo
kių formulių ir net zig-zagų po
litikos patarėjai nežino savo va
dovo sekančio ėjimo, tai tik po ke
turių metų galėsim pamatyti tos 
politikos reikšmę.

JAUNIMAS DOMISI 
DIPLOMATIJA...

Lietuvių Jaunimo Organiza
cijų Federacijos judėjimas pas
kutiniu metu New Yorko lietu
vių kolonijoj reiškiasi dviejomis 
kryptimis -- kultūrine ir poli
tine. Kultūriniam rateliui va
dovauja Kęstutis Siliūnas, o po
litiniam seminarui — Algirdas 
Budreckis. Nors kultūrinis rate
lis patraukia daugiau klausytojų 
(| A. Landsbergio paskaitą atsi
lankė arti 60 žmonių), tačiau po
litinis seminaras uip pat vyks- 
U sėkmingiau nei organizatoriai 
tikėjosi.

Paskutinis politinio seminaro 
prelegenus buvo VLIKo pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. Jis kal
bėjo apie diplomatiją. Humoru 
perpinume pašnekesyjeprelegen
us suglaustai perėjo visą diplo
matijos istoriją, išdiskuuvo at
skirus diplomatų rangus, Jų funk
cijas, apsiėjimo uisykles irpan. 
Jis trumpai nupasakojo ir Lietu
vos diplomatinę istoriją nuo Lie
tuvos kūrimosi iki šių dienų.

Diskusijose dalyvaVo A. Bud
reckis, V. Valaitis, A. Gurec- 
kas, J. Miklovas, R. Kezys ir 
kt. Dalyvavo 18, daugiausia jau
nesnės kartos atstovų. Sekančio
se serijose kalbės dr. V. Vy- 
ganus ir V. Rastenis.

R. K.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGĄ CHICAGOJE

EGLE ZALCIUKJRALIENE
K. JURAŠŪNO 3 veiksmų liaudies pasaką.

VAIDINA:
B. Briedienė, E. Bradūnaitė, J. Cijū- 
nėlienė, M. Demešytė-Dikinienė, A. 
Gepnerienė, A. Kėželienė, E. Rukui- 
žienė, L. Barauskas, St. Bernatavi
čius, Pr. Beinoras, A. Dikinis, S. 
Grėbliūnas, V. Repšys, R. Stakaus
kas, L. Valaitis.

Režisorius.— ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ 
Dailininkas — JURGIS DAUGVILA.........................
Kostiumai — VANDA BALUKIENĖ 
Baletas — GRAŽINA GIEDRAITIENĖ 
Apšvietimas — KAZYS CIJŪNĖLIS

Spektaklit.i vyks
Jaunimo Centre, 5620 So. Cleremont Avenue, 

SAUSIO 30 D., ŠEŠTADIENI, 8 VAL. VAK. ir 
SAUSIO 31 D., SEKMADIENI, 3 VAL. PO PIETŲ.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DŽIAUGIASI SUGRĮŽĘ IŠ SOVIETUOS

PRANCIŠKONU GIMNAZIJOS ATEITIS
Bevartant "Antonianum", šv, 

Antano gimnazijos leidinį,susi
darai |spūd| apie mokyklos pra
eiti bei jos istoriją, ši mokykla 
kūrėsi labai sunkiose sąlygose, 
nes viskas buvo pradėta iš nieko. 
Be pinigų, be mokinių ir be mo
kytojų. Svarbiausia, neturėta tin
kamų patalpų klasėms ir bendra
bučiui. Tačiau visos tos kliūtys 
buvo sėkmingai nugalėtos. Ge
rieji pranciškonų rėmėjai, ypač 
senesnioji karta, šoko | talką sa
vo aukomis, universitetai ir ko
legijos paruošė mokytojų perso
nalą, pirmieji pionieriai moks
leiviai atvyko iš tolimų vietų. Gim
nazija padarė gražią pradžią.

Kai iš praeities persikeliam | 
dabartį, turim jau kuo pasi
džiaugti. Stovi nauji, dideli pasta
tai su reikiamais mokyklai įren
gimais, mokytojų eilėse matome 
su daktarato, magistro ir baka
lauro laipsniais. Jie yra pašutę 
gimnaziją | reikiama s mokslo vir
šūnes. Gimnazija jau yra išlei
dusi virš penkiasdešimt abitu

rientų, kurių pirmieji šiemet jau 
baigia universitetus ir kolegijas, 
ruošdamiesi pradėti dirbti savo
je profesijoje. Mokykloje yra iš
vystyta graži organizacinė veik
li, kurioje jaunimas turi progos 
lavinti savo talentus, bręsti, tvir. 
tėti savo uutos pažinime. Sunku 
būtų suskaičiuoti visas čia turė- 
us šventes ir skaityus pa skal
us. Nelengva būtų pasverti, 
kiek daug buvo |diegu gražių 
minčių, nuo kiek pavojų apsau
gota. sv. Antano gimnazija varo 
gilią, nors tylią vagą lietuviško
jo jaunimo gretose. Sakau tylią, 
nes mažai kas viešai apie ją kal
ba, nedaug jai teikiama iš plačio
sios visuomenės net moralinės 
paramos. Palyginus su kitomis 
tos rūšies mokyklomis, kurias 
remia ir išlaiko organizuota lie
tuvių visuma, čia viską neša pran
ciškonai su savo tyliųjų ir mažiau 
viėŠumos reikalaujančių rėmėjų 
skaičiumi.

Žiūrint | ateiti, ši gimnazija 
turi tik tokias perspektyvas, ko
kias ir visos kitos tautinės insti
tucijos turi užsitikrinusios sveti
muose kraštuose, ši mokykla pa

liks tokia ir net progresuos, kiek 
lietuviai norės jos paslaugomis 
naudotis. Jei šv. Antano gimna
zija kasmet turėtų bent 80 lietu
vių moksleivių, jos ateitis būtų 
daug šviesesnė.

Nelengva išlaikyti didelius pa
status. Pranciškonai turi telkti 
lėšas ir pačios mokyklos išlaiky
mui, jau nekalbant apie naujas sta
tybas. Tačiau ne materialinė 
ateitis lems šios gimnazijos eg
zistenciją, bet tautinė.

Reikia tikėtis ir linkėti, kad 
jokios kliūtys ir sunkumai ne
pastos kelio gražiai pradėtam 
darbui tęsti ir išlaikyti.

S.J.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

š. m. sausio 15 d. Argentinos 
sostinės Buenos Aires dienraš
čiai ir televizija paskelbė sen
sacingą žinią apie emigravusių iš 
Argentinos sovietijon gr|žimą. 
Laikraščiuose pabrėžiama, kad 
daugelis apleidę.laivą .atsiklaupę 
bučiavo žemę...

Tai buvo penkios argentiniečių 
šeimos, sužavėtos "raudonojo 
rojaus" propaganda, 1956 metais 
iš Argentinos Persikėlę | Sov. 
S-gą. šią 20 asmenų grupę suda
rė Argentinoje gimę svetimtau
čių vaikai, jų tarpe lietuvis Ri
kardas -- Alfredas Klimavičius. 
Po aštuonių metų "laimingo gyve
nimo", Argentinos konsulatui 
Maskvoje padedant, jiems pavyko 
įsiveržti | laisvę ir 15.1 , laivu 
"Alberto Dodero" pasiekti Bue
nos Aires uostą.

Rašantis šias eilutes pasimatė 
su R.A. Klimavičium, kuris gi

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
,'A > • *- R M ■ ■ T

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teis6 nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis,' 
kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pra
leidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruojamos 
išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1965 me
tų kovo mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, No
velės Konkursas. 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103..

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto- 
toriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. Vo
kas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: nelai
mėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1965 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti Dirvo
je, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius gali 
premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos 
siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPRĖMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų 
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui at
skirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką 
premijuoti ir ką rekomenduoti spausdinti.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

męs Buenos Aires mieste, 
Barracas, 1933 m. rugpiūčio 21 
d., štai ką papasakojo:

— Tėvų raginamas lankiauSov. 
S-gps atstovybės išlaikomus ko
munistų klubus Buenos Aires. 
Klubų "vadai" mus įtikino, kad 
pasaulyje nėra kitos tokios "lai
mingos šalies", kaip Rusija. Jų 
suvedžioti, 1956 metais balan
džio 2 dieną, išvykome| "rojų"...

Atvykus Sov. Sąjungon, Novo- 
volinsko miestan, netoli rusų- 
lenkų sienos ir apie 1300 km. nuo 
Maskvos, mus apgyvendino ko
lektyviniuose butuose. Dirbti pa
skyrė | anglių kasyklas, kur dir
bo taip pat ir moterys. 1959 m. 
pritrūkus darbo, moteris atleido. 
Vyrai uždirbo 4 rublius dieną,se
nesnės moterys—2.50 rb.,o jau
nos -- šiek tiek daugiau. Dienos 
uždarbio neužteko nusipirkti 11/2 
kg mėsos, o be to, negalima jos 

ir gauti. Dirbančių kasdieninis 
valgis: gabalėlis virtų lašinių,ko
pūstai ir bulvės. Per 8 metus ne
gavom pirkti nė vieno kilogramo 
miltų. Duona -- blogiausios rū
šies. Obuolių, kriaušių, apelsinų 
ir kitokių vaisių visai nematėm. 
Tik Hamburge pirmą kartą šiuos 
vaisius ragavo mūsų vaikai.

Apsirengimas — skurdus. No- 
volinsko miete buvo parduoda
ma tik seni rūbai ir nunešioti 
batai, ir tai labai brangiai. Rū
bus, kuriais esame apsirengę, 
įsigijome Vak. Vokietijoje. 
Liuoslaikiui praleisti tai tik kinas 
ar šokių vakarai, bet ir tai per
krauti politfne propaganda...

Toliau pasakojo apie sunkumus 
Ir įvairius trukdymus rūpinantis 
gr|žimo dokumentais. Kiekvieną 
kartą, vykstant Maskvon | Argen
tinos konsulatą buvo sulaikomi 
milicijos, tardomi ir atkalbinė- 
jami gr|žti Argentinon.

-- Lyg baisus sapnas liko 8 
metų "rojaus" gyvenimas. Tie
siog netiki, kad vėl randames 
"kapitalistinėje" Argentinoje... 
— baigė pasakojimą laimingai 
šypsodamasis R.A. KlimaVičfus.

Klimavičius vedė Sov. S-įoj 
Argentinoj gimusią ukrainietę. 
Buenos Aires dienraščių paveiks
luose matyti jis su žmona ir $o- 
vietijoje gimę sūnus ir dukraa Iš 
veidų matėsi, kad jie tikrai lai
minį...

Bene geriausia pamoka "parau- 
dusiems" tautiečiams, kurie dar 
tiki "sovietiniam rojui". Ten pa
gyvenę, greitai "pabalsta" ir no
rėtų vėl grjžti | "kapitalistinius" 
vakarus..., bet gaila, kad ne vi
siems pavyksta iš ten ištrūkti...

Vytas Bairietis

AUSTRALUOS LIETUVIAI 
STABDO KOMUNISTŲ ITAK£

Dirvos redakciją pasiekė Aus
tralijos lietuvių leidžiamas žur
nalas News Digest - Internatio- 
nal (4 nr. 1964). J| leidžia Aus- 
tralian Lithuanian Information 
Alliance, gi redaktorių tarpe yra 
J. P. Kedys, J. Veteikis, I. Jo
naitis ir pora talkininkų iš kai-

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš ST A I NLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

myninių tautų (berods, ukrainie
čių ir estų).

Žurnalo straipsniai ir visa in
formacinė medžiaga koncentruo
jasi ne tiek | paskirų komunistų 
pavergtų kraštų praeiti ir at
siektus laimėjimus nepriklauso
mybės laikotarpyje, kiek taikliais 
šūviais sklaido komunistinę pro
pagandą, tiesioginiais ar viso
kiais vardais pridengtą ir besi
skverbiančią | Australijos kon
tinentą. Tuose straipsniuose ne
sigailima ir atvirų pa stabų vyriau
sybei ir jos administracijai, kar
tais parodančiai nuolaidumą vi
sokiai komunistų įtakoje esančių 
organizacijų veiklai, "taikos" kon
gresams ir pa n.

Žurnalas Australijoje ir N. Ze
landijoje randa platų atgarsi ir j| 
remia netik pavieniai skaitytojai, 
bet ir jžymios organizacijos, su
prantančios kovos su komunizmu 
prasmę.

Žurnalas išeina panašiame, 
kaip Lituanus formate, apie 60 
psl. Abiejų žurnalų turinys yra 
skirtingos apimties, bet už tai 
jie viens kitą gražiai papildo. 

■ News Digest-International at
lieka dėmesio vertą misiją.

COLONIAL FLOWER SHOPPE
CELES KIEKVIENAI PROGAI

Convenientlv located one block from Jakubs & Son 
Funeral Home.

IVanhoe 6-5055 890 East 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• AMERIKOS LIETUVIŲ TAU

TINES SĄJUNGOS metinis sky
riaus susirinkimas Įvyks Lie
tuvių salėje sausio 31 d. tuoj po 
pamaldų. Nariai prašomi daly
vauti susirinkime.

Bus aptariama 1965 metų veik
la patiekiama apyskaitos praeitų 
metų veiklos, tradicinio skyriaus 
pobūvio reikalai ir valdybos rin
kimai. Taip pat rinkimas atstovų 
j ALTS seimą.

Nariai prašomi užsimokėti 
savo nario mokestį, nes reikia 
atsilyginti su ALTS Centro val
dyba.

Skyriaus Valdyba

• Užgavėnų blynų balius, 
rengiamas Lietuviams bu- 
džiams remti valdybos, 
įvyks vasario 13 d., šešta
dienį, šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Pradžia 7 vai. 30 min. 
vakaro. Pakvietimus malo
niai prašome įsigyti iš ank
sto, nes prie įėjimo nebus 
galima j y gauti. Pakvieti
mų reikalu skambinti J. Jo
naičiui, tel. 531-4608 ir p. 
Šarkauskienei tel. 731-0844.

pergyveną, kai sužino, kad 
jos mokinė kanklininkė, su
sidėjus aplinkybėm, nebe
galės kankliuoti.

šalia to, labai kruopščiai 
seka ir renka medžiagą iš 
Čiurlioniečių veiklos nuo 
pat pirmųjų koncertų. Yra 
sudariusi kelis didžiulius 
albumus ir kelioliką pakel- 
binių, kuriuose kaip veid
rodyje atsispindi visa An
samblio veikla. Visa ta me
džiaga paskirta Lietuvių 
Muzikologijos Archyvui. Be 
didelės meilės ir pasišven
timo tam darbuine kiekvie
nas sugebėtų tą medžiagą 
taip stropiai ir tvarkingai 
globoti.

Kadangi sukaktuvininkė 
nepaprastai daug prisidėjo 
prie kanklių muzikos išpo
puliarinimo supažindinimo, 
tenka pasidžiaugti tuo gar
bingu darbu ir jai palinkėti 
nepailstamai tęsti šį darbą 
ir toliau. O tuo tarpu, il
giausių ir sveikų metelių!

J. Žilevičius

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ.

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY COMPANY STORES!

MAY'S DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS
Nepailstama kanklininkė Ona Mikulskienė,

V. Pliodžinsko nuotrauka

ILGIAUSIŲ METŲ NEPAILSTAMAI

KANKLININKEI O. MIKULSKIENEI

SAUSIO BALTASIS IŠPARDAVIMAS

RICHARD L. COAKWELL, So
ciety NationaI Banko viceprez. 
padėjėjas, šiomis dienomis pa
skirus to banko Lakewood sky
riaus (14903 Detroit Avė.) vedė
ju.

Pažiūrėjęs į Oną Mikuls
kienę ir jos dirbamąjį dar
bą — visada matai ją grei
tą, apsukrią, besišypsan
čią. Neveltui sakoma: kas 
nuolat linksmas, daug dir
ba ir kupinas gyvybės, tas 
visada jaunas. Taip ir su 
sukaktuvininkė Ona Mi
kulskienė, kurios gimtadie
nis išpuola sausio 30 d.

Nors jos darbas daugiau-

• A. ST'EPHENS MOTERŲ 
QHORAS šiais metais švenčia 
25 metų sukaktį.

Dirigentė A. Stephens šiuo me
tu yra Chicagos Lietuvių Operos 
chormeistere. Kitos ansamblio 
narės taip pat aktyviai dalyvau
ja lietuvių operoje.

Dabartinės ansamblio valdybos 
pirmininke yra J. Bobinienė, vi
cepirmininke G. Mačytė, iždinin
ke J. Miieriutė ir sekretore E. 
Zapolienė.

šis moterų choras vasario 
mėn. 20 d. 1965 m. atvyksu ĮCle- 
velandą ir išpildo programą šv. 
Kazimiero Lituanistinės Mokyk
los {vykstančiame parengimeNau- 
josios Parapijos salėje.

♦ PRANAS ALEKSANDRAVI
ČIUS iš Cleveland, Ohio, ūpo 
nauju Lietuvių Fondo tūkstantinin
ku, papildęs savo Įnašą iki tūks
tančio dol. Naujasis stambus au
kotojas yra pensininkas, jokio tur- 
to neturi, kaip pats sakosi, jokių 
mokesčių nemokąs, Ut ir pakvi- 
uvlmas reikalingas tik LF at
skaitomybės reikalui. Aleksan
dravičius esąs skaitęs spaudoje, 
kad LF pinigai laikomi lietuviš
kose uupymo Jsuigose, ud klau. 
šia: "... ar tie bankai yra kiek 
aukoję LF? Juk ir aukoję bankai 
atleisti nuo pajamų mokesčiųau- 
koui sumai".

• JURGIS IR JULĖ SALASE- 
VIČIAI pirmadienį automobiliu iš
važiavo J Floridą. Daugiausia lai
ko praleis prie Miami. Grįš Į 
Clevelandą tik prieš Velykas.

• Clevelandiečiai G. ir N. 
Juškėnai siunčia Dirvai ir 
visiems savo bičiuliams 
Clevelande giedrius linkėji
mus iš saulėtos Floridos.

• Visais apdraudos rei
kalais kreipkitės į prityru
sius ir maloniai patarnau
jančius draudimo agentus: 
V. Giedraitį telef. 944-6835, 
ar į Z. Obelenį tel. 531-2211.

• The Cleveland Trust 
Co., paskirstydama 1964 
metų pelnų, akcijų ratą 
nustatė $2.60 už akciją. Tai 
dividendo padidėjimas 9 
nuoš., lyginant su praeitais 
metais.

Bankas turi 1,500,000 ak
cijų, kurių suma sudaro 30 
mil. dol. kapitalo.

Banko prezidentas G. F. 
Karch pareiškė, kad per 
praeitus metus The Cleve
land Trust parodė nepa
prastą gyvybingumą, ban
kinių operacijų plėtrą, ver
tą 70 metų patirties.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison, 
Cornelia ir kt. Arti gero su
sisiekimo, bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

E. 160 — St. Clair
2 šeimų 4-4, 3 garažai. 

Nuoma 130 dol. mėn. Kaina 
$9,500.

Investavimui
4 šeimų mūrinis. Kaina 

$15,500.

Norintieji parduoti na
mus skambinkit UL 1-6666. 
Turime balty ir juody pir
kėjų.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė, John Lorenz 
ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

šiai susijęs su kanklių mu
zikos puoselėjimu, ji nesi
baido ir kitokių visuomeni
nių darbų. 1922 m. grįžusi 
Lietuvon, baigia buhalteri
jos kursus ir pradeda do
mėtis kanklėmis ir chorais. 
1925-27 m. dirbdama Klai
pėdos konservatorijos raš
tinėje, mokosi muzikos teo- 

^rijosir skambini .10 forte
pijonu. Įsijungia į Klaipė
dos giedotojų draugijos, 
Aidos ir kitus chorus, veik
dama juose iki 1939 m. Ji 
ten netik dainuoja, bet jų 
parengimuose atlieka solo 
operetėse, vėliau operose 
gražiu, sodriu altu. Taip 
pat vaidina Vydūno miste
rijose.

Nuo 1928 m. įsijungusi į 
šaulių sąjungą, 1933 m. or
ganizavo šaulių kanklinin
kių orkestrą ir su vyru Al
fonsu Mikulskiu sudarė sa
vo liaudišką kankliavimo 
būdą.

A p s i g yvenus Vilniuje, 
1940 m. organizavo Vil
niaus šaulių kanklių orkes
trą, kuris sekančiais me
tais buvo įjungtas į Vil
niaus Filharmonijos liau
dies ansamblį. Tuojau su
organizavo kitą šaulių kan
klininkių orkestrą, kuris 
susijungęs su Vilniaus šau
lių choru, kuriam vadovavo 
Alf. Mikulskis, susikūrė 
Čiurlionio ansamblis. Nuo 
to laiko ji tebevadovauja 
kanklininkių orkestrui, su 
kuriuo teko pasirodyti čiur- 
lioniečių rengtuose koncer
tuose Lietuvoje, Austrijo
je, Vokietijoje, Kanadoje ir 
JAV.

Clevelande jos darbas 
nuo pat atvykimo reiškiasi 
organizuojant bei vadovau
jant įvairiems kanklininkių 
būreliams. Net pirmoji 
kanklių muzikos plokštelė 
išleista su jos vadovauja
mos moksleivių grupės or
kestru.

Keletą kartų besisvečiuo
jant Mikulskiu namuose, 
teko matyti jos susirūpini
mą kanklininkėmis: vienai 
gaidas ruošia, kitai duoda 
kankliavimo pamokas na
muose, o kai kada ir kitur 
priseina nuvažiuoti. Stebė
jau jos didelį susidomėji
mą tuo darbu, mačiau kaip 
ji džiaugdavosi gavusi va
landėlę su kanklininkėmis 
padirbėti. Begalo skaudžiai
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Mohawk medvilnės muslino paklodės, 
lygių, dryžuotų, lanksčių spalvų

72x108 ilgio paklodės ar pri
taikomos dviguboms lovoms

0.49
L viena

81x108 lygios paklodės 
ar pritaikomos

n. 79
£■ viena

42x36 užvalkalai lygių ar mišriu spalvų 79• vienas

Dryžuotų ar lanksčių spalvų, lygios medvilnės paklodės su 5 inčų spalvotomis 
siūlėmis. Pritaikomos ir ištempiamos, lygių spalvų paklodės. Pasirinkimas ru- 
žavų, mėlynų, žalių ar auksinių spalvų. Sutaupote daug dolerių perkant tokio
mis žemomis kainomis!
Vidurvasario gėlėtų spalvų, lygių ?r pritaikomų stilių. Pasirinkimas mėlynų, 
auksinių ar ružavų. Puikiai prisiderina prie lygių spalvų pritaikomųjų paklo
džių dekoratyvinei išvaizdai ir suteikia pavasario spalvingumą miegamam. Ga
lite įsigyti keletą už tokią žemą išpardavimo kainą!

"MOHANK” SNIEGO BALTUMO MEDVILNĖS PERKELIO PAKLODĖS

Kainavę 2.99, 72x108 ir
pritaikintom apačiomis
90x108 ............................
72x120 ............................
90x120 ............................

108x122 ............................
42x38 užvalkalai..........

0.59
viena

.................3.39

.................2.99

.................3.99

.................6.99

.... 84c vienas

Kainavę 3.49, 81x108 ir 0.99
pritaikintomis apačiomis m

Dvigubos ypatingai ilgos ............ 2.99
Viengubos ypatingai ilgos .............3.49
Dvigubos pritaikomos.....................6.99
Viršui pritaikomos ......................... 2.79
Viršui pritaikomos viengubos ..... 2.99

"MOHANK" SNIEGO BALTUMO MEDVILNĖS MUSLINO PAKLODĖS

Kainavę 2.49, 72x108 ir 
pritaikoma apačia
Pritaik. viršum dviguboms 
Pritaik. viršum vienguboms
42x36 užvalkalai .................49c vienas

1.99
A viena

2.09
2.39

Kainavę 2.59, 81x108 ir 9,29
pritaikinta pačia
63x99 .........................  1.79
90x108 ....................................-........... 2.69
45x36 užvalkalai ................59c vienas

BASEMENT DOMESTICS. DOWNTOWN,. AND ALL BRANCH STORES



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGISKES 
NUOTRUPOS

• Vytautas Abraitis. ALT 
S-gos pirmininkas, yra pa
kviestas .pasakyti kalbų 
Vasario 16 minėjime, Chi
cagoje.

• SLA prezidentas Povi
las P. Dargis su ponia buvo 
pakviesti dalyvauti JAV 
prezidento inaguracijos iš
kilmėse ir ta proga ruošia
muose parengimuose.

Tačiau tarnybinėms ir 
kitoms aplinkybėms susidė
jus, jie negalėjo išvykti iš 
Pittsburgho ir iškilmėse 
dalyvauti.

• RIČARDAS IR ŽIVILĖ BAČ- 
KIAI Paryžiuje sausio 20 d. su
silaukė įpėdinio Vytauto.

• VYTAUTAS KAVOLIS pen
kioliktajame metiniame Pennsyl- 
vanijos Sociologų Draugijos su
važiavime skaitė paskaitą apie 
"Politinę dinamiką ir meninj kū
rybiškumą", o The American 
Journal of Sociology lapkričio 
numeryje išspausdino studiją 
apie "Meninio kūrybiškumo eko
nomines sąlygas".

♦ LIETUVIŲ FONDO VALDY
BA gavo netikėtą laišką ir pini
gini šimto dol. {našą iš Brookly- 
no. Jis skamba "Siunčiu Lietu
vių Fondui 100 dol. money order. 
Gerai žinau, kad šita suma tam 
kilniam tikslui yra labai maža, 
bet esu 65-ių metų amžiaus, jau 
ketvirti metei dėl ligos negaliu 
dirbti. Siunčiu savo vieno mėne
sio pensiją, linkėdamas, kad lie
tuvių susipratimas ir gera valia 
padės atsiekti š{ kilnųjį tikslą. 
Su pagarba: Jonas Vištartas”.

Tai gražus pavyzdys, kaip yra 
vertinamas Lietuvių Fondas.

* TEODORAS BLINSTRUBAS, 
LF valdybos pirm., laišku padė
kojo naujiems LF tūkstantinin
kams p.p. Urbonams, priminda
mas kad tokio puikaus atvejo dar 
nebuvo turėta, 25 metų vedybų 
sukaktj atžymėti aukojant Lietu
vių Fondui tūkstantinę. Pirminin
ko žodžiais: "... žymiai padidėjo 
Fondo kapitalas ir atsirado sek
tinas pavyzdys kitiems".

• TŪKSTANTI DOLERIŲ LIE
TUVIŲ FONDUI paskyrė vienas 
chięagiškis lietuvis daktaras,ta
čiau savo pavardės prašė ne
skelbtu LF valdyba neskelbia
mam aukotojui reiškia nuoširdžią 
padėką.

* DR. KAZYS IR MARIJA AM- 
BROZAIČIAI iš Indianos prie 
anksčiau įmokėtos sumos,penkių 
šimtų dolerių, pridėjo dar tiek pat, 
tuo tapdami Lietuvių Fondo tūks
tantininkais.

• K. SMALENSKAS atsiuntė 
Lietuvių Fondui šimtą dol., pa
sižadėdamas ateityje įmokėtą su
mą padidinti.

CHICAGO

• Prof. Igno Končiaus 80 
metų amžiaus sukakties 
minėjimas ruošiamas Chi
cagoje. B. Pakšto salėje 
(28(1 \V. 38th St.), vasa
rio 7 <1. (sekmadieni), 3 vai. 
p. p. Programoje: Profeso
riaus naujosios knygos — 
"Žemaičių kryžiai ir koply
tėlės” (išleido "Tėviškėlės” 
leidyklos savininkas Vi. Vi- 
jeikis) pristatymas, meni
nė dalis, sveikinimai. Susi
rinkimo dalyviai turės pro
gos pamatyti ir mažą paro
dėlę — Igno Končiaus dro
žinius. jo parašytas knygas 
ir bus pavaišinti kavute. 
Minėjimą ruošia Akademi

Mylimai mamytei

ELŽBIETAI REPČIENEI
mirus, ALBERTUI REPčIUI, AUGEI REPčYTEI, 
ADAI PETRAUSKIENEI, ALDONAI TAMU- 
LIONIENEI bei jų šeimoms reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime

Vytautas ir Janina Januškiai

nio Skautų Sąjūdžio Chica
gos skyrius. Į jį iš Bristol, 
Conn. lėktuvu atskrenda ir 
pats sukaktuvininkas. Pro
fesoriaus bičiuliai ir šiaip 
jau lietuviškoji visuomenė 
kviečiami šiose iškilmėse 
dalyvauti.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

♦♦♦

Vasario 16 dieną nepriklausomybės sukakties proga, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje dr. Petras Daužvardis ruošia pri
ėmimą Chicagoje akredituotam konsuliariniam korpusui. Priėmi
mą, kuriame laukiama apie 100 konsuliarinio korpuso narių bei lie
tuviškos Chicagos visuomenės smetonėlės, finansuoja Amerikos Lie
tuvių Tarybos Chicagos skyrius. Priėmimas įvyks jėzuitų Jaunimo 
Centro salėje. Minėjimas vien lietuviškai visuomenei įvyks vasa
rio 14 d. Marijos Aukšt. Mokyklos salėje. (vm)

Sausio 3 d. Mindaugo draugovės sueigoje Detroite Arūnas Vaitiekaitis, už įsigytas 26 specialybes 
apdovanotas Erelio ordinu, stovi su tėveliais Regina ir Algirdu Vaitiekaičiais. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

♦ ALGIS ZAPARACAS, DLOC 
ir Pavergtų Tautų komiteto at
stovas dalyvavo šio komiteto po
sėdyje, kuriame nutarta suruoš
ti nelemtų Yajtos sutąrČių20me
tų sukakties minėjimą, kuris 
įvyks 7:30 v.v., ketvirtadienį, 
vasario 11, Veterans Memo- 
rial Building, miesto centre. Kal
bės žurnalistas S.L.A. Marshall 
ir dainuos ukrainiečių choras.

* stasė ir inž. Vacys Ur
bonai, 17175 Gaylord Avė., Det- 
roit, Mich. tapo naujais Lietuvių 
Fondo tūkstantininkais, prie per
nai įneštos šimtinės pridėdami 
dar devynias. Naujieji tūkstanti
ninkai sako, kad jų manymu, "Ar
tinantis 25 metų laimingo vedybi
nio gyvenimo sukakčiai, ... ieš
kojom būdų, kad tai būtų labiau 
įprasminta. Priėjome nuomonės, 
kuri, mūsų manymu, derinasi su 
lietuvio išeivio dabartine padėti
mi ir nutarėm papildyti LF įna
šą iki 1000 dol.".

* TERESĖ IR JURGIS MITKAl 
iš Ųetroito, Mich. Lietuvių Fon
do valdybai rašo: "Abuesame pen
sininkai ir gyvename iš soc. 
skyriaus lėšų. Taigi, labai skur
džiai. Bet, {vertindami Lietuvių 
Fondo reikšmę, iš paskutiniųjų 
sutaupę šimtinę, siunčiame jam 
ją..."

Paskutiniu metu Fondo kapita
las smarkiai auga,ypač, po atlei
dimo nuo pajamų mokesčio. Fon
do vald, adresas: 7243 S.,Albany 
Avė., Chicago, III. 60629.

♦ JURGIS IR AMELIJA SINKAI 
mini 45 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

♦ PRANAS IR PRANĖ JAKI- 
MAVIČIAI mini auksinę vedybų 
sukaktį.

♦ LIETUVIAI VETERANAI 
renka žuvusių JAV kareivių - lie
tuvių vardus. Vardai bus {kaldin
ti bronzinėje lentoje, pakabinto
je Lietuvių Veteranų namuose,

Po čiurlioniečių koncerto Detroite Dalia Gaižutytė ir Asta Banionytė 
Dariaus ir Girėno Klubo vardu ansambliečiams įteikė gėlių.

J. Gaižučio nuotrauka

"Tai dabar pradės negrus laidoti Kazimierinėse" — buvo pirmo
ji visuomenės reakcija į šioje vietoje paskelbtą žinią, kad lietuviš
kos Sv. Kazimiero kapinės perimtos tiesioginėn arkivyskupijos ad- 
ministracijon. Rasinis momentas čia kol kas keliamas be reikalo. Iki 
šiol buvo taip, kad ką palaidojus šv. Kazimiero kapinėse reikėjo 
gauti vieno iš dešimtiesChicagos’lietuviškų’parapijųklebonųleidi- 
mą, jie tvarkė ir kapų administracijos reikalą. Atėmus iš jų tas pa
reigas ir privilegijas, leidimą kurijos nustatyta tvarka galės duoti 
bet kuris parapijos klebonas. Aišku, kad ir negrams,tačiau jų tarpe 
nėra labai daug katalikų. Iš principo, segregacija kapinėse tiek pat 
neleistina, kiek ir gyvųjų tarpe...

Tačiau linija tarp segragacijos ir integracijos dažnai yra tokia 
neaiški ir vingiuota, kad sukelia nemažų komplikacijų. Taip kalba
ma, kad Marųuette Parko klebonas gavęs 'pipirų* iš Arkivysku
po kardinolo Alberto Meierio už tai, kad leidęs parapijos salėje su
sirinkti Marųuette Parko namų savininkų draugijai. Toji, kaip ži
nia, kovoja už teisę namų savininkams pasirinkti sau nuomininkus 
ir pirkėjus.,.

Grįžtant prie kapinių centralizacijos, reikia pastebėti, kad toks 
pats nuostatas taikomas ir senelių prieglaudom. Iki šiol buvusios 
parapijų administruojamos prieglaudos dabar pereina tiesioginėn 
kurijos žinion. Savaime aišku, kad jos nebus tvarkomos pagal tau
tinius interesus...

Visa tai sukėlė nemažo kartelio Chicagos lietuvių tarpe. Tiek 
dirbta, triūsta, o lietuviškumui jokios naudos. Mitas, kad katalikiš
kos institucijos patarnauja lietuviškumo išlaikymui gavo naują smū
gi.

To akivaizdoje Chicagos Lietuvių Tautinių Kapų administraci
ja gavo keliolika pasiteiravimų, ar ten galima laidoti su bažnytinėm 

' apeigom. Iš tos pusės nėra jokių kliūčių, tačiau vargu ar tai bus 
priimtina dvasiškai vyriausybei...

V/. Warren kampas Rutherford. 
Įrašymas nieko nekainuoja. Visas 
išlaidas padengia lentos aukoto
jas Kastantas ir Filomena Yas- 
bučiai.

BOSTON

PABALTIJO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBO SUSIRINKIMAS

Pabaltijo Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas įvyks sausio 31 
dieną, sekmadienį, ponios Vakau- 
zienės namuose, 855 E. 5th St. 
So. Boston. Susirinkimo pradžia 
3 vai. 30 min.

Programoje Elenos Gimbutie
nės paskaita tema: "Kaip praleis
ti laisvalaikį". Po paskaitos seks 
įdomios diskusijos.

Susirinkimo metu bus nagrinė
jami būsimos madų parodos rei
kalai ir būdai ją kuo geriausiai 
pravesti. Pabaigai -- kavutė. 
Ponios ir panelės prašomos kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. , 

Valdyba

LOS ANGELES

♦ LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES šventė bus minima vasa
rio 13 d. ir 14 d. šeštadienį, va
sario 13 d., bus pakelta Lietuvos 
vėliava prie miesto rotušės, o 
vakare Statler Hilton viešbutyje 
prakalbos ir vakarienė. Įėjimas 
$7.50 asmeniui. Į šią vakarienę 
Lietuvos garbės konsulas Dr, J. 
Bielskis sutiko pakviesti svetimų 
valstybių konsulus. Dalyvaus ir 
žymūs Amerikos politikos vyrai. 
Vasario 14 d., sekmadienį pa
maldos šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, o to po programa pa- 
rapijos salėje. Minėjimus rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius.

♦ DR. MARIJA GIMBUTIENĖ 
sausio 10 d. savo sodyboje, To- 
panga, Cal., buvo sukvietusi ke
liasdešimt Kalifornijos lietuvių. 
Ji pranešė apie Lili jos Vanagai- 
tienės ir Algimano Mackaus mirtį 
automobilio nelaimėje. Dr. Gim
butienė tuo laiku buvo Chicagoje 
ir dalyvavo laidotuvėse. Mirusį 
poetą Algimantą Mackų pager
biant buvo paskaityta poezijos ir 
kitų jo raštų. Iš susirinkusiųjų 
pasisakymų paaiškėjo, jog iki 
1955 metų čia aktyviai veikė San
taros-Šviesos skyrius, turėjęs 
apie 30 narių studentų bei kito
kio jaunimo. Yra norinčių ir to
liau veiklą tęsti.

♦ KLAIPĖDOS SUKILIMO mi
nėjimą surengė Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugija Lietuvių 
Bendruomenės Centro Akcinės 

Bendruomenės kiemo salėje, sau
sio 16 d. Susirinko apie 40 as
menų. Draugijos pirmininkas Vy
tautas Glažė kalbėjo bendrai apie 
Klaipėdos sukilimą, o Jonas An- 
drašūnas, Lietuvos Kariuomenės 
pulkininkas, paskutinysis Klaipė
dos karo komendantas, pa pasa
kojo iš savo atsiminimų. Muziko 
A. Narbuto trys mažamečiai vai
kai, tėvui akompanuojant, padai
navo keletą dainų.

* FRED E. BAKUTIS, Ame
rikos karo laivyno admirolas, 

Vaizdas iš Dainavos ansamblio koncerto Chicagoje, išpildant baladę Čičinskas. Prieky ansamblio so
listai Jonas Vaznelis, Dana Stankaitytė, kompozitorius ir dirigentes Algis Šimkus ir aktorė Eglė Vilutie- 

V.A. Račkausko nuotrauka

Chicagos Aukštesniojoj Lituanistikos Mokykloje susiorganizavo foto mėgėjų ratelis. Nuotraukoj jau
nieji fotografai Raymondas šilkaitis, Patrimpas Prapuolenis, Gintaras Plačas, Liucijus Alenskas ir 
Vytautas Beleška pasiruošę "darbui" buvo nufotografuoti profesionalo fotografo. Dirvos bendradarbio V, 
Noreikos.

sausio 21 d. Los Angeles mieste 
Aeronautikos ir Astronautikos In
stitute kalbėjo apie Amerikos jū
rines pajėgas, pateikdamas davi
nių ir apie Sovietų Sąjungos lai
vyną. Jis l Los Angeles atvyko 
po ilgesnės tarnybos Ramiajame 
vandenyne. Vadovauja vienam ko
vos su povandeniniais laivais da
liniui. Antrojo karo metu buvo 
pilotes vienviečių lėktuvų, kurie 
nuo lėktuvnešio pakilę stoja į ko
vą. Paskaitoje vieno lietuvio pa
klaustas, admirolas Fred Eį Ba
kutis pasisakė, jog jo tėvas iš 
Lietuvos atvyko į Ameriką. Ad
mirolas Bakutis mažas mokėjęs 
lietuvių ir lenkų kalbas. Motina 
buvusi lenkė. Dabar Šias kalbas 
užmiršęs.

* JUOZAS BILSKIS, prieš ke- 
leris metus persikėlęs į Cali- 
forniją gyventi iŠ Clevelando, 
Chio, mirė 1964 m. gruodžio 28 
d. Laidoti išvežtas į Clevelando 
Kalvarijos kapus. Los Angeles 
mieste Kalvarijos kapinėse sau
sio 18 d. palaidota Elzbieta Rat- 
kienė. Abu mirusieji buvo seno
sios imigracijos ateiviai, sulau
kę apie 70 metų amžiaus. Pri
klausė Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje.'

* VALENTINA KOJELIENĖ, 
dainininkė solistė, iš Chicagos 
atvyks ir koncertuos šv. Kazi
miero prapijos rengiamame kon
certe kovo 7 d. Dainuos ir para
pijos choras, vadovaujamas Br. 
Bud ritino.
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