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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Austrija šnipų ir 
turistų centras

PERVĖIAI IR PERMAŽAI?
SAVAITGALIO ĮVYKIAI VIETNAME PARODĖ 
TEISINGUMĄ TŲ, KURIE JAU ANKSČIAU 
REIKALAVO PANAŠIOS AMERIKIEČIŲ RE
AKCIJOS Į KOMUNISTINĘ AGRESIJĄ. — TA
ČIAU JAV INTERESAI BUVO PAAUKOTI RIN
KIMŲ LAIMĖJIMUI IR WASHINGTONAS PA
GALIAU BUVO PRIVERSTAS GRIEBTIS TŲ 
PAČIŲ ŽYGIŲ DAUG MAŽIAU PALANKIOM 
SĄLYGOM ESANT. — KARTOJASI KUBOS IS

TORIJA? į

------- Vytautas Meškauskas -------

Rašant šias eilutes atrodo, kad 
amerikiečių baudžiamoji akcija 
Siaurės Vietnamo teritorijoje Įvy
ko per vėlai ir jos buvo per ma
žai. Per mažai dėl to, kad buvo 
bombarduoti tik barakai karinėse 
stovyklose, kuriose apmokami 
kariai partizaniniam karui Pietų 
Vietname. Tokiubūdu, jei bombar
davimas ir pavyko visu 100% — 
nuostoliai šiaurės Vietnamui yra 
pakeliami. Didesnės reikšmės ir 
įtakos tolimesnei įvykių raidai 
galėtų turėti VVashingtono pade
monstruotas pasiryžimas per
kelti karo veiksmus J šiaurę, 
tačiau... pats Washingtonas pa
darė viską, kad tas pasiryžimas 
būtų galimai mažiau ryškus. Vi
si atsakingi pareigūnai pareiškė, 
kad praeito savaitgalio akcija bu
vo tik atsakymas už paskutinį ko
munistinių partizanų JAV avi
acijos bazės Pleiku vietovėje už
puolimą. Tokiu būdu ui buvo tik 
"Tit for Tat" (smūgis už smūgį), 
kaip savo vedamąjį tuo klausimu 
pavadino New York Times.

Visai teisingai učiau priminė 
Chicago Tribūne, kad praeitų me
tų lapkričio 1 d. komunistiniai par
tizanai buvo užpuolę amerikiečių 
aviacijos bazę Bien Hoa vietovė
je, netoli Salgono, kur užmušė 4 
amerikiečius ir sunaikino 28 lėk
tuvus bei malūnsparnius. Tada 
nebuvo duous joks *Tit for Tat’. 
Kodėl? Todėl, kad ui Įvyko rin
kimų išvakarėse ir Goldwateris 
turėjo toliau išlaikyti jam uždė
tą "Triggerhappy" ir "Warmon- 
ger" aureolę. Tada prezidentas 
Įsakė tik pakeisti sunaikintus lėk
tuvus. Dabar, po rinkimų, jau ga
lima griebtis kitos politikos, kuri 
daugiau atitinka ne asmeniniams 
kai kurių politikų, bet daugiau vi
so krašto reikalams.

Bent kiek galvojančiam žmogui 
jau seniai turėjo būti aišku, kad 
JAV politika pietiniame Vietna
me veda prie neišvengiamos 
kaustrofos. Washingtonoparagi
nimu buvo nuversus vienintėlis 
galimas ūme nelaimingame kraš. 
te Diemo režimas, o vengimas 
griebtis bent kokių žygių prieš 
šiaurinį Vietnamą, iš kur yra di
riguojamas visas partjzaninis 
karas, tik paskatino komunistus jį 
paspartinti. Kartu Washingtono 

neryžtingumas buvo geru įrody
mu, kad jis bijo karo praplėtimo, 
o komunistai, kurie savo priešų 
nėra įpratę gailėtis, buvo tiesiog 
išprovokuoti galvoti, kad ameri
kiečius reikia tik dar pagąsdinti.

Juk kai partizaninė veikla pra
sidėjo, nei Maskva nei Pekinas 
nebuvo davę jokių pažadų savo par
tizanams paremti. Kiuipuriant, 
jų pralaimėjimo atveju abi ko
munistinės sostinės galėtų vai
dinti nieko apie ui nežinančios. 
Dabar jau sunkiautopasiekti,nes 
Maskva ir Pekinas davė viešų pa
žadų, kurie jas daugiau saisto. 
Jei pirmiau bent sovieui galėjo 
aiškintis, kad ui tik kiniečių ko
munistų klaida, ui dabar pačiam 
Kosyginui tik 7 valandas prieš 
amerikiečių bombardavimą pa
žadėjus šiauriniam Vietnamui vi
sokeriopą pagalbą, sovieui yra 
umpriau surišti su tuo kraštu ne
gu bent kada anksčiau. Ir kaip tik 
dėl to pats Washingtonas bando 
sumažinti praeito savaitgalio įvy
kių reikšmę. Girdi, ui tik *Tit 
.for Tat’.

Šioje vietoje jau buvo paste- 
bėu, kad, vaizdžiai uriant, Wa- 
shingtono noras būtinai susituok

M a o: — Negražu skriausti mažutėli’...

ti su Maskva neleidžia jam ves
ti logiškos politikos tuose kraš
tuose, ktiriems gręsia komunis
tinė agresija. Kaip galima Įtikin
ti kokį vietnamietį ar kitą Azi
jos krašto gyventoją, kad ameri
kiečiai kovos už jų laisvę, jei 
amerikiečiai nori būtinai glėbes
čiuotis su rusais, kurie faktinai 
sudaro viso komunistinio veiki
mo nugarkaulį? Tuo atveju vi
siems būtų geriau, jei amerikie
čiai tuojau pasakytų. "Sorry, bet- 
mes jus paliekam jūsų pačių li
kimui!"

Žinia, uikinga koegzistencija 
yra geriau negu toulinis karas, 
učiau jei toji uikinga koegzis
tencija veda tik prie vienos pu
sės, šiuo atveju, komunistų su
stiprėjimo, būtų beprotiška lai
kytis Į ją įsikibus.

Joseph Alsop aiškina, kad pre
zidentui Johnsonui siūlant bet ko
kias priemones prieš šiaurinį 
Vietnamą, us tuojau reikalavęs 
garantijų, kad tos priemonės ne
vestų prie "antrosios Korėjos". 
Savaime aišku, kad tokių garan
tijų niekas negali duoti. Tačiau 
prezidenus Kennedy padaręs bai
sią klaidą, 1961 m. atsisakyda
mas paremti kubiečių invaziją 
per jų tėvynės ‘Kiaulių įlanką', 
vėliau — 1962 m. rudenį — vis 
dėlto išdrįso pasipriešinti Chruš
čiovo raketų į tą salą gabenimui, 
nors ūda jau buvo galimybių, kad 
ui gali privesti prie atominio kon
flikto. Toji galimybė, kaip dabar 
rašo Alsopas, buvusi paties Ken
nedy žiniomis kaip trys prieš 
vieną.

Pamokymas iš to toks, kad jei 
JAV visomis jėgomis būtų pa rė
musio s laisvųjų kubiečių inva
ziją, Kuba šiandien būtų lais
va. Tai padaryti išsigandus, rei-

Clevelande vasario 6 ir 7 d. 
įvyko Siaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo sporto organizacijų at
stovai iš Chicagos, Toronto, New 
Yorko ir kitų vietovių. Nuotrau
koje suvažiavimo dalyviai.

Pirmoj eilėj iš kairės sėdi 
naujojo ir senojo FASK pareigū
nai: V. BireU, J. Gusuinis, S. 
Krašauskas, Tėv. Paulius Baka
itis, J. Nasvytis, V. Jokūbaitis,
K. Karalis, A. Bielskus.

Antroj eilėj stovi: A.VakseliS, 
Z. Žiupsnys, P. Petrutis, R. Gaš 
ka, J. Soliūnas, V. Adamkavičius, 
J. Zavys, J. Balsys. Trečioj eilėj: 
J. Vilpišauskas, R. Dirvenis, V. 
Kleiza, V. Grybauskas, S. Gin- 
čiauskas, K. Barzdukas, K. Avi
žienis.

Pažymėtina, kad šiame suva
žiavime atstovų tarpe nesimatė 
moterų sportininkių.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

kėjo griebtis daug didesnės ri
zikos, kad išsigelbėjus nuo sovie
tų raketų, bet Kubą ir toliau pa
liekant priešo naguose. Ir dabar 
ankstyvesni žygiai prieš šiaurinį 
Vietnamą, pvz. bombardavimas 
pačios sostinės Hanoi, būtų grei
čiausiai išgelbėjęs ir Laosą,Cam» 
bodiją ir pietinį Vietnamą, bet 
vietoje to Harrimannas buvo nu
siųstas į Ženevą, kad Laosą pa
dalinus ir visą pietryčių Aziją 
pastūmėjus Į komunistų glėbį. 
Strategija visur lieka tokia pat. 
Komunistams leidžiama duoti pir
mą smūgį, o tik po to pradedama 
svarstyti, ar duoti atgal ar ne, 
ir kad tas smūgis būtų priešui 
mažiau skaudus. Tokia politika 
kenkia JAV interesams,tačiau pa
deda... laimėti rinkimus. "Kol 
administracija gali su ja vilioti 
rinkikus, besidėdama esanti ‘tai
kos saugotoja* kam dėl to jaudin
tis?" — sarkastiškai klausia Chi
cago Tribūne.

Vytautas

Daug kas prisimena 1950 m. 
Vakarų pasaulio ekranus trium- 
fališkai apėjusį filmą "The third 
man", ne vienas ir dabar su ma
lonumu pasiklauso, iš plokštelių, 
nepaprastai išpopuliarėjusią Ka
ras citra atliekamą šio filmo me
lodiją. Tuo metu Viena buvo ke
turių zonų miestu. Mieste, vie
name gražiausių ne tik Europo
je, bet ir pasaulyje, slankiojo 
"trečiojo žmogaus" šešėlis. Pra
slinko jau 15 metų, gegužės mėn. 
austrai kaip tik toje pačioje Vie
noje iškilmingai minės savo su
verenumo dešimtmetį, tačiau... 
jei spręsti iš spaudos balsų, įvy
kių Austrijoje, toji "trečiojo žmo
gaus" ar tarptautinio špionažo 
tema tebesikartoja.

Praėj. metų pabaigoje austrai 
buvo suėmę keturius Rytų Vokie
tijos piliečius ir vieną austrą — 
jie visi buvo apkaltinti vykdę 
šnipinėjimą, žvalgybą ir jųorga- 
nizacija siekusi ir Šveicariją. 
Svarbiausias tikslas — metalo 
įmonė Plansee Tirolyje su 1200 
darbininkų, kurioje gaminami 
metalo išdirbiniai atsparūs ši
lumai, objektai, paprastai nau
dojami raketų bei žemės paly
dovų technikoje. Šios aferos su-

DELSIA SU 
NUTARIMU

Smarkiai aštrėjanti krizė 
Vietname, atrodo, dar neišmušė 
WasLlngtono politinių vadovų iš 
lygsvaros. Spauda rašo, kadprez. 
Johnsonas stengiasi sudaryti "ra
mią atmosferą" vietoj despera
cijos. JAV kariuomenės kareivi
nių subombardavimas Vietname 
kur žuvo apie 30 amerikiečių ka
rių, sudarė tokią krizės atmos
ferą, kurioje buvo laukta ir tikė
tasi radikalių sprendimų.

Saukiami nepaprasti JAV Sau
gumo Tarybos posėdžiai, kurių nu
tarimai verčia manyti, kad ruo
šiamasi sugriežtinti karinę ak
ciją Vietname, bet niekas nega
li atspėti, kokioje apimtyje.

Oficialūs Washingtono sluoks
niai nesiliauja tvirtinę, kad Pe
kinas nenori karo. Tai tenka aiš
kinti kaip Washingtono delsimo 
politikos pateisinimą. Nori ar ne
nori karo, o šimtais karių žūva 
kasdien ir niekas neranda, prie 
ko visa tai veda.

* JAV VYRIAUSYBĖ Įspėjo 
Sov. S-gos vyriausybę už nepa
kankamą ambasados rūmų apsau
gą Maskvoje. Demonstrantų bū
riai buvo policijos išsklaidyti tik 
po to, kai visi rūmų priekiniai 
langai buvo išdaužyti ir padaryta 
daug nuostolių. Protesto notoje 
pabrėžta, kad panašūs Įvykiai ga
lį sutrukdyti abiejų valstybių to
limesnių santykių raidą, atsižvel
giant į numatytus "viršūnių" pa
simatymus ir t»t.

• ARTIMIAUSIO PREZIDENTO 
JOHNSONO asistento Mc George 
Bundy staigus pasiuntimas į Viet
namą aiškinamas tuo, kad iš ten 
prezidentas gaunąs viena kitai 
prieštaruajančias informacijas. 
Tuo reikalu bendros kalbos ne
randa Valst. Departamento, vyr. 
štabo ir saugumo atstovai Viet
name.

♦ KAI KURIE JAV KONGRESO 
atstovai tvirtina girdėję, kad pre
zidentui Johnsonui dar reiksią 
kokių 6 mėn. laiko krašto vi
daus reikalams aptvarkyti. Tik po 
to jis galėsiąs daugiau laiko pa
švęsti užsienio politikos proble
moms.

♦ SOVIETŲ SĄJUNGOS PREM
JERO KOSYGINO kelionė į Piet
ryčių Azijos valstybes aiškinama 
noru neišplėsti Vietnamo konflik
to J atominį karą, Į kurį turėtų 
įsivelti Sov. S-ga. Iš Saigonoatei
nančiomis informacijomis suda
romas įspūdis kad Kosygino kelio
nė daugiau esanti nukreipta prieš 
Pekiną, nei prieš Washingtoną.

Alseika

sekimas buvo kiek būdingas ir 
naujas, nes neutralioji Austrija, 
bent kariniu bei ūkiniu atžvilgiu 
nebuvo laikoma svarbiu špiona
žo taikiniu ir ypatingai Rytų blo
ko kraštams.

Tačiau pasirodė kitaip ir dabar 
vis labiau aiškėja, kad rašytojo 
Graham Greene sukurtas ir Ca- 
rol Reed meistriškai perkeltas 
Į ekraną "trečiasis žmogus" ne
bėra tik romano ar filmo hero
jum. Austrų policijos duomeni
mis , Rytų ir Vakarų agentų skai
čius Austrijoje šiuo metu siekia 
iki 50.000. Sąlygos jiems veikti 
nėra blogos, nes Austrija, kaip 
neutralus kraštas, įstrigusi tarp 
kelių komunistinio režimo kraš
tų. Pati sostinė Viena yra 45 km. 
atstu nuo geležinės uždangos. Iš 
Austrijos labai lengva patekti 
J Vakarų kraštus ir niekas kraš
te nenustemba išgirdęs pilietį 
kalbantį čekišku ar vengrišku 
akcentu. Padėtis dar palankesnė, 
kai prisimeni Austrijoje tebegy
venančius pabėgėlius, emigran
tus ir ten tebeveikiančias įvai
rias užsienių įstaigas ar misi
jas.

Rytų bloko agentams Austrija 
vaidina parengiamąjį vaidmenį 
jų veiklai Vakaruose. Vieni ir 
kiti Austrijos miestai bei pro
vincija, su vokiečių kalba, pa
pročiais, stilium ir kt. teikia 
sąlygas priprasti prie Vokieti
jos sąlygų. Galima sakyti, vi
siškai netrukdomi Austrijoje 
savo pasimatymus vykdo Rytų 
ir Vakarų šnipai ar ir šiaip pi
liečiai. '

Austrijos įstaigos, Jų policija 
negali reikiamai susidoroti su 
vis kylančia šnipinėjimo banga. 
Tiesa, naujasis vidaus reik, mi
nisteris Czettel pasiryžo šiais 
metais išvystyti energingesnę 
veiklą, bet tai nėra lengva, kad 
ir pažvelgus į austriškuosius įs
tatymus. Pvz., špionažas pramo
nės įmonėse nėra baudžiamas. 
Jei kas susekamas vykdąs karinio 
pobūdžio špionažą prieš Austri
ją ar dalyvauja slaptoje žvalgy
boje, baudžiamas kalėjimu nuo 
6 mėn. iki dviejų metų. Svar
biausia, jei agentų veikla nu
kreipta ne prieš Austriją, bet 
prieš kitą valstybę, įstatymai 
šiuo atžvilgiu nenumato jokios 
bausmės. Tokiai padėčiai esant 
netenka stebėtis, kad pačioje aus
trų visuomenėje kyla nepasiten
kinimas ir girdėti balsų, kad 
reikia susirūpinti reikalu per
tvarkyti baudžiamojo teisyno 
straipsnius. Esama ir nuomo
nių, kad straipsnius apie špio
nažą reikia apsvarstyti atskirai 
ir juos išjungti iš baudžiamojo 
teisyno visumos.

Toji pati Austrija yra ir tu
ristų pamėgtas kraštas. Tad, pe
reidami prie neseniai paskelbtų 
turistinio judėjimo duomenų .ga
lime pastebėti, kad Vakarų Vo
kietijos gyventojams Austrija vis 
tebėra pirmasis turistinių ke
lionių tikslas. Po jos seka Ita
lija, Jugoslavija, Bulgarija ir 
Ispanija. Būdingas vokiečių dė
mesys Rytų bloko kraštams — 
be Bulgarijos, ypač jos Juodo
sios jūros pajūrio su Mamaia 
kurortu, didėja vokiečių turis
tų skaičius, kas vasarą keliau
jančių į Vengriją ir Čekoslova
kiją. Į šią pastarąją pernai atos
togauti buvo išvykę 150.000 Vak. 
Vokietijos piliečių.

Pagal statistinius duomenis, 
40% visų atostogaujančių vokie
čių keliauja į užsienį. Per 1964 
m. tie vokiečiai užsienio kraš
tuose apsilankę išleido .daugiau 
kaip 4 miliardus DMarkių (virš 
1 bil. dol.). Europos kraštuose 
nuo 1961 m. pragyvenimo išlai
dos nepaprastai auga. Pvz., kai 
Vak. Vokietijoje per trejus me
tus tos išlaidos pakilo apie 9%, 
ui Iulijoje kainų pakilimas pa
siekė net 21% ir Prancūzijoje 
bei Olandijoje — 14% Žinoma,

(Nukelu J 2 psl.)
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Vokiečių pėstininkai keliasi per Dnieprą

RYTU FRONTE (11)

Iki Maskvos liko 350 km
Devynioliktąją karo dieną, bū

tent liepos 10, vokiečiai dar kar
tą pasirodė žaibiško možio lai
mėtojais. Šiaurėje prie Peipus 
ežero buvo užimtas Pskovas. Vo
kiečių 41-as šarvuočių korpas, 
vadovaujamas gen. Reinhardtosu 
pirma šarvuočių divizija pralau
žė Stalino liniją ir po sunkių kau
tynių užėmė Ostrovą. Kita gru
pė, vadovaujama gen. Hoepnerio, 
užėmė plentų mazgą kelyje j Le
ningradą ir gen. Hoepneris davė

Austrija...
atsi-

(Atkelta iš 1 psl.) 
pakilusios kainos turėjo 
liepti Į turistinĮ judėjimą — vo
kiečių turistų išlaidos Italijoje 
nusmuko 247® ir jos praėjusiais 
metais siekė 535 mil. markių. 
Kai Iulija su Prancūzija jau 
mažiau "Įkandamos" turisums, 
ui jų dėmesys, suprantama, pa
krypo Austrijos, Jugoslavijos pu
sėn, daugiau vokiškųjų turistų 
laimėjo ir Ispanija su Graikija. 
1964 m. Austrijoje vokiečių tu
risui išleido 830 milionių mar
kių — 70 mil. daugiau negu
1963 m. Turistų judėjimas jau 
mažesnis J Skandinavijos kraš
tus, Prancūziją, Belgiją ir JAV,

O kaip su užsienio turisuis 
Vak. Vokietijoje? 1963 m. užsie
nio turistų Vokietijoje išleisti 
devizai siekė 2,4 miliardus mar
kių, 1964 m. -- apie 2,8 mi
liardus (čia Įskaitomos ir kelio
nės Į Vak. Berlyną). Taigi, Vo
kietijos turizmo balansas yra pa
syvus, jis siekia daugiau kaip 
2 miliardus. Vokiečiai besi
džiaugdami labai gyvu prekių pa
sikeitimu su užsieniais, tad ir 
mokėjimo balanso išlyginimu, dėl 
mažesnio užsienio turistų skai
čiaus (j{ palyginus su išvyks
tančiais vokiečiais) nenusimena, 
priešingai, turizmą laiko labai 
pozityviu Įnašu Į tautos flk{.

Vokiečiai jums pasakys: mū
sų geriausi svečia i-turistą i te
buvo ir vis tebėra amerikiečiai.
1964 m. amerikiečiai buvo pir
mieji (1,5 mil.), sudarę 10*?o vi
sų užsienio turistų skaičiaus. 
Antroje vietoje sekė olandai su 
1,3 mil., toliau — prancūzai — 
1,1 mil., ketvirtoje vietoje — 
anglai. Vasaros mėnesiai pa
prastai būna intensyviausias tu
ristinio judėjimo laikotarpis. Tuo 
metu ir vokiečių turistai vykstą 
Į užsienio kraštus ir užsieniečiai 
Vokietijoje daugiausiai išleidžia. 
Čia vėl amerikiečiai turistai pir
mieji, nes pvz. praėjusią metų 
vasarą jų Vak. Vokietijoje pada
rytos išlaidos siekė 520 milio- 
nų DM. (arba 130 mil. dol.) — 
tais mėnesiais JAV turistų iš
laidos sudarė trečdali visų pa
jamų iš turistinio judėjimo. Ki
tų kraštų dalis vasaros mėne
siais: Prancūzija (233 mil.), 
Olandija (99 mil.), Austrija (109 
mil.).

Be turistų Vak. Vokietiją pra
ėjusiais metais dar lankė užsie
niečiai ir studijų tikslais. Vasa
ros metu Įvairių miestų univer
sitetuose rengiamuose kalbų ir 
kt. kursuose dalyvavo apie 3500 
užsieniečių. Daugiausia tų lai
kinųjų studentų buvo iš Šių kraš
tų: Prancūzijos, Anglijos, Itali
jos ir jAV-bių,

Įsakymą tęsti puolimą Į šiaurę. 
Gal būt Leningradas bus užim
tas anksčiau Smolensko? Jei taip 
Įvyktų, tai sovietų galybė Balti
jos jūroje susmuktų ir šiaurinis 
Maskvos sparnas liktų neprideng
tas. Tada prasidėtų lenktynės, 
kas pirmasis Įžengs Į Kremlių: 
Hoepneris, Hothas ar Guderia
nas. Situacija buvo viliojanti. Gal 
būt Hoepneris atnaujins savo 
triumfą, kokĮ turėjo Varšuvoj 
1939 metais, kai po 8 dienų, pra
sidėjus karui, jis su savo moto
rizuotu korpu jaubuvo apėjęs Var. 
Širvą iš pietų ir vakarų.

Per 320 km Į pietus nuo Psko
vo yra Vitebskas, geležinkelio 
mazgas, vienas svarbesniųjų var
tų Į Maskvą. Vitebskas irgi uži
mamas. Liepos 10 d. 20-toji šar. 
vuočių divizija pradeda puolimą. 
Fanatikai "komjaunuoliai" pa
dega miestą. Vokiečiai užnugary
je palieka degantĮ miestą ir ver
žiasi Į rytus lenkdami Smolenską. 
Guderiano daliniai pra^ilaužę 
per Bereziną, skuba pasiekti Smo- pasisekimu. Mes galėsime grei- 
lenską. Liepos 10 buvo lemiama 
diena 1941 metų kautynėms.

-- Ką jūs, Liebensteine, galvo
jate? — paklausė Guderianas sa
vo štabo viršininko, grĮžęs iš prie
šakinių linijų Į štabą. — Ar mes 
turime toliau veržtis su savo šar
vuočiais ir bandyti persikelti per 
Dnieprą, ar laukti atvykstant pės
tininkų?

Šita problema 2-je šarvuočių 
grupėje jau kelios dienos buvo dis
kutuojama ir vis buvo u pati di
lema: pėstininkai yra geriau gink - 
luoti persikėlimui per upę, bet 
reikės laukti dvi savaites,kol jie

šenko, vykdydamas Gynybos Ta
rybos nutarimą, perorganizavo 
frontą, šiaurėje pavesdamas 
maršalui Vorošilovui, pietuose 
maršalui Budioninui, o pats pasi
laikė vadovavimą vidurio vakarų 
frontui. Prie Dniepro Timošen- 
ko sutraukė visas turimas divizi
jas. Liepos U d. ten jaubuvo41 di
vizija.

— Jūs stabdote pa siekti perga
lę, — sušuko per telefoną Gude- 
rianas, kai IV armijos vadas 
jam Įsakė sustoti ir laukti pės
tininkų prie Dniepro. Liepos 9 d. 
pats maršalas von Kluge atvyko! 
Guderiano štabą prie Toločino. 
Diskusijos buvo smarkios. Gude- 
rianas norėjo persikelti per 
Dnieprą, gi Kluge nenorėjo duoti 
leidimo. Pagaliau Guderianas 
griebėsi melo, sakydamas, kad 
jo tankai jau yra išdėstyti prie 
Dniepro pasiruošę puolimui ir 
palikimas jų ilgesniam laikui to
kioj pozicijoj būtų pavojingas.

— Aš esu tikras operacijos 

tai pajudėti Maskvos kryptimi 
ir galutina pergalė galės būti pa
siekta dar šiais metais! -- tvir
tino Guderianas.

Matydamas tokĮ savimi pasiti
kėjimą, von Kluge neberado ką pa. 
sakyti ir nežiūrint, kad operaci
jos pasisekimas kabojo tik ant 
plono siūlo, išvykdamas leido Gu
derianui daryti kaip tas nori. 

Guderian linktelėjo galva sa
vo karininkams:

— Ponai, rytoj persikelsime 
per Dnieprą!

Laimėjimas priklauso drą- 
atsiras prie upės. Ką darys sovie- siems. JTad jis Priklau-
tai, jei bus laukiama nieko neda- 
rant?

Pulk. Bayerlein iš portfelio iš
sitraukė žvalgybos biuletenĮ: ja
me buvo sakoma, kad vokiečių 
aviacija pa stebėjo priešo jėgų kon
centravimą prie Dniepro ir naujų 
jėgų formavimą prie Gomelio.

Šitos žinios kiek sumažino vo
kiečių optimizmą. Jei nenorima 
leisti sovietams ramiai Įsitvir
tinti Dniepro linijoje, reikia ne
atidėliojant pulti. Tokios nuomo
nės buvo Guderianas ir visas jo 
Štabas. Šiandien žinoma, kad Gu
deriano baimė buvo pateisinama. 
Sovietų maršalas Eremenko savo 
atsiminimuose rašo, kad Timo-

syti Guderianui. Mūšio evoliucija 
Įrodė, kad jis buvo teisus. Sovie
tai jau buvo užėmę ir stipriai įsi" 
tvirtinę prie svarbesnių persikė
limų per Dnieprą: Rogačeve, Mo- 
gileve ir Orchoje, Bandymai per
sikelti ten nepasisekė ir teko pa
tirti didelius nuostolius. Bet vo
kiečių žvalgybos šarvuočiųbatal- 
jonas rado, kad yra kitų silpnai 
ginamų vietų: StaryBichov,Kopy, 
Choklov. Sovietai niekad nepagal
vojo, kad vokiečiai ten bandys 
prasiveržti. Bet karo menas ir 
yra smogti priešui ten, kur niekas 
nelaukia, arba mažiausiai laukia. 
Liepos 10 ir 11 d. per Dnieprą bu
vo persikelta tuose trijuose punk-

Smolensko možiui pasibaigus, vokiečiai žygiuoja degančiomis gatvėmis.
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TERORISTU MOKYKLOJE KUBOJE 
C

"Spalio mėnesĮ, 1960 metais, 
buvau vienas pirmutinių studen
tų Castro Įsteigtoje "teroristų 
mokykloje" Kuboje. Mokyklos 
tikslas paruošti iš dvidešimties 
Pietų Amerikos respublikų su
vežtus jaunus revoliucijonierius 
sabotažui, kurstymui ir partiza
ninėms kovoms. Aš buvau vie
nas iš trijų Venecuelos vyrukų 
ter o r istų mokykloj e Ta r a ra 
mieste, 10 mylių nuo Havanos. 
Dabar Kuboje veikia devynios 
tokios mokyklos. Jose suvežto 
1500 "studentų" kursams, kurie 
tęsiasi du iki keturių mėnesių. 
Kasmet išeina tarp penkių ir 
šešių tūkstančių pilnai paruoštų 
komunistinių .revoliucionierių.

Tararos mokyklos viršininkas 
ir vyriausias instruktorius yra 
gen. Alberto Bayo, buvęs Ispani
jos pilietinio karo komunistų va
das. Jis paruošė Meksikoje 80 
teroristų būrĮ pasalingamCastro 
karui Kubos viduje. Mūsų "moky
tojai" buvo rusai ir čekai, su 
kubiečių pagalba. Kasdien turė
jom dirbti po 16 valandų visas 
septynias dienas savaitėje, be už
mokesčio, tik už kuponus ciga
retėms, muilui ir kitiems maž
možiams.

Mes nuolat buvom stropios 
sargybos saugojami. Du vyrukai 
iš mūsų būrio, parodę nepasiten
kinimą, staiga pradingo. Vėliau 
patyrėm, kad jie buvo sušaudyti.

Svarbiausias mums vadovėlis 
buvo "150klausimųpasalingamka
rui", parašytas generolo Bayo. 
Vadovėlyje nurodoma, kaip pasi
gaminti visokias padegamas, 
sprogstamas bombas, minas ir 
torpedas iš paprasčiausių medžia
gą.

Dideliems sabotažams mus 
mokino pavogti dinamitą ir kitas 
reikmenis. Išmokino, kaip su
sprogdinti tiltus, elektros jėgai
nes ir laidus, alyvos vamzdžius, 
policijos nuovadas ir net sosti
nių rotušes.

Gen. Bay o ypatingą dėmesĮ 
kreipė Į partizanines kovas ir 
teroristinius veiksmus miestuo
se. Mokino kaip išprovokuoti riau
šes, kaip sukurstyti minias gat
vėse šauksmais apie "policijos 
brutališkumą"; kaip suplakti mi
nias ir vadovauti joms kaip ka
riškam Vienetui. Pavyzdžius nau
dojo iš {vykusių komunistų su
rengtų skerdynių Kolumbijoje, 
Bogotos mieste, 1948 metais (ten 
vadovavo Castro), kada per tris 
dienas vykusias ten orgijas, 
žudynes, deginimus, sprogdini
mus ir kt. Kolombijos sostinės 
centras buvo paverstas griuvė
siais, sunaikinto 128 pastatai, nu
žudyta apie 4000 žmonių, ir tik 
per plauką išsigelbėta nuo ko
munistų užvaldymo.

Po dviejų mėnesių Tararos mo • 
kykloje mane rado tinkamu pa
siųsti aukštesnėms studijoms Į 
Minas dėl Frio miestą. Ten va
dovauja gen. Enriąue-Lister, bu
vęs Ispanijos revoliucinės val
džios narys.

Lister paruošia karo lauko 
veiksmams, naudojant sunkiuo
sius ginklus, tankus, priešlėk
tuvines patrankas ir kt. Ten taip 
gi mokina naudoti politines klas
tos, kaip apvogti bankus, pagrobti 
algoms vežamus pinigus, sabo
tuoti pramonę, naikinti gamtos 
turtus, kurstyti streikus, žudy
ti policininkus --trumpaisakant, 
kaip privesti prie valdžios nu
vertimo.

Man buvo skirtas keturių mė
nesių paruošimas vadovauti Ve
nezuelos "laisvinimo" teroris
tų daliniui. Castro norėjo sku
biai užvaldyti Venezuelą, kad pa
naudoti jos gamtos turtus komu
nistų užkariavimui kitų Ameri
kos respublikų.

Pamokų pertraukomis lanky
damas Havaną turėjau laiko ap
sigalvoti. Buvo aišku, kad mano 
padėtis pavojinga. Daugelis ki
tų studentų priklausė Įvairioms 
lotynų Amerikos kraštų komu
nistų kontroliuojamoms "studijų 
grupėms". Kiti priklausė mark
sistų celėms valdiškose Įstaigo
se, universitetuose, darbo unijo
se, valstiečių organizacijose, mo
kytojų sąjungose, spaudoje, ra
dijo ir televizijoje. Veik visi jie 
buvo parsidavę Sovietų Rusijos 
komunizmui.

Aš nebuvau komunistas ir nie
ko nežinau apie jų doktriną. Bet 
kadangi, kaip ir daugelis kitųve- 
nezueliečių, komunistai buvo at
viri diktatorių priešai, aš komu
nistais kovotojais gėrėjausi.

Patekau Į Tararos mokyklą dėl 
to, kad pats savo gyvenimą suga
dinau ir buvau nepatenkintas. Bu
vau 24 metų, mano žmona mane

Žurnale Reader’s Digest, 
gruodžio nr., tilpo vieno Vene- 
cuelos jaunuolio, Juan DeDios 
Marino, aprašymas pavadintas: 
"Castro teroristų mokykloje".

Juan DeDios Marin aprašo,kaip 
jis, apsimetęs nuomario liga, iš
trūko iš Kubos. Nuvežtas ! ka
lėjimo ligoninę, ten rado vieną 
sargą, kuris sutiko apie jĮ pra
nešti Venecuelos konsulatui. 
Konsulas su padėjėju gavo leidi
mą aplankyti jĮ 10 minučių. Jų 
sumanumo dėka, rašo Marin, bu
vo išgelbėta jo gyvybė. Konsu
las sutarė iškeisti jĮ Į Vene- 
cueloje areštuotą kubietĮ komu
nistą.

Leidus grĮžti Į Venecuelą, Ma
rin pastebėjo į lėktuvą Įlipančius 
du Castro agentus. Bijodamas 
kubiečių terororistų, prisitaikęs 
prie lėktuvo piloto, paprašė per 
radiją pranešti Į Caracas, kad 
parūpintų jam apsaugą. Lėktu
vui nusileidus, pamatęs aplinkui 
daug policijos, ramiai atsikvė
pė.

"Aš išlikau gyvas, kad papa
sakoti apie savo patyrimus", ra
šo Marin.

Tai buvo prieš 1963 metų Ve
necuelos prezidento rinkimus. 
Jis spėjo nušviesti Venecuelos 
vyriausybę, ką Castro tiems rin
kimams ruošia, spėta pasirūpin
ti apsaugoti valdiškas Įstaigas 
nuo teroristų komunistų užgro
bimo, nuo nužudymo prezidento, 
valdžios žmonių ir policijos. Tas 
teroras buvo numatytas Įbaugi
nimui, kad piliečiai rinkimų die
ną neitų balsuoti. Ko buvo iš
mokintas, jis padėjo sutvarkyti 
panaudojimui prieš komunistus 
rinkimų dieną.

tuose be didelių nuostolių. Gi 
anuos tris miestus: Rogačevą,Mo- 
gilevą ir Orchą, stipriai Įtvir
tintus, vokiečiai aplenkė ir ver
žėsi pirmyn Į Smolenską. Kaip tik 
laiku, nes Timošenko Gomelio 
sektoriuje pradėjo organizuoti 20 
divizijų masę. Jis bandė pulti Gu- 
derianą iš šono ir gelbėti Smo
lenską. Kautynės buvo žiaurios 
ir tai parodė,kiek padėtis buvo 
rimta. Bet Timošenko planas ne
pasisekė. Vokiečiai smūgis po 
smūgio kirto sovietams. Liepos 
15 d, vakare 7 šarvuočių divizi
ja aviacijos remiama apėjo Smo 
lenską iš šiaurės ir perkirto 
Smolenskas - Maskva autostra
dą. Miestas buvo izoliuotas nuo 
pagalbos ir "maiše" liko užda
rytos 15 sovietų divizijų.

Sovietų karinė vadovybė bet 
kokia kaina norėjo išgelbėti Smo
lenską, nes jis prilygo Stalin- 
gradui. Tai buvo simbolis ir po
zicinis raktas, tai buvo "tautinė 
tvirtovė" ginanti Maskvą. Čia 
1812 m. rugpiflčio 16 Napoleonas 
triumfavo žygiuodamas Į Mask
vą. Čia po trijų mėnesiu gen. 
Kutuzovas sumušė prancūzus. 
Tad suprantama kodėl Smolens
kas buvo taip smarkiai ginamas. 
Sovietų vadovybė Įsakė miestą 
ginti bet kokia kaina. Gatvėse bu
vo Įrengtos barikados. Visiems 
gyventojams buvo išdalinti gink
lai, sudarytos gatvių kautynių gru' 
pės. Buvo Įsakyta laikytis arba 
mirti. Bet nežiūrint to,Smolens
kas krito labai greitai. Po dviejų 
dienų kautynių, liepos 16 miestas 
buvo užimtas ir pirmasis Barba - 
rossos plano tikslas pasiektas. 
Vokiečių kariuomenė,padariusi 
700 km. kelio, buvo tik 350 km. 
nuo Maskvos.

(Bus daugiau) 

pametė ne be priežasties ir abie
jų šeimos buvo manim nusivylu
sios. Nors turėjau gerą tarnybą 
chemijos srityje, pradėjau ne- 
nuoramiškai blaškytis.

Kuboje Įvykus perversmui,pa
rašiau ten esančiam venezuelie- 
čiui draugui norėdamas gauti tar. 
nybą ir tuoj gavau lėktuvo bilie
tą Į Havaną — ir tik su laiku 
apsižiūrėjau padaręs pražūtingą 
klaidą.

Buvau apgyvendintas su 200 
kitų tokių iš kitur suvežtų vyru
kų. Po kelių dienų patyriau, kad 
man jokio techniško darbo neturi. 
Mane perkelia Į Ta ra ra mokyklą.

Poros mėnesų bėgyje Tararos 
mokykloje patyrėme apie Castro 
žiaurų elgesĮ su priešininkais ir 
su nužiūrėtais neištikimaisiais. 
Apsilankius Havanoje, mačiau, 
kad tas miestas paverstas baimės 
ir skurdo miestu. Argi aš priva
lau pasitarnauti tiems, kurie pa
vertė Kubą vergų kraštu, padary
ti tą patĮ ir su Venezuela? Nie
kados. Bet kaip ištrukti? Jeigu 
parodysiu kokj dvejojimą, tuoj 
būsiu likviduotas. Panašiai anks
čiau buvo pasielgta su šešiais ki
tais mano tautiečiais.

Viena išeitis. Išeiti visus ke- 
turiu mėnesių kursus Minas mo
kykloje, ir tada slaptai parvykti! 
Venezuelą revoliucionierių "lais - 
vintojų" karininko pareigoms. Na
mie rasčiau būdus panaudoti 
prieš komunistus visa tai, ką 
"Dr. Castro kolegijoje" išmokau.

Minas mokykloje pirmutinė už
duotis buvo užpildyti ilgus lakš
tus klausimų apie savo kraštų 
žymius asmenis: ar tas sena
torius užsiima azartiškais loši
mais, perdaug geria, turi slaptą 
meilužę, paskendęs skolose? Ko
kie gandai žinomi apie palaidą 
teisėjo ar policijos viršininko gy
venimą? Ar darbo unijos vadas 
teisingai tarnauja, arba koks re
daktorius užsiima kyšininkavi
mu? Tie daviniai panaudojami tų 
asmenų apjuodinimui, priverti
mui pildyti komunistų Įsakymų, 
kad išsigelbėt nuo viešo skanda
lo.

Minas mokykloje mūsų buvo 
apie 1000, daugiausia iš Venezu- 
elos ir Kolumbijos. Pagaliau ma
ne paskyrė Į grupę,ruošiamą Ve- 
nezuelos prezidento JRomulo Be- 
tancourt nužudymui. Nutirpau ga
vęs tokĮ paskyrimą. Pavyko apie 
tai duoti žinią Venezuelos konsu
lui Havanoje. Vieną naktĮ, kai bu
vau Įsisukęs Į Listeroraštinę ieš
koti slaptų dokumentųapie jų pla
nus, buvau sugautas, sumuštas, 
suspardytas ir užrakintas kalė
jimo celėje.

Sekė penki mėnesiai gyvenimo 
pragare. Mane tampė ir stumdė 
iš vieno kalėjimo Į kitą. Kartą 
buvau atskirtas nuo visų, kitą 
kartą Įgrūstas Į bflrj kitų nepa
sitenkinusių, šnipinėjimui ką jie 
galvoja ar kalba. Tardė visomis 
klastomis: vieni tardytojai elgė
si žiauriai, kiti pasivertę drau- , 
gaiš, prijautimą rodydami. Bu
vau daužomas, laikomas be jokio 
maisto.

Kiaulių Įlankos fiasko 1961 me
tų pavasarĮ mane labai palietė: 
mano tardytojai spyrėsi, būk 
žinąs daug apie tą pasikėsini
mą. Privertimui kalbėti, pastatė 
prie kalėjimo sienos, kuri buvo 
naujai apšlakstyta tos invazijos 
sugautų dalyvių krauju. Į mane 
atstatė šešis šautuvus —ir tik po 
kiek laiko po šautuvų garso atsi
peikėjęs supratau, kad šovė tuš
čiais, didesniam išgąsdinimui.

Jie laikė mane tolimesniems 
tardymams ir klausinėjimams-- 
iki sumaniau apsimesti nuomaru 
sergančiu — ir atsidūręs ligoni
nėje sulaukiau savo krašto kon
sulo".

♦♦♦

Marino, savo pergyvenimų ap
rašymu, liudija, kad Castro ir 
Guevara nepralaimėjo Pietų 
Amerikoje. Jų paruošiamieji dar
bai tiek tiksliai sutvarkyti, pa
ruošta dešimtys tūkstančių tero
ristų Pietų Amerikai užkariauti, 
kad jie jau siekia to paties ir Af
rikai.

Castro slapti agentai veikia 
Kanadoje ir JAV.

Tam Kuba ir buvo reikalinga 
Kremliaus raudoniems valdo
vams -- ir jiems pavyko ją panau
doti taip, kaip komunistams pa
vyksta ir kitur.

Klaidinga manyti, kadKubapa
sidariusi Kremliui perbrangia 
pramogą ir Maskva galinti numo
ti Į Kubą ranka... P. Amerikos 
sukomunistinimui ui vertinga 
bazė, kurios kaina Maskvai ne
gali būti per brangi.

K.S. Karpius
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PALIK AŠARAS MASKVOJE
Barboros Armonienės pagarsėjusią knygą apie jos ir sūnaus Jono 

išgyvenimus Sibire išleisti lietuvių kalba buvo nutarta ir sutarta jau 
senokai, dar angliška jai tos knygos laidai tik pradėjus ruošti kelią į 
angliškai skaitančią visuomenę.

Knygai pasirodžius jau ispanų ir portugalų kalbomis, kartu 
ruošiant ją išleisti ir keliomis Azijos tautų kalbomis, štai, turime 
ją ir lietuviškai .išleistą Vilties leidykloje.

Nežiūrint, kad Lippincott leidyklos išleisto anglų kalbos laida 
pasirodė keliomis laidomis, susidomėjimas lietuviškąja laida yra di
delis, nes tos knygos turinys nėra dar nustojęs savo aktualumo.

Lietuviškąją laidą skaitantiesiems ir jos vertintojams turime 
priminti, kad pagal B. Armonienės atsiminimus tą knygą angliškai 
parašęs inž. Algirdas Nasvytis stengėsi išlaikyti natūralų Armonienės 
pasakojimo stilių, lengvai suprantamą eilinių amerikiečių.

Lietuviškosios laidos Įvade Aldona Augustinavičienė, pristačiusi 
tos knygos nueitą platų kelią Į pasaulio sąžinę, rašo:

"Armonienės.gyvenimo istorija atvaizduoja didžiausią asmeninio 
gyvenimo ir aplinkos tragediją be tiesioginio tragiško vaizdavimo. Tai 
yra toks pat menas, kaip vartoti literatūroje netiesioginę didaktiką, 
arba skelbti bet kurią moralę nemoralizuojant. Šitoks literatūrinis 
santūrumas nepalyginamai Įspūdingiau veikia skaitytoją, nė bet kuris 
vaizdavimo nuogumas".

A. Augustinavičienės nuomone, "knygos galybė dar glūdi ir tame, 
kad per asmenišką Armonienės tragediją ir sovietinio gyvenimo aplin
kos kasdienybę iškyla visos pagrindinės komunistinio režimo proble
mos: politinės, ekonominės, socialinės ir moralinės. Dėl to knyga yra 
skaitytina visiems, ją supras ir eilinis pilietis, ja domėsis ir akade
mikai bei intelektualai..."

Toji knyga "pasiliks ilgesniems laikams ne tiktai kaip dokumen
tinis faktas, bet kaip atvaizdavimas žmogaus dvasinės didybės, kuri 
net ir didžiausiame tragizme ramiai ir be keršto, objektyviai ir be 
aistrų, skelbia pasauliui humanistinio ir demokratinio režimo ilge
sį-"

Knygos atpasakojimo stilius puikiai sutampa su B. Armonienės 
moterišku kuklumu, lietuvės motinos pasišventimu, lietuviškosios 
dvasios ir išgyvenimų atjautimu.

Vilties leidykla džiaugiasi, kad sąlygos, pagaliau, leido prista
tyti B. Armonienės knygą lietuviškajai visuomenei. Kas neskaitė 
angliškosios laidos, supras kodėl ji tokia populiari ir vienintelė lie
tuviška knyga, taip plačiai pasklidusi ir pagarsėjusi plačiajame 
pasaulyje.

LAIŠKAI/
Z5/-------

TRUMPAS ATSAKYMAS J. 
JALINSKUI

Dėl praeitais metais Dirvos 
Nr. 132 tilpusio straipsnio "J. Ja- 
šinsko atsakymas P. Žiliui" skai
tau reikalingu duoti tokĮ paaiš
kinimą.

1. J. Jašinsko tvirtinimas, kad 
Žilys moka kruopščiai rinkti me
džiagą, bet nepajėgia padaryti iš 
jos teisingų išvadų, nesiderina su 
sveika logika ir tikrove.

Jog J. Jašinskas parašėNau- 
jienose, kad suomių - sovietų 
1939/40 m. karo metu Suomija ne 
susilaukė iš laisvojo pasaulio jo
kios pagalbos, o aš surinkau da
vinius iš patikimiausių šaltinių 
ir konkrečių skaičių formoje pa
rodžiau, kokią pagalbą suteikė 
Suomijai laisvojo pasaulio tautos 
to karo metu.

Perskaitęs mano straipsnĮ, J. 
Jašinskas savo nuomonę pakeitė 
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ir pripažino, kad to karo metu 
laisvojo pasaulio tautos suteikė 
Suomijai pagalbą.

Iš to seka aiški išvada, kad J. 
Jašinskas pripažĮsta, jog Žilys 
gerai sugeba rinkti medžiagą ir 
daro teisingas išvadas, o J. Ja
šinskas visai nepajėgia pasirink
ti medžiagos ir nežinia kuo pasi
remdamas darė klaidingas iš
vadas.

Nėra paslaptis, kad J. Jašins
kas yra padaręs puikias išvadas 
apie " Eilinio partizano atsimini
mus", kuriuos redaktorius, susi
pažinęs su mano išvadomis, jau 
atspausdintus, išmetė Į šiukšly
ną.

2. Turiu pasakyti, kad aš bū
čiau visai nieko nerašęs apie J. 
Jašinsko tvirtinimą Naujienose, 
kad suomių - sovietų 1939/40 m. 
karo metu Suomija nesusilaukė iš 
laisvojo pasaulio tautų jokios pa
galbos, jeigu jis (J. Jašinskas) 
savo pabirose būtų paaiškinęs, 
kad virš tūkstančio pabūklų bei 
kulkosvaidžių, šimttj tūkstančių 
šautuvų bei granatų, virš mili
jono sviedinių, kelių dešimčių 
milijonų šovinių, šimtų lėktuvų, 
šimto milijono kronų, trisdešim
ties milijonų dolerių ir daugybės

LAISVES KOVA
Laisvė nėra daloma. Kada kad 

ir mažiausia tautelė praranda sa
vo laisvę raudonosiose letenose, 
mūsų visų, laisvajame pasaulyje, 
laisvė sumažėja — laisvės ratui 
susitraukus, gi pavergtųjų tautų, 
jų tarpe ir mūsų pačių brolių, 
laisvės viltys susilpnėja. Todėl 
mes negalime nesidomėti Įvy
kiais, kurie sukelia grėsmę ki
tos ( kad ir tolimiausios tautos 
laisvei.

Daugeliui lietuvių teko skai
tyti nepaprastai gerai informuo
tų ir Įžvalgių žurnalistų Allen- 
Scott reportažus. Įsidėmėtinas jų 
reportažas apie vėliausią padėtį 
Konge.

Įvairaus turto, jis (J. Jašinskas) 
neskaito jokia pagalba, nes tada 
kiekvienas sveikai galvojantis 
skaitytojas būtų pats padaręs iš
vadą apie J. Jašinsko sugebėji
mus daryti išvadas.

Kadangi J. Jašinskas to nepa
rašė, tai aš paskaičiau savo pa
reiga parašyti, kad jis (J. Jašins
kas) rašo netiesą ir klaidina skai
tytojus.

Bendrai,reikia pasakyti, kadj. 
Jašinskas turi daugiau drąsos 
rašyti negu žinių, todėl polemi
ką šiuo klausimu skaitau baigta.

P. Žilys

AUKOS IR RINKLIAVOS

Aukų ir rinkliavų klausimais 
tema pati nedėkingiausia. Daug 
apie tai rašyta, rašoma ir dar 
daugiau bus rašoma. O medžia
gos tam niekad nestigs.

Nesu aukų bei rinkliavų prie
šas. Suprantu, kad betkoks vei
kimas be pinigų apsieiti negali. 
Tačiau, kai kiekviename žings
nyje be jų neapsieinama, darosi 
nepakenčiama.

Kitose valstybėse mažai lie
tuvių, mažai organizacijų, mažai 
reikalų, tai ne tiek daug ir rink
liavų.

JAV yra daug lietuvių, daug 
draugijų, fondų,organizacijų, dar 
daugiau reikalų, tai reikia daug 
ir pinigų. Tai visiškai natūralu. 
Bet kai tarp minėtųjų instituci
jų ryšio nėra, kiekviena savo 
nuožiūra renka aukas. Neretai 
aukų rinkėjai pakliūva pas tą 
patĮ aukotoją. Todėl ir aukoto
jas, išvestos iš kantrybės, da
rosi nemandagus, aukoja po tru 
putĮ arba ir visai nieko neduoda. 
Reikalinga aukų rinkimą kaip 
nors koncentruoti Į vieną ar du 
mėnesiu metuose, kaip kitur prak ■ 
Ūkuojama.

Pobūviuose su programomis 
ir vaišėmis imama rinkliava. 
Pav. Los Angeles Statler Hil- 
ton viešbutyje 1965.11.15 dienos 
minėjime nustatytas mokestis 
$7.50 asmeniui. Nusistovėjusia 
tvarka, solistai ir akompaniato
riai su šeimomis nuo tos rinklia
vos atleidžiami. Šiam gi pobūviui 
Šeimos nariai tos lengvatos jau 
negauna. Vadinasi, solisto Į sce
ną išėjimas su viena ar daugiau 
dainų vertinamas tiek, kiek kai
nuoja vienas bilietas. Atseit 
$7.50, nes kito atlyginimo jis ne
gauna.

Kad solistas Į sceną galėtų iš
eiti, reikia didelio pasiruošimo, 
reikia sugaišti daug laiko ir ne
mažai susimokėti už dainavimo 
pamokas. O kiek reikalinga su
naudoti energijos ,to organizacijų 
vadovai nežino ir apie tą negal
voja.

Jei taip menininkai bus verti- 
.narni, tai meno ateitis tikrai bus 
labai liūdna.

S. Jurandė 
Los Angeles

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC.............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA ................................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy......... 5’th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine ............. 5th

ARTI IR TOLI
Esą — Kongo premjeras, aršus 

antikomunistas ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių draugas, Moise 
Tshombe yra pasekretoriaus Ave- 
rel Harrimano ir jam artimos 
grupės spaudžiamas tartis ir eiti 
Į kompromisus su žvėriškom 
žmogžudystėm pagarsėjusiais ko. 
munistų vadovaujamais sukilė
liais. Kaip mes taip ir Tshombe 
puikiai žino, ką reiškia tokios ko
alicijos su komunistais, tik, at
rodo, ponas Harrimanas dar ne
žino, nors galėjo jau pasimokyti 
iš Rumunijos, Lenkijos, Kinijos, 
Laos ir kitų "koalicijų".

Tuo gi pat metu Kongo pašonė
je sovietų pasiflstas buvęs vokie
čių kapitonas Silman Hoffman(da- 
bar Alžiro raudonojo prezidento 
Ben Bella "patarėjas") apmoko 
600 žudymo specialistų (iš Ru
sijos, Alžiro ir Egipto) su vienu 
ir aiškiu tikslu — nužudyti Kongo 
premjerą Tshombę, kuris aktyviai 
priešinasi Sovietų užmačioms Af
rikoje. Tai dar ne viskas. Lietu
vių tarpe nepaprastai populiarus 
ir Įžvalgus Ohio senatorius (de
mokratas) Frank Lausche, kuris 
yra Senato Užsienio Reikalų Ko
miteto narys, ką tik Įspėjo Ame. 
rikos visuomenę, jogpagal jo turi 
mas žinias "nepraeis nė mėnuo, 
kai Kongo sukilėliai smarkiai su
stiprins veiklą" prieš Moisę 
Tshombę ir Kongo karines pajė
gas.

Iš visų pusių spaudžiamas Kon
go premjeras Tshombe bijosi, 
kad JĮ gali ištikti tas pat likimas, 
kaip Pietų Viet-Namo preziden
tą Diem. Todėl per savo gerą ir 
patikimą draugą Connecticut Se
natorių Thomas Dodd jis paprašė 
prezidentą Johnsoną neremti taip 
vadinamos Afrikos Vienybės Or
ganizacijos, kuri atvirai duoda 
ginklus Kongo raudoniesiems su
kilėliams. Anot Allen-Scott, šen. 
Dodd tuoj davęs Tshombės laiškui 
eigą. Netolimi Įvykiai parodys, Į 
kieno rankas tas laiškas pakliu
vo ir kas nutarto tuo reikalu pa
daryti.

Moise Tshombe, jeigu išsilai
kytų draugų ir priešų neišstum
tas iš valdžios ir išvengtų komu
nistų nužudymo, būtų gal vienin
telis Afrikos vadų, iš kurio mes 
galėtume tikėtis pagalbos Sovie
tų pavergtų tautų byloje. Tad mes 
negalime numoti ranka nei Į jo nei 
Į Kongo likimą.

Pažvelgus kiek arčiau, J mūsų 
pačių kiemą, kova prieš komuniz
mą nors dar nėra priėjusi tokių 
ryškių formų, tačiau vistiek ban
doma Įstatyti Į vieningą kelią, 
šiais metais paskelbtos atsišau
kimas Vasario 16 d. proga turi 
du teigiamus reiškinius: pirma, 
kad jis labai trumpas, o antra, 
kad jis pasirašytas ALT, L. B- 
nės ir Tautos Fondo vardu bend
rai. Įsidėmėtina viena šio atsi
šaukimo pastraipa: "1964 metai 
buvo laisvųjų lietuvių vieningu
mo metai. 1965 metai tebūna dar
bo ir aukos metai Lietuvai!" Tad 
paverskime ŠĮ linkėjimą tikrove.

Atsišaukimai tuo tarpu nesa
ko, kaip ir kas mums dirbti ir 
kaip, kam ir ką (išskyrus dole
rius) aukoti ar aukotis. Todėl 
mums patiems teks susirasti ko - 
vos būdus ir priemones, kurių 
yra daugybė. Iš jų vienas yra lie
tuviškos radijo programos, 
šiais ir pastaraisiais metais ne 
viena tų radijo programų šven
tė, švenčia ar švęs tikrai ver
tos paminėti sukaktis, ir už tų 
visų dešimčių metų ir šimtų lie
tuviškų valandų girdėtų per radi
ją slepiasi neaprašomas kruopš
tumas, pasišventimas, meilė at
liktom lietuviškam darbui, rėmė
jų darbo ir piniginės aukos, klau
sytojų visokeriopa parama ir ki-

4.75 
.98
.98

šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
suvažiavimo Clevelande prezidiumas. Iš kairės: Krašauskas, Kleiza, 
Bireta, Nasvytis, Jokūbaitis ir Bielskus. V. Pliodžinsko nuotrauka

ti niekad nesuminėti reiškiniai.
Daugeliui lietuviška radi ja va

landa yra Įprastas ir veik nepas
tebimas dalykas. "Taip turi būti, 
ir kas čia jau tokio!..."

Tačiau daugeliui tai yra reta 
pramoga, o vienam kitam tremty
je ir niekad nepasiekta svajonė 
— išgirsti lietuvišką žodĮ per 
radiją. Yra vietovių, kur lietu
viai kartą ar du kartu metuose 
skiria geroką sumą pinigų tik 
vienai valandai per metus!...

Tad Įvertinkime, klausykime, 
girkime, peikime, kai reikia, sa
vo radijo programas. Remkime 
apmokamais skelbimais, remki
me rašydami laiškus radijo sto
tims, dėkojant už lietuviškų pro

PAMINKLINIS LEIDINYS I
Šio apibūdinimo tikrai nusipelno Aleksandro 

Merkelio parašyta ANTANO SMETONOS mono
grafija, kurią puikiai apipavidalintą išleido Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

• Faktas, ne komplimentas
Veikalas solidus tūriu ir turiniu. Aprašomojo 

asmens paveikslą autorius piešia istorinio vyks
mo fone. Lietuvių tautos artimiausios praeities 
(1902-1940) laikotarpis vaizduojamas plačiai, 
nuodugniai, net smulkmeniškai, ir. svarbiausia, 
objektyviai. Visuose septyniuose veikalo skyriuo
se — kurie išdėstyti 170 poskyrių — gausu vienas 
už kitą svarbesnių ir reikšmingesnių faktų.

• Spaudos atsiliepimai
”A. Merkelio monografija yra gražiu stiliumi 

ir taisyklinga kalba parašytas veikalas. Jis ver
tingas pirmiausia sukauptais gausingais duome
nimis, dažnai grindžiamas autentiškais šaltiniais | 
iš 22 m. nepriklausomybės laikų”.

”... kas domėsis tais Lietuvos laikais ar ką 
tirs, tai A. Merkelio "Antanas Smetona" bus pir
maeilis vadovas”.

”... Veikalas paliks žymiausiu paminklu pir
mam ir paskutiniam prezidentui anos Nepriklau
somos Lietuvos”.

"Draugas”

"Autorius ir knygos leidėjas . .. sveikintini 
ir įvertintini kaip atlikę reikšmingą Įnašą lietuvių 
tautos istorijai”.

"Aidai”

”... skaitytojas ras Įdomios medžiagos iš Lie
tuvos atsikūrimo, laisvo gyvenimo ir net tremties 
dienų”.

"Laisvoji Lietuva”

"Palikim tą visą gausybę medžiagos pasigar
džiuoti patiems monografijos skaitytojams. O pa
sigardžiuoti bus kuo”.

"Europos Lietuvis"

• O kaina?
Jei veikalo kaina būtų skaičiuota komerciškai 

pagal amerikinių leidyklų praktiką, ji būtu ne 
mažesnė kaip $24.95. O "Antano Smetonos" mo
nografija išleista ekonomiškiausiu būdu, parda
vinėjama po $12.50. neieškant pelno, Už šią sumą, 
kurią sudaro faktinės minimalios išlaidos, Jūs 
gaunate 786 psl. (iš to skaičiaus 32 psl. iliustraci- 
jų) didelio formato nenvkstamos vertės veikalą, 
Įrištą kietais viršais, su iliustruotu aplanku.

- IšKIRPKIT IR SIŲSKIT KUPONĄ ŠIANDIEN -
MR. K. POCIUS, 3908 FIR STREET, 

EAST CHICAGO, IND. 46313
I

Taip, prašom atsiųsti man Aleksandro Merkelio ! 
"Antano Smetonos” monografijos .... egz.. skaitant Į 

j po $12.50. Pridedu $............. sumos čekį (perlaidą). |
' (Visą adresą prašom rašyti didžiosiomis raidėmis). |
I |
;  i

. Gatvė........................................................................... I
' 1

1 Miestas .....................   Vaist................  Zip ......:.... |

gramų perdavimą, skatinkimebiz 
nierius skelbtis lietuviškose ra
dijo programose, remkime tuos 
verslininkus, kurie skelbiasi, pri 
sidėkime savo talka, savo pačių 
ir savo jaunosios kartos talen
tais. Padarykime tos programas 
lietuviškos tremties veidu — 
skaidriu, energingu, nuotaikingu 
ir spindinčiu laisvės kovos ryž
tu. Tai yra vienas iš kovos gink
lų -- naudokime jĮ ir palaikyki
me.

V. Bražėnas

Skaityk ir platink
DIRVĄ

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

"Žinios” apie Vairą oi
Normaliai šios antraštės ka

butės nuo pirmojo žodžio turėtų 
būti perkeltos antrajam, ir būčiau 
turėjęs rašyti: Žinios apie "Vai
rą", vadinasi, informacijos apie 
to vardo lietuvių kultūros žurna
lą, kaip jos pateikiamos ką tik 
išėjusiame vėliausiame Lietuvių 
Enciklopedijos XXXH tome.

Bet jau taip dabar Praamžius 
lėmė mūsų žurnalizmui ir viso
kioms mūsų žurnalistu sąjun
goms, kad kartais tenka neišven
giamai kabutes naudoti ten, kur 
jų neturėtų būti. Dėl to būna ir 
linksma ir graudu, gi blogesnės 
natūros žmonėms net pikta. Tas 
pats tenka pasakyti ir dėl mūsų 
žurnalistikos istorijos, kuri kol- 
kas plačiausiai pateikiama Lie
tuvių Enciklopedijos tomuose ir 
kur tą skyrių visą laiką redaguo
ja kun. d r. J. Prunskis.

Turbūt visiems mums aišku, 
kad parašyti ir išleisti stambią 
Lietuvių Enciklopediją labai ne- 
dėk ingo mis mūsų užsieninio gy
venimo sąlygomis yra nepapras
tai sunku. Tam neužtenka nei dar
bininkų, nei lėšų, o taip pat nėra 
galimybių tiesiogiai prieiti prie 
būtiniausių tokio darbo lietuviškų 
šaltinių - bibliotekų, archyvų, do. 
kumentacijos rinkinių ir dar gyvų 
žmonių. Todėl niekas neprivalė
tume laukti stebuklo, kad tokio
mis aplinkybėmis rašoma Lietu
vių Enciklopedija būtų visiškai 
pilnai, išsamiai ir tobulai atlik
tas darbas, be trūkumų, be ydų 
ir klaidų.

Taip mūsų visuomenė užsieny
je daugiausia ir žiūri | Lietuvių 
Enciklopediją — su simpatija, 
kantrybe, tolerancija ir atlaidu
mu. Tik retkarčiais viešai spau
doje pataisoma kokio bendradar
bio (velta klaida, ar suabejojama 
dėl kokio aprašomo dalyko inter
pretacijos, ar kartais nusiskun
džiama, kad kokia problema čia 
buvo aptarta tendencingai, šališ
kai, arba iš viso kuris dalykas 
buv pateiktas ne enciklopediš- 
kai, ne kaip objektyvi informaci
ja, bet publicistiškai, kaip laikraš-

čio žinutė ar poleminio recen
zento asmeninės nuomonės iš
dėstymas.

Tokių atvejų Lietuvių Enciklo
pedijoje pasitaiko ne dešimtys, 
bet šimtai. Reikia tikėtis, kad jei 
Praamžius kada geriau lems, 
daugybė šių trūkumėlių, praleidi
mų, ydų ydelių bus galima pama
žu ištaisyti,papildyti, pagerinti. 
Kiekvienu atveju ši Lietuvių En
ciklopedija .liks mūsų kultūros is
torijoje, kaip pirmoji pilna lietu
vių ir visuotinė enciklopedija — 
pagrindas sekančioms ir vis ge
resnėms laidoms.

►
Mosų atlaidumas ir toleran

cija Lietuvių Enciklopedijos re
daktoriams, galbūt, turi teisės 
pamažėti tada, kai joje randa
me apie lietuviškus dalykus ži
nių, pateiktų perdaug nerūpes
tingai, perdaug nesilaikant pro
porcijos lietuviškų vertybių gra
dacijoje, su nepateisinamomis 
klaidomis, visai ne enciklopedi
niu būdu ir net su aiškiomis blo
gos valios pastangomis.

Tokių atvejų jau ne vienas bu
vo lietuviškos žurnalistikos in
formacijų Enciklopedijos sekto
riuje. Nenoriu būti per griežtas 
š( kartą, nes man labai aišku, kad 
surinkti pilnus ir teisingus davi
nius apie lietuvių spaudą ir jos 
(vairiausius laikraščius laikraš
tėlius yra nepaprastai sunku, daž. 
na i visai daba r ne(manoma. Taip
gi nelengva juos teisingai apibū
dinti ir (vertinti, kada pirmųjų 
šaltinių negalima išstudijuoti, o 
išsamesnės mūsų spaudos isto
rijos dar nėra. Nerimas ir liū
desys tačiau atsiranda tada, kai 
pateikiamos žinios apie stam
bius, gerai daugeliui tebežino
mus ir ne per sunkiai prieina
mus dalykus, ir be jokio reika
lo pateikiamos atmestinai, be ga
lo neproporcingai pagal reikšmę, 
su nedovanotinomis klaidomis, ne 
enciklopediniu stiliumi ir be ob
jektyvumo dvasios. Žurnalistikos 
skyriaus redaktorius už tai neša 
atsakomybę.

Dalis tokio pobūdžio "žinių" 
paskutiniame Enciklopedijos to
me buvo pateikta apie stambų lie. 
tuvių kultūros žurnalą Vairą.

Sis žurnalas, kaip žinoma, turi 
savo ilgą istoriją ir tris ar net 
daugiau "laikotarpių", kuriais jis 
keisdavo savo išvaizdą, periodiš
kumą ir stilių, tačiau savo pa
grindiniuose siekimuose ir už
daviniuose buvo maždaug vieno
das. Enciklopedijoje šie "trys" 
Vairai ir aprašomi.

Pirmojo Didžiojo Karo išva
karių Vairui, leistam Vilniu
je (1914-15 m.) ir redaguotam A. 
Smetonos, skiriama 44 eilutės,

laikotarpio trijų pastovių ir 
stambiausių lietuvių kultūros ir 
visuomenės žurnalų (šalia Židi
nio ir Kultūros), 1929-38 m. bu
vo redaguojamas prof. Iz. Tamo
šaičio. Žurnalo (našai mūsų žur
nalistikos pynėje, jo kelias, tu
rinys, pobūdis ir kryptis, taipgi 
jo idėjinė linija mūsų politikos 
ir kultūros problematikoje čia 
ir toliau tebelaukia objektyvaus, 
mokslinio, enciklopedinio apra
šymo, nes Enciklopedijos ben
dradarbis ar žurnalistikos sky
riaus redaktorius to nei sugebė
jo, nei net nebandė padaryti.

Jis tik prabėgomis pamini, kad 
šis Vairas "vėl daugiau vie
tos skyrė literatūrai ir kultū
rai, bet dėjo ir aštrių valdi
nės partijos pasisakymų prieš 
kitas demokratines partijas"(!) 
Tarsi Enciklopedijai teprivalėtų 
rūpėti ar turėti daugiausia ver
tės žurnalistikos informacijose 
pirmoje vietoje tik kultūra ir 
literatūra, o politinio pobūdžio 
raštų rodymasis žurnale j( eks
komunikuotų ar jo vertę mažin
tų. Daugelis vad. kultūros žur-
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ir jis bendradarbio A. Mž. apra
šomas maždaug teisingai, enci- 
klopediškai, nors nepilnai ir gal 
žymiai per siaurai pagal jo reikš
mę mūsų žurnalistikos istorijoje.

Antrajam nepriklausomybi- 
niam savaitiniam Vairui (1923- 
24 m.), redaguotam taip pat A. 
Smetonos ir leistam Kaune, ski
riama tik 14 eilučių. Po šiuo 
aprašymu jau nebėra jokio au
toriaus parašo, pats aprašymas 
skystas ir ne enciklopedinis. Ja
me nėra nė žodžio apie to Vairo 
kryptj, pobūd( ir dvasią, jei nes
kaityti sakinio, kad tame Vaire 
"... daugiausia straipsnių buvo 
skirta politikos klausimams, bet 
ne kultūros, rašyta aštriu ir 
kandžiu žodžiu (!), todėl susilau
kė eilės sulaikymų, baudų" ir 
nebeišgalėdamas tų baudų sumo
kėti, turėjo sustoti. Tik nepasa- ' nalų aptaria visokias sritis, ne 
kyta, kad tas baudas Vairui vis 
dėjo demokratinė krikščionių de
mokratų vyriausybė ir kad jo 
redaktorius A. Smetona buvo net 
(dėtas ( kalėjimą...

Gi posakis, kad tasai Vairas 
buvo rašomas "aštriu ir kandžiu 
žodžiu", nieko konkretaus nepa
sako, yra visai ne enciklopedinio- 
mokslinio stiliaus ir stačiai keis
tas, lyginant su aprašymo kon
tekstu. Negi to meto krikdemo- 
kratiška valdžia š( laikrašti vis 
didelėmis piniginėmis baudomis 
persekiojo ir jo atskirus nume
rius konfiskuodavo tik už tai, 
kad jis rašė "aštriu ir kandžiu 
žodžiu"? Jeigu taip būtų buvę, 
tai tos valdžios negalėtume lai
kyti nei demokratiška, nei turė
jusia ką nors bendro su spaudos 
laisvės principu. Jokia demokra
tinė valdžia laikraščių už aštrų 
ir kandų žod( dar nekonfiskuoja, 
baudomis jų neapkrauna ir re
daktorių ( kalėjimą nesodina.

Ir man rodos, čia nėra dide
lės mįslės: Enciklopedijos žur
nalistikos skyriaus redaktorius 
ar jo žinioje rašęs kitas bend
radarbis nei sugebėjo, nei no
rėjo tiksliai apibūdinti to laiko
tarpio Vairo turinj ir formą, o 
nušnekėjo nieko aiškaus nepasa
kančiais bliurbalais, užglostyda- 
mas visai nedemokratišką val
džios elgesj tame laikotarpyje.

►
Bet jau tikras vargas ateina 

su trečiuoju laikotarpio Vairo 
žurnalo aprašymu, kuriam pas
kirtas "solidus" 17 eilučių, iš 
kurių kone pusė yra daugiau ne
gu klaidingos, ir kur taip pat 
nėra bendradarbio parašo. Ne
sistebiu, nes būtų gėda, bent ne
patogu tok( kratinj ir aiškiai 
blogos valios užmoj( pasirašyti.

Sis Vairas, storas mėnesinis 
kultūros žurnalas, vienas iš ano

tik kultūrą ir literatūrą, bet ir 
filosofiją (ką ypač mėgo ir daug 
rašė Vairo žurnalo redaktorius 
Iz. Tamošaitis), tiksliuosius 
mokslus, politiką, ekonomiką, 
valstybės valdymo teorijas ir tt.

Bet mūsų enciklopedistas ypač 
mėgsta būdvardi "aštrus", taip 
kad ir vėliausiame Vaire jis 
pabrėžia tik vienintelę jo poli
tinę krypt( — "aštrius valdinės 
partijos pasisakymus prieš ki
tas demokratines partijas". Kas 
tuo publicistiniu agitaciniu tonu 
norėta pasakyti, nepilnai aišku. 
Ir gana toli nuo tiesos. Vairo 
žurnalas nebuvo "valdinės par
tijos" pasisakymų tribūna, tam 
buvo eilė kitų laikraščių ir dien
raščių. Ir ar toks bendradarbio 
nusikaltas terminas dera Enci
klopedijos oriam pobūdžiui? Per 
eilę metų buvau arti to žurnalo, 
bet neatsimenu, kad kada "valdi
nė partija" (turbūt, Liet. Tauti
ninkų Sąjunga?) būtų š( žurnalą 
naudojusi tokiam apibrėžtam 
tikslui. Vairas tada pakritikuo
davo (vairias partijas, kartais 
net tautininkus, ir gana "aštriai" 
voldemarininkus po 1934 m. pu
čo, kurių tuomet niekas nelai
kė demokratine partija. Ir kas 
buvo tos demokratinės partijos? 
Ar krikščionys demokratai, kurie 
per visą savo valdymo laiką tu
rėjo (vedę "aštrią" spaudos cen
zūrą ir tą pat( Vairą dar prieš 
kelius metus bausdavo ir konfis
kuodavo ir net jo redaktoriųareš- 
tuodavo?

Visa tai gal vestų ( kiek šian
dien beprasmišką polemiką. Iš
keldamas tai, norėjau tik truputi 
parodyti, kaip žurnalistikos sky
riaus kai kurios informacijos En
ciklopedijoje nepakyla ligi būtino 
enciklopedinio tono ir mokslinio 
lygmens, ligi žinių išdėstymo 
ramumo, šaltumo ir objekty
vumo, jau nekalbant apie jų iš
samumą ir turinio gyli.

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

EUROPOS LIETUVIS Amerikon neskrenda: neskubėdamas per 
keletą savaičių atplaukia. Tad, štai, vasario antrą savaitę dar tik 
kalėdini numer( gaunam pavartyti. Vienas iš aštuonių puslapių ūž
imus losangeliškio Gustaičio: aiškinasi sudr. P. Rėklaičiu dėl naujo 
Lietuvos žemėlapio klausimų-klausimėlių.

Tas žemėlapio sumanymas mūsų amerikiniuose laikraščiuose 
kaip tik prieš Kalėdas kiuip pagarsėjo. Būtent,J. Andriaus užsigy- 
nimu, kad neturįs nieko bendra su Algirdo Gusuičio sumanytu že
mėlapiu, ir Gusuičio (rodinėjimais, kad Andrius visdėlto turėjęs 
gana daug bendra...

Pats sumanymas — išleisti žemėlapi, kuriame būtų aiškiai pa- 
žymėu, kokios Lietuvos sienos lietuvių akimis žiūrint būtų tei
singos -- savaime geras. Tinkamai motyvuotas, toks žemėlapis 
būtų akivaizdi lietuvių politinių tikslų programos dalis, išreiškian
ti, kokios apimties Lietuvos valstybės atstatymo siekiama. Žino
ma, tokia programa turėtų daugiau reikšmės, jei būtų apsvarstyu 
ir suuru visų atitinkamų žinovų, priimu politinės veiklos vado- 
vų-vykdytojų, o ne vien to ar kito savanorio pasišventėlio tautie
čiams pateikta "žinoti ir vadovautis".

Prieš kiek laiko spaudoje sumirgėjus! žinia, esą, tok( poli
tišką programinj Lietuvos žemėlapi berengiąs Algirdas Gusuitis, 
daugelio buvo sutikta skeptiškai. Ir ne be pagrindo, kadangi Alg. 
Gusuitis lig šiol buvo daugiau žinomas kaip "astronomas", bū
tent, lietuviškos kilmės žvaigždžių Hollywoodo žvaigždynuose at- 
radinėtojas, bet ne kartografijos žinovas. Bet, kadangi ne šventie
ji puodus lipdo, tai nėra pagrindo tvirtinti, kad Gusuitis negali 
tokio darbo tinkamai atlikti. Nors ir gerai virėjai pirmasis bly
nas dažniausia sujra, bet žmogus su pasiryžimu, pasistengęs, ypač 
suorganizavęs žinovų ulką, galgi galėtų ir be išankstinio patyrimo 
pagaminti gerą žemėlapi.

Gusuitis sakosi kaip tik ir siekiąs žinovų - mokovų ulkos. 
Nors J. Andrius ir išsigynė, bet Gusuitis (rodinėja, kaip tik j( — 
buvusi Lietuvos kariuomenės topografijos skyriaus aukšto laipsnio 
karininką — turėjęs pačiu pradiniu savo ulkininku. J. Andrius jau 
yra čia, Amerikoj, pagaminęs vieną Lietuvos žemėlapi, J. Kapo
čiaus išleistąjį. Deja, šis, kaip "pirmasis blynas" išėjo gerokai ne
nusisekęs. J( tiesiog žudo pernelyg tirštos spalvos. Jame žymėta 
daug politinių Lietuvos sienų-linijų, bet atžymėjimai neaiškūs, o 
Gardino-Augusuvo srity juose beveik visai nejmanoma susivaikyti. 
Pernelyg daug dėmesio skiru buvusioms Lietuvos apskričių sie
noms: jos nubrėžtos, anot B.K. Balučio, "kaip šluotražiu", 3 mi
limetrų pločio (o ui atitinka pusantro kilometro juostą!),ir jos žiau' 
riai nustelbia kelius, upes... Beveik visas Kaunas ūme žemėlapyje 
perkeltas l pietini Nemuno krantą, kur iš tikrųjų tėra pietinių Kau
no priemiesčių. Raudondvaris nuo Nevėžio dešiniojo kranto nukėl
us koki trejetą kilometrų j kairę nuo Nevėžio, Kauno link, o Kačer
ginė iš pietinio Nemuno kranto perkelu pora kilometrų ( šiaurę nuo 
Nemuno... Žvilgteri ( tas vieus, ir susvyruoja pasitikėjimas visu 
žemėlapiu. Tai gal Andriaus išsigynimas ar pasitraukimas ir nėra 
Gusuičio sumanymui lemiamos reikšmės nuostolis? Betgi tas 
nusiraminimas nė kiek nesutvirtina vilčių, kad bus iš ko sutelkti ul
ką sumanyujam žemėlapiui gerai prirengti ir gerai pagaminti. Geras 
žemėlapis būtų gerai, bet dar vieno suirusio blyno tai tikrai nereikia. 
Tokiose sąlygose nesigailės, kas neskubės. Ir mažiaubūtų gailesčio, 
jei toks darbas liktų net visiškai nepadarytas, negu padaryus ne
tikęs.

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.
KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny

gų platintojus.

MUS VEŽA Į SIBIRĄ...
Ištrauka iš Sibiro tremtinės Barboros Armonie- 

nės knygos ”Palik ašaras Maskvoje”, kurią lietuvių 
kalboje išleido Vilties leidykla.

Pradėjome antrąją kelionės savaitę. Visi buvome 
nešvarūs ir labai pavargę. Girdėjome kalbant, kad jau 
apie penkiolika mirė mūsų traukinyje, bet suparaly- 
žuota senoji moteris vis dar laikėsi. Pralenkdavome 
arba stotyse susitikdavome su kitais traukiniais, pil
nais lietuvių, šaukdavome vieni kitus, norėdami bent 
sužinoti, iš kurių apylinkių jie surinkti. Iš pravažiuotų 
stočių pavadinimų pagaliau paaiškėjo, kad mes atsi
dūrėme jau už Uralo kalnų Sibiro pusėje ir kad važiuo
jame išilginiu Sibiro geležinkeliu. Pagaliau, po kokių 
penkiolikos dienų kelionės, sustojome čeremchovo sto
tyje. Tai maždaug 160 mylių nuo Irkutsko, didžiausio 
miesto Sibire, prie Baikalo ežero. Kai kas dėjosi žinąs, 
kad čia esama anglies kasyklių, ir mes manėme, kad 
mus paliks čia tų kasyklų darbams.

Traukinyje išlaikė mus dar dvidešimt keturias 
valandas. Birželio 7 dieną buvo įsakyta išlipti ir su
stoti aikštėje. Apie keturias valandas išstovėjome šlap
driboje. Vaikai visą laiką verkė, žvilgterėjome į mies
tą, kuris skendo purve ir neturėjo grįstų gatvių.

Po kurio laiko pasirodė rusų karininkas ir liepė 
susinešti daiktus į barakus, esančius už ketvirčio my
lios nuo geležinkelio stoties. Įspėjo gerai dairytis, nes 
apylinkė esanti pilna vagių. Susidėjus daiktus, mums 
buvo leista eiti į pirtį išsimaudyti. Po dviejų savaičių 
ir dar tokios kelionės tai buvo didelis atsigaivinimas.

Išsimaudžius vėl buvo įsakyta rinktis su savo daik
tais prie barakų. Buvome paskirstyti į tris grupes. 
Skirstymas vyko pagal eilę, kaip buvo sukrauti mūsų 

daiktai. Vėl kilo verksmas ir barniai, nes kiekviena 
Šeima norėjo pasilikti kartu su savo draugais ar gi
minėmis.

Skirstymas buvo atliktas neatsižvelgiant į mūsų 
pageidavimus, mūsų prieštaravimai nieko nepadėjo. 
Vienas trečdalis turėjo likti čeremchove, antrasis vyk
ti į Talnikų miškų pramonę, gi trečiasis, į kurį ir aš 
pakliuvau, keliauti dar aštuonias mylias į Novostroi- 
ką, kitą miškų pramonės sritį.

Keliai buvo nepaprastai blogi. Išvykome po pietų, 
o Novostroikoje atsiradome tik rytojaus vidurdienį. 
Naktį praleidome atviruose sunkvežimiuose, lietui be 
paliovos pilant. Vaikai visą laiką verkė, mes stengė
mės, kaip galėdami juos klostyti ir raminti.

Paryčiais privažiavome upelį su mažu keltu. Pir
miausia perkėlė mus, paskui mūsų daiktus, ir tik po 
to karinius sunkvežimius po vieną. Nuo upelio liko tik 
valanda duobėto kelio iki Novostroikos. Mums atvy
kus, komendantas tuoj patikrino, kiek mūsų yra, ir 
baisiai susirūpino paaiškėjus, kad vieno trūksta. Tik 
dabar prisiminėme, kad per suirutę paralyžuotoji se
nutė likusi prie kelto. Buvo pasiųstas sunkvežimis jos 
atvežti. Kelionės tokiu duobėtu keliu atvirame sunk
vežimyje ji jau nebeatlaikė ir atvykus tuojau pat mirė. 
Tai buvo pirmasis lietuvių kapas Novostroikos kapi
nėse.

Novostroika — kaimas miškuose
Apie 130 Šeimų tą dieną buvo atvežta į Novostroi- 

ką, labai apleistą ir nusususį kaimelį, čia radome kelis 
barakus su išlaužytomis durimis ir išdaužytais langais 
ir apie penketą naujų nedidučiu namelių. Tai buvo 
"naujesnioji” kaimo dalis, kurioje gyveno rusų admi
nistracija: stovyklos komendantas, valdininkai, inži
nieriai, darbo kolonų prižiūrėtojai, ir buvo įrengta trak
torių stotis.

Sustojus žmonės kraustėsi iš sunkvežimių ir kro

vė savo maišus apie juos. Buvau paskutiniame sunk
vežimyje, belaukiant įsakymo išlipti, buvo įsakyta 
sunkvežimiams judėti toliau. Visi pradėjome šaukti ir 
maldauti, kad nebūtume atskirti nuo savo draugų ir 
giminių, bet niekas nesiklausė. Laimei, mus pavežė tik 
kokią mylią, į kitą Novostroikos dalį, Gorodoku vadi
namą. Tai buvo senesnioji Novostroikos dalis, pasta
tyta prie labai sriaunios Bielos upės, triukšmingai ati
tekančios iš Sajeno kalnų. Gorodokas buvo dar labiau 
apleistas, negu naujoji dalis. Apie dešimt šeimų, mano 
įskaitant, apgyvendino mokykloje. Iš tikrųjų, tai buvo 
vienas vienintelis kambarys, kur nepakako vietos mū
sų maišams sukrauti. Gulėti nebuvo kur kitur, kaip 
tik ant grindų, gi maistą gaminomės kieme, ant grei
tosiomis susikurtų laužų. Tokiose sąlygose išbuvome 
iki rugsėjo mėnesio, iki mokslo metų pradžios. Mūsų 
laimei, vasara nebuvo lietinga. Ties mano galva mo
kyklos stogas buvo prakiuręs ir užėjęs lietus kiaurai 
permerkdavo visa, ką tik aš turėjau.

Rytojaus dieną, po atvykimo atėjo stovyklos ko
mendantas, jo pavardė buvo Kačerginas, ir įsakė mums 
pasirašyti raštą, kuriame buvo sakoma, jog esame į 
tą vietovę atitremti visam likusiam savo amžiui ir kad 
bandymas pabėgti automatiškai baudžiamas dešimt 
metų kalėjimo.

Kitą dieną jau turėjome daugiau progos apsidai
ryti. Radome krautuvę, kurioje tebuvo pardavinėjama 
tik normuojama duona, degtukai ir druska. Užsimezgė 
kalba su čia gyvenančiais rusais. Pasakojo, kad 1942 
metais čia buvę atsiųsta keletas šimtų vokiečių šeimų 
iš Volgos srities, bet daugumą jų kažkur išgabeno sa
vaitę prieš mums atvykstant. Jų esą likę tik pora tre
jetą sunkvežimių. Didžiulės kapinės mums patvirtino 
rusų pasakojimą apie Volgos vokiečius.

Rusai taip pasakojo, kad jų tėvai buvę atgabenti 
dar prieš dvidešimt metų ir palikti čia gyventi be jokių 
priemonių. Retas kuris jų išlikęs gyvas. (B.d.)
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Mirė Mikas Hofmekleris
Taip atsitiko Siame gyvenime, 

kad man vis tekdavo ką nors pa
rašyti apie smuikininką Miką 
Hofmeklerį. Kai kada reikėdavo 
jo pastangas paremti Kaune, ne 
vieną kartą rašiau apie jo darbą 
Palangos kurhauze ar viloj Jū
ratėj, berods, prisidėjau ir prie 
tų, kurie "garsino" savaime dide
li pasisekimą Lietuvoj turėjusias 
jo įgrotas gramofono plokšte
les...

Visa tai mane sujungė su Miku 
Hofmekleriu — iki pa starų jų die
nų mudviejų bičiulystė buvo patva
ri ir gyvenimo įvykių nesužeis
ta. Jam atrodė, kati ir pačiom sun
kiausiom jo gyvenimo dienom aš 
buvau vienas tarpe tų, kurie sten
gėsi jam ir jo šeimai padėti. Tie
sa, prisimenu tas neteisybės ku
pinas dienas, kai Lietuvos pilie
čiams žydams buvo ant nugarų 
segamos geltonos Dovydo žvaigž
dės, kai jie miestuose neturėjo 
teisės šaligatviu eiti... Ir tom die
nom aplankiau savo bičiulį Miką, 
visą jo šeimą radau susigūžu
sią ir nusigandusią, ant surištų 
ryšulėlių besėdinčią. Raminau ir 
guodžiau aš juos tada, pats gerai 
žinodamas, kad neturiu jokių ga
limybių nei jų užtarti, nei kuo 
nors jiems konkrečiai padėti...

Netrukus atėjo tos dienos, kai 
Mikas Hofmekleris fr jo šeima at
sidūrė Vilijampolės žydų gete. 
Puikiai žinom, kaip ten vokiečiai 
su Lietuvos piliečiais elgėsi ir 
kokio likimo jų daugumas ten su
laukė. Nežiūrint pavojaus ir ri
zikos, aš ir tada stengiausi kok| 
nors ryšį su Miku Hofmekleriu 
palaikyti. Bent porą sykių buvau 
sutikęs jo žmoną, su kuria or- 
ganizavom jų 3 ar 4 metelių duk
ters gelbėjimą. Nors jam visą tą 
gelbėjimo istoriją buvau bičiuliš-

Schaefer yra alus, kur] privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečias Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimq 
šaltq stiklo po stiklo ragaujant.

Jie ištikruju turi pirmojo alaus 
malonumq, jis liks ragaujant visq 
turimq alų.

Taigi, kodėl neišbandyt 
Schaefer?

Sekanti kartq, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonku 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurj privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienq. Schaefer Breweries, New York and 

Albany, N. Y., Baltimore, Md.

STASYS SANTVARAS

kai išdėstęs — Mikas buvo tvir
tai |sitikinęs, kad jo dukterį (da
bar ji yra ištekėjusi ir gyvena 
Tel-Avive, Palestinoj) aš išgel
bėjau. Kad ir norėčiau tuo geru 
darbu pasidabinti, bet negaliu to 
daryti. Man teko būti tik tarpinin
ku, o tikrai Hofmeklerytę išgel
bėjo mūsų Tėvai Jėzuitai. Žino
jau, kad jie tą padarė, bet nie
kad net nepaklausiau (anuo metu 
buvo geriau to nežinoti), kur jie 
ją padėjo ir kas ją augina... Fak
tas, kad ji pro visus kančių var
tus praėjo sveika ir gyva...

Taip, Miko Hofmeklerio ir 
mano bičiulystės ryšiai nebuvo 
trapūs ir plonyčiai. Tik aš niekad 
nebuvau pagalvojęs, kad man teks 
ir apie jo mirtį lietuvių visuome
nei pranešti. Gal prieš porą sa
vaičių iš Muencheno, oro paštu, 
man atsiuntė laišką mielasis Val
teris Banaitis, pranešdamas, kad 
Mikas Hofmekleris guli ligoninėj, 
kad jo dešinioji pusė yra para- 
ližuota, kad jam reikalinga mo
ralinė parama, atseit, mano laiš
kas. Nusiminiau, tiesiog nežino
jau, kaip rasti nebanalų žodį ir jį 
suraminti, bet laišką parašiau ir 
pasiunčiau. Nors ir greitai tas 
buvo padaryta, bet abejoju, ar Mi
kas suspėjo mano raštą gauti. 
Dabar štai prieš akis guli trum
pa to paties Valterio telegrama: 
Mirė Mikas.

Kiek turiu žinių, visa Hofmek- 
lerių šeima yra kilusi iš Vilniaus 
miesto. Kai 1920 m. lenkai Vil
nių okupavo, visi jie per žalią 
sieną, kaž kur ties Seinais, per
ėjo į nepr. Lietuvą ir įsikūrė 
Kaune. Tėvas buvo smuikininkas, 
visą laiką smuikavo Valst. Ope

ros Teatro orkestre, kol užsi
tarnavo pensiją. Vyr. brolis Mi
kas pasekė tėvo pėdom —taip pat 
buvo smuikininkas. Leonas, tokių 
pat' lietuviškų nusiteikimų, kaip 
ir Mikas, buvo ilgametis Valst. 
Operos koncertmeisteris, o vė
liau operos ir baleto dirigentas. 
Jauniausias brolis Ruva buvo če- 
listas, jau ilgesnį laiką grojąs 
Palestinos (ar Tel-Avivo) simfo
niniame orkestre. Tėvai mirė oku
pacijų metu, Leonas su šeima žu
vo kaž kur prie Vilniaus, tą kraš
tą okupavus vokiečiams. Mykolo, 
kaip tarų, dabar netekom (nega
liu telegramos iššifruoti — jis 
mirė vasario 2 ar 3 d. Muen- 
chene, Vokietijoj, išgyvenęs 67 
ar 68 metus amžiaus). Gyvenan
čiam žmogui reikalinga įvairi ge
ro lygio muzika -- simfoninė, 
operinė, kamerinė ir pramoginė. 
Velionis Mikas Hofmekleris, bai
gęs Vilniaus muzikos mokyklą, 
turėjo galimybių, kaip ir jo tė
vas, įsitvirtinti nepr. Lietuvos 
simfoniniame orkestre, kuris 
drauge buvo ir operos teatro or
kestras. Tačiau jis pasirinko 
"laisvo menininko" kelią, berods, 
1920 ar 1921 m. suorganizavo sa
vo kapelą ir pradėjo groti pir
maeilėse Kauno užeigose — Met. 
ropoly, Konrado kavinėj, Ver
saly, vėl Metropoly, o beveik 
kiekvieną vasarą Palangos kur
hauze ar Jūratės kavinėj. Be to, 
jis organizavo programinės ir 
pramoginės muzikos koncertus 
Karo muziejaus sodely ir Valst. 
Radiofone. Tuo požiūriu Miko 
Hofmeklerio pėdsakai mūsų mu
zikiniame gyvenime yra gilūs ir 
tvirti. Faktinai jis yra pionie
rius lietuviško žodžio Kauno ma
žojoj scenoj. Jei pradžioj tas žo
dis buvo pravardžiuojamas "po

licijos numeriu", tai Mikas savo 
atkaklumu tą pravardžiavimą ne
trukus iš gyvenimo išgujo. Jis 
pats rūpinosi lietuviškų melodijų 
pritaikymu savo orkestrui, jis 
rūpinosi lietuviškais tekstais 
dainininkams, kurie jo progra
mose dalyvaudavo. Būdamas 
malonaus, patrauklaus būdo, jis 
sugebėdavo rasti rašytojų, kurie 
tuose rūpesčiuose jam padėdavo. 
Ilgainiui Myk. Hofmeklerio kape
los lietuviškasis repertuaras 
buvo tikrai stambus ir imponuo
jantis — jis savo reikalui pritei
kė visą eilę liet, liaudies dainų 
melodijų, o taip pat ir apstą ori- 
ginalinės muzikos gabalų.

Didelis jo darbo vaisius, tai 
gramafono plokštelės, išviso jų 
kelios dešimtys, daugiausia įgro
tos Londone. Jo kapelai akompa
nuojant, tose plokštelėse išliko vi
sas būrys mūsų mažosios sce
nos dainininkų -- Dolskis, Dva
rionas, šabaniauskas. Jeigu juos 
prisimenam, tai žinom ir kokia 
pažanga tame muzikos žanre buvo 
padaryta. Miko Hofmeklerio ka
pelos įgrotos pramoginės mu
zikos plokštelės ir šiandien savo 
vertės dar neprarado. Tuoj po 
antro pas. karo apsukrūs žmo
nės tų plokštelių atspausdino nau
jas laidas. To dėka JAV (o gal ir 
kitur) sumažėjo mūsų radijo va
landų muzikinis badas, kaip suve- 
nirai, tos plokštelės atsidūrė ir 
daugely lietuviškų namų. Nebus 
dalyko iškreipimas, jei bus pa
sakyta, kad ir šiuo metu dar 
daug kur galima išgirsti Miko 
Hofmeklerio skambantį smuiką. 
Visos jo plokštelės, to meto tech
nikos požiūriu, buvo neblogai pa
gamintos. Be abejonės jose yra 
senstelėjusių dalykų, bet lietuviš
kų melodijų pynės vargu ir po 
kitų 25 metų susilauks senatvės. 
Tomis pynėmis Myk. Hofmekle
ris įrodė ne tik meilę liet, liau
dies dainai, bet ir gerą muzikinį 
skonį. Jo pramintu keliu kitiems 
dabar ar vėliau jau nebus taip 
sunku keliauti...

Buvo laikas, berods, prieš sep
tynis ar aštuonis metus, kada bu
vo dedamos rimtos pastangos at
sivežti Myk. Hofmeklerį į Ame
riką. Toj byloj aš ir vėl buvau 
tik tarpininkas. Kvietimo didysis 
entuziastas buvoJ.J.Bachunas — 
jis buvo sudaręs Mikui ir jo žmo
nai reikalingus popierius, jis ža
dėjo kelionės išlaidų dalį apmo
kėti, jis klebino ne vienas duris, 
kad tas muzikas būtų į JAV įleis
tas. Greta J.J. Bachuno atsisto
jo J. Kapočius, pažadėdamas ki
tą kelionės dalį dengti, o taip 
pat, jei bus reikalo, ir šioj šaly 
padėti Mikui įsikurti. Kvietimo 
tikslas — kad Myk. Hofmekleris 
suorganizuotų kapelą ir įgrotų 
naują pluoštą plokštelių. Ta sva
jone gyveno ir pats Mikas — "dar 
ką nors įgroti iš to didžiulio liet, 
liaudies dainų lobyno, gal ką nors 
ir seno pakartoti nauja plokštelių 
gaminimo technika". Deja, iš Vo
kietijos išvykdamas į Palestiną, 
jis prarado DP statusą ir tuo sa
vo emigraciją į Ameriką gerokai 
sukomplikavo. Kadangi jis gimė 
Vilniuje, tai kažkodėl jam buvo 
pritaikyta Lenkijos kvota (nors 
nuo 1920 m. jis buvo Lietuvos pi
lietis), o ta buvo eilei metų iš
semta. Taip geros pastangos ir 
sudužo biurokratų sprendimuose, 
o drauge su jom ir karšta Myk. 
Hofmeklerio svajonė susitikti se ■ 
nūs draugus, dar ką nors nuveikti 
Lietuvai...

Myk. Hofmekleris už savo mu
zikinę veiklą buvo apdovanotas D.
L.K. Gedimino ordenu. Ta garbe 
jis didžiavosi, tą ordeną labai 
brangino. Jei Lietuva nebūtų ta
pusi "gerų" kaimynų klastingo 
sandėrio auka — pas mus iki gra
bo lentos jis būtų buvęs privi
legijuotas asmuo. Deja, nė vienas 
Lietuvos okupantas mūsų tautai 
nusipelniusių asmenų negerbė. 
Gal net priešingai — į juos žiū
rėjo su įtarimu ir net su panie
ka. To neišvengė ir Mikas Hof
mekleris. Kai atėjo bolševikai 
— jis tuoj buvo iš darbo atleis
tas kaip Metropolio kapelos di
rigentes. Tik kuriam laikui nubė
gus, jis buvo paskirtas pramogi
nės muzikos dirigentu į Valst. 
Radiofoną, kur ir tuo metu pra- 
kišdavo liet, muzikos, nors lais
vės repertuarui ruošti ir nebetu
rėjo. Kai atėjo vokiečiai -- jo 
kelias buvo tragiškas, jam teko 
kurį laiką "pagyventi" net ir gar
sioj Dachau koncentracijos sto
vykloj. Bet ir tuo metu, kada mū
sų ir žydų santykiai pasidarė kon
troversiniai, kada ne vienas jų 
(ypač bolševikų metu^iet priešiš
kai į mus atsigrįžo -- Mykolas 
Hofmekleris liko ištikimas Lie
tuvai, savo draugams lietuviams, 
savo muzikiniams polėkiams.

New Yorko lietuvių moterų dantų gydytojų draugijos pirm. Vytuvienė 
(viduryje) tarp dailininkų Tamošaičių parodoje prie A. Tamošaitienės 
austo kilimo. R. Kisieliaus nuotrauka

A. Tamošaitienės paroda New Yorke
V. IGNAS

New Yorko lietuvių moterų dan
tų gydytojų dr-jos pastangomis 
buvo suruošta žinomos tautinių 
drabužių ir gobelenų kūrėjos bei 
audėjos dail. Anastazijos Tamo
šaitienės kūrinių paroda New Yor
ke.

Nesulaukdamas platesnio at
siliepimo apie šią įdomią ir ge
rą parodą, nutariauvietojeteptu- 
ko panaudoti plunksną; nors, 
mano nuomone, dailininkas tu
rėtų pasilikti prie pirmojo "pa
dargo".

Dailininkė A. Tamošaitienė pa. 
urodoje buvo išstačiusi: tautinius 
rūbus, gobelenus, tapybos dar
bus ir guašus.

Įžengęs į parodą, pirmiausiai 
priėjau prie tautinių drabužių. 
Dailininkė mus nenuvylė: -- že
maičių, aukštaičių, suvalkiečių 
ir Klaipėdos krašto drabužiai 
skoningai išausti. Raudoni, mė
lyni ir violetiniai tonai su įvai
riais niuansais puikiai išdėstyti 
ir su nuojauta parinkti ornamen
tai, nuostabiai įsijungdami į bal
tą foną, priduoda jiems nepapras
to orumo; -- tai lyg veidrodis, 
kuriame atsispindi visa sena su 
savo tradicijomis kūrybinga, bei 
kultūringa lietuvių tauta. Tarp at
skirų sričių drabužių nėra per 
didelio kontrasto, tuom sudaro 
vieningą junginį.

Gobelenuose vyrauja vienas 
pilkas tonas, sudarytas iš įvai
rių subtilių, tarp savęs santykiau
jančių, pustonių. Retkarčiais 
įausti ryškesni, dažniausiai rau
doni akcentai,priduoda gyvumo ir 
išryškina subtiliųjų tonų turtin
gumą. Šviesios nervingos linijos, 
sudaro malonų raizginį, kai kur 
priglausdamos tamsesnes dė
mes, kurios su įgudimu kompozL. 
ciniai išdėtytos sudaro pagrindi
nę gobelenų konstrukciją.

Tapyboje bei guašuose aiškiai 
matyti gobelenų įtaka. Techniko
je įsijautusi ir drąsi. Čia daili
ninkė savyje lyg netelpa, veržia
si, — spalvos sprogsta. -- Vie-

Tokį patį aš jį radau ir visoj ei
lėj man rašytų laiškų iš Tel-Avi
vo, vėliau vėl iš Muencheno, kur 
jis sugrįžo, negalėdamas pakelti 
Artimųjų Rytų klimato.

Mykolas Hofmekleris mirė, bet 
jo muzika tebeskamba. Manyčiau, 
kad visi lietuviškų radijo valandų 
vadovai, kurie tiek sykių naudojo
si be jokio atlyginimo jo įgrotom 
plokštelėm, šia liūdna proga turė
tų mirusio smuikininko paminėji
mui skirti nors po dešimt minu
čių. Tai būtų mūsų, Amerikoj gy
venančių, padėka tam, kuris pa
sirūpino, kad lietuviai būtų gyvi ir 
pramoginės muzikos žanre...

Tau, Mikai, tegu būna lengva 
vokiečių žemė, kurioj Tu gyvenai, 
kentėjai, kurios žmonių niekad 
neniekinai, kur baigei ir šią trum
pą gyvenimo kelionę... 

nas tokių yra "Mano vingiai", čia 
ji vėl raminasi subtiliais niuan
sais — "Lapkričio dienos". Jos 
tapyba ir guašai primena lietu
vaičių dainas, kurios pilnos ilge
sio bei liūdesio.

Dail. Anastazija Tamošaitienė 
ilgus metus gilinosi ir dirbo lie
tuvių liaudies motyvais. Ji su jais 
suaugo^ bet drauge ir subrendo 
kaip dailininkė, nepalikdama stag- 
nacijoje. Ji iš lėto, atsargia i pri
ėjo prie abstrakto. Ornamentas iš
nyko, paliko spalvos. Amerikie
čiai Tamošaitienės abstraktus 
priskirtų "Semi abstract" gru
pei, kadangi ji palieka gamtos mo - 
mentą. Dail. abstrakcija tikra, 
nuoširdi bei originali. Nėra pi
gių efektų bei pripuolamumo.To
nai {spalvinti, visiškai nejauti 
plakatinio aspekto (kas gana daž
nai pasitaiko net ir pas gerai ži
nomus abstraktistus). Jos kūry
ba turi lyrinį atspalvį, ekspresi
onistinis momentas apvaldytas, 
kompozicija paprasta ir tikra.

Kūriniai buvo puikiai atrink
ti, visuma sudaro savitą stilių, 
persisunkusi liaudiškumu. Dail. 
A. Tamošaitienės darbai dvelkia 
rimtumu ir jaučiama inteligenci
ja!

Gaila, kad salėje šviesos bu
vo labai nedėkingos parodai, o 
dail. Tamošaitienės darbams jos 
ypatingai reikalingos.

CHICAGO

• Vasario 16 d. minėji
me, kuris įvyks vasario 14 
d., 2 vai. po pietų, Marijos 
a u k š tesniosios mokyklos 
salėje, meninėje dalyje be 
Dainavos ansamblio daly
vaus ir mūsų iškilioji solis
tė D. Stankaitvtė. jai akom- 
ponuos prof. V. Jakubėnas.

MEČYS ŠIMKUS, 
teisininkas, tiksliai, 
gerai ir greitai už
pildo įvairius IN- 
COME TAX pa
reiškimus. Kreip

tis:
ŠIMKUS REAL 

ESTATE
4259 South 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
Y A 7-2046
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CLEVELANDO LIETUVIU ŽINIOS

LATVIŲ SVEIKINIMAS 
VASARIO 16 PROGA

Baltic Echoes radijo progra
mos latvių skyriaus vadovybė Va
sario 16 d. proga prisiuntė Dirvos 
redaktoriui šį sveikinimą:

Turime garbę pareikšti mūsų 
geriausius linkėjimus Jums as
meniškai ir visiems lietuviams, 
kur jie bebotų, Vasario 16 pro
ga, švenčiant laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos atgimimą.

Istorija nebuvo švelni Baltijos 
tautoms, todėl šiais metais, ly
giai kaip ir praėjusių metų eilė
je, tai vyksta tremtyje, kur mes 
šventai prisimename tą dieną, ne 
atskiriamai prisimenamą ir mū
sų pavergtų brolių už Geležinės 
Uždangos.

Vakarų civilizacijos angoje 
mūsų tautos gyveno, kovojo ir au

SIUNTINIAI I LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

Licenzijuota lietuviu įmonės, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
3212 So. Halsted St. Chicagos, III. 60608

Telef. C A 5-1864
2439 ir 2608 W. 69 St. Chicago, III. 60629

Telef. WA 5-2737
DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me
džiagos, kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100% 
vilnonės kostiumams medžiagos buvo $14.00, dabar $10.50. 
'Medžiagos 5 kostiumams tik $22.50.

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ JVAI- 
R1Ų 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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone; 656-6330

PLANINGAS TAUPYMAS
h MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
g PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!3

( taupymui nereikia važinėti.* 
juos galite atsiųsti paštu, jics 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4'2'r, išmoka
mas du, kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

kojosi už mūsų Baltijos jūros 
pakraščius. Buvome smarkiai su* 
silpninti, bet Dievas panorėjo, 
kad atlaikytume. Nors mirtis pio 
vė gausiausią derlių mūsų tauto
se, mes likome gyvuoju {rodymu, 
kad laisvės ugnis negali būti už
gesinta.

Todėl, šią dieną, prisimindami 
mūsų laisvę, mūsų vyrus ir mo
teris, taip narsiai už ją kovoju
sius ir mirusius, mes privalome 
atnaujinti savo pagrindinį uždavi
nį šalia mūsų pačių, liudyti vi
sam pasauliui, kad teisė nepri
valo žūti.

Esame pavergti, bet nenugalė
ti. Gyvenamas laikas gali atro
dyti labai pražūtingas, bet kartu 
tai yra tik viena banga mūsų is
torijos ir mūsų laikų beribėje 
jūroje.

Tat šioje dienoje pasižadėkime 
pasišvęsti ne tik savo‘ateičiai,

DIRVA

bet ir ateičiai tų, kurie tęsia mū
sų palikimą Baltijos jūros pa
krantėse.

Bendra mūsų praeitis. Dieve, 
suteik mums valią, rodančią kad 
ir mūsų ateitis yra nedaloma.

Pasirašė Ilze Kalnina 
Biruta Meirane 
Eriks Ievinš

ĮDOMI PASKAITA

Vasario 8 d. Clevelando Engi- 
neers Building salėje paskaitą 
skaitė W. Cleon Skousen, kny
gos "Nuogas Komunistas" auto
rius ir buv. FBI agentes.

Paskaitos klausyti prisirinko 
apie 600 klausytojų. Savo paskai
toje Skousen pasmerkė komunis
tinėm valstybėm teikiamą ekono
minę ir techninę paramą. Jis 
pabrėžė, kad komunistams par
duoti kviečiai pagelbėjo išvengti 
karinės revoliucijos R. Kinijoje 
1960 meteis.

Paskaita nuo ankstyvesnių tos 
rūšies paskaitų skyrėsi savo nuo
seklumu, pagrįstais faktais ir ne * 
rėkiantį Jos pasiklausyti buvo 
susirinkęs gausus Clevelando lie - 
tuvių būrys.

* VYSK. VALANČIAUS MO
KYKLA Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį paminės šeštadie
nį, vasario 13 d., 11 vai. ryto pa
mokų metu.

Minėjimo programoje XI ir 
XII klasės atliks Vl-ją giesmę 
iš Marionio poemos JAUNOJI 
LIETUVA’ pasirodys kanklių an
samblis ir tautinių šokių grupės. 
Visos klasės dalyvaus minėjimo 
programoje.

Tėveliai kviečiami šiame mo
kyklos minėjime dalyvauti.

♦ ALT CLEVELANDO SKY
RIAUS VALDYBA pasiuntė tele
gramą JAV prezidentuiL.B. John
sonui, reiškiant padėką už griež
tesnės politikos parodymą ko
voje su šiaurės Vietkongo komu - 
nistais.

Ta proga ALT skyriaus val
dyba ragina visus lietuvius ra
šyti laiškus ar siųsti telegra
mas prez. Johnsonui, palaikant 
ir paskatinant jo ir jo vyriausy
bės griežtesnę kovą su komu
nistais.

♦ LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO SĄJUNGOS metinis 
susirinkimas įvyks Lietuvių sa
lėje, ketvirtadienį, vasario 25, 
7:30 vai. vak.

Draugijos - organizacijos kvie - 
čiamos paskirti ar išrinkti savo 
atstovą į L.K. Darželio Sąjungą, 
Iki šiolei L.K. Darželio Sąjungą 
sudaro senųjų organizacijų 
atstovai ir senesnieji pavieniai 
veikėjai. Naujieji prašomi įsto
ti, ar kaip organizacijų skirti ar 
pavieniai, kuriems rūpi L.K. Dar
želis. Organizacija už savo at
stovus moka $ 2 metams, pavie
niai veikėjai tepdami nariais 
moka po $1 metuose.

Valdyba

* SLA 14-TA KUOPA vasario 
2 d. susirinkime paminėjo savo 
tradicinį Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties paminėjimą. 
Trumpai kalbėjo Jonas Daugė
la.

šiame susirinkime išrinkta ko
misija SLA seimo paruošimui, 
kuris numatytas rengti 1966 me
teis Clevelande.

Seimo komisiją iš 14 kuopos 
sudaro valdybos nariai: Vyt. Bra - 
ziulis, Ona Jokflbaitienė, Marė 
Miščikienė, St. Lazdinis ir Po
vilas Šukys.

Specialiai išrinkti komisijos

ZCMiltroi 
roui imksi VįjV

INSURED
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J. Daugėla, solistė J. Krištolaitytė - Daugėlienė ir I. Stankaitienė dail. V. Kasiulio parodoje Gallery 
International patalpose Clevelande. V. PliodŽinsko nuotrauka

nariai: A. M. Praškevičius, F. 
Baranauskas, K.S. Karpius, Jo
nas Daugėla ir Juzė Polterienė.

SLA 14-tos kuopos komisija 
tarsis seimo rengimo reikalais 
su kitomis šiame mieste veikian
čiomis SLA kuopomis.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką 

ir gilią pagarbą solistei p. Li
lijai šukytei ir prof. John Co- 
veart už prasmingą ir aukšto me
ninio lygio rečitalį. Mes esame 
prašyti daugel asmenų pareikšti 
Tamstai asmeninę ir viešą pa
dėką ,kurią čia ir jungiame.

Taip pat priklauso mūsų nuošir
di padėka Dirvai ir Draugui bei 
talkininkavusiam spaudoje Vyt. 
Braziuliui, tarusiam solistės 
priėmimo vaišėse šiltą padėkos 
žodį PLB vicepirm. muz. A. Mi
kulskiui, suruošusiom priėmimo 
vaišes ir aukojusioms maisto 
produktais: p.p. O. Karpienei, B. 
Pračkienei, A. Neimanienei, E. 
Eidimtienei, N. Braziulienei, O, 
Rociūnienei, I. Jonaitienei.

Talkinusiems darbu: A. Karso- 
kui, V. Bacevičiui, Algiui Kar- 
sokui, R. Karsokaitei, E. Eidim. 
taitei, D. Kavaliūnaitei, Vyt. Puš • 
koriui, p. I. Plechavičienei ir jos 
šeimai už nuoširdų ir rūpestingą 
p-lės L. šukytės ir jos mamytės 
globą, visiems atsilankiusiems į 
nepamirštamą rečitalį.

LB Clevelando I-os 
Apyl. Valdyba

Iš solistės Lilijos šukytės gau
ta tokia padėka:

"Dėkoju labai LB Clevelando 
I-os Apyl. V-bai ir jos pirm. F. 
Eidimtui už taip gražiai suruoš
tą mano rečitalį ir malonų priė
mimą, muz. A. Mikulskiui už ma
lonius linkėjimus ir pareikštą 
man padėką vaišių metu. Dirvai 
ir Vyt. Braziuliui už gražų gar
sinimą mano rečitalio ir visiems 
atsilankiusiems. Jei iš mano pu
sės buvo kas negero-atleiskite."

• FASK suvažiavimas 
įvyko Clevelande vasario 6 
ir 7 d. Į suvažiavimą buvo 
atvykę apsčiai sporto orga
nizacijų atstovų iš Chica
gos, Toronto ir kt. vieto
vių Sportinės vadovybės 
centras nukeliamas i Toron
tą, kur yra gyvas jaunimo 
sportinis veikimas.

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALŲMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. LU 5-6291

Chicago

DETROIT

VASARIO 16-TOJI IR MOKYKLOS 
ŠEIMA

LB Detroito Lituanistinė mo
kykla vasario mėnesį gyvena Va
sario 16-tosios nuotaikom ir pa
siruošė iškilmingam minėjimui, 
kuris įvyks šį šeštadienį vasario 
13 d. 12 vai. Lietuvių Namuose.

Nepriklausomybės atkūrimo 47 
metų sukaktį šiemet minės visa 
mokyklos šeima kartu: tėvai, mo
kytojai ir visi mokiniai. Ir visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti. Programą praves ir ją iš
pildys patys mokiniai. Aštuntasis 
skyrius pasirodys su momen
tui pritaikytu montažu. Mokyklos 
choras padainuos keletą dainų. 
Minėjimas baigsis pirmą valandą 
Įsidėmėtina tėvams, kad mokiniai 
iš šv. Kazimiero mokyklos nueis 
pėsti į LietuviųNamus.tačiaumo- 
kinius iš šv. Antano mokyklos 
reikia talkininkauti nuvežti į Lie
tuvių Namus. Tėvai prašomi ne
vėluoti ir lygiai dvyliktą valandą 
paimti visus mokinius į minėji
mą. Po minėjimo visi savo vai
kus pasiimsite namo iš Lietuvių 
Namų. Tėvai prašomi mokyklos 
kvietimą priimti ir kuo skaitlin
giausiai dalyvauti su savo vai
kais.

Mokyklos vedėjas
r-

Tinkami rūbai duoda 
gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! .— Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 
M A N11A TT A N marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32-,$. Asliland Avė., Chicago 0, III. Telef. Y A 7-1272 
4Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

KETURIASDEŠIMT 
POPULIARIŲ LIETU

VIŠKŲ MELIODIJŲ

Request Records, išlei
dusi mums puikias lietu
viškas plokšteles, pasiro
dė su geriausios kokybės 
RLP 10067. Keturiasde
šimt populiariausių me- 
liodijų, kurias visi taip 
mėgsta, įgroto į vieną 
LP didelio, pilno sąstato 
orkestro.

Keturiasdešimt popu
liarių lietuvišku meliodi- 
ju plokštelė, RLP 10067 
galima įsigyti HI-FI ir 
Stereo, įpakuotas puoš
niame apdare, kad suda
rius puikią dovaną. Gar
sas ir kokybė viena iš ge
riausių.

Reųuest Records ran
dasi 66 Mechanic Street. 
Nevv Rochelle, Nevv Y< rk, 
tam pasiūlymui tikrai re
komenduotina plokštelę 
su keturiasdešimt popu
liariu lietuviškų meliodi- 
ju.
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PROCLAMA TION

Designating Sunday, February 14, 1965, as

"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY"

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Amerikos Lietuvių Tary

bos Clevelando skyrius 
įtemptai ruošiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimui, kuris įvyks sek
madienį, vasario 14 d.

Minėjimas pradeda <n a s 
pamaldomis už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės 10 vai. Pa
nelės Šv. Nesiliaujančios 
Pagalbos bažnyčioje, 18022 
Neff Rd.; 10:30 vai. šv. 
Jurgio liet, parapijos baž
nyčioje, 6527 Superior Avė.

Iškilmingas minėjimas: 
4 vai. p. p. Naujosios lietu
vių parapijos salėje, 18022 
Neff Rd.

Pagrindiniai kalbėtojai: 
Dr. Petras Daužvardis, Lie
tuvos generalinis konsulas 
Chicagoje ir Ralph S. Lo- 
cher, Clevelando burmis
tras.

Meninė dalis: Čiurlionio 
Ansamblis, vadovaujamas 
muz. Alfonso Mikulskio, iš
pildo koncertinę dalį, Vysk. 
M. Valančiaus ir šv. Kazi
miero lituanistinių mokyk
lų tautinių šokių grupės 
pašoks tautinius šokius.

Televizijos st. 5 kan. re
porteriai atvyks j minėjimą 
ir filmuos.

Pamaldose ir salėje iškil
mingam minėjime organi
zacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis.

Šventės minėjimo 
Lietuvos laisvinimo 
lams bus renkamos
Aukotojų pavardės ir duo
tos aukos minėjimo protar- 
pėmis bus garsinama.

Po minėjimo veiks bufe
tas.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas daromas 
kartą į metus. Tą dieną 
Ohio valstybės gubernato
rius ir Clevelando miesto 
burmistras savo proklama
cijomis paskelbė kaip Lie
tuvos Dieną.

ALTo Clevelando sk. val
dyba kreipiasi į Clevelando 
lietuvių visuomenę kvies- 
dąma dalyvauti rengiamose 
pamaldose ir iškilmingame 
minėjime. Išlaidų padengi
mui teks aukoti po 1 dole
rį. Todėl tą dieną visus ki
tus reikaliukus atidėkite į 
šalį, nerenkime jokių atski
rų pobūvėlių. Užpildykime 
bažnyčias pamaldų metu ir

proga 
reika- 
aukos.

WHEREAS, February 14, 1965, marke the forty-aeventh 
anniversary of the independence of Lithuania, after its occupation by 
Rusėta; and

WHEREAS, the freedom of the Lithuanian people, enjoyed in a 
democratic framework, wae eoon cut ehort by a piratical communiit 
totalitarianiem, with the people of Lithuania now being denied every 
veetige of human dignity and freedom; and

WHEREAS, it ia the hope of all freedom loving people throughout 
the world that the people of Lithuania will eoon overthrow thie yoke and 
once again become a etronghold of democratic government and independent 
eovereignty; and

WHEREAS, the 47th anniveraary of the independence of Lithuania 
ie a hiatoric and noteworthy occaeion in which all people ehare equally 
and obeerve with the pledge to atrive for a rebirth of the Lithuanian nation.

NOW, THEREFORE, I, Ralph S. Locher, aa Mayor of the City 
of Cleveland, do hereby proclaim Sunday, February 14, 1965, as 
"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY" in Cleveland, and urge all citiaena 
of our community to join with our frienda and neighbora of Lithuanian 
deacent in appropriate ceremoniea and obaervancea in order to bring to 
the attention of the world the hopea of the people of Lithuania for the 
rebirth of freedom in their beloved ho m ei and.

IN WITNESS WHEREOF, I have 
hereunto aet my hand and caused 
the Corporate Seal of the City of 
Cleveland to be affixed thie 13th 
day of January, 1965.

z Mayor

salę iškilmingo minėjimo 
metu. Parodykime, kad mes 
sielojamės Lietuvos išlais
vinimo reikalais. ..-lž-

• Vasario 16 d. minėjimo 
Clevelande ištraukos bus 
perduotos per WEWS tele
vizijos stotį — sekmadienį, 
11 vai. vak.

Per radijo stotį WDOK 
-bus perduotas pasikalbėji
mas su Lietuvos gen. kon
sulu Chicagoje Dr. P. Dauž- 
vardžiu.

CHICAGOS LIETUVAIČIŲ 
ANSAMBLIO 

BELAUKIANT
Dirvoje gerokas laikas 

kaip skelbiamas A. Ste
phens moterų koncertas, 
kurį rengia šv. Kazimiero 
lit. mokykla naujos parapi
jos salėje, vasario 20 d.

Choro vadovė-dirigentė 
Alice Stephens yra Ameri
koje gimusi lietuvaitė. *

Gimė Manchester mieste, 
Conn., kur jos tėvai pri
klausė lietuvių organizaci
joms. Baigus muzikos ir 
dainos mokslus Hartforde, 
Alice pasidarė plačiai mė
giama. Visose žymesnėse 
kolonijose, įvairiomis pro
gomis, buvo kviečiama kon
certuoti.

Pagaliau persikėlus į lie
tuvių ”sostinę” Chicagą,

ten tęsė dainos ir muzikos 
mokslus, įsijungus j garsų 
Birutės chorą ir paskiau 
ištekėjus, pasidarė Pirmyn 
choro žvaigždė.

Stiprus dramatinis so
pranas, ji nuo 1926 metų 
dainavo Birutės, paskiau 
Pirmyn choro statomose 
keliose operetėse vadovau- 
jamse rolėse. Dainavo ir 
keliose operose.

1938 metais Pasaulio Lie
tuvių Olimpiiados metu, su 
Pirmyn choru buvo nuvy
kus į Lietuvą ir su tuo cho
ru lankėsi Vilniuje. Pirmyn 
chorui vadovavo ios vyras 
Kazys Steponavičius.

Turėdama pilną išsilavi
nimą muzikos sr’tyje, Alice 
suorganizavo ir vadovavo 
lietuvaičių chorui, kuris 
1941 metais Chicagos dien
raščio Tribūne rengiamame 
muzikos festivalyje laimėjo 
pirmą vietą. Ji vra diriga
vus ir Kęstučio Klubo vyrų 
chorui, jaunuoliu chorui ir 
išlavinus, paruošus visą ei
lę jaunų talentų dainos sri
tyje.

Nuo 1952 metu vadovau
ja savo suorganizuotam lie
tuvaičių meno ansambliui, 
su kuriuo yra plačiai kon
certavus. K. S. K.

Kristina Bartulis, dainuojanti televizijos ir radijo programose, at
vyksta | Clevelandą su A. Stephens solistėmis. Koncertas įvyksta 
vasario mėn. 20 d. 7 vai. vak. Naujosios Parapijos salėje. Bilietai 
gaunami "Patrijoje" telef. 531-6720 ir pas J. Kazėną telef. TV-6- 
3406.

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti ligotą žmogų. 
Kambarys, maistas ir alga. 
Šv. Jurgio parapiios rajone.

Teirautis tel. HE 1-8181 
arba 361-8224. (16-18)

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office M E 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Vysk. Valančiaus lietuvių mokyklos šokėjai š| sekmadieni vasario 14 d. 1 vai. pasirodys "Polka Pa
rade" televizijos programoje. Šokėjų grupei vadovauja I. Stasaitė ir A. Gelažytė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

V. VERIKAITIS 
CLEVELANDE

Ateities klubas, užbaig
damas priešgavėninį laiko
tarpį, vasario mėn. 27 d., 
7:30 vai. vak., šv. Jurgio 
parapijos salėje rengia už
gavėjimo vakarą-koncertą, 
kurio programą išpildys sol. 
Vaclovas Verikaitis iš Ha
miltono, akomponuojant pi
anistei Daliai Skrinskaitei.

Tai bus paskutinis prieš 
gavėnią vakaras, į kurį vi
si yra maloniai kviečiami.

Bilietus ir stalus rezer
vuotis Ateities klubo val
dyba prašo pas klubo val
dybos narius: P. Titą, P. 
Skardį, M. Mikonienę, S. 
Idzelienę ir O. J. Kliorienę.

VAKARAS LITUANUS 
ŽURNALUI PAREMTI
Lietuvių Studentų S-gos 

Clevelando skyrius vasario 
26 d. Čiurlionio Ansamblio 
namuose rengia blynų va
karą.

Pelnas skiriamas Litua- 
nus žurnalui paremti.

Akademinis jaunimas ir 
visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir paremti gražų 
tikslą.

• šv. Kazimiero Lit. mo
kyklos tautinių šokių gru
pė, vadovaujama J. Kava
liūnaitės ir M. Leknicko, 
vasario 14 d., 2:30 vai. p. 
p. dalyvaus Tautų Festiva
lyje, Music Hali, kur pa
šoks visą eilę tautinių šo
kių.

• Mirė Vincas Katkevi
čius, Euclido priemiesčio 
gyventojas. Buvo 70 metų 
amžiaus.

Atvykęs iš Lietuvos 1914 
metais, prasidėjus pasauli
niam karui buvo paimtas 
kariuomenėn. Grįžęs, išsi
mokino rentgeno spindulių 
aparatų opera vi mo techni
kos, iki 1962 metų dirbo

vyriausiu rentgeno spindu
lių techniku šv. Aleksio li
goninėje.

Velionis paliko žmoną, 
dvi dukteris, sūnų ir vieną 
seserį.

• Clevelando skautės ir 
skautai sparčiai ruošiasi 
artėjančiai Kaziuko Mugei, 
kuri šiais metais įvyks ko
vo mėn. 7 d., Lietuvių sa
lėje. Kaip ir kas metai pa
skirose skiltyse bei draugo
vėse planuojami nauji ran
kų darbai, įvairios staigme
nos, norima kuo gražiau pa
sirodyti ir svečius kuo ge
riau užimti.

Praėjusią savaitę Nerin
gos ir Pilėnų Skautų Tun
tai, Skautai Akademikai 
bei abu Tėvų Komitetai ga
lutinai aptarė Mugės ruo
šimo planus. Atrodo, viskas 
daroma, kad ji ir šiais me
tais praeitų skautiškoje 
nuotaikoje, primindama ne 
tik jauniesiems, bet ir su- 
augusifems svečiams Vilniu
je ruoštas Kaziuko muges, 
tą seną mūsų sostinės tra
diciją. (ab)

• 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.

PARDUODAMI NAMAI
Naujas namas, 2 miega

mieji žemai, 2 viršuje, dvi 
vonios, graži didelė virtu
vė, padalintas rūsys, į pie
tus nuo Euclid Avė.

Visai nauji 2 namai 
Wickliffe, Ohio, vienas tu
ri 3 miegamus, kitas 4. Pa
togus gyventi.

Richmond Hts., Ohio tu
rime 2 plytinius naujus na
mus. Labai gerai ir pato
giai įrengti.

4 miegamieji, 2 vonios, 3 
garažai. Visai arti prie 
Lake Shore ir Neff Road. 
Pigus. ' . .

United Multiple Listing 
Service

REIKALINGAS VYRAS, 
prityręs rūbu sukirpėjas. 
Privaloma anglų kalba.

Teirautis: 1990 East 69 
St., Safety Clothing and 
Eųuipment So.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti, prašome 
skambinti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

SUPERIOR 
SAVINGS

REIKALINGA PRITY
RUSI MAŠININKĖ — 

klijentų priėmėja draudimo 
įstaigoje. Pageida ujama 

• kalbanti lietuviškai ir ang
liškai. 5 dienos savaitėje.

General Underwriters 
Insurance 

6606 Superior Avė. 
Tel. UT 1-2345 

(Kreiptis į
Juozą Mull-Muliolį)

SINCt I4O9

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

O

AVĖ. 
AVĖ.

PAGLIO’S R ESTĄ U R ANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040

JAKUBS & SON

AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI.
Atdaras septynias dienas į savaitę.

Liefuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 
Lietuviai mielai laukiami svečiai.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Generalinis 
Konsulas ir Lietuvos Lais
vės Komitetas Vasario 16 
diehos proga ruošia priėmi
mą svetimu valstybių kon
sulams valdžios, atstovams 
ir lietuvių organizacijų at
stovams. Priėmimas įvyks 
š. m. vasario 16 diena, ant
radienį, Carnegie Endow- 
ment International Center, 
345 East 46 Street, New 
Yorke.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui aukojo: Kon
sulas Anicetas Simutis, J. 
Alyta, S. Gudas. A. Kau
nas, J. Kiaunė, V. Alksni
nis, K. Krulikas, D. Peni- 
kas, A. Sodaitis po 10 dol. 
iš New Yorko. A. Jurgėla, 
V. Girnius ir V. Mieželis po 
5 dol. A. Koncė, J. Gasiliū- 
nienė ir V. Voiertas po ma
žiau. P. Janulaitis iš De
troito 10 dol.

ALT S-gos 1-sis skyrius 
15 dol. ir surinkta aukų 15 
dol. Viso: 150 dol.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimą vasario mėn. 19 
dieną, 8 vai. vak. (penkta
dienį), International Hotel 
(prie Kennedy aerodromo) 
patalpose.

• Apgailestaujame, kad 
daugelis pranešimų apie 
Vasario 16 minėjimus, ruo
šiamus sekmadienį, vasario 
14 d. gavome pavėluotai. Į 
penktadienio Dirvos laidą 
įdėti pranešimai vistiek 
daugelyje tolimesnių vieto
vių skaitytojų nepasiektų 
prieš vasario 14 d.

LITUANUS ŽURNALO 
VAJAUS MĖNUO

Lietuvių Studentų Sąjun
ga kovo mėnesį skelbia Li
tuanus žurnalo vajaus mė
nesiu. Specialus to vajaus 
komitetas organizuoja va
jų, į kurį pirmoje eilėje 
jungiasi Liet. Stud. S-gos 
skyriai.

Neturėtų likti abejonių, 
kad šį svarbų ir prasmingą 
tikslą supras ir gausiai pa
rems visa lietuvių visuome
nė.

• Zita Kevalaitytė-Visoc- 
kienė, aktorė ir režisorė, 
Chicagos Aukštesni o s i o s 
L i t u a n istikos Mokyklos 
kviečiama, įsijungė į tos 
mokyklos mokytojus, dės
tydama grožinio skaitymo 
teoriją ir praktiką.

• Elena Jasaitienė, prieš 
keletą metų su gerais pažy
miais išklausiusi Pedagogi
nį Lituanistikos Institutą, 
neseniai pradėjo dėstyti 
lietuvių kalbą Chicagos 
Auk štesniojoj Lituanisti
kos Mokykloj.

Giliame liūdesy pranešaęne giminėms ir bičiu

liams, kad 1965 m. vasario 4 mirė 93 metus išgy
venusi mūsų mylima motina

a. a. Anelė JANUTAITE-ČESNIENĖ.
Kūnas buvo pašarvotas Antano M. Philips 

koplyčioje, 3307 So. Lituanica Avė., Chicago, iš 

kur vasario 8, po gedulingų pamaldų šv. Jurgio 

bažnyčioje, nulydėta į šv. Kazimiero kapines ir 

palaidota arti 1908 metais darbovietėje žuvusio 
vyro DOMO kapo.

Sūnus Jonas, marti Kotryna, anūkė 
Liuda-Elzbieta su vyru Gustavu ir 
sūneliu Jonu-Pauliumi de Flores.

1$ ALT S-gos 
veiklos
• Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Centro val
dybos posėdis įvyko vasa
rio 7 dieną, S-gos pirminin
ko Vytauto ir Stelos Abrai- 
čių naujame bute, Kensing- 
ton Gardens, Fords, New 
Jersey.

Buvo svarstyta artėjan
čio Tautinės Sąjungos Sei
mo reikalai. Seimas ivyks 
Statler Hilton viešbuty, 
New Yorke, gegužės 29, 30 
ir 31 dienomis, ilgajame sa
vaitgalyje. Aptarti Seimo 
reikalai turinio atžvilgiu ir 
techniškoji rengimo pusė. 
Nutarta kviesti artimiausiu 
laiku ALT S-gos Rytų Apy
gardos posėdį kartu su Cen
tro valdyba.

S-gos pirm. V. Abraitis 
painformavo apie A. Sme
tonos monografiia. kurios 
ekspeditorium vra Kazimie
ras Pocius iš E. Chicagos. 
Seimo smulkesnės informa- 
ciios greitu laiku bus iš
siuntinėtos visiems S-gos 
skyriams.

ALT S-GOS 1-SIS SKY
RIUS PERRINKO 

VALDYBĄ
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos 1-jo sky
riaus metinis narių susirin
kimas įvyko vasario 6 die
ną Lietuvių Atletų klube, 
Brooklyne, N. Y.

Skyriaus pirmi n i n k a s 
Jurgis Kiaunė padarė išsa
mų veiklos pranešimą, pa
brėždamas, kad šios valdy
bos kadencijos metu įvyko 
6 narių susirinkimai, 9 pro
tokoluoti posė.džįai ir visa 
eilė neoficialių pasitarimų, 
šeši kultūriniai parengimai 
su paskaitomis, kurias skai
tė: A. Budreckis, Sąjungos 
pirm. V. Abraitis, dr. B. 
Nemickas, Kario redakto
rius Z. Raulinaitis ir kiti. 
Buvo pagerbtas skyriaus 
garbės pirmininkas Pranas 
Narvydas sukakties proga 

'specialiai suruoštame pobū
vyje Antano ir Emilijos 
Jurgėlų rezidencijoj. Buvo 
pagerbtas ir S-gos pirm. 
Vytautas Abraitis po įvai
rių jo politinių kelionių ir 
susitikimų su JAV politi
kais. Skyriaus iniciatyva 
buvo atgaivintas Lietuvių 
R e s p u blikonų komitetas, 
kurio pirmininku Queens 
County išrinktas Stasys 
Gudas.

Be to, pirm. J. Kiaunė 
pažymėjo, kad dauguma 
skyriaus narių aktyviai 
reiškėsi ir kitose organiza
cijose eidami įvairias parei
gas. Skyrius, kiek sąlygos 
leido, pagerbė ir mirusius 
kolegas, Elizabettio sky
riaus pirmininką J. Jušką,

FASK suvažiavime Clevelande dalyvavę sportininkų vadovai V, Adamkavičius, V. Grybauskas ir J. 
Soliūnas nepraleido progos pasigrožėti dail. Kasiulio kariniais, kurių paroda šiuo metu vyksta Gallery 
International patalpose. . V. Pliodžinsko nuotrauka

taip pat Lietuvos Generali
nį Konsulą Joną Budrį. Ne- 
priklausomvbės Akto sig
natarą S. Kairį ir k.

P i r mininkas pažymėjo, 
kad skyrius turi korespon
dentus Dirvoje. Laisvoje 
Lietuvoje, Tėvynėje to sky
riaus nario redaktoriaus 
Antano Sodaičio asmenyje 
ir k.

Pranešimus padarė se
kretorius A. Jurgėla ir iž
dininkas K. Krulikas. Gau
siai atsilankę skyriaus na
riai gyvai diskutavo eilę 
klausimu, liečiančiu sky
riaus veikla ir ALT S-gos, 
Dirvos, LNT, LNF ir k. 
Kai kuriais klausimais sky
riaus nuomonei pareikšti 
išrinkta rezoliucijų komisi
ja iš S. Gudo, D. Peniko ir
A. Sodaičio.

Sus irinkimas, įvertinęs 
buvusios valdybos veiklą, 
nuoširdžiai jai dėkoja už 
atliktus darbus ir perrinko 
sekančiai kadencijai . toms 
pačioms pareigoms; Jurgis 
Kiaunė — pirm., Antanas 
Jurgėla — sekretorius ir 
inž. Kazys Krulikas — iž
dininkas.

Susirinkime dalyvavo ir 
žodį tarė Richmond Hill, N. 
Y. skyriaus pirm. Jurgis Si- 
rusas ir LNF pirm. Emilija 
čekienė.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui suaukota 112 
dol. Iš skyriaus iždo paskir
ta aukų Fondui, BALFui ir 
kt.

Po oficialios dalies buvo 
vaišės ir toliau tęsėsi disku
sijos organizaciniais klau
simais.. Pasigesta skyriaus 
narių moterų, iš kurių šį 
kartą dalyvavo tik viena p. 
Gasiliūnienė. Krsp.

CHICAGO

• L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania ir Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
š. m. vasario mėn. 20 d. 
ruošia tradicinį Užgavėnių 
blynų balių B. Pakšto sve
tainėje, 2801 W. 38th St.

Svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais ir Užga
vėnių blynais, šokiams gros
B. Pakšto orkestras. Pra
džia 7 vai. 30 min. vąkaro.

Korp! Neo-Lithuania ju
morai žada pasirodyti su 
būdinga staigmena. !

Vietas prašome iš anks
to rezervuotis pas Aleksą 
Siliūną — 6839 S. Rockwell 
Avė., tel. PR 8-0149 nuo 6 
iki 8 vai. vakarais.

L.S.T. Korp! Neo-Lithu
ania ir L. T. Akademinio 
Samb’ūrio valdybos kviečia 
visus savo narius su jų 
draugais ir bičiuliais atsi
lankyti į šį Llžgavėnių bly
nų balių.

• Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija Chicagoje 
pasiuntė Vasario 16 gimna
zijos parėmimui 250 dol. ir 
P e d agoginiam Lituanisti
kos Institutui sumokėta li-

LB Tarybos Prezidiumas posėdžiavo
Lletuvių Bendruomenės Tary

bos rinktas prezidiumas: pirm. 
V. Voiertas, vice-pirm. Br. Ne
mickas, J. Šlepetys, P. Vilei
šis ir sekr. E. Armanienė š, 
m. vasario mėn. 6 d. Philadel
phijoje turėjo posėdį, po kurio 
buvo pakviesti ir vietos Infor
macijos Klubo nariai, kad supa
žindinti spaudą su Prezidiumo 
ir bendrai su Bendruomenės 
veikla JAV.

Didžiausias rūpestis Bend
ruomenei šiuo metu tai protes
to pareiškimas, supažindinimas 
JAV visuomenės su smurtu, ku
rį prieš 25 metus Sovietų S-ga 
įvykdė, užgrobdama Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes, Šią 
liūdną Lietuvos likimo sukaktį 
prisimenant, Bendruomenės Pre
zidiumas daro lr darys žygių, 
kad ši netiesa - skriauda, viso
se Amerikos lietuvių kolonijose 
būtų per spaudą, radijo ir telė

kusieji 290 dolerių už Do
nelaičio pasakėčių išleidi
mą. Paskutiniame draugi
jos narių susirinkime buvo 
svarstytas ir Vasario 16 
gimnazijos namų statybos 
užbaigimo klausimas ir su
sirinkime surinkta pasiža
dėjimais bei pinigais 270 
dolerių. Vasario 16 gimna
zijai bus paskirta ir dalis 
pelno, tracinio Užgavėnių 
"šiupinio”, kuris įvyks š. 
m. vasario 27 d., Dariaus 
Girėno salėje.

• Korp! Gintaras naują 
valdybą sudaro: pirminin
kas — Gintaras Rėklaitis, 
4235 So. Sacramento Avė., 
Chicago, III., vicepirm.-ižd. 
Andrius Aglinskas, sekr. 
Marytė Mažeikaitė, tėvūnas 
Raimundas Kazlauskas ir 
laivūnas Gintaras Naučas.

• Dr. Jonas Pavilionis ir 
jo žmona Aldona, gyv. Chi
cagoje, vasario 4 dieną su
laukė antrojo sūnelio vardu 
Darius-Petras. Motina ir 
sūnelis jaučiasi gerai ir yra 
Šv. Kryžiaus ligoninėj.

• Gub. TVarren Knowles 
paskelbė vasario 16-ją Lie
tuvių Dieną Wisconsino 
valstijoje.

Dariaus - Girėno lietuvių mokyklos mokiniai vieno pasirodymo scenoje metu. Šios mokyklos tėvų ko
mitetas su LB Gage Parko apylinke ruošia koncertą - balių vasario 13 d. 7:30 v.v. Pakšto salėje Chica
goje.

viziją tinkamai atžymėta - iš
garsinu.

Jau yra gautas sutikimas iš 
televizijos stoties Nr. 12 matomo 
Delaware apylinkėse rugsėjo 
mėn. (diena dar nežinoma) valan
da laiko, supažindinant žiūrovus 
su Pabaltijo ir Lietuvos tragedi
ja. Taip pat gautas sutikimas New 
Yorke iš 4 stoties. Radijo sto
ties WCAU redaktorius Downey 
Pahiladelphijoje, skirs vietos 25 
metų Lietuvos okupacijos pami
nėjimui. Buvęs respublikonų kan
didatas J prezidentus B. Goldwa- 
teris spaudoje rašys apie Pabal
tijo, ypač Lietuvos, okupaciją. 
Hartfordo L. Bendruomenės apy
garda š.m. birželio mėn. 13 d. 
ruošia protesto demonstraciją, 
kviečiant visas komunistų paverg
us tautas, kaip latvius, estus,uk
rainiečius, vengrus, kubiečius ir 
kt. Kaip matome, pradžia jau ne
bloga. Reikia manyti, kad ir ki
tos kolonijos, kaip Chicaga, kur 
yra Bendruomenės Centro V-ba, 
daro žygių, kad ši liūdna su
kaktis būtų atžymėta ir mūsų 
uutos vargai tinkamai išgar
sinti.

Antras didelis Bendruomenės 
Prezidiumo rūpestis, tai Tarybos 
suvažiavimas ; kviečiamas Phi
ladelphijoje š.m. gegužės mėn. 
22-23 dienomis. Į šį suvažiavi
mą turėtų atsilankyti 31 Tarybos 
narys, 6 Apygardų pirmininkai 
ir 9 Centro V-bos nariai. Bend
ruomenė turi savo įstatus, bet 
laikas iššaukė kai kurias patai- 
sas. Įstatų komisija (Br. Nemic
kas, J. Šlepetys ir P. Vileišis) 
suvažiavimo dienai paruoš įsu- 
tų keitimo projektą, kurį suva
žiavimas turės patvirtinti.

Bendrai, Bendruomenės Pre
zidiumas ir Valdyba veikia ir 
reprezentuoja lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Prezidento Johnsono 
inauguracijos metu Bendruome
nę atstovavo Br. Nainys. Vysk. 
Brazio šventinimo iškilmėms į 
Romą, vyksta J. Kisielius. ĮBra 
zilijos lietuvių kongresą vyksta 
E. Armanienė. Tik gal kai kur, kai 
kurie veiksniai nenori matyti 
Bendruomenės atstovų. Tačiau 
reikia tikėtis, kad ateityje bus 
geriau.

Šiais metais,Bendruomenė yra 
numačiusi išleisti leidinį apie 
Bendruomenės veiklą ir gyvavi
mą. Taip pat numatoma išleisti 
brošiūrą anglų kalba apie bend
ruomenę, lietuviams silpnai kal
bantiems lietuviškai.

Taip pat aukų laisvinimui rin-

BOSTON
VASARIO 16 D. 

MINĖJIMAS
ALT skyrius 47-tąją ne

priklausomybės paskelbimo 
sukaktį mini vasario 14 d., 
2 vai. po pietų, So. Bostono 
aukšt. mokyklos didžiojoj 
salėj, Thomas parke. Į mi
nėjimą pakviesti guberna
torius ir miesto burmistras, 
kurie ta proga žadėjo iš
leisti atsišaukimus. Vasa
rio 16 d. prie miesto valdy
bos rūmų bus iškelta Lietu
vos vėliava. Nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
me kalbės garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna ir dr. 
Balys Matulionis. Jaunimas 
iškilmėse dalyvaus su savo 
organizacijų vėliavom. Me
ninę minėjimo dalį atliks 
komp. Jul. Gaidelio vado
vaujamas mišrus choras ir
O. Ivaškienės tautinių šokių 
grupė. ALT Bostono sk. 
valdyba maloniai kviečia 
visus tautiečius nepriklau
somybės šventėj gausiai 
dalyvauti.

SERGA Z. SHALLNIENĖ
Lietuvos garbės konsulo 

adv. Ant. O. Shallnos žmo
na adv. Z. Shallnienė jau 
kuris laikas guli ligoninėj 
(New England Medical 
Center), kur jai buvo pa
daryta galvos operacija. 
Bostono lietuviai susirūpi
nę jos sveikata, daugelis 
linki jai greičiau pasveik
ti, nes mūsų kolonijoj ji 
yra veikli ir visų lietuviškų 
darbų nuoširdi rėmėja.

KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS

Vasario mėn. kultūrinis 
subatvakaris, kaip jau yra 
įprasta, rengiamas trečią 
mėnesio šeštadienį, f. y., 
vasario 20 d., 7 vai. ’ min. 
vak., ALT S-gos Bostono 
sk. namuose. Šio subatvaka- 
rio programa. Bostono neo- 
lithuanų iniciatyva, rengia 
būrelis studentų. Atskirom 
temom rengiasi kalbėti 
Skirma Makaitytė, Nijolė 
Vaičaitytė ir Romas Šležas. 
Tai bus jauniminis subat
vakaris, kuris vasario mėn. 
norima padaryti tradiciniu. 
Rengėjai nuolatinius subat- 
vakarių lankytojus ir savo 
bičiulius maloniai kviečia į 
šį pagerbimą atsilankyti.

KELEIVIO SUKAKTIS
Socialistinės minties sa

vaitraštis Keleivis, leidžia
mas Bostone, kurį jau eilė 
metų redaguoja J. Sonda, 
š. m. balandžio 25 d. So. 
Bostono Liet.- Piliečių d-jos 
III a. salėj rengia 60 metų 
sukaktuvinį pobūvį. Laik
raščio gyvenime 60 metų 
nėra eilinis įvykis. Tikima
si, kad ta proga Keleivį 
ateis pasveikinti tautiečiai 
”iš kairės ir dešinės”.

(k. 1.)

kimo reikalu Bendruomenės 
Centro V-bos lr ALT yra sutar
ta, kad sausio lr vasario mėn. 
renkamos ALT. Birželio mėn. 
Balfui, o Bendruomenei rugsė
jo mėnuo. p, m.
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