
■Tadas i^eckauskas 
4222 Euclid Str. 
E-Chicago,Indą

Pranašauja pilietinį karq Konge
Katangos provincijos radijas, 

pirmadienio rytą, prieš pat pra
sidedant New Yorke JT Saugu
mo Tarybos posėdžiui Kongo rei
kalu, paskelbė, kad Patrice Lu-; 
mumba, nušalintas Kongo prem
jeras, ir du jo bendrininkai buvę 
vietos gyventojų nužudyti vie
name kaime, per kurį jie kelia
vo, pabėgę iš kalėjimo. Prez. 
Tschombe vyriausybė išmokėjo 
jiems tenykštėmis sąlygomis 
milžinišką piniginę premiją (8000 
dolerių), skirtą už Lumumbos 
sugavimą.

Tas pranešimas sukėlė didžiu
lę audrą tarp Lumumbos šali
ninkų Jungtinėse Tautose, ku
rie pranašauja, kad dabar Konge 
prasidėsiąs pilietinis karas. Pa
čiame Konge, kur gandai apie Lu
mumbos nužudymą kursuoja jau 
antrą savaitę ir kalbama, kad 
Katangos vyriausybės paskelbtoji 
istorija tik klastojanti faktinę 
būklę, tuo tarpu yra ramu, bet 
Jungtinių Tautų įgulos esančios 
paruoštos eventualioms kauty
nėms. Kalbas apie pilietinį ka
rą daugiausiai skleidžia neu- 
tralistai ir komunistų blokas, 
ir iš jų susidaro įspūdis, jog 
kongiečius norima tokiam karui 
sukurstyti.

Pirmadienį vykusiame Saugu
mo posėdyje gen. sekr. Ham
marskjoldas pareiškė, kad įsakęs 
smulkiai ir nešališkai ištirti Lu
mumbos mirties aplinkybes. Jo 
pareiškimą, kaip ir reikėjo lauk
ti, aštriai puolė Sovietijos de
legatas Zorinas, kuris pareiškė, 
kad Sovietija neturinti "nė ma
žiausio pasitikėjimo generaliniu 
sekretorium ir jo štabu", kurie 
esą lygiai atsakingi, kaip ir "bel
gų kolonistų agentai", už Kongo 
"tautinio didvyrio" nužudymą.

Saugumo Tarybos posėdis, ne
turint daugiau duomenų, buvo bėjime su tūlu Europos politi- 
atidėtas, bet stebėtojai tiki, kad ku, kaip praneša "U. S. News 
Sovietija galinti pareikalauti su- and World Report", jis pareiš-

Sovietų raketa į Venerą
Maskva skelbia, kad sovietų 

iššautasis erdvės vežimas ar
ba tarpplanetinė stotis tiksliu 
kursu skrendanti į tikslą — 
Veneros planetą, kurios zoną pa
sieks gegužės pabaigoje ir iš 
ten radijo bangomis perduos ži
nias apie debesimis apgaubtą 
planetą. Toji tarpplanetinė sto
tis praskrisianti Venerą 62 mil. 
mylių atstume nuo žemės ir vė
liau pateksianti į saulės orbi
tą.

Tarpplanetinė stotis, sverianti 
1,415 svarų, buvusi išsviesta 
nuo "sputniko", kuris likęs že
mės orbitoje. Dvigubas erdvės 
vežimas buvęs iššautas labai 
stipria, daugelio fazių raketa. 
Į Venerą skrendanti tarpplane
tinė stotis esanti diriguojama 
nuo žemės ir stebima iš "spe
cialaus centro". Amerikiečių 
mokslininkams ligi šiol dar ne

šaukti nepaprastąją JT plenumo 
sesiją.

Washingtone prez. Kennedžio 
spaudos sekretorius Sallinger 
pareiškė, jog prezidentas esąs 
tos žinios "labai sukrėstas", bet 
Afrikos reikalų specialistų tarpe 
esama skirtingų nuomonių dėl 
galimų pasėkų: vieni tiki, kad 
Afrikoje galinti prasidėti naujų 
neramumų banga, o kiti sako, 
kad be Lumumbos lengviau iš- 
sispręsianti Kongo krizė. Di
džiųjų komplikacijų laukiama iš 
sovietų pusės, kurie galį pradėti 
naują akciją Jungtinėms Tautoms 
ir gen. sekretoriui diskredituoti. 
Taip pat būkštaujama, kad pro- 
komunistai galį sukurstyti naują 
teroro bangą prieš baltuosius, 
ypač Rytinėje ir Kivu provinci
jose, kas iššauktų naują belgų

Stevensono vaidmuo 
JAV užsienių politikoje

Ambasadoriumi prie Jungtinių 
Tautų paskirtasis Adlai E. Ste
venson, kaip iš įvairių šaltinių 
aiškėja, savo žinioje siekia su
sikurti aktyvią, amerikinės už
sienių politikos sprendimus 
darančią agentūrą. Jis jau da
bar savo žinioje turįs du amba
sadoriaus rango ir vieną minis- 
terio rango valdininką, tačiau 
esąs ruošiamas įstatymo projek
tas, pagal kurį aukšto rango 
valdininkų skaičius jo agentū
roje būsiąs mažiausiai padvi
gubintas. Jis pats turi kabineto 
nario statusą ir pranešimus 
daro tiesiog prezidentui.

Viename privačiame pasikal- 

pasisekė sugauti jos signalų, ta
čiau sovietai paskelbė, kad sig
nalai veiksią kas penkias die
nas, pagal komandą iš žemės. 
Tačiau Pentagonas pareiškė, kad 
jis žinojęs apie naująjį sovietų 
bandymą anksčiau, negu Maskva 
jį paskelbė. Gynybos departa
mentas neminėjo, kuriuo būdu 
toji informacija gauta.

Europos mokslininkai ir laik
raščiai abiejose geležinės už
dangos pusėse gyrė sovietų ban
dymą, kaip didžiausią laimėji
mą nuo pirmojo sputniko, kuris, 
kaip ir dabartinis bandymas, 
parodęs Amerikos atsilikimą 
erdvės tyrinėjimų programose. 
Bet kariniuose sluoksniuose pa- 
reiškiamaš susirūpinimas, kad 
šis sovietų laimėjimas rodąs, 
jog jie jau galį iškelti erdvėn 
bombų rezervus atakai prieš že
mę. 
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intervenciją ir tuo pačiu reika
lavimus tolimesnei JT interven
cijai, ir tai vėl Kongą grąžintų 
chaoso būklėn.

Panašus būkštavimai reiškia
mi ir Briuselyje. Tuo tarpu So- 
vietijos ir kitų komunistų kraštų 
spauda ir radijas kelia didžiau
sią triukšmą, kaltindami belgus 
dėl Lumumbos nužudymo. Kuba 
net paskelbė gedulo dieną.

Elisabetvilėje Katangos kari
nių pajėgų viršininkas, belgas 
kpt. Gat paskelbė, kad Lumum- 
ba su abiem bendrininkais iš
laužę silpną kalėjimo sieną, 
sumušę iki sąmonės netekimo 
abu sargybinius ir pabėgę poli
cijos automobiliu, kuris vėliau 
rastas sudaužytas prie vieno 
džiunglėse pasibaigusio kelio.

kė pasitenkinimą savo statusu, 
nė kiek nerūstaudamas, kad ne
buvo paskirtas valstybės sek
retorium, kur Rusk tesąs tik 
"technikinis darbininkas ir biu
rokratas". Tiesa, po poros dienų 
Stevenson tą žinią paneigė, bet 
laikraščio pakartotiniai pasitei
ravimai patvirtino, jog tie pa
reiškimai buvo padaryti.

Tas žinias paremia ir Steven- 
sono veiksmai.. Jau esame prane
šę, kaip jis aktyviai veikia JT 
užkulisiuose, remdamas kitokį 
Kongo krizės sprendimą, negu 
ankstesnė JAV pažiūra. Laik
raščių pranešimuose buvo sa
koma, kad tuo metu jis palaikė 
nuolatinį ryšį su Washingtonu, 
kur tuo metu taip pat vyko po
sėdžiai Kongo klausimu. Nepai
sant valstybės departamento 
tylos-, eilė ženklų rodė, kad 
Stevensonas savo projekte buvo 
toliau nuėjęs su neutralistais, 
negu valstybės departamentas.

Savo pirmojoje spaudos konfe
rencijoje jis pareiškė, kad prez. 
Kennedy būsiąs laimingas, susi
tikdamas Chruščiovą kovo mėne
sį. Prezidentas tuoj paskelbė, 
kad jis to reikalo nebuvo disku
tavęs su Stevensonu, bet naujųjų 
pranešimų šviesoje reikia pri
leisti, kad jis tikisi tokį susiti
kimą "nuspręsti".

Greičiausiai jo pareiškimas 
dėl komunistinės Kinijos įsilei
dimo į Jungtines Tautas davė 
britų užs. reik, sekretoriui lor
dui Home paskelbti pareiškimą 
apie to įsileidimo "neišvengia
mumą". Prez. Kennedy tuoj po 
Stevensono pareiškimo paste
bėjo, kad ambasadorius kalbė
jęs už save, o po lordo Homepa
reiškimo JAV valstybės departa
mentui teko aiškintis, kad JAV 
administracija savo pažiūros tuo 
reikalu dar nėra nusprendusi.

Gražieji Lietuvos Trakai, kunigaikščio Kęstučio ir Vytauto Didžiojo buveinė, mūsų dabartinių troški
mų didžiausias tikslas, kad į ten laisvė ateitų ir mes juos laisvai galėtume lankyti.

VASARIO 16-AJA MININT
„Garbė žuvušiems už Tėvynę 
ir garbė Tėvynei, kad yra 
kam už ją žūti”...

Vaižgantas

Prieš 43 metus mūsų sos
tinėje Vilniuje, Gedimino 
kalno papėdėje, Lietuvos 
Taryba paskelbė pasauliui 
vienbalsį savo nutarimą — 
a t k urianti nepriklausomą, 

• demokratiniais pagrind a i s 
tvarkomą Lietuvos valsty
bę. Tačiau tik nutarimo ne
užteko. Nutarimu tebuvo 
tik deklaruota lietuvių tau
tos valia. Nuo daugelio dar 
aplinkybių priklausė, kad 
toji valia, tas tautos atsto
vybės pasauliui tartas žo
dis, įsikūnytų.

Nemaža turėjome priešų. 
Baltieji ir raudonieji rusai, 
lenkai ir vokiečiai, kiekvie
nas savo išskaičiavimais 
veržėsi į Lietuvą, kiekvie
nas jų norėjo tą bepražys- 
tančią gėlelę nuskinti savo 
naudai. Mūsų priešai nega
lėjo įsivaizduoti, kad jų pa
šonėje atkurtų nepriklauso
mą valstybę veržli ir kūry
binga lietuvių tauta. Deja, 
ir mumyse pačiuose tuomet 
dar nebuvo visai vieningos 
nuomonės dėl nepriklauso
mos valstybės atkūrimo 
formos, dėl savos kariuome-

Vasario 16 minėjimas Cle
velande praėjo pakilia nuotaika. 
Jis įvyko šv. Jono katedroje ir 
po iškilmingų pamaldų šv. Jono 
kolegijos salėje. Nuotrauka kai
rėje: kun. Dzegoraitis minėjimą 
pradeda malda. Už jo stovi Cle
velando ALT pirmininkas adv. 
J. Smetona. Prieš lietuvių orga
nizacijų vėliavas matyti J. 
Stempužis, B. Gaidžiūnas, šen. 
J. F. Lausche ir VLIKO pirm. 
A. Trimakas.

J. Garlos nuotrauka 

nės organizavimo ir kt. Tik 
mūsų kaimas, kuris kaip 
motina kūdikį išsupstė ne
priklausomybės lūkestį, ir 
blaivesnieji mūsų tautos 
veide jai suprato, jog be ko
vos laisvės ir nepriklauso
mybės neturėsime, o susidė
ję su kitais — žūsime, žo
džiu — paskelbtam nutari
mui įgyvendinti reikėjo dar 
aukos — savanorių kraujo.

Ir legendarinis Geležinis 
Vilkas vėl sukaleno danti
mis. Iš visų okupantų nua
lintos Lietuvos kaimų, mies
tų ir miestelių išėjo jauni 
ir senyvi vyrai: moksleiviai 
ir studentai, amatininkai ir 
artojai, mokytojai, artistai, 
net kunigai ir moterys, be 
politinių ir religinių įsitiki
nimų skirtumo — mirti sa
vanoriais už savo gimtojo 
krašto laisvę ir nepriklauso
mybę. Ir tie mūsų tautos 
karžygiai, daugumas ligi tol 
ginklo rankose neturėję, 
prašoko visas įsivaizduoti- 
nas žmogaus jėgas — drą
siai stojo kovon su daug 
gausesniu ir gerai ginkluo
tu priešu ir jį nugalėjo. Bol
ševikai, bermontininkai, ir 
lenkai buvo sumušti ir išvy
ti už Lietuvos ribų. Mūsų 
tautos legenda apie Gedimi
no Kalne miegančią kara
laitę — Lietuvą buvo paža
dinta ir pašaukta laisvan ir 
nepriklausomam gyvenimui, 
žmones, aukojančius savo 
gyvybę už tautos idealus, 
vadiname didvyriais. Tie 
mūsų didvyriai, realizavę 
1918 metų Vasario 16-tosios 
nepriklausomybės paskelbi
mo aktą, yra savanoriai-kū- 
rėjai, kurių karžygiška drą
sa ir pasiaukojimu iškovota 
Lietuvai laisvė ir nepriklau
somybė.

Buvusią apleistą, virš 120 
metų svetimų mindžiojamą 
ir skriaudžiamą Lietuvą, 
atgavę n e p r iklausomybę, 
apvalėme, atstatėme, daili
nome ir dabojome, kaip 
akies lėlytę, puošėme ir da
binome, kaip jaunamartę, 
stengiamės iškelti viską, 
kas joje buvo tauru ir sava. 
Turtinga ir graži jau buvo 
mūsų maža, bet brangi, my
lima tėvynė, užtat ji ir bu
vo, ir tebėra kitiems labai 
reikalingas — vogtinas, 
grobiamas daiktas. Kablia- 
kryžius, pjautuvas ir kūjis 
— moderniosios civilizaci
jos žmonėms žudyti įran
kiai, daug, vai daug geriau
siųjų mūsų tautos vaikų iš
žudė tik už tai, kad jie my
lėjo savo tėvynę, kad ištiki
mai jai tarnavo ...

Ne mūsų tautos, ne mūsų 
kariuomenės, ne savanorių 
kūrėjų kaltė dėl Lietuvą iš
tikusios didžiosios katastro
fos. Klasta ir milžiniška 
brutalios puolančiųjų grobi
kų jėgų persvara prieš 21- 
ius metus išplėšė mums tė
vynės laisvę; pavergė mūsų 
tėvynę; žudo, kankina i r 
persekioja mūsų brolius ir 
seseris; plėšia mūsų kraštą, 
grobdami jo turtus; falsifi
kuoja tautos istoriją, de-s 
graduoja jos kultūrą.

Daugiau kaip 20 meftj 
Vasario 16-tąją šventėme 
didžiausio pakilimo dvasia, 
visa savo šalį paskandinę 
trispalvių juruose, tūkstan
tinėms minioms dalyvau
jant prie mūsų nepriklauso
mybės paminklų. Dabar, iš
siblaškę po visą platųjį pa
saulį, būdami toli nuo savo 
gimtojo krašto, minėdami 
tą istoriškąją mūsų tautos

Nukelta į 2 psL
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Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (9)

Paslaptinga mėlyna virvutė

Chruščiovinės deportacijos
Pabaltijo tragedija tebesitęsia

Tuo metu, kai pasaulinės poli
tikos forume didžiųjų ir mažųjų metų surašyme estų skaičius kl- 
valstybių atstovai, pradedant Ste- 
vensonu ir baigiant tūlu UBim Ko, - beveik 100,000 didesnis, negu 
hipokritiškai ašaroja dėl vieno 
Afrikos džiugnlių demagogo li
kimo, patys kurdami tarptautines 
krizes, jie nemato ir nesisten
gia pamatyti, kad komunizmo pa
vergtuose Pabaltijo kraštuose 
yra naikinamos ištisos tautos — 
pasalingais, iš anksto apskai
čiuotais metodais.

Kai Stalinas, gavęs panašaus 
tautų žudiko Hitlerio pritarimą, 
užgrobė tuos kraštus pirmą kar
tą, tada siautėjo slaptosios po
licijos režimas. Antikomunisti
nės ir demokratinės jėgos buvo 
šaudomos ir deportuojamos į Si
birą, kur daugumas jų turėjo žūti 
dėl nepakeliamų teroro sąlygų.

Iš naujo kraujas liejosi nieka
da nenustatytu mastu, kai Stali
no raudonosios gaujos, persekio- 
damos sumuštąsias vokiečių ar- 

' mijas, antrą kartą užliejo Pabal
tijo kraštus, ir tie, Vakarams 
tyliai laiminant, buvo įjungti į 
sovietinę imperiją.

Stalinas baigė savo dienas, ir 
Chruščiovas tapo jo įpėdiniu. Pa
sikeitė tik metodai, bet tikslai 
liko tie patys. Jie šiandien tie 
patys, kaip ir prieš dvidešimtį 
metų: visiška Pabaltijo rusifi
kacija. Stalinas varė lietuvius, 
latvius ir estus į Sibirą MVD 
šautuvais, Chruščiovas varo Pa
baltijo jaunimą į "plėšinines So
vietijos žemes" labiau rafinuo
tomis priemonėmis: partijos 
"kelionlapiais" ir propaganda.

Viena iŠ mėgstamiausių trėmi
mo vietų šiandien yra Kazaksta- 
nas. Visų trijų Pabaltijo kraštų 
spaudoje nuolat kartojasi prane
šimai, kad šiandien "socialisti
nei statybai" į Kazakstaną iš
vyko 300 trakto ristų, rytoj iš
vyks 200 statybininkų, kitą*dieną 
800 inžinierių... Vyksta, nes kito 
pasirinkimo nėra, nes nevykstąs 
taps "liaudies priešu", ir tada jį 
ten jau išvarys emvedistas.

Stebėtojai yra išskaičiavę, kad 
pagal šį planą iš Pabaltijo kraš
tų išvežtųjų į Kazakstaną ir ki
tas nuošalias Sovietijos sritis 
vadinamiems pionierių darbams 
skaičius nuo 1954 metų siekiąs 
per 100,000. Iš pačių Sovietų šal
tinių, palyginus Žerdancevo va
dovėlio duomenis su 1959 metų 
pradžioje pravestu gyventojų su
rašymu, aiškėja, kad Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių skaičius per 
tą penkmetį sumažėjęs 149,000! 
Dabar tas skaičius neabejotinai 
dar padidėjęs. Ar nenorėtų pa
skaičiuoti "koegzistentai", ką 
reiškia tie skaičiai ir metodai, 
kuriuos žmonės vietoje vadina 
"chruščiovinėmis deportacijo
mis"?

Maskva, iš vienos pusės siek
dama ištremti kuo daugiau žmo
nių į tolimąją Rusiją, kur juos 
greičiau ir nepastebimai rusi
fikuotų, iš antros 'pusės į 
Pabaltijo valstybes gabena vis 
daugiau rusų kolonistų. Paskuti
niojo gyventojų surašymo metu 
Estijoje rusais, ukrainiečiais ir 
gudais užsirašė per 287,000 gy
ventojų, Lietuvoje —arti 300,000 

. o Latvijoje net 556,000. (Latvi
joje yra sovietų raketų raketi
nės bazės, kurios padidina ru
sų skaičių).

Atkreiptinas dėmesys į ma
žiausiąją gyventojų skaičiumi

Pabaltijo valstybę Estiją: 1959

tuose Sovietijos kraštuose buvo

pačioje Estijoje. Artimas ir lat
vių santykis. Jei lietuvių yra 
mažesnis, tai reikia prisiminti 
pirmuosius penkerius pokario 
metus, kada palyginimo pasau
lyje neturįs partizanų ryžtingu
mas neleido Kremliui Lietuvoje 
vykdyti savo kėslų.

Šiuo metu gyventojų santykis 
Pabaltijo kraštuose turi būti dar 
pablogėjęs, nes, sovietinę armi
ją reorganizuojant raketinių 
ginklų pagrindu, buvo demobi
lizuota 1. 2 mil. raudonarmiečių. 
Didelė dalis Pabaltyje stovėjusių 
rusų, įsakymais iš aukščiau,liko 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
virsdami tų kraštų "piliečiais" 
ir administratoriais. Visoms 
vietinėms įstaigoms yra įsaky
ta naujiesiems kolonistams teik
ti pirmenybes, aprūpinant darbu 
ir butais. Kad jų antplūdis yra 
didelis, galima spėti iš kai ku
rių vietos laikraščių užuominų 
praeitais metais.

"Esti Komunist" rašė: "Talino 
krautuvėse šiuo metu nevisada 
galima gauti namų apyvokos reik
menų. Jų pareikalavimas, ryšium 
su dideliu skaičiumi demobili
zuojamų armijos ir laivyno ka
rių, vis didėja, nes demobili
zuotieji pirmiausiai turi jais ap
sirūpinti".

O Rygos laikraštyje "Ciną" Pa
baltijo karinės apygardos virši
ninkas gen. ltn. Gusakovas pa
reiškė: "Demobilizuotieji karei
viai yra pasiruošę visur atlikti 
savo pareigą. Jei dalis jų nori 
dirbti Latvijoje, tai jų pačių ap
sisprendimas. Tačiau aš galiu 
tikrai pasakyti, kad tokių draugų 
bus daug. Latvijos ūkis gaus daug 
gerų naujų kadrų. Kareiviai ar
mijoje yra gavę gerą auklėjimą 
ir praėję ideologinio bei fizinio 
užgrūdinimo mokyklą."

Paleistieji iš kariuomenės ka
reiviai mielai pasilieka Pabal
tijo kraštuose, nes jie tiki, kad 
ten galėsią gyventi beveik kaip 
Vakarų Europoje.

DOLERIAI IR CENTAI
Kęstutis Gaidžiūnas

Reikia 315 bilijonų 
galionų vandens per dieną

Ohio upės, vienos iš pajėgiau
sių visoje Amerikoje .vanduo tris 
kartus panaudojamas įvairiems 
namų ir ūkio reikalams, kol jis 
pagaliau išsilieja į Mississippi 
upę. Tai vaizdžiai kalba, kad 
ir vandens problema darosi ne 
taip paprastai išsprendžiama.

Health, Education and Welfare 
(HEW) Departamentas praneša, 
kad "šviežio" vandens trūkumas 
turi greitu laiku būti pašalintas, 
jei norima, kad tai nepakenktų 
tolimesniam Amerikos augimui.

"Šiandien mes jau negalime 
teršti vandens pagal savo norą", 
- sako HEW. Ohio upė yra ge
riausias pavyzdys. Savo 1000 my
lių ilgyje, nuo Alleghenies kalnų 
iki Mississippi upės, jos vanduo 
yra paimamas iš upės, naudoja
mas, ir gražinamas atgal į upę 
3.7 kartus per dieną!

Amerikoje per metus iškrenta 
30 colių kritulių. Bet po lietaus 
išgaravimo, nubėgimo į vande
nynus, augalų ir gyvulių sunau
dojimo, iš tų 30 colių lieka tik 
315 bilijonai galionų per dieną. 
Toks ir yra kasdieninis vandens 
pareikalavimas.

Kam reikalinga tiek daug van
dens?

Reikia atsiminti, kad kiekvie
nais metais vandens pareikala
vimas didėja. 1900 m. miestuose * visos automobilių produkcijos.

General Motors produkcija pa
kilo 25%, 3,193,151 automobiliai, 
palyginus su 2,555,247 1959 me
tais. .

Chrysler produkcija pirmą 
kartą prašoko milijoną vienetų 
po 1957 metų. Ji pagamino 
1,019,295 automobilius. Tai yra 
38% daugiau negu 1959 m., kada 
buvo pagaminta 737,999 vienetai.

Fordo produkcija pakilo 8%, 
nuo 1,745,409 vienetų 1959 m. 
iki 1,890,234 1960 m.

Studebaker - Packard bendro-

padeda pagaminti toną plieno. 
Aliumini jaus tonos pagaminimas 
reikalauja net 320,000 galionų 
vandens. 600,000 galionų vandens 
reikalinga pagaminti toną sinte
tinės gumos.

Vandens pareikalavimas didė
ja ir namuose.

Jei šeimininkė naudoja indų 
plovimo mašiną, vienas plovi
mas sunaudoja šešis galionus 
vandens. Plaunant indus ranka 
tereikia tik trijų galionų.

HEW rekomenduoja naujus 
vandens švaros, apsaugojimo ir 
taupymo metodus. Susirūpinti jau 
tikrai pats laikas, nes šiandien 
mes vandenį greičiau priteršia- 
me, negu jį išvalome. Miestai 
pripila į šviežią vandenį 200% 
daugiau teršiančių medžiagų, ne
gu 1900 m. Pramonė nuo 1900 m. 
užterišimų kiekį padidino 
2900%,

net

Automobilių pramonei 
metai buvo geriausi nuo 
rekordinių metų. Keturios 
tomobilių bendrovės (iš penkių) 
pagerino savo produkciją.

1960 m. buvo pagaminta 6,- 
694,327 automobiliai, tai 20% 
daugiau, negu 1959. Dešimt ma
žųjų (compact) automobilių sie
kė 1,943,443 skaitlinę, arba 29%

1960
1955
au-

Amerikai užteko 3 bilijonų ga
lionų vandens per dieną. Šian
dien jau reikia 22 bilijonų. Ūki
niams reikalams vandens parei
kalavimas irgi kyla. 1900 m. 
užteko 22 bilijonų galionų, o 
šiandien neužtenka ir 141 bilijonų.

šiandieninis didėjantis vandens 
pareikalavimas yra modernizuo
to amžiaus pasėka. 770 galionai 
vandens reikalingi išvalyti 42 
galionus alyvos. Išbandyti lėk
tuvo motorą reikalinga 50,000 
galionų. 65,000 galionai vandens

Tačiau ypatingą jo dėmesį at
kreipė nepaprastai platus, maž
daug 50 metrų ilgio betoninis ta
kas, kuris miško pakraštyje jun
gėsi su plentu. Krito į akis iš
ilgai jo nusitęsianti medinių kuo
lų linija, kuri žmogaus krūtinės 
aukštyje buvo sujungta mėlyna 
virvute. Virvutė buvo nutempta 
dar apie 100 metrų už tako galo 
ir, kad būtų aiškiau matoma, 
prie kiekvieno kuolo buvo pri
tvirtinta blizganti metalinė 
plokštė, o virš žolės ta pačia 
kryptimi išvesta balto smėlio 
juosta.

Juo ilgiau Michelis stebėjo be
toninį taką ir ypač tolumoje 
dingstančią virvutę, juo didėjo jo 
įsitikinimas, kad čia glūdi sta
tybų paslaptis. Bet kas tai buvo?

Kur jis matęs ką nors pana
šaus? Mūrininkai naudoja virvutę 
sienos tiesumui nustatyti, bet čia 
buvo kažkas skirtingo. Ir kam dar 
tos metalinės plokštės? Jos pri
minė jam, kad kažką pana
šaus yra matęs, kai vedama nau
jo plento linija. Žinomą, taip: 
čia buvo nustatyta kryptis!

Tos minties veikiamas, Mi
chelis nuėjo į tako pradžią ir 
atsistojo taip, kad matytų lini
jos kryptį. Netoliese trūsė po
ra darbininkų, bet jie nekreipė 
dėmesio į Michelį, o artimiau
sias vokietis buvo gana toli. 
Michelis pritūpė tartum norėda
mas užsirišti batų raištelį, iš
sitraukė iš kišenės mažą kompa
są, kurį jis visada naudojo, 
pereidamas sieną, ir tiksliai už- 
skaitė virvutės kryptį, kuri su
tapo su tako kryptimi.

Atsitiesdamas jis pastebėjo, 
kad vienas darbininkų pasi
žiūrėjo į jį. Michelis priėjo prie 
jo ir paklausė:

--Ar žinai, kam daromas tas 
betoninis takas?

Vyras truktelėjo pečiais.
—Nenujaučiu. Turėtum pa

klausti prižiūrėtoją.
—O kuris čia yra prižiūrėto

jas?
Vyras apsidairė ir parodė kitą 

vyrą, kuris tuo metu kalbėjosi 
su vokiečiu.

—Tenai vienas, — tarė jis.
Michelis palaukė, kol juodu 

atsiskyrė, paskui nusekė prižiū
rėtoją, kuris žingsniavo į vieną 
palapinę. Jis dingo joje, ir kai 
Michelis įėjo vidun, tas jau tu
pėjo primityvioje išvietėje.

Nieko nelaukdamas, Michelis 
atsisegė kelnes ir atsitūpė šalia. 
Paskui jis išsitraukė amerikinių 
cigarečių pakelį ir atkišo savo 
kaimynui. Kiek paabejojęs, pri
žiūrėtojas paėmė cigaretę.

Po poros dūmų Michelis vėl 
pakartojo savo klausimą. Vietoj 
atsakęs, prižiūrėtojas smalsiu 
žvilgsniu peržvelgė jį ir tarė:

—Tu esi naujas, ar ne?
—Taip, -- atsakė Michelis. — 

Jie mane atsiuntė iš Roueno.
—Tai aš tau patarsiu vieną 

dalyką: nieko neklausinėk. To 
mūsų ponai labai nemėgsta.

—Tikrai? Ar čia tokios dide
lės paslaptys?

—Mums nieko nesakoma. Mes 
dar nematėme statybos plano. 
Kiekvienoje grupėje yra po bošą 
(taip prancūzai pravardžiuoja vo
kiečius), ir tas mums tik pasako, 
ką ir kaip daryti. Juokingi darbo 
metodai.

—Tai turbūt čia labai svar
bios statybos?

—To aš nežinau, bet tau galiu 
pasakyti, kad jie labai skubina. 
Mes dirbame dieną ir naktį, trim 
pamainom.

--Ir šioji turbūt nėra vienin
telė statybų vieta?

vė pagamino 105,902 automobi
lius. Tai vienintelė bendrovė, 
kurios produkcija nuo 1959 m. 
krito. Tada buvo pagaminta 
153,823 vienetai.

"Instant" alus jau beveik čia! 
Union Carbide Corp. surado 

būdą išgarinti alų paliekant tik 
tirštą sirupą. Reikia tik įpilti 
vandenį ir CO2 - ir per sekundę 
alus gatavas!

Tik viena maža kliūtis. Fede
ralinės valdžios įstatymas kol 
kas dar draudžia privačiai ga
minti alų...

i Reikia laukti, kad ir degtinės 
imllteliai, kaip buvo dar Vokie- 
tijoje stovyklose juokaujama, 
greit patenkins jų trokštančius.

—Aš manau, kad ne. Jie to
kius dalykus stato daugely vietų.

—Ar žinai kur.
Prižiūrėtojas išvardijo eilę 

vietovių. Paskui staiga jis nusto
jo kalbėjęs ir smalsiai pasižiū
rėjo į Michelį.

—Bet kam tu tuo domiesi, — 
paklausė jis. — Tu juk esi at
siųstas pas mus?

—Ak, aš turiu draugą, kuris 
ieško darbo. Aš jam prižadėjau, 
kad pasidairysiu.

—Juokinga, — tarė prižiūrė
tojas. -- Dar atsiranda darbo 
ieškančių. Daugumas dabar sten
giasi jo išvengti.

Jis atsistojo. Michelis palaukė, 
kol jis išėjo, paskui išslinko 
iš palapinės ir jis. Lauke dar 
tevestovėjo jo vienratis. Vėl nu
stūmė jį pro sargybinius, atsi
dūrė ant plento, susirado savo 
paslėptą krepšį ir nužygiavo 
atgal į Auffay. Netrukus atėjo 
traukinys į Roueną, ir dar tą

patį vakarą Michelis buvo Pary
žiuje.

Netoli Lijono stoties jis turėjo 
kambarį, kuriame dažnai susto
davo. Kambarys buvo antrame 
aukšte, ir pro jo langą galima 
buvo pavojaus atveju užlipti ant 
gretimo stogo.

Čia jis, be kitų dalykų, laikė' 
savo žemėlapius. Vienas iš jų 
apėmė Kanalo zoną su šiaurine 
Prancūzija ir pietine Anglija*, 
įskaitant Londoną. Jis išsitiesė 
jį ant grindų ir pieštuku išvedė 
liniją nuo apytikrės statybos vie
tos ta kryptimi, kurią jis buvo 
konstatavęs kompase. Kaip ir 
reikėjo laukti, linija ėjo tiesiai 
per Londoną. Kitais žodžiais: ką 
vokiečiai bestatė, įrengimų 
ašis buvo nukreipta į Anglijos 
sostinę.

Greičiausiai jis buvo užėjęs 
svarbius pėdsakus.

(Bus daugiau)
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dieną, pagarbiai nulenkiame 
galvas, prisimindami mūsų 
brolius ir seseris paaukoju
sius už tautos laisvę ir ne
priklausomybę savo bran
giausiąjį turtą — sveikatą 
ir gyvybę, o taipgi ir tebe- 
kovojančius bei tebeken
čiančius šaltojo Sibiro tai
gose — vergų darbo sto
vyklose.

Kova už tautos laisvę ir 
nepr iklausomybę visomis 
mums prieinamomis prie
monėmis energiškai tebeve
dama ir nenusiminkime pa
sitaikančiomis nesėkmėmis: 
nėra rožės be erškėčių. 
Kiekviena kova reikalauja 
aukų ir pasiryžimo. 1918 — 
1920 metų savanorių-kūrėjų 
pavyzdžiu junkimės visi į 
tą atkaklią, bet labai gar-

bingą kovą dėl savojo kraš
to laisvės ir nepriklausomy
bės. Jokių aukų nesigailėki
me. Daugiau ryžto, daugiau 
pašiau kojimo bendriems 
tautos reikalams, o savo 
šventąją kovą tikrai laimė
sime. Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

Kalpas Uoginius

• JAV ir Vakarų Indijos 
Federacija pasirašė sutartį, 
pagal kurią JAV gaus apie 
80% per II Pasaulinį karą 
turėtų karinių bazių ploto. 
Sutartis pakeičia ankstesnę 
sutartį su Britanija, nes 
Vak. Indijos Federacija ne
trukus taps nepriklausoma.

JAV laivynas, kaip tiki
ma, netrukus įrengs savo 
bazę Vakarų Australijoje.

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ 
PLOKŠTELĖ

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

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

II — pusėj — Kodėl dainele ----------------------- St. Šimkus
Atsiuntė'mane ežeran_________ V. Banaitis
Vakaro ilgesys____________ A. Vanagaitis
Batsiuvėlis___________________________J. Zdanius
Suskambėjo ---------------------- J. Kačinskas
Vėjų šventė _____________ - B. Markaitis
Motinos kalba____________ VI. Jakubėnas

Išeis — KOVO 1, 1961 — ant E. & F. Budapest Gold
Label — R.C.A. Victor STEREO — $5.95 — (pridėti $0.50 

persiuntimui — HI-FIDELITY — $4.95.
Užsisakyti galima dabar:

Alice Stephens — Chicago Conservatory —
64 E. Van Buren St., Chicago 4, UI.

Jonė Bobinienė — 1530 So. 49th Avė., 
Cicero 50, III.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Lfeten to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7 :30 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MOR-FIO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER 

HEATERS and PLUMBING SUPPLIES

2176 EAST 76th STREET UT 1-2300

i i
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Sveiki sulaukę Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos!

Rusinimo akcija ir Lietuvos gyventojų 
skaičiaus mažėjimas

Min S.Lozoraičio žodis Nepriklausomybės šventės dienai

KETURIASDEŠIMTS TREČIOJI Lietuvos Nepriklau
somybės Diena aušta panašiai ar net niūriau, kaip ir eilė 
ankstesniųjų, apsiniaukusi miglomis, sklindančiomis iš 
pasauly tebevyraujančio nesusivaikymo, neapsisprendimo 
ir nesiryžimo ką daryti su ištisas tautas prievartaujančiu 
smurtu. Tokia Lietuvos Nepriklausomybės Diena yra ne 
džiūgavimo, bet ir ne raudų diena.' Tai diena susikaupimo 
ties siekiu ir auka.

Mūsų siekis — Lietuvos nepriklausomybė. O tai yra 
smurto sutramdymas. Tai yra išdraikymas židinio, iš ku
rio imasi grasa žmonijai. Tai yra siekis naujo, savaran
kaus, taikaus gyvenimo ir bendravimo laisvoje lygiateisių 
tautų bendruomenėje. Tai kilnus ir svarbūs siekis, vertas 
sunkių aukų ir atkaklios ištikimybės.

Lietuvos Nepriklausomybės Diena primena ištikimy
bę tų, kurie dėl to siekio kovojo ir laimėjo, ir tų, kurie 
žuvo dėl jo bekovodami net ir pralaimėjimo akivaizdoje. 
Ir mums dera, kad, net ir stengdamies lanksčiai apeidi- 
nėti kliūtis, net ir vingiuodami kelius į tikslą pagal ge
riausią savo nuovoką, nei žodžiais, nei veiksmais, nei nu
tylėjimais nepareikštumėm susitaikymo su Lie
tuvai daromu smurtu, neišsižadėtumėm siekę ir sieksią 
Lietuvos nepriklausomybės, gynę ir ginsią tą Lietuvos 
teisę, dėję ir dėsią tam tikslui visas savo viltingas ar 
kartais net ir neviltingas pastangas.

Lietuvos Nepriklausomybės Diena yra diena susi
mąstymo apie mūsų kelių vargumą, apie mūsų siekio dar 
pareikalausimų aukų gausumą. Tiesa, kad savo nelaimėj 
Lietuva ne viena: daug nelaimės bendrininkų, daug už
jaučiančių. Pirmųjų skaičius lėtai, bet grėsmingai didėja, 
antrųjų drąsa kartais imi rodytis lyg apsilpstanti. Tai 
ženklai, kad dar neartėjam prie tikslo^ Smurtas dar plinta, 
o laisvė dar nežengia link naujų akiračių. Jau nemaža 
praėjo niūrių Lietuvos Nepriklausomybės Dienų, o būkim 
pasirengę sulaukti ir praleisti jų gal dar daugiau tokių ar 
net niūresnių.

O vis dėlto — sveiki, sulaukę šios Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos, net ir savo niūrume tebero- 
dančios, kad kova dėl Lietuvos dar nebaigta, taigi dar ir 
'nepralaimėta.

Sveiki sulaukę, nes tiktai kas sulaukė, dar gali pa
dėti ir toliau palaikyti tą kovą nepralaimėtą. Nepasiduoti 
ilgo kovos sustingimo metu reikia dvasinės ištvermės, 
'kartais net kietesnės kaip^narsa puolime. Tokiai ištvermei 
telkim jėgas. Padėkim vieni kitiems atremti klastingai 
siūlomą nuodą, keliantį nebetikėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės siekimu. Padėkim vieni kitiems kiek galima es- 
mingiau pažinti Lietuvoje esamą padėtį ir ten vykstančio 
asmeninio, dvasinio ir ūkinio smurto tikrąjį veikimą. Pa
dėkim vieni kitiems sutelkti priemonių, kurios ir Lietu
voje sklistų gandu, kad nepaisant smurto įsiviešpatavi
mo, Lietuvos nepriklausomybės, kova dar nei baigta, nei 
pralaimėta.

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos 
Valdyba

New Yorkas,
1961 m. vasaris.

DĖL VILNIAUS VYSKUPO

Mielas Redaktorius Dirvos 16 
nr. vedamajame ragino ne tik 
melstis, bet veikti dėl religinio 
persekiojimo Lietuvoj.

Norėčiau gerb. redaktorių už
tikrinti, kad lietuvių katalikų 
sluoksniai ir meldėsi ir jau daug 
atliko. Žinutės pasirodė viso pa
saulio didesniuose laikraščiuo
se tik katalikų pastangomis. 
Amerikos Liet. R. Katalikų Fe
deracija išsiuntinėjo šimtus pra
nešimų katalikų parapijoms bei 
organizacijoms, taip patpainforr 
muota katalikiškoji amerikie
čių spauda, nusiųsta ir fotogra
fijos.

Tačiau būtų labai gražu pa
klausyti Dirvos raginimų ir ne- 
.religiniams sambūriams. Jų raš
tui ar žodžiui teikiama daugiau 
dėmėsio, negu daugelis mano. 
Mat, kai kunigas ar katalikas 
skundžiasi vyskupo Įkalinimu,
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mažiau jaudina, negu, kai tą patį' 
daro neutralus ar net kitati
kis. Jei lietuvių protestantai, 
reformatai, politiniai veiksniai, 
skautai, architektai, profesoriai, 
biruti et ės ir kt. pakeltų balsą, 
jis daug graudžiau nuskambė
tų.

Gal tuo vyskupui Steponavičiui 
ir nedaug padėsime, bet okupan
tas nebus tiek drąsus savo ne
doriems žygiams ateity, o ir pa
vergti broliai lietuviai pajus, kad 
nesame nuplyšusios, sudžiovu
sios tremties šakelės, susiskal
dę, o esame gyva, durianti Lie
tuvos atžala laisvame pasaulyje, 

. K. L. J. 
Brooklyn

DIDŽIUOTIS AR GUOSTI?

V. Kojelienės koncerto proga 
E. č. skatina mus (atseit, lie
tuvių visuomenę) didžiuotis 
šios lietuvaitės dainininkės lai*

1919 metais Lietuvos kariai pas valstybės prezidentą Antaną Smetoną. Iš kairės prie prezidento sėdi 
gen. Liatukas, o dešinėje pulk. P. Saladžius.

štai vėl atėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės diena ir 
kiekviename laisvame kraš
te, kurio nepasiekia sovietų 
ranka, smaugianti žmonių 
ir tautų laisvę, mes, užsie
nio lietuviai, minime žy
miausią mūsų naujosios is
torijos įvykį — vasario še
šioliktosios aktą. Tuo aktu 
atstačius 1918 metais Lie
tuvos valstybę, buvo atida
rytas mūsų tautai laisvo 
kūrybingo gyvenimo tar-

mėjimu (Dirva, Nr. 14, psl. 5), 
kadangi Columbia Artist Ma- 
nagement, Ine., ėmusis atsako
mybės antrą kartą pakviesti ją 
koncertuoti New Yorke. Perdavė 
ir ištrauką iš N. Y. Timęs re
cenzijos, kurioje dėstoma, kodėl 
V. Kojelienė turėtų būti žavi 
balso menininkė. Tiesa, kriti
kai pasigedę jausmo dainavime, 
o ir E. Č. pastebėjo daininin
kės "nepaprastai šaltą laikyseną 
scenoje", bet, esą, vistiek: "ga
lim tik didžiuotis".

Mūsų tautiečiai menininkai 
mums, be abejo, mieli, tačiau, 
anot tos patarlės, teisybė visgi 
turėtų būti dar mielesnė. O tei
sybė šiuo atveju yra tokia, kad 
minėtoje N. Y. Times recenzi
joje V. Kojelienės koncerto į- 
vertinimo esmė atrodė šit kaip:

"Bet rečitalis, kurį ji davė 
Miesto Salėj vakar vėlų popietį, 
jos antrasis tenai, buvo aštriai 
apviliantis".

Recenzentas nurodė, jog net 
ir tais atvejais, kai švariai at
likta muzikinė frazė lyg ir šiek 
tiek priminė dainuojamo teksto 
prasmės išraišką, dainininkės 
veidas vistiek, kaip ir visuomet, 
pasilikdavo nepaslankus.

"Kaip to pasėka, jos kūryba 
atrodė beveik gąsdinančiai me
chaniška", — toki kieti, kaip 
retai, buvo išvadiniai ir paskuti
niai recenzijos žodžiai. Gaila, 
bet didžiuotis tuo nėra kaip.

Koncertus organizuojančios 
verslamonės "pakvietimas" irgi 
nedaug sako, ypač, kai nežinom, 
kaip ten buvo "kviesta". Dar 
negarsūs menininkai dažniausia 
patys kviečia tokias agentūras 
administruoti jų pasirodymus ir 
patys imasi visą finansinę at
sakomybę (iš anksto apmoka iš
laidas ir imasi galimų nuostolių 
riziką).

Taigi čia tinka ne didžiuotis, 
o guosti dainininkę, kad, nors 
jai dar ir nepavyko paimti tvir
tovės, kurią ji jau antrą kartą 
"puolė", bet mes, tautiečiai,ma
tom ir įvertinam tai, kad ji bent 
"amunicijos" beturinti gana 
geros. Jei tiesa, kad ji jau suge
bėjusi išryškinti tareną (žymią 
pirmojo koncerto ydą), tai galima 
tikėtis, kad ji nugalės ir išraiš
kos stoką.

—vr.

DEŠINĖJE: Pirmoji Lietuvos 
karo mokyklos laida 1919 metais, 
tik atgavus nepriklausomybę. Vi
duryje sėdi mokomosios kuopos 
vadas pulk, P. Kaunas, miręs 
Toronte 1954 metais. 

[pas, kuriame lietuviai trum
pu laiku sukūrė moderninę 
valstybinę, socialinę, ekono
minę santvarką. Tai buvo 
atlikta vien mūsų pačių jė
gomis bei ištekliais. Nuo 
1918 metų ligi sovietų įsi
veržimo į Lietuvą 1940 me
tais Lietuva buvo paėmusi 
iš užsienio tiktai apie 18 
milijonų dolerių paskolų, 
taigi mažiau negu dabar 
Vakarai per vieną savaitę 
išleidžia Kongui.

Ta aplinkybė, kad Lietu
va vis dar yra Sovietų Są
jungos ookupuota, padaro 
mums šią šventę dar reikš
mingesnę. Nes švęsdami ją, 
mes atstovaujame visą tau
tą, milijonus lietuvių, kurie 
savo krašte neturi teisės iš
reikšti net atsiminimą apie 
savo valstybę, kuriai jie 
dirbo bei aukojosi ir kurios 
nepriklausomybę sunaikino 
Sovietų Sąjunga, šią praei
tį minėti yra sovietų drau
džiama ir baudžiama. Bet 
okupacinė valdžia ne tik kė
sinasi išrauti praeitį iš mū
sų tautos širdies. Ji siekia 
,taip pat naikinti lietuvių 
viltį ateičiai. Todėl tos vil
ties palaikymas bei ugdy
mas sudaro vieną užsienio 
lietuvių uždavinių ir vasa
rio šešioliktosios minėjimo 
reikšmę.

Neseniai vienas okupaci
nės valdžios atstovas, Lietu
vos komunistų partijos se
kretorius pareiškė vyriau
siame soviete Maskvoje, 
kad pasaulyje nėra tokios 
jėgos, kuri galėtų pasukti 
Pabaltijo tautas iš sovieti
nio kelio, kitaip sakant — 
padaryti galą Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos okupacijai. 
Tačiau tokia jėga vis dėlto 
egzistuoja. Jeigu jos nebū

tų, bolševikai nebijotų pra
eities atsiminimų žmonių 
širdyse, nebaustų už tautos 
šventės minėjimą, nefalsi
fikuotų tiek senovės, didžių
jų kunigaikščių, tiek naujo
sios Lietuvos istorijos, ne
šalintų bet kurios tautinės 
minties pasireiškimo litera
tūroje, mene ir moksle. To
ji jėga egzistuoja ir veikia: 
tai įgimtas žmonėms prisi
rišimas prie laisvės ir tei
sybės. Dėl to nei viena tau
ta, absoliučiai nei viena, nė
ra priėmusi bolševikų san
tvarkos ir prisijungusi prie 
Sovietų Sąjungos savo no
ru, laisvu pasirinkimu. Dėl 
to bolševikai yra apsupti vi
suotinės neapykantos kiek-j 
viename krašte, kur jie| 
smurtu įsibrovė. Tad komu
nistų pareiškimai, kad Lie
tuvos okupacija esanti ga
lutinė, turi tiek pat reikš
mės, kiek buvusio sovietų 
sąjungininko Hitlerio savo 
laiku skelbti grąsinimai, 
kad nacionalsocialistų Rei
chas stovėsiąs tūkstantį 
metų.

Taigi, ne tie komunistų 
žodžiai yra grėsmė Lietuvos 
ateičiai, bet jų veiksmai, 
nukreipti prieš lietuvių tau
tos dvasinę ir fizinę egzis
tenciją. Iš ilgos tokių veiks
mų eilės aš paliečiu šį kartą 
du dalyku: rusinimo akciją 
ir Lietuvos gyventojų skai
čiaus sumažėjimą.

Nėra abejojimo, kad bol
ševikai, dėdamiesi neva in
ternacionalistais, varo Lie
tuvoje pastovią rusinimo 
akciją, brukdami rusų kal
bą pirmiausiai mokyklose ir 
siųsdami vis daugiau rusų 
į mūsų kraštą, ši akcija yra 
juo ryškesnė, kad okupacinė
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valdžia yra izoliavusi Lietu
vą nuo Vakarų ir nukirtusi 
jos natūralius ryšius su Va
karų kultūra, kurios įtakoje 
lietuviai nuo šimtmečių ug
dė savo tautinę kultūrą bei 
civilizaciją, šitokiomis ap
linkybėmis kiekvienam šei
myniniam židiniui krašte 
atitenka uždavinys saugoti 
ir perduoti jaunimui tas 
tautines, religines, bendrai 
žmoniškas vertybes, kurios 
sudaro neatimamą lietuvių 
dvasios elementą.

Okupacinės valdžios at
liktas Lietuvoje gyventojų 
surašymas paliudija, kad 
lietuvių skaičius ne tik nė
ra padidėjęs, bet dargi yra 
daug sumažėjęs palygina
mai su laisvosios Lietuvos 
laikais. Tai yra pasekmė 
trėmimų ir kitų sunkių per
sekiojimų, kurie priklauso 
prie sovietų okupacijos poli
tikos esminių metodų. Joks 
kitas sovietų pavergtas 
kraštas, išskyrus Estiją, nė
ra nustojęs tiek žmonių 
kiek Lietuva. Tie sunkūs 
nuostoliai galėtų neigiamai 
paveikti į Lietuvos ateitį, 
jeigu jie nebus išlyginti pa
didintu tautos prieaugliu. 
Juo gausesnė bus tauta ir 
ypač juo gausesnis jauni
mas krašte, juo didesnis bus 
atsparumas rusinimui ir iš 
viso bolševikų akcijai, be
laukiant laisvės ateity.

O ateitis negali priklau
syti sovietams ir komuniz
mui, bet laisvei, — tai lais
vei, kurios troškimas nieka
da ligšiol istorijoje nebuvo 
užgesęs.
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Podiumo tironai ir dievai
"Didelio simfoninio orkestro 

dirigentas atrodo didesnis, nei 
žmogus ir aukštesnis, nei gy
venimas".

Harold C. Schonberg

Tikras dirigentas — neeili
nė asmenybė. Tai kilnaus val
dovo tipas su nuostabia atminti
mi ir aiškiu protu. Jis vadas, 
administratorius, psichologas ir 
garbės vainikų galva. Jo žodis, 
valia, noras, vienas žvilg
snis yra orkestro imperijai 
įstatymas. Nesvarbu, keno var
dą jis nešioja: Artūro Tos- 
canini, Fritz Reiner, Leo- 
nard Bernstein, Otto Klem- 
perer, ar Charles Munch. Svar
bu, kad jis savo vardą at
sveria pozicijoje — su batuta 
ant podiumo (dirigavimo lazde
le) -- didelio muzikų būrio pry- 
šakyje. Iš jo batutos ar pirštų 
galų išsikrauja ta magiška elekt
ros srovė, kuri priverčia šimtus 
muzikų ir primadonų palenkti 
savo individualius norus kolek
tyvo gerui.

Repeticijų metu dirigentas 
šimtus orkestrantų veikia į- 
vairiais būdais. Fritz Reiner yra 
instrumentalistų pabaisa. Tik 
vienas kryptelėjimas jo nuosta
biai valingų akių į mažiausį or
kestranto nesklandumą, priver
čia kaltininką drebėti! Bruno 
Walter reaguoja į muzikantų 
klaidas kitaip. Jo veido išraiška 
įgauna nepaguodžiamo liūdesio 
ir nusivylimo bruožų. Pastebėjęs 
tai orkestrantas "gatavas verkti" 
ima prisiekinėti, kad daugiau 
nebedarys klaidų. Tokiu atveju, 
Walter tiek tepasako:

--Ponai, ponai, taip groti! Ką 
pasakytų Mozartas?!

Leonard Bernstein orkestran
tus tvarko širdingai, draugiškai,, 
tarsi sporto draugų ratelyje:

--Draugai, dabar grįžkime ir 
būkime kartu frazėje -- du taktu 
prieš B. Pasiruošę? Vienas ir 
du, ir...

Orkestro pagalba dirigentas 
pakeičia muzikos ženklus į pras
mingą garsą. Kiekvienas dirigen
tas skaito muzikos ženklus skir
tingai, nes kiekvienas yra skir
tinga asmenybė. Tai iššaukia mu
zikos kūrinių išpildymų įvai
rumą. Kokiu greitumu groti 
"Greit” pažymėtą tempą? Ar Mo- 
zarto Allegro yra žingsniavimas, 
ar riščia, ar bėgimas šuoliais? 
Visa, ką dirigentas daro, kyla iš 
jo talento, asmens instinkto, 
pagrįsto studijoms ir metų ap
mąstymais. Nelengva groti šimt- 

i mečiais gyvus kompozitorius. 
Tik panašios didybės diri
gentams pavyksta atkurti bet ku
rio amžiaus kompozitoriaus kū
rybą.

Kaip reaguoja į tobulą muzikos 
išpildymą eilinis klausytojas,- 
štai trumputis pavyzdys. Po vie
no didingo simfoninio koncerto 
priėjo prie dirigento Sergiej Kus- 
sovitzki apsiverkusi ponia ir su
klupo prieš jį ant kelių:
. --Maestro, -- verkė ji: — jūs 

dirigavote, kaip Dievas!
Kussovltzki susijaudinęs pakė

lė ją ir pats, springdamas aša
romis, pasakė:

--Taip, tik pagalvok, kokia at
sakomybė!..

Paprastai, jei orkestro prieky
je atsistoja dar nežinomas di
rigentas, orkestrantams pakan
ka nedaugiau 15 minučių pajusti, 
ar naujas dirigentas yra diri
gento asmenybė, ar tik dirbtinas 
pozuotojas. Išbandymui orkes
trantai turi šimtus specifinių bū
dų. Štai, keletas. Jie ignoruoja 
dirigavimo mostus, dinamikos 
ženklus, šaudo gaidas pro šalį 
ir tj.jei kiekvieną triuką diri
gentas pastebi, — egzaminas iš
laikytas! Toks dirigentas orkes
trantų akyse tuojau tampa auto
ritetu. Tačiau, vargas, jei or
kestrantų "egzaminavimo" diri
gentas nepastebi... Neįsigijus or
kestrantų pagarbos bei pripaži
nimo — dirigento dalia apgailė
tina.

Kai kurie dirigentai repeticijų 
metu mėgsta daug kalbėti, aiš
kinti, filosofuoti apie kompozito
rius bei jų kūrybą. Tuo ypač žy
mūs vokiečių kilmės dirigentai. 
Tai yra pavojinga, nes orkestro* 
muzikai yra išimtinai profesio
nalai ir dirigentų aiškinimai 
jiems jau žinomi, neįdomūs, tuo 
pačiu beprasmiškL Plačiai mu
zikų tarpe yra žinomas įvykis, 
kai netekęs kantrybės, kon
certmeisteris pertraukė tokį iš
kalbingą dirigentą:

—Gana, -- tarė jis autorite
tingai dirigentui: -- pasakyk tik, 
kaip norėtum groti: -- tyliai ar 
balsiai?

birigentai yra po pasaulio sce
nas skrajojantys olandai. Dažnai 
vargas jiems su svetimomis 
kalbomis! Išskyrus Toscanini, 
kurio batuta buvo iškalbingiausia 
pasaulyje, kiti, nors ir garsūs 
dirigentai, kalbos atžvilgiu, ku
ria daug anekdotų. Štai, pav., 
dirigentas stabdo repeticijos me
tu orkestrą ir, surinkęs visą 
svetimos kalbos žinojimą,- sa
ko:

—Nuo tokio grojimo, jei Čai
kovskis buvo gyvas, jis apsivers
tų grabe. (Dirigento norėta pa
sakyti — jei čeikovskis girdė
tų tokį grojimą, jis apsiverstų 
grabe). Arba:

—Kas sėdi toje tuščioje kėdė
je?

--Jei pučiamieji ir variniai 
instrumentai nesutaria, jie tu
rėtų gauti seksualines repetici
jas...

--Negrokite, ko neturėjote, jau 
pakankamai praleidote...

Be abejo, suprantama, kaip re
aguoja į tai orkestrantai.

Didieji dirigentai ir kalbos ne
mokėjimą paslepia po batuta, ar
ba vartoja tik keletą svar
bių, taisyklingai išmoktų sakinių. 
Vienas garsus dirigentas diri
gavo Metropolitam operoje "Ai
dą". Per repeticijas jis sustab
dė chorą, liepdamas vieną frazę, 
pakartoti. Su dideliu dėmesiu iš
klausęs pakartojimo, pasakė:

—Dieve, skamba, kaip Salva- 
tion Army!

Toscanini taisydavo klaidas 
savo gimta, itališka kalba. Kar
tą, apibėręs korpulentingą pri
madoną itališkomis pastabomis, 
pritaikė ir savo negausų anglų

DIRVA

kalbos žinojimą su didesne gesjų 
pagelba:

--Jei jūs turėtumėt galvoje 
tiek, kiek nuo apačios iki galvos, 
kokia puiki būtumėt dainininkė!

liors dirigentų dalia nelengva, 
bet jie dažnai pasiekia ilgo 
amžiaus. Pastebėtina, kad ir gar
bingame amžiuje jų dirigavimas 
dar geniališkesnis. Štai eilė gy
vų ir dar aktyvių didžiųjų diri
gentų. Pierre Monteux 85 metų 
amžiaus, Bruno Walter 84,Tullio 
Serafin 82, Sir Thomas Beecham 
81, Leopold Stokowski 78, Ernest 
Ansermet 77, Otto Klemperer 
75.

Jų darbas tuo atžvilgiu sun
kus, kad suliejus šimtą ar dau
giau orkestrantų į precižišką 
garsą, reikia ne tik nusimanyti 
apie kiekvieno orkestranto mu
zikos instrumentą, bet ir pačiam 
sugebėti nors keletą jų groti. 
Reikia vienu pažvelgimu pajėgti 
skaityti partitūros puslapį. 
Reikia ne tik pačiam gyvaii jausti 
kompozitorių, bet jį lengvai per
duoti ir orkestrantams. Reikia 
nuostabios atminties įsirašyti 
veikalą su visais instrumentais į 
galvą -- ir ne vieną jų, bet net 
kelioliką! Didelės reikšmės turi 
dirigentui ir jo graži fizinė iš
vaizda — Ūgis, sveikata, pajė
gumas, inteligencija. Virš viso 
—dirigentas turi dar vieną pas
laptingą savybę, kurią reikėtų 
vadinti projekcija — tai spindu
liavimas nuo podiumo fizine Ir 
muzikine asmenybetiesiai į kiek
vieną klausytoją.

Didžiausias dirigentų genijus 
buvo Toscanini, miręs prieš tris 
metus, 90 metų amžiaus. Jo gy
venimas paliko amžių amžiams 
legenda. Toscanini — viršžmo- 
niška atmintis, gyvasis metrono
mas, supersoniška ausis, geni
jaus temperamentas, preciziš
kas mostas ir degantis atsidavi
mas savo menui.

Arturas Rubinstelnas pasakoj: 
apie pirmą profesinį susitikinu 
su Toscanini;

—Pirmą kartą teko skambint 
solo Beethoveno C minor Kon
certą su Toscanini diriguojami 
orkestru. Jūs negalite įsivaiz
duoti mano nervinimosi! Atsisė
dus repeticijai, pradėjome. Sa
kau, tai buvo katastrofa! Mes ne
buvome nei kiek kartu. Jo Idė
jos buvo absoliučiai skirtingos 
nuo mano. Kaip man buvo bai
su! Ir klausiau savęs: "Ar tai čia 
tas didysis Toscanini?" Pabai
goje pirmo movemento Toscani
ni pažvelgė į mane ir paklausė, 

*ar šiuo būdu skambinsiu ir 
.koncerte. Atsakiau taip. Tosca
nini pasakė: "Gerai. Pirmą mo- 

"vementą iš naujo!" — Ir ste
buklas! Jis prisiminė kiekvieną 
mano pirmą kartą skambintą 
tempą, kiekvieną frazę bei jos 
ekspresiją. Toliau — per visą 
repeticiją, atrodė, kad mudu esa
me groję kartu per visą gyveni
mą!

Toscanini menininko didybės 
veikimą teko nelaimingai patirti 
ir vienam Laisvos Lietuvos lai
kų iškiliausiam operos solistui 
lietuviui. Jis siekė patekti į Mi
lano Skalos operą. Tačiau prieš
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Nevadink manęs 'draugu’!
--Nekalbėk nesąmonių.
—Tai nėra nesąmonė, Vašia; 

aš įspėjau Debrecene studentus 
dėl kelnerio; aš jiems pasakiau 

'kad. jis ant sąžinės turi Asbothą 
ir vikriausiai eilę kitų, kad jis 
Iloną įkišo į kalėjimą; o studen
tai pažinojo Iloną, ir jie norėjo 
kelnerį tuoj pat užmušti, bet aš 
juos perkalbėjau, perkalbėjau 
juos tam, ką tau padavėja pasa
kojo, tai turėjo jam būti pa
moka.

—Iš kur tu žinojai, kad kel
neris buvo AVQ šnipas?

--Iš tavęs. Kam klausi?
—Tai mudu jį drauge nužu

dėme, ir jei tu būtum žinojusi, 
ką Ilona turėjo iškentėti, tu bū
tum jį dar kartą ir galbūt vi
siškai kitaip nužudžiusi.

—Kaip sekasi Ilonai?
—Ji guli kalėjimo palatoje; 

aš tikiu, kad ji greitai bus pa
leista.

Jie žiūrėjo į tamsų tekantį 
vandenį. Akimis vos apčiuopia- 

tai -- reikėjo padainuoti Tosca-- 
niniui. Atėjęs į sceną ir pama-! 
tęs Toscanini mūsų didysis taip 
(išsigando, kad nepajėgė praverti 
burnos. Jam buvo leista net at
nešti scenon vandens. Pats Tos- 
banini davė ilgoką pauzą solisto 
atsipeikėjimui, tačiau, kai rei
kėjo dainuoti, tenoro burna ne-! 
prasivėrė! Tada Toscanini pa
likęs virpantį solistą,pastebėda
mas, jei kas nesuvaldo nervų 
prieš vieną asmenį, kas būtų 
prieš tūkstantinę Milano Scalos 
auditoriją?

Ar lietuvis dirigentas užkops 
kada į tarptautinio garso podiu
mą? Laisvoji Lietuva yra davu
si du, teikiančius tokių vilčių. 
Šie du lietuvių pasididžiavimai 
yra Vytautas Marijošius ir Je
ronimas Kačinskas. Pasiekę ba
tutos apvaldymo jiedu greit pra
augo tėvynėje savo epochos di
rigentus. Atsidūrus tremtyje — 
nei lagerių vargai, nei tremties 
klajonės, nei Amerikos gyveni
mas jų nepalaužė, neišmušė ba
tutų iš rankų. Prigimtų talentų 
vedami jie laiptas po laipto pel
nytais laimėjimais, kiekvienas 
savaip, kopia į tarptautinio pri
pažinimo dirigentus.

Abudu minėti dirigentai, kaip 
tenka spręsti iš spaudoje žinu
čių, yra jau amerikiečių sim
foninių orkestrų nuolatiniais di
rigentais. Vytautas Marijošius 
diriguoja Hartforde, Jeronimas 
Kačinskas — Bostone. Retomis 
progomis vienas ir antras mū
siškių dirigentų sėkmingai diri
gavo net tokiems amerikiečių 
orkestrams, kuriems yra diri
gavę kai kurie iš minėtų pasau
linių dirigentų. Abudu mūsiškiai 
yra pagal dirigentų amžių dar 
jauni ir yra vilties tikėti, kad 
netolimoje ateityje jiedu tvirtai 
atsistos greta didžiųjų "Podiumo 
tironų ir dievų".

Sulietuvino Iz, Motekaitienė
(Pagal Reader’s Digest Febr., 

1961 panašia antrašte straipsnelį) 

Lietuvos Nepriklausomybės laikų jūrininkai iš prezidento A. Smetonos laivo, vedami jų vado kap. 
P. Labanausko, dabartinio Amerikos Balso redaktoriaus.

mas, bangavo Dunojaus pavir
šius. Srovė atrodė kvėpuojanti.' 
Sunki žuvis liuoktelėjo, ir tai 
suskambėjo, lyg su kūkčiojimas. 
Kuzinas parėmė smakrą į iškeltą, 
kelį.

—Tu turėtum paimti atostogų, 
Vašia, jei gali.

--Dabar?
Kuzinas norėjo užsirūkyti. Er- 

zebeta atėmė cigaretę.
—Kaip tik dabar.
—Tu turėtum aplankyti Ilonos 

motiną ligoninėje, -- tarė jis, 
—jai nesą gerai, kalba žmo
nės namuose; tu gali nueiti; šni
pinėjimas sumažėjęs; paprasti 
skundai nebenagrinėjami. Po 
Rajko našlės kalbos visi pasijuto 
nesaugūs; Tothas yra pilnas 
nerimo ir baimės.

Nakties dangus rodė pirmuo
sius švitimo ženklus. Budos 
krantas paskendo artėjančio ryto 
kvape. Erszebetą patraukė kojas 
vienu laiptu aukštyn.

—Vanduo vis tebekyla, — ta
rė ji, -- nuo vakar popietės-jis 
kyla be paliovos.

—Kur buvai vakar popiet? Aš 
buvau pas tave.

—Su Endre plaukiojau garlai
viu.

—Kas yra Endre?
—Jaunas laikraštininkas, dir

ba "Szabad Nepe".
—Ar seniai jį jau pažįsti?
--Ne, jis dažnai lanko Petofio 

klubą.
—Būk atsargi.
—Endre yra nerūpestingas 

paukštis, kitaip jis nebūtų nu
ėjęs į "Szabad-Nepą".

--Ar tam reikia būti nerūpes
tingu?

--Iš penkiasdešimties laikraš
tininkų, kurie nuo 1952 metų dir
bo partijos laikraščiui, tik šeši 
išliko; kiti -- veik visi sėdi ka
lėjime. Žiūrėk, kaip vanduo kyla, 
dar neseniai kojas laikiau ant to 
laipto.

—Turėjo kur nors lyti, -- pa
sakė Kuzinas.

--Ne kur nors, bet Dunojaus 
kraštuose, Austrijoje arba Vo
kietijoje. Ar tu nenorėtum, kai 
Ilona išeis, vykti į Austriją ar
ba Vokietiją? Kartu su Ilona, gal
voju aš.

Kuzinas tylėjo. Erszebetą 
staiga atsistojo.

—Einam, Vašia, aš dar turiu 
darbo.

—Dabar dar dirbti?
—Taip; aš apsiėmiau para

šyti straipsnį į "Irodalmi Uj
sag".

Kuzinas palydėjo Erszebetą į 
namus. Pakeliui jis pasakojo jai 
apie berniuką, kuris norėjo iš 
jo nupirkti laikraštį už septynias 
žuvis.

♦
Sirena davė ženklą pietums. 

Geležies liejyklos darbininkai 
sėdėjo kantinoje, girdėjo iš ra
dijo sklindančias linksmas, op
timistiškas dainas ir žiūrėjo, 
sėmė šaukštais, ragavo darbi
ninkų virtuvės realybę. For
muotojas Darazs padėjo "Iro-

1961 m. vasario 15 d,

dalmi Ujsag" šalia sriubos, su
gniaužė savo didelę, sunkią ran
ką ir trenkė į stalą.

—Jovalas!
Darbininkai žiūrėjo į sriubą.
—Jovalas, aš pasakiau.
Darbininkai srėbė sriubą. Da

razs pastūmė savo lėkštę, kad net 
sriuba pasiliejo.

—Skurdus jovalas!
Darbininkai valgė. Vienas 

pasižiūrėjo.
—Ar ką pasakei, drauge?
—Prakeiktas, -skurdus jova

las!
Visi liovėsi valgę.
—Drauge Darazs, kodėl esi ne

patenkintas?
—Sriuba niekam netikusi.
—Esi valgęs ir blogesnės.
—Bet ir geresnės.
—Kada gi, drauge?
--Kai savo tėvui nešdavau pie

tus į fabriką.
--Tavo vaikystės atsiminimai 

bus netikslūs.
—Ne, -- tarė Darazs, -- tu 

praradai atmintį, toki, kaip tu 
lengvai gali iš atmintes pamesti 
kai kuriuos dalykus.

—Drauge!
Tai skambėjo grasinančiai.
—Nevadink manęs draugu, tu 

dirbi tą patį darbą, kaip aš, 
dirbi akordą, kaip aš, ir padarai 
mažiau, negu aš, nes ištisas va
landas pralakstai su raudonais, 
žaliais ir mėlynais lapeliais 
iš įmonės tarybos...

—Drauge Darazs!
—Aš spiaunu į tavo draugą, 

ir tu man negrasink; manai, kad 
gali man grasinti, jei mažiau 
dirbi ir neišaiškinamais būdais 
daugiau uždirbi, negu aš? Pra
ėjo tie laikai! Skaitykite!

—Perskaityk, — pasigirdo iš 
kito stalo galo.

Formuotojas Darazs perskaitė 
Hayšo kalbą iš "Irodalmi Ujsag", 
įir darbininkai užmiršo blogą, 
sriubą, kurią buvo pradėję val
gyti, ir reikalavo teisės ir tei
singumo, tiesos ir

—Laisvės!
Staiga viskas nutilo prie stalo. 

Niekas nežinojo, kas tą žodį buvo 
sušukęs. Jie žiūrėjo, sėmė šauk
štais ir ragavo sriubos realybę.

Vakare "Irodalmi Ujsag" su 
Hayšo kalba kabojo ant lentos 
FABRIKO TARYBA PRANEŠA. 
Jis tebekabojo ten, kai naktinė 
pamaina prasidėjo, paskui dingo. 
Niekas nematė, kas laikraštį nu
ėmė. Darbininkai būgštavo, kad 
iDarazsui galį kas nors atsitikti, 
ibet formuotojas neprarado net 
savo vietos; atvirkščiai, gavęs 
algą, atrodė net patenkintas. 
"Draugas lapelių nešiotojas" pa
ėmė atostogų ir daugiau nebe
grįžo.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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AMERIKOS LIETUVIU TARYBA PRAŠO TALKOS
Amerikos Lietuvių Tary

bos centrinės valdybos susi
rinkime, buvusiame vasario 
10 d. Chicagos Lietuvių 
Draugijos raštinėj, buvo 
apsvarstyti šie reikalai: 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas JAV 
Kongrese ir lietuvių koloni
jose, kolonializmo klausi
mas, Lietuvos atstovybės 
Brazilijoj padėtis, ir ilgiau
siai sustota ties senatoriaus 
Thomas A. Kuchel rezoliu
cija, kurią šis senatorius 
pateikė Senato plenumui šių 
metų vasario 6 d. ryšium su 
artėjančia Vasario 16 d. 
švente. Perskaičius šen. 
Kuchel Senate pasakytą 
trumpą, bet tikslią kalbą, 
nušviečiant Lietuvos praeitį 
ir dabartinę jos padėtį, 
svarstyta pati rezoliucija 
(S. Son. Bes. 12)1

Nuotrauka iš 1953 metų Vasario 16 minėjimo Romoje. Priekyje 
matyti vysk. J. Gawlina, kardinolas Pizzardo, arkivyskupas Cen- 
toz, vysk. Padolskis, aukšti Italijos vyriausybės atstovai ir Italijos 
lietuviai.

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA

Džiaugsmas...draugai...ir ugnim virtas Stroh’s

ŠVIESESNIS AiiiklU
The Stroh Brewery Company. Detroit 26, Mic .

Džiaugsmas ten, kur jį randi. Ir jūs visada rasite, 
kada lengvesnis, švelnesnis Stroh’s alus yra ne
toli. Nuo pirmo gurkšnio iki paskutinio lašo, joks 
kitas Amerikos alus neturi skonio, kaip Stroh’s. 
Valgant kitur ar namuose, pridėkite ir Stroh’s 
prie savo smagaus laiko!.

JUMS PATIKS ugnim 
virtas alus!

„Kadangi komunist i n i s 
režimas neįsigalėjo Lietuvo
je ir kituose Pabaltijo kraš
tuose, Estijoj ir Latvijoj^ 
legaliu demokratiniu proce
su; ir

Kadangi Sovietų Sąjunga 
užėmė Lietuvą, Estiją ir 
Latviją karine jėga; ir

Kadangi Pabaltijo žmo* 
nės, lietuviai, estai ir ldt“ 
viai,'esą komunistų kontro
lėj, buvo ir yra didele dau
guma antikomunistai; ir

Kadangi lietuviai, estai ir 
latviai trokšta, kovoja ir 
miršta už savo tautinę ne
priklausomybę; ir

Kadangi Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė 
palaiko diplomatinius san
tykius su Pabaltijo tauto
mis, Lietuva, Estija ir Lat
vija ir pakartotinai atsisakė 
pripažinti jų pagrobimą ir 

jėga „inkorporavimą” į So
cialistines Sovietų Sąjungas 
respublikas; todėl tebūnie

Nutarta, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių Sena
tas ir Atstovų Rūmai pra
šytų Jungtinių Valstybių 
prezidentą iškelti Pabaltijo 
Valstybių klausimą Jungti
nėse Tautose ir prašytų, 
kad Jungtinės Tautos So
vietų pareikalautų (a) iš
traukti Sovietų kariuomenę, 
agentus, kolonistus ir kont
roles iš Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos, (b) grąžintų visus 
pabaltiečių tremtinius iš Si
biro, kalėjimų, vergų darbo 
stovyklų; ir pagaliau tebū
nie

Nutarta, kad Jungtinės 
Tautos savo priežiūroje pra
vestų laisvus rinkimus Lie
tuvoj, Estijoj ir Latvijoj”.

Alto centrinės valdybos 
susirinkime pasidžia u g t a 
šia rezoliucija ir padėkojus 
šen. Thomas A. Kuchel už 
iniciatyvą, nutarta 1) kreip
tis į Alto skyrius, komite
tus, organizacijas ir drau
gijas ir visą JAV lietuvių 
visuomenę, prašant remti 
šios rezoliucijos pravedimą, 
pirmoj eilėj rašant Senato 
ir Atstovų Rūmų užsienių 
komitetų nariams ją pra
vesti savo komitetuose ir 
pateikti ją abiejų Kongreso 
rūmų plenumams. 2) Minint 
Vasario šešioliktosios šven
tę, priimti atitinkamas re
zoliucijas ir jų originalus 
siųsti aukščiau' minėtiems 
komitetams, o kopijas savo 
valstybių senatoriams bei 
Atstovų Rūmų nariams.

Alto centro valdyba, pri
pažindama didelę šen. Ku- 
ehel rezoliucijos svarbą^ 
prašo stipriai įsijungti į jai 
pravesti akciją ir gausiau 
aukomis paremti Lietuvos 
išlaisvinimo darbą.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

Šv. Jono katedroj Clevelande, švenčiant Vasario 16 iškilmei, buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos 
ir pasakytas laisvės dienai skirtas pamokslas. Pamaldų metu gražiai giedojo Čiurlionio ansamblio 
choras, diriguojamas muz. A. Mikulskio. Nuotraukoje L. Leknickas, P. Gruodis, VLIKo pirm. . 
Trimakas, šen. F. J. Lausche ir ALT skyr. pirm. adv. J. Smetona.

J. Garlos nuotrauka

Vieninga ar suskaldyta Šalpa?

Kalbos apie 'antrų BALFa’
Praėjusį rudenį, grįžus iš Eu

ropos į New Yorką, kaip jau 
esu minėjęs savo tos kelionės 
įspūdžių aprašyme, tuojau pat 
susitikau su mūsų senųjų ir di
džiųjų lietuviškų organizacijų pa
reigūnais. O vėliau turėjau eilę 
pasimatymų ir pasikalbėjimų su 
kitais žinomais New Yorko ir 
New Jersey apylinkių lietuvių 
visuomenės veikėjais.

Pirmiausia, žinoma, aš jiems 
pasakojau savo kelionės įs
pūdžius, kiek tai lietė mano pa
tyrimus apie Vasario 16 gimna
ziją. O paskui jie pradėjo užsi
minti paskutines naujienas. Tad 
jau iš jų pirmą kartą sužinojau 
sensaciją, jog dabar jau esą nebe 
vienas, bet du "Balfai": pirmas 
tai tas mūsų senasis tradicinis 
Bendras Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas, o kitas — naujai 
suorganizuotas Amerikos lietu
vių katalikų kunigų "balfas". Ir 
jau tik žymiai vėliau teko iš
siaiškinti ir jo tikrą vardą: Ku
nigų Vienybės Religinės Šalpos 
Komisija, o angliškai Lithuanian 
Priests Aid Committee, gi su
trumpintai pagal tai — LAC. 
(Nesuprantu, kodėl apleido P, 
nes turėtų būti Priests po L). 
Galbus geriausia, jei toliau ji 
trumpai taip ir vadinsime — 
Lacas...

Tai nebuvo mano vienintėlis to 
"gando" šaltinis. Grįždamas į na
mus pro Clevelandą, čia jau 
pats pirmas pasiteiravau kai ku
rių Clevelando visuomenininkų. 
Ir jie taip pat tai patvirtino. 
Dar vėliau, apsilankydamas Chi
cagoje, vėl teiravausi. Ir vėl ga
vau tuos pačius patvirtinimus. 
Užsukau į Draugo redakciją pa
sikalbėti įvairiais lietuviškais 
reikalais. Tarp kitko, progai 
pasitaikius, užklausiau Draugo 
vyr. redaktorių L. šimutį, kad 
esu girdėjęs, jog dabar jau pra
dėję veikti neva du "Balfai", 
tai ar jis negalėtų mane aiškiau 
apšviesti, koks čia reikalas ir 
kokia čia istorija?..

Redaktorius L. Šimutis man 
atsakė diplomatiškai, bet labai 
nuoširdžiai. Esą, jeigu tikrai 
organizuotųsi du Balfai, tai tam 
jis griežčiausiai pasipriešintų. 
Bet taip dar nėra. Jis tik žinąs, 
kad yra reikalų, kuriais atski
rai rūpinasi lietuviai kunigai su 
vyskupu V. Brizgiu priešakyje. 
Jie gavo, gauna ir gal ateityje 
gaus didesnių sumų šalpos rei
kalams iš Amerikos episkopato 
( t. y. Amerikos vyskupų orga
nizacijos). Tai čia turbūt ir at
sirado kalbos apie naują Bal
fą. Jis man aiškino, kad iš duo
damų episkopato pinigų dalies yra 
sudaromas toks neva "Geležinis 
Fondas" ateičiai, tam reikalui, 
kada Lietuva atgaus nepriklau
somybę. Tada su tokio fondo 
pinigais būsią padedama atstatyti 
katalikiškas Lietuvos bažnyčias, 
nupirkta bažnytinių reikmenų ir

Perduodu čia tai, kaip maž
daug kalbėjomės apie tą reikalą.

I.I.Bachunas,Sodus,Mich.
Ar jo informacijos buvo pilnos, 
tikros, ar tik dalį jų man at
skleidė, ar iš tikrųjų taip, ar 
ne, -- aš nesprendžiau ir ne
turėjau kokių kitų patikimų duo
menų. todėl tik padėkojau redak
toriui už nuoširdžią jo infor
maciją ir atsisveikinau.

Viena man buvo aišku, kad nėra 
dftmų be ugnies. J ei įvairios kal
bos jau sklinda lietuvių veikė
juose, jei net trijose vietose tie 
veikėjai, besidomį lietuvių šal
pos reikalais, nesusitarę kalba ir 
žino apie tą patį, tai kur nors 
ugnelė turi rusenti.

Už savaitės po visu tų pokal
bių važiavau į dešimtąjį Balfo 
seimą Chicagoje. Jau net kiek 
su didesniu susidomėjimu, negu 
ankščiau. Dalyvavau, kur tik at
vykėliui buvo galima dalyvauti. 
Sekiau seimo eigą ir vis laukiau, 
kada gi bus iškeltas klausimas 
apie tokias lėšas, kurios buvo 
skiriamos lietuvių šalpai, kurios 
turėjo įeiti į Balfo apyskaitas, 
bet praėjusiais ir užpraėjusiais 
metais jau nuėjo kitiems 
reikalams. Bet per visą seimo 
laiką tas klausimas nebuvo kel
tas.

Taip seimui vykstant net pra
dėjau galvoti, kad būsiu plepa
lais suklaidintas? Tad ir aš ty
lėjau. Po to, dar dalyvavau iš
kilmingame Balfo bankiete, kur 
kalbėjo Chicagos kardinolas 
Mayer, dalyvavo vyskupas V. 
Brizgys, būrelis lietuvių katalikų 
kunigų, prelatų monsinojorų, o 
taip pat buvo ir protestantų ku
nigų. Bet ir čia nieko daugiau 
nepaaiškėjo.

Grįžęs iš seimo į savo ūkį, 
vėl viską pergalvojau ir, pa
traukęs pečiais, nutariau para
šyti Dirvai (1960 m. gruodžio 
21 d. numeriui) straipsnelį "Kad 
Balfas gerai gyvuotų"... Kadangi 
tas mažas straipsnelis pajudino 
reikalo gelmes, tai atsiprašau, 
kad primiršusiems skaitytojams 
jo keletą minčių aiškumui pa
kartosiu. Ten aš kėliau klausi
mą, kas daryti, kad lietuvių šal
pai per Balfą susirenkamas lė
šos nedidėja, o kaip ir mažėja. 
Gal, tarp kitko, būtų naudinga 
ne tik Balfo pareigūnams į Eu
ropą važinėti, bet iš Europos 
kuriam laikui atsikviesti Ameri
kon gerai pažįstantį Europos lie
tuvių padėtį žmogų, kuris čia, 
Amerikos lietuvių kolonijas su
pažindintų su lietuviškomis bė
domis ir gal tuo padidintų aukų 
plaukimą. Konkrečiai paminėjau 
ir tokį žmogų, -- P. Rugienių, 
ilgametį Balfo atstovą Vokieti
joje, su kuriuo kelionės metu teko 
arčiau susipažinti ir įsitikinti 
jo rimtumu, nuoširdumu ir pa
dėties žinojimu. Tai, žinoma, 
nereiškė, kad reikia kviesti tik 
p. Rugienių, kad kitų panašių as
menų nebūtų. Man buvo svarbiau 
iškelti pačią naujų šalpos agita
cijos būdų ieškojimo sugestiją. 

O kad visai tuščiai nekalbėčiau, 
suminėjau man žinomą vieną 
pavyzdį ir to asmens pavardę. 
Gal kiti turėtų gersnlų kandi
datų ir geresnių pasiūlymų. Bet 
Balfas tegu nelieka stingimo ba
loje. Tai būtų dabartinėse ap
linkybėse pavojinga.

O jau tik po to, labai nekal- 
tai ir negriežtai,vos keliais žo
džiais, paminėjau tą kirminą, 
kuris man neaiškumais ir dve
jonėmis graužė krūtinę, apie ku
rį buvau girdėjęs iš eilės Bal
fo Ir ne Balfo veikėjų, net iš 
redaktoriaus Šimučio apie tą "ge
ležinį fondą". Straipsnyje jau ne
klausiau naujų paaiškinimų, bet 
pagalvojau taip, kaip pats L. 
Šimutis pradėjo man savo aiški
nimus: jeigu iš tikrųjų jau būtų 
ar gręstų atsirasti du Balfai, 
tai negerai, tokiems planams rei
kėtų rimtai pasipriešinti.

Tad ten ir parašiau: "...kiek
vienai bendrinei šalpai* yra bū
tinas didžiausias bešališkumas. 
Čia neturi rasti vietos nei tiky
binės, nei ideologinės, nei poli
tinės simpatijos ar antipati
jos"... Toliau dar pridėjau ne tik 
savo, bet man atrodo, ir daugu
mos Amerikos lietuvių nusistaty
mą: "Kas gaunama ir surenka
ma, šalpai turi būti ir atiduoda
ma. Taip pat nebūtų sveika gal
voti ar kombinuoti šalpos reika
lui gaunamas aukas ar jų dalį 
"užšaldyti", kad būtų galima su
daryti kokius nors "geležinius 
fondus" ateičiai. Sakysime, pa
tenkinti vienam kitam politiniam 
ar tikybiniam reikalui, kai Lie
tuvoje nebus bolševikų".

Ir tą straipsnį užbaigiau, lyg 
nujausdamas, kad skelbiu ne me
lagingą gandą: "Apie tokias 1- 
dėjas dabar girdėti, bet jos 
tikrai 'užšaldytų’ Balfą"...

Tai buvo viskas, ir tik tiek. 
O tačiau tas trumpas straips
nelis netrukus tapo priežasti
mi ilgų susirašinėjimų, disku
sijų ir kitokių atsiliepimų spau
doje, apie ką jau kalbėsime ki
tame numeryje.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, Dir

vą aukomis parėmė:

J. Borden-Bagdžiūnas $5.00
K. Januška, Chicago .. 2.00
A. Jucys, Toronto .... 5.00
M. Klimas, Linden .... 2.00
P. Pračkys, Cleveland 2.00 
J. Puskepalaitienė,

Detroit................... 5.00
J. Sniečkus, Cleveland 2.00
B. Svilas, Detroit.... ;.. 2.00
L. Glemža, Chicago .... 5.00 
J. Gaižutis, Detroit .... 5.00 
V. Alksninis, Maspeth 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
Visais šio skyriaus reikalais laiškus prašom 

adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., CIeveland 3, Ohio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - J. ŠOLiŪNAS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

APIE VYRO PENSIJĄ
Svarbu, kad nesusimaišytume 

terminuose. Čia nekalbėsime 
apie darbininko pensijas, bet 
apie tų vyrų, kurie buvo, arba 
yra išlaikomi savo žmonų; ir 
kurie jau yra sulaukę pensininko 
amžiaus. Amerikiečių kalboje 
"vyras'.' ir "pensininkas" yra 
griežtai skiriami. Mes šiuo at
veju turime terminus kalte nu
kalti.

Dabar, kai kalbėsime apie vyro 
pensiją, turėsime mintyje vyrą 
(husband) bet ne vyrą - darbi
ninką. Koks skirtumas? Pirma
sis yra visados priklausomas 
nuo žmonos. Antrasis — turi 
teisę į pensiją, jei pats tą pen
siją užsitarnauja.

TRUMPAI APIE REIKALAVIMUS

Kad asmuo turėtų teisę į vyro 
pensiją, jis turi išpildyti būtinai 
šias pagrindines sąlygas:

L Jo žmona gauna senatvės 
arba nedarbingumo pensiją.

2. Jis yra bent 65 m. am
žiaus.

3. Jo žmona, prieš išeidama 
į pensiją arba tapdama nedarbin-, 
ga, buvo išdirbusi bent pusantrų 
metų iš paskutiniųjų trijų me
tų.

4. Jis gavo bent pusę išlai
kymo iš savo žmonos prieš jai 
išeinant į pensiją arba tampant 
nedarbinga.

5. Jis užpildė pareiškimą, kad 
anksčiau nurodytame laikotarpy-' 
je gavo išlaikymą iš savo žmo
nos.

6. Jis paduoda pareiškimą vyro
pensijai gauti. ,

7. Jis pats negauna savo pen
sijos, Kuri yra lygi arba di
desnė už vyro pensiją.

8. Be minėtųjų sąlygų, kurių 
visos turi būti išpildytos, dar 
yra būtina atitikti šiems trims 
pridėtiniams reikalvimams,' ar
ba bent vienam iš jų:

a) Jis yra žmonos vaiko tė
vas,

b) Jis žmoną yra vedęs bent 
vienerius metus.

c) Jis turėjo teisę į našlio, 
tėvo arba nedarbingo vaiko mė
nesinę pensiją prieš paduodant 
pareiškimą vyro pensijai gauti.

Štai pagrindiniai reikalavimai, 
kuriuos būtina išpildyti, norint 
gauti vyro pensiją. Pastebėtina, 
kad vyro pensija yra visados 
pusė žmonos pensijos didumo.

PASTABOS

Jeigu neiškeltume pagrindinių 
reikalavimų, atrodytų, kad beveik 
neįmanoma gauti vyro pensiją. 
Žinoma, vyro pensijai gauti 
reikalavimai yra griežtesni, negu 
kitoms pensijų rūšims. Tačiau 
nėra taip jau mirtinai sunku ir 
jai kvalifikuotis. Trumpai pa
sakytum taip: jei vyrukas jau 
susenęs, buvo žmonos išlaikomas 
ir kitokiu būdu neišsiverčia gy
venti — tegul prašo vyro pen
sijos.

Vis dėlto pa žymėtina, kad žmo
na turi išlc /ti vyrą, t. y. 
duoti jam bent pusę išlaikymo 
prieš jai išeinant į pensiją arba 
tampant nedarbinga. Pastebėtina, 
kad yra tam tikras specialus 
pareiškimas kurį vyras turi bū-

Dail. V. Vizgirdos dailės parodos proga buvo išleistas James 
F. Smith įvadinis pranešimas, kurį puošė čia matomas kūrinys. 
Dail.- V. Vizgirda su savo kūriniais yra dalyvavęs daugelyje meno 
parodų Lietuvoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Olandijoje, Ka
nadoje ir kitur.

tinai užpildyti, jei jis gauna bent 
pusę išlaikymo iš žmonos. Ir 
svarbiausiai, kad tas pareiškimas 
turi būti užpildytas ne vėliau 
kaip dviejų metų laikotarpyje po 
žmonos išėjimo į pensiją arba 
po žmonos tapimo nedarbinga.

Plačiau apie tai, ką reiškia 
gavimas pusės išlaikymo iš žmo
nos, kalbėsime vėliau. Primin- 
tina, kad vyras turi raštiškai 
įrodyti, jog jis žmonos buvo iš
laikomas.

KAIP ĮRODOMAS IŠLAIKYMAS?

Trumpai: paimama visokiau

sios žmonos pajamos, vyro paja
mos atskirai. Žmonos pajamos 
turi būti daugiau negu 5CP/o bend
rųjų, abiejų pajamų. Jeigu taip, 
tai tada skaitoma, jog vyras buvo 
išlaikomas žmonos.

Išlaikymo laikotarpiu skaito
mas 12 mėnesių laikas prieš 
žmonos išėjimą į pensiją arba 
tapimą nedarbinga.

Yra būtini amžiaus įrodymo 
dokumentai ir reikalingi vestuvi
niai metrikai, jei sutuoktuvės 
įvyko laike paskutiniųjų 4 metų 
arba .iškyla koks nors žmonos 
-■vyro giminystės įrodyme ne
aiškumas.

UŽMIRŠTI

Baltramiejus Čepulis — 
Maskvos lietuvių veikėjas

Baltr. Čepulis, lietuvių 
mecenatas, yra gimęs Joniš
kėly, Svobiškių parap. 1861 
m. Taigi nuo jo gimimo su
ėjo 100 metų.

Buvo vienas iš seniausių
jų Maskvos lietuvių koloni
jos narių ir uoliausis darbi
ninkas. Su jo vardu suriš
tas visas kolonijos išsiplėti
mas, kaip man yra pasako

VEIKĖJAI

Dail. Viktoro Vizgirdos dailės darbų paroda nuo vasario 5 iki vasario 17 d. vyko Almaus Meno Ga
lerijoj, New Yorke. Nuotraukoje: Rokport žvejų uostas, arch. J. Okunio nuosavybė.

KLAUSIMAS DĖL SENATVĖS 
PENSIJOS

Dirvos 8 Nr. sausio 20 d., 
atsakyme J. K. buvo paaiškinta, 
kad jei pensininkas per 4 mėne
sius uždirbo 1200 dol., tai jis 
už tuos 4 mėnesius pensijos ne
gaus, bet už kitus 8 mėnesius 
pensiją gaus, jei tuose mėnesiuo
se uždirbs ne daugiau 100 dol. 
| mėnesį.-Vadinas, prie uždirbtų 
1200 dol. plius 800 dol., viso 
2000 dol., jis dar gaus už 8 
mėnesius pensiją.

Nukelta į 7 psl.

jęs ir rašęs spaudoje A. Žu
kauskas-Vienuolis. Tai buvo 
tikras lietuvių inteligento 
idealas, tikras lietuvis ir 
iki mirties darbavosi savo 
tautiečių tarpe. Globojo stu
dentus ir kitus lietuvius, 
kam vietą parūpindamas, 
kitą pinigais sušelpdamas 
arba patarimais paremda
mas. Greta vaišėms sodin
davo ir inteligentą ir pūslė
tomis rankomis darbininką.

F

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokė jom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

Mutual Ąd&ud Savings
^fociahon

Chortered and Suparvisad by tha UaMad Statas Gavammant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, IUINOIS 
Pitone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Graži dovana visiems
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Record*

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma-
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
"MANO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI’' 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

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

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

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

Atgavus spaudą, velionis 
bene pirmasis pradėjo rū
pintis, kaip atsikračius len
kų, pakėlus lietuvius kultū
riškai. čia nesigailėjo nei 
triūso, nei laiko, nei išlaidų. 
Dirbo kiek galėjo.

Spaudos draudimo laikais 
nesvetimas jam buvo lietu
vių laikraštis ir knyga. Tu
rėdamas pažinčių aukštes
nėse įstaigose, jis tas pa
žintis išnaudodavo lietuvių 
naudai.

Prasidėjus karui ir paplū
dus tremtiniams, B. Čepulis 
sutelkė pritirusius vyrus, 
su jais tarėsi, kaip galėtų 
tremtiniams pagelbėti. Nuo
lat jis dalyvavo kitataučių 
posėdžiuose ir visur gynė 
lietuvius, reikalavo juos 
skirti nuo lenkų. Buvo ke- 
lių komitetų nariu. Daly
vaudavo lietuvių farmaci
ninkų susirinkimuose, vi
suomet kviesdavo organi
zuotis ir ragino grįžti Į Lie
tuvą, imtis savarankiško 
darbo žadėdamas sugrįžu- 
siems padėti įsikurti.

Buvo vienas iš steigėjų 
visos Rusijos farmacininkų 
draugijos ir ilgus metus bu
vo jos pirmininku. Užėjus 
vadinamiems Rusijoje 'lais
vės metams”, nuošaliai su 
pasigailėjimu žiūrėjo į su
fanatizuotus tautiečius, ku
rie, kaip ir jų vadai, niršo 
ir vienas kitą plūdo, purvais 
drabstė. Negalėjo to pakęs
ti. Apsirgo ir 1917 m. mirė 
būdamas 56 metų amžiaus.

Buvo Lietuvos Mokslo 
Draugijos nariu, lietuvių 
draugijos aukštesn. Mask
vos mokyklų moksleiviams 
šelpti pirmininku ir garbės 
nariu. Buvo firmos Jurgen- 
so, Borothymolo muilo vie
nas iš stambiųjų akcininkų 
ir Strauso vaistinės vedėjas.

A, Mačius

Wanosx...■ca< r

SAUSIO IR VASARIO PADĖJUS $500.00
MENESIAIS s & AR DAUGIAU

y

N!

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

M-■ tfl 
L J j

KAS DU MfiN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS*.
pirm. 9 iki 8 v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečlad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v.
penkt. 9 iki 
šešt. 9 iki 1

v.
5 v. v.
v. p.p.

• •

1447 S. 4 9 COURT, CICERO 50,1LL./BI 2*1397, TO 3*1131
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Taip atrodė Vasario 16 minėjimo iškilmingo akto ir koncerto pradžia Clevelande. Koncerto meninę 
programą atliko Juliana Luiza ir pianistė Birutė Smetonienė.

/
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J. Garlos nuotrauka

■

• Dr. Antanas Trimakas, 
VLIKo pirmininkas, atvy
kęs į Vasario 16 iškilmes, 
ALT skyriaus valdybos na
rių lydimas, aplankė Dirvą 
ir susipažino su redakcijos 
ir ofsetinės spaustuvės dar
bu.

• P. Labanauskas, Ame
rikos Balso redaktorius, bu
vo atvykęs į Clevelandą, įra
šė į juostą įvykusios Vasa
rio 16 iškilmes ir padarė ei
lę pasikalbėjimų su Cleve
lando lietuvių veikėjais.

• Nauja Clevelando Lie
tuvių Salės ir Piliečių Klubo 
vadovybė savo pirmajame 
posėdyje pasiskirstė parei
gomis ir aptarė 1961 m. dar
bo planą.

Pirmininku išrinktas Ze
nonas Dučmanas, vicepirmi
ninkais : Edvardas Karnė- 
nas ir Antanas Buknis, se
kretoriais : Stasys Mačys ir 
Ignas Gatautis, finansų se
kretorium Jonas Apanavi
čius, revizijos komisijos pir
mininku Jonas Virbalis. 
Klubo vedėju likb Povilas 
šūkis.

Numatyta ir toliau ieško
ti tinkamos vietos ”Lithua- 
nian Village” įkurti, klubo 
vardu eilę kultūrinių paren
gimų surengti, šių metų 
klubo narių gegužinę pa-

versti Clevelando lietuvių 
kolonijos kultūriniu įvykiu, 
gal net lietuvių gražuolės 
rinkimus pravedant, duo
dant specialią meninę pro-, 
gramą. E. K.

• LB Clevelando pirmos
apylinkės valdybos rūpes
čiu, lituanistinei mokyklai, 
prie šv. Jurgio parap., stei
giamas lietuviškų knygų 
knyginėlis, kuriuo mokiniai 
ir mokytojai galėtų nauduo- 
tis. Todėl valdyba prašo vi
sų, kurie turi knygų, tinka
mų mokyklai, kad jas ati-i 
duotų steigiamam knygy
nėliui. _ i

Knygos bus priimamos 
kiekvieną sekmadienį šv.: 
Jurgio parap. salėje, prieš 
ir po liet, pamaldų.

Jeigu kas negalėtų atga
benti, prašome paskambinti 
telef. UT 1-1921 (F. Eidim- 
tui) — atvažiuosime paimti.

Knygynėliui reikalinga ir. 
spinta. Jeigu kas turite ne- 

,benaudojamą, nupirks i m e 
ar priimsime kaip malonią) 
auką. j

• žaibo sporto klubui de-1 
šimtmečio proga aukojo:

Po 20 dol.: I ir II Cleve
land Lietuvių Bendruome
nės apylinkės.

.Po 15 dol.: Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando

skyrius ir Dirva.
Po 10 dol.: Clevelando 

Ateities klubas, Clevelando 
Lietuvių Karių Ramovė, Pi
terio fabrike dirbantieji lie
tuviai per p. Jokūbaitį, Dr. 
,inž. A. Nasvytis, Dr. Mar- 
tus, Dr. Skrinska, Dr. Ra
manauskas, Dr. Brazaitis, 
Dr. Gruzdys.

Po 5 dol.: A. Augustina- 
vičienė, R. Premeneckienė ir 
L. Sagys. Be to, 14 dol. aukų 
gauta iš šių asmenų: F. 
Saukevičiaus, V. Juodval
kio, Petkevičiaus, L. Klimo, 
Razgaitienės ir Jurgaitie
nės.

Minėj imo-banketo paren
gimui Klubas suslaukė gra
žios talkos iš sportininkų-ių 
šeimų ir rėmėjų, kurios pri
kepė skaniausių tortų, pri
statė kitokių produktų ir 
taip pat prisidėjo darbu. 
Obelenio kepykla pristatė 
nemokamai banketui duoną, 
o stalus papuošė gėlėmis, 
taip pat nemokamai, gėlių 
krautuvė ”Friendly Flower 
Shop”.

Kadangi visus išvardinti 
perdaug laikraštyje užimtų 
vietos, todėl Tėvų-Rėmėjų 
Komitetas visiems parėmu- 
siems Klubo veiklą, širdin
gai dėkoja.

VISAIS
APDRAUDOS

Nr. 19 — 7

VYRO PENSIJA
Atkelta iš 6 psl.

Tačiau, pagal naująjį pensijų 
įstatymą, iki 1500 dol. uždirbus, 
atskaitoma 1 dol. iš dviejų dol. 
t. y. vietoj 300 dol. gaus 150 
dol. O virš 1500 dol. uždirbus, 
atskaitoma iš pensijos doleris už 
dolerį uždirbtą. Vadinas, daugiau 
1500 dol. uždirbant, viskas bus 
atskaityta iš pensijos ir nebe
apsimoka virš 1500 dol. uždirb
ti, nebent pensija būtų labai ma
ža. Atrodo naujame pensijų įsta
tyme operuojama metinėmis pen
sijos ir uždarbio sumomis, o ne 
mėnesinėmis.

Prašau paaiškinti, 
tikrųjų yra.

kaip iš-

K. P.

taisyklės 
teisingai.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Didžioji tautos šventė
1918 m. vasario 16 d. Lie

tuvos Taryba, susidedanti 
iš 20 narių, tarė žodį: ”Lie- 
tuvos Taryba, kaipo vienin
telė lietuvių tautos atstovy
bė, remdamasi pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferen
cijos nutarimu rugsėjo mėn. 
18-23 d. 1917 metais, skel
bia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje 
ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.”

Tas žodis tapo kūnu. Lie
tuva po šimtmečio vergijos 
prisikėlė. Prisikėlusi per 
trumpą laiką sužydėjo, su
silygindama su kitomis Va
karų Europos valstybėmis. 
Lietuvis dirbo, ir jo entu
ziazmas buvo neišsemia
mas, nes jis žinojo dirbąs 
sau ir savo tautos gerovei.

Deja, vos praslinkus po
rai dešimtmečių, tą gražiai 
sužydęjusį lietuvių tautos 
laisvės žiedą žiaurusis mas
kolius negailestingai sutry
pė, išniekindamas mūsų 
šventoves, tautines tradici
jas ir visa, kas lietuvio šir
džiai brangiausia. Tačiau 
lietuvio laisvės troškimo jis 
nepajėgia ir nepajėgs su
trypti. Jei šiandie arabas ir 
Afrikos laukinis kovoja dėl 
savo laisvės ir nepriklauso
mybės, tai kaip jos gali at
sisakyti lietuvis, per amžius 
dėl savo laisvės kovojęs, 
kiekvieną savo žemės pėdą 
prakaitu aplaistęs, krauju 
pašventinęs ?

Todėl š. m. vasario 19 d., 
3 vai. sugūžėsime visi į 
Western High School audi
toriją tos brangiausios Lie
tuvos laisvės paskelbimo 
dienos paminėti, džiaugs
mais ir skausmais pasidaly
ti.

Minėjime kalbas pasakys 
JAV senatorius Philip Hart 
ir Amerikos Lietuvių Tary
bos Centro Valdybos narys 
J. Talalas. Meninę progra
mos dalį atliks neseniai iš 
Lietuvos atvykusi Zita Su- 
kauskaitė ir mergaičių cho
ras, vedamas St. šližio.

K. Jurgutis

paveikslų. Tai bus antroji 
dail. A. Rūkštelės meno pa
roda Detroite. Pirmoji įvy
ko 1957 m. Reikia tikėtis, 
kad publikos susidomėjimas 
antrąja Rūkšetlės paroda 
nebus mažesnis, kaip kad 
pirmąja.

Paroda tęsis visą savaitę 
ir bus uždaryta sekmadienį, 
kovo 12 d., 6 vai. p. p.

Kaip su Lietuvių namais 
Detroite?

Detroitiečiai, kurie savo

ankstyvesnį duotąjį įsipa
reigojimą išpildė ir po 100 
dol. namų įsigijimui, buvu
siai Lietuvių Namų Įsigiji
mo Komisijai sumokėjo, no- 

, ri žinoti, kur tie pinigai da
bar yra, ir ką Detroito Lie
tuvių Bendruomenė mano! 
su jais daryti? Buvusi na
mų įsigijimo komisija, be
rods, 1958 m. perdavė sun
kiai surinktus pinigus Lie-. 
tuvių Bendruomenei ne 
tam, kad ji juos užmarinuo- 
tų, ar grąžintų jų savinin
kams, bet tam, kad Bend
ruomenė ieškotų būdų tą 
įsumą didinti ir namus įgy
tų. & M«

DIRVA

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

□
□
□

mą 
sau

i

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

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky- 
ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
ar kaip dovaną).
Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

'DIRVA’DIRVA'DIRVA'DIRVA’DIRVA’DIRVA’DIRVA’DIRVA’

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

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

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

Jūs pirmąją pusę 
supratote gerai ir 
Gaila tik, kad tos taisyklės jau 
nebėra. Keičiasi laikai — ateina 
kiti nurodymai, išleidžiamos,ir 
naujos taisyklės.

Malonu, kad naujosios taisyk
lės teisingą išaiškinimą pada
rėte dėl pirmųjų 1500.00 dol. 
pensininko uždarbio.

Deja, negaliu sutikti su jūsų 
taisyklės aiškinimu, kiek jis lie
čia uždarbius virš 1500.00 dol. 
Jūsų interpretacija čia jau nevi
sai tiksli. Norėčiau tai pavaiz
duoti pavyzdžiais, bet tai užimtų 
perdaug vietos. Pasakysiu tiek. 
Naujoji taisyklė, liečianti pen
sininkų uždarbius, yra daug pa-

lankesnė ir švelnesnė darbinin
kui -- pensininkui.

Dabar uždirbti virš net ir 
1500.00 dol. yra geriau, nes pen
sininkas praranda mažiau pini
gų iš savo pensijos.

Sakykime, prieš 1961 m., pagal 
seną taisyklę, jei pensininkas už
dirbo $1800.00, tai jam buvo at- 
įskaičiuota (čia prileidžiu, kad 
jis uždirbo virš 100.00 dol. kiek
vieną mėnesį) 8 mėnesiniai če
kiai (1800 - 1200 - 600 dol.
virš leistinos sumos. Tą sumą 
daliname iš 80.00 dol. ir išei
na, kad jis prarado 8 mėnesinius 
čekius).

Dabar jei tas pats darbininkas 
—pensininkas uždirbs 1800.00 
dol. tai jis praras daug mažiau. 
Štai: už pirmuosius 300.00 dol. 
uždirbtus jis praranda 150.00 dol. 
Teisingai? Toliau: už sekančius 
uždirbtus 300.00 dol. jis praran
da 300.00 dol. iš savo pensijos. 
Iš viso darbininkas -- pensinin
kas dabar prarado 450.00 dol.

Daleiskime, kad abiejais at
vejais pensininko pensija buvo 
100.00 dol. per mėnesį. Pirmuo
ju atveju jis prarado 800.00 
dol. (8 mėn. po 100.00 dol.). 
Antruoju atveju jam iš bendros 
metinės pensijos sumos bus at
skaityta tik 450.00 dol.

štai ir matome, kad naujoji 
taisyklė palengvina pensinin
kams, kurie dirba ir net skatina 
juos daugiau uždirbti.

r

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Laie Dr. 

Cleveland 24

I
A. Rūkštelės paroda

i Detroite
Detroito Lietuvių Kultū-

, ros Klubas ruošia dail. An- ' 
tano Rūkštelės meno paro
dą, kuri įvyks kovo 5 d., 
sekmadienį, Tarptau t i n i o 
Instituto patalpose. Parodos 
atidarymas bus 4 vai. p. p., 
tačiau svečiai galės pradėti 
parodą lankyti 2 vai. Paro
dos lankymas nemokamas. .

Bus išstatyta lietuvišką 
gyvenimą liečiančių figūri- 

Jnių kompozicijų, lietuviškų 
1 ir nelietuviškų peizažų, ne- 
1 turmortų ir k., viso apie 40

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINE
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

— 11 ■■■■■■ —............... .1 .1.11. ■■ ■ I Igl

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

FEB. 16th THROUGH FEB. 26th

gins
Motin** e*

EvMings ot

CIRKO
LAIKAS

RYTINIAI PASIRODYMAI
SATURDAYS, FEB. 18 & 25 - $2.50-2.00-1.50

Momingt <rt 10:15

VAKARO
WEEKDAYS, F*b. 16, 20, 21, 22, 23 

$3.00-2.50-2.00-1.50
FRIDAYS & SATS., Feb. 17, 18, 24 B 25 

$3.50-3.00-2.50-2.00-1.50

PIETINIAI
WEEKDAYS, Feb. 21 & 24 - $2.00-1.50

WASHINGTON'S BIRTHDAY, Feb. 22 
$3.00-2.50-2.00—1.50 

SATURDAYS, Feb. 18 & 25 
$3.50-3.00-2.50-2.00-1.50

SEKMADIENIO PASIRODYMAI
Benefit American Cancer Sodely 

FEB. 19—1:30 A 5:30 FEB. 26 — 2:15
$3.50-3.00-2.50-2.00-1.50

2:15

8:15

i

SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURE O TO

• 10000

t
k HOME AND J
F REMODEUNO LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE I
JAKUBS & SON

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 14763

936 East 185 SI.
KE 1-7770



DIRVA
^r« 1® 1961 m. vasario 15 d.

Krivūlės Klubo sukaktis

KAS IR KUR?
Dainų šventėj dalyvaus ir 
JAV vyriausybės atstovai

JAV ir Kanados antrą j ai 
dainų šventei rengti komi
tetas energingai dirba ir rū
pinasi vispusišku dainų 
šventės pasisekimu.

Dainų šventėj dalyvauti 
yra užsiregistravę 28 chorai 
su 1100 choristų. Visiems 
u ž si r egistravusiems cho
rams yra išsiuntinėtas dai
nų šventės reportuaras.

Prie komiteto yra suda
rytos pagelbinės komisijos: 
informacijos, kuriai vado
vauja St. Daunys, bilietų — 
Z. Dailidka, svečių pakvieti
mui — Vaičiulis.

Šioje šventėje, be kitų 
chorų, dalyvauja Kanados 
ir JAV visi aukštesnio me
ninio lygio chorai, vadovau
jami mūsų žymesniųjų mu
zikų.

Numatoma, kad antroji 
dainų šventė savo programa 
ir pasirodymu pralenks bu
vusią pirmąjį dainų šventę.

Į dainų šventę yra pa
kviesti JAV vyriausybės at
stovai. Du vyriausybės na
riai jau yra davę sutikimą 
atvykti į dainų šventę ir 
dalyvauti jos iškilmingame 
atidaryme bei bankete.

Pagal turimas žinias, ko
mitetas džiaugiasi, kad visi 
užsiregistravę chorai su vi
su nuoširdumu ir rimtumu 
dirba ir rengiasi dainų šven
tei.

Antroji JAV ir Kanados 
dainų šventė įvyks liepos 2 
d. moderniškose Amfiteatro 
patalpose, kuriose bus gali
ma laisvai sutalpinti 15,000 
žmonių,

• L. Kančauskas, Dirvos fo 
to bendradarbis iš Los An 
gėlės, perėmė vieną fot( 
studiją Hollywoode ir pra 
deda pastoviai toje srityje 
dirbti.
• Kostas Januška, iš Chica
gos, ir šiais metais užsakė 
Dirvą savo artimiesiems j 
Vokietiją.
• New Yorko Lietuvių Na
mų organizacinį komitetą 
sudaro; adv. F. Alexis, šios 
idėjos iniciatorius R. Kezys, 
Maspetho Piliečių Klubo 
pirm. P. Lisauskas, Liet. 
Inžinierių-Architektų S-gos 
atstovas inž. A. Novickis, 
Brooklyno Piliečių Klubo 
pirm. A. Vakselis ir buhal
terijos žinovas V. Vebeliū- 
nas. •

Komiteto sąstatas bus 
plečiamas įtraukiant paty
rusius asmenis LN organi
zavimo darbą vykdyti.

Poniai ANGELEI VAKAUZIENEI, sesėms 
DALEI, VALENTINAI ir GIEDREI, ir broliui 
VAIDOTUI, mylimam vyrui ir tėveliui

VALENTINUI VAKAUZAI mirus, 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Bostono "Baltijos’’ ir "Žalgirio’’ Tuntai

V. s. LIDIJAI ČEPIENEI, s. MYKO- 
LUI MANOMAIČIUI, inž. EUGENIJUI 

MANOMAIČIUI ii • artimiesiems,
jų mylimam tėveliui š. m. sausio mėn. 28 d. staiga 
mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

Bostono "Baltijos” ir "Žalgirio** Tuntai

• Stepo Zobarsko nauja 
knyga vaikams išeis dar 
prieš Valykų šventes. Atsi
menant vaikų lietuviškos li
teratūros stoką, knyga la
bai laukiama.
• Henriko Nagio eilėraščių 
rinkinį ”Mėlynas sniegas** 
išleido Lietuvių Enciklope
dijos leidykla. Leidinys ap
ima kūrybą 1951-1960 m. 
Išspausta 500 egz., kaštuoja 
$2.00.
• Atsiųsta paminėti "Kny
gų Lentyna” Nr. 5 (119). 
Tai už 1960 m. rugsėjo-spa
lio mėnesius lietuviškų lei
dinių apžvalga, redaguoja
ma A. Ružancovo ir dabar 
leidžiama Vytauto Sauliaus.

• Tautinės Sąjungos seimas 
įvyks Chicagoje gegužės 
27-28 dienomis.
• St. Vilinskas, iš Windsor, 
Conn., ir šiais metais užsakė 
savo artimiesiems Dirvą į 
Vokietiją.
• T. Blinstrubas, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• E. Balceris, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė ir $5.00 auką.

Tai buvo lygiai prieš 10 metų, kada Anglijoje, tautinio meno 
parodoje, kur buvo ištatyti ir lietuvių tautiniai dirbiniai. Tokias 
parodas, kur tik begyventų lietuviai, norėdami supažindinti su savo 
tautine kultūra, kruopščiai paruošia ir visad susilaukia iš kita
taučių didelio Įvertinimo.

Paterson
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 19 d. Iš ryto 
10 vai. 30 min. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, 147 
Montgomery Place, bus pa
maldos už tėvynę. Gi 3 vai. 
p. p. Our Lady of Lourdes 
mokyklos salėje, Butler St. 
(prie River ir Lyon St.) 
įvyks iškilmingas susirinki
mas. Kalbės visuomeninin-

Šen. Frank J. Lausche kalba Vasario 16 minėjime Clevelande, 
kurio kalba buvo krupštus Lietuvos istorijos peržvelgimas ir so
vietinių klastų vaizdus iškėlimas. Senatoriui kalbant, apie 700 
klausytojų, jo kalbą kelius kartus pertraukė ilgomis ovacijomis.

J. Garlos nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
Inž. Juozas Dačys, išrinktas 
Tautinės Sąjungos skyriaus 

valdybos pirmininku

Vasario 12 d. įvykęs Tau
tinės Sąjungos narių susi
rinkimas išrinko naują 1961 
m. valdybą: inž. J. Dačys — 
pirm., inž. E. Cibas — vice- 
pirm., T. Janukėnas — se
kretorius, A. Vilėniškis — 
namų adm., Petras Ausie- 
jus — kasininkas. Kandida
tai: Juozas Geclmintas ir P. 
Račkauskas.

Vasario 16 Gimnazijos 

kė Emilija čekienė iš Brook- 
lyn, N. Y. Meninę dalį .iš
pildys viešnia iš Philadel- 
phijos — smuikininkė Bri
gita Pompolytė, akordeonu 
pagros ką tik iš Vokietijos 
atvykęs Jonas Stankaitis. 
Be to, dainuos mergaičių 
kvartetas, bus piano muzi
kos, deklamacijų ir kt. Pro
grama graži, įvairi ir įdomi.

Tą dieną visi Patersono, 
Cliftono, Passaic, Fair 
Lawn, Bloofieldo, Maywoo- 
do ir artimesnių bei tolimes
nių vietovių lietuviai kvie
čiami šiame minėjime daly
vauti. Įėjimas laisvas ir ne
mokamas.

Šventės Rengimo 
Komitetas

SLIDINĖJIMO RUNGTY
NĖS KANADOJE

Kviečiame lietuvius slidi
ninkus, iš toli ir arti, atvyk
ti ir dalyvauti Toronto Vy
ties adarose slidinėjimo pir
menybėse.

Rungtynės įvyks kovo 
11-12 d. Colling\vood, Ont., 
Blue Mountain Klube. Bus 
pravestos slalomo ir pakal
niui su keletą vartų lenkty
nės. Dalyviai renkasi šešta
dienį ir sekmadienį, 12 vai. 
prie rO" kalno keltuvo.

Tikimasi sulaukti slidi
ninkų iš Detroito, Chicagos 
ir Montrealio. Dėl platesnių 
informacijų rašykite: J. Jo
naitis — 210 Oakmount 
Avenue, Toronto 9, Ont., 
Canada.

ratelio vadovu perrinko Le
oną Lendraitį.

Revizijos komisija: S. 
Kontautas — pirm., A. Dil
ba ir Ig. Vilėniškis nariai.

Visuotiniam susirinkime 
valdybos pirm. A. Matjoška 
padarė išsamų veiklos pra
nešimą.

Skyriaus ekonominė pa
dėtis gerėja, nes namas be
turi $750.00 morgičinės sko
los. Vasario 16 Gimnazijai 
ratelis 1960 m. pasiuntė 
$300.00. šiuo metu ratelis 
turi 26 rėmėjus.

• Bostono L. N. Fondo at
stovybė pradėjo vajų. Fon
dui aukojo:

Po $10.00 — L. Lendrai- 
tis, J. Kapočius, Tautinės 
Sąjungos skyrius, Ignas Vi
lėniškis.

Po $5.00' — J. Vaičaitis, 
A. Dilba, A. Matjoška, A. 
Vilėniškis, J. Kalvaitis, S. 
Kontautas, J. Vaičjurgis, J. 
Dačys, L. Izbickas.

L. N. Fondo Atstovybė, 
sekmadienį, vasario 19 d., 
tuoj po Vasario 16 d. minė
jimo, Tautinės Sąjungos na
muose rengia, arbatėlę. Vi
sus kviečia atsilankyti.

• Vasario 16 d. minėji
mas įvyks vasario mėn. 19 
d., 2 vai., Thomas Park sa
lėje. Kalbės K. Bielinis. Me
ninėje programoje parapi
jos choras ir k. Rengia ALT 
Bostono skyrius.

PAIEŠKOMI
Balčiulis, Domininkas, kilęs iš 

Panevėžio, mirė 1960 m. Ca- 
nastota, N. Y., buvo gyvenęs 
Chicagoje, Prašomi atsiliepti jo 
giminės ar pažĮstami, Jo palikto 
turto reikalu.

Banionis, Jonas, Juozas, ir 
Jurgis, ir Banionytė, Marijona, 
Prano vaikai, gyveno Bostone

Beikša, Petras, Jurgio sūnus, 
iš Urklonių km., Valkininkų vai.

Kriščiūnų šeima su dukra Laima, nesenai atvykusia iš Lietuvos. Iš kairės: Janina, Eigija Laima 
Antanas ir Albinas. ’ *una*

Vasario 27 d. sueina pen- 
keri metai, kai pasitraukę 
iš savo krašto buvusieji Ne
priklausomos Lietuvos poli
cijos tarnautojai, gyvenan
tieji Chicagoje, įsisteigė 
klubą "Krivūlė”.

Klubas yra nepartinis ir 
nepolitinis. Jame dalyvauja 
visų rūšių buvusios Nepri
klausomos Lietuvos polici
jos tarnautojai. Klubo tiks
lai : palaikyti tautinę vieny
bę ir tarpusavį solidarumą, 
rūpintis šelpimu esančių 
materialiuose nedatekliuose 
buv. polic. tarnautojų, rink
ti žinias apie žuvusius ir mi
rusius polic. tarnautojus, 
rinkti istorinę medžiagą 
apie buvusią Lietuvos poli
ciją, rūpintis mirusiųjų 
buv. policijos tarnautojų 
kapais.

Šiuo laiku klubo šeima 
yra nemaža ir jau penkeri 
metai, kaip gražiai reiškiasi 
savitarpynėje veikloje. Klu
bas yra pasireiškęs savišal
pos darbe, šelpęs savo kole
gas, gyvenančius Berlyne ir 
Vakarų Vokietijoje.

Laikas nuo laiko yra da
roma klubo narių susirinki
mai aptarimui įvairių klubo 
reikalų. Po susirinkimų pa
daroma kavutė su meninė
mis programomis. Vasarą 
klubas suorganizuoja šeimi- 
niškus išvažiavimus į gam
tą. Tokiomis progomis buvę 
Lietuvos policijos tarnauto
jai turi progos susitikti su 
savo kolegomis, pasidalinti

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

Jakelevičienė - Keršytė, Ele
na, Grigo duktė, Iš Giraitės km., 
Varėnos vai., vyras Jakelevi- 
čius, Jonas.

Matulzienė -Tarailaitė, Tere
sė, Jono duktė

Matulis, Antanas, Stepšienės 
brolis, gyveno gal BrooklynN. Y.

Navickas, Mikas, ir jo sesuo 
Žldelienė (Židelis), Emilija, Juo
zo .vaikai, iš Palkabalio km., 
Varėnos vai.

Norgilas, Antanas, Juozo sū
nus, iš Kivylių km., Vainuto vai.

Ragickas, Jonas ir Vincas, ir 
jų sesuo Jieva, Jurgio ir Jlevos 
vaikai, iš Barzdų km.

Šleivis, Povilas, Jono sūnus, 
iš Viktariškių km.

Stepšys, Antanas ir Kazys 
Varinauskas, Juozas ir Pra

nas, iš Kulių vai.
Vilkas, Kazimieras, Andriaus 

ir Magdės sūnus, iš Taurakie- 
mlo km., Pakuonio va!., Kauno 
apsk.

Židellenės (Žldelis) - Navic
kaitė Emilija, ir jos brolis Na
vickas, Mikas, Juozo vaikai, iš 
Palkabalio km., Varėnos vai..

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Įspūdžiais ir gražioje nuo
taikoje praleisti laiką.

Klubas "Krivūlė” kiek
vienais metais daro paminė
jimus buv. Lietuvos polici
jos šventės — Angelų Sar
gų dieną. Ta diena yra ir 
klubo šventė, šventės minė
jimas pravedamas iškilmin
gai. Atlaikomos pamaldos, 
pasakoma tai dienai skirtas 
pamokslas. Po pamaldų 
įvyksta iškilmingas minėji
mas su atitinkama paskaita.

šiuo laiku klubo "Krivū
lės” valdybai pirmininkauja 
Jonas Juodvalkis.

A. Janukaitis

PHILADELPHIA
Atvyko iš Lietuvos

Albinas ir Janina Kriš
čiūnai Naujųjų metų išva
karėse sulaukė dukters Lai
mos. Laima lankė Jablons
kio gimnaziją (kampas Auš
ros ir žemaičių gv.) ir šie
met jau būtų ją baigusi. 
Dabar, nemokant anglų kal
bos, mokslas truputi susi- 
trukdys.

Jos klasėje iš 20 mokinių, 
tik 2 nepriklausė komjauni- 
mui. Pažymėtina, kad ame
rikiečių konsulatas teiravo
si ar Laima nepriklausė 
komjaunimui. Ar būtų da
rytos kokios išvados, jei bū
tų priklausiusi, sunku spėti. 
Mokiniai nejunta mokytojų 
palankumo ar nepritarimo 
k o m u n istinei santvarkai. 
Tačiau įrašai Laimai pado
vanotoje knygoje, liudija 
mokytojų nuotaikas. Atsi
kviesti dukrą tėvams Kriš
čiūnams padėjo nemažos iš
laidos ir buvęs vicepreziden
tas Nixonas, kurs lankyda
masis Maskvoje, buvo nu
vežęs Chruščiovui sąrašą 
atkviestinų asmenų.

Kriščiūnai, įsikūrę tik ne
senai nusipirktame name, 
augina dar sūnų Antaną ir 
dukrą Ligi ją.

Laima, atsilankiusi į vie
ną didesnę maisto krautuvę 
stebėjosi, kad čia kaip pa
rodoje.

Linkime mielai 'Laimai 
prigyti laisvoje Amerikoje 
ir neužmiršti buvusių mo
kytojų linkėjimų: meilės 
gimtajai žeimei ir jos kal
bai.

Tautinės Sąjungos skyriaus 
valdyba

Išrinkta 1961 m. Tautinės 
Sąjungos skyriaus valdyba 
pasiskirstė pareigomis: J. 
Česonis — pirm., A. Jonys 
— vicepirm., A. Impolevi- 
čius — sekret., P. Didelis — 
ižd. „ir L. Surkevičius — na
rys. Džiugu, kad Surkevi
čius nesenai su šeima atvy
kęs iš Argentinos, aktyviai 
jungiasi į lietuvišką gyve
nimą. P. M.
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