
4222 Euclid Str 
E«Chicago, Ind*

Nr. 24

DIRVA
SOVIETAI VĖL AŠTRINA BERLYNO PROBLEMĄ
Vakarų Vokietijos vy

riausybė paskelbė, kad so
vietai vėl aštriną Berlyno 
klausimą: praeitą savaitę 
Bonnai įteiktoje notoje 
Kremlius pareiškė, kad bet 
koks "laikinis” Berlyno pro
blemos sprendimas turįs 
yesti į eventualų Vakarų 
Berlyno pavertimą demili
tarizuotu, laisvu miestu, 
kaip tai yra siūlęs Chruščio
vas 1958 metais.

Sovietų notoje buvo kar
tojamos jau anksčiau sovie
tų skelbtos "pagrindinės 
koncepcijos", pagal kurias 
dvi vokiečių valstybės turė
tų būti "oficialiai patvirtin
tos", t. y. visiems laikams 
padalintos separati n ė m i s 
taikos sutartimis. Separati- 
ne sutartimi sovietai per
duotų rytinės Vokietijos ko
munistams "sausumos, van
dens ir oro kelių kontrolę” į 
Berlyną. Toji separatinė su
tartis, kaip sakoma sovietų 
notoje, "išspręstų Vakarų 
Berlyno klausimą, sutei

Britų liūtas jaučia svylant uodegą...

Rodezijoj krizė aštrėja
Rodezijos krizė, galinti iš

virsti sunkia tarptautine 
problema, dar paaštrėjo, 
kaimyninei Pietų Afrikos 
Unijai pažadėjus vispusišką 
paramą federacijos premje
rui Welensky, kuris turi 
"bendromis pastangomis su 
Pietų Afrikos Unija ginti 
baltųjų civilizaciją” * savo

prasidėjo praeitą 
Britanijos vyriau-

baltųjų 
krašte.

Krizė 
savaitę, 
sybei paskelbus planą pra
plėsti afrikiečių atstovavi
mą šiaurinės Rodezijos le- 
gislatūroje. Planas sukėlė 
nepasitenkinimą tiek negrų, 
tiek baltųjų tarpe: pirmieji 
nepatenkinti permažu at
stovavimu, antrie j i priešin
gi jo padidinimui.

šiaurinė Rodezija ir Nija- 
sija yra britų protektoratai, 
kurie sujungti federacijon 
su savivaldą turinčia Pietų
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kiant jam laisvo miesto sta
tusą”, "nustatytų” Vokieti
jos sienas ir "teisiškai su
reguliuotų visas problemas, 
susijusias su taikos sutarti
mi”.

Rusai gerai žino, kad trys 
Vakarų valstybės — JAV, 
Britanija ir Prancūzija — 
yra lygiai atsakingi partne
riai derybose dėl Berlyno 
ateities. Bet dabar, tuo 
klausimu kreipdamiesi tie
siog į Bonną, rusai sustip
rino įspūdį, jog jie norėtų 
tiesioginių derybų su Vaka
rų Vokietija, šis momentas 
buvo Chruščiovo iškeltas 
Bonnos ambasadoriui pra
eitą gruodžio mėnesį, bet 
t uo metu nebuvę aišku, ar 
Chruščiovas rimtai tokį pa
siūlymą kėlęs. Iš dabarti
nės notos aiškėja, kad 
Chruščiovas iš tikrųjų sie
kia nustumti šalin Vakarų 
valstybes, ieškodamas ke
lių atiduoti komunistų kon- 
trolėn visą Berlyną.

Notoje Kremlius taip pat

Rodezijos kolonija.
Federacijos prem j e r a s 

Welensky pareiškė, kad jis 
prašysiąs parlamento įgalio
jimų kovoti su bet kokiais 
k o n stitucijos pakeitimais, 
kurie galėtų "atimti valdžią 
iš atsakingų žmonių”, šiuo 
metu šiaurinės Rodezijos 
parlamente iš 22 atstovų tik 
8 yra negrai.

Pietų Rodezijoje paskelb
ta nuolatinė policijos pa
rengtis, pašaukti 5,000 at
sarginių, kuriems išdalinti 
ginklai.

Pietų Afrikos Unija, ku
ri remia segregaciją, jau 
nuo seno turi įtakos baltųjų 
dominuojamai Pietų Rode- 
zijai. Ta įtaka dar labiau 
padidėtų, jei premjeras We- 
lensky įvykdytų grasinimus 
atsiskirti nuo Britanijos.

Cleveland, Ohio

pabrėžęs Maskvos pažiūrą, 
kad nesą ryšio tarp Vokie
tijos taikos sutarties ir nu
siginklavimo. Jis siūlęs 
Adenaueriui tuos klausimus 
išskirti. Kancleris Adenau- 
eris gi visą laiką reikalauja, 
kad bet kokios derybos su 
sovietais būtų pradedamos 
nuo nusiginklavimo proble
mos.

Vak. Vokietijos vyriausy
bės kalbėtojas pastebėjo, 
kad sovietų notos tonas bu
vęs "draugiškas”, tik, kal
bant apie Vakarų Vokieti
jos nusiginklavimą, jis per
ėjęs į "polemišką”. Vakarų 
Vokietijos ginklavimas, no
toje sakoma, kelias baimę 
ypač Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje ir sudarąs įspūdį, 
jog esą planuojama Vokie
tijos problemą vieną dieną 
spręsti jėga.

Nepasitenkinimas Jungt. 
Tautomis

Kitu laišku Sovietai pa
reiškė Jungtinių Tautų se
kretoriatui n e p asitenkini- 
mą, kad nuo jų esanti sle
piama informacija, kaip pla
nuojama vykdyti paskutinę 
Saugumo Tarybos rezoliuci
ją, leidžiančią karinę jėgą 
Konge, jei prireiktų sustab
dyti ten pilietinį karą.

Sovietai taip pat norį 
aiškiai žinoti, kas bus pa
daryta belgų personalui iš 
Kongo išvaryti. Belgų Kon
ge šiuo metu vėl priskaho- 
ma apie 20,000 ir jie faktiš
kai administruoja visas ne- 
komunistų kontroliuojamas 
sritis.

Prokomunistui Gizengai 
ištikimi kariuomenės dali
niai, kaip vienas JT kalbė
tojas pareiškė, pastebėti 
Kasai provincijos sostinės 
L u 1 u a b urgo apylinkėse. 
Jungt. Tautų komandos vie
netai (ganiečiai) pasiųsti į 
tą apylinkę, kad ”būtų iš
vengta kautynių” tarp pro- 
komunistų ir Lulouaburgo 
įgulų, kurios esančios išti
kimos Leopoldvilės režimui. 
Čia, kaip tikima, Jungtinių 
Tautų Komandai gali tekti 
įsivelti į kautynes, remian
tis paskutiniaisiais Saugu
mo Tarybos įgaliojimais.

• JAV vyriausybė pa
skelbė atsakymą "susitai
kymo” su Kuba tarpinin
kams, pareikalaudama lais
vų rinkimų Kuboje. Pasta
ruoju metu eilė diplomatų, 
jų tarpe Peru atstovybė, 
pradėjo ieškoti kelių JAV 
ir Kubos ginčui likviduoti. 
Valstybės departa m e n t o 
nuomone, Castro geriausiai 
parodytų savo gerą valią, 
atstatydamas gyventojų 
laisves ir teisę apsispręsti 
ateitį.

Ramus Žemaitijos miestelis Akmenė šiandien yra virtęs Lietuvos stambia cemento gamykla ir ke
tinama dar labiau išplėsti, nes jo gaminiai yra labai naudingi Rusijai, kuri beveik visą produkciją pa
siima. Štai pavyzdinė Akmenės gatvė ir tipiškas^ didelis sieninis laikrodis (rusiškos gamybos), pri
menąs darbininkams nesivėluoti į darbą.

Kolonijinės statybos Lietuvoje
Trys Lietuvoje vykstančios di

džiosios statybos yra svarbiausių 
S. S. S. R. statybų sąraše. 
Tai ties Vieviu statomoji šilu
minė elektros jėgainė. Akmenės 
cemento gamykla ir Kėdainių 
chemijos kombinatas (t. y., ties 
Slikįų geležinkelio stotim pra
dėtas statyti superfosfato ir kitų 
mineralinių trąšų fabrikas).

Tų statybų laikymas S. S. S. R. 
statybomis įsakmiai reiškia, kad 
tas Įmones statosineLietuva.net 
gi ne susovietinta Lietuvos res
publika, ne tos respublikos or
ganai, bet "didysis brolis", tai 
yra, bolševikinė rusų imperija, 
ir ji statosi tas įmones savo 
reikalams, tik daro tai Lietuvos 
žemėje, visiškai panašiai, kaip 
prancūzai statė įmones Alžyri- 
joj ar kitose Afrikos arba Azi
jos kolonijose, kaip Belgai sta
tė įmones bei įrengė kasyklas. 
Konge ir tt. Ir bolševikinė rusų 
imperija, kaip ir anos koloniji
nės valstybės, naudoja ne tik ko
lonijos žemę, bet ir kolonijos 
darbo jėgas, ir galimas dalykas 
dalį gamybos parduos pačioje ko
lonijoje (ypač elektros).

Kolonijos "gubernatorius" 
Sniečkus neseniai Maskvoj išti
kimai pareiškė "Mes visiškai 
remiame vyriausybės priemo
nes, kuriomis siekiama sparčiau 
vystyti mineralinių trąšų pra
monę. Savo ruožtu darysime vis
ką, kad būtų greičiau atiduota 
naudoti Kėdainų superfosfato ga
mykla".

Statyboje susiduriama ir su 
kliūtimis, tipingomis koloniji
nėms statyboms, būtent, su vi
sokiais nesklandumais, nesude.- 
rinimais, uždelsimais. Viena iš 
darbų vykdytojų pareiškė repor
teriams, kad "Jeigu padėtis ne
pasikeis, svarbiausieji gamybi
niai objektai gali būti perduoti 

pavėluotai. Kol kas tūpčiojame 
beveik vietoje".

Kitas inžinierius sako, kad į- 
rengimų montuotojai nepaslan
kūs. "Statybos ministerijos tech
nologinių įrengimų ir metalinių 
konstrukcijų montavimo trestas 
pernai teatliko vos pusę numaty
tų darbų. Šiemet reikės padaryti 
keturis kartus daugiau. Tačiau 
pagyvėjimo nesijaučia. Pats lai
kas jaugaminti sieros lydymo vo
nias ir degimo krosnis, rezervu
arus rūgšties sandėliui, kitus į- 
rengimus. Sausis pasibaigė -- 
darbai nepradėti."

Dar vienas inžinierius (vis vie
tiniai, lietuviai) pasakoja: "Pa
grindinis mūsų įrankis -- kastu
vas. Pasiuntė mus čia valdyba ir 
pamiršo. T rūksta mechanizmų".

Reporteriai mato, kad sunkve
žimis atvežė betoną iš Kėdainių, 
iš už maždaug 10 kilometrų, jau 
bestingstantį. Klausia, kodėl be
tonas vežamas iš Kėdainių, kai 
čia pat, už kilometro yra nauju
tėlis, ką tik užbaigtas naujas be
tono fabrikas, kuris Naujų Metų 
išvakarėse "davė pirmąjį betono 
kubą". Pasirodo, kad tiek tas nau
jasis fabrikas ir tedavė. Reikėjo, 
mat, prieš Naujus Metus pa
skelbti, kad pastatytas fabrikas. 
Bet jo įrengimai tebėra "ne vi
siškai sukomplektuoti"...

SIŪLO NAUDOTI MIESTŲ
ATMATAS ŽEMEI TRĘŠTI

Inžinierius (urbanistas) St. 
Stulginskis (jau nepriklausomy
bės laikais kėlęs nemaža miestų 
tvarkymo klausimų) nurodo, kad 
Lietuvoje miestų atmatos per 
kanalizaciją nuleidžiamos į upes 
ar net ežerus ir tos atmatos 
ne tik neduoda jokios naudos, 
bet dar vandenį užteršia. O vien 
Vilniaus ir Kauno atmatomis esą 
būtų galima gerai patręšti 
kasmet bent 45,000 ha žemės 
(26,000 tonų azoto, 800 tonų fos
foro rūgšties, 600 tonų kalio ir 
28,000 tonų organinių medžia
gų). Siūlo įrengti atmatų kom- 
postavimo įmones visuose di
džiuose miestuose.

KAIRĖJE: Bostone įvykusiame 
Vasario 16 minėjime meninę 
programą išpildė Bostono lietu
vių tautinių šokių grupė, pra
dedant visai mažiukais ir bai
giant gimnazistais. Viso dalyvavo 
48 šokėjai paruošti O. Ivaškienės. 
Be to, dalyvavo ir šv. Petro pa
rapijos choras, vadovaujamas 
komp. J. Kačinsko. Aukų surinkta 
1,615 dol.

R. Bričkaus nuotrauka

MIZARA GADINA "TAIKOS 
KOMITETO" REIKALUS

R. Mizara, bolševikų apašta
las Brooklyne, parašė Lietuvon 
laišką metinės nuo savo grįžimo 
Amerikon sukakties proga. Dės
tydamas, kaip jam tenai buvę 
gera (jis ten buvo visos ponijos 
svečias), jis parašė, kad "Lie
tuvoje žmonės gyvena ramiai, 
jų nervų nieks neardo, karo grės
mėmis nieks negąsdina". Blo
giau esą Amerikoj, nes čia gu
bernatorius Rockefelleris norė
jęs suraginti visus įsirengti slėp
tuves nuo atominių bombų.

Vadinasi, Mizara pripažino, 
kad nieks iš vadinamųjų im
perialistų bei kapitalistų karu 
negraso. Graso karu, matyt, tik 
bolševikija, jeigu Amerikoj ten
ka galvoti, kaip nuo to apsisau
goti. O Matulio - Tilvyčio "tai
kos komitetas" visai kitą giesmę 
gieda (pagal Chruščiovą), ir nuo
lat gąsdina žmones, kad kažkoki 
kapitalistai ir imperialistai tiek 
tik ir težino, kad galąsti dantis 
kaip čia karą pradėjus.

Dabar Lietuvoj kils klausi
mas, kas gi geriau žino Ame
rikos užmačias: ar Matulis su 
Tilvyčiu (kurie sako, kad Ame
rika kėsinasi kariauti), ar Miza
ra, kuris Amerikoj gyvena ir 
sako, kad Lietuvai nieks karu 
negraso, o Amerika tik pati už
puolimo bijo.

SUDARINĖJA "PALANKIĄ"
NUOMONĘ APIE NAUJĄ JAV 

VYRIAUSYBĘ
Bolševikinė spauda Lietuvoje 

pilna pabrėžimų (taip buvo bent 
iki vasario vidurio), kad nauja
sis Amerikos prezidentas ir jo 
vyriausybė bus labai sukalbama 
su "socializmo šalimis". Visi 
"pažangieji" korespondentai lie
tuviai iš Amerikos džiaugiasi, 
kad dabar jau "jų gatvėn ateinąs 
kermošius". Nesubolševikėjusi 
lietuviai tas žinias Lietuvoje 
priima skeptiškai, bet kyla juo
se ir susirūpinimas, ar kartais 
tie "pažangiųjų" džiūgavimai ir 
pagrindo neturi.

• Britų mokslininkas L. 
S. B. Leakey paskelbė, kad 
Tanganikoje, rytinėje Afri
koje, atradęs seniausius 
mokslui žinomus žmonijos 
nario likučius, kurie esą, 
žymiai senesni”, negu ligi 
šiol žinomi ”Nutcracker 
Man” likučiai, kurių amžius 
skaičiuojamas 600,000 me
tų.

statosineLietuva.net
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IŠ Vasario 16 minėjimo Los Angeles. Pirmoj eilėj sėdi: Tumas su ponia, kun. J. Kučingis, konsulas 
dr. Bielskis ir kviestiniai svečiai. L. Kančausko nuotrauka

PERŽIŪRĖKIME SAVO VEIKLĄ IR PAPILDYKIME 
JAUNESNĖMIS JĖGOMIS

Lietuvos konsulo dr. I. Bielskio kalba Vasario 16 proga
Los Angeles lietuvių susirinkime

Mūsų veiksnių tarpe per ma
žai kalbama apie veiklos prie
monių tikslingumą, apie reikalą 
pagyvinti, patobulinti veiklos 
metodus kaip kad to reikalauja 
nuolat besikeičiančios aplinkybės 
ir sąlygos.

Tarptautinė padėtis žymiai pa
sikeitė. Iškilo naujos ir net vi
sai netikėtos problemos. Lietu
vos laisvinimo reikalai pata
po bendros laisvinimo problemos 
dalimi. Tą padėties pakitė
jimą geriausia matome iš kai 
kurių įvykių Jungt. Tautų plenu
me, įvykusiame praeitą rudenį 
New Yorke. Komunizmo apašta
lai ten triukšmingai iškėlė kolo
nizmo panaikinimo klausimą. 
Chruščiovas, nusimovęs batą, 
daužė stalą ir šaukė, kad Ru
sijoje kolonijų nėra.

Į Chruščiovo melus atsakė vi
sa eilė atstovų, nurodydami,kad 
tikrenybėje Rusija dabar yra di
džiausia kolonizatorė, ir išvardi
jo tris valstybes, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kaip naujausias 
Rusijos kolonijas. Taip Chruš
čiovo melus atrėmė Anglijos 
atstovas David Ormsby - Gore, 
Australijos premjeras Robert 
Gordon Menzies. Stipriai pasisa
kė prieš naująjį Rusijos kolo- 
nizmą Irano atstovas Dr. Mehdi 
Vakil, Argentinos atstovas Ma
rio Amadeo. O Hondūro atstovas 
Francisco Milia Bermudez ypač 
ryškiai atsakė Chruščiovui, pa
žymėdamas: kuomet Chr. šaukia 
prieš kolonizmą, nešantį ne
laimes ir kančias pavergtoms 
šalims, "mūsų mintys skrenda 
pas Lietuvos žmones ir taip pat 
visos eilės kitų kraštų žmo
nes, kurių valstybes Sovietų 
Sąjunga su savo komunistiniuko- 
lonizmu pavergė".

Taip pat griežtai pasireiškė 
prieš senąjį ir komunistų nau
jąjį kolonizmą Kolumbijos, Nige
rijos, Airijos, Malio Federaci
jos, Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Italijos, Kongo, Tailando ir 
kelių kitų valstybių atstovai.

Čia dar norėčiau pacituoti kai 
kurių reikšmingesnius pasisaky
mus. Australijos premjeras Ro
bert Menzies savo kalboje pažy
mėjo: "Tai yra komunistų vado 
pilna veidmainystė, kuomet jis 
smerkia kolonizmą lyg Vakarų 
blogybę kuomet tikroji tiesa ro
do, kad didžioji kolonizmo pa
jėga yra pati Sovietų Sąjunga".

Filipinų atstovas Francisco 
Delgado pažymėjo: "Mes kalbė
jom, diskutavom, ginčijomės su 
amerikiečiais, kuomet buvom 
JAV, pavaldiniais. Ir tas viskas 
buvo be blogų pasėkų, ^domukas, 
atsitiktų su lietuvių, latvių ar 
estu, jei jisai pabandytų Chruš
čiovui prieštarauti. Suprantama, 
mes žinom, kas atsitiko su 
vengru, kuris jam prieštaravo".

Kanados atstovas J. G. Diefen- 
baker, pareiškė: "Aš- statau 
šiuos klausimus: kiek-gi žmonių 
išlaisvino Sovietų Sąjunga? Argi 
mes galime pamiršti kaip viena 
pokarinių Sovietų Sąjungos kolo
nijų prieš ketverius metus ban
dė išsilaisvinti, ir kokios buvo 
tų pastangų pasėkos? Kaip mes 
galime suderinti Vengrijos 1956 

metų sukilimo tragediją, su 
Chruščiovo pareiškimu, kad buvę 
kolonizmo. pavergti žmonės tu
rėtų galimybę tvarkytis savo 
šalyje pagal savo valią ir pasi
rinkimą? Okaip su Lietuva, Es
tija ir Latvija?... Aš prašau So
vietų Sąjungos Ministrų Tarybos 
pirmininką, kad jisai suteiktų 
tautoms, esančioms jodominaci- 
joje, laisvų rinkimų teisę. Su
teiktų joms progą visiškai lais
vai apsispręsti kokią valdžią 
vai apsispręsti kokią valdžios 
formą jos norėtų".

Ispanijos atstovas Don Jose de 
Leąuerica pareiškė: "Sovietų 
grėsmės pavojus nesiriboja vien 
Afrika, tas prasidėjo pačioje Eu
ropoje... Geriausias teritorinių 
teisių paniekinimo pavyzdys yra 
Vokietijos okupavimas ir padali
nimas. Nagi. Pabaltijos val
stybių, Estijos ir Lietuvos, li
kimas mums yra visiškai mato
mas".

Kinijos Respublikos atstovas 
Tingfu F. Tsiang, atsakydamas 
į Chruščiovo kalbą pažymėjo: 
"Pradėdamas siūlomą progra
mą, tegul jisai duoda pasau
liui' pavyzdį, likviduodamas so
vietinį kolonizmą. Tegul jisai 
praktikuoja tą, ko kitus bando 
mokyti, grąžindamas laisvę ir 
nepriklausomybę Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai".

Kaip žinome, Jungtinėms Tau
toms priklauso arti šimto val
stybių. Palyginti mažo skaičiaus 
valstybių atstovai suminėjo Lie
tuvą ir kitas pavergtas valstybes, 
kalbėdami apie sovietinio im- 
perijalizmo ir kolonizmo aukas. 
To akivaizdoje kyla klausimas, 
ar užtenkamai ir ar tiksliai yra 
informuojamos kitų valstybių de
legacijos Jungtinėse Tautose? 
Juk toje organizacijoje yra 
sprendžiami svarbieji pasaulio 
reikalai. Mums svarbu, kad vi
si dalyviai ten turėtų po ranka 
tikrąsias žinias apie Lietuvą. 
Mūsų pačių reikalas jas parū
pinti. Teikiamos žinios būna 
vertingos ir savo tikslą pasiekia, 
kuomet jos, |aip tariant, mažo
mis dozėmis patiekiamos, ir tei
kiamos sistemingai, tam tikrais 
laikotarpiais.

Šios mintys bent iš dalies ro
do reikalą laisvinimo veiksniams 
peržiūrėti savo veiklos metodus, 
ir prisitaikyti prie naujų, nuo
lat besikeičiančių aplinkybių ir 
reikalavimų. Komunizmo apašta
lai pila kaip iš "gausybės rago" 
blizgučiais pridengtus sumany
mus, kad paviliotų į savo pink
les laisvas ir laisvinamas val
stybes. Pavergtos Lietuvos li
kimas yra geras pavyzdys sovie
tinei veidmainystei nušviesti, iš
ryškinti. Tiktai mums reikia tą 
nelaimingą Lietuvos likimą 
tinkamai parodyti pasaulinių rei
kalų tvarkytojams. Ypač reika
linga tai aiškiai parodyti tik ką 
išsilaisvinusių valstybių delega
cijoms Jungtinėse Tautose. Tie 
žmonės geriau ir greičiau su
pras Lietuvos likimą, nes jie pa
tys dar taip neseniai svetimiems 
vergavo ir buvo kitų išnaudoja
mi. Be abejo laisvę ir nepriklau

somybę jie gerai supranta ir 
įvertina. Turėdami tikras žinias, 
jie patys teigiamai panaudos. Mū
sų pačių pareiga tokias žinias 
jiems parūpinti.

Kiek pasižvalgę, pamatysim ir

Los Angeles padangėje
Patekęs į Los Angeles ga

li visą kitą didelę Kaliforni
jos dalį užmiršti, šis did
miestis, jau užimąs trečią 
vietą JAV miestų eilėje, su 
savo apylinkėmis turi dau
giau gyventojų negu turėjo
Lietuva. Taigi savaime yra 
lyg valstybe, su įvairia 
gamta ir klimatu. Vyraująs 
klimatas, kur žmonės gyve
na, yra šiltas ir dabar, žie
mos metu. Ypač šią žiemą, 
nes temperatūra būna kas
dien tarp 60 iki arti 80 laip
snių.

Aplink namus ir gatvių 
pakraščiais, parkuose, tyso 
aukštos palmės ir žydi įvai
riaspalvės gėlės bei žaliuoja 
dideli ir maži medžiai bei 
krūmai.

Tuoj pat, už valandos, ga
li privažiuoti Ramiojo okea
no pakraštį. O į šalis pasu
kus atsiduri aukštuose kal
nynuose, kurie vietomis 
sniegu padengti žiemą ir 
vasarą.

Los Angeles
.Šis miestas, didžiausias 

Kalifornijoje gyventojais ir 
plotu, guli kalnuotame, virš 
450 kv. mylių plote, išaau- 
gęs iš kaimelio, kurį įstei
gęs 1781 metais Meksikos 
paskirtas šiai Kalifornijos 
sričiai gubernatorius Felipe 
de Neve pavadino šitaip: 
”E1 Pueblo de Nuestra Se- 
nora la Reiną de los Ange
les”. Tai reiškia: ''Kaimelis . 
Mūsų Motinos Angelų Ka
ralienės”.

Kaimelis ar sodyba tyruo
se išaugo į miestą ir buvo 
Meksikos procincijos sosti
nė, kol JAV jį užėmė 1847 
metais.

Didmiesčiu pradėjo augti 
kai plintanti kino pramonė 
pradėjo keltis čia iš New 
Yorko pirmų trijų šio šimt
mečio dešimtmečių bėgyje.

Antras augimo etapas 
buvo Antrojo Pasaulinio ka
ro pabaigęje, kai Kaliforni
ją pamatė daugybė jaunų 
vyrų, siunčiamų į Pacifiko 
karo frontą. Beveik visiems 
Kalifornija, ypač Los An
geles, patiko. Ir daugybė, 
kurie grįžo, pasirinko čia 
tolimesnį savo gyvenimą, 
šis miesto augimas vargu 
kada sustos.

daugiau atvejų, kur Lietuvos rei
kalams būtų naudingiau, jei 
panaujintomis, patobulintomis ir 
aktingesnėmis pastangomis ten 
prieitume. Todėl reikalinga grįž
ti prie seniau praktikuoto įpro
čio, bent gale metų peržiūrėti, 
gerai perkratyti savo veiklą ir 
pasėkas. Atmesti, kas jau nusi
gyveno, pridėti tą, ko reikalauja 
pasikeitusios aplinkybės ir są
lygos.

Kadangi organizacijas ir 
veiksnius sudaro pavieniai žmo
nės, todėl tenka nuo čia veiklos 
pagerinimą pradėti. Pavienio 
žmogaus energija, iniciatyvos 
šaltiniai ir protinis turtas yra 
riboti, dažnai išsisemia, arba 
bent atbunka, ir veikla vienodo
mis vėžėmis slenka. Tokie at
vejai skubotai šalintini iš mūsų 
veiklos, nes Lietuvos reikalams 
jie gali daug žalos padaryti. 
Neapdairus veiksnių poelgis ga
lėtų praleisti net auksines progas 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
pirmyn pastūmėti. Galima pra
žiopsoti net tokias progas, ku
rios gal niekuomet daugiau nebe
pasikartos.

Čia turima mintyje ne tik mū
sų centrinius veiksnius, bet ir 
įvairius skyrius ir šiaip jau or
ganizacijas, veikiančias įvai
riuose kraštuose ir miestuose. 
Tų veiksnių sąstatą reikėtų per
žiūrėti, kur reikia pakeisti jau
nesnėmis jėgomis, papildyti 
veiklesniais . žmonėmis. Pa
galiau, nuvargusiems darbuo
tojams reikia duoti progos po
ilsiui. To reikalauja žmonišku
mas, gera santvarka ir bendro 
tikslo siekiai.

Los Angeles patiko ir lie
tuviams. Ne tik senosios 
kartos, kurie pradėjo atvyk
ti čia dar prieš I karą, ir 
jauniems, čia gimusiems, 
bet patinka ir naujai atvy- 
kusiems, kurių jau rasi vi
soje ^Kalifornijoje, o Los
Angeles ypatingai daug.

Šv. Kazimiero parapija
Lietuvių gausėjimą šia

me mieste reikia lyginti su 
visos Kalifornijos gyvento
jų daugėjimu. Mums su 
žmona, lankantis čia 1946 
metais, radom geroką skai
čių senosios kartos lietuvių 
iš rytų, kurių daugelis buvo 
atvykę čia gyventi jau tu
rėję uždirbtų pinigų.

Radom tada jau lietuvių 
Šv. Kazimiero parapiją su 
bažnytėle. Klebonas buvo 
kun. Jonas Kučinskas. Lie
tuvių skaičiams daugėjant, 
dabar pamatėm šv. Kazi
miero bažnyčią jau didelę, 
su trimis kunigais. Buvo 
malonu sutikti tą patį kle
boną, kuris mus tuoj paži
no. Jis dabar vadinasi Ku
čingis, tikriau lietuviškai.

Klebonas aprodė visą di
delį parapijos turtą — salę 
atskirai nuo bažnyčios, kur 
telpa apie 500 žmonių. Joje 
rengiami lietuvių minėji
mai, koncertai. Parodė mo
kyklą, kurią lanko apie 200 
berniukų ir mergaičių, nors 
ne visi lietuviai. Parodė vie
nuolių kazimieriečių namą, 
kurios vadovauja parapijos 
mokyklai, ir turi lietuviu
kams kasdienes pamokas.

Lietuvių organizacijos
Sutikti vietos veikėjai su 

pasididžiavimu gyrėsi, kad 
lietuvių čia jau yra per 5000 
ir vis atvyksta naujų. Orga
nizacijų turi panašiai kaip 
Clevelande, net 31, nuo di
džiųjų organizacijų skyrių 
ir kuopų, iki šiaip sau smul
kučių, kurios ir jiems čia 
gal tik tiek reikalingos, kaip 
mums Clevelande ...

Čia mums jau esant, Ben
druomenės apylinkė buvo 
pasirengus Užgavėnių kau
kių baliui. ALTO skyrius 
rengė vasario 19 dieną Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kakties minėjimą, o tauti
ninkai savo Vasario 16-tos

Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (14]

Paslaptis išryškėja
Dvi savaites nieko nebuvo gir

dėti apie jaunąjį inžinierių And
rė Comps. Michelis Hollardas 
jau pradėjo kaltinti save, kad bus 
klaidingai pasielgęs. Argi nebuvo 
klaida viską statyti ant to regi
mai bailaus, jauno žmogaus, kai 
reikėjo laiku išgauti galbūt svar
biausiąją vokiečių karinės vado
vybės paslaptį? Andrė gali būti 
bailys, kokiu iš karto pasirodė. 
O gal net išdavikas?

Antrajam susitikimui sutartą 
dieną Michelis grįžo iš inspek
cinės kelionės. Jis tuoj susisie
kė su Robertu, kuris turėjo būti jų 
ryšininkas. Ačiū Dievui I -- Andrė 
buvo atsiliepęs. Vidudienį jis 
atsirasiąs Roberto bute.

Jis buvo jau ten, kai Michelis 
įėjo. Dar žodžio jam nespėjus 
ištarti, Michelis iš jo veido pa
matė, kad grįžęs su laimikiu. 
Nors jis vis dar tebekėlė baikš
tumo įspūdį, bet iš jo veido jau 
buvo dingę bailumo bruožai. 
Prieš jį stovėjo jaunas, savimi 
pasitikįs vyras.

Pietų metu Andrė papasako
jo savo istoriją. Nebuvę sunkumų 
planus dar kartą nukopijuoti. Pa
prastai jis sėdįs braižykloje vie
nas ir reikią tik pasižvalgyti, 
kad kas nors netikėtai neužklup
tų. Planus nukopijavęs, praėjus 
dviems dienoms po grįžimo 
iš Paryžiaus.

Deja, komplektas buvo nepil
nas. Trūko vienos rebuso dalies 
--ir pačios svarbiausios! Vienin
telio brėžinio, iš kurio būtų pa
aiškėję, kas iš tikrųjų bus į- 
rengta betoniniame take!

VOKIETIS SKAITĖ LAIKRAŠTI.
Jaunajam inžinieriui buvo vi

siškai aišku, kad toks brėžinys 
turįs būti, tik jam nerodomas. 
Nepaisant kelių kvadratinių sky
lių, kurios buvo iškaltos abiejose 
betoninio tako pusėse, darbai ten 
buvo beveik nepradėti. Jis jau 
nekartą buvo matęs, kaip vokie
čių inžinierius su braižomojo 
popieriaus gabalu rankoje stu
dijuodavo betoninį taką. Vėliau 
jis tą popierių visada įsikišdavo 
į vidinę savo milinės kišenę.

Slinko dienos, ir Andre vis 
labiau įsitikino, kad tai turįs 
būti trūkstąs brėžinys. Kaip nors 
reikėjo jį gauti į savo rankas. 
Bet kaip? Kaip atrodė, vokietis 
su juo niekada nesiskyrė. Milinę 
jis laikė savo biure, kuris buvo 
šalia Andrės braižyklos.

Bet viena išimtis! Kiekvieną 
rytą, lygiai devintą valandą, vo
kietis pedantišku tikslumu iš
eidavo iš įstaigos --be milinės.

minėjimą atšventė vasario 
18 vakare.

Tautininkų vakaras buvo 
panašiai, kaip ir Clevelande, 
savų artimų vienminčių, 
rengiamas privačiame bute, 
pas Pamataičius.

K. S. Karpius 

Taip atrodė pagal inžinieriaus Andrė Comps duomenis atkurtas 
V-l iššovimo punkto planas, kuris per Šveicariją pasiekė Londoną.

"Skraidanti bomba" (V-l) buvo sumontuojama montažo platformo
je (1), iš kur nugabenama į paruošties platformą (2), šalia kurios 
buvo vadovaujančio inžinieriaus biuras (3). Iš ten ji ėjo į krypties 
naują (4) -- visiškai numagnetizuotą namą, kurio ašis sutapo 
su iššovimo rampa (5). Ten pripildoma degalais ir įdedama į 
"suspausto garo patranką", kuri buvo įleista į betoninį bloką (6) 
atatrankai sulaikyti. V-l buvo varomas primityviu spausminiu mecha
nizmu, bet pirminiam greičiui išvystyti ir "bombai" nuo žemės 
pakelti buvo naudojamas suspaustas garas.

Viską paruošus, įgula pasitraukdavo į ugnies bunkerį (7), iš kur 
tolimo vairavimo mechanizmais iššaunama. Iš ten būdavo seka
mas ir jos kursas. Nepaisant tų saugumo priemonių, pradžioje 
vokiečiai patyrė nepaprastai didelių nuostolių: skaičiuojama, kad maž
daug tiek pat vokiečių yra žuvę nuo savų V-ginklų, kiek nuo sąjun
gininkų bombardavimų į iššovimo rampas.

Kiti iššovimo punkto įrengimai: garo rezervuaras (8), kompreso
riai (9), apsaugos bunkeriai (10), dalis ugnies bunkerio (11) ir re
monto įgulų patalpos (12).

Jis nueidavo į statybų galą ir 
dingdavo palapinėje, kurioje buvo 
įrengtos išvietės. Vėliau jis grį
ždavo įstaigon.

Andrė, kuris tą rytmetinį pasi
vaikščiojimą galėdavo aiškiai 
matyti pro langą, pradėjo skai
čiuoti laiką. Jis svyravo tarp 
trijų ir penkių minučių. Kai vo
kietis pasiimdavo laikraštį, visa
da užtrukdavo penkias minutes.

Tai konstatavęs, Andrė pasi
juto lyg dvasiškai paraližuotas. 
Jis negalėjo galutinai apsi
spręsti. Nes buvo tik viena gali
mybė: planą pavogti! Ir tai tu
rėjo atsitikti per tą trumpą lai
ką, kada vokietis būdavo persi- 
skyręs su savo uniformine mili
ne.

Juo labiau artėjo terminas, 
kurį Michelis buvo paskyręs, juo 
stiprėjo jo baimė, kad tas galįs 
jį palaikyti nevykėliu, kuri silp
nino antrą baimę: kad vokiečiai 
galį jį pagauti. Likus 48 va
landoms iki dienos, kurią jis tu
rėjo būti Paryžiuje, jis paga
liau apsisprendė.

Jam padėjo laimė, nes tai buvo 
viena dienų, kurią vokietis ne
siskyrė su laikraščiu. Jis pradėjo 
jį skaityti, dar net nepasiekęs 
palapinės. Tai dar labiau padrą
sino jaunuolį. Jis net nelaukė, 
kol vokietis dings iš akių: įslin
ko į vokiečio darbo kambarį, pa
matė ant sienos kabančią milinę, 
įkišo ranką į vidinę kišenę ir iš
traukė planą.

TRYS MINUTĖS IR 30 
SEKUNDŽIŲ

Grįžęs į braižyklą, jis žaibo 
greitumu nusirašė matavimus ir 
kitas pastabas. Jis buvo užsibrė
žęs visa tai atlikti per tris mi
nutes, ir jam baigus, dar buvo 
likę lygiai 30 sekundžių. Per tą 
laiką jis turėjo nueiti į vokiečio 
darbo kambarį, planą įkišti mili- 
nėn kišenėn ir grįžti braižyklon. 
Kai dar minute vėliau vokietis 
pasirodė, Andrė uoliai dirbo 
prie savo stalo.

Kitą dieną jis pasisakė sergąs. 
Skundėsi vidurių skausmais ir 
vėmimu. Vokietis gydytojas iš 
karto buvo skeptiškas, bet kai 
Andrė pradėjo vemti jo kabine
te, jis sutiko jam leisti gydytis 
namie ir paskyrė keturias die
nas atostogų.

--Gerai dirbai, --tarė Miche
lis, jam pabaigus savo praneši
mą, -- ir pateisinai pasitikėji
mą. Bet tavo darbas dar ne
baigtas. Mums reikės dar eilės 
dienų tiems brėžiniams išaiškin
ti ir visumos planui atkurti. Ta
da turėsiu aš jį nunešti į Švei
cariją, iš kur jis atsidurs Lon
done. Todėl labai svarbu, kad tu 
dar kelias dienas pasiliktum Pa
ryžiuje, kol planas pasieks Lon
doną. Mes išrūpinsime tau atos
togų prailginimą.

Per vieną pažįstamą gydytoją, 
kuris jau anksčiau kartą buvo pa- 
gelbėjęs, Michelis išrūpino me-

(Nukelta į 5 psl.)
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"VILNIS" IŠSIGANDO A. RŪKO ATSAKYMO

Saugokim lietuviškus interesus 
visame pasaulyje

Lietuviškame gyvenime Vasario 16-toji yra renesanso diena. 
Mes atgijame lietuvybėje, prisimename testamentą, kurį didieji 
Lietuvos vyrai surašė 1918 m. Vasario 16 diena.

Kiekviename gyvybės pasireiškime, taip pat ir tautų istorijoje, 
yra brendimo, žydėjimo ir saulėlydžio periodai. Lietuvių tauta ir
gi yra pergyvenusi ne vieną saulėlydį. Tačiau kiekvieną prieblan
dą seka kita diena su naujais žiedais dar skaistesniais, dar gra
žesniais.

Mūsų Tėvų žemė pergyvena tamsos laiką. Bolševiko batas ne
gailestingai mindo jos gležną kūną, kruvino bolševiko rankos darko 
gelsvas lietuvaitės kasas. Bet kokie pasipriešinimo ginklai yra 
išmušti iš Lietuvos vyrų rankų. Tačiau ne mums, atsidurusiems 
laisvame pasaulyje. Žmogiškumu pagrista santvarka ne tik ginklų 
neatėmė, bet dar įdavė stipresnius. Demokratiški principai Ame
rikoje ir kituose pasaulio kraštuose pripažįsta laisvės principus, 
laisvės nusipelniusiems ir norintiems žmonėms. Mūsų pareiga 
yra visad, ne tik per Vasario 16, norėti ir kovoti už laisvę, apsi
sprendimą mūsų T ėvų žemei.

Ar dabar yra geras laikas kovai vystyti? Idėjai blogo laiko nie
kad nėra, veiksmui šis laikas yra ypatingai geras. Pasaulyje nė
ra ramybės. Suirutės Afrikoje, Europoje, Vakarų pasaulyje ir net 
Jungtinėse Tautose dar daugiau ryškina bolševiko tikslus ir jo 
priemones. Pasaulio akys plačiau atsiveria ir matyti jose baimės 
ir nežinios šešėliai. Valstybės ir tautos yra neramios ir ieško 
atspirties tiesoje.

Mes norime tiesos ir laisvės apsisprendimo visiems pasaulio 
žmonėms, savo Tautai ir kraštui Lietuvai.

Priemonės: Išpažinimas lietuviško darbo. Tai prasideda nuo 
lietuviškumo skiepijimo mažiesiems, lietuviško jaunųjų auklėjimo, 
paramos jaunimui, asmeninio bendradarbiaimo ir skleidimo lie
tuviškos idėjos kitataučiams, propagavimas kitataučiams lietuviškos 
kultūros žiedų, politinėje akcijoje dalyvavimas ir rėmimas politi
nės akcijos pinigine auka. Šie darbai turi būti ne tik Vasario 16 
d. rezolucija, bet kasdieninė mūsų programa.

Turime mes ir draugų -- nesame vieni šioje kovoje. Milijonai 
kitų tautybių žmonių siekia to paties tikslo. Nebūkime per daug iš
didūs. Junkime jėgas su kitais ir eikime prie bendro tikslo. Turi
me draugų ir valdžios atstovų bei aukštų pareigūnų tarpe. Jų 
nemažai, tačiau jų niekad nebus per daug. Dėkime širdį ir pagel- 
bėkim jiems tuomet, kai jiems mūsų pagalbos reikia. Turėdami 
asmeniškų draugų aukštose pareigose, turėsime draugų ir savo 
Tėvynei Lietuvai.

Štai labai geras pavyzdys Senatoriaus Kuchel (Kikel) iš Califor- 
nijos įnešta rezoliucija į Senatą siūlanti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos valstybių atstatymo programą. Šitą proga mums ne tik reikia 
džiaugtis, bet ir ją išnaudoti. Rašykim, telegrafuokim savo kongres- 
manams, senatoriams, prašydami remti šią drąsią Senatoriaus 
Kuchel programą. Skelbkim apie ją savo tarpe ir informuokime 
savo draugus kitataučius. Priemonių tam daug, reikia tik noro.

Būkim pasiruošę ir saugokim lietuviškus interesus visame pa
saulyje. Dabar šiuo metu dega lietuviški namai Brazilijoje. Nau
joji ’to krašto valdžia ruošiasi uždaryti Lietuvos Pasiuntinybę ir 
pripažinti Lietuvos anekciją. Viso pasaulio lietuviai stokim į 
gelbėjimo darbą. Taip, kaip Vatikano Lietuvos atstovybės bylos 
metu suglaudėm savo jėgas ir sukrėtėm. Taip ir dabar atėjo lai
kas sukrusti ir sutelkti visas lietuviškas jėgas. Paštas, ir tele
grafas yra prieinamos priemonės visiems. Tegul sužino Brazi
lijos Prezidentas, kad tūkstančiai tūkstančių lietuvių ir jų drau
gų visame pasaulyje yra nukreipę į jį akis ir, kad nesutinka su jo 
pirmaisiais žygiais, kurie ir jo paties tauta veda pražūties keliu.

Mūsų pareiga panaudoti visas priemones ir turimus ginklus. 
Atlikime savo pareigą sąžiningai ir užtikrinkime greitesnę aušrą 
brangiai Tėvynei Lietuvai.

( ALT vicepirm. E. BARTKAUS kalba Vasario 16 minėjime Chi
cagoje)

MANAU,IR KITIEMS ĮDOMU...
Lietuvių Biuletenis, leidžia

mas Lietuvių Fronto Bičiulių, 
apie čia buvusius vadinamus kul
tūrininkus iš Lietuvos, paskuti
niame numeryje taip rašo:

"Tie Maskvos svečiai prisi
spyrę klausė, kiek VVashingtonaš 
moka lietuviams veikėjams, 
kurie kalba prieš sovietus. At
sakymas: -- nieko. Svečiai norė
jo apsilankyti Naujienose, bet ne
nuvyko tik dėl laiko stokos. Į 
Draugą nesiruošė eiti, nes Drau
gas esąs reakcionierių lizdas. 
Apie Lietuvą jie informavo, kad 
išvežimų buvę daug ir žiaurių; 
kad dabar išveža tik kaip sava
norius darbams; kad partizanų 
rezistencija pasibaigusi 1951 me
tais. Keliuotisvargstąs.Miškinis 
prisitaikęs, esąs Rašytojų Na
mų prižiūrėtojas. Liaudis esanti 
pakankamai persiorientavusi,
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ypač kolchozuose, kur visko turį 
ir viskuo esą patenkinti. Spaudoj 
stiprinama antireliginė propa
ganda. Tie svečiai daro pastan
gų atsikviesti kultūrininkų į Lie
tuvą. Kviečiamas Jakubėnas, Jo
nynas, Galdikas. Ieško žmonių, 
kurie galėtų tam paruošti kelius. 
Mūsų knygos ten nepageidauja
mos, bet savo mielai siūlo. 
Veiksniai esą jiems nekenks
mingi (pst!). Pipiraitės - Tome- 
rienės veikalas yra spaudina- 
mas Kaune. Mielai surengsią bet 
kurio dailininko parodą Lietuvoj, 
kad tik nebūtų politikos. Vilnies 
ir Laisvės neskaitą rimtu talki
ninku Maskvai. Siūlė tremti
niams atsikviesti švedo ansamb
lį"

Taigi mesta šimtai naujo ben
dradarbiavimo meškerių, kad 
naivieji griebtų už Maskvos pa
ruoštų sliekų.

A. P.,
Chicago

LAIKRAŠČIO SVARBA

Šiais metais vienas geradaris 
į Vokietiją užsakė keliolika Dir
vos egzempliorių.

Jie patenka į lietuvių rankas, 
kurie gyvena atskirose vietovė
se. Štai viena jaunuolė, gavusi 
Dirvą, rašo:

Bendras vaizdas iš suruošto Detroite Vasario 16 minėjimo. Viršuje prezidiumas. Prie mikrofono 
kalba LOC pirm. dr. K. Karvelis. Prie stalo stovi: R. Borisas, J. Talala, kun. W. Stanievich, E. Pau- 
razienė ir gen. K. Černius. Apačioje: dalis publikos. j. Gaižučio nuotrauka

Praeitų metų kalėdiniame nu
meryje "Naujienos" pakartojo A. 
Rūko jau 1950 metais paskelbtą 
apybraižą "Kaip aš steigiau rusų 
teatrą Vilniuje". Apybraiža taip 
nepatiko "Vilnies" -laikraštinin
kams, kad jie parašė straipsnį, 
klausdami "kada A. Rūkas me
lavo, ar 1940-41 metais, talki
ninkaudamas bolševikams, ar da
bar?" A. Rūkas jiems atsakė 
straipsniu, jog "A. Rūkas nei 
tada nemelavo, nei dabar neme
luoja". "Vilnies" redaktoriai tą 
straipsnį, ištisą, be jokių patai
sų, į savo laikraštį įdėjo. 
(Jo ištraukos buvo paskelbtos ir 
"Dirvoje").

Po kiek laiko "Vilnis" ir vėl 
paskelbė to paties bendradarbio 
straipsnį "Prie reikalo, pone Rū
kai". Ir į tą jų straipsnį A. 
Rūkas parašė atsakymą, tačiau 
"Vilnis" jo jau nebespausdino. 
Bet ką A. Rūkas jiems parašė, 
įdomu daugumai, kuriesekėaną, 
įdomiai prasidėjusį dialogą, tik 
"Vilniai" išsigandus, nutrauktą. 
O A. Rūkas jiems pasakė daug 
akis badančios tiesios, kuri 
niekad komunistams nepatinka.

Čia ir spausdiname tą A. Rūko 
nepaskelbtą atsakymą. RE D.

TAIGI, PRIE REIKALO...

Tiesą sakant, anąjį savo laiš
ką pasirašydamas vardu ir pa
varde tikėjausi, kad ir Pilėnų 
Margiris turės pakankamai žur
nalistinės etikos, nusimes slapu
ko kepurėlę ir parodys savo tik
rąjį veidą, kad būtų galima pasi
kalbėti kaip vyras su vyru. Ma
tyti, mano oponentas ne visai tik
ras dėl savo teigimų pagrįstu
mo, kad bijo pasirodyti, kas e- 
sąs. Tiek to. Tai jo moralės ir 
žurnalistinės etikos įsisąmonini
mo reikalas. Tačiau džiaugiuosi, 
kad ir jis yra pdaręs pažangos: 
visame ilgame straipsnyje šį 
kartą teradau tik vieną kolioji- 
mąsi, būtent -- jis mane va
dina oportunizmo (labai ma
dingas žodis 1940-jų metų LTSR 
komunistų sferose) paliestuoju.

Klausimas, kurį Pilėnų Mar
giris antrajame savo straips
nyje gana konkrečiai suformu
lavo, skamba šitaip: "Tad, kaip 
gi ten pagaliau buvo, pone Rū
kai? Talkininkavote jūs 1940 - 
41 metais bolševikams, ar ne?

"Labai retai sustinku su lietu
viais ir todėl labai džiaugiuos, 
kad dabar nors per laikraštį 
galėsiu su jais dažniau pabūti. 
Taip pat lietuviškas laikraštis 
man bus ir mokytojas, kad ne
užmirščiau lietuvių kalbos."

Roma Kokoškaitė, 
Vokietija 

O štai ir mano gana konkretus 
atsakymas į jį: jeigu redagavau 
laikraštį, jeigu ėjau atsakingas 
pareigas, jeigu esu parašęs apie 
tuziną tuo metu spausdintinų ei
lėraščių, aišku -- talkininkavau. 
Niekada to nesu slėpęs, ir Mar
giris be reikalo laužiasi į atvi
ras duris. Pirmajame laiške to 
klausimo neliečiau, nes puolė
jas buvo tik konstatavęs visiems 
suinteresuotiems žinomą faktą, 
bet nieko apie jį neklausęs.

Susitvarkius su Pilėnų Margi
rio klausimu ir mano atsakymu, 
iškyla kitas, daug įdomesnis, 
klausimas, kuris liečia jau nebe 
mane vieną, o visus Vakarų pa
saulio ir abiejų Amerikų ko
munistus, jų simpatikus ir dau
gelį nepriklausomybės įgijusių ar 
įgyjančių Afrikos ir Azijos val
stybių piliečių, -- kodėl aš me
čiau talkininkavęs bolševikams? 
Kodėl metė talkininkavęs am
žinos atminties Andrė Gide? Ko
dėl buvo pakartas komunistas 
Laszlo Rajk? Kodėl žuvo Imre 
Nagy? Kodėl sėdėjo kalėjimuose 
buvęs komunizmo herojus Milo- 
van Džilas? Kodėl nusižudė Ma- 
jakovskis? Kodėl tiek daug bu
vusių talkininkų atbėga į Vaka
rus iš Rytų Vokietijos ir kitų 
bolševikų valdomų kraštų? To
dėl, kad graži ir didinga, amžiais 
žmonijos siekiama laisvės, ly
gybės, brolybės idėja bolševiki
nėje santvarkoje purslais sudūž
ta į žiaurią realybę: laisvę pa
keičia komunistų partijos dikta
tūra, lygybės negali būti, nes 
yra išrinktieji partiečiai, broly
bės nėra, nes yra vyresnysis 
brolis, kuriam viskas galima, o 
tam jaunesniajam -- nieko.

Tai tiek dėl talkininkavimo. Ta 
pačia proga leiskite padaryti ke
letą patikslinimų.

Yra visokių žmonių. Yra 
didžiai gabūs žmonės, kurie 
suvokia esmę iš menkos užuomi
nos. Yra normalūs žmonės, ku
rie dalykus supranta tokius, ko
kie jie yra. Ir yra tokių nega- 
bailų, kuriems, liaudiškai sa
kant, reikia sukramtyti ir J 
burną įdėti arba basliu ant gal
vos tašyti, o poniškai sakant, -- 
ant visų "i" sudėlioti taškiukus. 
Savo anąjį laišką, rodos, para
šiau labai paprastu stiliumi ir 
be jokių įmantrybių, tačiau mano 
oponentas vistiek nesuprato, 
todėl, manau, yra reikalas šia 
proga sudėlioti taškiukus ant "i”.

Jeigu Pilėnų Margiris prieš 
rašydamas būtų Žvilgterėjęs į 
pirmą pasitaikiusią enciklopedi
ją, jis savo straipsnyje nebūtų 
priskaičiavęs keleriopų laisvių, 
nes visame plačiame pasaulyje 
laisvė tėra viena vienintėlė -- 
savas žmogaus buvimo būdas, 
kuriuo jis egzistuoja, kaip save 

patį apsprendžianti būtybė. (The 
right of an individual living in 
a sočiai community to act as he 
chooses). O Pilėnų Margirio 
šnekėjimai apie dobilo grūdą, 
liūtą ir erelį yra nebe dile
tantizmas, bet visiškas neišma
nymas, apie ką šnekama, nes jau 
vyresnės klasės gimnazistas ži
no, kad gamtoje laisvės nėra, 
nes gamtinius vyksmus valdo 
medžiagos determinizmas, ir 
žmogus, be kitko, tuo ir ski
riasi nuo dobilo, liūto ir erelio, 
kad jis gali būti laisvas. Taigi, 
tos vienintėlės, įgimtos, neda
lomos, neskaidomos, nefalsifi
kuojamos laisvės nėra pas Tru- 
jilą, nėra pas Salazarą, nėra 
pas Franką, bet... nėra ir pas 
Chruščiovą, nes ir ten žmogus 
turi gyventi taip, kaip valstybė 
liepia, nes ir ten žmogus įsta
tymų neleidžia, juos jam paga
mina saujelė partiečių, kurie to
kie galingi, kad apsprendžia ne 
tik, kiek žmogus privalo uždirbti, 
bet ir kur turi gyventi.

Pilėnų Margiris siūlo man įsi
sąmoninti pasaulinio darbininki
jos sąjūdžio tikslus, tačiau, atro
do, jam pačiam dar nėra ži
noma, kad šiais laikais pasaulio 
darbininkija yra suskaldyta į du 
milžiniškai didelius, bet esmi
niai skirtingus lagerius. Pirma
jame yra tie darbininkai, kurie 
tebeturi visas natūraliąsias tei
ses kovoti su savo darbdaviu 
dėl darbo sąlygų, dėl produkci
jos kiekio, dėl uždarbių dydžio. 
Antrojo lagerio darbininkams vi
sos tos natūraliosios teisės yra 
atimtos, nes darbdavys, t. y. 
valstybė, valdoma komunistų 
partijos, yra jas jėga atėmusi, 
užgniaužusi, bekompromisiniai 
padiktuodama ir darbo sąlygas ir 
produkcijos kiekį ir uždarbių dy
dį, neleisdama dėl jųnetikstrei
kuoti, bet ir garsiau prasižioti. 
Aš esu aktingas dalyvis pirmo
jo darbininkijos lagerio ir nuo
širdžiai užjaučiu savo beteisius 
draugus antrajame.

Rašyti "ką tik nori" arba lais
vai rašyti nėra "pakibimas tarp 
dangaus ir žemės”, kaip, nesu
prasdamas dalyko, galvoja Pilė
nų Margiris. Kad jam ir kitiem 
suinteresuotiem kiek paaiškėtų, 
papasakosiu apie tai šiam at
vejui labai tinkamu pavyzdžiu. 
Kaip tik dabartiniu metu Lietu
voje rašytojų vadovybė turbūt, 
valstybės (partijos parėdymu, 
veda stiprią akciją už sukū
rimą veikalų iš dabarties, nes 
nuo 1945 metų ligi šiol, be pui
kių J. Baltušio, K. Borutos, V. 
Mykolaičio-Putino praeitį vaiz
duojančių veikalų, apie dabartį 
nieko vertingesnio nėra para
šyta.

Mano buvę kolegos ir draugai 

namuose žino neblogiau už ma
ne, kad didieji pasaulio litera
tūros šedevrai, kurie liečia 
autoriaus gyvenamąjį metą, buvo 
parašyti kaip tik negatyviuoju, 
kritiškuoju požiūriu į dabartį, 
kad Petras Cvirka savo geriau
sius veikalus parašė kaip tik 
tada, kai jiems tematikos ieško
jo nepriklausomos Lietuvos ne
gerovėse, todėl jie žino, kaip ir 
aš, kad toji "veidu į dabartį" 
akcija, be laisvės rašyti "ką 
tik nori", duoti kiek apčiuopia - 
mesnių rezultatų negali. Akcija 
vykdoma todėl, kad taip įsakyta, 
o pareikalauti laisvės rašyti ne- 
giamai apie kolchozus, apie 
kombinatus, apie Kauno jūrą, 
apie komunistų partiją, apie 
draugą Sniečkų, apie draugą 
Chruščiovą neįmanoma. Ir belie
ka užburtas ratas, iš kurio tik 
dvi išeitys: arba atsigrįžti vei
du į praeitį arba gaminti nuobo
dybes pagal komunistų partijos 
nustatytą receptą.

Ne dėl kaprizo aname laiške 
paminėjau, kad galiu viešai kri
tikuoti Eisenhowerį, dabartinį 
prezidentą ar kurį kitą aukštą 
Amerikos pareigūną. Toji teisė 
bei privilegija man yra suteikta 
šios šalies konstitucijos, kuri, 
be kitko, yra vykdoma. Tačiau 
Pilėnų Margiris ir to nekomp
likuoto dalyko nesuprato, tad pa
aiškinimui išvedu labai paprastą 
paralelę: Aš esu tik eilinis dar
bininkas, kuris be baimės gali 
viešai kritikuoti patį aukščiau
siąjį šios šalies pareigūną, ir 
noriu paklausti, ar pats drąsiau
sias nepriklausomos Lietuvos 
laikų žurnalistas Justas Palec
kis, šiandieną eidamas Tarybų 
Lietuvos prezidento pareigas, iš
drįstų bent puse lūpų viešai pa
kritikuoti Nikitą Chruščiovą, ar 
ne?

Pilėnų Margiris ir daugiauma- 
no aname laiške kalbėtų dalykų 
nesuprato, tačiau anie liečia vien 
tik mano asmenį arba nėra tokie 
esminiai, todėl jų čia nebeaiš
kinsiu.

MEADVILLE, PA. vienos įmo
nės darbininkai pasirašė gana 
savotišką sutartį. Pradžioje me
tų daugiausia išdirbę darbininkai 
pradeda darbą ir kai uždirba 
5000 dol., tada atleidžiami ir 
pašaukiami į darbą kiti atleisti 
darbininkai, kurie dirba iki sau
sio pradžios. Tada grįžta senie
ji darbininkai.

Šis susitarimas apsaugo pen
sijos ir draudimo mokėjimus, 
nes kitaip du metus atleistas iš 
darbo nebetenka jokių lengvatų. 
Tas susitarimas galios iki 1964 
metų.

Graži dovana visiems
Nauju metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-FI Records

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
”MAN0

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI" 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

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

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse
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Jaunieji vilkiukai, dalyvavę Detroito skautų Baltijos ir Gabijos tuntų sueigoj, skirtoj Vasario 16 
paminėti. Nuotraukoje iš kairės: A. Paškus, G. Alantas, A. Norus, K. Karvelis, T. Norus, R. Gaižutis, 
A. Pauža, K. Miškinis, V. Kaunelis ir V. Pauža.

J. Gaižučio nuotrauka

DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (50) DESZO ARVAY

"PILIETI, ČIA LIETUVA H

STASYS ŽYMANTAS
Pigia demagogija visaip beiš- 

sisukinėdamas nuo tiesioginio 
pasisakymo Dirvoje iškeltais va
dinamo kultūrinio bendradarbia
vimo su Kraštu klausimais, V. 
Trumpa galop prisipažino prie 
"šiokio tokio optimizmo 1957 - 
58 metais". Kaip jis naujame 
Metmenų numeryje rašo, jam 
vienu metu atrodė, jog Sovietų 
Sąjunga suks J "nuoširdžią ir 
sąmoningą tautų draugystę", į 
kurią kelias veda "kaip tik per 
blaivų ir šviesų kultūrinio pa
likimo ir nacionalinių savitumų 
svarstymą, per kultūrinius san
tykius su kitomis tautomis, per 
tautos auklėjimą bendroje huma
nistinėje dvasioje" (32 psl.)

Iš tiesų, savotiškas optimiz
mas dėl Kremliaus bolševikų 
lietuvių tautos humanistinio auk
lėjimo!

Žymus Amerikos valstybinin
kas velionis J.F. Dulles reiškė 
viltį, kad revizionizmo banga So
vietų imperijoje laipsniškai pri
ves prie pavergtų tautų išsilais
vinimo iš bolševikų jungo. V.

Trumpos "šioks toks optimiz
mas 1957-58 metais" privedė 
jį prie siūlymo New Yorko stu
dentų Santaros susirinkime 1960 
metų pabaigoje iš dialogo su Lie
tuva "visiškai išimti grynai po
litines problemas, nes mūsų tau
tai šiandieną yra atimta galimy
bė šia prasme daryti bet kokius 
sprendimus, taip pat ir išeivi
jos įtaka Vakarų politikos kryp
čiai' nesanti efektinga". Iš čia - 
bendradarbiavimas "kultūrinėje 
plotmėje".

To savo siūlymo V, Trumpa 
iki šiol nepaneigė, atrodo, kad 
jo toliau užsispyręs laikosi, o 
į nurodymą, kad gali kilti klau
simas, kuo toks siūlymas ski
riasi nuo A. Šalčiaus pasiūlymo 
"sugyventi su tauta, kol kas nuo
šaliai paliekant jos valstybingu
mo klausimus", ir kuo pagaliau 
tuodu abu pasiūlymai skiriasi 
nuo buvusio KGB viršininko oku
puotoje Lietuvoje K. Liaudžio 
pasiūlymo užsienio lietuviams 
"bendradarbiauti su Tarybų Lie
tuva kultūros srityje", V. Trumpa

Solistė Monika Kripkauskienė, akomponuojant muz. Kučiūnui, iš
pildė meninę programą Vasario 16 minėjime Chicagoje.

irgi nieko neatsakė ir nieko ne
paaiškino.

Išryškėjęs pažiūros skirtu
mas liečia ne V. Trumpos op
timizmą ar pesimizmą, bet mi
nėtą jo siūlymą Santaros stu
dentams ir ryšium su tuo Dir
voje pareikštą nusistatymą, kad 
"visa santykių su okupuota Tė
vyne pynė sudaro neatskiriamą 
visų lietuviškos politikos prob
lemų dalį ir gali būti teisingai 
sprendžiama išeinant visų pirma 
iš tautinio - politinio požiūrio, 
turint galvoje ir širdyje pirmoje 
eilėje pagrindinius lietuvių tau
tos ir jos politinės išeivijos už
davinius: kova už tautos išlikimą 
ir jos laisvę..."

Naujame Metmenų numeryje, 
jau ne 1957-58 ir ne 1960, o 
1961 metais, V. Trumpa tarp 
kita ko rašo, jog jam atrodo, 
kad "pavojus Sovietų Sąjungos 
arba ir viso komunistinio pasau
lio integralumui kyla ne iš 
buržuazinio nacionalizmo, kuris 
iš tikrųjų yra humaniškas, švie
sus ir visų laisvės ir lygybės 
principais pagrįstas nacionaliz
mas, bet iš primityvaus biolo
ginio nacionalizmo, kuris, saky
sime, pasireiškia nenoru mo
kytis jokios svetimos (ir rusų) 
kalbos, nenoru mene ir litera
tūroje pripažinti jokios sveti
mos įtakos, kuris iš savo kalbos 
nori išbrukti visus skolinius, ku
ris tesiremia savo tautos eko
nominiu egoizmu, ir t.t."

"Sekant paskutinių keleriųme
tų Lietuvos gyvenimą, negalima 
nepastebėti," rašo toliau

Mūro
Nepajėgdamas sugriebti aiš

kios minties, Kuzinas įlipo į 
autobusą, o vėliau į traukinį. Jis 
girdėjo bėgiais riedančius ratus 
ir vis dėlto jų nesuvokė, jis va
žiavo ir važiavo, miegojo ir ne
miegojo, matė veidus, tartum 
slystant jo žvilgsniui neįdo
miu gamtovaizdžiu, žiūrėjo pro 
langą į tuštumą. Buvo naktis, 
buvo diena, ir vėl naktis ir die
na, jam vistiek, kiek kartų, iki 
jis staiga pabudo, ir prieš jo 
akis stovėjo kalnų masyvas: 
"Karpatai!" Kaip potvynio ban
ga, jį užliejo mintys, daugybė 
jų, bet viena panaši į kitą, vi
sos panašios į vieną. Kuzinas gal
vojo tik apie Iloną. Jis žiūrėjo 
pro langą ir matė mintimis ją 
stovinčią ant geležinkelio pylimo, 
mojuojančią nuo kalno, laukiančią 
slėnyje, einančią per slėnį, su 
kitu einančią per slėnį. Ne! Jis 
žiūrėjo į dangų. Traukinys va
žiavo greičiau ir greičiau. Ratai 
šėlo bėgiais. Mintys šėlo, vis 
vienu bėgiu, vis aplink vieną ašį, 
kaip traukinio ratai. Ir dangus bu
vo mėlynas, buvo tuščias, iki 
pasirodė debesis. Ir jis matė ją 
debesyje, debesyje gulinčią, 
plaukiančią, atsipalaidavusią nuo

V. Trumpa, "kad tokio primi
tyvaus nacionalizmo reiškinių ten 
yra gana daug. Galima suprasti 
ir net simpatizuoti A. Sniečkaus 
susirūpinimui dėl to, ypač kai 
XI Lkp suvažiavime 1959 m. jis 
kalbėjo apie nacionalistinius 
prietarus ir apie istorines są
lygas, kurios padėjo tokiems 
prietarams atsirasti..." (31 psl.)

Pagrindinis V. Trumpos ir ma
no pažiūros skirtumas glūdi ta
me, kad aš solidarizuoju ir sim
patizuoju ne A. Sniečkui, o tam 
narisiam lietuviukui žemaičiui, 
kuris užkalbintas komunistinės 
Vilnies redaktoriaus Joniko pasi
samdyto ruso šoferiaus vyriškai 
jam atrėžė: -- "Pilieti, čia Lie
tuva ir kalbėk lietuviškai"!

Red. pastaba.
Šiuo Stasio Žymanto atsakymu 

tarp jo ir V. Trumpos vestą 
polemiką dėl vadinamo kultūri
nio bendradarbiavimo su Kraštu 
ir baigiame.

siena sugriuvo
žemės, debesų lovoje, baltoje 
lovoje, ligoninės lovoje. Ratai 
sudejavo, stabdžiai susigniaužė. 
Traukinys buvo įveikęs Beskidų 
perėją ir smarkiai žemėdamas, 
nėrė į slėnį, kuriame žėrėjo sau
lės nutvieksta Latoriza. Geležin
kelio linija sekė upę. Iš pietų 
į slėnį ritosi stiprus, labai čai
žus vėjas, plėšdamas nuo me
džių žalius lapus, pešdamas žo
lę įstrižai puldamas traukinį. 
Jis tvojo Kuzinui į veidą pro at
virą langą, pagriebė jo plaukus, 
leido sekundę, gal net minutę, 
bet neilgiau užuosti Vengrijos 
lygumą kvapą ir nusiautė tolyn. 
Dangus liko švarus. Tik upė ne
beblizgėjo. Lapai ir žolė plaukė 
vandeniu, pamažu slinko Latoriza 
į Bodrogą, Bodrogu į Vengriją 
ir tada į Teisą, kurį traukinys 
greičiau ir be vingių pasiekė prie 
sienos.

13:45 valandą Kuzinas atvyko į 
Budapešto vakarų stotį. Jis 
padavė lagaminą apsaugon ir pa
ėmė taksį. Jau buvo besakąs: 
"Į. Sucso gatvę", bet staiga su
sigriebė.

--Į. sovietų komendantūrą.
--Tiek galite nueiti.
--Juk tai ketvirtis valandos 

pėsčiomis.
Šoferis pastūmė kepurę ant pa

kaušio ir staigiu truktelėjimu 
pajudėjo. Dideliu greičiu taksis 
šovė per miesto judėjimą. Vėl 
smūgis: daug raudonų vėliavų. 
Kuzinas išlipo.

--Prašau palaukti, aš greitai 
grįšiu.

--Penkios minutės.
--Galbūt dešimt, --pasakėKu- 

zinas ir nemokėjo.
Komendantūroje jis padavė 

atostogų dokumentus ir sovietinį 
kelionės liudijimą. MVD karinin
kas tikrino dokumentus.

--Kada atvykote per sieną?
--Prieš porą valandų; ants

paudas dar šviežias.
--Aš tik paklausiau; tovarišč, 

tamsta turite dar keturias dienas 
atostogų.

--Žinau.
Paėmęs vengriškąjį pasą, Ku

zinas išėjo iš komendantūros kaip 
Kovacs.

--O dabar į Stalino gatvę 60. 
--AVO centrinę, --pridūrėšo- 

feris.
Pėstieji sustodinėjo ir stebėjo

(Manos-

• Britų parlamente kilo 
aštrus nepasitenkinimas Af
rikoje važinėjančio JAV 
valst. pasekretoriaus G. 
Mennen Williams pareiški
mais dėl Afrikos valstybių 
ateities. Eilė žemųjų Rūmų 
atstovų jį apkaltino kišimu
si į britų afrikinę politiką ir 
reikalavo, kad premjeras 
Macmillanas į tai atkreiptų 
prez. Kennedžio dėmesį. Bu
vęs Michigano gubernato
rius eilėje kalbų kartojo af
rikiečių nacionalistų šūkius 
”Afrika afrikiečiams” ir pa
našius „provokacinius” išsi
reiškimus. Aštrios kritikos 
tie jo pareiškimai susilaukė 
ir amerikinėje spaudoje, 
kuri pastebi, kad Afrika 
nesąs Michiganas,

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., lei tn 3-2108-9

mokame

SAUSIO IR VASARIO 
MENESIAIS

KAS DU MCN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

PADĖJUS $500.00 
AR DAUGIAU
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DARBO VALANDOS*.
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad.
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šešt. 9 iki t
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MUTUAL FEDERAL BENDROVES 

REKORDAS...

uždaryta 
v. 

5 v. v. 
v. p.p.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

B A U S K A S , vedi j « •

s't.iiniii smilus
1447 S. 4 9 CQURT, CICERO 50,1LL./BI 2-1397,TO 3-1131

Mutual Savings
aiu/ -X uan č/tyjijociahon

Chartered and Svpervised by the UniUod Statės Govemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

taksį. Škoda lėkė, kaip vejama, 
gatvėmis, kiekviena proga taip 
staigiai stabdoma, kad net pa- 
slysdavo.

--Ar jūs visada taip važiuo
jate?

--Turite atleisti, dar neseniai 
važinėju.

--Ak, taip.
Plati šypsena pasirodė šoferio 

veide. Labai švelniai, labai tiks
liai sustojo taksis ties Sta
lino gatvės 60 įėjimu.

--Prašau vėl palaukti. 
--Penkias minutes. 
—Čia užtruks ilgiau.
--Čia visada ilgai trunka.
--Gali būti, -- pasakė Kuzi

nas, -- bet aš paskui norėčiau 
greit į Budą.

—Į. Budą?
--Taip, aš gyvenusenamiesty- 

je.
Visada gera žinoti, kur gyve

na žmonės, turį reikalų su so
vietų komendantūra ir AVO. Šo
feris užsirūkė cigaretę. Kuzinas 
pasižiūrėjo į jį, paskui įžengė į 
pastatą ir nuėjo pas majorą 
Kuznecovą. Prieškambaryje sė
dėjo civiliškai apsirengęs rusas. 
Kuzinas jį pažinojo.

--Prašau pranešti apie mano 
atvykimą majorui Kuznecovui.

--Majoras Kuznecovas per
keltas į kitą postą. Aš galiu apie 
tamstą pranešti majorui Dukalu- 
kui.

Perkeltas! Atrodo, kad daug 
"plikių" galėjo būti "perkelti" 
jo atostogų metu. Kuzinas greit 
apsigalvojo.

--Geriau aš ateisiu rytoj, 
drauge, o gal poryt, esu tik grį
žęs iš kelionės.

Bet Kuzinas dar atsiėmė savo 
mėnesinę algą. Kai jis vėl įlipo 
į taksį, šoferis teberūkė pirmąją 
cigaretę.

--O dabar į Budą?
--Taip, -- atsakė Kuzinas, -- 

nuvežkite mane į Kristinos Ra
tą.

--Kuris numeris?
--Už Budos tunelio, kai tik at- 

siremsite į gatvę, aš išlipsiu. 
Motoras suūžė. Šoferis užsi
traukė kepurę ant kaktos ir vai
ravo automobilį korektiškai. Sta
lino Rate jis išmetė pro langą 
cigaretės nuorūką. Kuzinas žiū
rėjo priekin. Abu bronziniai 
liūtai ant savo akmeninių pa
pėdžių saugojo įvažiavimą Gran
dinių tiltan.

--Prašau važiuoti lėtai.
--Bet, tiesiog važiuojant, nieko 

negali atsitikti.
—Ne dėlto.
Taksio veidrodyje šoferis ste- 

bėjo Kuzino veidą. Jo erzlumas 
nyko. Jis nekreipė dėmesio į pik
tą karinio autovežimio trimita
vimą užpakalyje. Jis važiavo be
veik žingsniu ir tik prieš Budos 
tunelį kiek greičiau. Grąžą, ku
rios Kuzinas nenorėjo imti iš di
delio banknoto, jis vėl susiner
vinęs atmetė. Bet tuo pat metu 
jis pasakė apie sunkų pinigų už
dirbimą šiandien ir lengvai už
dirbtus pinigus, kurie sunkiną 
kitų žmonių gyvenimą.

Kuzinas griebėsi cigarečių, pa
laukė, kol taksis dingo gatvės 
judėjime, pasisuko eiti ir nerū
kė. Jis žiūrėjo priekin, pasken
dęs mintyse ir abejonėse. Me
chaniškai dėliojo žingsnį po 
žingsnio. Kojos surado kelią, kaip 
sapne. Staiga po padais pajuto ne
tašytų akmenų grindinį: Sucso 
gatvė.

Namo durys buvo atviros. Jos 
akys dar tebebuvo pripratusios 
prie ryškios dienos šviesos, jis 
beveik aklai perėjo prieangį, ne
galėjo įžiūrėti medinių laiptų, pa
galiau juos rado ir nuskubėjo vir
šun. Jis pabeldė. Kambario durys 
atsivėrė. Jis stovėjo be žodžio ir 
turėjo žengti dar žingsnį, vienin
telį žingsnį, kurio nepajėgė žengti 
ir Ilona, tartum durys juos stai
ga būtų perskyrusios mūro sie
na. Sekundžių įtampa, ir atsitiko 
stebuklas: mūras sugriuvo. Jie 
stovėjo tarpdury apsikabinę, ne
pajėgią atsipalaiduoti. Pasibu
čiavimas užliejo juos.

Ant stalo gulėjo suvyniotas 
rankšluostis ir maudymosi kos
tiumas. Pilkam lininiam maišely 
buvo pora smulkmenų, kurios 
reikalingos merginai, kai ji eina 
maudytis, be to, dvi knygos ir 
bonka su gėrimu, bet tie dalykai 
iškilo aikštėn tik tada, kai jie 
buvo prie ežero.

(Bus daugiau)
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clevelande
Ir apylinkėse

• Vyčiai, skautai ir atei
tininkai drauge rengia šv. 
Kazimiero minėjimą, kuris 
jvyks kovo mėn. 5 d., sek
madienį. Minėjimas prasi
dės pamaldomis šv. Jurgio 
ir Nepaliaujamos Pagalbos 
lietuvių parapijų bažnyčio
se. Organizacijos yra pra
šomos su vėliavomis daly
vauti Nepaliaujamos Pagal
bos bažnyčioje per 10 vai. 
šv. Mišias ir atvykti kiek 
anksčiau, kad būtų laiko su
sitvarkyti. Per pamaldas 
giedos Čiurlionio Ansamblio 
vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio, šis 
choras pirmą kartą atliks 
naujai išmoktas komp. F. 
X. Gruberio šv. Mišias, ku-

Grupė lietuvių, besmokančių Clevelando St. Joseph High School, 
pietų pertraukos metu surengė mažą Vasario 16 minėjimą, pasi- 
puošdami tautiniais kaspinėliais ir prie užkandžių stalo pasikvies
dami mokytoją. Nuotraukoje iš kairės: A. Rukšėnas, M. Rinkus, mo
kyt. J. Cullen, J. Duleba, K. Gaižutis ir E. Schober.

Detroito skautų Baltijos ir Gabijos tuntų iškilmingoje 
Laurinavičienei įteikiamas skautų ordenas. Nuotraukoje 
Rastenytė, Laurinavičienė, Pečiūrienė.

sueigoje, skirtoj Vasario 16 paminėti, pask. 
iš kairės: Banionis, Montvidas, Baublys,

J. Gaižučio nuotrauka

IR TAIP BŪNA 
GYVENIME...

PHILADELPHIOS policininkas 
rašė pabaudas draudžiamose vie
tose pastatytiems automobiliams 
kai pasigirdo pro langą šauks
mas, jog žmogus pateko į ma
šinos ratus. Policininkas, iškvie
tęs pagalbą, nuskubėjo gelbėti 
negalėjo rasti. Kai grįžo į gat
vę tai jau visi automobiliai buvo 
dingę.

♦

AUSTRALIJOJE vienas 80 me
tų senukas laimėjo loterijoje 
280,000 dolerių. Bet senukas 
nusiskundė, jog nebeturįs ką da
ryti su pinigais, nes esąs per 
senas.

*

JAV Žemės Ūkio Departmen- 
tas paskelbė, jog 1960 metais 
kiekvienas amerikietis vidutiniš
kai sunaudojo 1,488 svarus mai
sto. Paskirai imant išeina: 414 
svarų pieno produktų, 409 svarai 
vaisių ir daržovių, 108 svarai 
bulvių, 178 svarai mėsos ir žu
vies, 146 svarai miltų, 108 sva-

rai cukraus ir syrupo, 67 sva
rai sviesto, taukų ir alyvos, 41 
svarai kiaušinių ir 17 svarų ka
vos, arbatos ir kakavos.

❖
§1 ŽIEMA New Yorko miestui 

nepagailėjo sniego. Dėl to turė
jo vargo ir Broadway žvaigždės. 
Štai tipinga vienos dienos kelio
nė: Ethel Merman atvyko su gy
dytoju, važiuojančiu į ligoninę, 
Sir' Lawrence Oliver atėjo pės
čias 32 blokus, Anthony Quinn 
atvažiavo su rūbų valytojų, Phil 
Silvers atvyko su laikraščių 
išvežiuotoju. Joan Plov/right bu
vo laimingiausia -- ji atvyko su 
arkliu.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami. Dir

vą aukomis parėmė:

B. Bernotas, Cleveland $1.00 
A. Dirgėla, Chicago .... 5.00 
M. Janulevičius, Clev. 2.00 
Dr. J. Juodikis, Chic. 5.00 
F. Penkauskas, Cleve. 2.00 
A. Plytnikas, Chicago 2.00 
A. Vagelis, Worcester 5.00 
And. Mackevičius, Clev. 5.00 
L. Surkevičius, Phila. 2.00 
J. Gaudušas, Lincoln 2.00 
J. Gaudušas, Detroit 2.00 
V. Janušauskas,

Jacųues Carties .... 1.00 
P. Mačiulaitis,

Jaques Cartier .... 1.00 
V. šeštokas, L. Angeles 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

rių dalį yra jau giedojęs šv. 
Jono katedroje šiais metais 
minint 16 Vasario 43 m. 
sukaktį.

4 vai. po pietų šv. Jurgio 
liet, parapijos salėje įvyks 
akademija, kurios progra
moje prof. dr. J. Jakšto pa
skaita ir meninė dalis. Or
ganizacijos ir vietos visuo
menė kviečiama kuo skait
lingiausiai . dalyvauti tiek 
pamaldose tiek ir akademi
joje ir tuomi pagerbti mūsų 
Tėvynės Lietuvos globėją.

• Naujai išrinktieji Cle
velando skyriaus Studentų 
Sąjungos valdybos nariai 
1961-62 metams yra: pirmi
ninkas — Šarūnas Mašio
tas, iždininkas — Jurgis 
Šenbergas, sekretorė — Ni
jolė Garlaitė, spaudos atsto
vė —■ Birutė Augustinavi- 
čiūtė.

I.S.ADTD SERVICE
Sav, J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours tovving
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1*4611

P. J. KEBSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin i-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom j mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

Parengimu kalendorius

Žmogus, kuris išgelbėjo..
(Atkelta iš 2 psl.) 

dicininį liudijimą ir pasiuntė jį 
vokiečiui gydytojui. Tame liudiji
me buvo sakoma, kad pacientas 
esąs reikalingas 10 dienų visiško 
poilsio, todėl prašoma atostogas 
prailginti dar savaitę.

Po to reikėjo rasti vietą, ku
rioje Andrė ir Michelis galėtų 
ramiai ir saugiai dirbti. Tą prob
lemą išsprendė pats Andrė: 
vienas jo giminaitis turėjo tuš
čią namą Paryžiaus priemiesty
je.

Čia juodu pradėjo darbą. At
sargumo sumetimais Andrė savo 
užrašus buvo sutrumpinęs iki 
minimumo -- taip, kad pagautas 
galėtų aiškinti, jog tai studijų 
užrašai. Iš tų trupinių, Andrės 
atminties ir Michelio techninių 
žinių pagalba, jie turėjo atkurti 
bendrą planą.

Tai buvo gana sunkus uždavi
nys, ir jie neretai turėjo ištisas 
valandas sėdėti, bandydami su
vesti galus su galais. Porą kartų 
Andrė jau buvo praradęs viltis, 
bet Michelis nenusileido. Ir taip 
pamažu atsirado projektas, ku
ris tiksliai ir teisingais matavi-

VISAIS
APDRAUDOS
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

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

KOVO 12 D., Lietuvių salė
je, KAZIUKO MUGE, rengiama 
Neringos Skaučių Tunto.

LIETUVIŲ KLUBAS

PARDUODAMAS NAMAS

Vienos šeimos, 6 miegamųjų. 
Dvi vonios. Pilnas rūsys. Gaso 
šildymas. Parduoda savininkas. 
1400 E. 49 St., tarp Superior 
ir St. Olai r.

Šaukti: EX 1-2405 arba HE 2- 
1534

Atvykusius svečius į Clevelando skaučių tunto iškilmingą sueigą 
skautės T. Neimanaitė, S. Obelenytė ir G. Bačiulytė vaišino kava. 

J. Garlos nuotrauka

KOVO 18 D., Lietuvių Salė
je, Vaidilos teatro premjera 
"Žmogus kurį užmušiau".

BALANDŽIO 8 D., Lietuvių 
salėje, Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos vakaras

BALANDŽIO 9 D. (Atvelikyje) 
D. L. K. Birutės D-ja ruošia 
arbatėlę.

BALANDŽIO 15 D. Naujosios 
parapijos bažnytinio choro kon
certas naujoje svetainėje.

BALANDŽIO 22 D. Korp! Neo 
Lithuania literatūrinis vakaras 
Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 29 D., Slovenian 
Auditorium. Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽĖS 21 D., AldonosStem- 
pužienės rečitalis Severance 
Chamber Hali.

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

ir
SVETAINĖ

Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi
mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. -j-'1'1"*'- Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taikymas. 
Visų rūšių mechaninis ir "Auto Budy*’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Vasario mėn. visi klijentai gauna didelę nuo
laidą. Pasinaudokit proga ir pigiai susitaLsykit 
savo mašiną.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

’IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

mais rodė visus įrengimus, kaip 
jie greta parodomi ir trumpai 
paaiškinami. Iš tų duomenų pra
dėjo ryškėti, kad įrengimai bus 
naudojami "skraidančioms bom
boms", kurios bus sumontuo
jamos vietoje ir šaudomos į Lon
doną.

Bendram vaizdui palaipsniui 
išryškėjant, Andrė ir- Michelis 
pasijuto, kaip archeologai, kurie 
patys vos begalėjo tikėti, kad 
jiems kantrybės dėka pasisekė 
pralaužti tokią svarbią paslaptį. 
Bet pergalei švęsti nebuvo laiko. 
Keturios atostogų dienos buvo jau 
pasibaigusios, o prailginimas dar 
nepatvirtintas. Michelis įsakė 
jaunuoliui jokiu būdu nesirodyti 
iš namų, o pats dar tą patį va
karą išskubėjo į Šveicariją.

(Bus daugiau)
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the vvonder of colorį"

Meu,/ THE ATŪMIC GARDEN

TW0 WALK-THRU HOMES

> LAVISH
F LOW E R DISPLAYS

A 250 EXHIBITS & DISPLAYS

II 9 DAYS—Including TW0 Saturdays & Sundays! Admissioa
March 4... 1 p.m. to 10:30 p.m.

SHOW HOURS: Daily.............11 a.m. to 10:30 p.m.
March 12... 11 a.m. to 8:30 p.pi.

CTS Loop Bus Service to Show and C'rty Parking. $1

CORNER 6 8™ — S U PER IOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• Vaclovas Filipavičius, Lie
tuvoj buvęs sklandymo ins- 
truktočius, Kanadoje aukš
tais pažymiais baigė Mon- 
trealio valdinę aviacijos mo
kyklą ir greit pradės dirbti 
Sabina lėktuvų bendrovėje. 
Toje pačioje mokykloje la
kūnų profesijos siekia ir 
dar du lietuviai: šukevičius 
iš Toronto ir Lapšys iš Ha
miltono.
• Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija praėjusiais me
tais padarė apyvartos $120,- 
915.00. Gryno pelno turėta 
$12,254.00. Daugiausia pa
jamų — $100,651 davė ba
ras. Draugijos visas turtas 
siekia $327.994.

KAZIMIERA KLIMIENĖ, veikli 
Lindeno apylinkės lietuvė, sun
kios ligos išvarginta, mirė sau
sio 28 d. ir buvo palaidota šv. 
Gertrūdos kapinėse. Velionė ak
tyviai veikė Lindeno lietuvių or
ganizacijose, rinko aukas reika
lingiems paramos, rengdavo po
būvius ir išaugino šeimą lietu
viškoje dvasioj, palikdama neiš
dildomą atminti - paminklą il
giems laikams, rodydama pavyz
dį likusiems lietuviams. Su pri
slėgtomis širdimis ją palydėjo į 
amžino poilsio vietą gausus bū
rys giminių, draugųjr pažįstamų.

Ši mirtis buvo didelis smūgis 
jos vyrui Mikui Klimui, ALTS- 
gos Elizabetho skyriaus iždinin
kui, ir visai šeimai: dukteriai, 
sūnui, žentui ir anūkams.

• Mirusio adv. Juozo Batai- 
čio archyvinę medžiagą, 
knygas, rankraščius ir ko
respondenciją perima Dr. 
A. Gerutis.
• Latvių laikraštis LAIKS, 
išeinąs New Yorke, vasario 
15 d. numeryje prisiminė 
mirusį SLA sekretorių Dr.
M. Viniką.
• Būrelis ginklo draugų, gy
venančių Detroite, Petro 
Rūko broliui Juozui Vilniu
je mirus, vietoj užuojautos 
jam užsakė 1961 metams 
Dirvą.
• Dail. A. Tamošaitienė ir 
šiais metais pakviesta da
lyvauti Kanados Kingston 
Dailės Draugijos parodoje, 
įvykstančioje Queens uni
versiteto meno galerijoje.
• Petras Mačiulaitis, iš 
Bloomfield, N. J., mokėda
mas už Dirvą atsiuntė ir 
$5.09 auką.

Inž. VLADUI ADOMAVIČIUI,

Dirvos artimam bendradarbiui ir rėmėjui Bostone 

mirus, giliai užjaučiame jo mielą ponią, tėvus ir 

kitus artimuosius

Dirvos redakcija

BOSTONE MIRĖ INž. 
VLADAS ADOMAVIČIUS

Ilgesnį laiką sunkiai sir
gęs, vasario 18 d. Bostone 
mirė inž. Vladas Adomavi
čius. Velionis buvo veiklus 
ir žinomas Bostono Liet. 
Bendruomenės narys. Jis 
priklausė ALIAS skyriui, 
visą laiką aktyviai dalyvavo 
Kultūros Klube veikloj, lan
kė ir rėmė kultūrinius su- 
batvakarius.

Inž. VI. Adomavičius daug 
rašė JAV liet, periodikoj, 
daugiausia kultūrinėmis te
momis, buvo artimas Dirvos 
bendradarbis. Bostono liet, 
parengimuose dažnai pasi
reikšdavo kaip pianistas, 
akomponuodamas savo žmo
nai dainininkei, nes, greta 
inžinerijos Vytauto D. Uni
versitete, jis ir muziką stu
dijavo.

Giliam liūdesy ir sielvarte 
velionis inž Vladas paliko 
žmoną, motiną ir tėvą, buv. 
Lietuvos Vyr. Tribunolo tei
sėją, jau peržengusį 80 me
tų amžiaus.

"PENKIŲ STULPŲ’’ 
PREMJERA NEW YORKE 

KOVO 5 D.
A. Landsbergio dramos 

”Five Posts in the Market 
Place” premjera įvyks kovo 
5 d. (sekmadienį), 8:30 vai., 
"Gate” teatre. Dramos re
peticijos jau įpusėję.

"Five Posts” režisuoja 
Sydney Walters, žinomas 
”Me, Čandide”, ’Third Best 
Sport” ir kitais pastaty
mais Broadwayuje ir Off- 
Broadwayuje. Dramos ”pro- 
ducere” yra Rhett Cone, 
šiuo metu atstovaujama 
New Yorke BVeckett’o vei
kalu "Krapp’s Lašt Tapė”.

Aktorių kolektyvą sudaro 
vien profesionalai. Antano 
rolėje pasirodys Philip Ab- 
bot, vaidinęs daugelyje fil
mų, Broadwayaus veikalų, 
ir nuolat matomas televizi
joje. Barbara Ames (Aldo
na) nesenai turėjo vieną 
svarbiųjų rolių Čechovo 
"Trijose Seseryse”, o Sheila 
Copelan (Gražina) ką tik 
baigė gastroles dramos 
”Two for the Seesaw” pa- 
g r i n diniame vaidmenyje. 
Lietuviams gerai žinomas J. 
Boley-Bolevičius, dabar ma
tomas ekrane filme ”But- 
terfield 8”, vaidins Tardy
toją

”Five Posts” bus ketvir
tasis "Gate” repertuarinės 
grupės pastatymas šį sezo
ną.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Dainavos ansamblio choras, diriguojamas A. Šimkaus, išpildęs meninę programą Vasario 16 minė
jime Chicagoje.

VASARIO 16 MINĖJIMAS CHICAGOJE
Vasario mėnuo Chicagoje slen

ka 43-jų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktuvių 
minėjimo ženkle. Tačiau, čia te
noriu pabrėžti tik apie Chicagos 
Lietuvių Tarybos Vasario 16-to
sios minėjimą, kuris pradėtas 
vasario 16-tą dieną puošniame 
Bismarko viešbutyje, kur be gra
žaus būrio lietuvių visuomenės 
elito, dalyvavo net 72 užsienio 
konsulatų konsulai ir įvairių ran
gų kiti pareigūnai ir didžiosios 
Chicagos mėras.

Vasario 18-tą, dalyvaujant bū
riui organizacijų atstovų-ių ii 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos mokiniam su mokytojais 
ir direktore priešakyje, paminkle 
žuvusiems papėdėje padėta vai
nikas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę pagerbti. Kai žuvusiųjų 
pagerbimo dalyvių mintys drau
ge su aukuro dūmais kilo į Vieš
paties sostą, dr. A. Verbickas 
tarė rimtą, griaudu žodį, po ku
rio visi dalyviai, muzikui Faustui 
Stroliai akordeonu pritariant, su
giedojo Tautos Himną.

Vasario 19-tą po įspūdingų Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje pamaldų ir 
vyskupo Brizgio pamokslo, mi
nėjimas buvo tęsiamas Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
kur su skaitlingomis lietuvių 
organizacijomis dalyvavo ir Da
riaus - Girėno posto vetera
nai. Beveik punktualiai 2-rą va
landą organizacijų vėliavos užė
mė savo vietas ir dr. Verbickas 
pakvietė solistę Kripkauskienę 
sugiedoti J. A. V-bių Himną, po 
kurio buvo giedama Lietuvos 
Himnas. Po jautrių -- patrioti
nių invokacijų, kurias atkalbėjo 
kat. kun. Vyšniauskas ir evang. 
kun. dr. Kavolis, dr. A. Verbic
kas, tarė trumpą, bet svarų į- 
žangos žodį, pabrėždamas, kad 
šia proga pagerbiame gyvuosius 
ir žuvusius Lietuvos didvyrius 
kad dideliu pasišventimu ir pa
siryžimu privalome kovoti ir au
kotis, kad Lietuva vėl būtų lais
va ir nepriklausoma.

Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą perskaitė savanoris - kū
rėjas K. Petrauskas.

Lietuvos konsulas Dr. Daudž- 
vardis, savo trumpoje kalboje 
priminė, kad lygiai prieš 100- 
tą metų Rusijos caras buvo pa
naikinęs Lietuvos baudžiavą. Mū
sų protėviams išsipirktinai buvo 
duota po sklypą žemės, kurią 1940 
-ais metais žiaurusis okupantas 
--bolševikas, klasta ir smurtu 
įsibrovęs mūsų žemėn, visus mū
sų turtus pagrobė ir įsteigė 
mums daug žiauresnę vergiją, 
negu anais caro -- despoto oku
pacijos laikais kentėjo mūsų se
neliai.

Alto vicepirmininkas inž. E. 
Bartkus, savo trumpoje kalboje 
peržvelgė mūsų tautos istoriją, 
kurios raidoje ne vien tik sau- 
lėtėkių būta. Buvę ir saulėlydžių, 
vieną kurių mūsų tauta skaudžiai 
pergyvena dabar. Tačiau, nenu
siminti bei beviltiškai nuleisti 
rankas, bet ryžtis dirbti visuose 
tautos gelbėjimo srityse ir ko
voti, nes tik ryžtu, darbu ir kova 
galime grąžinti Tėvynei laisvę 
ir nepriklausomybę.

Dr. S. Biežio, auditorijai pri
statytas kongresmanas dr. Wal- 
ter J. Judd, susirinkusiųjų buvo 
sutiktas audringomis ovacijomis. 
Dr. Walter J. Judd, pasirodė, vie
nas geriausiųjų iki šiol Chicago
je Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimuose dalyvavusių kalbė
tojų.

Virš 45-ių minučių trukusioje

Dailininkė Dalia Verbickaitė, praeitais metais labai sėkmingai bai
gusi Industrial Design kursą Illinois universitete ir šiuo metu dirban
ti vienoje didelėje žaislų projektavimo įmonėje, nemokamai buvo iš- 
dekoravusi sceną Vasario 16 minėjimui Chicagoje.

kalboje, jis gyvai ir nuotaikingai 
peržvelgė JAV-bių santykyje 
su Sovietų Rusija politiką. Jis 
pabrėžė, jog Amerika jau gerai 
pažinusi bolševikų tikslus, kad 
JAV - bės esančios bolševikų 
taikinys numeris L

Pažymėtina, jog kiekvienas 
kalbėjusiųjų priminė, jog bolše
vikai veikia į naująjį Brazilijos 
Prezidentą, kad Lietuvos vardas 
būtų išbrauktas iš nepriklausomų 
valstybių sąrašų, kad jos atsto
vybė būtų panaikinta, kad jos 
dabartinis statusas būtų anuliuo
tas. Minėjimo dalyviai kalbėju
siųjų taip buvo paveikti, kad pa

ėmė visas buvusias Tarybos pa
ruoštas specialiems laiškams 
Brazilijos prezidentui rašyti 
blankas, kurių buvo paruošta gana 
daug. Būtų labai miela, kad jos 
visos būtų pasirašytos ir išsiųs
tos adresatui.

Jaudinančiai veikė minėjimo 
dalyvius vaizdas, kaip kan. Za

Dalis publikos Vasario 16 minėjime Chicagoje.

karausko vadovaujamos Litua
nistinės mokyklos 10-ies vaikų 
delegacija, Lietuvos laisvinimo 
reikalams Tarybos Pirmininkui 
Dr. A. Verbickui įteikė, jų pačių 
suaukotą 105 dolerių auką, o viena 
jų, Norušytė, visų vardu pa
sakė: "Nors mes nesame matę 
Lietuvos, bet mylime ją ir jos iš
laisvinimui mielai aukojame". Po 
to, prof. Balys Vitkus, d-rui 
A. Verbickui įteikė 1,188.18 
dolerių auką, kurią suaukojęChi
cagos ateitininkų sendraugiai.

Po tų jaudinančių momentų, ku
riuos susirinkusieji palydėjo plo
jimais, Chicagos lietuvių tary
bos narys, rezoliucijų komisijos 
p-kas, teisininkas A. Repšys per
skaitė paruoštas rezoliucijas 
JAV-bių ir Brazilijos preziden

tams. Rezoliucijoje Brazilijos 
prezidentui prašoma:

1. Nepripažinti Sovietų Rusi
jos okupacijos Lietuvoje;

2. Tęsti suvereninės Lietu
vos Respublikos atstovybės ir 

konsulatų Brazilijoje pilno sta
tuso pripažinimą:

3. Padėti Lietuvių tautai, kaip 
ir kitoms laisvės siekiančioms 
tautoms, išsivaduoti iš Sovietų 
Rusijos naujųjų laikų žiauriau
siojo kolonializmo vergijos.

Oficialioji minėjimo dalis 
baigta priėmus pasiūlymą pa
siųsti padėkas: JAV-bių Pre
zidentui, Valstybės Sekretoriui, 
Illinois valstijos gubernatoriui ir 
Chicagos miesto merui. Visos 
rezoliucijos ir padėkos tekstai 
buvo vienbalsiai priimti ir jas 
skaičiusiam smagiai paplota.

Po 15-os minučių pertraukos 
buvo vykdoma meninė programos 
dalis, kuri buvo trumpa, bet gera 
Sol. J. Vaznelis padainavo: Ma
no gimtinė (S. Šimkaus): Nejaugi 
vėl, o Dieve (V. Jakubėno): Ža
liojoj lankelei (J. Tallat-Kelp- 
šos): sol. M. Kripkauskienė at
liko: Toli, toli nuo Lietuvos
(A. Vanagaičio): Kur bakūžė sa
manota (S. Šimkaus) ir Lakštin
galos giesmę (V. Kuprevičiaus).

Dainavos Ansamblis, diriguo
jamas A. Šimkaus padainavo Ap
saugok Aukščiausias (C. Sas
nausko); Siūbau lingau paukštu
žėliai (J. Zdaniaus) ir Lietuviais 
esame mes gimę (S. Šimkaus). 
Visiems akomponavo muz. A. 
Kučiūnas.

Pabaigos žodį susirinkusiems 
vėl tarė dr. A. Verbickas.

Paminėtina, jog salės scena 
buvo įspūdingai dekoruota efek
tingai apšviesta Vytimi. Deko
racijos ir dekoravimas kasmet 
Tarybai kainavusios pinigo, šie
met buvo paaukotos jaunos me
nininkės Dalios Verbickaitės.dr. 
A. Verbicko dukters, kuri 1960 
metais sėkmingai baigė industri
nio meno studijas Illinois Uni
versitete.

Erdvi salė buvo pilnutėlė žmo
nių. Minėjimo programa ir jos 
atlikimu visi dalyviai buvo pa
tenkinti, nes minėjimas atliktas 
be ilgų nereikšmingų kalbų ir 
rekordinių greičių. Užtbuko neil
giau 3-jų valandų. Žmonės ne- 
išvargo. Meninei programos 
daliai vadovavo Tarybos narys 
inž. V. Mažeika.

Aukų Lietuvos bylai vesti 
gauta: 5,723.95 doleriai, t. y. 
kiek mažiau negu praėjusiais 
metais, nors žmonių minėjime 
dalyvavo apie 1400, t. y. daugiau 
negu praėjusiais metais. Šį ne
mielą faktą aiškinama tuo, kad 
apie 50% aukų-vokų buvo paduo
ta tik su vienu doleriu. Dauguma 
vokų net be aukotojų parašų. 
Matoma, dolerio aukotojai var
žėsi pateikti savo pavardę. Kaip 
tatai aiškinti? Nesinorėtų tikėti, 
kad mes, lietuviai, medžiaginiai 
kildami dvasiniai smunkame.

Baigiant šia apžvalgėlę, tenka 
pasakyti, kad jei visas Vasa
rio 16-tosios minėjimas taip 
sklandžiai ir gražiai pravestas 
--nuopelnas priklauso Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininkui 
Dr. A. Verbickui. Jeigu, saky
tume, pirmasis etapas -- kon- 
suliarinis rautas ne tiesioginiai 
jo rengtas, bet juk jis pirmu
tinis ėmėsi nedėkingos akcijos, 
turėdamas net su pačia Taryba 
darbo, kol pavyko šiek tiek lėšų 
tam tikslui parūpinti. Paskutinie
ji du etapai -- grynai jo rūpesčiu 
ir darbu taip sėkmingai at
likta.

Chicagos visuomenė didžiuo
jasi turėdama tokių veiklių ir 
rūpestingų visuomenės veikėjų. 
Žinoma, kiekvienas Tarybos 
narys atliko savo pareigą, kuri 
jam pirmininko buvo pavesta, bet 
kaip sakoma "siuvėjui grivina, 
o kirpėjui rublis".

Kalpas Uoginius.
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