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SUTARTI PRIEŠ JUNGTINES TAUTAS
kių akivaizdoje, centrinė Leo
poldvilles vyriausybė faktiškai 
lieka tik vienos provincijos vy
riausybe. Katanga, turinti ge
riausiai suorganizuotą, belgų 
vadovaujamą 5,000 vyrų armiją, 
dabar skelbiasi naudosianti ją 
ir už Katangos ribų.

Bet iš kitos pusės, visų trijų 
antikomunistinių provincijų, da
lys taip pat yra jau kontroliuo
jamos prokomunisto Gizengos 
dalinių. Nieko nežinoma apie 
Leopoldvilles karinių vienetų 
vado gen. Mobutu likimą. Jis 
prieš tris savaites išvyko Kongo 
šiaurėn, bandydamas atstatyti 
vieningumą tarp įvairių armijos 
dalinių ir pradėti ofenzyvą prieš 
Gizengos režimą Stanleyvilleje, 
bet prasidėjo priešingosios 
pusės ofenzyva, ir Mobutu ne
grįžo sostinėn.

Maskvos intencijos buvo iš
reikštos Chruščiovo notoje Indi
jos premjerui Nehru. Joje buvo 
pakartotas anksčiau Ganos prem
jero Nkruma paskelbtas planas, 
pagal kurį Jungtinių Tautų Ko
manda Konge turėtų būti pakeista 
afrikiniais daliniais, kontroliuo
jamais Afrikos valstybių sudary
tos komisijos. Chruščiovas savo 
notoje pabrėžė, kad toji komisi
ja "pilnai bendradarbiautų" su 
prokomunisto Gizengos režimu, 
kuris sudarąs "vienintelę lega
lią Kongo vyriausybę". Komisi
ja, kaip atrodo, turėtų veikti ne
priklausomai nuo Jungtinių T autų 
sekretoriato, kurį Chruščiovas 

pat užėmę svarbų susisiekimo mazgą Luluabourgą (4) Kasai pro- savo notoje smarkiai puolė, iš 
vincijoje ir kasyklų centrą Manono (6) Katangos provincijoje, naujo kartodamas reikalavimus 
Tschombe telkia jėgas ofenzyvai Bukamoje (5). gen. sekr. Hammarskjoldą pa

keisti mišriu triumviratu. Nehru

Formalų Kongo padalinimą į 
komunistų ir nekomunistų kont
roliuojamas teritorijas reikia 
laikyti įvykusiu faktu po to, kai 
trijų nekomunistinių .provincijų 
lyderiai pasirašė savitarpinės 
karinės pagalbos sutartį, iš 
vienos pusės priešindamiesi 
Jungtinių Tautų misijos pas

Trys Kongo provincijos -- Leopoldville, Kasai ir Katanga -- 
pasirašė karinės pagalbos sutartį, siekdamos išvengti jų karinių 
vienetų nuginklavimo ir prokomunistinių valstybių pastangų su
stiprinti Gizengos režimą Stanleyvilleje (1). Gizengos kontroliuoja
mi, kaip tikima, "sukilėliai" įsiveržę į Coąuilhatvillę (2) ir Port 
Francaui (3), iš kur žygiuoją į Leopoldvilles provinciją. Jie taip

tangoms nuginkluoti jų karinius 
vienetus, iš kitos pusės steng
damiesi sukliudyti Maskvos tal
kininkų planus, pagal kuriuos 
Kongan turėtų būti įvesta afri- 
kinių valstybių kontrolinė komi
sija, pakeičianti Jungtinių Tau
tų misiją.

Trijų provincijų karinio ben
dradarbiavimo sutarties pasira
šymas buvo paskelbtas Katangos 
provincijoje Elizabethvilleje po 
Katangos prezidento Tschombes 
pasitarimų su Leopoldvilles 
centrinės vyriausybės premjeru 
Ileo ir Kasai provincijos prem
jeru Kalonji. Prieš tai Katangos 
prez. Tschombe paskelbė, kad jis 
nesijaučiąs saistomas prieš sa
vaitę padaryto susitarimo su 
Jungtinių Tautų misija, kuri vei
kianti pagal "dvigubus standar
tus", nesistengdama sulaikyti 
provincijon besiveržiančių pro
komunisto Gizengos karinių dali
nių. Panašų pareiškimą Leopold- 
villeje paskelbė centrinės vy
riausybės prez. Kasavubu, ku
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ris apkaltino JT misijos šefą 
Dajalį, kad jis palaikąs Gizen
gos režimą, tuo provokuodamas 
Konge pilietinį karą.

Leopoldvilles režimas buvo 
prašęs Jungt. Tautų Komandos 
pagalbos kovai su Gizengos "su
kilėliais", įsiveržusiais į Kasai 
provincijos miestą Luluabourg.

Katangos provincija panašios pa
galbos reikalavo Manono kasyk
lų centrui apginti, bet JT misi
ja paskelbė, kad ji neturinti pa
grindo intervencijai. Luluabour- 
go miestas turįs gyvybišką reikš
mę, nes .jis yra svarbus susi
siekimo mazgas ir jame esama 
reikšmingų karinių įrengimų. 
Manono kasyklų centras dabar 
taip pat užimtas Gizengos kontro
liuojamų dalinių, ir Tschombe 
telkia jėgas jiems išstumti. Ki
ti prokomunistiniai junginiai 
džiunglėmis artėją link Leo
poldvilles. Liudininkų teigimu, 
jie esą ginkluoti "nežinomos kil
mės moderniais automatais".

Elizabethvilleje pasirašyta su
tartis, kaip skelbiama, automa
tiškai reiškianti Katangos ir Ka
sai provincijų formalių pripaži
nimą. Tos provincijos praeitą 
rudenį, protestuodamos prieš 
tuometinio premjero Lumumbos 
skatinamą komunistinę infil
traciją, pasiskelbė atsiskirian
čios nuo Kongo. Dabartinių įvy- 

pareiškė, kad jis esąs priešingas 
Jungt. Tautų reorganizacijai,bet 
nieko aiškaus nepasakė dėl 
Kongo. Po paskutiniųjų įvykių, 
reikia spėti, sovietai pradės 
teikti atvirą karinę pagalbą Gi
zengos režimui.

Jungtinių Tautų Komanda ap
kaltino Leopoldvilles armiją 
"žvėrišku elgesiu" prieš JT per
sonalą. Eilė didesnių ir mažesnių 
incidentų yra kilusių, Kongo ar
mijai įtariant, kad JT persona
las bandys juos nuginkluoti, ki
ti yra chaoso ir plėšikaujančių 
ginkluotų gaujų pasireiškimai.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* MAROKO karalius Mahome- 

das V netikėtai mirė po nedi
delės operacijos. Sostą užėmė 
sūnus’ Hasanas II. Stebėtojų nuo
mone, jo užsienių politika pri
klausysianti nuo sugebėjimų įti-

Visose lietuvių kolonijose didelėmis iškilmėmis ir turtinga menine programa šiais metais buvo pa
minėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktis -- Vasario 16. Vienur meninę programą išpildė 
solistai ir pagarsėję mūsų ansambliai, kitur scenos mėgėjai, moksleiviai. Bet, turbūt, niekur scenoje 
nepasirodė tokių jaunų šokėjų porelė, kaip Bostone, Dalius Vasys 4 metų ir Daiva Kleinytė 3 ir pusės 
metų amžiaus pašokę "Jievužę".

Romo Bričkaus nuotrauka

NAIKINAMI PRAEITIES PAMINKLAI LIETUVOJE
Sovietinėje spaudoje, daž

nai net ir Lietuvos Mokslų 
A k a d e m ijos leidiniuose, 
nuolat prikaišiojama, kad 
„buržuazinės santv arkos 
metais” nesirūpinta kultū
rinių paminklų apsauga ir 
kad tik 1940 metais, vos 
praėjus kelioms dienoms po 
Lietuvos okupacijos, buvęs 
paskelbtas Kultūros pa
minklų apsaugos įstatymas,

kinti kairiuosius opozicionie
rius, kad jie dalyvautų vyriausy
bėje. Pastaruoju metu Marokas 
rodė vis daugiau susižavėjimo 
Maskvos vilionėmis irkarinepa- 
galba.

♦ ALŽIRO taikos viltys pa
didėjusios, prasidėjus Prancūzi
jos prez. DeGaullepasitarimams 
su Tuniso prez. Bourguiba, ku
rie paskelbė, kad esama "vilčių ir 
galimybių pozityviam ir sku
biam" karo likvidavimui. Pasi
tarimų išvakarėse pritarimą 
prez. De Gaulle politikai pa
skelbė du reikšmingi prancūzų 
kaiflųjų ir centro srovių seg
mentai: socialistų ir katalikų 
MRP partijos.

♦ ANGLIJOJE neseniai susek
tas sovietinio špionažo tinklas 
padidino JAV Kongreso opoziciją 
planuojamam glaudesniam ato
minio ginklavimosi bendradar
biavimui tarp NATO sąjunginin
kų. Kai kurie įtakingi Kongreso 
atominės energijos komisijos na
riai pabrėžia, kad nesą galima 
dalintis branduolinėmis paslap
timis net su patikimiausiais są
jungininkais.

KAIRĖJE: Grupė chicagieČių 
lietuvaičių su J. Daužvardiene, 
dalyvavusių Vasario 16 iškilmin
game konsulų priėmime Chi
cagoje, prie V. Olienės įrengtos 
lietuviškos bakūžės ir rūtų dar
želio.

o po to jau imta kaip rei
kiant globoti praeities pa
minklus ir juos tyrinėti. 
Tačiau ima ir išlenda yla iš 
maišo. Pavyzdžiui, 1960 
metų rugpjūčio 25 d. „Tie
soje” Vilniaus Valstybinio 
dailės muziejaus bendradar
bis A. Stravinskas savo 
straipsnyje ”Praeities pa
minklus — ateičiai” šiaip 
rašo:

„Pirmiausia, turėtų būti 
priimtas naujas kultūros 
paminklų apsaugos įstaty
mas, kuris turėtų užtikrinti 
visų archeologinių, istori
nių, etnografinių, meno ir 
a r c h i t e ktūros paminklų 
griežtą ir tikslią apskaitą 
bei apsaugą. Jis turi numa
tyti, be visuomenės auklė
jimo priemonių, taip pat 
griežtas asmenines baudas. 
Vien dėl to, kad iki šiol ne
buvo priimtas naujas pa
minklų apsaugos įstatymas, 
Panevėžio rajono Uliūnų 
senkapiai, nežiūrint vietos 
muziejaus ir kitų įstaigų 
pastangų, buvo visiškai su
naikinti. Kolūkio pirminin
kas Zverevas, vadovauda
masis grynai ekonominiais 
sumetimais, sunaikino ver
tingą paminklą ir išvengė 
bet kokios atsakomybės. 
Šiaulių rajono Tyrulių dur
pyno skyriaus darbuotojai 
sunaikino Radviliškio rajo
ne, Pušinavos kaime, iš III 
— Va. išlikusį senkapį, Jo
niškio rajone, Rudiškių apy
linkėje, taip pat nuolat ar
domas senkapis. Šiaulių ra
jono Luponių kaime pilia
kalnyje buvo įrengta estra
da. šokiams aikštelę taip 
pat buvo norima įrengti 
Prelameiškės piliakalnyje, 
žymi šio paminklo dalis bu
vo suardyta. Ir čia kolūkio 
pirmininkas Juozas Zinke
vičius pasielgė savavališkai, 
o Lazdijų rajono vykdoma

sis komitetas laiku nesu- 
draudė paminklo naikintojo.

Joniškio rajono vykdo
majam komitetui žinant, 
buvo apgadintas Žvelgaičio 
piliakalnis, nors Gamtos ap
saugos komitetas ir Kultū
ros ministerijos muziejų ir 
paminklų skyrius neleido 
vykdyti bet kokių darbų pi
liakalnio teritorijoje.

Šalčininkų rajono Jašiūnų 
tarybiniame ūkyje yra žino
mas iš XIX a. išlikęs archi
tektūrinis paminklas — iš
tisas pastatų ansamblis. 
Daugelį metų šie rūmai bu
vo apleisti, o tarybinio ūkio 
administracija visiškai sa
vavališkai leido padaryti 
net kapitalinių sienų pakei
timus centriniame pastate, 
o taip pat prie paties pa
minklo pastatė jį biaurojan- 
tį priestatą.”

Pagaliau iškeliamos nege
rovės ir etnografinių pa
minklų išsaugojimo srityje. 
Apie jų padėtį šiaip rašo
ma:

„Kitas ne mažesnės svar
bos klausimas — tai liau
dies buities muziejaus įkū
rimas. Ypač svarbu šį liau
dies buities muziejų įkurti 
neatidėliojant. Nė viena 
kultūros paminklų rūšis 
taip sparčiai nenyksta, kaip 
etnografiniai paminklai, jų 
tarpe liaudies architektūros 
paminklai. Iki šiol mes ne
turime jokio sąrašo, kuria
me būtų tiksliai nurodoma 
saugotini liaudies architek
tūros paminklai. Gyvenimas 
sparčiai žengia į priekį, o 
vertinti moksliniu, istoriniu 
bei kultūriniu požiūriu liau
dies statybos paminklai die
na iš dienos nyksta.”

šiems visiems faktams, 
atrodo, komentaru nerei
kia g g a
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Michelio Hollardo susitikimai 
su britų ryšininku Lozanoje nie
kada nebūdavo iš anksto sutarti. 
Paprastai jis, perėjęs sieną, pa
skambindavo telefonu, kad jau 
atvykstąs. Pasikalbėjimuose bū
davo naudojamas iš anksto sutar
tas kodas.

Šį kartą jis per telefoną pa
sakė, kad esąs parūpinęs teatro 
bilietus, ir spektaklis praside
dąs antrą valandą. Paskui dar 
pridūrė: "Turiu labai geras vie
tas. "

"O. P." po paskutiniosios pas
tabos laukė ko nors nepaprasto. 
Tačiau tai, ką jis pamatė, jam 
tiesiog užėmė kvapą. -Planų ko
pijos ir škicai, kuriuos Miche
lis išskleidė ant stalo, sudarė 
V-l iššovimo bazės planų komp
lektą, iš kurio inžinierius galėjo 
pastatydinti visą bazę (faktiškai 
pagal tuos planus Anglijoje buvo 
pagaminti modeliai, kuriuos ka
rališkoji aviacija naudojo, apmo
kydama jaunuosius lakūnus priei
ti prie bombarduojamo taikinio).

Michelis trumpai papasakojo, 
kaip medžiaga pateko į jo rankas. 
"O. P." netvėrė savo kailyje iš 
susižavėjimo.

--Tai tiesiog fantastiška. Tai 
didžiausias dalykas, kurį ligi šiol 
esame atlikę. Mes pasiųsime visą 
komplektą diplomatiniu paštu, 
--jis žvilgterėjo į laikrodį, -- o 
Dieve, jie uždaro įstaigą ketvir
tą valandą.

Jis išskubėjo iš kambario ir 
po kelių minučių grįžo. Viskas 
buvo geriausioje tvarkoje. Diplo
matinis maišas, kuriuo raštai 
buvo siunčiami į Angliją, sulai
kytas dviem valandom, kad bran
gusis laimikis suspėtų atsidurti 
Berne. Dar niekada anksčiau ne
įvykęs atvejis, pastebėjo "O. P."

--O dabar reikia suredaguoti 
telegramą. Tamsta turėsi man 
padėti.

Ištisą valandą sėdėjo abu vy
rai, stengdamiesi begalę techni
nių detalių ir Michelio škicus 
bei užrašus paversti anglišku 
tekstu. Kai pagaliau "O. P." pa
reiškė pasitenkinimą ir atidavė 
telegramą šifruoti, jis paklausė 
Michelį, ką tas numatąs toliau 
daryti.

"GROBIS NESUŽALOTAS"

—Kiek laiko užtruks, kol mai
šas pasieks Londoną?--paklausė 
Michelis.

—Reikia skaičiuoti keturias 
dienas.

--Ir tamsta tuoj pat gausi 
patvirtinimą?

--Tikiuosi.
--Tai po keturių dienų grįšiu. 

Kol tikrai nežinosiu, ar maišas 
tvarkingai pasiekė Londoną, ne
galėsiu leisti jaunajam inžinie
riui grįžti į Bois Carrė. Jį tik
rai pasiųsčiau mirti. Jis dabar 
laukia Paryžiuje, kol dūosiu jam 
kokią žinią.
—Gerai. Aš lauksiu tamstos.
Po keturių dienų Michelis vėl 

buvo Lozanoje.
Jį pasitiko džiaugsmu spindu

liuojąs "O. P." Netaręs žodžio,, 
jis atkišo telegramą.

"Grobį gavome nesužalotą. 
Nuoširdūs sveikinimai," skaitė 
Michelis.

--Jei ligšiol nebūtume, nieko- 
daugiau padarę, — kalbėjo "O. 
P.” --. ir nieko daugiau nenu
veiktume, tai vienas šis dalykas 
pateisintų mūsų egzistenciją.

Tai buvo perdėta. V-1 pavojaus 
su visomis smulkmenomis sura
dimas, dar prieš iššaujant pir
mą "skraidančiąją bombą", buvo 
milžiniškas kombinuotas žygis, 

' kurin britų vyriausybė buvo į- 
kinkiusi visas priemones. Jame 
dalyvavo tūkstančiai asmenų, nuo 
premjero iki menkiausio slaptojo 
agento, kuris dviračiu važinėjo 
dulkėtais Prancūzijos keliais.

Tačiau, nemažinant kitų as
menų nuopelnų, galima pasakyti, 
kad lemtingiausias visoje opera
cijoje momentas vis dėlto buvo 
Bois Carrė statybų planų gavi
mas. Kai planai spalio pabaigoje 
pasiekė Londoną, britų vyriau
sybė, tiesa, žinojo apie "skrai
dančias bombas", kurias tuo me
tu vadino "lėktuvais be pilotų"; 
ji‘žinojo, kad tos "skaidančios 
bombos" yra bandomos Peene- 
muendeje. Bet tuo metu dar ne
buvo žinomas paslaptingųjų sta
tybų ryšys su tomis bombomis.

Praėjus kelioms savaitėms po 
planų gavimo, vienoje britų avia-

Paskutiniai įrodymai
cijos padarytojePeenemuendes į- 
rengimų nuotraukoje konstatuoti 
įrengimai, visiškai identiški su 
Bois Carrė planais. Tik tada ga
lutinai buvo įrodyta, kad Kanalo 
pakrantėj vykdomos statybos 
reiškiančios ne ką kitą, kaip 
naujojo ginklo iššovimo rampas. 
Tuo būdu visi spėliojimai apie 
gresiantį milžinišką pavojų buvo 
patvirtinti.

Dar vienas įrodymas buvo gau
tas lapkričio 28: vėlesnėje Pee- 
nemuendes įrengimų nuotraukoje 
buvo matomas "lėktuvas be pilo
to", stovį tiesiai prieš iššovi
mo rampą. Tai buvo paskutinis 
įrodymų grandinės patvirtini
mas.

"Reseau Agir" toje grandinėje 
suvaidino lemiamąjį vaidmenį: 
jis surado pirmuosius statomus 
įrengimus, jis atgabeno pirmuo
sius pilnus planus.

Bet Michelis tuo metu,neskai
tant tos sveikinimo telegramos, 
kuri bent leido nujausti, kad jis 
atradęs svarbų laimikį -- visai 
nežinojo, koki reikšmingi Londo
nui buvo tie planai. Jam tai reiš
kė, kad jis dar .kartą buvo sėk
mingai atlikęs uždavinį. Ir jau 
buvo pats laikas grįžti atgal.

Kitą dieną jis vėl perėjo sie
ną ir grįžo Paryžiun. Ten rado

Koks laimingas derinys
LINKSMYBĖ... DRAUGAI... IR VIRTAS STROH’S

Tik Amerikoj 
ugnim virtas 

alus!

JIS ŠVELNESNIS

• ••

JUMS PATIKS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Laikas atsigaivinti po linksmos dienos kalvo
se .. . tinkamiausias laikas šviesesniam, švel
nesniam alui. Nesvarbu, kur ir kada naudojatės 
žiemos malonumais, padidinkite juos ugnimi 
virtu Stroh’s, Nėra kito alaus, kaip šis.

/

Robertą ir Andrė jau laukiančius 
Roberto bute. Pastarajam užsi
spyrus, buvo atkimšta šampano 
bonka. Paskui Andrė turėjo eiti, 
nes jo atostogos buvo pasibai
gusios. i

--Britų sveikinimo telegrama 
pirmoje eilėje tau skirta, — 
tarė Michelis. -- Bet tai nėra 
pagrindas nustoti veikus. Aš 
laukiu, kad tu mane informuosi 
apie visas naujienas.

Andrė nusišypsojo. Jie dabar 
jau suprato vienas kitą.

--Ką dabar anglai darys? -- 
paklausė dar Andrė.

—Turime palaukti. — diDlo- 
matiškai atsakė Michelis.

Šį klausimą jis nuolat išgirs
davo iš visų savo agentų. Rizi
kavę savo kailiu, vėliau jie norė
davo matyti ir rezultatus. į Šį 
klausimą negalėjo nieko pasakyti 
ir "O. P."

--Spėju, kad jie įrengimus 
bombarduos, bet Dievas žino ka
da. To jie mums niekada ne
sako.

(Bus daugiau)
virsta

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Jie atskirai išėjo iš Suos gat
vės namo, skirtingose vietose 
įlipo į taksį ir beveik nekalbėjo. 
Bet juo labiau miestas tolo, juo 
laisvesnis darėsi jų pokalbis. 
Jie nutilo dar kartą, valandą pa
važiavę. Iš tolo švietė Plateno 
ežeras, kaip nutekintas bran
gusis akmuo, ir išlipę jie pajuto 
neužmirštamą, malonų "vengriš
kosios jūros" kvapą. Toli nuo 
visokio triukšmo jie aptiko sausą 
įlankėlę, kur ežeras vasarą at
palaiduodavo saulės įkaitinto 
smėlio juostą. Abu vienu metu 
sustojo ir nusprendė, kad rado 
vietą, kur bus saugūs nuo visų 
žvilgsnių.

Ten gulėjo jie saulės apgaubti 
šiltame smėlyje, Kuzinas ant 
nugaros, Ilona kniūbsčia. Jie ty
lėjo ir nejudėdami ilsėjosi. Šil
tas vėjas glostė juos, šiureno 
nendrėse.

--Nuostabus vėjas, --tarėKu
zinas, -- tikras vengriškas vė
jas.

--Bet įsiuntintas jis 
audra.

--Tai jau esu pajutęs.
-Kur?
--Latorizos slėnyje.
--Ten nebuvo vengriškas vė

jas.
--Kodėl ne? Jis atėjo iš Veng

rijos.
—Vengriškas vėjas, sako mū

sų lygumų gyventojai, gyvena ir 
miršta Vengrijoje.

—Bet jis turėjo tą patį kvapą, 
kaip ir šis.

--Gali būti; šis tas prikimba 
prie to, kuris ilgai pabūna 
Vengrijoje.

--Ir jis buvo pašėlęs.
--Ak tas, -- pasakė Ilona ir 

nusijuokė, -- jis nėra vengras, 
daug istorijų yra apie jį; bet jos 
visos prasideda ir baigiasi vie
nodai.

—Papasakok.
—Jei nori.
Ilona lengvai atsirėmė į Ku- 

ziną. Jos petys palietė jį.
--Taigi vėjas, apie kurį pasa

koju, tikrai nėra vengras. Kar
patuose, kaip kalbama, gyvenąs 
jis, o kai kas sako, kad jis atei
nąs dar iš toliau. Bet kiekvieną 
pavasarį jis, pilnas vilčių, nusi
rita nuo Karpatų į lygumas ir ro
do savo jėgą iŠ ištvermę gražiai 1 
vengriškajai fėjai, kurią jis yra 
įsimylėjęs. Jis glosto ją pir-

mųjų pavasario gėlių kvapais, 
dainuoja naktimis audringas dai
nas ir dienos šviesoje kilnoja 
plačius jaunų merginų sijonus, 
kad sukeltų fėjos pavydą. Va
saros kaitrų metu jis nejudėda
mas guli puštoje ir kantriai lau
kia malonės ženklo, kol fėja, 
kuriai įkyri jo piršlybos, galų 
gale jį atstumia. Tada iš šird
gėlos ir pykčio jis sukelia aud
ras, gainioja debesis, blaškosi 
po pustą, vaiko kaimenes, kapoja 
upes, varto medžius ir pagaliau 
Karpatų slėniais išlekia atgal, 
iš kur buvo atėjęs. Bet veng
riškosios fėjos jis neužmiršta, 
ir kiekvieną pavasarį vėl grįžta 
į Vengriją.

—Ir fėja jo niekada neišklau
so?

--Niekada.

Jis susimąstęs vartė knygas, 
kurių kalbos nesuprato.

—Tai prancūzų kalbos grama
tika, -- tarė Ilona, --ją radau 
fabrike, tarp seno popieriaus. 
Dabar beveik nebegalima gauti 
Vakarų kalbų žodynų, nekalbant 
jau apie gramatikas.

--O šitoji atrodo būsianti vo
kiška knyga.

—Taip, novelės.
--Ar tu kalbi vokiškai?
--Kai mano tėvas tebebuvo gy

vas, mes dažnai pasikalbėdavome 
vokiškai.

--Ar jis mėgo vokiečius.
--Jis buvo raidžių rinkėjas. 
--Žinau tai.
--Taip, ir jis buvo daug skai

tęs, todėl priklausydavo nuo to, 
apie kuriuos vokiečius būdavo 
kalbama. Vyrus, kaip Klopstpcką, 
Wielandą, Goethę, Lessingą, jis 
gerbė. Heinę mylėjo, ir iš to aš 
kartais pasišaipydavau.

—Kaip tai?
--Aš žinojau, kaip buvo kilęs 

eilėraštis: "Kai išgirstu Veng
rijos vardą, vokiškasis Wamsas 
man darąs perankštas." Prieš 
šimtą metų jį Heine parašė, kai 
Vengrija vykdė revoliuciją, su
kildama prieš prispaudėjus; tie 
taip pat buvo vokiečiai, ir tokių 
vokiečių mano tėvas nekentė.

—Bet juk tai buvo austrai. 
--Vengrijoje mes nedarome 

skirtumo tarp austrų ir vokiečių; 
tiksliau pasakius, tai buvo Habs- 
burgai, kurie buvo tris šimtus 
metų pavergę Vengriją, tikrai 
atsidėkodami, kad vengrai tris 
šimtus metų Europą gynė nuo 
turkų. Taip, kai Vengrija jau 
buvo nukraujavusi ir turkai buvo 
apgulę Vieną -- tada atėjo iš
vaduotojai su savo kilniuoju prin
cu Eugenijum ir buvo blogesni 
už turkus; jie net sugebėjo mo
terį, Iloną Zrynyi, iškeisti už 
kaizeriškąjį generolą, kuris buvo 
patekęs į turkų nelaisvę. Taip, 
kilnieji išlaisvintojai! Ilona Zry
nyi ištisais metais gynėMunkac- 
so pilį nuo visos armijos.

Ilona degė tikru pykčiu. Kuzi
nas šypsojosi.

--Tu dar juokiesi, kad krikš
čionys atidavė krikščionę mu- 
zulmonų malonumams.

--Aš džiaugiuosi už turkų pa
šą, nes Ilona Zrynyi turėjo būti 
tikrai graži.

--Ji ir buvo, bet tu esi niek
šas.

—Niekšas? Aš visus pasaulio 
karalius ir generolus atiduočiau 
už vieną vengrišką Iloną.

--Laimė, kad nesi paša.
*

Saulė leidosi. Vakarų dangus 
buvo panašus į degančią jūrą. 
Plateno ežeras žibėjo, kaip 
skysta ugnies masė. Kuzinas at
sistojo.

--Turime eiti, -- tarė jis. 
--Taip. »
Jie praėjo keletą žvejų trobe

lių ir pasiekė kaimą. Kelias pra
platėjo ties baltai dažytu viena
aukščiu narfiu. Svetainė.

--Užeikime ką nors išgerti 
Vašia.

--Ir aš esu ištroškęs. *
Kaimo smuklėje buvo tik kele

tas žmonių. Langai buvo uždarytu 
--Kaip maloniai vėsu, — tarė 

Ilona.
Kuzinas pabučiavo ją į smilki

nį.
--Sėskis, Vašia, priešais ma

ne.
Kuzinas užsakė vyno.
--Raudono ar balto? -- pa

klausė kelneris.
—Raudono, -- tarė Ilona.
Svečių kambarys buvo nedide

lis. Didžiulė, apvali krosnis buvo 

iškilusi tik iki pusės sienos. Žie
mą ji šildė dar kitus du kam
barius. Kelneris atnešė raudono 
vyno ąsotį ir įpylė. Ilona 
iš savo taurės nuliejo porą la
šų ant žemės.

--Kodėl tai darai? — paklau
sė Kuzinas.

--Padaryk ir tu.
Kuzinas nuliejo.
—Senajam Dievui, — pasakė 

Ilona.
—Senajam Dievui. — pakarto

jo Kuzinas, nukreipė žvilgsnį į 
šalį ir iš karto išgėrė visą stik
lą. Ji pažiūrėjo į jį. Jis neži
nojo, ar vynas ar Ilonos drėgnos 
lūpos užkaitino jo veidą, ir vėl 
nukreipė akis. Ant kalkėmis bal
tintų sienų kabojo lėkštės, 
lėkštelės ir ąsočiai; degtinės 
bonkos ir įvairūs gėrimo indai 
stovėjo ant juodų lentynų.

--Puodžių darbai, -- kalbėjo 
Ilona, -- tie iš pietinės Vengri
jos.

Balti indai su mėlynais pie
šiniais; lėkštės su banguotais 
kraštais ir ritmiškai pasikarto
jančiais spalvotų gėlių pieši
niais.

--O tie iš Debreceno apylin
kės.

Juodi ąsočiai, deginti krosny
se, poliruoti, su šviesiais pieši
niais...

--O šitie... Vašia, tu gi visai 
nežiūri.

--Man maloniau žiūrėti į tave.
Ji pasirėmė rankomis ant sta

lo, nieko nenorėjo girdėti. Juo 
labiau rankomis spaudė smil
kinius, juo greičiau veikė jos 
mintys.

--Ilona.
Ji neatsakė. Staiga ji suvokė, 

kas jai liko daryti.
(Bus daugiau)

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pažystamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.

Graži dovana visiems
Nauju metu 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Piay Hi-Fi Recorda

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

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI”

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
”Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

Kaina 98c. 
Išleistos M iii 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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Nesišalinkime visuomeninio ir 
politinio veikimo
PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

Vasario 16 diena tai nėra vien istorinis atsiminimas 
ir tuo atsiminimu įšildymas, įkaitinimas ir įtvirtinimas 
mūsų tautinių Jausmų ir suraginimas vis dar siekti ligi 
šiol nepasiekto tikslo — nepriklausomybės atgaivinimo. 
Tai ir ne vien tautinis paradas, kad ir labiau mažiau gra
žus ar efektingas. Kas buvo, kas atsitiko 1918 m. vasario 
16 dieną Vilniuje Dėl karo nukentėjusiems šelpti Drau
gijos Centro Komiteto būste, kur dr. Basanavičius pa
skaitė, o 20 Lietuvių Tarybos narių pasirašė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą, lygiai kas vyko Lietuvoje 
prieš tai ir po to, visi žinome ir ne ką nauja galėtume dėl 
to pasakyti. Ir aišku, jog pats to Įvykio prisiminimas, iš 
kurio išsirutuliojo vėliau vienos mūsų kartos šviesus 
tautinės istorijos laiko tarpas, veikte veikia mūsų jaus
mus, ne tik graudina, bet ir kelia ryžtą toliau grumtis 
dėl savo Tėvynės išlaisvinimo ir viltį pagaliau tai pa
siekti. Tačiau ar nebūtų tai permažą tą minėjimo dieną, 
paprastai net tą vakarą, šiltais žodžiais šį praeities įvykį 
teatžymėti? Ar nebūtų svarbu ir naudinga kiek į dabar
tinę mūsų padėtį ir jos aplinką tiesiau pažvelgti?

Mes esame išeiviai — daugelis po II Pasaulinio Karo, 
bet kur kas daugiau dar prieš pasaulinius karus Ameri
koje nutūpę ir dar daugiau tų čia nutūpusių ateivių — 
čia gimę ir užaugę vaikai ir vaikaičiai. Taigi šiaip ar 
taip — atskirti nuo savo krašto ir tenykščių mūsų tau
tiečių, kuriems išvaduoti esame pasiryžę aukoti savo pa
jėgas, o kiti ir visiškai tam aukotis. Apie bendrą mūsų 
susipratusių išeivių tautinę ir politinę poziciją ne čia — 
nedideliame būrelyje — turėtume kalbėti, tartis ir išva
das daryti, tik rytdienos didesniame, platesniame minė
jime. Tik ir mums čia — "Talkos” sukviestiems — Jos 
darbo dalyviams, šalininkams ir simpatikams — yra kas 
jau sava atžymėti.

Mes čia esame tautinės savo kolonijos mažuma ir 
nesiekiame virsti jos dauguma. Tačiau kaip pati mūsų 
tauta, supama kur kas didesnių už ją ir agresingų tautų, 
neskaičiavo ir neskaičiuoja jų pajėgumo, tik grūmėsi ir 
tesigrūmia dėl savo tautinės, tad politinės ir kultūrinės, 
buities, taip ir mūsų mažybė — jau ne priešų tarpe, tik 
savo tautoje ar net tik savo kolonijoje — nė kiek ne
turi mūs nei varžyti nei stinginti. Priešingai, ir sau ir 
kitiems turime jaustis ir reikštis ne tik pilnateisiai savo 
bendruomenės veiklos dalyviai, bet ir — kas dar svar
biau — iš savo mažumiečių pozicijos turime darytis savo 
tvirtų išvadų. Brangindami savo mažuminę poziciją, nesi- 
šauname prieš daugumą, jos vadybą, gal ir šios taktiką, 
bet paliekame sau laisvę, kad ir greta, prireikus ir drauge 
su jais, tik laisvai veikti. Nei raginu nei šaukiu politiškai 
'organizuotos daugumos pulti ar kliūčių jai daryti, tik 
patiems prasti ir visuomenę pratinti laisvai ir svariai 
mums sakytis ir veikti. Laisvas ir nuosakus — jei norite, 
ir nuosaikus — mažumos sakymasis ir veikimas nėra ir 
nebus visuomenės skaldymosi nei skaldymo reiškinys, tik 
sveikas, natūralus reiškimasis.

Vasario 16-tosios minėimas turi visa tai mums ne 
tik priminti, bet ir mus pačius, mūsų poziciją pagyvinti 
ir sustiprinti. Ne vienas ir ne du, tik kiekvienas mes 
turime judėti, ne tupėti, — suktis savo aplinkoje, ne ne
judriam būti, — visuomeniškai reikštis, ne egotiškai ir, 
žinoma, ne egoistiškai tūnoti skyrium nuo savo tautie
čių. čia ir organizacinis veikimas, ir savo ir ne savo 
spaudos sekimas ir joje dalyvavimas, prireikus atviras ir 
drąsus atoveikis saviesiems ir ypačiai svetimiesiems, čia 
iš viso pilnutinis tautinis reiškimasis.

Kaip tik pernykščiai ir šie metai ne tik vidiniame 
Amerikos tautų gyvenime, bet ir jos išorėje — plačiame 
politiniame pasaulyje aiškiai žada ir numato daug reikš
mingų įvykių ir trankių žygių, kurie ne tik atsilieps pa
vergtų tautų likimui, bet ir netiesiogiai, o ir tiesiogiai 
privers mus — išeivius ir jų organizacijas čia pat, tuojau, 
kelti balsą ir imtis net griežtesnių žygių. Turime būti 
tam iš anksto pasirengę, rimtai pasirengę, susipratę ir 
susitvarkę, kad įvykiai staiga mūs neužkluptų. Nesnaus
kime, nesišalinkime visuomeninio ir politinio veikimo, ne- 
sidenkime prieš jį ežiškai savanaudiškais spygliais ir 
spygliukais!

(Prof. M. Biržiškos kalba, pasakyta Los Angeles, 
Talkos surengtam minėjime).

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

MILIJONINIO FONDO REIKALUS SVARSTANT
Paskutiniu laiku spaudoje pa

sirodė keletas straipsnių Lie
tuvių Fondo • reikalu. Kai kas 
jį vadina Lietuvių Geležiniu Fon
du.

Niekas neabejoja, kad tas fon
das, jei jį pavyktų įsteigti, tu
rėtų didelės reikšmės lietuvių 
tautiniams ir kultūriniams rei
kalams. Netenka abejoti ir dėl 
mūsų finansinio pajėgumo pa
grindiniam kapitalui sudėti mi
lijoną ar daugiau dolerių.

Ginčų kelia jo organizacinė 
forma, nes nuo jo formos pri
klauso pasitikėjimas ir pasise
kimas.

Yra siūlomos dvi organizaci
nės formos: fondas (foundation) 
ir trustas (trust). Abi tos formos 
pabrėžia, kad visuomenės su
dėtas kapitalas bus neliečiamas. 
Naudojimui būtų tik jo pelnas, 
procentai.

Kaip tie du pasiūlymai atsira
do, ir kuris geriau tinka lietuvių 
visuomenei?

Praeitais metais Liet. Ben
druomenės Centro Valdyba su
darė Ekonominę Tarybą ir pave
dė jai skubiai paruošti Lietuvių 
Geležinio Fondo projektą. Be
renkant projektui medžiagą, pa
aiškėjo, kad Liet. Bendruome
nės Centro Valdyba pageidauja 
trusto projekto.

Ekonominėje Taryboje kilo 
nuomonių skirtumas. Dauguma 
jos narių pasisakė už fondo pro
jekto ruošimą (Lithuanian Foun
dation), bet ne už t rustą, ir 
fondo projektą paruošė. Ekono
minė Taryba, pasisakydama už 
fondą, ne už trustą, nurodė: fon

das bus savarankiškas vienetas, 
turės juridinio asmens teises 
(incorporated) nepriklausys nuo 
Liet. Bendruomenės, bus pasto
vesnis, įgys didesnį visuomenės 
pasitikėjimą ir lengvai gaus lab
daringos organizacijos pripaži
nimą. O trustas veiktų tik Liet. 
Bendr. ribose ir tarnautų tik 
jos vienos tikslams. Abi šios 
formos JAV gerai žinomos ir 
dažnai sutinkamos.

Liet. Bendr. Taryba savo su
važiavime Ekonominės Tarybos 
paruoštą fondo projektą atmetė 
ir oficialiai pasisakė už trustą. 
Tą savo nutarimą ji laiko galu
tinu ir nori, kad visuomenė jam 
pritartų. Šiuo straipsniu ir no
rima iškelti keletą pastabų dėl 
vienos ar kitos formos tinkamu
mo mūsų lietuviškiems reika
lams.

Fondas yra platesnė organi
zacija, negu trustas, ir apima 
visos tautinės grupės tautinius, 
kultūrinius ir šalpos reikalus. 
Įsteigus fondą, jo pelnu galėtų 
naudotis ne tik Liet. Bendruo
menė, bet ir kitos Švietimo, kul
tūros ir šalpos organizacijos. 
Į jį galėtų kreiptis ir neturtingas 
studentas stipendiją gauti, ir 
Kultūros Fondas, ir ta pati Liet. 
Bendruomenė, ar kiti turį reika
lų su švietimu bei kultūros kė
limu. Tai būtų tikrai visų lietuvių 
fondas.

Trustas yra siauresnė orga
nizacija, tiksliau sakant, teisinė 
institucija, kuri tarnauja vieno 
asmens arba paskiros organiza
cijos tikslams. JAV kai kurios 
tautinės grupės, pav. žydai, len
kai (Polish Foundation) turi savo 
tautinius fondus, ne trustus, ku
rie tarnauja visų žydų ar lenkų 
interesams. Fondus turi ne tik 
tautybės, bet ir kai kurie mies
tai, pav., Clevelandas (Cleveland 
Foundation).

Įsteigus tik Liet. Bendr. naudai 
trustą, kyla klausimas, ar visos 
to trusto lėšos nueis visuome
nės reikalams. Liet. Bendr. Cen
tro Valdybos narys inž. A. Nas
vytis, vienas iš pirmųjų iškėlęs 
trusto idėją, 1961 m. vasario 
mėn. 18 d. Clevelande visuome
nės susirinkime, dėstydamas 
motyvus už trustą, viešai pa
reiškė, kad trustas turi duoti 
Bendruomenei lėšų tarnautojams 
pasisamdyti. Ar tikrai Liet. Ben
dr. reikalai tokie dideli, jog rei
kia apmokamų tarnautojų, aš ne
siimu spręsti. Noriu tik pabrėžti, 
kad pradėjus trusto lėšas naudoti 
administracijos išlaidoms, sunku 
bus rasti tų išlaidų ribą. Be 
apmokamų tarnautojų gali prisi
reikti lėšų ir posėdžių apmokė
jimui, ir brangių kelionių išlai
doms ir kitiems reikalams, ma
žai bendra turintiems su kultūra 
bei šalpa.

Pasisakyti dėl administracinių 
išlaidų už trustą nėra pagrindo. 
Tokiems reikalams ir iš fondo 
lėšų jo valdyba gali skirti Liet.

Ant. Gailiušis
Bendruomenės administracijos 
išlaidoms, jei fondo valdyba ras 
tikslinga tas Liet. Bendr. išlai
das apmokėti.

Sujungti didesnį kapitalą su 
viena organizacija, nors ir su 
Liet. Bendr., yra pavojinga. Vi
sos mūsų organizacijos nėra tiek 
stiprios, kad galima būti tikėti 
jų amžinumu. Tenka abejoti ir 
Liet. Bendr. kaip organizacijos, 
amžinumu. Visi žinome, kaip 
sunku sudaryti centro ir apy
linkių valdybas, kaip mažai be
silanko žmonių į susirinkimus, 
ir kaip tas skaičius nuolat ma
žėja. Tat jei Liet. Bendr., kaip 
organizacija, ir sunyktų, bet 
lietuviai, kaip tautinė grupė, dar 
ilgai šiame krašte išsilaikys. 
Ir jos įsteigtas fondas, kaip at
skiras vienetas, ilgai tai grupei 
tarnautų. Pasidarius Liet. Bendr. 
neaktyviai, reikėtų likviduoti ir 
trustą.

Fondas yra daug platesnė ir 
lankstesnė organizacija ir turi 
galimybių sutraukti didesnius 
kapitalus. Fondas gali apimti 
ir atskirų asmenų steigiamus 
trustus, o trustas kitų fondų 
bei trustų negali apimti. Pav., 
turtingas lietuvis steigia trustą, 
paskiria patikėtinį (savo draugą 
ar banką) ir nori, kad jo įsteigto 
trusto pelnas, jo vardu, amžinai 
būtų skiriamas stipendijoms li
tuanistiką studijuoti. Toks tur
tingas lietuvis gali savo trustą 
įjungti į fondą, ir fondas jo vardu 
tas stipendijas išdalins. To ne
galima būtų padaryti su perša
mu trustu. Tas turtingas lietu
vis galėtų tik paaukoti pinigus 
trustui, be sąlygų ir be savo pa
tikėtinių. Daugiausiai ką trus
tas gali jam garantuoti, tai kad

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA, Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo akto signataras, kalba Vasario 16 minėjime Los Angeles. 

L. Kančausko nuotrauka

V. KOJELIENĖS KONCERTO ATGARSIAI
Neseniai įvykęs . antrasis V. 

Kojelienės koncertas Town Hali 
New Yorke yra sukėlęs recen
zentų tarpe tikrą sąmyšį. Čia 
turima galvoje lietuvių spauda 
ir lietuviai kritikai, kurie, pa
sirėmę New York Times ir New 
York Herald Tribūne spausdin
tomis recenzijomis, padarė la
bai subjektyvias išvadas. Paša
liniam, nesuinteresuotam ste
bėtojui tokia mūsų spaudos akcija 
darosi visiškai nesuprantama ir 
nepateisinama. Aš asmeniškai V. 
Kojelienės nepažįstu ir nesu 
nei jos draugas, nei priešas. 
Ne mano uždavinys ją liaupsinti 
ar niekinti. Man šiuo atveju rūpi 
tik objektyvi tiesa, su kuria 
mūsų spauda yra prasilenkusi, 

jis bus įrašytas į aukotojų są
rašą.

Dideli amerikiečių fondai susi
deda ne tik iš smulkių aukų, bet 
apima ir atskirų fundatorių 
įsteigtus trustus, o fondų valdy
bos tik vykdo fundatorių valią. 
Be to, steigiant fondą, būtų 
lengva gauti labdaringos orga
nizacijos pripažinimą. Ir visos 
aukos tada būtų atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio. Steigiant 
trustą prie Liet. Bendr. to nega
lima padaryti, bent laikinai, nes 
Liet. Bendr. nėra dar pripa
žinta labdaringa organizacija, 
nors tuo jau gana ilgai rūpinasi.

Pagal Liet. Bendr. siūlomą 
trustą, jo lėšas būtų valdomos 
amžinai paskirtų patikėtinių 
(trustees). Amžini patikėtiniai 
tinka atskirų asmenų steigia
miems trustams, bet ne visuo
menės steigiamam trustui. Ten, 
kur nėra judėjimo, visada leng
vai įsimeta visokių negerovių 
(neaktyvumas, apsileidimas ir 
kt.). Visi žinome, jog stovintis 
vanduo greičiau genda, negu te
kantis. Pav., Clevelando miesto 
fondo valdybos nariai keičiasi 
kas penkiari metai. Jų darbas ne
apmokamas, tai garbės tarnyba.

Steigiant trustą visada figūruo
ja trys asmenys: steigėjas (crea- 
tor), patikėtinis (trustee), kuris 
pinigus valdo, ir asmuo, kurio 
naudai steigiamas trustas (bene- 
ficiary).

Trustas steigiamas testamen
tu arba sutartimi, kuri pasirašo
ma tarp steigėjo ir patikėtinio. 
Trečias asmuo yra laidas, kad 
trusto lėšos bus skirstomos pagal 
steigėjo valią. Liet. Bendr. siū
lomame truste steigėjas ir tre
čias asmuo sutampa viename Liet. 
Bendr. asmeny, nes tą trustą

(Nukelta į 7 psl.)

vertindama minėtąjį koncertą. 
Dirvos laįškų skyriuje v. r. 

klausia: "Didžiuotis ar guosti?" 
ir labai švelniai atsako: "Taigi 
čia tinka ne didžiuotis, o guosti 
dainininkę"... Vadinasi, ir jis ne
pastebėjo "N. Y. Herald Tribū
ne" kritiko pareikštų, V. Koje
lienės teigiamų esminių ypatybių.

Ko norėjo Brooklyno Vienybė, 
išpildama pamazgų kibirą ant 
menininkės galvos, gal būt, ne
sunku suprasti. Mat, Vienybė, 
laikosi principo: kas ne su mu
mis, tas turi būti suniekintas; 
kas su mumis, turi būti išaukš
tintas. Tai laikraščio linija, la
bai rūpestingai išlaikyta verti
nant ir visas kitas gyvenimo sri

tis. Šiuo atžvilgiu, atrodo, vis
kas būtų buvę kitaip, jei minėtąjį 
koncertą būtų rengusi Vienybės 
redaktorė Tysliavienė, kuri savo 
laiku irgi pretendavo į meninin
kes. Bet šiuo atveju ne tai svar
bu. Svarbiausia, kad ji, siekda
ma suniekinti iškilusią meni
ninkę, drįsta viešai pareikšti jai 
charakteringą neapykantą, pa
remtą netiksliu "New York 
Times” recenzijos komentavi
mu.

Štai kaip "Vienybė" įvertino V. 
Kojelienę (Nr. 6, vasario 10 
d.): "Kai kurios dainininkės, anot 
Times kritiko, bent veido išraiš
ka bando interpretuoti kūrinius, 
jeigu nepajėgia nuotaikos iš
reikšti muzikiniai, bet pas Koje
lienę — viskas buvo priešingai. 
Jos dainavimas recenzentui at
rodė "pasibaisėtinai" mechaniš
kas..." Tai esminė "Vienybės" 
kritikos dalis. Toliau eina pap
rastas pamokslėlis, kuris ne
turi jokios reikšmės. Vadinasi, 
nieko nėra, kas būtų vertin
tina teigiamai. Tuo būdu, kaip 
"Vienybė" daro, galima sunie
kinti kiekvieną be jokios išimties, 
jei tik to norima.

Tuo tarpu ištikrųjų esminė 
"New York Times" kritiko recen
zijos dalis sako: "Ji turi mielą 
soprano balsą, kurį moka tinka
mai ir švelniai panaudoti beveik 
visą laiką ir, be to jos išvaizda 
yra labai patraukli." "New York 
Herald Tribūne" rašo: "V. Koje
lis parodė lyrinį sopraną, pakan
kamo dydžio, grynos kokybės ir 
plačios apimties. Gali būti tik 
klausimas dėl būdo, kuriuo ji 
šias ypatybes panaudoja, bet jos 
nepaprastas talentas yra neabe
jotinas."

Abiejų minėtų laikraščių re
cenzentai prikiša jai tik antraei
lės reikšmės trūkumus, kurie 
nėra esminiai pačiam dainavi
mo menui. Tai būtent: laikysena, 
kuri, anot jų, yra lengvai pa
taisoma. Reikia manyti, kad Ko
jelienės laikysenos priekaištas 
greičiausiai bus kilęs iš šiame 
krašte įprasto maivymosi sceno
je. Juo daugiau menininkas da
ro neįprastų ir keistų judesių 
scenoje, tuo jis esti populia
resnis. Čia kartais tokiu lauki
niu elgesiu menininkai nuslepia 
nuo publikos savo esminius meno 
trūkumus ir pasiekia neužtar
nautos garbės. Reikia suabejoti, 
ar verta ir Kojelienei atsisaky
ti nuo ramios ir kultūringos lai
kysenos scenoje, kadmaivymusi 
įsigytų populiarumą.

Lietuviams turėtų būti malo
nu, kad kai kurie menininkai, 
kaip šiuo atveju Valentina 
Kojelienė, per savo kietą darbą 
išėjo iš prapinių salių ir pasi
reiškė kaip neabejotina plataus 
masto dainininkė. Visa tai ji 
pati pasiekė be paramos iš ša
lies. Niekas jai nedarė rinklia
vų net šiam paskutiniam koncer
tui. Viena, kas šiuo metu jai 
reikalinga, tai -- lietuvių visuo
menės ir spaudos objektyvus, 
blaivus ir pozityvus kritikos žo
dis, kuris jai padėtų pasiekti 
galutinį tikslą.

Neapykantą ir pavydą, kaip 
ligą, geriau būtų palikti savo vi
duje ir neužkrėsti kitų.

J.V.,
Elizabeth

PRALEISTA SVARBI SAKINIO 
DALIS

22-me Dirvos numeryje, pir
majame puslapyje, žinioje apie 
15% dirvonuojančios žemės Lie
tuvoje, antroje pastraipoje yra 
praleista svarbi sakinio dalis. 
Dėl to praleidimo lieka neaišku, 
kuo paremtas teigimas, kad dir
vonuoja kaip tik 15%, o ne ma
žiau ar ne daugiau. Iš tikrųjų 
antrosios pastraipos pradžia turi 
būti tokia:

Esą, "per dvejus metus pasėlių 
plotai padidėjo 157 tūkstančiais 
ha arba 7 procentais",bet esanti 
galimybė juos padidinti dar 345 
tūkstančiais ha, tai yra dar apie 
15%,

Kad per praėjusius dvejus me
tus pasėlių plotai padidinti 157 
tūkstančiais ha, ir kad tas plo
tas yra 7% viso pasėlių ploto, 
yra Sniečkaus žodžiai. Jo žo
džiai yra ir kad dar 345 tūks
tančiai ha laukia paverčiami ari
mais iš dirvonų. Kadangi 345 
tūkstančiai ha yra daugiau kaip 
dukart didesnis plotas už 157 
tūkstančius ha, tai LNA nuo savęs 
pažymėjo, kad tas tebedirvonuo- 
jąs plotas yra apie 15% viso pa
sėlių ploto, tai yra, kiek daugiau 
kaip dukart po septynis.

LNA, 
New Yorkas
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VASARIO 16 VAIZDUOSE

Dalis publikos Vasario 16 minėjime Chicagoje Jaunimo Centre

Dalis svečių, dalyvavusių iškilmingame konsulų priėmime Vasario 16 proga Chicagoje Bismark 
viešbutyje. Iš kairės: Chicagos mero Daley žmona, J. Kazanauskas, Austrijos gen. konsulas Oto 
Roch, Chicagos meras R. Daley, L. Šimutis, dr. Stp. Biežis,.Liberijos konsulas William H. Jonės, 
Lietuvos konsulas dr. Daužvardis su žmona.

Per Nepriklausomybės šventės minėjimą Chicagoje, Maria High 
School salėje, pertraukos metu dalinasi įspūdžiais: Juozas Bačiūnas, 
L. Šimutis, A. Grinienė -- atvykusi iš Vokietijos ir inž. A. Rudys. 

A. Gulbinsko nuotrauka

TORONTO

Marketparko lituanistinės mokyklos (Chicagoje) linksmasis trio per iškilmes linksminęs svečius. 
A. Gulbinsko nuotrauka

Bendruomenės apylinkės 
valdyba vasario 16 d. (ket
virtadienį), 8 vai. vak. šv. 
Jono Kr. parapijos salėje 
suruošė spaudos konferen
ciją, į kurią atsilankė mies
to meras N. Pfillips, federa
linio parlamento nariai A. 
Maloney ir J. Kucherepa, 
Ontario parlamento narys ir 
vyr. atstovas J. Yeremko, 
kontr. G. Allen, anglų kalba 
išeinančių didžiųjų dienraš
čių reporteriai ir daugelis 
kitų aukštų svečių.

Paminėtina tai, kad į šią 
konferenciją buvo įjungta 
ir parapijos klebono kun. P. 
Ažubalio 43 metų gimtadie
nis. Tai suteikė tam paren
gimui dar daugiau iškilmin
gumo.

Toronto lietuvių choras Varpas, vadovaujamas muz. S. Gailevičiaus, išpildęs meninę programą 
Vasario 16 minėjime Toronte.

V. Bubelio nuotrauka

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs- 
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Kulienė, pravedusi programą
Vasario 16 minėjime Toronte. 

V. Bubelio nuotrauka

“ r £

Mutual Oui&ud Savings
4. oan

Chartered and Suparvisad by United Statės Gevemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

V. Bacevičiaus nuotrauka

I
ved ė j a s

1447 S.45 IICOURT,CICERO 50,ILL./ll 2-1357, TO 3-8131

KAS DU M8N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

N

SAUSIO IR VASARIO 
MENESIAIS

Kanados Fed. Parlamento at
stovas adv. A. Maloney kalbėjęs 
Vasario 16 minėjime Toronte. 
Praeitais metais teisme jis gynė 
Janušionį, turėjusį incidentą su 
Maskvos burmistru. Janušionis 
buvo išteisintas.

V. Bubelio nuotrauka

I. Stasaitė skaito Ohio gubernatoriaus proklamaciją Vasario 16 
minėjime Clevelande.

(h/anos >

mokino už 
ilgalaikes 
taaaneaas!

PADĖJUS $500.00
AR DAUGIAU

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 Iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. 
penkt. 9 iki 
AeSt. 9 iki 1

v. 
5 V. V. 
v. p.p.
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New Yorko lietuvių tautinių šokių grupės šokėjos, vadovaujamos J. Matulaitienės, pasirodžiusios 
meninėj programoj per Vasario 16 minėjimą New Yorke. g. Peniko nuotrauka

Dr. St. Bačkis, Lietuvos atstovybės Washingtone patarėjas, kalba Vasario 16 minėjime New Yorke,
G. Peniko nuotrauka

JAUNIEJI KARIAI 
ATEINA TALKON

Jau išėjo iš spaudos nau
jas „Kario” 2 nr. Jo turi
nyje įdėti šie rašiniai: P. 
Dirkio — Didžiosios dienos 
išvakarėse. A. Budreckio — 
D. L. K. Algirdo žygiai Mas
kvon 1368 — 1372 m. Ltn. 
A. Alksninio — Tolimuose 
Rytuose. J. Bamblio — Ge
ležinkelių būrys Vilniaus 
kryptimi (tęsinys). V. Jo
niko — Pergalės būgnai (ei
lėraščiai). A. Dimo — Lie
tuvos Valst. Operai 40 me
tų. Kun. Galecko — Dzūki
ja (eilėraštis). V. Sirvydo 
— Senovės Lietuva. J. Skar
džio — Dujos ir bakteriolo
giniai ginklai, šaulės — Va
sario 16-ji. Karinės žinios 
(platesnės apžvalgos). Iš 
lenkų karo atašės pik. L. 
Mitkievičiaus Kauno atsi
minimų 1938 ir 1939 me
tais (tęsinys). Prof. St. Dir- 
manto — Kodėl ramovėnai 
leidžia anglų kalba istoriko 
Dr. K. Jurgėlos „Žalgirį”. J. 
Vėgėlio — Pranašystės, ka
rai ir gyvenimas. Be to, įdė
ta ir smulkesnių dalykų.

Krinta į akis dabar tar
naujančio JAV karo laivy
ne ltn. A. Alksninio įspū
džiai iš kelionės į Tolimuo
sius Rytus. Vis daugiau at
siranda jaunųjų karių, tar
naujančių JAV kariuome
nėje, kurie pradeda rašinėti 
į "Karį”. B.

Šv. Petro parapijos kleb. prel. P. Virmauskas skaito invokaci- 
ją Vasario 16 minėjime Bostone. Šalia stovi ALT pirm. J. Sonda, 
A. Matioška ir Dariaus posto atstovas.

Lietuvos garbės konsulas adv. A. šalna kalba Vasario 16 minė
jime Bostone.

Muziko V. Baltrušaičio vadovaujamas Apreiškimo parapijos choras New Yorke įvykusiame Vasario
16 minėjime išpildė meninę programą.

BOSTON

lyvavusios vasario 16 minėjime
Chicagoje Jaunimo Centre. Marketparko lituanistinės mokyklos delegacija {teikia "šimtinę”

Vasario 19 d. So. Bostono 
Aukšt. Mokyklos didžiojoj 
auditorijoj Bostono lietu
viai minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 43 
sukaktį. Minėjimų rengė 
ALT-bos Bostono skyrius, 
kurio pirmininku šiuo metu 
yra Keleivio red. J. Sondra. 
Minėjimas buvo gražus ir 
įspūdingas.

Vėliavos, trimitui gau
džiant, įnešė Dariaus Posto 
legionieriai ir skautai. Invo- 
kaciją kalbėjo šv. Petro pa
rapijos klebonas prel. Pr. 
Virmauskas. Po trumpos ir 
jautrios pirm. J. Sondos kal
bos buvo pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. St. San
tvaras perskaitė Vasario 16 
d. aktą, o adv. J. Grigalus 
Bostono mero Collins Vasa
rio 16 d. skirtą raštą.

Asmeniškai į minėjimą 
atvyko Massachusetts vals
tybės vicegubernatorius p. 
McLaughlin, kuris perskai
tė gubernatoriaus J. Volpės 
Vasario 16 d. skirtą dekla
raciją ir pasakė šventei pri

G. Peniko nuotrauka

Bostono šv. Petro parapijos choras, vadovaujamas muz. J. 
Kačinsko, išpildęs koncertinę programos dalį Vasario 16 minėji
me Bostone. p, Pliksnio nuotrauka

taikytą kalbą, reikšdamas 
viltis, kad garbinga lietuvių 
tauta netrukus atgaus savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pagrindinis šventės kal
bėtojas l)uvo Kipras Bieli
nis, atvykęs iš New Yorko. 
žinomo patrioto ir veikėjo 
kalba buvo įdomi ir reikš
minga. šventės dalyvių bu
vo pilna didžiulė salė, tad ir

aukų sudėta graži suma. 
Betgi salės balkonas, kuris 
seniau užpildydavo daugiau
sia jaunimas, šiemet buvo 
tuščias.

Minėjimo meninę dalį 
gražiai ir rūpestingai atliko 
komp. J. Kačinsko vadovau
jamas choras ir O. Ivaškie- 
nės tautinių šokių sambūris.

A. Gulbinsko nuotrauka per Vasario 16 minėjimą Chicagoje.

O. Ivaškienės vadovaujamos tautinių šokių grupės šokėjai, pasirodę Vasario 16 minėjime Bostone. 
P. Pliksnio nuotrauka
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Per penkiolika metų pragyvenimo kaina paki
lo 57'l, paimdama didesnius ir didesnius 
kąsnius iš jūsų uždarbio. Bet ir dabar dar 
yra gerų pirkinių. Vienas iš jų yra elektra! 
Nuo 1946 m. vidutinė elektros vieneto kaina 
sumažėjo 11'< ! (Jūs galite uždegti šią 100 
vatų lemputę pilnas 10 valandų už maždaug 
21/-) centus). Tai kodėl jūsų elektros sąskaita 
yra didesnė? Gal jūs nepastebit, bet jūs nau
dojate beveik dvigubai daugiau elektros, ne
gu naudojot prieš penkiolika metų. Jūs nau
dojate daugiau ir daugiau elektros, nes šian
dien tai yra geriausias pirkinys jūsų na
mams !

ELEKTRIŠKAIGERIAU
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JAV lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimai

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ 
KOMISIJA

LB Centro Valdyba Vy
riausiąją Rinkimų Komisi-

Jaudinosi vilkiukai, jaudinosi 
• tuntininkas rišdamas tėvynės 

mazgelį, jaudinosi ir tėveliai riš- 
darni gerojo darbelio mazgelius. 
Ar pavyks išlaikyti juos tokius, 
kokie jie tuo momentu buvo, pa
rodys ateitis, bet tas momentas, 
pirmasis įžodis, jų atmintyje liks 
amžinai.

ją sudarė Chicagoje. Jos su
dėtis: pirmininkas R. Ski
pitis, nariai K. Drangelis, 
M. Mackevičius, J. Našliū- 
nas, J. Talalas ir B. Vitkus. 
Pirmininko adresas: 5613 
S. Emerald Avė., Chicago 
21, Illinois.

Raitijos tunto tuntininkas VL Pauža, per iškilmingą sueigą Va
sario 16 proga Detroite, užriša įžodį davusiems vilkiukams kak
laraiščius.

KAZIUKO MUGE

J. Gaižučio nuotrauka

PASIŽADU TARNAUTI PIEVUI 
IR TĖVYNEI...

(Detroito lietuvių žinios)

APYGARDŲ RINKIMŲ 
KOMISIJOS

Los Angeles: pir
mininkas A. Petrauskas 
(3442 Madera Avė., Los 
Angeles, Calif.; tel.: NO 
2-3017), nariai K. Prišman- 
tas, Vyt. Glažė, Algis Rau- 
linaitis, Fr. Žukauskas.
Rytų: pirmininkas 

Kostas Norvilą (19 Ches- 
nut St., Brooklyn 8, N. Y.; 
tel.: TA 7-2629), nariai Fr. 
Alexis, Pr. Dulevičius, J. 
Mėlynis jr., L. Šimkus, M. 
Varneckas.-

Vasario 12 d. Detroito Balti
jos ir Gabijos tuntų skautai-ės 
iškilmingoje sueigoje gražiai pa
minėjo VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ
JĄ. Be gausaus skaičiaus skau
čių-tų, nemaža dalyvavo ir tė
velių bei svečių. Sueigai vadovavo 
skautininkas Antanas Banionis.

Paskautininkė, tuntininkė A. 
Rastenytė supažindino su Vasa
rio 16-sios reikšme ir vaid
meniu. Skatino puoselėti lietuviš
kus papročius ir branginti gra
žiąją lietuvių kalbą.

Buvusi jūros skaučių laivo va
dovė Irena Laurinavičienė davė 
skautininkės įžodį. Beto, jai buvo 
prisegtas ordenas.

Jūrininkių skaučių įžodį davė 
Eleonora Brazaitytė ir Aldona 
Hofmanaitė. Skautės įžodį davė 
Ramutė Misiūnaitė.

Po linkėjimų ir sveikinimų 
buvo perskaityta Baltijos tunto 
įsakymai. Brolijos Vyriausias 
vilkiukų draugovės draugininką 
Algį Jokūbaitį, Rymantą Rukštelę 
ir Kęstutį Bal. Apdovanotuosius 
ir sese pasveikino tuntininkas 
skautininkas Vladas Pauža.

Po to prieš Baltijos tunto vė
liavą, puslankiu sustojo 11 kan
didatų vilkiukų. Visi naujom, gra
žiom uniformom, visi susijau
dinę. Net du šeštadienius vado
vai egzaminavo. Programa ir vy
resniesiems ne taip lengvai į 
kandama, tad nemaža buvo pra
lieta prakaito, kol egazminus iš
laikė. Jaudinantį ir didelį įspūdį 
padarė, kai didžiuoju saliutu 
gerbiant, kandidatai po vieną ėjo 
prie vėliavos duoti įžodį.

Visi gimę toli nuo tėvynės: 
Baltaragis, Ramūnas, -- Aus
tralijoje; Alantas, Ginas; Gai
žutis, Rimutis; Karvelis Kas
tytis, Kaunelis Vytautas; Miš
kinis, Kęstutis, Naruševičiai An- 
tas ir Tomas; Paškus, Antanas 
ir Paužai, Antanas ir Viadukas 
gimę JAV, Detroite, iškilmingai 
pasižadėjo mylėti Dievą ir Tė
vynę. Jų mintyse ir širdyse 
tuo momentu buvo tik viena tė
vynė -- Tėvynė Lietuva.

Kovo 26 d. Ispanų svetainėje 
įvyks tradicinė Baltijos ir Gabi
jos tuntų Kaziuko Mugė. Prade
dant didžiausiais ir baigiant ma
žiausiais visi uoliai ruošiasi. 
Tą dieną jie lauks Jūsų, mielie
ji Detroito Windsoro ir apylinkių 
lietuviai.

Kaip būtų kilnu ir gražu, kad 
pastarąją dieną visi skirtūmėte 
Detroito skautams. Pagalvoki
me, ar ne dažnai turime progos 
jų pasirodymais ir darbais pasi
gėrėti. Savo jėgomis jie suruošė 
1960 m. Vasario 16-sios minėji
mą jaunimui, išpildė Vasario 16- 
sios programą per radijo, daly
vavo Motinos Dienos meninėje 
programoje, pasigėrėtinai pasi
rodė JAV. skautų 50-ties me
tų auksinio jubiliejaus šventėje 
--sąskrydyje, kur juos stebėjo 
šimtai tūkstančių amerikiečių, 
dalyvavo ir gražiai atstovavo tau
tų festivalio eitynėse ir t.t.

Visa tai įgyvendinti nepakanka 
pasiaukojimo ir darbo, bet būti
na turėti ir lėšų. Daugiausia datai taip pat siūlomi rinki- 
lėšų yra gaunama iš Kaziuko Mu
gės, kur, jūs dalyvaudami, pri
sidėsite pirkdami jų rankdarbius 
ir kita prie susvarinimo. kasos. 
Taip elgdamiesi paskatinsite 
skautiškąjį jaunimą jaunatviška 
energija dar našiau dirbti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Stefanija Kaunelienė

CENTE. APYLINKĖS 
RINKIMŲ KOMISIJA
Pirmininkas Pranas Ka

ralius (484 E. 123 St., Cle
veland 8, Ohio; tel.: PO 
1-2308), nariai A. Garmus, 
Vyt. Braziulis.

TARYBOS KANDIDATAI
JAV LB IlI-ioji Taryba 

renkama rinkiminėmis apy
gardomis, kurių yra 5: Los 
Angeles, Chicagos, Vidurio, 
Naujosios Anglijos ir Rytų. 
Tad ir LB Tarybos kandi-

MILIJONINIO FONDO...
(Atkelta iš 3 psl.)

Liet. Bendr. steigtų savo pačios 
naudai. Antras asmuo patikėti
nis, nors ir nėra tą pąti Liet. 
Bendr. bet ji juos skirtų visam 
amžiui, su jais pasirašydama 
sutartį. Išeina, nors ir netie
sioginiai, kad visi trys asmenys 
sutampa viename Bendruomenės 
asmenyje.

Liet. Bendr. tokiu būdu visada 
neatsižvelgtų į aukotojus, kurie 
turi daugiausiai teisių pasisakyti 
dėl patikėtinių, nes jie valdys 
jų sudėtus pinigus. Kaip buvo 
minėta, Liet. Bendr. trustas bū
tų steigiamas sutartimi. Visos 
sutartys, kokios jos bebūtų, yra 
sugriaunamos. Ar būtų Liet. 
Bendr. trusto sutartis tokia 
stipri, kad jos niekas nesugriau
tų, tenka abejoti. Sugriuvus su
tarčiai, kokioje padėtyje atsi
durtų to trusto kapitalas?

Trustas būtų tik šio krašto 
Bendruomenei naudingas. Jis 
neturėtų globalinės reikšmės. 
Fondas galėtų padėti viso pasau
lio lietuviams, ir viso pasaulio 
lietuviai galėtų prisidėti prie jo 
vykdymo. Šis klausimas --fondo 
globalinis pobūdis, yra disku
sinės klausimas. Jis čia tik pra- 
bėgomis užsimenamas.

Tenka apgailestauti, kad 
Bendr. Taryba atmetė Liet. Fon
do idėją ir pasisakė už trustą. 
Ekonominė Taryba buvo paruošu
si kelius fondo projektus. Tuo
se projektuos e buvo plačiai atsto
vaujami aukotojai, daug teisių su
teikta pačiai Liet. Behdr. ir nu
matyta stipri fondo kontrolė. 
Projektai turėjo bendrumo, su 
kitų tautų ir miestų panašiais 
fondais.

Reikia pažymėti, kad mūsų vi
suomenė, svarstydama tuos rei
kalus, neskiria fondo nuo trusto. 
Nežinia kodėl, Liet. Bendr. savo 
pareiškimuose nekalba apietrus
tą, *o kalba apie fondą. Tuos da
lykus reikia skirti ir visiems 
žinoti.

Šios kelios pastabos, ti
kiuosi padės skaitytojui lengviau 
orientuotis ir pasisakyti už vie
ną ar kitą fondo formą.

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland
6835 Superior Avenue EX 1-1143

minėmis apygardomis. Kan
didatu gali būti kiekvienas 
lietuvis, įtrauktas į LB apy
linkės rinkikų sąrašą. At
skirą kandidatų sąrašą rin
kiminės apygardos rinkimų 
komisijai gali siūlyti ne ma
žiau kaip 10 rinkikų ir at
skiru sąrašu gali būti pa
siūlyti ne daugiau kaip 7 
kandidatai. Kandidatų sąra
šų skaičius neribojamas.

Sąraše įrašoma kandida
to pavardė, vardas, amžius, 
profesija ir adresas, nuro
doma apylinkė, į kurios rin
kikų sąrašą kandidatas 
įtrauktas, duodamas kandi
dato sutikimas ir kt. (smul
kiau žr. LB biuleteny Nr. 
30).

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

'10.000 ►
 HOME AND J

REMODEUNG LOAN3 1

> CORNER 68™—• SU PER IOR 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 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel- T0 11673

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

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

Clevelando Neringos tunto tuntininkė psk. M. Kižienė ir adjut.
G. Natkevičiūtė per skaučių Vasario 16 minėjimą.

V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDE
so yra 150 veikėjų. Dau
giausia šokius atliekant da
lyvavo ir 6 mūsų mokslei
viai : Rūta Gaidžiūnaitė, 
Gražina Garlaitė, A. Apa- 
nius, K. Gaižutis, M. Rin
kus, ir A. Rukšėnas.

• ALT skyriaus valdyba 
pasiuntė visiems Senato ir 
Atstovų Rūmų nariams laiš
kus, prašančius paremti se
natoriaus Thomas T. Ku- 
chel ir atstovo Glenard P. 
Lipscomb įneštą rezoliuci
ją, kad JAV Prezidentas 
imtųsi žygių Baltijos vals
tybių klausimą Jungtinėse 
Tautose iškeltų.

Norintieji gauti laiškų 
pavyzdžius ar reikalingus 
adresus, prašom kreiptis į 
ALT vicepirmininką Lion
giną Leknicką.

• šeši mūsų moksleiviai 
dalyvavo muzikinio veikalo 
”Tom Sawyer” pastatyme, 
vykusiam praėjusį savait
galį St. Joseph mokyklos 
salėje. Vaidinimai vyko tris 
kartus ir jį stebėjo virš 
6000 žiūrovų. Veikale iš vi-

BALTIMORE buvo sulaikyta 
moteris, kuri krautuvėje pavogė 
79 centų vertės pirštines. Da
rant kratą piniginėje rasta 19, 
583 doleriai. Tai buvo šeimos 
viso gyvenimo sutaupos, kurias 
vyras jai liepęs saugoti neiš
leidžiant iš akių.

PAIEŠKOMI

Kandidatų sąrašai rinki
minių apygardų rinkimų 
komisijoms įteikiami ne vė
liau kaip iki kovo 31 d. Tas 
pats asmuo kandidatu te
gali būti siūlomas tik vie
name sąraše ir savo gyve
namojoje rinkiminėje apy
gardoje (jų ribos taip pat 
paskelbtos biuleteny).

CVinf*

DĖMESIO! DĖMESIO!
NAUJA LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIO

DAINŲ PLOKŠTELĖ

”MES PADAINUOSIM”
(HI-FI ir STEREO 33 RPM).

su solistais A. Stempužiene, J. Krištolaityte, V.
Verikaičiu, kanklėmis bei lumzdeliais, vadovau

jant muzikui A. Mikulskiui.
16 dainų . .. Klaipėdužė, Ar vėjai pūtė, Kurteliai, 

Melnikas...
Kaina Hi-Fi $6.50, Sterep $7.50. Užsakantiems 

daugiau 10 plokštelių duodama nuolaida.

Kreiptis: V. Urbaitis, 1892 Hillside Rd.y 
East Cleveland 12, Ohio.

Telef. PO 1-3180.

Baltuškienė - Buivydaitė, Ole- 
sė, gimusi Kelmėje, ir vyras Bal
tuška, Pranas.

Bendorius, Silvestras, Jono ir 
Agotos sūnus, gimęs Burokų km., 
Suvalkų apsk.

Gavėnas, Antanas ir Juozas, 
Juozo sūnūs.

Goštautas, Algirdas, Antano 
sūnus, gimęs Joniškyje

Kasmauskas, Antanas, Leono 
sūnus, iš Pūželių km., Skaudvi
lės vai., Tauragės apsk.

Kasmauskas, Jurgis Petras, 
Povilas, ir Kasmaųskaitė, Mari
jona, Pranciškaus vaikai, iš Pū
želių km., Skaudvilės vai., Tau
ragės apsk.

Klimavičius, Romas, Jono sū
nus. Jo tėvas kilęs iš Balsupių 
km., Marijampolės vai., ir 
Klimavičienė, Ona, kilusi iš Vil
kaviškio

Krizauskas, Petras, Kazio sū
nus

Norša, Kazimieras, kilęs iš 
Liaudiškių km., Šeduvos parap., 
miręs, paliko stamboką palikimą. 
Jo įpėdiniai prašomi, atsiliepti. 
Lietuvoje gyvenusios dvi jo sese
rys, o Chicagoje dvi pusseserės, 
bet jų adresai nežinomi.

Povilaitis, Stasys ir Antanina, 
ir jų vaikai Aleksandras, Agnė, 
Elena, ir Marija, gyvenęJukrai- 
čių km., LekėčiųvaL, Šakių apsk.

Razikevičius, Bronius, Jurgio 
sūnus, iš Joniškėlio vai., Biržų 
apsk.

Žvirblis, Jonas, Antano sūnus, 
iš Ceniškių km., Joniškėlio vai., 
Biržų apsk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

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

J. A. V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO I APYLINKĖS

Teatro ” VAIDILA”

PREMJERA

'ŽMOGUS KURI UŽMUŠIAU
MAURICE ROSTAND trijų veiksmų drama su prologu.

1961 M. KOVO MĖN. 18 D.
Dalyvauja: Z. Dučmanas, J. Gailiušytė, V. Gatautis, J. Kazėnas, D. 

Mackialienė, V. Plečkaitis, E. Skujeniekas, V. Žilionytė.
Režisorius — I. GATAUTIS.
Dekoracijos — Dail. V. RAULINAIČIO. 

Bilietai — $2.50, $2.00 ir $1.50 gaunami iš anksto pas Pirmosios Apy- 
vaidinimo dieną prie įėjimo.
su užkandžiais ir gėrimais.
7:30 valandą vak. LIETUVIŲ SALĖJE.

linkės Valdybos narius ir
Po vaidinimo veiks bufetas

Pradžia — punktualiai



ILSĖKIS, VLADAI, PO BUNDANČIO
PAVASARIO ŽIEDAIS

VOKIEČiy LAIKRAŠČIO 
REDAKTORIUS VASARIO 

16 GIMNAZIJOJE

Nr. 25

• Lietuvos Generalinis kon
sulas ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas New Yorke- Va
sario 16 dieną, Baltų Lais
vės namuose buvo suruošę 
priėmimą, j kurį atsilankė 
svetimų valstybių konsulai: 
Vokietijos, Graikijos, Afga
nistano ir eilė Pietų Ameri
kos konsulų. Taip pat Lais
vės Komiteto pareigūnai ir 
pavergtų tautų atstovai: 
Vengrijos, Albanijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Lenki
jos, Latvijos, Estų ir k.

Kaip ir kasmet, buvo atsi
lankęs New York Times 
vienas iš redaktorių A. To- 
lishus, Herald Tribūne at
stovas ir k. Iš lietuvių buvo 
didžiųjų organizacijų ir 
spaudos atstovai. Viso apie 
120 žmonių.

Min. V. Sidzikauskas sa
vo trumpam žodyje primine 
tos dienos reikšmę ir dėko
jo svečiams, kad jie šią is
torinę mums dieną pagerbė 
mus savo atsilankymu. Sve
čiams patarnavo tautiniais 
drabužiais apsireng u s i o s 
lietuvaitės.
• Naujuosius mokslo metus 
Vasario 16 Gimnazija pra
deda balandžio mėn. 12 d. 
Jau paduota visa eilė prašy
mų. Kas norėtų leisti savo 
vaikus į minėtą gimnaziją, 
turi tuojau (iki kovo 20 d.) 
paduoti prašymus su atitin
kamos mokyklos pažymėji-
mu apie išeitąjį mokslą. tybinę radijo stotį.

Lietuviškos vestuvės Australijoje. NeseniaiMelbourne, šv. Jono
bažnyčioje susituokė Viktoras Savickas su Rūta Krausaįtė. Nuotrau
koje jaunieji su pabroliais ir pamergėmis. Iš kairės: Alg. Bulakas, 
Audronė Paragytė, jaunieji Viktoras ir Rūta Savickai, Arvydas Krau
sas, Birutė Antanaitytė.

LIUCIJAI ŠILEIKIENEI mirus,

dukrai RASAI ir žentui HENRIKUI MIKLAMS 

reiškiame užuojautą

Antanas ir Danutė Senikai

Inž. arch. VLADUI ADOMAVIČIUI, 
buvusiam ALIAS Bostono Skyriaus pirmi
ninkui mirus, jojo mylimai žmonai Jad
vygai, tėveliams Elenai ir Pet
rui Adomavičiams, Čižikų ir 
Laurinaičių šeimoms nuoširdžią užuo
jautą reiškia

ALIAS Bostono Skyriaus Valdyba ir Nariai

1961 m. kovo 1 d.

• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui New Yorke au
kojo: V. Alksninis 20 dol., 
J. Valaitis, K. Germanas, 
LVS Ramovė iš Philadelphi- 
jos po 10 dol., S. Jakštas, 
J. Sirusas, J. Valakas po 
5 dol.

• Dr. P. Kuša, ilgesnį laiką 
praktikavęs medicinos pro
fesijoj Port Jeferson, L. I., 
sunkiai susirgo ir paguldy
tas Memorial ligoninėj, 
New Yorke.

• Birutė Paprockienė, gyv. 
Brooklyne, buvo sunkiai su
sirgusi ir dabar sveiksta na
muose.

• Adomui Mickevičiui prisi
minti paroda Heidelberge 
atidaryta U-to bibliotekoje. 
Šios parodos iniciatorium 
yra Dr. Hermann Budden- 
sieg. Parodoje yra išstatyta 
autoriauSijĮyėrtimai liuksusi
nėse laidose anglų, prancū
zų ir vokiečių kalbose bei 
Mickevičiaus žymesnių por
tretų foto kopijos.

• Kun. Celiešius paaukojo 
Į Laisvę Fondui 800 dolerių, 
kad būtų išleistas Dr. Juozo 
Girniaus veikalas apie tau
tą. Knyga išeisianti šių me
tų viduryje.
• Dain. Genė Vasiliauskie
nė, gyv. Adelaidėj, Austra
lijoj, Vasario 16 šventės iš
vakarėse dainavo per vals-

Vasario 18 dienos vakare Bos
tono inžinieriai rinkosi iškilmin
gam posėdžiui minėti Lietuvos 
laisvės prisikėlimą - Vasario 
šešioliktąją.

Kasmet tokie posėdžiai būdavo 
itin iškilmingi, kurių metu at
sisakoma visų profesinių reikalų 
ir visa širdim pasiduodame Lie
tuvos laisvės problemai. Pasi
džiaugiama laimėjimais, pana- 
grinėjamos priežastys nepasise
kimų, paieškoma naujų kelių 

A. A. inž. arch. Vladas Adomavičius

į laisvę. Paprastai tokia proga 
būdavo kviečiamasi lietuviai kul
tūrininkai, rašytojai, meninin
kai, kad šventė būtų iškilmin
gesnė, kad betarpis ryšys su 
lietuviu kūrėju būtų tampresnis, 
kad daina ir dailusis žodis ai
dėtų laisvės prisikėlimo šven
tėj.

Šiemet šis minėjimas praėjo 
didžio liūdesio ženkle, be kvies
tinių svečių uždaroje savųjų šei
moje. Nebuvo visa tai iš anksto 
planuota, bet taip įvyko. Likimo 
ranka, gailestingasis Dievas, 
piktasis šėtonas, ar gal visi trys 
kartu taip panorėjo.

Tos pačios dienos rytą, kada 
kolegos rengėsi minėti laisvės 
gimimą, 1940 metų pavasary nu
žudytą, Deaconess ligoninėj ne
laboji mirtis pakirto arch. Vlado 
Adomavičiaus gyvybę.
• Sunku neįžiūrėti čia simbolinės 
paralelės tarp šių dviejų nelai
mių, žinant, kad Vladas buvo
aktyvus kovotojas už laisvę kul
tūriniais ginklais, kurie vienin
teliai mums tėra įmanomi šiuo 
metu ir kuriuos mes galime pa
sigaminti stipresnius už priešo.

Vlado nuosavam kampely, jo 
bute, kuris tapo jo kovos būs
tinė ir tvirtovė liko išbarstyti 
ir dar nesurinkti krūvon jo 
kovos ginklai:

Prie pianino didokas pluoštas 
lapų, išmargintų muzikiniais 
ženklais; išbaigtų, sulopytų rau
donu pieštuku, lyg kančios ir 
širdies dėmėm, laukiančių per
rašymo, ir tik pradedančių ryš
kėti ir formuotis drėgnų nuo 
jausmo ir pakilimo dar nebaigtų 
ir dovanai netinkamų. Visa tai 
yra Kauno konservatorijos auk
lėtinio komp. Vlado Adomavi
čiaus paskutinioji muzikinė kū
ryba, neskaitant tos, kuri visuo
menei jau žinoma, girdėta ar 
įrašyta lietuvių enciklopedijon. 
Iš šių lapų kada nors kils me
lodija, kalbės apie krašto grožį, 
pievų žydėjimą, jūrų bangavimą, 
miškų šlamėsi ir išdidumą už 
laisvę mirštančio karžygio. Iš 
šių lapų ne viena mama niūniuos 
lopšinę neužmiegančiam kūdikiui 
ar gedės kare žuvusio sūnaus.

Tame pačiame kambary randa
me nemažą pluoštą škicų ir apy
braižų įvairių pastatų, namųdan- 
gorėžių, kuklių lietuviškų bakū
žėlių ir stilingų bažnyčių. Vieni 
preciziškai išbaigti, puošnūs ir 
didingi, kiti tik keliom lengvom 
linijom laiko pririštą naują tik 
gimusią idėją, liudija, kad dar
bas nutrauktas netikėtai ir ne
lauktai. Šie darbai yra paskuti

niai Kauno V. D. U. auklėtinio 
arch. Vlado Adomavičiaus, be 
tų, kurie jau visuomenei žino
mi, pav. Alytaus bažnyčia. Di
delė jo architektūrinių darbų da
lis buvo skirta parvežti dovanų 
Lietuvai.

Plačiau pravėrus rašomojo 
stalčius randi pluoštus nuotrau
kų -- tai lietuvių kultūrinio gy
venimo atžymėjimai. Čia randi 
visą ALIAS Bostono skyriaus de
šimtmečio veiklą, lietuviškų su-

Zigmas Gavelis

ALIAS Bostono skyriaus valdyba 1958 - 59 m. Iš kairės: inž. A.
Lapšys — sekretorius, inž. arch. Vladas Adomavičius — pirmi
ninkas, dr. K. Kriščiukaitis -- iždininkas.

sirinkimų, švenčių paskirų ir 
grupėmis asmenų vaizdus, ku
rie turi vienokios ar kitokios 
reikšmės lietuviškai veiklai. Da
lis nuotraukų jau buvusios spau
doj, kitos tebelaukia savo eilės. 
Vladas maitino nuotraukom kele
tą mūsų kultūrinių ir profesi
nių žurnalų.

Daug čia randi rankraščių ar
chitektūros, muzikos, dailės ir 
visuomeniniais klausimais; vieni 
jau spausdinti, kiti skirti spau
dai, treti tik pradėti rašyti ir 
mirė su autorium, nespėję iš
siskleisti. Juk Vladas buvo pub
licistas.

Skaudu liesti pradėtus ir ne
baigtus darbus. Pradėta rinkti 
medžiaga lietuvių architektūros 
albumui, taip pat naujam "Tech
nikos žodžiui", kurį jis pakaitom 
redagavo. Vladas buvo ir redak
torium.

Vladas Adomavičius gimė 1906 
m. gruodžio 20 d., mirė vos su
ėjus 54 metams. Dar tebėra gyvi 
jo tėveliai ir gyvena Athol.Mass.

Sunkiai ir jautriai nelaimę iš
gyvena jo žmona Jadvyga. Ji, 
turėdama malonų ir gražų bal
są, nemaža Vlado sukurtų dainų 
yra dainavusi lietuvių parengi
muose. Vladas ir Jadvyga su
darė retai sutinkamą šeimos 
darnumo vienetą. Abu turėdami 
meninių palinkimų vienas kitą 
nuostabiai papildė. Sunku yra 
įsivaizduoti vieną be antro ir be 
klaidos galima tarti, kad ten 
buvo viena siela dviejuose kū
nuose.

Nelengva bus apsiprasti be 
Vlado ir ALIAS, ypač Bostono 
skyriui, kuriame dar prieš 
pusantrų metų Vladas buvo pir
mininkas. Be jo niekad neap
sėjo joks didesnis skyriaus kul
tūrinis užsimojimas ir jo į- 
vykdymas. Jo draugais tapo be
veik visi skyriaus nariai. Vlado 
meniška siela buvo tiek jautri, 
gera ir švelni kad nerasi Bos
tone žmogaus kuris būtų turėjęs 
su Vladu ginčą ar pyktį. Nenuos
tabu, kad laidotuvių eisenoj daly
vavo per 1QP/o Bostone gyvenan
čių inžinierių su šeimom, rašy
tojai F. Kirša, Pr. Lembertas, 
muzikai Gaidelis, Vasyliūnas, 
Visuomenininkai K. Mockus, P. 
Žičkus, Matijoška ir daug lie
tuvių visuomenės, nežiūrint kad 
tai buvo darbo diena.

Prie atdaros karsto duobės 
atsisveikinimo žodį tarė bend
ruomenės vardu -- Povilas Žič
kus, inžinierių ir architektųvar- 
du -- Bronius Galinis ir Kauno 
konservatorijos draugų -- Elena 
Vosyliūnienė.

Arch. Vladas Adomavičius pa
laidotas vasario 21 d. N. Kalva
rijos kapuose Bostone. Bet ten 
palaidoti tik palaikai. Vladas A- 
domavičius lieka su mumis gyvas 
savo kūrybiniu ir kultūriniu pa
likimu. Jo kūryba tampa lietuvių 
tautos nuosavybe.

Lenkdami prieš tave galvas, 
Vladai, ryžtamės tęsti tavo pra
dėtus bet nebaigtus darbus, pa- 
sižadam tavo vardu įteikti dova
nas Lietuvai, kurias tu jai sky
rei. Būk ramus ir ilsėkis ta- 
mybėje po taikiu ir žvaigždėtu 
dangumi, po kiekvena pavasarį 
ir vasarą dangiškom spalvom iš
siliejančiais židais, kuriuos tu 
taip labai mėgai...

Kanadoj gimusi lietuvaitė, Hollywoodo artistė Rūta Lee Kilmo- 
nytė, vaidinusi vieną svarbiausių rolių naujame "Operation Eich- 
mann" filme, kuris netrukus bus rodomas didžiose kino salėse. 
Iki šiam laikui Rūta Kilmonytė yra dalyvavusi dviejuose muziki
niuose vaidinimuose, penkiose filmose ir virš 500 televizijos prog
ramose.

Vasario mėn. pradžioje 
Gimnazijoje buvo atsilankęs 
”Rheinischer Merkur” re
daktorius G.. Zoeller. Jisai 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą 
su direktorium Dr. L. Gro- 
niu. Pasikalbėjime buvo lie
piama gimnazijos praeitis, 
dabartis ir ateities galimy
bės, o taip pat jos gyvavimo 
prasmė bei finansinė padė
tis.

Redaktorius pilnai pripa
žino šios mokslo įstaigos 
reikalingumą svetur gimu
sio ir augusio Lietuvos jau
nimo tautinei dvasiai palai
kyti bei ugdyti. Jisai pilnai 
pritarė Direk. pareiškimui, 
kad šalia kilnaus rėmimo at
silikusių tautų nemažiau 
reikalinga yra parama ir 
Europos tremtiniams — 
Vok ietijos k a i mynams, 
ypač jų mokslo įstaigoms.

Redaktorius buvo nuste
bintas lietuvių išeivių di
džiadvasiškumu, nešant ant 
savo pečių visą gimnazijos 
išlaikymą. Jisai domėjosi 
paminkline gimnazijos len
ta, kurioje surašyta kiek ir 
ir iš kokių kraštų yra gauta 
aukų gimnazijos rūmams 
ir sklypui įsigyti.

Savo pasikalbėjimo ir at
silankymo Vasario 16 Gim
nazijoje įspūdžius redakto
rius G. Zoeller plačiai ap
rašė ”Rheinischer Merkur” 
laikraštyje vasario 17 d. Pa
baigoje savo plataus straip
snio apie įvairių tautų trem
tinius, jisai daro išvadą, 
kad tremtinių mokslo įstai
goms Vokietijoje turėtų 
būti skiriama pastovi pini
ginė parama. Jo manymu, 
5 milijonų DM pilnai pa
kaktų įvairių tautų tremti
nių Vokietijoje auklėjimo ir 
kultūrinei veiklai palaikyti.

TORONTO
A. Lymantas, Lietuvos 

Pajūrio redaktorius su po
nia, vasario 18 ir 19 dieno
mis lankėsi Toronte, kur 
susitiko daugelį senų pažįs
tamų bei prietelių, su ku
riais aptarė laikraščio leidi
mo ir kitus rūpimus klausi
mus.

♦ - '

KLTS Centro Valdybos 
pirmininkas K. Kalendra 
vasario 19 d. dalyvavo LTS 
Wellando skyriaus narių su
eigoj ir aktualiais veiklos 
klausimais padrė praneši
mą.
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