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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ARABAI, ŽYDAI IR VOKIEČIAI
VAKARŲ VOKIETIJA RĖMĖ IZRAELĮ, KURIAM 
JAUTĖSI MORALIŠKAI ĮPAREIGOTA, TAČIAU 
KARTU NORĖJO TURĖTI ARABUS SAVO PUSĖ
JE VOKIETIJOS SUVIENIJIMO KLAUSIME. — IŠ
ĖJUS AIKŠTĖN VOKIEČIŲ GINKLŲ TIEKIMUI 
IZRAELIUI, NASSERIS UŽSITIKRINĘS SOVIETŲ 
PARAMĄ, PERĖJO PRIEŠPUOLIN. — REZULTA
TE, VOKIEČIAI IŠ VISŲ PUSIŲ GIRDI TIK PRIE

KAIŠTUS.

-------Vytautas Meškauskas --------
Didžiųjų pasaulio įvykių pa

raštėje vyksta viena mažesnių 
išmierų drama, kurioje netrūks
ta ir tragiškų ir komiškų elemen
tu. Turiu galvoješiuo metu nema
žą triukšmą sukėlusius vokiečių 
santykius su žydais ir arabais. 
Kaip žinia, vokiečių tauta šiuo 
metu yra padalinu J dvi valsty
bines organizacijas: federalinę 
vokiečių respubliką (Vakarų) ir 
demokratinę vokiečių respubliką 
(Rytų). Pirmoji prisiėmė iš Hit
lerio paveldėtą atsakomybę už 
dalies žydų tautos išnaikinimą 
ir, negalėdama atsilyginti tiesio
giai žuvusiems arba jų giminėm, 
sutiko sumokėti dar tam tikrą at
lyginimą ir Izraelio valstybei. 
Tos ‘reparacijos* gerokai padėjo 
tai valstybei Išsilaikyti. Iš kitos 
pusės, Izraelis iki šiol skaitė, 
kad vokiečiai savo kaltės nėra 
išpirkę ir normalių diplomatinių 
santykių su Vakarų Vokietija nė
ra užmezgę. Toji aplinkybė tačiau 
Bonnos vyriausybei atnešė dau
giau naudos negu žalos. Mat, žy
dų priešai arabai jaučia dar ne
maišai pagarbos vokiečiams — 
net Hitleriui bei ypatingai marša
lui Rommeliui asmeniškai — ir 
labai norėtų *u vokiečiais bend
radarbiauti ūkiškai, ypatingai po 
to, kai atkutę vokiečiai pradėjo 
teikti žymią technišką pagalbą 
atsllikuslems kraštams.

Iš kitos pusės, Vakarų Vokie
tijos vyriausybė laikydama svar
biausiu savo užsienio politikos 
uždaviniu visos Vokietijos suvie
nijimą arba bent neprileidimą 
prie Rytų Vokietijos tarptautinio 
pripažinimo kaip suvereninės 
valstybės, padėdama ūkiškai ara
bų valstybėm, laikėsi vadinamos 
buv. užs. reikalų ministerijos 
gen. sekretoriaus Hallsteino dokt 
r Inos, kurios esmė yra ta, kad 
Vakarų Vokietija nepalaiko dip
lomatinių santykių su tais kraš
tais, kurie pripažino Rytų Vokie

Lietuvos atstovas pas de Gaulle

Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje chargė d*affaires prof. dr. 
Jurgis Baltrušaitis neseniai buvo priimus Prancūzijos preziden
to de Gaulle ir turėjo dviejų valandų pasikalbėjimą.

tiją. (Toji taisyklė tačiau netai
koma pačiai Sovietų Sąjungai.) 
Arabai, aišku, mieliau pripažin
tų Rytų Vokietiją, kuri žydams 
nedavė nė cento, tačiau Rytų Vo
kietija yra, uip sakant, pačių so
vietų uip išmelžu, kad praktiš
kai arabams negali daug padėti.

Gudri lapė Urptautinės poli
tikos laukuose — buvęs kancleris 
Adenaueris galvojo, kad jam yra 
reikalingas žydų palankumas ne 
tiek pačiame Izraelyje, kiek pa
saulio spaudos puslapiuose. Tam 
palankumui įsigyti Adenaueris 
1960 meuis New Yorko Waldorf- 
Astoria viešbutyje susitarė su Iz
raelio premjeru Ben Gurionu, 
JAV Valstybės Deparatamentui. 
laiminant, dovanoti ginklų už 320 
milijonus dolerjų. Susiurimas bu ■ 
vo toks slapus, kad apie jį neži
nojo ne tik pasaulio spauda, bet ir 
pati Bonnos užsienio reikalų mi
nisterija, nes pažadėtus ginklus 
teikė V. Vokietijos krašto apsau
gos ministerija, kurios priekyje 
ūda buvo bavaras J. Strauss.

Iki pereitų metų pabaigos vo
kiečiai tų ginklų patiekė 200 
milijonų dolerių vertės, jų ta r - 
Pe:

* 220 sunkiiį'^merikoni.»«<ųun-
kų; *'

* kiek mažiau lengvesnių unkų; 
Hotchkiss SP Ia tipo;

♦ penkis greitlaivius "Jaguar 
Klasse 55" tipo;

♦ Flat gamybos karo lėktuvų 
ir net vokiškų malūnsparnių (he
likopterių).

Paslaptis buvo uip gerai iš- 
laikyu, kad Egipto valdovas Nas- 
seris apie ui ilgą laiką nežinojo. 
Kai spaudoje pasldido žinios, kad 
45 Izraelio karininkai lanko vo
kiečių ’Kampftruppenschulle n" 
ir susipažįsta su nauju vokiečių 
unku "Leopard", Nasseris rado 
reikalo pereiti puoliman. Jis pas 
save pasikvietė Rytų Vokietijos 

valdovą iš sovietų malonės Wal- 
terĮ Ulbrichtą ir pasisiūlė pripa
žinti Rytų Vokietiją.

Tada ir pačioje Vakarų Vokle 
tijoje kilo triukšmas. Net Der 
Spiegei leidėjas Rudolf Augsjein, 
kurio jokiu būdu negalima Įtarti 
antisemitizmu, bet kuris nėra ir 
Adenauerio, o ypač Strausso ger
bėjas, rado reikalo pastebėti, kad 
jei jau reikia Izraelį gintiUiuo 
arabų, ui tam reikalui visais at
vejais geriau tiktų JAV.

Viso to akivaizdoje kanclerio 
Erhardo, kuris šį pavasarį buvo 
suuręs Šveicarijoje susitikti su 
nauju Izraelio premjeru, vyriau
sybė sustabdė ginklų tiekimą Iz
raeliui, kas sukėlė protestų viso 
pasaulio spaudoje.

Nasseris, kuris faktinai išsi
laiko iš užsienio pagalbos — iš 
JAV jis gauna kviečių, iš sovieti
nio bloko kitų reikmenų ir ginklų, 
už kuriuos tačiau turi mokėti — 
Chruščiovą nuvertus buvo gero
kai išsigandęs. Mat, tas jam buvo 
pažadėjęs visokių gerybių 400 
milijonų dolerių vertės. Tačiau 
Chruščiovui Maskvoje buvo pada
ryta priekaištų, kad jis be reika
lo švaistosi sovietų resursais,to
dėl atrodė, kad iš tos pagalbos 
nieko nebus. Vėliau į Kairą nuvy
kęs sovietų premjero pavaduoto
jas šelepinas Chruščiovo paža
dus, nors kiek mažesniu mastu, 
atnaujino. Sovietai taip pat paspau
dė Rytų vokiečius, kad tieišsąvo 
pusės paremtų Nasserį. Ulbrich- 
tas žadąs jam suteikti kreditų 
100 milijonų dolerių sumoje. (Ži
noma, apie kreditus tikroje to žo
džio prasmėje negalima kalbėti, 
Nasseris tik tada moka nuošim
čius už senas skolas, jei gauna 
naujų paskolų. Jei to jam neduosi, 
nesusilauksi nė cento). Vakarų 
Vokietija Nasseriui iki šiol davė 
760 milijonų markių t.y. beveik 
200'milijonų dolerių vertės gery
bių ir žada toliau duoti dvigubai 
daugiau negu Ulbrichtas.

Belaukiant tolimesnės tos dra
mos tąsos, šiuo tarpu visi bara 
tik vakarų vokiečius: žydai, kam 
jie nusileido Nasserio šantažui, 
arabai, kam jie remia žydus, ir 
patys vokiečiai priekaištauja sa
vo vyriausybei ir dėl Hallsteino 
doktrinos, kuri vokiečiams kol 
kas tik davė piniginius nuostolius 
ir dėl nelabai švaraus lošimo ant 
dviejų stalų — žydų ir arabų.

• NASSERIS BUS REMIAMAS 
ir toliau. Prieš porą savaičių Kon
gresas 241 prieš 165 balsus at
metė respublikonų frakcijos pa
siūlymą nutraukti pašalpos siun
timą į Arabų respubliką pagal 
Food for Peace programą. Sena
te buvo nutarta tą klausimą palik
ti prezidento nuožiūrai.

Prieš kurį laiką buvo pasisa
kyta, net 76 demokratams prita
riant, kad tą pagalbą Nasseriui 
reikia nutraukti. Bet administra
cijos vadovybė, norėdama išlai
kyti savo poziciją, privertė de
mokratus tą klausimą persvars
tyti. Perbalsuojant buvo surinkti 
visi ankstyvesniuose posėdžiuose 
nedalyvavę demokratai, kai ku
riuos net atgabenus greitosios 
pagalbos automobiliu. 41 demo
krates, prieš tai pasisakę prieš 
paramą, pakeitė savo nuomonę.

Kongreso nusistatymas prieš 
paramą Nasseriui.kaip savo pra
nešime kalba Kongreso atstovė iš 
Ohio, Frances P. Bolton, būtų 
aiškiai parodęs rimtą susirūpi
nimą Arabų respublikos vyriau
sybės priešišku nusistatymu JAV 
atžvilgiu, ir Amerikos mokesčių 
mokėtojų pinigais nebūtų remia
mas diktatorius, nusistatęs prieš 
gyvybinius šio krašto ir kitų tai
ką mylinčių valstybių interesus.

Toks kongreso nusistatymas 
taip pat "nesupančiotų preziden
to rankų", kadagį skirtieji tam 
tikslui pinigai ribojami tik šių me
tų biudžetui. Taigi, liko tik keli 
mėnesiai.

Kongrese vykusios diskusijos 
aiškiai parodė, kad Nasseris tos 
paramos nėra užsitarnavęs. O 
vistik laimėjo administracijos 
pažiūros.

Connecticut valstybės gubernatorius John Dempsey vasario 11 d. priėmė lietuvių delegaciją, kuri jam 
įteikė Lietuvos vėliavą iškėlimui virš Kapitoliaus Vasario 16 d. Ta proga gubernatorius pasirašė prokla
maciją, pasmerkdamas Lietuvos besitęsiantį 25 metus pavergimą. Prie stalo sėdi gub. John Dempsey. 
Stovi iš kairės: ALT Waterbury skyriaus pirm. A. Čampė, Amerikos Lietuvių Veteranų F. Sabonio 
posto moterų pirm. Mildred Lombardo, LB Hartfordo apyl. pirm. A. Dragunevičius, Irena Petkaitienė, 
Lietuvių Amerikos Piliečių klubo vicepirm. L. Kapeckas, Amerikos Lietuvių Veteranų F. Sabonio posto 
vado pavaduotojas W, Paterson ir LB Connecticut apygardos pirm. dr. P. Vileišis. Kulos nuotrauka

LAISVĖS VILTYS SENIAU IR DABAR
Svarbių sukačių proga įpras

ta pažvelgti į save ir aplink sa
ve, kad geriau apsprendus savo 
sekantį žingsnį.

šią Vasario 16-sios dieną 
mums — liūdėti ar džiaugtis? 
Džiūgavimui, žinoma, pagrin
do nėra, kada lietuvių tauta de
juoja grandinėse. Tačiau tai ne 
liūdesio,bet vilties ir optimiz
mo šventė. Mūsų dvasią turi pa
kelti vien jau ta mintis, jog jei
gu Lietuva galėjo atgauti Ne
priklausomybę 1918-siais meteis, 
tai dabar galimybės yra šim
teriopai didesnės. Nors tada tau
ta buvo kieta ir užsispyrusi, 
mes teturėjome vos saujelę in
teligentų, kurie mokėjo svetimų 
kalbų, turėjo ryšių pasaulyje, 
buvo įgiję profesinio bei valsty
binio patyrimo ir pakankamai 
vaizduotės bei drąsos svajoti apie 
Lietuvos Nepriklausomybę, šian
dieną padėtis nepalyginamai švie
sesnė. šiandieną mes turime švie
sių lietuvių vyresniojoje ir jau
nesnio joje kartoje. Jų dėka Lie
tuvos byla keliama viso laisvojo 
pasaulio seimuose ir valdžios 
kabinetuose, Lietuvai laisvė rei
kalaujama visų laisvųjų kraštų 
spaudoje, knygose, televizijoje, 
radijoje, antikomunstiniuose tau
tiniuose ir kontinentaliniuose su
važiavimuose. Pastaraisiais ir 
šiais metais galingiausiojo pa
saulio krašto, JAV Kongreso at
stovai įneša dešimtimis rezoliu
cijų reikalaujančių Lietuvai lais
vės!

Mes visi puikiai suprantame,
jog nė vienas iš čia suminėtų 
reiškinių pavieniai, nei visi drau
ge sudėjus Lietuvai laisvės dar 
neatneš. Tačiau visi tie dalykai 
padeda išlaikyti pavergtos tautos 
viltį gyvą, Lietuvos bylą neuž
mirštą, Sovietų klastą ir pavojin
gumą ištatytą pasaulio dėme
siui. Tai padeda taipogi išlaikyti 
Amerikos ir viso pasaulio budru
mą komunistų pražūtingų planų 
akivaizdoje, pristabdyti komuniz
mo plėtimąsi ir tuo sukelti vidu
jines įtampas komunistinių sat
rapų pasaulyje.

Tad išlaikymas vilties paverg
toje tautoje, išlaikymas budrumo 
laisvajame pasaulyje, ir komu
nizmo susilpninimas yra sritys, 
kuriose mes, išeiviai, privalome 
dirbti siekdami pavergtiesiems 
savo broliams laisvės. Ir kai iš
muš lemiama valanda, kada pa
vergtosios tautos kaip Rytams 
taip ir Vakarams dar kartą pa
kiš prieš akis prezidento Wil- 
sono ir Atlanto Chartos tautų 
laisvo apsisprendimo punktus ir 
Lincolno laisvės deklaraciją,

VILIUS BRAŽĖNAS

mūsų, išeivių, pareiga bus už
tikrinti, kad Lietuvos vardas ne
būtų svetimas pasaulyje, kad mū
sų tauta gautų visokeriopą’pagal- 
bą laisvei atstatyti, kad lietuviš
ka trispalvė aukštai iškelta drą
siai plevėsuotų pirmosiose eilė
se tų kovotojų, kurie kantriai ir 
atkakliai, metai iš metų bus dir
bę už raudonosios vergų siste
mos sugriovimą.

Tiesa, mūsų nedaug, ypač 
dar todėl, kad nemaža mūsų pa
sirenka patogų tylėjimą vietoj 
tremties uždėtos pareigos --kal
bėti pavergtos tautos vardu.

Piktinamės, kai skaitome ar 
girdime, kad būrys žiūrovų ma
tydami ką nors užpultą, apiplė
šiamą, žudomą, ne tik nepajudi
na piršto nelaimingai aukai pa
dėti, bet net policijos nepašau
kia. Mat, nenori būti įveltas į 
nemalonią bylą... Mes visai pa
grįstai piktinamės tokiais be
širdžiais. Tačiau ką daugelis 
mūsų darome mūsų pačių tautos 
nelaimės akivaizdoje? Ar ne tą 
patį?! Ar daugelis mūsų nestovi 
nuošaliai, net piršto nepajudinę 
savo tautai padėti? Ar ne perdaž- 
nai tylime, nešaukiame pagalbos 
tenai plėšiamai, žudomai, prie
vartaujamai lietuvių tautai?!

Tad tegul ši Vasario 16-oji 
būna nauja pradžia kiekvienam lie
tuviui pasaulyje. Ir tegul šių me
tų minėjimas nepasibaigia dole
rio auka ir Lietuvos Himnu salė

CHICAGOS LIETUVIŲ RAŠTAS

JAV PREZIDENTUI
Chicagos lietuvių visuomenė, gerbdama ir didžiuodamosi Lie

tuvos valstybės 700 su viršum metų garbinga istorija, prisiminda
ma Lietuvos valstybės okupaciją XVIII amž. pabaigoje ir trūkusią 
125 metus, susirinkusi į Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, 
paskelbto 1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje, 47 metų sukakties mi
nėjimą, surengtą Chicagos Lietuvių Tarybos Marijos Aukštesnio
sios Mokyklos salėje 1965 metų vasario 14 dieną,

didžiai vertindama ir pakartotinai reikšdama daug kartų per
duotą Vyriausybei padėką už tebesitęsiantį Lietuvos respublikos 
pripažinimą dejure,

prašo, kad ir ateityje Vyriausybė tebesilaikytų tos pačios po
litikos Lietuvos respublikos de jure pripažinimo atžvilgiu,

prašo ir ateityje užtarti Lietuvą ir remti Lietuvos išlaisvini
mą iš Sovietų Rusijos okupacijos darant visų galimų žygių, kad 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių byla būtų iškelta Jungtinėse 
Tautose tuo tikslu, kad Sovietų Rusija būtų priversta išvesti 
iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių savo kariuomenę, policiją 
ir visokį administracijos aparatą bei kolonistus, atvykusius po 
1940 metų, birželio 15 dienos, kad visi Lietuvos piliečiai būtų 
grąžinti iš ištrėmimo į savo kraštus ir kad tuo būdu būtų pa
šalintos visos kliūtys atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, kuri 
jėga buvo Sovietų Rusijos sutrukdyta.

Chicago Lietuvių Taryba

je. Tas minėjimas turi tęstis kiek
vieną metų dieną, kiekvieną die
nos valandą -- kur mes bebūtume. 
Kelkime balsą už savo tautą, ku
rias burna yra užčiaupta raudo
nąja pirštine.

Mūsų halsas mažas, bet mes 
skelbiame tiesą, — ir tiesa, 
lyg milžiniškas garsintuvas, su
stiprins mūsų balsą ir pavers jį 
griausmu. Ir juo daugiau mūsų 
įsijungs į tiesos skelbimą, juo 
stipresnis bus tas griausmas. To
dėl užsidėkime kiekvienas sau 
pareigą pažadinti bent vieną pri
snūdusi lietuvį, kad mūsų būrys 
būtų didesnis, mūsų balsas stip
resnis... Anot vieno tremties fi
losofo:

"Dabar lemiame, ar tik be
gėdiškai palikome gimtuosius 
namus pačią sunkiausią valandą, 
ar iš tiesų rinkomės tremtį to
lesnei kovai už tautą ir laisvę".

šioji Vasario 16-oji mums 
žada daugiau negu betkuri pra
eityje ir pastarieji įvykiai ati
daro naujų galimybių. Tik kiek
vienas atlikime savo pareigą, 
kiek mes sugebame ir kiek mū
sų jėgos leidžia.

♦ VARŠUVOJE įvykusioje stu
dentų demonstracijoje prie JAV 
ambasados daugumoje reiškėsi iš 
Azijos ir Afrikos valstybių sti
pendininkai. Buvo pastebėta, kad 
lenkai demonstrantus apmėtė 
sniego kamuoliais ir parodė ne
pasitenkinimą jų elgesiu.
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Vokiečiams veržiantis pirmyn, šimtai tūkstančių sovietų belaisvių varomi į užnugarį.

RYTU FRONTE (14)

'Nė vieno žingsnio atgal...!’
Rugpiūčio 29 d. Guderianas 

išskrido iš Novgorod-Siversko 
su "Fieseler Storch" apžvalgy
ti priešo linijas, ypač tas Je- 
remenko divizijas, kurios puolė 
vokiečių priešakines pozicijas. 
Grjždamas dar aplankė savo 3- 
čią ir 4-tą divizijas, kurios sten
gėsi išplėsti pleištą l priešo po
zicijas už Desnos, bet be didelių 
pasekmių. Situacija nebuvo opti
mistiška. Kareiviai buvo pervar
gę ir stigo tankų. Pasidėjęs ant 
kelių žemėlapi jis svarstė padė
ti su pulk. Bayerleinu.

— Jeremenko lošia paskutine 
korta, — kalkuliavo Guderianas.

— Jei jam pasiseks mus su
laikyti, ir jei sovietų vyriausio
ji vadovybė atidengs, ką mes ruo
šiamės daryti prieš Budieniną, 
visi musų planai nueis niekais.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
+ /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

”SERVItfG YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON

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

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395; 
Suburban Phone: 656-6330.

BayerĮeinąs tai patvirtino:
— Vakar aš telefonavau l II- 

ją armiją. Baronas von Weichs 
irgi panašiai galvoja. Jo štabo 
pirmasis karininkas pulk. Feyer. 
abend sakė, kad turimomis in
formacijomis, sovietai Dniepro 
fronte trauksis l rytus ir stipri
na Įsitvirtinimus prie Dono.

— Budieninas pasinaudoja gau
ta pamoka prie Umano. Jis trau
kia savo galvą iš kilpos. Dabar 
viskas priklauso nuo greitumo: 
kas bus greitesnis, jis ar mes? 
— pastebėjo Guderianas.

Budieninas iš tiesų pramatė 
koks gresia pavojus jo armijos 
grupei nuo puolimų iš šiaurės Ir 
pietų, kai jo jėgos centras buvo 
prie Kijevo išsikišęs l vakarus. 
Jis pradėjo organizuoti atsi
traukimą iki naujos įsitvirtinimo
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linijos prie Dono. Bet Stalinas nie - 
ko nenorėjo girdėti apie atsi
traukimą. Priešingai, jis metė 
dar dvidešimt aštuonis naujus di
delius dalinius l šią smaugiančią 
kilpą. Visa, ką garsiosios Char
kovo tankų įmonės galėjo paga
minti, buvo mesta { Dniepro kil
pą: modernūs T34, T27, šarvuoti 
automobiliai, artilerija ir "Sta
lino vargonai". Stalino įsakymas 
buvo aiškus:

"Nė vieno žingsnio atgal. Lai
kytis ir jei reikės.mirtivietoje!"

Budienino armijos korpas klau
sė įsakymo. Rundstedto divizi
jos šiaurinis sparnas tai greit 
pajuto. Vokiečių 98-ji divizija 
prie Korosteno neteko 78 kari
ninkų ir 2300 karių. Aštuonias 
dienas ėjo aršios kautynės prie 
Desnos tarp Guderiano ir Jere
menko divizijų. Buvo judama 
pirmyn ir vėl traukiamasi at
gal, žingsnis po žingsnio, žiau. 
riose kautynėse. Paskui išmu
šė netikėta valanda ir Budie
ninas pralaimėjo.

Rugsėjo 3 po pietų 24-to kor- 
po štabo karininkas savo genero
lui Geyriui ant stalo pabėrė krū
vą apdegusių popierių, kur tebuvo 
rasti numuštame sovietų lėktuve. 
Tuoj buvo padaryti vertimai, iš
studijuoti žemėlapiai ir visų vei
de pasirodė šypsena. Įsakymai 
ir braižiniai rodė pozicijų silp
nąsias vietas tarp XIII ir XXI 
sovietų armijų. Įspėjus telefo
nu Guderianą, tuoj J tą vietą bu
vo pasiųsta 3-čia šarvuočių divi
zija. Kitą rytą Guderianas atvy
ko pas GeyrJ. Kad padarius 75 
km. kelio reikėjo važiuoti net 4 
valandas. Keliai buvo įmirkę nuo 
lietaus, bet naujiena kuri jo lau
kė buvo gera. Modelio 3-ji divizi
ja smogė kaip l tuštumą. Jo šar
vuočiai sudaužė dviejų sovietųar- 
mijų šonus ir kaip per užtvankos 
plyš} pasipylė 1 pietus vokiečių 
pėstininkai ir artilerija.

— Tai jums laiminga galimybė! 
— pasakė Guderianas Modeliui, 
kurio daliniai lenktyniaudami ver
žėsi Seimo ir Konopo link. Už 
trijų dienų, rugsėjo 7 d. prieša
kinis bataljonas jau persikėlė 
per Seimo upę ir įsitaisė pozi
cijoje. Rugsėjo 9 d. persikėlė 
ir 4-toji šarvuočių divizija. Stu. 
kas atidarė kruviną kelią 35-tam 
šarvuočių pulkui per naujai at
siųstus XL sovietų armijos da
linius, kurie stengėsi sulaikyti 
vokiečių veržimąsi.

Modelio 6-tas šarvuočių pulkas 

jau buvo prieš Konotopą. "Vilko 
urve" Rytprūsiuose ir Bocko šta
be prie Smolensko generolai ir 
maršalai azartiškai užsidegę se
kė Guderiano lenktynes. Reikėjo 
duoti įsakymą tinkamu momentu 
generolui von Kleist, kuris laukė 
pietuose, pulti visomis jėgomis.

Štai vokiečiai jau perėjo Kono
topą. Tada Guderianui buvo 
duotas įsakymas: "Žygiuokite 
Romny kryptimi, jėgos centras 
dešinėje." Kas reiškė, kad Romny 
srityje turės būti užrauktas 
"maišas", kuriame yra Budieni
no armija. Čia turėjo susitikti 
Guderiano ir Kleisto šarvuočiai.

Romny karo istorijoje jau buvo 
garsus tuo, kad 1708 metais čia 
Įsitaisiusi Švedijos karalių Karo
li XII sumušo Petras Didysis, tuo 
istorijon {vesdamas Rusiją kaip 
didelę modernišką valstybę. Ar 
šis per i jodas Rusijai dabar pa
sibaigs Romny?

Viskas vyko laikrodžio tikslu
mu. Guderiano tankams pavyko 
padaryti lemiamą prasiveržimą 
prie Konotopo. Lietus pylė kaip 
iš kibiro, bet pergalė didino ka
rių jėgas. 3-čios šarvuočių divi
zijos pirmieji daliniai skuba J 
Romny. Štai jau priešo užnuga
ryje, Kur yra antroji replių dan
tis? Kur Kleistas? Jis atsargumo 
sumetimais dar paliktas atsili
kęs, kad sovietai neatidengtų 
vokiečių ketinimus. Rugsėjo 10 d. 
vakare Kleisto 45-tas korpas, va
dovaujamas gen. Kempfo pradėjo 
judėti vakariniu Dniepro krantu | 
Kremenčiugą. Keliai nuo lietaus 
pabliurę. Visą naktj vokiečiai kan
kinasi blogame kelyje ir auštant 
persikelia t kitą krantą. 9 vai. 
ryto gen. Hube tankai puola sovie
tų pozicijas. J{ seka 9-ji šarvuo
čių divizija. Rugsėjo 13 d. vokie
čiai užima Lubnį.

Sovietai dabar pamatė pavojų. 
Vokiečių žvalgybos lėktuvai pra
neša, kad nuo Dniepro fronto sku
ba sovietų daliniaiprieš Guderia
ną ir Kleistą, kur dar pasilikęs 
mažas plyšys. Reikia j j kuo sku
biausiai užkimšti, jei norima ne
leisti pabėgti didžiajai daliai so
vietų armijos. Guderiano divizi
jos iš šiaurės užėmė Romn| ir 
Prilukj. Tik 50 km. skiria Gude
riano nuo Kleisto. Reiškia 50 km. 
pločio yra plyšys. Sovietų lėktu
vai puola be perstojimo vilksti
nes. Rugsėjo 19 d. Vl-toji armi
ja užima Kijevą ir rugsėjo 26 
kautynės baigiamos visišku sunai* 
kinimu penkių sovietų armijų, 
apie milijono karių. Maršalas 
Budieninas, senas Stalino drau
gas, caro armijoje tarnavęs vir
šila iš "maišo" pabėga- lėktu
vu. Stalinas nenorėjo, kad jis pa
kliūtų t nelaisvę ar žūtų. Budie
ninas vadovavimą perdavė gen. 
Korponui, kuris žuvo su gen. 
Tupikovu, bandydami prasiverž
ti.

Rezultate: nelaisvėn paimta 
665,000 sovietų karių, l vokiečių 
rankas pateko 3718 patrankos, 884 
šarvuočiai ir didelis kiekis {vai
rios kariškos medžiagos.

Istorijoje dar nebuvo žinoma 
tokio {vykio: penkios armijos su
naikintos. Vokiečių vadovybė ši
toj operacijoj pasirodė judresnė, 
drąsesnė. Prie to dar prisidėjo 
ir vokiečių kareivių užsigrūdi
nimas.

Stalinui tai buvo milžiniškas 
pralaimėjimas. Kai Guderianas 
paklausė sovietų generolo Pota- 
povo, kurt Modelis paėmė nelais - 
vėn, kodėl anksčiau jie nepasi
traukė iš Dniepro kilpos, šis at
sakė: "Armijos grupė davė saky
mą evakuoti. Mes jau traukė
mės t rytus, kai iš Stalino atėjo 
įsakymas pasilikti vietoje ir, jei 
reikės, mirti".

"Laikytis arba mirti!" Tai at
siėjo milijonai žmonių. Tai Sta
linui kainavo visą Ukrainą, o 
kartu praėjimą l Krymą ir Dono 
rajoną. Stalino egoizmas nešė 
sunkias pasekmes. Bet greita 
pergalė apsvaigino ir vokie
čius. Vėlesniais mėnesiais Hit
leris taip pat padarė sunkių 
klaidų.

Pirmoji klaida buvo po Kije
vo paėmimo. Jis tuoj padarė iš
vadą, kad Sovietų Rusija ne
bepajėgs priešintis pietuose nei 
sudaryti tikro fonto ir davė {sa
kymą užimti Dono sritį dar iki 
žiemos.

Hitleris norėjo užimti šią pra
monės sritj, kad ji dirbtų Vokie
tijai. Bet po šios pergalės, kai 
pradėjo braškėti Sovietų Rusi
ja, kodėl nesuduoti kitą mirtiną 
smūgi, kodėl neužimti Mask
vos? Ir tuoj po Kijevo paėmimo 
Hitleris davė kitą {sakymą atnau - 
jinti žyg{ J Maskvą. Tai naujai 
operacijai buvo duotas "Taifūno" 
vardas. Ji turėjo prasidėti spa
lio 2 d. Tikslas Maskva. Hitle
rio {sakyme buvo rašoma, kad

didysis lemiamas mūšis prasi
dės šiais metais, kuris visai su
naikins priešą.

Von Bocko armija centriniame 
fronte jau pradėjo ruoštis žygiui 
{ Maskvą, maskviečiams apie 
tai nieko nežinant. Nuo liepos 
vidurio vokiečiai buvo sustoję 
prie Smolensko, prie Jelnios ir 
Vopo. Buvo apsiprasta, kad prie
šas stovi per 300 km. nuo sosti
nės. Ir tie 300 km. darėsi nebe
baisūs. Karas nuslinko j pietus 
ir rugsėjo 30 d. sovietų kariuo
menės komunikate buvo rašoma: 
"Mūsų kariuomenė visame fron
te veda lemiamas kautynes". Bu
vo cituojami fantastiški numuš

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

PALIK AŠARAS MASKVOJE — B. Armonienė ....$3.00
KELIAS Į KAIRĘ — Alė Rata ................................$3.00
DAILININKAS RAUBA — Vincas Ramonas ........$3.50
ALMA MATER — R. Spalis ............  $5.00

Visa eilė kitų lietuviškų leidinių.
Užsakymus siųsti: DIRVA, 6907 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio 44103.

PAMINKLINIS LEIDINYS
Šio apibūdinimo tikrai nusipelno Aleksandro 

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

Didelio formato veikalas turi 786 puslapius, 
754 p. teksto ir 32 p. iliustracijų. Įrištas kietais 
viršais, su iliustruotu aplanku.

Skaitytojas jame randa ne tik aprašomojo 
asmens biografiją, bet kartu plačią priešnepri- 
klausomybinio laikotarpio ir nepriklausomybės 
metų studiją.

• Spaudos atsiliepimai
”A. Merkelio monografija yra gražiu stiliumi 

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

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

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

"Draugas"

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

"Aidai"

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

”Laisvoji Lietuva*

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

"Europos Lietuvis"

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

I EAST CHICAGO, IND. 46313 |
Taip, prašom atsiųsti man Aleksandro Merkelio I

I "Antano Smetonos” monografijos .... egz., skaitant |
1 po $12.50. Pridedu $............  sumos čekį (perlaidą). |
1 (Visa adresą prašom rašyti didžiosiomis raidėmis). |
1 p ‘ .. I
į Pavarde ......................................................................... j

J Gatvė ............................................................................ I
I

Miestas ...........................  Valst................ Zip .......... |
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tų vokiečių lėktuvų skaičiai. 
Skelbiama, kad per paskutines 
5 dienas buvo numušta 560 vo
kiečių lėktuvų. Vadinasi orinė 
pergalė. Ir priešas nebejudėjo 
pirmyn.

Ir kai rugsėjo 30 maskvietis 
skaitė Pravdoj, jog viskas eina
si gerai, per 500 km. nuo Mask
vos Ukrainoje, Glukove, Įeit. Loh- 
se, vadovavęs 3-čios divizijos tan
kų eskadronui, iš bokštelio davė 
ranka ženklą: pirmyn! Antroji 
šarvuočių grupė pasuko { šiau
rę. Prasidėjo Taifūno operacija. 
Tai paskutinis mūšis, kuri savo 
kariams žadėjo Hitleris.

(Bus daugiau)
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DRAUGŲ NEBUS PERDAUG
Vis žvelgdami | Washingtono, Amerikos sostinės, valdiškų rū

mų bokštus, dažnai praleidžiame nepastebėję draugų, kurie veikia, 
dirba mūsų labui. Vieno ko jie negali padaryti, ui vienu ypu patenkin
ti mūsų memorandumų. Gal ui ir sumažina jų vertę mūsų bendrinių 
organizacijų vadovybių akyse, bet gi laipsniškai žiūrint, turime gi ei
bes vietinių reikalų, problemų, bėdų ir karuis naudos, jei vietinius 
reikalus bandom tvarkyti savo pajėgumo ir savo reikalavimų mastu.

Žvelgiant J mūsų gausių organizacijų eilę, matome, kad tik vie
nas BALFas yra tinkamai Įsiregistravęs valdžios įstaigose uip, kad 
mūsų visų šalpa lieka neapmokestinama ir BALFui duodamos aukos 
dar nurašomos nuo mokesčių. Tiesa, tik dabar, Lietuvių Fondas uip 
pat susilaukė mokestinių privilegijų, kurių Įgyvendinimui dar turės 
būti atliku eilė formalumų. Šiaip jau, visa eilė organizacijų, kad ir 
įregistruotos vietos valstijų organizacijų registruose, bet dar toli 
gražu iki tų formalumų atlkimo galo, kuriais sėkmingai ir prasmingai 
naudojasi BALFas.

Organizacijos dėl to nerangumo nukenčia daugeriopai. Svajojame 
apie stambesnes aukas ir testamentus. Bet jei tos aukos ir testamen- 
ui apkraunami mokesčiais, tiek aukotojui, tiek gavėjui tai yra nuosto
linga propozicija. Iš kur gi išaugo stambiosios Amerikos fondacijos, 
jei ne mokestinių privilegijų dėka?

Clevelande kelių lietuviškųjų institucijų nekilnojamo turto mo
kesčiai neseniai buvo žymiai sumažinti. Metinėje sąmatoje tai nesu
daro ypatingai ryškių sumų, tačiau metų bėgyje tai gerokai atsilie
pia ir jau yra nemažu laimėjimu. Toks posakis, iš tikrųjų yra būdin
gas mūsų organizacijų vadovybių "ūkinei psichologijai". Labai daž
nai galvojama apie pajamas, bet retai sukama galva dėl išlaidų su
mažinimo. O tai kartais sudaro pagrindini išsilaikymo šaltini.

Mokesčių sumažinimas Clevelando lietuvių organizacijų nekil
nojamam turtui yra tik maža dalis tų galimybių, kurios, metams 
lekiant, lieka neišnaudotos. O lieka neišnaudotos visos galimybės 
dėl to, kad mes 1 valdžios reprezentantus žiūrime, kaip | svečius, 
kartais reikalingus atsilankymui J šventiškus parengimus. Jų tarpe 
yra daug draugų, kurie mielai atsižvelgtų j mūsų organizacijų di
desnius poreikius, kuriuos dažnai sunku savomis jėgomis išspręsti. 
Klaida glūdi tame, kad mes liekame užsidarę savo "valsčiuje" ir su 
"svetimšaliais" amerikiečiais santykiaujame šaltu oficialumu.

Vasario 16 d. minėjimo proga Clevelando burmistras Ralph 
Locher savo kalboje pabrėžė, kad lietuvių bendruomenė tautybių tar
pe būdinga tuo, kad ji nesibeldžia 1 burmistro duris ko nors prašyti 
sau, bet beldžiasi tada, kada iškyla klausimas, kuo lietuviai galėtų 
prisidėti prie miesto gerbūvio ir'kultūrinių pastangų talkos. Tai 
gražus, bet ir būdingas lietuviams komplimentas. Tuo tarpu kitas 
svečias, mielai atsilankęs 1 minėjimą, nors ir nebuvo programoje 
numatytu svečiu, bet susilaukęs taip pat šilto lietuvių visuomenės 
atsinešimo, reiškiasi veikla, kuria nelaukiama beldimosi j jo duris, 
bet jis pats su savo gabiais ir darbščiais padėjėjais beldžiasi 1 
mūsų duris ne oficialiam vizitui, bet konkrečiai talkai. Tai County 
Auditor Ralph J. Perk, kurio dėka Clevelando lietuvių organizaci
jos susilaukė apčiuopiamų savo veiklai skatinti ir išlaikyti rezul
tatų.

Būtų ilgesnė ir jau kita tema, kaip ir kodėl uip Įvyko. Faktas 
lieka us, kad Lietuvai ir lietuviams draugų ieškoti vien tik Wa- 
shingtone, lyg ir per tolimas kelias. Be abejo, svarbu ir būtina jų 
ten turėti. Tačiau turėti jų šalia savęs, nuo vietovės, kurioje gyve
name pradedant, nevengtina.

Ralph J. Perk pavyzdys, jo rūpestis ir dėmesys uutybių gru
pėms, yra svarbus ir reikšmingas faktas, įsidėmėtinas mūsų vi
suomeninėje veikloje. Šiandien jo užimamoji padėtis gal daug kam 
atrodo ne uip jau reikšminga. Tai klaidinga pažiūra. Tai rinkiminis 
ir kartu politinis posus. R.J. Perk padėtis vieną dieną gali pasikeisti 
Gali pasikeisti ir turimų ryšių reikšmė ir prasmė.

Gal Ui egoistinės užuominos, bet iŠ tinkamai puoselėjamų ryšių 
ir santykių išugdysime savo bendruomenės ir uutos naudai daugiau 
laimėjimų. (j.č.)

TIKRAS ŽINGSNIS
Žmogaus prigimtis nevienoda. 

Vienus veikia švelnumas, o kitus 
— priešingai, brutalumas ir jė
ga. Ir tie, kurie patys vartoja bru» 
talumą ir jėgą, Jie pripažįsta ir 
nusilenkia irgi tik brutalumui ir 
jėgai.

Ramus vasario 6-7 dienų sa
vaitgalis. Už tūkstančių mylių 
nuo mūsų, Azijoj, kur jau kelio
lika metų liejasi kraujas ir kur 
žmonės gyvena terore, teroris
tai irgi buvo paskelbę paliaubų 
ir taikos periodą. Jie tai buvo 
padarę tik tam, kad sumažinus 
budrumą taikos sargybinių.

Taip ir atsitiko. Pietų Vietna
me buvo užpulta Amerikos maža 
bazė ar tik apsaugos postas ir 
pralietas kraujas, nusinešam net 
kelioliką gyvybių. Ir tur būt nie - 
kas net nesitikėjo, kad Amerikos 
prezidentas Johnsonas, toks pa
mažu galvojantis ir lėtai kalban
tis žmogus, veiks taip staigiai ir 
žengs tokj tikrą žingsnj. Ameri
kos bombonešiai savo bombomis 
atsakė tuo pačiu l komunistinių 
teroristų bazes šiaurės •Vietna
me,

Kyla klausimas, kokia bus re
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akcija iš kraujo trokštančių gau
jų? Juk šie įvykiai vyksta laiko
tarpyje, kada prezidentas John
sonas pasiūlė Maskvai draugiš
kus vizitus. Maskva Pravdos lū
pomis, tik po mėnesio priėmė 
tą Johnsono pasiūlymą.

įvykiai vyksta labai greitai. 
Pravdal vedant flirtą su Wa- 
shingtonu, Kosyginas pasuko per 
Pekiną l šiaurės Vietnamą. Pre
zidentas pasiskubino nusišypso
ti Pravdal greičiau, negu Kosy
ginas pasiekė šiaurės Vietnamą. 
Gal tai buvo noras užbėgti už 
akių Kosyginui pirmiau, negu jis 
ten Azijoj duos pažadus ir įsi
pareigojimus? Kosygino viešna
gės metu Pietų Vietname buvo už 
pulti amerikiečiai. Amerikos 
prezidentas l tą užpuolimą irgi 
atsakė stalgiai, netikėtai ir tvir
tai.

Nuolaidų politikos puoselėtojai 
nepatenkinti prezidento Johnsono 
ėjimu ir aliarmuoja, kad šių žy
gių pasekmės gali būti labai pa
vojingos. O tikrumoje tai yra tik 
penecilinas sergančiam ligoniui, 
kuris apsaugo nuo tolimesnės 
ligos plėtimosi ir užmuša bakte-

OKUPANTU LAIMĖJIMAI’ NESIDERINA SU REALYBE
Gen. konsulo dr. P. Daužvardžio kalba, pasakyta Vasario 16 minėjime Clevelande

Lietuvos gen. konsulas Chica
goje dr. P. Daužvardis, Vasario 
16 minėjimo Clevelande proga 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžęs 
suurčių sulaužymo ir agresijos 
faktus, ilgiau sustojo prie įvy
kių eigos Sov. S-gos okupuotoje 
Lietuvoje.

Tie įvykiai ir fakui nedvipras • 
miškai rodo j žiauriausio kolo
nializmo pavyzdžius, kuriuos nu
stelbti okupantas siekia propa
gandiniais šūkiais ir tariamais 
praplėtimais pramonės, švieti
mo bei kitų ekonominių ir kul
tūrinių barų. Gen. konsulas iš
dėstė, kad "tie tariami pramo
nės praplėtimai nėra tokie, ko
kie yra skelbiami; antra, jie pa
daryti ir daromi daugiau šalies 
užgrobėjo — kolonizatoriaus — 
Sovietų Sąjungos naudai negu Lie 
tuvai ir lietuviams. Naujos įmo
nės steigiamos pagal Maskvos 
planus ir interesus, neatsižvel
giant J Lietuvos sąlygas ir lie
tuvių reikalus. Daugeliui tų įmo
nių Lietuvoje nėra nei žaliavų, 
nei specialistų, nei kvalifikuotų 
darbininkų. Žaliavos turi būti per
kamos iš Rusijos bei jos koloni
jų. Daug produktų turi būt par
duodama Rusijos imperijai. Pir
kimo ir pardavimo kainos nusta
tomos Maskvos. Didelė dalis pel
no pasiimama Maskvos. Spe
cialistai gabenami iš Rusijos ir 
apgyvendinami Lietuvoje. Lietu
va kolonizuojama ir rusinama. 
Pagal Inžinieriaus Pr. Zundės ir 
kitų specialistų apskaičiavimus, 
norint Maskvos primestus planus 
įvykdyti, reikalinga kasmet pa
rūpinti po 32 tūkstančiu naujų dar 
bininkų. Lietuva gali jų duoti tik 
po 11 tūkstančių. Po 20 tūkstančių 
darbininkų turėtų atsirasti iš ki
tur — iš Rusijos. Iki 1980 m. 
atsirastų Lietuvoje naujų rusų ir 
kitų kitataučių darbininkų apie 
300,000. Pridėjus šeimas --apie 
pusę milijono kolonistų! Iš to se
ka, lietuvių nuošimtis Lietuvoje 
mažėtų — rusų didėtų.

Lietuva, tačiau, tebėra žemės 
ūkio šalis. 60% gyventojų gyvena 
ir dirba ūkyje. Jų dalia yra sun
kiausia. Iš jų beveik viskas yra 
atimta. Jie yra grąžinti lbaudžia, 
vos laikus ir sąlygas. Jų viduti
nis dienos uždarbis yra po 25 ka
peikas ir 1 svaras grūdų. Pati Ūkio 
produkcija dar nėra pasiekus 
prieškarinės Lietuvos produkci
jos laipsnio. Lietuva būdavo grū
dų aruodas, o dabar joje miltų ir 
duonos trūksta. Ūkis yra apleis
tas. Pačių sovietų specialistas V. 
Vazalinskas pr. m. gruodžio 24 d. 
konferencijoje pareiškė: "Bend
ras respublikos žemės Ūkio lygis 
tebėra vis dar žemas."

Kai paimi okupantų ir jųagentų 
skelbiamus "laimėjimus" ir su- 
statai juos su esamais faktais, tai 
vaizdas pasidaro nebesuderina- 
mas su realybe. Skelbiama, kad 
gamyba eina smarkiausiu tęmpu, 
aukščiau nustatytos normos, o 
gaminių, tačiau, žmonėms trūks
ta. Klausimas, kas pasidaro: ar 
nepagaminama kiek sakoma, ar 
pagaminama kiek sakoma;bet iš
vežama J Rusiją?

Skelbiama, kad statyba eina di
džiausiu smarkumu, o butų t rūks
ta, nors gyventojų skaičius Lietu
voje dar nėra prašokęs prieška
rinio gyventojų skaičiaus.

Prieš okupaciją Lietuvos 
miestuose ir kaimuose niekuomet 
netrūko svečiams iš užsienio vie
tos, o dabar jos trūksta. Tai kas 
ją užima: didelės šeimos, skait
lingi tarnai, ar variagos kolonis
tai?

Toliau, okupantai ir jų agentai 
pabrėžia mokyklų ir studentų skai - 
čiaus padidėjimą ir nemokamą 
mokslą. Kad mokyklų ir įvairių 
kursų bei studentų skaičius yra 
padidėjęs, tai yra faktas. Bet

rijas. Tačiau penecilinas yra efek
tyvus tik po suvartojimo tam tik
ros normos per -nustatytą laiką. 
Taigi ir šiuo atveju, jeigu ir to
liau bus naudojamas tas peneci- 
linas, tai ligonis pradės sveikti ir 
bus apsisaugota nuo tolimesnio 
ligos išsiplėtimo ir komplikacijų 
įsigalėjimo. Tačiau, jeigu po šios 
vienos dozės, jis nebebus toliau 
vartojamas, jie ne tiktai kad ne
veiks, bet dar pablogins padėti.

Jeigu Amerkos prezidentas pa - 
naudos reikalingą dozę ’peneci- 
lino* ligonis bus 'pagydytas*. Jei
gu jis to nepadarys, pasekmės 
bus tokios, kad vėliau ir didesnė 
dozė nebeveiks.

Povilas Žičkus 

tai pat yra faktas, kad jis kasmet 
didėjo ir nepriklausomoje Lietu
voje, ir iki šiol gal būtų buvęs 
net didesnis už komunistų skel
biamus skaičius, ypatingai jeigu 
atmesime įvairius komunistinius 
kursus ir jų "studentus".

Kalbant apie "nemokamą" 
mokslą ir gydymą, tai netiesa 
— tai gryna propaganda--vai
kam pasaka. Lietuvos gyventojai 
nemokamai nieko negauna, Jie yra 
už viską užmokėję avansu ir mo
ka neperstojamai. Iš jų beveik 
viskas yra atimta. Jie yra pa
versti valstybes tarnais Ir turi 
tarnauti jai nuo studentavimo iki 
mirties. Atlyginimas jiems nusta 
tytas vyriausybės. Darbo ar 
darbdavio pasirinkti jie negali* 
Jie yra valstybės arkliai. Tokio
mis sąlygomis kiekviena Ameri
kos Jmonė žmogų pasiimtų, jj iš
mokslintų ir sau turėtų. Daug ku
rios įmonės jaunus žmones čia 
mokslina ir tik keliems metams 
juos prie savęs pririša. Po to, 
jei nori ar mato išrokavimo, jie 
gali iš tos įmonės išeiti ir kitą 
darbdavį pasirinkti, ar savaran
kišką verslą pasiskirti. Tą daro 
ir Amerikos kariuomenė. Jos iš
mokslintas žmogus po kelių metų 
tarnybos gali iš kariuomenės iš

eiti ir savarankiškai gyventi. Jam 
ne tik duodamas nemokamas 
mokslas, bei gydymas, bet dar 
pensija pridedama.

Lietuvos okupantai ir jų agen
tai kalba ir rašo apie Lietuvos 
kultūrinę ir mokslinę pažangą: 
apie didelius knygų skaičius ir 
tiražus, apie Mokslo Akademi
ją ir t.t.

Pažanga yra natūralus dalykas. 
Lietuvių tauta nuo jos neatsilieka. 
Tą labai vaizdžiai Įrodė Lietuvos 
nepriklausomybės laiko tarpsnis. 
Tame laikotarpyje padaryta daug 
svarbesnė ir realesnė pažanga 
negu dabar visose srityse. Kai ku
rie užsieniečiai ją vadino "ste
buklu". Tačiau tai nebuvo stebuk
las. Tai buvo tautos sumanumo ir 
darbingumo išdava. Ta visa pažan
ga buvo išraiška laisvos valsty
bės ir laisvų žmonių pastangų. Ji 
visa buvo sava - kurta sau —sa
vo tautos bei valstybės stip
rinimui ir gerovei.

Dabartinė tariama pažanga bei 
kūryba yra planuojama ir kuria
ma ne Lietuvai ir lietuvių tautai, 
bet Sovietų Sąjungai ir rusų im
perijai. Viskas rusinama ir ko- 
munistinama prieš lietuvių tau
tos norą ir valią. Literatūra ir 
menas didelėje proporcijoje yra 
grynai rusiški, o likusioje daly
je yra prikimšta lietuvių tautai 
kenksmingų komunistinių nuodų. 
Be tų nuodų neapseina ir bend
rasis mokslas. Jie injektuojami 
l jaunimą be atodairos. Jaunimui 
nuolat kalama, kad komunizmas 
yra socialistinis turiniu — tauti
nis forma, atseit kalba, tautinit 
raštu, suknele ir dar šiuo tuo. 
Pastaruoju laiku jau pradedama 
kovoti ir prieš tautinę formą. 
Okupantas perša ir diegia lietu
viui rusišką kalbą, rusiškas me
lodijas ,"šapkas - rubaškas" ir 
daug ką kita.

Lietuviai komunistai labai di
džiavosi ir gyrėsi Lietuvos 
Mokslo Akademija, kurios, tokiu 
pavadinimu, laisvoje Lietuvoje 
nebuvo. Ta akademija, tenka kons
tatuoti, išleido nemažai vertingų 
veikalų. Deja, ir šita "pažiba" 
lietuviškos šviesos neteko. Oku

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President

pantas įjungė ją l Maskvos aka
demiją. Dabar ji jau yratikMask. 
vos Akademijos biuras. Savaran
kiškai ji jau nebegali veikti. Lie
tuvių mokslininkų bei rašytojų 
veikalai nebegali būti išleisti jos 
nuožiūra. Jie turi būti aprobuoti 
Maskvos. Reiškia, ir Mokslo Aka
demija laisvės neturi. Kolonia
lizmas siaučia ir mokslo srity. 
Tai ką gi jau bekalbėti apie ki
tas sritis.

Akademijos nulaisvinimas ir 
rusicizmo grūdimas l lietuvių 
meną bei kultūrą sutriuškina ko
munistų mitą, kad po Stalino mir
ties yra daugiau laisvės, ir pa
lengvinimų visos srityse. Tikre
nybėje gi yra tas pats. Varžtas 
tebėra Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos rankose. JI gali vieną 
dieną truputi atleisti, o kitą dieną 
dar stipriau suveržti. Šitą gerai 
pavaizduoja tikybos suvaržymas, 
Lietuva yra krikščioniška šalis. 
Visas krikščioniškas pasaulis 
švenčia Kalėdas. Lietuvoje Ka
lėdos okupanto yra uždraustos. 
Vaikus mokyti tikybos taip pat 
yra uždrausta. Tai kur gi ta ne- 
stalininė laisvė?

Be to, jeigu ir būtų taip, kaip 
skelbia okupanto propaganda, kad 
ekonominis ir socialinis gyveni
mas Lietuvoje pagerėjo, kad kul
tūrinės apraiškos padidėjo, kad 
staliniški varžtai atleisti, kad nak
tinių areštų ir masinių deportaci
jų nebėra, tai vistiek tas tautinės 
laisvės ir valstybinės nepriklau
somybės neatstotų — tautos lais
vė ir valstybės nepriklausomybė 
nepakeičiama nauju fabriku ar 
senu Markso kapitalu. Laisvė ir 
nepriklausomybė yra didžiausi 
ir nieku nepakeičiami turtai. Fab
rikų ir visokių įtaisų bei apsaugų 
yra ir kalėjimuose, tačiau niekas 
protingas nenori ten būti Ir as
meninę laisvę pakeisti l valdžios 
parūpintą ir aprūpintą "baudžia
vos dvarą". Anot anglo rašytojo 
John Dryden, "Jei ir rojus būtų 
mano kalėjimas, aš visvien norė
čiau šokti iš jo per krištolines 
sienas".

Tautai laisvė ir napriklauso- 
mybė, analogiškai kalbant yra tas 
pats, kas žmogui sveikata ir su
brendimas. Tų vertybių visi trokš
ta, jas brangina. Lietuvių tauta tai 
Įrodė 19-tam ir 20-tam šimtme
čiuose. Kiekviena generacija kilo 
ir kovojo dėl laisvės prieš oku
pantus ir prispaudėjus. Ji kovoja 
ir dabar.

Kovoja dėl laisvės visos subren - 
dusios bei bręstančios tautos. Po 
antrojo pasaulinio karo atsirado 
apie 50 naujų valstybių. Jos su
sikūrė ar atsikūrė remdamosi

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

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

Knygą išleido VILTIES LEIDYKLA.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

Jungtinių Tautų Charta ir nutari
mais. J. T. paskelbė net specia
lią rezoliuciją ir sudarė specia
lų komitetą priklausomų bei kitų 
valstybių valdomų teritorijų ir 
žmonių išlaisvinimo reikalu. Ta 
rezoliucija sako:

"Ali people have an inalien- 
able right to complete freedom, 
the exercise of their sovereigni- 
ty and the Integrity of their na- 
tional territory; the subjectionof 
peoples to alien subjugation, do- 
mination and exploitation consti- 
tutes a deniai of fundamentai hu- 
man rights, contrarytotheChar- 
ter of the United Nations".

šita rezoliucija pilnai suponuo
ja dabartinę Lietuvos ir jos žmo
nių padėtį Lietuvių tauta turi tei
ses l Lietuvos laisvę ir suvere
numą, bet tos teisės yra jėga ir 
klasta pasisavintos Sovietų Są
jungos. Sovietų Sąjunga yra už
grobus Lietuvos teritoriją ir 
pavergus lietuvių tautą. Ji ją do
minuoja ir eksploatuoja. Lietu
vių tauta prieš tai protestuoja ir 
reikalauja savo teritorijos ir visų 
suvereninių teisių.

Lietuvių tauta yra dėkinga JAV 
ir kitoms valstybėms, kurios ne
pripažįsta Lietuvos užgrobėjui — 
Sovietų Sąjungai, laiko ją egzis
tuojančia valstybe — pripažįsta 
jos diplomatinius ir konsulą r 1- 
nius atstovus.

šia reikšminga ir skausminga 
proga, švenčiant Lietuvos Ne
priklausomybės šventę ir žinant 
tai, kad Lietuva yra svetimų oku
puota bei naikinama, kreipiamės 
l Jungtines Tautas ir visas tas 
valstybes, kurios gerbia laisvę ir 
teisę, prašydami jas susirūpinti 
Lietuvos byla: pritaikyti ja i Jung
tinių Tautų Deklaraciją, Chartą, 
ir Antikolonijinę Rezoliuciją — 
reikalauti Sovietų Sąjungą lai
kytis Taikos Sutarties su Lie
tuva; ištraukti iš Lietuvos so
vietinę kariuomenę, policiją bei 
kolonistus; grąžinti Lietuvai jos 
teritoriją bei suverenines teises 
ir savivaldybę — leisti lietuvių 
tautai tvarkytis jos Nepriklauso
mybės Deklaracijoje paskelbtais 
ir Steigiamojo Seimo proklamuo
tais demokratiniais principais 
ir žmonių priimtais įstatymais 
bei nustatyta tvarka.

Lietuva yra pavergta — Ji tu
ri būti išlaisvinta. To reikalau
ja lietuvių tauta ir Lietuvos - So
vietų Rusijos Taikos Sutartis. 
To reikalauja Tarptautinė Tei
sė ir tautų įsipareigojimai. To 
reikalauja civilizuoto pasaulio 
santvarka. Tad, Lietuva turi bū
ti ir bus laisva bei nepriklauso
ma!"

• Dabartinis dividen
das 4*, i't, išmoka
mas du kart per 
metus.
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AKADEMINIS GYVENIMAS
kad galėtų daugiau Įkvėpti gryno 
oro.

Užkandus ir apšilus, padaina- 
vom, pasikalbėjom. Mūsų tarpe

NEOLITUANIĮ IŠVYKA SU SLIPĖMIS
Jaunimas, tai kaip us skruz

dėlynas; visur jo pilna, jie vis 
nerimsu, vis ką nors naujo iš
galvoja. Beabejo, ne vienas pa
sakys, kad kiuip ir būti negali. 
Kilus minčiai suruošti Korpl

Neo-Lithuania išvyka su slidė
mis Į "Potowami", Michigan,no
rinčiųjų ir pritarėjų atsirado 
greit. Sausio 29., kai Chicagoje 
vyrai vaikščiojo su ausinėmis, 
o moterėlės apsigaubusios ska

relėmis, drebėdami bumbėjo ant 
nelemto šalčio, visa tai nekiek 
negąsdino Korp! Neo-Lithuania 
jaunimo. Atėjus vakarui, vie
niems baigus savaitės darbus, 
o kitiems padėjus Į šalį užvers
tas knygas, buvo viena mintis, 
ar viską pasiėmiau, kas reika
linga kelionei.

Pagaliau, 8 v. vakaro aplei
dome Chicagą, šaltis spirgino 
dar stipriau, manydamas tuo at
baidyti nuo kelionės.

Pravažiavus Gary, pradėjo 
snigti. Visi džiaugėmės, kad 
sniego bus užtektinai. Tik vie
nas kol. R. Slivinskas nelabai 
maloniai Žiūrėjo Į sniegą, nes 
jis turėjo daugiau vargo vairuo
jant mašina.

Atvažiavę Į Ambutaičių "dva
rą", mus pasitiko jau anksčiau 
atvažiavusių kolegų būrys. Jie 
nutarė atvažiuoti jau iš ryto,

buvo viešnia iš skautų organiza
cijos. Tikiuosi, kad jai taip pat 
patiko mūsų arbatėlė.

Šeštadienio rytas. Visi skuba 
kuo greičiau Į valgyklą, kur ko
legės K. Sabaliauskaitė ir J. 
Staniulytė laukė su pusryčiais. 
Ir reikia pripažinti, kad ui ge
ros šeimininkės. Kolegos neno
rėdami atsilikti ( o gal nepatogu 
pasidarė) atsiuntė savo atstovą 
balui duonai kepti. Kartais pa
kvipdavo svilėsiais, bet nieko ne
padarysi. Matyt, uip turėjo at
sitikti, o gal kas nors tokios 
duonos reikalavo, juk visokių yra 
žmonių... Po pusryčių kolegos 
susigrupavo ir ... jau pasiruošė 
mus palikti, nežiūrint, kad kole
gių dėka jie buvo pavalgydinti ir 
pagirdyti. Bet šiam šimtmetyje 
moterys yra lygiateisės su vy
rais, todėl tuo pasinaudodamos 
visos iki vienai sušuko "veto".

Norom nenorom teko kolegoms 
nusileisti (turbūt pabūgo, kad ga
li likti be pietų).

Privažiavom slidinėjimui

Keliamės Į kalną...

REMKITE LITUANUS!

Skaučių akademikių valdyba suruošus! prof. Igno Končiaus knygos 
"Žemaičių kryžiai ir koplytėlės" pristatymą visuomenei Pakšto sa
lėje, prie prof. I. Končiaus sukurtų kryžių. V. Reivyčio nuotrauka

Dabartinė pasaulio politinė padėtis verčia galvoti, kad Lie
tuvai laisvės atgavimas dar gali būti tolimas, nes giedresnių ar 
palankesnių prošvaisčių dar vis nesimato. Kieta ir šiandien ne
pakeičiama realybė primygtinai rodo, kad kova dėl Lietuvos lais
vės gali būti ilga. Todėl, šiandien yra itin svarbu, kad Lietuvos 
ir lietuvių vardas nebūtų pasaulio opinijos užmirštas, bet, kiek 
galint daugiau, apie mus ir lietuviškuosius reikalus būtų kalbama 
Įtakinguose Vakarų sluogsniuose. Ne keno kito, bet mūsų pačių, 
lietuviškosios išeivijos pareigą, kiekvienu būdu siekti, kad apie 
Lietuvą ir lietuvius svetimieji būtų nuolat ir efektyviai infor
muojami. Siame darbe itin vertinga vagą verčia mūsų akademi
nio jaunimo pastangomis anglų kalba leidžiamas Lituanus žurna
las. Apie jo naudą ir prasmę mūsų tarpe tikrai nėra dviejų nuo
monių: visi sutinka, kad tokio pobūdžio leidinys lietuviškosios 
informacijos svetimiesiems tarnyboje, yra itin būtinas ir nepakei
čiamas. Bet, yra keisto, kad iki šiol Lituanus neturi pastovaus 
materialinio pagrindo. Žurnalo leidėjai kiekvienais metais turi 
jausti netikrumą ar net ir beviltiškumą, vis baimindamiesi, kad 
kiekvienas žurnalo numeris gali būti ir paskutiniuoju. Todėl, 
pilnai suprantamas Lituanus Fundacijos elgėsys, kiekvienais me
tais skelbti žurnalo platinimo, prenumeratorių verbavimo ir aukų 
vajų. Ir šiais metais vajaus vykdytoja — Lietuvių Studentų Sąjun
ga -- sudarė centrinĮ vajaus vykdymo komitetą, kuris, šiuo ir 
kreipiasi Į visą lietuviškąj ą visuomenę, prašydamas ir kviesda
mas moralinės ir materialinės paramos Lituanus žurnalo leidi
mui užtikrinti.

Kovo mėnuo yra skelbiamas Lituanus prenumeratos ir aukų 
rinkimo mėnesiu. Tuo metu studentijos atstovai aplankys kiek 
galint daugiau tautiečių, prašydami tapti Lituanus prenumerato
riais ir aukotojais. Aukos yra reikalingos apmokėti tiems žurna
lo egzemplioriams, kurie nemokamai yra siunčiami mokslinėms 
Įstaigoms, visuomenės ir politiniams darbuotojams, draugingų 
valstybių diplomatinėms misijoms ir viešosios opinijos formavi
mo institucijoms. Jei mūsų tarpe pasisektų surinkti apie 4,000 
prenumeratorių, nereikėtų skelbti jokių atskirų aukų rinkimo va
jų ir žurnalas galėtų būti reguliariai leidžiamas mums reikalingu 
7,000 egz. tiražu.

Vajaus Komitetas tikisi, kad šis kreipimasis bus visų mūsų

I. slides Įsipyrus. V. Krumplys, N. Benderytė ir Račkauskas.

tautiečių suprastos ir palankiai Įvertintas.
Lituanus vajaus centrinis komitetas

Mergaičių kampelis prie stalo: J. Staniulytė, K. Sabaliauskaitė, L. 
Virpšaitė, J. Jakubauskaitė ir E, Kavaliūnaitė.

skirtą vietovę. Žmonių priva
žiuoto labai daug, todėl prie sli
džių nuomavimo skyriaus teko 
gan ilgokai palaukti. Pagaliau 
jau mes pasiruošę lipti Į kalną. 
Tik tiek, kurie pirmą kartą už
sidėjo "šimtopūdžius" batus (tai 
grupei priklausiau ir aš), gal
vojom, bet kaip čia reiks sli
dinėti, jei taip sunku žengti žings- 
nĮ. Bet pabandyti visgi reikėjo. 
Oi, kiek kartų buvo nuvažiuota 
ant "savų slidžių", kiek kartų 
prižiūrėtojams reikėjo sustab
dyti visą liniją (kuri užveža sli
dininkus ant kalno) ir atbėgti Į 
pagelbą, nes patys jau bfldavom 
bejėgiai atsistoti. Nuotykių būta 
Įvairiausių, bet visi buvo linksmi 
ir patenkinti išvyka. Diena pra
ėjo labai smagiai, bet kartu ir 
greitai. Net nepastebėjom, kad 
jau laikas ruoštis Į namus, kur 
skanius pietūs paruošusios lau
kė koleges D. Rflkaitė ir R. Ka
valiūnaitė. Raginti, kad valgytų 
tikrai nereikėjo.

Apie 9 vai. vakaro buvo su
ruoštos literatūrinis vakaras.

Programa buvo pradėta su daina 
"lauželis" ir ta daina labai pri
tiko, nes tikrai laužas smagiai 
liepsnojo, skleisdamas savo ma
lonią šilumą aplink jĮ susėdu- 
siems. Oficialioji dalis buvo pra
dėta trumpai prisimenant A. 
Mackų, paskaitant jo biografiją 
ir keletą kūrinių. Taip pat ke
letą eilėraščių buvo paskaityta 
iš Gustaičio rinkinio "Jaunimo 
giesmė". Po oficialiosios da
lies pirmininkė E. Kavaliūnai
tė Įteikė kol A. Ignatoniui "me
dalį" kaip geriausiam slidinin
kui. Kol. A. Ignatonis, nerasda
mas žodžių savo padėkai, pa
siūlė dainą. Po to dar ilgai skam
bėjo dainos, šokiai ir žaidimai. 
Nors visi buvo pavargę, bet nie
kas nei negalvojo skirstytis poil
siui.

SekmadienJ pradėjome skirs
tytis Į namus. J Chicagą, atro
do, sugrĮžo visi sveiki ir gyvi, 
su viltimi, kad toji išvyka nebus 
paskutinioji.

Liucija Virpšaitė

SIUNTINIAI I LIETUVA — ,
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

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

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

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

SIBIRO MIŠKUOSE on
Ištrauka iš Sibiro tremtinės Barboros Armonie- 

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

Turėjome ir sanitarą, bet jis nedaug tenusimanė 
apie mediciną. Jo pareiga buvo išdavinėti raštelius 
tiems, kurie dėl ligos negalėjo dirbti. Kiekvienas, ne
pasirodęs darbe ir neturįs tokio raštelio, buvo siunčia
mas kalėjiman keliems mėnesiams. Mūsų grupėje buvo 
trečio kurso medicinos studentas, nusimanąs apie me
diciną žymiai daugiau negu tas sanitaras. Jis steng
davosi mums kiek galėdamas padėti, net rašydavo laiš
kus į Lietuvą, prašydamas patarimo ir knygų. Bet ir 
jis nedaug tegalėjo padėti, nes nebuvo nei vaistų nei 
instrumentų.

Miško darbuose susižeidimai, ypatingai neprity
rusių merginų, buvo labai dažni. Susižeidę buvo siun
čiami į Galumetą ligoninėn. Vaikai ir kiti nedirbantieji 
neturėjo teisės naudotis tos ligoninės patarnavimais, 
jei išlaikė — gerai, jei ne — mirė be jokios pagalbos.

Visi buvome nusilpę dėl maisto stokos, nuo sun
kaus darbo ir ilgų kelionių. Neteko net pagalvoti apie 
geresnius laikus. Nebuvo nė knygų, tik koks atsitik
tinis rusiškas laikraštis, kurio daugelis mūsų nemo
kėjo skaityti, retkarčiais kas nors nučiupdavo laikraš
tį iš Lietuvos. Tai buvo vienintelis ryšys su pasauliu.

Iš pat pradžių, vos atvykę, stengėmės surasti bū
dų ir laiko religiniam susikaupimui. Kai kurios mote

rys turėjo atsivežusios šventųjų paveikslų. Bet kai tik 
susirinkdavome ir užgiedodavome, stovyklos komen
dantas tuojau visa nutraukdavo sakydamas, kad bet 
kokie susibūrimai stovykloje draudžiami.

Prasidėjus mokslo metams, buvome iškelti į ba
rakus, kur mūsų laukė dar didesnis vargas. Barakai 
buvo seni, pilni blakių. Bandėme jas naikinti verdančiu 
vandeniu, kamšyti plyšius moliu. Tatai padėjo, bet tik 
trumpą laiką, ir netrukus pasirodė jų dar daugiau. 
Vieną kartą, nustojus kantrybės, bandžiau atsigulti 
ant stalo, kojas pakaitomis sušlapinusi vandens kibi
re. Po valandos vabzdžiai vėl kandžiojo, jie biro nuo 
lubų. Po to stengėmės miegoti ir lauke ant šiaudinių 
maišų arba susivinioję į antklodes. Prašėme adminis
traciją, kad ką nors darytų barakams apvalyti, jie tik 
gūžčiojo pečiais ir atsakė, kad barakuose blakių visada 
turi būti.

Sausakimša barakuose. Turėjome kiek įrengimų 
valgiui gamintis, bet per maža tokiam būriui žmonių. 
Didesnė pusė vis tebesinaudojo ugniakurais lauke per 
visą žiemą, nors buvo ir dideli šalčiai.

Rugsėjo mėnesį Jonukas ėmė lankyti mokyklą. 
Tai buvo septynerių metų pradžios mokykla su tri
mis rusais mokytojais. Mokslas nebuvo privalomas ir 
kai kurios šeimos, nepakęsdamos rusų kalbos, vaikų 
mokyklon neleido.

žmonės pamažu ėmė prisitaikinti gyvenimo sąly
goms. Pastebėjome, kad prižiūrėtojas nusuka maisto 
nuo mūsų normų, stengėmės padėtį atitaisyti. Taip pat 
sužinojome, kad komendantas mėgsta išgerti ir neat
sisako kyšių, taigi pirkdami jam degtinės, daugelis 

gavo lengvesnį ir pelningesnį darbą. Vyrai kaip galė
dami stengėsi sutvarkyti darbo įrankius. Juos patai
sius ir išgalandus, padidėdavo ir uždarbis. O vis dėlto 
gyvenimas buvo labai sunkus. Vyrai dažnai išvykdavo 
dirbti tik karšto vandens pusryčiams atsigėrę. Admi
nistracijai nerūpėjo, kaip buvai apsirengęs, kaip apsi
rūpinęs įrankiais darbui, ar buvai sotus ar alkanas.

Atskubėjo ruduo ir šaltis kartu su juo. Daugelis 
kentėjo, kadangi išvežami neturėjo laiko šiltesniems 
drabužiams iš namų pasiimti, čia pirktis jų nebuvo 
kur. Pagal savo turimas korteles turėjome teisę pirk
tis duoną, riebalus, mėsos produktus, bet nei mėsos 
nei riebalų į mūsų krautuvę neatgabendavo, išskyrus 
tą vieną atvejį, kurį aš minėjau, kada buvo atvežta 
kiek sviesto.

Bajorūnienė tiek neuždirbo, kad visus tris savo, 
vaikus išmaitintų. Ji visa, ką tik turėjo, išsikeitė į 
maistą, net savo antklodes ir pagalves. Pasiliko tik 
vieną suknelę sau ir vaikams. Matydama, kad šeimos 
maitinti nebėra iš ko, pasiėmė visus tris vaikučius, 
septynerių, penkerių ir trejų metų, ir šoko su jais į 
upę. Suspėta visus išgelbėti. Bet jos nervai nebeatlai- 
kė, ir ji buvo išsiųsta į bepročių ligoninę. Liūdna da
rėsi žiūrint į likusius vaikučius. Visi stengėmės jiems 
padėti, bet ir mes patys nedaug ką tegalėjome. Apskre
tę jie slankiojo, prašydami valgyti, bet šiaip taip išsi
laikė. Po kelių mėnesių ir motina grįžo. Paskyrė ją 
lauke išviečių valyti, ji gyveno elgetaudama ir kitų 
padedama.

Panaši istorija buvo ir su Vanagiene, dviejų vai
kų motina, belaukusia trečiojo vežimų metu. Jos vy
ras žuvo kaip partizanas.
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CHICAGOS VERSLININKAI REMIA 
LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ

Vasario 10 d. Chicagos lietu
viai verslininkai, apsijungę Lie
tuvių Prekybos Rūmų organizaci
joje, gausiai susirinko | Dariaus 
ir Girėno legiono posto salę pa
minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę.

Iki šiol šios turtingos anksty- 
vesniosios ateivijos ir čia gimu
sių jų vaikų sukurtos organiza
cijos susirinkimuose bevelk iš
imtinai dominuodavo anglų kal
ba. Bet sausio mėn. Illinois Lie
tuvių Prekybos Rūmai su savo pre* 
zidentu išsirinko buv. Lietuvos 
kariuomenės Ginklavimosi Val
dybos karininką, pirmosios Lie
tuvos Prekybos mokyklos vieną iš 
steigėjų, Vilniaus universiteto 
ekonomijos mokslų dėstytoją, da
bartini MidlandSavings b-vės Chi- 
cagoje viceprezidentą ekonomis
tą Adolfą Balioną. Tad ir Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjiman gausiai susirinkę Lie* 
tuvių Prekybos rūmų nariai, 
kviestieji svečiai ir spaudos at
stovai pajuto naują nuotaiką — 
Sfivą ir lietuvišką. Naujasis pre
zidentas į susirinkusius prabilo 
tik lietuviškai, taikliai ir vaiz
džiai akcentavo bolševikų įvyk
dytą baisų ekonomini Lietuvos api
plėšimą ir suubaginimą ir visą 
susirinkimą išlaiko gyvoj lietu
viškoj nuotaikoj ir savoje lietu
vių kalboje. Tai buvo akivaizdus 
ženklas, kad su prezidento pasi
keitimu ir organizacija bent iš
orėje atlietuvėja, ir kad | Lie
tuvių Prekybos Rūmus turi įsi
jungti kiekvienas lietuvis vers
lininkas ir ten turėti savo bal
są.

Stiprų atkirti Lietuvos okupan
tui iškėlė ir pagrindinis minėji
mo kalbėtojas, Lietuvos gen. kon
sulas Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis. Esą bolševikai nuolat didžiuo. 
jasi jų jvestu nemokamu mokslu 
ir nemokamu gydymu ok. Lietu
voje. Bet ui grynas melas: oku
pantai nusavinę Lietuvos pramo
nę, bankuose laikomus pinigus, 
atėmę ūkininkų žemę, gyvulius ir 
kitą turtą, iš mūsų tautos pasi
griebė tok| kapitalą, kad dabar
tinis nemokamas gydyfna/ af 
mokslas nėra jokia malonė.

Po oficialiosios minėjimo da
lies dr. Jerome, buv. ilgametis 
LB R pirmininkas, parodė filmą 
iš N. Lietuvos gyvenimo. Susirin
kę akivaizdžiai pamatė, kaip lais
va Lietuva iš šimtmečius truku
sios nelaisvės pakilusi, kopė 
| šviesą ir ekonominę gerovę, 
kaip krašte kilo nauji pastatai, 
modernėjo ūkiai, plėtėsi švieti
mo tinklas ir kitos institucijos.

Minėjimui pasibaigus ir paki
liai nuotaikai viešpataujant, buvo 
progos šnektelėti ir su ekon. Adol.

fu Balionu, kuris LPR priklauso 
nuo 1952 m., organizacijos atei
ties klausimais.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
tikslas — aiškino A. Balionas,— 
kaip organizacijos, jungiančios 
lietuvius verslininkus, yra pa
gerinti lietuvių ekonomin| stovi, 
šiais laikais, kada mūsų tauta yra 
suskaldyta, kai bolševikų vergi
joje pasilikę broliai yra tik vals
tybės vergai, JAV atsiranda labai 
palankios sąlygos pasireikšti 
privačiai iniciatyvai. Ligšiolinė 
padėtis rodo, kad Amerikos lie-

LPR Pirm. Adolfas Balionas, 

tuviai privačiame versle yra pa
siekę tikrai gražių vaisių. Vien 
Illinois valstijoje esančių dešim
ties lietuvių taupymo ir skolini
mo bendrovių kapitalas siekia 260 
mil. dolerių. Lietuviai ryškią vie
tą užimą maisto ir gėrimų pre
kyboje, o taip pat ir automobilių 
prekyboje lietuvių pozicijos neblo 
gos: pvz. Balzeko Motor Sales 
bendrovė Chicagoje yra laikoma 
tarpe didžiausių "Chrysler" au
tomobilių prekybos |monių visoje 
Amerikoje. Privačios iniciatyvos 
galimybės versle lietuviai turėtų 
kaip galint plačiau išnaudoti ir 
tuo pačiu ekonofnlniai kilti. Lie
tuvių Prekybos Rūmai ir egzis
tuoja tam, kad suburtų lietuvius 
verslininkus, kad padėtų jiems 
įvairiais patarimais ir žinomų 
ekspertų paskaitomis, kad paska
tintų naujus žmones pasukti | įvai
rias verslo šakas. Pasitaiko eilė 
pavyzdžių, kad pavieniai organiza. 
cijos nariai net pinigais padeda 
naujiems biznieriams atsistoti 
ant kojų.

Lietuvių prekybos rūmai yra ne 
tik Chicagoje, bet taip pat Pitts- 
burghe, Philadelphijoje,Bostone, 
Detroite ir naujai įsteigti Los An

geles. Anksčiau šiuos visus 
miestus jungė bendrinė organi
zacija — Amerikos Lietuvių Eko
nominis Centras, kurio paskuti
nis suvažiavimas buvo Clevelan
de 1952 m. J šiuos suvažiavimus 
suplaukdavo lietuviai verslinin
kai iš visos Amerikos. 1936 m. 
Chicagoje Ekonominis Centras iš. 
leido visųChicagos lietuvių vers
lininkų telefonų abonentinę kny
gą. Kai šiandien pavartai tą sto
roką leidinį, matai, kokie gausūs 
lietuviai verslininkai buvo anais 
laikais. Amerikos Lietuvių Ekono
minio Centro veiklą vėl numato
ma atgaivinti ir gal šiais meuis 
dar pavyks sušaukti VI-j| suvažia
vimą. Juoba, kad to Ekonominio 
Centro sekretoriumi, šalia pirm, 
inž. A. Rudžio ir buvo dabartinis 
Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų 
prezidenus A. Balionas.

A. Baliono pažiūra | Lietuvos 
laisvinimo darbus ir lietuvybės 
išlaikymo pasungas išeivijoje 
yra reali. Mes turime pirmiausia 
tvirui ekonominiai atsistoti ant 
kojų. O kai turėsim pinigų, jų tik
rai užteks efektingesniems Lietu
vos laisvinimo žygiams, mokyk
loms, vadovėliams. Lietuvių 
Fondo tūksuntininkai juk ir yra 
daugumoj mūsų pasiturintieji, o 
LPR tikslas padėti kiekvienam 
kopti aukštyn. A. Baliono žodžiais 
uriant, ir Washingtone mūsų bal
sas bus stipresnis, ir kiti tarp- 
uutiniai forumai labiau skaity
sis, kai finansiniai būsim stip
rūs. Juk netolimos istorijos pa
vyzdžiai rodo, kad turtingų Ame
rikos graikų tėvynė — Graikija 
— JAV pastangomis buvo išgel
bėta iš komunizmo grėsmės, taip 
pat atstatytas Izraelis. To paties 
turi susilaukti ir mūsų Lietuva.

Iš tikrųjų kiekvienam lietuviui 
džiugu, kai didesniųjų ir reikš- 
mingesniųjų organizacijųprieky- 
je atsistoja žmonės, kurie vado
vaujasi ne vien tik jausmais ar 
sentimentais, bet ir protu, ir ku
rių širdyse gyvai rusena lietuviš
ka tautinė ugnis. Toks yra ir eko
nomistas A. Balionas, išrinktas 
vadovauti skaitlingai ir finansi
niai stipriai Illinois Lietuvių 
Prekybos Rūmų organizacijai.

VI. Ramojus

Nepamiršk ^nau
jinti prenumeratą!

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

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

KOSTAS BUTKUS 
Tel. LU 5-6291 

ChicagoDetroito lietuvių mokyklos mokiniai, minėdami Vasario 16, jsceni- 
zavo vėliavos nuleidimo iškilmes prie Nežinomojo Kareivio paminklo 
Kaune. J. Gaižučio nuotrauka

Detroito lietuvių mokyklos mokinių choras, vadovaujamas S. Slyžio, išpildo programą Vasario 16 minė
jime. J. Gaižučio nuotrauka

Massachusetts gubernatorius John A. Volpe pasirašo Vasario 16 proga proklamaciją dalyvaujant ALT 
Bostono skyriaus delegacijai. Stovi iš kairės: Ona Ivaškienė, adv. John Grigalus, Felicija Grendelytė, 
Lietuvos garbės konsulas adv. Anthony Shallna ir Antanas Matjoška.

VASARIO 16 BOSTONE
Vasario 14 d. Bostono lietuviai 

Thomas Park Gimnazijos rū
mų salėje pagerbė Lietuvos Vals
tybės atkūrimo 47-tąją sukakti.

Minėjimui vadovavo A. L. Ta
rybos Bostono skyriaus pirmi
ninkas "Keleivio" radaktorius 
Sonda. Jam talkininkavo Ameri
kos lietuvių veteranų posto va
dovas. Valstijos gubernatoriaus 
ir Bostono miesto burmistro pro. 
klamacijas Vasario 16-tos pro
ga skaitė advokatas Jong ir adv.

DETROIT

buvo su-
11 d. 
esančiuo-

De-

JALTOS SUKAKTIS
" ... mes pasiuntėme liguistą 

prezidentą F. D. Rooseveltą | 
Jaltą parduoti 250.000.000 žmo
nių | vergiją už bonką vodkos" - 
taip kalbėjo lenkų kilmės teisė
jas Benjamin C. Stanczyk De
troite 'per protesto mitingą, su
ruoštą Jaltos sutarties dvide- 
šlmtmečiui paminėti.

Protesto mitingas 
ruoštos vasario mėn. 
troito miesto centre
se rūmuose. Proteste dalyvavo 
15 pavergtų tautų, atstovavusių 
600.000 detroitiečių kilusių iš 
rytų ir vidurio Europos kraštų.

Savo kalboje teisėjas B. C. 
Stanczyk nepagailėjo tiesos žo
džio nei karo vadams, nei poli
tikams, kurie pervertino Stali
no ir Rusijos galybę. Gi tuo pa
čiu amerikiečiai laike karo ne
pasitikėję net savo tikram są
jungininkui Didžiajai Britanijai.

"Neturime taikos ir po dvide
šimt metų, gi istorikai pasakys, 
kad tie visi vargai prasidėjo Jal
toje." Toliau jis pažymėjo, kad 
Jaltos konferencija buvo sušauk
to tik rusams parodyti savo drau
giškumą ir suteikti jiems pagel
tą.

"Vertinant Jaltos susitarimus, 
mes turime pažvelgti praeitin, 
ar mes norime užbaigti tą dar
bą, kur| pradėjome prie Pearl 
Harbor. Kaltė krinta ant mūsų 
visų, bet ne kuriai nors grupei 
ar asmeniui" — baigė teisėjas 
B. C. Stanczyk.

.Protesto mitingui pirmininka
vęs Michell S. Jachimski kalbė
jo susirinkusiems: "Sąjunginin
kai karą laimėjo, bet tie kurie 
buvo jų pusėje yra pavergti, tuo 
tarpu pralaimėtojai — Vokietija 
ir Japonija turi laisvę."

"Jaltoje komunistai griebė vis
ką ką tik norėjo, o vakariečiai 
viską jiems atidavė." Savo kal
bos pabaigoje S. Jachimski reiš
kė vilti, kad tarptautinė teisė 
bus įgyvendinta.

Susirinkusieji priėmė atatin
kamą rezoliuciją, kuri per kon
greso nar| Dingell bus įteikta 
prezidentui Johnsonui.

Rezoliucijos pabaigoje JAV 
prezidentas prašomas daryti žy
gių, kad pavergtiems kraštams 
būtų grąžinta pilna nepriklauso
mybė, leisti laisvus rinkimus.

VL Selenis

Grigalius. Gražų žod| tarė Lietu
vos Garbės Konsulas Bostone 
adv. O. Shallna.

Pagrindiniu minėjimo kalbėto
ju buvo Dr. Matulionis. Jo kalba 
pasižymėjo konkrečiu minčių for
mulavimu, trumpai pažymint ir iš
keliant svarbiausius faktus ir is
torinius momentus, demaskuojan1- 
čius bolševikinės okupacijos prie- 
dangą ir kultūrinių mainų pirš
lių siekius. Dr. Matulionio kalbos 
metu | salę |ėjo Massachusetts 
valstijos gubernatorius J. Volpe 
su ponia.

Gubernatorius, sutiktas publi
kos gausių plojimų, o Lietuvos 
Garbės Konsulo O. Shallnos ir 
Tarybos narių palydėtas | sceną, 
pasveikino lietuvius, švenčian
čius savo tautinę šventę. Drauge 
gubernatorius savo kalboje ska
tino lietuvius šias tautines tradi
cijas ugdyti ir perduoti jauno
sioms lietuvių kartoms.

Meplnę minėjimo programą iš
pildė jaunieji Bostono lietuvių li
tuanistinės mokyklos mokiniai, 
išpildydami keletą tautinių šo
kių, vadovaujant poniai Ivaškie- 
nei. Mažoji Adomavičiūtė meniš
kai deklamavo St. Santvaro pa
triotinius eilėraščius. Meninę 
programą užbaigė Bostono miš
rus choras, vedamas komp. J, 
Gaidelio. Mišrus choras išpildė 
tautinių šokių ir dainos monta
žą ir padainavo: "Kur bėga Še
šupė" bei ištrauką iš St. Sant
varo kantatos "Lietuva", muz. 
J. Gaidelio.

Po minėjimo ALT Sąjungos 
namuose minėjimo programos 
dalyviams buvo vaišės.

Užbaigiant minėjimo apra
šymą, norėtųsi iškelti keletą pas
tabų, vengiant bent ką užgauti 
ar kritikuoti. Jau gerokai prieš 
Vasario 16-tąją mūsų spaudoje 
buvo rašoma ir kritikuojama sus
tingęs ir pavirtęs monotonišku 
trafaretu Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimų prave- 
dimas. Sekant keletą metų iš ei
lės minėjimų pravedimus, atro
do, kad ir Bostonas šių klaidų 
neatsikratė. Nors ir sunku jų 
išvengti, bet vistik reikėtų ieš-

koti naujų kelių. Minėjimo vado
vai turėtų energingiau vesti pro
gramą, laikyti ryš| su publika, 
nurodinėti ar ji turi stovėti, ger
biant {nešamas ar išnešamas vė
liavas ar sėdėti, kad neatsiliktų, 
kad pusė salės stovi, pusė sėdi. 
Ar Lietuvos himną visi turi gie
doti. čia vadovo reikalas publi
ką pakviesti. Juk vadovas progra
mos ir yra viso-minėjimo varik
lis, ryšininkas tarp publikos ir 
scenos.

Nebūtinai reikalingas kas met 
kartoti — skaityti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo aktą 
ir visas proklamacijas. Vietoje 
to būtų geriau perskaityti pa
rengus geras rezoliucijas anglų 
kalboje JAV prezidentui ir se
natoriams.

Teisingai ukrainiečių bendruo
menės pirmininkas, sveikinda
mas lietuvius pabrėžė, kad šiuo 
metu parašykime ir siųskime 
kiekvienas po laišką anglų kal
boje, mūsų laisvės bylai palan - 
kiems U. S. senatoriams ir kon- 

- grės manams, padėkodami už jų 
pastangas ir darbą Lietuvos lais
vės reikalu Urpuutiniame foru
me.

J. V. Sodavas.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 27 d., šeštadienį, 

SLA 308 kuopa rengia savo 
nariams ir jų bičiuliams 
Užgavėnių blynų balių Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
name, 484 E 4th Št., So. 
Bostone.

Mūsų šeimininkės paruoš 
gerą vakarienę su stipriais 
gėrimais, bus įdomi progra
ma ir galėsite pasišokti 
prie geros muzikos.

Kuopos valdyba, kuri 
tiek rūpinasi jūsų reikalais, 
prašo visus narius ne tik 
pačius su šeimomis būtinai 
dalyvauti šiame baliuje, bet 
ir draugus bei pažjrlamus 
kviesti.

Baliaus pradžia 6:30 vai. 
vakare ir viskas už 82.50.

Laukiame visų be išim
ties atsilankant.

P. Jančauskas -

gerą savijautą
DĖMESIO

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

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTA N Y ,.500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

• Detroito Lietuvių Na
mų Draugijos susirinkimas 
pakartotinai šaukiamas va
sario 21 d.. 12:30 vai. Liet. 
Namų salėje. Susirinkimas 
bus teisėtas nežiūrint atvy
kusių narių skaičiaus.

Draugijos Valdyba

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9,111. Telef. YA 7-1272 
čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.



DIRVA

SLA veikėjai Pildomosios Tarybos tarpe, tariantis vajaus reika
lais. Sėdi: Jonas Aymanas, SLA prez. P. Dargis ir Mikas Klimas. 
Stovi: E. Mikuži Orė, B. Pivaronienė ir adv. S. Bredes.

SLA PRADĖJO NAUJA TAIKĄ
Povilas P. Dargis,Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje preziden
tas, jau visą metų eilę vadovau
jąs šiai didžiulei organizacijai, 
atsakydamas Dirvos bendradar
biui į keletą klausimų, suteikė 
naudingų žinių apie Susivieniji
mą, į kurį yra susispietę tiek 
senieji, tiek naujieji mūsų atei
viai ir čia jų gimusios bei augan
čios kartos žymi dalis, šiuo metu 
SLA pradėjo naują narių telkimą, 
todėl P.P. Dargis buvo paklaus
tas:

— Kuriuo tikslu paskelbėte 
naują narių vajų?

— Tikslas labai aiškus: siekia
me daugiau lietuvių sutelkti J Su
sivienijimą. šio krašto sociali
niame aprūpinime gyvybės drau
dimas yra labai plačiai paplitęs. 
Bet nemaža lietuvių naudojasi ki
tataučių bendrovių teikiamomis 
apdraudomis, kai tuo tarpu turi
me lietuvių organizaciją su stip
riu apdraudų fondu ir aukštu pa
dengimu. šiandien Susivienijimas 
yra pajėgus aprūpinti apdraudo
mis nors ir visus lietuvius. Tik 

EKSKURSIJA Į EUROPA
STASYS GEČAS, LB Centro Valdybos pavedimu, šių 

metų vasarą organizuoja Lietuvių Bendruomenės ekskur
siją Į Europą. Bus skrendama liuksusiniu DC-8 Fan jetu 
su 175 keleiviais iš Nevv Yorko i Frankfurtą, V. Vokietiją. 
Iš Frankfurto ekskursantai toliau vyksta kiekvienas pa
gal savo susidarytą planą. Tie, kurie norėtų lankyti tam 
tikro maršruto tvarka kitas valstybes, apie tai praneša 
ekskursijos organizatoriui Stasiui Gečui. O jis jų pagei
davimus perduos Wide World Travel Agency atitinkamai 
patvarkyti jų tolimesnę kelionę. Ekskursija truks 3 sa
vaites.

Iš Nevv Yorko lėktuvas išskris š. m. liepos 17 d. va
kare i Frankfurtą ir šių metų rugpiūčio 7 d. tas pat jetas 
iš Frankfurto grjš Į Nevv Yorką. Kelionė vienam asmeniui, 
ten ir atgal, kainuos tik 267 dol. Tai pigiausia kelionė bet 
kada yra buvusi.

Ekskursantai iš Chicagos ir apylinkinių miestų bus 
nugabenti j Nevv Yorką atskiru lėktuvu — jetu už atitin
kamą primokėjimą, už apie 50 ar 60 dol. asmeniui. Vai
kai, užimą atskirą vietą lėktuve, moka pilną kainą.

Ekskursantai turi būti Lietuvių Bendruomenės na
riai ir sumokėję už šiuos metus solidarumo mokestį.

Ekskursijai registruojamasi pas ekskursijos organi
zatorių — vadovą Stasį Gečą, 7252 So. Rockvvell St., Chi
cago. III. 60629, telef. PR 8-8034. Užsiregistravę ekskur
santai gaus tolimesnes informacijas kaip pasiruošti ke
lionei.

Ši ekskursija organizuojama per Wide World Travel 
Agency vadovą Vladą Rasčiauską, 9727 So. VVestern Ave„ 
Chicago, 111. 60613, telef. BE 3-1104.

Chicagos burmistras Rlchard Daley, apsilankęs į Vasario 16 mi
nėjimą, kalbasi su inž. V. Adamkavičiumi.

V, Račkausko nuotrauka

Indianos kongresmanai, įnešę Lietuvos klausimu rezoliucijas, 
per Vasario 16 iškilmes Chicagoje (teikia nuorašus ALT pirm. L. 
šimučiui ir ALT Chicagos apyg. pirm. J. Jurkūnui.

V. Račkausko nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE MIIJUE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeikat

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

dar turime mūsų visuomenę įsą
moninti ir įtiktinti naudotis lietu
viškos organizacijos patarnavi
mais. Tokią mintį stengsimės dau
giau paskleisti lietuvių tarpe šio 
vajaus metu.

— Sakykite, kokias apdraudas 
teikiate?

— Plačiausiai esame išvystę 
gyvybės draudimą, nes jis pats 
reikalingiausias ir todėl labai 
populiarus. Gyvybės draudimą 
reikia suprasti plačiau, štai,Su
sivienijimas išmoka ne tik nelai
mės atveju, bet padeda ir taupy
ti. Taupomojo skyriaus nariai, 
mokėdami duokles už apdraudą, 
po tam tikro laiko patys atsiima 
visą apdraudos sumą lyg kokį 
indėlį ar sutaupąs iš banko. To
kią taupomą apdraudą labai pa
to rtina įsigyti jaunesnio amžiaus 
asmenims, o ypač jaunimui. Dau
gelis artimųjų jiems pa rūpina tau
pomą apdraudą kaip dovaną, nes 
vaikai užaugę patys gauna pinigus, 
kurie jiems gali praversti gyve
nimo pradžiai ar mokslui- eiti.

Norėdami įtraukti jaunimą į

4.59
3.98
2.98
3.35

Susivienijimą dar esame jiems 
įvedę terminuotą apdraudą, už 
kurią reikia mokėti pasakiškai 
mažas duokles: tik tris dolerius 
per metus už tūkstantį dolerių ap- 
draudos. Turiu pastebėti, kad sa
vo esme visos apdraudos reiškia 
tą patį, atseit, nelaimėje išmoka
me pilną apdraudos sumą, nežiū
rint kokį apdraudos skyrių narys 
turėjo ir kiek jame laiko yra iš
buvęs.

— Koks skirtumas nariui įsto
jus į SLA vajaus metu, ar šiaip 
kitu laiku?

— Pačioje apdraudoje skirtu
mo nėra, bet vajaus metu įsi
rašymas yra palengvintas, daro
mos tam tikros nuolaidos ir ne
reikia mokėti įstojamojo mokes
čio, kurį padengiame savo rezer
vais. Pasidarbavusiems įrašant 
narius teikiame dovanas. Tas da
roma tam, kad daugiau paskatinus 
rašytis vajaus metu, nes lengva
tos žymios ir naudingos.

— Iš spaudos matyti, kad na
rių įrašymo talką pavadinote SLA 
80 metų vajum. Kokį ryšį pavadi
nimas turi su organizacija?

— SLA kilmė yra susijusi su 
1886 metais, vadinasi, organiza
cija yra išvakarėse 80 metų su
kakties. Tai labai svarbus įvykis 
SLA gyvenime ir jam atžymėti 
vajų pavadinome sukaktuviniu 
skaičiumi. Vajus, atseit, pasidar
bavimas organizacijos naudai, 
stiprinant ją naujomis jėgomis, 
yra pats geriausias būdas sukak
čiai paminėti. Tuo pagerbiame 
organizacijos steigėjus ir šimtus 
veikėjų, kurie per aštuonias de
šimtis metų su dideliu pasišven
timu dirbo organizacijos gerovei 
ir lietuviškiems reikalams.

VASARIO 16 CHICAGOJE

5. COINTREAU Liqueur........
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. ZeUer SCHWARZE KATZE

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

1965 m. vasario 19 d.

Vidurinių Vakarų sporto apygardos vyrų krepšinio nugalėtojai, Korp! Neo-Lithuania krepšininkai. Pir
moje eilėje iš kairės: E. Burkauskas, K. Cicėnas, R. Miknaitis, S. Balta. Antroje eilėje: A. Modestas, 
R. Panaras, D. Augius, E. Modestavičius ir E. šilingas. P. Petručio nuotrauka

— Iš ko laukiate talkos vajuje?
— Pirmose vajininkų eilėse 

yra kuopų organizatoriai, valdy
bos veikėjai ir, žinoma, norėtu
mėm, jog prie tos talkos prisi
dėtų kiekvienas organizacijos na. 
rys. Taip pat prašome ir kvie
čiame į talką visuomenę, kuriai 
tik rupi lietuvybės palaikymas. 
Juk kiekvienas galime paskatinti

5th 4.75
5th .98
5th 1.29 

savo pažįstamus ir artimuosius 
rašytis į Susivienijimą. Susivie
nijimas nėra vien tik apdraudos 
draugija, šios organizacijos pa
skirtis daug platesnė, jai rūpi ir 
visuomeniniai reikalai, štai or
ganizacijos kuopos, veikdamos vi
sose lietuvių kolonijose, atlieka 
Žymius tautinius ir kultūrinius 
darbus. Jos taip pat dalyvauja 
Amerikos Lietuvių Tarybos dar
buose ir savo ištekliais remia 
lietuviškuosius reikalus. Kuopos 
yra lietuvybės židinėliai ir kiek
vienas turime jausti reikalą jas 
paremti, padedant jom gauti nau
jų jėgų. Iš čia ir ryškėja, ku
riuo tikslu skelbiame ir ko sie
kiame vajumi. Būdami daugiau 
organizuoti pajėgsime išvystyti 
didesnį veikimą, o tuo pačiu dau
giau pasidarbuoti bendriesiems 
lietuvybės reikalams.

V. Virkus

♦ EKONOMINIAI VYSTYMUI
SI komitetas Washingtone paskel
bė savo studiją, kurioje sakoma, 
kad Sov. S-gos ūkiniai nepasise
kimai sudarą patogias sąlygas iš
vystyti platesnius prekybinius 
santykius tarp JAV ir Sov. S-gos 
Kad Sov. S-ga išlaikytų vadovau
jantį vaidmenį komunistiniame 
pasaulyje, ji privalanti naudotis 
JAV technikos ir Ūkio laimėji
mais. Tokiu būdu JAV galėtų 
reikalauti aukštos kainos už 
savo patarnavimus. Tuo pačiu, 
esą, reikėtų reikalauti, kad Sov. 
S-ga atsisakytų savo "piktos ko
egzistencijos" ir prisiderintų 
prie taikios prekybinės konku
rencijos.

Toji komisijos studija yra pla
ti, stambios apimties knyga,api
manti informaciją apie Sov. S- 
gos ūkio nepasisekimus visose 
srityse. Studija nėra nei patvir
tinto nei atmesta pačios komisi
jos. Tačiau siūlomos išvados 
nurodo 1 komunistinės sis- 
temos trūkumus, kurių galima 
išvengti tik persiorganizavus į 
laisvos prekybos, pramonės ir 
žemės ūkio sistemą. JAV pa
galba Sov. S-gos išsilaikymui 
vadovaujančia komunistinio pa
saulio valstybe yra amerikiečių 
prekybos ir pramonės vadovau
jančių sluoksnių apgailėtino po
litinio ir moralinio mentaliteto 
neturto pažymėjimu.

AUKOS PIRKAI
X. Y., Charlotte .... 1.00 
Dr. VI. Bložė, Cleveland . 4.00 
J. J. Juodikis, Chicago . . 5.00
J. Kukarskas, Baltimore . 2.00 
Dr. E. Mekys, Brooklyn . 1.00
K. Pakalniškis, Toronto . 4.00
Pr. Pakštas, Chicago . .1.00
P. Petrušaitis, Racine . 4.00
Philad. Liet. Moerų Klubo 5,00
L. Raslavičius, Chicago . 
Z. Strazdas, Wethersfield 
A. Ramanauskas,

New Haven
Dr. P. Švarcas, Mascoutah 5.00 
A. Balys, Cleveland . . 2.00 
X. Y., Cleveland . . . .8.00 
J. Gumbelevičius,

Hazelwood 4.00 
2.00 
3.00 
3.00 
4.00 
1.00 
2.00
1.00

2.00 
L 00

2.00

j. 
j. 
s. 
J.

J. 
P. 
V.
K. 
V.
J.
E.
L.

Kazickas, Cleveland . .
Kaklauskas, Cleveland . 
Nutautas, Sodus . . . 
Paskųs, Detroit . . , 

B. Baslulls, Long Beach .
Budrys, Chicago . . 
Jančauskas, Dorchester
Augustinas, Richmond H14.00 
Memėnas, Detroit . .
Karinas, Woodhaven .

Povilaitis, Omaha . .
Steponavičius, Cleveland 4.00 
Morkūnas, Chicago

3.00
1.00
4.00

1.00

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

tis:
ŠIMKUS R E AL 

ESTATE
4259 South 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
YA 7-2046
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
LIETUVOS BUDŽIU vadovy

bėm suruošus vakaras vasario 
13 d. S v. Jurgio parapijos salė
je praėjo labai vykusiai ir ren
gėjams nelauktu pasisekimu. 
Prisirinko arti 300 svečių, ku
rie vaišinosi ir linksminosi prie 
skoningai ir gausiai paruoštų sta
lą.

Jaunieji budžiai atliko trumpą, 
bet lietuvio širdžiai malonią ir 
prasmingą programą — monta
žą.

Liet. Budžiai veikia tyliai, ne
ieškant tuščios reklamos. Bet 
gražus jaunimo būrys, auklėja
mas lietuviškoje dvasioje, tei
kia vilčių, kad vadovybės deda
mos pastangos ir aukos nenueis 
niekais, o liks lietuviško darbo 
jprasminimu.

VYSK. VALANČIAUS LIT. 
MOKYKLA vasario 13 d. labai 
gražiai ir prasmingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Mokyklos vedėjo Juozo Stem- 
pūžio paruoštų mokinių gražiai 
atliktą programą sekė gausus 
būrys svečių ir tėvų.

Vasario 16 d. antradieni, šią 
svarbią lietuviams dieną pami
nėjo ir šv. JURGIO PARAPIJOS 
MOKYKLA. Būdinga, kad seselių 
mokytojų paruoštojeprogramoje 
dalyvavo ir nelietuvių kilmės vai
kai.

SVARBUS APKLAUSINĖJIMAS 
IMIGRACIJOS REIKALAIS bus 
vykdomas vasario 20 d. (šešta
dieni) 9.30 vaL ryto Federal 
Building, Public Square, patal
pose. Apklausinėjimui vadovaus 
kongresmanas Mfchael A. Feig- 
han, daug pastangų ir rūpesčio 
parodęs naujam imigracijos įsta
tymo projektui suformuluoti.

Tų apklausinėjimų tikslas yra 
sudaryti kuo palankiausias są
lygas organizacijoms ir pavie
niams asmenims pareikšti, savo - 
nuomonę’ ir sugestijas principi
niais ruošiamo įstatymo klausi
mais.

Kong. M. A. Feighan tuo klau
simu jau keletą kartų tarėsi su 
tautybių spaudos atstovais. Dabar 
yra suteikiama pulki proga orga
nizacijų atstovams svarbiu imi
gracijos klausimu pasisakyti.

Suinteresuoti kreipiasi telef. 
CH 1-7900 ext. 7249.

CLEVELANDO LIETUVIŲ MI
RUSIŲJŲ EILĖSNA NUĖJO -

ALBINAS BERŽINSKAS1357 E. 
65 gt. Palaidotas vasario 18 d. 
Clevelando Kalvarijos kapinėse.

Neringos tunto jaun. skautės ruošia rankdarbius Kaziuko mugei, 
kuri |vyks Lietuvių salėje Clevelande kovo 7 d. J. Garlos nuotrauka

Iš 271 Clevelando dlocezijos skautų du lietuviai buvo apdovanoti 
"Ad altare Dėl" ordenu. Nuotraukoje tuntininkas V. Jokūbaitis tarp 
apdovanotųjų skautų Algio Karsoko ir Algio Pliodžinsko.

Lietuvos budžiai, talkinami dr. M. Žilinskienės ir dali. K. Žilinsko, 
išpildė programą per suruoštą parengimą. Nuotraukoje iš kairės: J. 
Stankevičius, L. Balys, B. Rutkauskas, dr. M. Žilinskienė, A. Rut
kauskas, R. Jonaitis, dali. K. Žilinskas. Sėdi: V. Sarkauskas ir M. 
Pautienis. V. Pliodžinsko nuotrauka

Allce Stephens, moterų ansamblio Įkūrėja ir dirigentė. S| šeštadieni, 
vasario 20 d. 7 v.v. Clevelande Naujosios parapijos salėje, fvyks jos 
ansamblio koncertas, kur| rengia Sv. Kazimiero lituanistinė mokykla. PARDUODAMI NAMAI

WILLIAM P. MOTTOS (Motu
zą), 15216 Lucknav Avė. Palai
dotas vasario 18 d. Kalvarijos 
kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinosi Jakubs 
and Son laidotuvių Įstaiga.

EUGENE NAHERNY, buvęs 
Cleveland Trust banko St. Clair 
skyriaus vedėju, pakeltas 1 banko 
vice-prezidento asistento postą.

RAYMOND F. GEHRING, bu
vęs Payne — 55th skyriaus ve
dėjas, perkeliamas toms pačioms 
pareigoms 1 St. Clair skyrių.

S. AGENS pakeltas 
vedėjus ir vadovaus

LESLIE
| skyriaus
Payne — 55th skyriui.

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

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office M E 1-5997

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

DIRVA

CLEVELANDO NERINGOS 
SKAUČIŲ TUNTO TRADICINĖ 
KAZIUKO mugė |vyks kovo mėn. 
7 d. Lietuvių Klubo salėje tuoj 
po pamaldų, 11:30 vaL

Šiais metais Neringietės ypa
tingai uoliai ruošiasi šiai tradi
cinei dienai. Aktyviai | darbą 
įsijungė ir visa eilė prityrusių 
vadovių. Kadangi mugė |vyks Ga
vėnios pradžioje, joje ruošiama
si pavaizduoti lietuviškus Gavė
nios papročius. Mugėje svečiai 
turės progos susitikti su Gavė
nios meto įžymiausias herojais: 
Lašininiu ir Kanapiniu.

Vyresnių skaučių eilėse šiuo 
metu, šalia skautiškų talentų, 
yra apstu ir meniškų pajėgų, 
tad jos ruošia |domių staigmenų 
meno srityje. Žinoma, neatsilie
ka nei geltonaiipsės: jos žada 
pristatyti visą eilę naujų "skau
tų* Pi»niečių eilėms padidinti 
ar šiaip mugės p re~ r amai paį
vairinti. Gi pačios jauniausios- 
raudonšlipsės jau nuo senai ke
pa, verda, siuva ir dar daug ko 
prasimano. Žodžiu, visos skautės 
dirba, kad mugėje pakaktų ver
tingų rankdarbių, išlepintam sve
čių skoniui patenkinti, o taip 
pat ir įvairių pramogų visų nuo-

SUPERIOR 
SAVINGS

SIMCt i«ov

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

PAGUO S RESTAURANT 
and LOUNGE

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

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI.

Atdaras septynias dienas į savaitę. 
Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 

Lietuviai mielai laukiami svečiai.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

uikai pakelti. Mugės uždarymo 
proga Įvyks skautiškas laužas, 
jame pasirodys ir nesenai dai
liojo skaitymo bei deklamavimo 
konkursą laimėjusios skautės.

Abiejų tuntų tėvų komitetai sa
vo uolumu nenori atsilikti nuo 
jaunimo, ir ruošiasi svečius pa
vaišinti Įvairiais skanumynais.

A. B.

• Pajamų mokesčių grą
žinimo pareiškimus pildo 
Edvardas Karnėnas. Telef. 
ER 1-4732;

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

REIKALINGA PRITY
RUSI MAŠININKĖ — 

klijentų priėmėja draudimo 
įstaigoje. Pageida ujama 
kalbanti lietuviškai ir ang
liškai. 5 dienos savaitėje.

GeneraI Underwriters 
Insurance 

6606 Superior Avė. 
TeJ. UT 1-2345 

(Kreiptis į
Juozą Mull-Muliolį)

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

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

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

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

United Multiple Listing 
—4^* Service
Norintieji pirkti, parduo

ti ar išmainyti, prašome 
skambinti

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

o

Clevelando akademikai tariasi Lituanus žurnalo reikalais ir jam 
paremti vakaro suruošimu, kuris įvyks vasario 26 d. 6 v.v. Čiur
lionio Amsamblio namuose Clevelande.

LITUANUS VAJUS
Kiekvienais metais Lietuvių 

Studentų Sąjunga organizuoja va
jų Lituanus žurnalui paremti. 
Šiais metais mes vėl kreipiamės 
| lietuvių visuomenę prašydami 
mus paremti, nes mūsų entuziaz
mas ir jūsų duosnumas turėtų 
užtikrinti šio vajaus pasisekimą 
ir Lituanus žurnalo ateitj.

Dėl ko svarbu remti Lituanus 
žurnalą? Koks yra jo tikslas?

Lituanus žurnalas, leidžiamas 
anglų kalboj siekia supažindinti 
JAV politinius asmenis, moks
lininkus ir skaitlingą Amerikos 
visuomenę su Lietuvos politine 
r»dėtim, los istorija, kultūra ir

Kristina Stankaitytė ir Gailutė Mariūnaitė klauso Prano Mašioto 
patarimo, kaip iškepti skanius blynus vasario 26 d. vakarui.

PUBLIC AUDITORIUM IŲIADPLI C. . l. 1 A
& THE NEW MALL HALL MARUIl O t h TU 14*

Save on advance-sale tickets!
Available now for 75^ at all retail flower shops • 
Ohio Garden Clubs • Federation of Women’s Clubs 
oi Greater Cleveland • Ceramic Hobbyist Guild ot 
Greater Cleveland • Golden Age Centers • Down 

* town Tiekei Offices oi Burrows and Richman Bros.
Stores • all Sears $tores • Greyhound Bus Stations. 
and convement box office locations tn all areas 

before Tuesday, March 2.

....................................

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue * 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Nr.21 - 7

lietuvių veikla Išeivijoje.
Lituanus niekad negalėtų išsi

versti vien tik prenumeratų mo
kesčiu, nes didesnė dalis ekzem- 
pliorių yra siunčiama veltui val
dininkams, profesoriams, įvai
rioms bibliotekoms ir kitų tautų 
studentų sąjungoms, su kuriomis 
L.S.S. palaiko ryši.

Lituanus žurnalas yra vienas 
iš geriausių įrodymų, kad gražūs 
idealai ir entuziazmas dirbti Lie
tuvos labui neturi baigtis vien 
tik gražiom kalbom ir tuščiais 
pažadais. Šio žurnalo leidimas 
(rodo, kad šie idealai gali būti 
įgyvendinti ir kilnūs tikslai ga
li virsti konkrečiais darbais.

Birutė A.
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