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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EUROPOS POLITIKA
CHURCHILLIO MIRTIS PRIMINĖ VIENOS EPO
CHOS PABAIGĄ. — BRITAI NEBENORI KO
VOTI, O TIK RASTI SAU RAMIĄ VIETELĘ 
NAUJOJE EUROPOJE. — TAČIAU TAM DAR 
YRA PRIEŠINGAS DE GAULLE, KURIS TIKI
SI, KAD EUROPA BE BRITŲ GALI GREIČIAU 
RASTI BENDRĄ KALBĄ SU RYTAIS. — ER- 

HARDO KVIETIMAS KOSYGINUI.

------ Vytautas Meškauskas--------
Yra nuomonių, kad Winstonas 

Churchillis mirdamas šių metų 
sausio 24 d. padarė savo kraštui 
dar vieną patarnavimą. Būtent, 
savo mirtimi jis priminė tautie
čiams, kad viena su jo asmeny
be taip glaudžiai susijusi epocha 
galutinai pasibaigė. D. Britanija 
turinti skubiai ieškoti vietos mo
derniškame pasaulyje. Ji turinti 
prisitaikyti prie naujų realybių 
— neseniai rašė šveicarų "Neue 
Zuercher Zeitung" — senųjųbri- 
tų Commonwelath kraštų (Kana
dos, Australijos. N. Zelandijos) 
traukos prie JAV, Japonijos atgi
mimo, vokiečių - prancūzų konti- 
nentalinio bloko Įsikūrimo.

Todėl daugelis iš to šimto tūks
tančių, kurie paskutinį kartą su
sikaupimu pagerbė didžiojo vyro 
karstą, jautė, kad jie atsisveiki
na ne tik su žmogum,bet ir su pa

• V. D. Tolišius — The 
Nov ¥>~k Tirr.c'-, ir WEDV 
radijo stoties bendradarbis, 
buvo vienu iš 23 žurnalistų, 
gavęs atžymėjimo ženklą iš 
Pavergtų Tautų Ansamble- 
jos. ženklas skiriamas 
spaudos, radijo ir televizi
jos atstovams bei universi
tetų mokslinio personalo 
nariams už straipsnius ir 
pranešimus, svarstant Ry
tų Europos problemas.

Atžymėjimo ženklai iš
kilmingai buvo įteikti Už
sienio spaudos klube, New 
Yorke, vasario 25 d.

• "Latvių Rapsodija”, pa
gal latvių liaudies
dainų meliodijas simfoni
niam orkestrui aranžavo 
kompozitorius ir dirigentas
T. Fetleris, Santa Barba
ros, Calif., universiteto mu
zikos profesorius. "Latvių 
Rapsodija” buvo įtraukta i 
Colorado Springs simfoni
nio orkestro programą, ku
ri bus išpildyta kovo 11 d. 
-Koncertas bus įgrotas tuo 
pat metu ir j juostą per- 
transliavimui per radijo 
stotis.

• A. Gromyko atsiprašo 
ir — protestuoja. Antrą 
kartą Maskvoje užpuolus ir 
apniokojus JAV ambasadą, 
ambasadorius Foy D. Koh- 
ler įteikė griežtą notą, ap
kaltinant Sov. S-gos vy
riausybę nesuteikus reikia
mos apsaugos. Užs. reik, 
ministeris A. Gromyko at
siprašė, pažadėjo padengti 
nuostolius ir ateityje su
teikti didesnę policijos ap
saugą.

Kovo. 4 d. tas pats A. 
Gromyko įteikė notą, griež
tai protestuojant prieš JAV 
karinius žygius, bombar
duojant Š. Vietnamą. Tai 
buvusi "iš anksto suplanuo
ta agresija”, tačiau JAV 
labai apsirinkančios, jei 
manančios tuo ką nors iš- 
gazdinti. Amb. F. Kohler 
čia pat atmetė Soy. S-gos 
kaltinimus, purodant tik
rojo agresoriaus adresą.

čia Didžiąja Britanija. Daug kas 
suprato, kad naujai, žymiai kuk- 
lesniai Anglijai, vietą galima 
rasti tik Europoje.

Dabar laukiant D.' Britanijos 
premjero Harold Wilsono trijų 
dienų viešnagės Vokietijoje lon- 
doniškis konservatorių "Daily 
Mali" jau rašo:

"Šios dienos šūkis: atgal Į Eu
ropą".

O darbiečiams artimesnis 
"Daily Mirror" samprotauja: 

"Britų politikos horizonte kyla 
istorinis Įspėjimas. Atėjo laikas 
antrom, sėkmingesnėm derybom 
su Europos ūkine bendruomene."

Kaip žinia, pirmosios derybos 
pasibaigė nesėkmingai, susidū
rusios su gen. de Gaulle veto dėl 
to, kad britai norėjo tik viena ko
ja Įžengti Į europinę bendrąją rin
ką, o antra laviruoti tarp JAV ir
savo senosios imperijos likučių. 
Tačiau dabar ir konservatoriai pa
keitė savo nuomonę. Jų vadas 
Douglas-Home ja u nekalba kaip jo 
pirmtakūnas apie daliną bendra
darbiavimą, išlaikant 'specialų 
santykį* su Amerika, bet teigia: 
"Kai ateis laikas sucementuoti 
sutartĮ su Europa, ji turės ap
imti ūkį, politiką ir gynimąsi, 
nes visos trys sritys yra tamp
riai susijusios'.

Tačiau naujasis premjeras Wil > 
sonas, kraštą valdąs vos su trijų 
balsų persvara seime, nėra dide
lis Įsijungimo Į Europą šalinin
kas. Jam vis dar atrodo, kad D. 
Britanija gali rasti sau net vado 
vietą, pasiimdama vadovauti ne 
tik seniems commonwealtho kraš • 
tams,bet ir naujom Azijos bei Af
rikos valstybėm. Šiandien 4/5 
viso britų laivyno ir 50.000 karių 
yra sutelkti Malaysijoje, kad tą 
britų imperijos dalyvį apgynus 
nuo Indonezijos, kurios naftą bri
tų laivai su dideliu pelnu pristato 
šiauriniam Vietnamui, kuris puo
la amerikiečių remiamą pietinį 
Vietnamą. Daugelis britų tokio
je politikoje negali Įžiūrėti logi
kos. Jie mieliau norėtų vesti ra
mesnį gyvenimą europinėje bend. 
ruomenėje. Dar daugiau nuotai
kas veikia ūkiniai negalavimai. 
Britų valiutą nuo nuvertinimo 
išgelbėjo tik sutartinė 11 kitų 
emisijos bankų talka, o tų 8 bu
vo Europos. Britų pramonė ne
gali surasti sau rinkų. Iš kitos 
pusės, Vakarų Europos ūkis pra
žydėjo veikdamas kapitalistiniais 
principais, bet Wilsonas vis dar 
yra Įsitikinęs, kad socializme yra 
D. Britanijos ateitis, o Įsijungi
mas Į kapitalistinę Bendrąją Rin
ką reikštų socializmo sapnų palai
dojimą.

Tokiu būdu bendras vaizdas su
sidaro toks, kad britų viešoji 
nuomonė niekada nebuvo dar taip 
linkusi už savo likimo Įjungimą Į 
bendrą Europos likimą kaipda- 
bar, tačiau tam norui Įkūnyti yra 
nemažai kliūčių ne tik iš pačių 
britų, bet ir iš europiečių pusės. 
Kaip Į tai, pavyzdžiui, žiūri de 
Gaulle?

Kaip žinia, de Gaulle nusku
bėjo į Churchillio laidotuves, Į 
to Churchillio, kuris yra pasakęs 
kad "kiekvienas žmogus turi sa
vo kryžių, aš turiu Lor rainės" 
(suprask - de Gaulle). čia jis 
susitiko su Wilsonu, kuriam da
vė suprasti, kad Prancūzija yra 
linkusi glaudžiai bendradarbiauti 
su D. Britanija, tačiau ne eu
ropinės bendruomenės ribose, o 
atskirai.

Wilsonas labai apsidžiaugė, 
nes mano tuo galėsiąs padėti sa
vo krašto ūkiui ir kartu nepraras
ti suverenumo. De Gaulle tačiau 
mano, kad D. Britanija, Įsljung-

dama Į jungtinę Europą pirmiaiu- 
siai pakenks prancūzųhegemoni- 
jai naujoje organizacijoje. Be ^o, 
D. Britanijos Įsijungimas šiuo 
metu nėra pageidautinas ir kitais 
sumetimais. Būtent de Gaulle 
svajoja sueiti Į geresnius santy
kius su sovietų satelitais Vidurkio 
ir Rytų Europoje ir eventualiai 
pačia Sovietų Sąjunga, o tam 
tikslui daugiau tinkanti grynai kpn- 
tinentalinė Europa, negu didesnė 
su prisijungusia D. Britanija, ku
ri jam yra per daug "atlantiška" 
— susijusi su Amerika.

Tuo tarpu V. Vokietijos kanc
leris Ludwigas Erhardas, taip 
trokštąs bet kokio laimėjimo už
sienio politikos srityje prieš rug
sėjo 19 d. rinkimus, bet patyrus 
tik pralaimėjimus, nusivylęs sa
vo Vakarų Sąjungininkais, nutarė 
pasikviesti sovietų premjerą Ko
syginą. Kosyginas pakvietimą pri
ėmė kaip "ženklą noro pagerinti 
santykius, ko siekianti ir Sovietų 
Sąjunga", bet jokio konkretaus 
atsakymo dėl datos nedavė. Vie
toje Bonnos Kosyginas kolkas nu
vyko Į Leipzigą, kur pasmerkė 
Vakarų Vokietijos ’revanšistų 
sluoksnius’. į Vakarų Vokietiją 
jis pasižiūrėjo tik per plyšĮ Ber. 
lyno sienoje, kurią pastatydino jo 
pirmtakūnas Nikita.

Valstybės sekretoriaus Dean Rusk žmona, Vasario 16 proga apsilankiusi Lietuvos pasiuntinybėje, at
stovavo savo vyrą. Nuotraukoje ji kalbasi su lietuvaitėmis. Iš kairės: dr. Julija Vilinskaitė, Barbora 
Darlys, O. Kajeckienė ir ponia Dean Rusk. Toliau matyti J. Tubelienė.

VASARIO 16 MINĖJIMAS VOKIETIJOJE
ARGENTINOS VICEPRE

ZIDENTAS PRIĖMĖ 
LIETUVIUS

Vasario 5 d., Argentinos 
Kongreso rūmuose, savo 
darbo kabinete, vicepreži- 
dentas dr. Carlos Perette 
priėmė lietuvių delegaciją: 
Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. J. čikštą, Arg. Liet. 
Centro pirm. J. Ziberką, A. 
L. Balso red. K. Norkų, 
Laiko red. inž. St. Babronį, 
Aušros Vartų parapijos kle
boną kun. J. Margį ir pasi
matymo iniciatorių V. Na- 
livaiką, kuris su inž. J. Ver- 
dura, Argentinos viceprezi
dentui įteikė memorąndu- 
mą Entre Rios salų pramo
nės plėtimo reikalu.

Apie valandą laiko Ar
gentinos viceprezidentas dr.
C. H. Perette, kalbėjosi su 
lietuvių delegacija. Jam 
įteiktas m e m o randumas, 
kuriuo prašoma atnaujinti 
konsularinius ir diplomati
nius ryšius su Nepriklauso
mos Lietuvos Atstovybe.

Perono valdymo metu de
kretu panaikinta nepriklau
somos Lietuvos pasiuntiny
bė iš Buenos Aires turėjo 
keltis į Montevideo Urug
vajum

Atidžiai išklausęs, Ar
gentinos v i c eprezidentas, 
pažadėjo prie pirmos pro-

Mao : - Gali drąsiai pulti. Aš tau padėsiu, kaip ir jam... ’

Heidelbergo miestas yra 
garsus pasauly ne vien sa
vo romantika (Ich hab’ 
mein Herz in Heidelberg 
verloren...), bet labiausiai 
savo įžymia kultūrine tra
dicija. Tūkstančius studen
tų ir iš tolimiausių kraštų 
į čia sutraukia pirmasis 
Vokietijos univers i t e t a s 
(1386), galįs pasididžiuoti 
ne tik seniausiu žmogiškuo
ju radiniu Europoje — pu
sės milijono metų Homo 
Heidelbergensis žandikau
liu arba virš milijono tomų 
biblioteka, bet ir naujau
siais atsiekimais, Nobelio 
premijomis. Net pasaulinio 
karo įkarštyj, kai viskas 
virto griuvėsiais, šis mies
tas, nepaisant jo strategi- 

gos kalbėtis su užsienio 
reikalų min. dr. M. A. Za- 
vala Urtiz ir pritarti dip
lomatinių santykių atnau
jinimui.

— Kaip dekretu buvo 
panaikinta, taip dekretu 
galima atstatyti, — pareiš
kė Argentinos viceprezi
dentas dr. Carlos H. Pe
rette.

V i c e prezidentui įteikta 
ispanų kalba knyga "Litua- 
nia entre fuego cruzado” 
(Lietuva kryžminėje ugny
je). fb) 

nės padėties, buvo paliktas 
nesunaikintas, kaip kultū
ros šventovė.

šį svarbų centrą išsirin
ko šiemet taikiniu Lietuvių 
Bendruomenė Vokietij oje 
Vasario šešioliktosios šven
tėj. Kad atkreipus kuo pla
čiausią dėmesį į Lietuvos 
laisvės reikalą, jau penkti 
metai iš eil^s šia proga su
telktomis jėgomis yra tai
kingai "subombarduojamas” 
kuris nors žymus Vokieti
jos miestas. Po Frankfurto, 
S t u 11 garto, Hambu r g o, 
Mannheimo atėjo eilė Hei- 
delbergui. Techninio orga
nizavimo našta buvo uždė
ta Bendruomenės valdybos 
v i c epirmininkui, varduvi
ninkės Vasario 16 Gimnazi
jos direktoriui kun. Br. 
Liubinui ir jo bendradar
biams.

Šventės minėjimas buvo 
nukeltas į sekmadienį, va
sario 21. Rytą pamaldas už 
Lietuvą šv. Alberto bažny
čioje katalikams atlaikė ir 
įspūdingą pamokslą pasakė 
apaštališkasis protonotaras 
prel. Kindermann, o evan
gelikams Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje — kun. Urdzė.

Miestą dominuojanti gar
sioji pilies Karalių menė, 
atėjus valandai, buvo pilna 
svečių. Jos priekį puošė dvi 
mūsų trispalvių vėliavų ko
lonos, dail. A. Krivicko 
kompozicija.

Tylos minute pagerbus 
žuvusius ir kenčiančius už 
Lietuvos laisvę, Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje 
valdybos pirmininkas kun. 
dr. Jonas Aviža, pasveiki
nęs svečius, ypatingai Vo
kietijos parlamento vice
pirmininką dr. Jaeger ir 
Badeno — Wuertembergo 
krašto vyriausybės atstovą 
dr. Manner, savo kalboje 
iškėlė dvidešimt penkeriiį 
metų okupacijos juodu raiš
čiu perjuostą Lietuvos ne
priklausom y b ė s sukaktį; 
prieš dvidešimt metų Jalto
je įvykdytą Atlanto Char- 
tos veidmainingą išdavimą 
ir dabarties tarptautinės 
politikos trumparegišką be- 
principingumą.

Pagrindinis šventės kal
bėtojas, Vokietijos parla
mento vicepirmininkas dr. 
Richard Jaeger, kaip tik 
vasario 16 Švenčius savo 
gimtadienį, pabrėžė tai. kas 
jungia lietuvių ir vokiečių 
tautas: 1) bendra kova už 
laisvo tautų apsisprendimo 
teisę. 2) laisvieji lietuviai 
pripažįsta Federalinę Vo
kietijos Respubliką, kaip 
vienintelę teisėtą vokiečių 
tautos valstybingumo tęsė
ją, o Fed. Vokietija remia 
visų Pabaltijo tautų vals
tybinio suverenumo teise ir 
nepripažįsta prievartinės jų 
kraštų okupacijos, 3) ir vie
ni, ir antri pasisako už lais
vai suvienytą Europą.

Abiems tautoms bendra 
komunizmo praktikos pa
tirtis neleidžia liuliuotis 
plepalais apie atoslūgius, o 
ragina bendromis jėgomis 
siekti laisvosios Europos 
savitarpio vienybės, kuri 
turi apimti ir Lietuvą. Tuo 
tarpu, lietuvių tautos sudė
tos aukos už bendras žmo
niškąsias vertybes įparei
goja laisvųjų kraštų žmo
nes teikti ypatingą globą 
šios tautos nariams. Todėl 
ir Fed. Vokietijos vyriau
sybė plačiai remia lietuvių 
tautinės gyvybės išlaikymo 
pastangas.

Vietoj įprastinių daugy
bės kitų prominentų kalbų, 
kaip maloni staigmena, tar
si gaivus pavasario vėjo 
pūstelėjimas, buvo sekan
tis lietuviškojo jaunimo žo
dis. Varžybiniu būdu pa-

(Nukelra Į 2 psl.)
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Vokiečių artileristai nuo kalvos, iŠ kurios caras sekdavo kariuomenės manevrus, galėjo per Žiūronus 
stebėti Leningrade vykstant! judėjimą.

RYTŲ FRONTE (21)

Vokiečiai prie Leningrado...
Sovietų maršalo Tuchačevskio 

ir kitų aukštųjų karininkų likvi
davimo pasekmes Kremlius paju
to tik po dviejų metų 1939-40 m. 
žiemą.

Trims mėnesiams praslinkus 
po Hitlerio agresijos prieš Len
kiją, Stalinas irgi norėjo įvykdy
ti "baudžiamąją ekspediciją" 
prieš sAvo kaimynę Suomiją. So
vietai pareikalavo perleisti jiems 
Hango pusiasalj Suomijos įlanko
je, kad užsitikrinti Leningrado 
ir Krondštato saugumą. Suomių 
vyriausybė atsisakė tai pada
ryti. Tada Maskva paskelbė

Vasario 16 Vokietijoje
(Atkelta iš 1 psl.) 

rinktas jaunas kalbėtojas, 
Vasario 16 Gimnazijos VII 
kl. mokinys Andrius Šmi
tas, taisyklinga lietuvių ir 
vokiečių kalba, išreiškė pa
dėką lietuviškajai visuome
nei ir krašto vyriausybei už 
jaunimui teikiamas sąlygas 
ugdytis lietuviškoje dvasio
je Vasario 16 Gimnazijoj ir 
pabrėžė, kad ir ne Lietuvo
je gimusi jaunoji lietuvių 
karta gyvai jaučia pareigą 
kovoti už savo tautos Šven
tas teises. O jei šiandien 
yra teikiama pagalba toli- 
miausiems kraštams, kas 
yra sveikintina, neturėtų 
būti užmiršti juo labiau 
gyvybiniai kaimyninių ir 
draugiškų tautų toje pačio
je Europoje interesai.

Pirmojo nepriklausomos 
Lietuvos prezidento bend
ravardis vaikaitis, pianistas 
Antanas Smetona, atvykęs 
iš JAV, virtuoziškai skam-
bino J. Tallat-Kelpšos, M.
K. Čiurlionio ir F. Chopin 
kūrinius, o solistė Aldona 
Stempužienė (taip pat iš 
JAV, Cleveland) dainavo
K. V. Banaičio, V. Jakubė- 
no ir D. Lapinsko harmoni
zuotas lietuviškas liaudies 
dainas, palydima dešimties 
Mannheimo Tautinio Teat
ro orkestrantų, diriguojant 
Stuttgarto operos kapel
meisteriui muzikui Dariui 
Lapinskui. Kerinčiai savo
tiško paprastumo senųjų 
liaudies dainų meliodijos, 
sujungtos su moderniu mu
zikiniu pajutimu, prasklei
dė net daugeliui pačių lie
tuvių mažai tepažįstamas 
lietuviškosios dvasios gel
mes. Solistei pasirinktasis 
repertuaras buvo proga pa
rodyti savo aukštą meninę 
kultūrą.

Nuotaikingą užbaigą su
darė Vasario 16 Gimnazijos 
moksleiviai, paruošti Ne- 
priklaus o m y b ė s šventės 
progai mokytojos Elizos 
Gedikaitės-Tamošaitienės. 

būk suomių artilerija apšaudžius! 
Sovietijos pasienio kaimeli Mai- 
nila.

Suomiai suprato, kur pučia vė
jas ir pasiūlė pravesti bendrą 
tardymą. Bet Stalinas atsakė puo
limu sausumoj, jūroj ir ore. Pra
sidėjo garsusis suomių-rusų ka
ras, kuris vyko visai kitaip negu 
Stalinas ir jo kariniai patarėjai 
galvojo. Raudonasis diktatorius jį 
vaizdavosi kaip žaibo karą, o ga
vo ilgą, sunkų ir kruviną karą, su 
negarbingais pralaimėjimais rau
donajai armijai, šie pralaimėji
mai vėliau turėjo |takos ir | to-

šauni tautinių šokių gru
pė su "Rugučiais”, „Blez
dingėle”, „Malūnu” ir „Dži- 
gūnu”, palydima savo akor
deonisto Alfredo Staruko 
(VI kl.),pripildė salę skaid
raus, jaunatviško džiaugs
mo. Skausmo šydu jį per- 
juosė Bernardo Brazdžionio 
poezija „Be motinos tėvy
nės” ir Nelės Mazalaitės 
„Legenda apie nežinomą 
kareivį”, interpretuotos 
mokinių Aldonos Janulytės 
(V kl.) ir Elzės Morozovai
tės (VIII kl.).

Galingas Tautos Himnas 
užbaigė šią įspūdingą lietu
viškosios tautinės gyvybės 
demonstraciją. Išeinančius 
svečius išlydėjo puiki va
karinė pilies iliuminacija.

Rytojaus dieną vokiečių 
spauda gražiai, su fotogra
fijomis. aprašė šventę ir 
plačiai paskleidė kalbėtojų 
mintis. K. R. 

Vasario 16 gimnazijos mokiniai šoka Malūną nepriklausomybės 
šventės minėjime Heidelberge. Prieky Aldona Janulytė ir Antanas 
Juodzevičius.

limesnę istorijos eigą.
Dažnai sakoma, kad Stalinas š| 

karą vedė su silpnais ir blogai 
apginkluotais daliniais, turėda
mas tikslą apgauti Hitlerį. Toks 
aiškinimas yra klaidingas.

Sovietai Suomiją puolė ketu
riom armijom. Prieš 700,000 so
vietų kareivius suomiai turėjo tik 
150,000 iki 200,000 kareivių. Ir 
nežiūrint to, rusai buvo sumuš
ti. Jų armijos taktika ir strategi
ja buvo bloga, kovingumas apgai
lėtinas. Didysis valymas karių 
eilėse labai atsiliepė į armijos 
pajėgumą.

Aišku, suomiai negalėjo vi
sam laikui sulaikyti milžinišką 
sovietų armiją. 1940 vasario 11d. 
maršalas Timošenko davė įsaky
mą didelei ofenzyvai. 20 km. 
fronte jis išstatė 13 divizijų, ku
rios puolė suomių gynybos li
nijas. 140,000 karių 20 km. fron
te, arba 7 kariai kiekviename met
re. šalia to dar tankai, artileri
ja ir minosvaidžiai. Tokiu būdu 
Stalinas laimėjo karą ir gavo ui, 
ko norėjo. Bet jis neišdrįso Suo
mijoj pastatyti komunistinę vy
riausybę. Vienas sovietų genero
las yra pasakęs: "Mes buvome lai’, 
mingi išsikrapštę iš tos privirtos 
košės. Mes užėmėme užtenkamai 
Žemės, kad turėtume kur palaido
ti savo žuvusius karius..."

Šita sovietų armijos katastro
fa Suomijoje buvo gera pamoka 
Stalinui. Jis tuoj griebėsi atitai
syti kaip galima greičiau pada
rytas klaidas. Hitleris po Suomi
jos karo tik dar labiau sustiprino 
savo norą kariauti su Rusija. Jo 
nuomone tai būsiąs tik papras
tas pasivaikščiojimas. Tokiu bū
du vokiečių agresija prieš Rusi
ją yra Tuchačevskio nužudymo pa. 
vėluota pasekme.

Bet vokiečių agresija privertė 
Saliną padaryti žingsni atgal ir 
grąžinti armiją | pirmykštę pa-

VOKIEČIAI IR RYTI) EUROPA o)
P. GUDELIS

(Pradžia 26 nr.)

*Moderniaisiais laikais autos 
išnaikinimą vadiname genocidu. 
Mūsų požiūriu morališkai ir prak
tiškai yra vistiek.ar us vyksa 
"vakariečių pavedimu",ar komu
nistų pasaulinės revoliucijos 
tikslais. Miręs yra miręs, vistiek 
kieno pavedimu. Bet kiekviena 
auta, mūsų manymu, turi teisę 
gyventi, ar ji krikščioniška,ar 
nekrikščioniška yra arba yra bu
vusi. Tas pats su priespauda. 
Priespauda lieka priespauda, ir 
jokie atnešti kultūriniai lobiai 
mūsų nuomone, nepateisina prie
spaudos". (53)

"Taigi, suprantama, kad baltų 
autos mato kryžiuočių ordiną ir 
kryžiaus karus visai kitoje švie
soje, nei kad juos pateisindami 
vokiečiai nušviečia savo istori
joje. §i pažiūra puoselėjama ligi 
šiol ir atsispindi visuose vokie
čių istorijos vadovėliuose, šis rei. 
kalas temdo baltų pažiūras | vo
kiečius. Tokioje vokiečių laiky
senoje balai įžiūri visišką kry
žiuočių agresijos pateisinimą ir 
jai priarimą " (54).

Pasibaigus kryžiaus karams, 
lietuvių auta pametė vokiečius iš 
akių. Atskira išsivystymo raida 
pergyveno Prūsijos rytų dalyje 
gyvenanti lietuvių grupė, kuri 
naujaisiais laikais perkentėjo ma- 

dėt|. Po mūšių prie Maskvos so - 
vietų armija buvo "atnaujina" 
karininkais, paleisais iš kon
centracijos stovyklų, kur Stali
nas buvo juos nusiuntęs per didį
jį valymą. Frontas jiems davė 
progą "reabilituotis". Ir jei jie 
kovėsi kaip milžinai, ai tik norė
dami jrodyti, kad nebuvo savo 
tėvynės išdavikai, bet verti pat
rioto Tuchačevskio kariai.

Kada šitos žinios pasiekė von 
Kluge šabą, vienas karininkų pa
sakė:

— Ponai, ai pats velionis Tu- 
chačevskis vadovauja Maskvos 
gynimui.

Kai šiaurės armijų grupė, va
dovaujama maršalo von Leeb, 
birželio 22 d. perėjo sieną urp 
Suvalkų ir Klaipėdos, jos pagrin
dinis tikslas buvo Leningra
das. Užėmus Pabaltijo kraštus ir 
sunaikinus ten visas sovietų jė
gas, vokiečių laukė svarbiausias 
uždavinys -- paimti Leningradą, 
kuris nors ir nebuvo Sovietijos 
sostine, bet skaitėsi svarbiausiu 
miestu. Ten buvo svarbiausieji ru
sų ginklavimosi fabrikai, laivų 
statybos Jmonės ir raudonojo lai
vyno Baltijos jūros bazė. Lenin
grado netekimas rusams reikštų 
dideli smflg|.

Bet tragedija, kurią pergyveno 
centrinių armijų grupė po Smo
lensko paėmimo, pasikartojo ir 
šiaurėje prie Leningrado vartų. 
Hitlerio vyriausias šabas tris 
savaites sulaikė Hoepnerio tan
kus prieLugos,neleisdamas verž
tis pirmyn. Kodėl nebuvo leisu 
pasinaudoti puikia proga? Hitle
ris ir jo Šabo karininkai laikėsi 
savo idėjos. Leningradą reikia 
paimti apeinant iš pietryčių, kad 
sovietų divizijos, bandančios pa
bėgti iš Pabaltijo būtų suimtos 
milžiniškan "maišan”.

Leningrade, kur| gynė politi
nis komisaras Ždanovas ir mar
šalas Vorošilovas, jau buvo gal
vojama apie evakuaciją. Gen. Sa
charovas, paskiras miesto cent
ro gynybos vadu, surinko dešimt 
brigadų po 10,000 vyrų ir 300,000 
Leningrado darbininkų sudarė 20 
milicijos divizijų. Jie tęsė darbą 
fabrikuose kartu būdami kariais. 
Gi moterys ir valkai dirbo prie įsi
tvirtinimo darbų, kurių pirmoji 
linija buvo per 40 km. nuo miesto.

Rugsėjo 10 rytą vokiečiai jau 
buvo prie paskutiniojo gynybos 
žiedo, čia reikėjo kovoti pėdą po 
pėdos. Pagaliau žvalgas iš pir
mųjų dalinių pačiame kovos įkarš
tyje telefonu pranešė |šabą: "Aš 
matau Leningradą ir jūrą!" Pasku
tinioji fortifikacija, kalva, iš ku
rios caras mėgdavo stebėti sa
vo armijos manevrus,buvo paim- 
a.

Iš šios kalvos dabar galima 
žiūronais sekti judėjimą Lenin
grade. Iš čia galima matyti ir 
Krondšatą, kur stovėjo milžiniš
kas sovietų kreiseris "Marat", su 
savo didžiosiom patrankom ne- 
prileidęs vokiečių Šiaurėje prie 
kranto.

(Bus daugiau) 

rasime nei vieno vokiško Žemė
lapio, nei vieno vokiečių geogra
fijos atlaso, nei vieno žodyno ir 
nei vieno gegoraftjos vadovėlio, 
kuriuose Pabaltijo valstybės ne
būtų priskiriamos Sov. Sąjun
gai... Teisėtų sienų, autų apsi
sprendimo, prievartos būdu įvyk
dytų pakeitimų atitaisymo pa
grindiniai dėsniai galioja tik vo
kiečiams. Tuo būdu vokiečių kar
tografijoje randame lyg jų idea
lą. Vokietija 1937 m. sienose, 
bet Lenkija taip sumažina, lyg ji 
niekad nebūtų buvusi ir dabar jos 
nėra.

Vokietijos kartografijos veika
lai, dėl jų aukštos kokybės, plin- 
a po pasauli ir atlieka milžiniš
ką propagandą prieš Vokietiją: — 
Teisingumas tik mums, o ne ki
tiems" (68)

Toliau referenas pripaž|sa» 
kad federalinė ir kraštų vyriau
sybės duosnial remia pabaltiečių 
organizacijų tautinius ir.kultūros 
išlaikymo reikalus. Vokiečiai pa- 
baltiečiams yra draugiški. "Ta
čiau ui vyksta socialinėje ir žmo • 
niškumo plotmėje, bet politiškai 
vokiečių vyriausybė Pabaltijo 
valstybių neužstoja, kaip kad 
JAV, Kanada ir kitos Vakarų vy
riausybes dažnaiirgriežui daro. 
Vokiečiai lyg ir nejstengia pa
keisti savo nusisutymo rytų kai
mynų atžvilgiu ne kaip kryžiaus 
karų arba pirmojo ir antrojo 
pasaulinių karų okupantai, bet 
kaip tauu bendroje laisvoje Eu
ropoje. Supranuma visa ui ne- 
gali per vieną dieną pasikeisti, 
bet su kantrybe turėtų būti sie
kiama". (68)

Referenas pabrėžia, kad Klai
pėdos krašto vokiečiai nekliudo
mi veikia priešinga kryptimi ir 
veda nepaliaujamą agitaciją prieš 
Lietuvą. Kadangi "Berlyno dik
tato" sąlygas pats Hitleris už 
pusmečio sulaužė, tai lietuvių 
manymu, u suurtis, pagal urp- 
autinę teisę, nebeturi jokios ga
lios. "Tačiau Klaipėdos krašto 
vokiečiai laikosi tos nuomonės, 
kad Klaipėdos perleidimo su
tartis ligi šiol tebegalioja ir kad 
teisėu siena urp Vokietijos ir 
Lietuvos yra ne 1937, bet 1939 
m, siena, o apie slaptą 1939 m. 
rugsėjo mėn. sutarti jie tyli. 
Klaipėdos krašto vokiečiai iš
vystė taip stiprią propagandą už 
savo pažiūros teisingumą, kad 
visuose vokiečių žemėlapiuose 
yra pažymėta 1939 m. siena, nors 
tuo prieštaraujama Vak. Vokie
tijos vyriausybės ir jos sąjungi
ninkų nuslsutymui, ir visai neat
sižvelgiama | ui, kad Klaipėdos 
krašas praktiškai priklauso Lie
tuvai ir yra lietuvių apgyventas. 
Ta propaganda pasiekė didžiau
sios savo jėgos pasiūlymu vokie
čių belaisvius Rusijoje iškeisti 
| Vak. Vokietijoje gyvenančius 
pabėgėlius užsieniečius. (1956
m. rugsėjo 20 d. Memeler 
Dampfboot). Todėl nestebėtina, 
kad praraja tebėra. IŠ tolo sun
ku žiūrėti skirtumą tarp vokie
čių autos ir jos atskirų sluoks
nių laikysenos". (68)

Labai reikšminga dr. J. Bračo 
pažiūra | "Arbeitskreis fuer Os- 
tfragen" einamą kelią, kad pri
artėjus prie rytų kaimynų. Jis 
pripaž|su, kad kol komunistinės 
vyriausybės kliudo santykiauti su 
rytų automis, reikia tartis su jų 
išeivijos atstovais. Todėl refe
rentas plačiau pasakoja apie gau
sias lietuvių ir latvių kolonijas 
ir jų veiklą JAV ir siūlo tartis 
su jų centrais. "Ten yra susi
kūrę visus kontinentus apiman
čios organizacijos. Vadinamieji 
rytų emigrantai nėra susiskal
dę ir nekovoja arpusavy, kaip 
paprastai vokiečių galvojama. Jų 
viršūnės sudaro Europos pa verg
tųjų tautų asamblėją, lyg ir Jung
tinių Tautų priešingą polių.

Prieš Jungtinių Tautų rūmus 
New Yorke plevėsuoja vėliavos tų 
valstybių, kurios ten atstovau
jamos. Priešingoje gatvės pusė
je plėvesuoja ant pusiau stiebo 
nuleistos pavergtųjų autų vėlia
vos" (650 "Tilas arp Vokietijos 
ir Rytų Europos veda per Atlan
tą, tikriau pasakius, turėtų ves
ti. Betgi šiuo atžvilgiu Atlanas 
yra politiniai tiek pat gilus ir pla
tus, kaip ir geografiniai. Kaip vi
dutinės kategorijos pabaltiečių 
politikas galvojau apie galimu
mus ir bandžiau Š| tiltą nutiesti. 
Nelaikau savęs lygiu partneriu 
rimtame pasiarime su vokie
čiais. Vokiečių politiniuose pasi
tarimuose rytų politikos klausi
mais tikrais partneriais gali bū
ti tik pavergtųjų autų atstovai 
Amerikoje. Deja, jie tebeturi iŠ 
seno paveldėtą pažiūrą | Vokie
tiją, visai kitokią, negu manoji, 
kuri sąlytyje su moderniąja fede- 
raline respublika yra pasikeitusi. 

(Bus daugiau)

sin| suvokietinimą. Net vietovar
džiai buvo panaikinami, pvz., aps. 
miestas "Pillakallen" buvo pava
dinąs "Schlossberg" ir panašiai 
pasielgta su daugeliu kitų vieto
vardžių" (55).

Atvaizdavęs vokiečių |aką 
Latvijoje ir Estijoje caristinės 
Rusijos laikais, Dr. J. Bračs 
pereina prie l Pas. karo, kada 
1915 m. vokiečiai užėmė Lietuvą 
ir Latviją iki Dauguvos. "Tuojau 
paaiškėjo, kad Vokietija ateina ne 
kaip draugas ir ruso pavergtų 
Uutų išvaduotojas. Kaizerinės Vo - 
kieti jos ir vokiečių bajorijos va
dų tikslai Pabaltijo provincijose 
visiškai suapo. Buvo išdirbinė- 
jami planai dėl latvių iškraus- 
tymo ir Kurliandijos ir jos kolo
nizavimo vokiečiais" (57) "Tuo 
bodu Vokietija identifikavosi su 
vokiečių grupe Pabaltijy ne per 
apsirikimą. Kaizerinė Vokietija 
siekė tų pačių tikslų, kaip ir Pa
baltijo vokiečių vyraujančio luo
mo dalis, kuri troško "vokiškos 
dirvos '' (Kulturboden) ’ aneksi
jos" (58).

O kas vyko pirmajam pasauli
niu! karui pasibaigus? "Atsikū
rusios Pabaltijo valstybės turė
jo savo nepriklausomybę ginti ne 
tik nuo komunistinės Rusijos,bet 
ir nuo respublikinės Vokietijos. 
Vokiečių kariuomenės vyr. vadas 
generolas von derGoltz Latvijoje 
turėjo tolimus siekius; kliudė 
Latvijos kariuomenės organiza
vimą, syajojo apie monarchijų at
statymą Rusijoje ir Vokietijoje. 
Nors vokiečių kariuomenė padėjo 
atlaikyti ir atstumti raudonąją ar
miją, ačiau po to atsisakė klau
syti Vokietijos vyriausybės ir iš
virto | pusiau rusišką, pusiau vo
kišką monarchistų kariuomenę ir 
puolė Rygą. Pavojui buvo atsispir- 
a tik dėka dideliu įkvėpimu pra- 
vesam latvių, estų ir lietuvių 
priešpuoliui. Pirmas Weimaro 
respublikos civilis atstovas Lat
vijoje nieku nebuvo geresnis... 
Todėl pradžioje pabaltiečiai ne
matė jokio skirtumo tarp kaize
rinės ir respublikinės Vokie
tijos, ypač kai Hinderburgas a- 
po respublikos prezidentu". (58) 

"Kiek kitokia situacija buvo Lie - 
tuvoje. Vokiečių grupė Istorinėje 
Lietuvos valstybės dalyje buvo 
nežymi... Vokiečiai buvo tirščiau 
apsigyvenę Šiaurės Lietuvos pa
krašty - Klaipėdos krašte, kuris 
skyrėsi nuo visos Lietuvos savo 
tikyba ir istorija. Versalio suar- 
timi Klaipėdos krašas buvo at
skirtas nuo Vokietijos ir perim
as aliantų žinion... Alianai per
leido Klaipėdos kraštą Lietuvai. 
Weimaro respublika š|atskyrimą 
1928 m. suartinti pripažino. Klai
pėdos krašto vokiečiai su atsky
rimu nuo Vokietijos nenorėjo ap
siprasti ir suliepsnojo smarkios 
autinės grumtynės, kurias vėliau 
vairavo ir stipriai rėmėHitlerls. 
Antro pasaulinio karo išvakarėse 
Hitleris privertė Lietuvą per
leisti Klaipėdos kraštą Vokietijai 
(1939 m. kovo 22 d. "Berlyno d ikta- 
as"). Perleidimo sutarties4-me 
punkte randame sekančią sąlygą: 
"Kad patvirtinus savo pasiryžimą 
palaikyti arp Vokietijos ir Lietu
vos draugiškus santykius,abi ša
lys įsipareigoja nepavartoti viena 
prieš kitą jėgos ir neparemti 
prieš vieną iš susiariančių pu
sių trečiosios šalies nukreiptą 
smurtą",

O už pusmečio, 1939 m. rug
sėjo 28 d. sudarytos vokiečių - 
sovietų sienų ir draugiškumo su
ardęs slapame protokole buvo 
įrašytas sekantis sąmokslas:

*Kaip tik TSSR vyriausybė im
sis ypatingų priemonių savo in
teresams Lietuvoje apsaugoti,da
bartinė Vokietijos - Lietuvos šie 
na bus ištaisyta taip, kad Lietu
vos dalis, kuri guli | pietvaka
rius nuo pridedamame žemėla
pyje pravestos linijos, atiteksVo • 
kietijai".

čia buvo kalbama apie Suval
kus, Lietuvos dalj arp vokiečių- 
lietuvių sienos ir Nemuno. Sovie- 
al užėmė visą Lietuvą. Vokieti
jai už Suvalkų praradimą buvo 
atlyginta pinigais."

Išdėsčius Hitlerio okupacinės 
valdžios elgesį ir politiką Lietu
voje 2 Pas. karo metu, autorius 
pereina | dabartinės vyriausybės 
ir vokiškųjų organizacijų santy
kius su Rytų Europos problemo
mis. Girdi, Vak. Vokietijos vy
riausybė, kaip ir kitos Vakarų 
vyriausybės, nepripaž|sta Pabal
tijo aneksijos. Tačiau vokiečių 
visuomenė nekreipia | tą forma
lų faktą jokio dėmesio. Mes ne
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pagerinimo. Gerais Kanados lie
tuviais galėsime būti, jeigu išlai
kysime savyje lietuvišką dvasią. 
Tą dvasią išlaikysime jeigu nu
stosime gyvenę vien praeitimi, 
nustosime kaltinę vienas kitą ne
reikšmingomis praeities klaido
mis, nustosime gyvenę partinė
se nesanuikose, bet remsime 
kultūrinius vienetus ir jųdarbus, 
remsime lietuvišką spaudą, rem
sime jaunimą ir jų pasungas, ir 
ypač, jungsimės Į vieningus darbš- 
čius, Kanados lietuvių vienetus.

Turime savo tarpe žmonių, ku
rie daug darbo Įdeda Į visuomeni
nę veiklą. Mes tuos žmones ger
biame, bet ar jų darbai neša vai
sius, ar jų darbai yra reikšmingi, 
ar jie Įdeda savo jėgas ten, kur 
jos labiausiai šiandieną yra rei
kalingos — abejotina. Mes mato
me, kad mūsų dabartinė visuome 
ninė veikla 'nėra užtenkamai 
reikšminga. Mes turime ją pri- 
uikyti dabartinėms sąlygoms. 
Mes turime pakeisti dabartinę 
partinę veiklą Į ateities ugdymo 
veiklą. Mūsų visų pastangos tu
rėtų būti dedamos Į užtikrini
mą ir išlaikymą lietuvybės atei
ties kartose. Mūsų visos tautinės 
veiklos pagrindinis tikslas turėtų 

laisvė ir privilegija. Bet šis kraš • būti skiepijimas meilės Lietuvai 
us ir ypač mūsų pačių ateities 
gyvenimas reikalauja, kad naudo
damiesi savo laisve, neliktumėm 
užsidarę, bet kad būtumėm dalis 
visuomenės, su kuria gyvename. 
Mes ir savo paliktai tėvynei padė
sime daugiau būdami gerais šio 
krašto gyventojais, negu kad už
sidariusiais ir tik praeitimi gyve- kankamai remiate jaunimo veik- 
nančiais lietuviais. Mes turime 
labiau Įsijungti Į Kanados visuo- 
meninĮ ir politinĮ gyvenimą. Mes sąlygas jų veiklai, kad remiat tiek 
turime siekti aukštesnių kultūri-

The Lithuanian Newspaper
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Išlaikykim lietuvybę 
ateities kartose

Michigąno gubernatoriaus pavaduotojas William Millikan Įteikia gub. Romney pasirašytą Vasario 16- 
tos šventės proklamaciją Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirmininkui Ralph J. Valatkai. Iš kairės: 
kun. Bronius Dagilis ir Moterų Sąjungos Michigan direktorė Ona Valatkienė, Iš dešinės: Lietuvių Stu
dentų Sąjungos CV pirm. Algis Zaparackas, Moterų Sąjungos CV pirm. ElzbieU Paurazienė ir Michigąno 
Atstovų Rūmų pirm. Joseph Kowalski (Kavaliauskas).

Kitoks Įvyko Vasario 16 minė
jimas Montrealyje. Visą progra
mą atliko jaunimas (globojant B. 
Pūkelevičiūtei ir Z. Lapinui), 
kalbą pasakė Kanadoje mokslus 
baigęs jaunas inžinierius Algis 
Kličius. Prezidiumui pirminin
kavęs K. Andrašiūnas minėjimo 
pabaigoje pareiškė, kad "per 25 
metus Lietuvos okupantui mūsų 
laisvės troškimo nepavyko palauž
ti, o ŠĮ vakarą parodėme, kad jau
noji karu myli Lietuvą, siekia jai 
laisvės ir, jeigu mes leidžiame, 
pavaduoja mus. Jie gal kiek ki- 
uip Įsivaizduoja Lietuvos lais
vinimo būdus, bet mums teks prie 
jų prisitaikinti".

Jaunimo programoje reiškėsi 
Dr. Ilona Gražytė, G. čapkaus- 
kienė. Dainos, šokio ir žodžių py
nę atliko Dr. J. Basanavičiaus 
Skautų Vyčių globojama tautinių 
šokių grupė, vadov. E. Mikalajfl- 
naitei. Dainavo: D. Barteškaitė, 
E. Mikalajūnaitė, D. Sibitytė; dek
lamavo — R. Barteškaitė, R. 
Kudžmaitė, R. Navikėnas.

Būdingų jaunajai karui minčių 
pabėrė savo kalboje inž. A. Kli
čius. Jo kalba klausytojuose pali
ko be galo gilų Įspūdi ir sukėlė 
visą eilę vertų persvarstyti pro
blemų. Su tomis mintimis, bent 
jų ištraukomisjnorimesupažindin
ti ir Dirvos skaitytojus.

Vasario 16 diena atnaujino mū
sų tėvynės ir uutos gyvenimą. 
Tai diena, kuri po daugelio ver
gijos metų, atidarė mūsų kraš
tui vartus Į laisvę. Tai diena, 
kuri mums suteikė teisę laisvai 
kalbėti savo tėvų kalba, laisvai 
skaityti gimtojo krašto žodĮ, lais
vai išpažinti savo tikėjimą, lais
vai gyventi savoje žemėje. Nuo 
tos dienos liejome prakaitą savo
je Žemėje ir dėl savos žemės. 
Nuo tos dienos pasijutome, kad 
esame tos žemės dalimi, o u že
mė uip pat yra ir mūsų dalis.

Vyresniajai karui us kraštas 
dar yra labai gyvas. Jis pri
mena jaunystę, primena gyveni
mą; jis yra mylimas ir savas. 
Ten paliko artimi draugai, o ne
vienam motina, žmona ar vai
kai.

Sielvarto ir tėvynės ilgesio 
lydimi, norėtumėt atkurti dalĮ pa
liktos savosios žemės. Steigiate 
organizacijas, draugijas, parti
jas, vystote lietuvišką visuome
ninę veiklą. Stengiatės sukurti 
kampeli savo gimtojo krašto ir 
tuo pačiu sugrąžinti praėjus} gy 
venimą.

Jaunoji generacija apie tą 
kraštą girdėjo iš vyresniųjų. O 
čia mato ne pirkių šiaudinius 
stogus, o žvaigždes siekiančius 
dangoraižius; ne nusodintus gel
tonų javų laukus, o aprūkusių fab
rikų kaminus; ne suvargusius rū
pintojėlius prie vieškelio, o ma
šinomis nusėusautostradas. Už- 
ut yra sunku pažinti, gerbti ir 
mylėti tą kraštą. Jaunimui žodis 
"tėvynė" turi daug mažesnę pras
mę negutiems.kurietendalĮsavo 
gyvenimo praleido.

Šiandieną mes visi gyvename 
naujame pasaulyje. Jis vystosi ir 
keičiasi. Keičiasi greičiau, negu 
mes galime priprasti. Žmogus begriūnantĮ gyvenimą. Tai kraš- 
keičia gyvenimą, o gyvenimas kei- us sudaryus iš Įvairių uutybių 
čia žmogų. Deja, dauguma mūsų 
keistis nenorime. Privalome pa
žvelgti Į gyvenimą aplink save, 
susipažinti su tikrove, kuri dau
geliui gal skaudi.

Kanada nereikalauja, kad mes 
atsisakytumėm savo tautybės, 
savo papročių, sąvo kalbos. Tai 
yra kiekvieno žmogaus {girnų

jaunosios kartos Urpe, nes toji 
generacija ir yra Lietuvos atei
tis.

Mes dažnai girdime nusiskun
dimų, kad jaunoji karu nėra už
tenkamai jautri lietuviškiems rei
kalams. Bet ar jūs, vyresniosios 
kartos atstovai, manote, kad pa-

lą, kad duodate užtenkamai gerą 
pavyzd} jaunimui, kad suteikiat

turime siekti aukštesnių kultflri- moraliai tiek materialiai jaunimo 
nių ir mokslinių laimėjimų. Mes organizacijas ir jų pastangas, 
turime reikštis svetimtaučių ur
pe, tuo propaguojant mūsų uutos 
išlaisvinimą. Mes turime labiau 
susipažinti su žmonėmis, su ku
riais gyvename. Tuomet mes būsi - 
me pajėgesni tęsti kovą dėl mūsų 
tėvynės išlaisvinimo. Mes turė
sime pajėgių draugų, kurie mums 
padės tą kovą vykdtyi. Nustokime 
galvoję, kad vienui vieni atkovo
sime savo tautos laisvę.

Savo gražiu pavyzdžiu, tarpu
savio sugyvenimu ir vienybe iš
laikysime lietuvišką kilmę ne tik 
savo, bet ir ateities kartose.

Kodėl mums dar turi būti svar
bi žemė, kurią apleidom prieš ką kultflrinĮ gyvenimą. Jūs ga- 
daugelĮ metų? Kodėl mus pri- lėtumė labiau propaguoti savo tė- 
klausyti lietuviškai bendruome
nei? Kodėl mums kalbėti lietu
viškai? Šie klausimai yra gana 
opūs jaunosios kartos tarpe.

Miela sese ir broli! Mes gi
mėme lietuviais, mes ir liksi
me lietuviais. Tai yra faktas, ku
rio nei mes patys nei niekas ki- 
us negalime paneigti ar pakeis
ti. Tokia yra pasaulinė santvarka. 
Kaip umsios rasės žmogus ne
gali pasidaryti baltuoju, taip vie
nos tautybės žmogus negali pa
sikeisti Į kitą uutybę. Mes tik 
galime Išsižadėti savo uutybės, 
mes galime tapti artistais ir vai
dinti mums neskirus roles, bet 
mes negalime išsigimti iš uuty
bės.

Be to, mes turime dvigubą pa
reigą išlikti lietuviais; Mūsų pir
moji pareiga yra kraštui, iš ku
rio esame kilę — Lietuvai, o 
antroji pareiga yra kraštui kuria 
me gyvename — Kanadai.

Pirmoji pareiga yra prigimti
nė. Kaip vaikai paveldi savo tė
vų būdą, taip mes paveldėjom sa
vo krašto savybes. Iš ten mes Įga
vome turimą charakterĮ, kalbą, 
papročius, kultūrą ir tt. Tas kraš - 
us Įamžino mumyse savo garbin
gą praeitĮ. Iš jo mesĮgavomesa- 
vo gyvenimą ir savo gyvenimą 
jam turime pašvęsti.

šiandieną mūsų protėvių že
mės dvasia reikalauja, kad mes ir 
būsimos kartos išliktumėm to 
krašto vaikais. Tai yra mūsų 
šventa pareiga. Ar ne dėl to mū
sų karžygiai, partizanai ir sava
noriai - kūrėjai aukojo savo krau
ją ant laisvės aukuro. Mūsų tė
vynėje likusių ir dabar dar ver
gijos jungą nešančių brolių ir 
sesių akys yra nukreiptos Į mus. 
Neapvilkime jų.

Mūsų antroji pareiga išlikti 
lietuviais yra kraštui, kuris mus 
priėmė kaip benamius ir leido 
mums Įsikurti ir atnaujinti mūsų

Grūdui augti turi būti dirva ir są
lygos. Daug turime tautiečių, ku
rie nuolatos vaduoja tėvynę, bet 
mažai yra žmonių, kurie rūpina
si jos ateitimi. Jeigu tie asme
nys pašvęstų dalelę savo laiko pa
dėdami jaunimo veiklai, jeigu 
kiekvienas tėvas ir motina atlik
tų jums skirtą vaiko tautinio auk
lėjimo pareigą, lietuvybės atei
tis būtų užtikrinu.

Nenoriu kaltinti vien tik vyres
niąją kartą, nes ir jūs, jaunoji 
karta, galėtumėt būti daug uoles
ni lietuviškoje veikloje. Jūs galė
tumėt daugiau Įsijungti Į lietuviš-

ŠALIŠKAS SENATORIUS IR
NEŠALIŠKAS SENATORIUS

Vilius Bražėnas

Pastarosiomis dienomis ir sa
vaitėmis Įvykiai, kaip ir oras, bu
vo audringi ir nepastovūs.

Teisingumo Departmentas pra
dėjo spaudimą prieš JAV komu
nistų partiją. Grand Jury vėl ap
kaltino komunistų partiją, kaip 
svetimos valstybės agento neĮsi- 
registravimu.

Komunistų ketveriukė suareš- 
tuou už pasikėsinimą susprog
dinti Laisvės Statulą, Laisvės 
Varpą Philadelphijoje ir Wa- 
shingtono paminklą. Nežiūrint šių 
akis badančių Įvykių, TV ir spau
da vis dar gąsdina Musoliniu ir 
Hitleriu, lyg komunizmo pavojaus 
visai nebūtų. Tai ypač ryškiai 
matosi, kai sąmoningai pradedi 
stebėti neproporcingą ir nesąži
ningą ^rudojo ir raudonojo komu
nizmo traktavimą spaudoje.

Vasario 24 dieną JAV Kongre
so Atstovų Rūmai pagaliau bal
savo dėl pratesimo Priešameri- 
kinės Veiklos Komiteto Įgalioji
mų. Už Komiteto veiklos tęsimą 
balsavo 332, prieš — 58 atsto
vą L Atseit Komiteto veikla pra
tęsiama, ir kaip atrodo, didžiu
lė dauguma. Tačiau 58 balsai 
prieš verčia susirūpinti, kai pa
lygini su 20 balsų paduotų prieš 
Komitetą praeitais meuis.irvos 
6 balsais prieš -- 1959 metais. 
Tai prikišamai rodo, jog komu
nistų spaudimas Į Kongresą auga, 
ir ne uip jau pamažu. Reiškia, 
vos 20 atstovų drĮso pasisakyti 
prieš Un-American ActivitiesKo- 
mitetą pernai, o šiemet jau 58. 
Nejaugi balsuotojų budrumas su
mažėjo pa su rųjų rinkimų metu ir 
Po jų?

šių dienų pačiu opiausiu klausi
mu buvo ir tebėra Vietnamo ka
ras. Finansiniai ir moraliai su
bankrutavusi Jungtinių Tautų Or- 
ja užsidėjo dar vieną dėmę ant 
savo vėliavos, kai jos Generali

vų žemės vardą svetimtaučių 
draugų urpe. Jūs turėtumėt steng
tis geriau suprasti ir Įvertinti 
mūsų uutos nelaimę ir jos pasek
mes.

Nekalbėjau apie mūsų šalies 
garbingą praeitĮ, apie mūsų kar
žygius, partizanus ir jų pastanga s 
kovojant dėl laisvės. Tai yra isto
rija, kuri mums labai brangi, bet 
ji turi savo laiką ir vietą. Tos 
prakalbos jau nepajėgia uždegti 
nei mūsų, nei daugelio mūsų tau
tiečių , tolsunčių nuo lietuviško 
kamieno, šiandieną mes turime 
realiai žiūrėti Į gyvenimą ir atvi
rai diskutuoti šių dienų proble
mas.

šiandieną ir kiekvienais me
uis, minėdami Vasario 16dienos 
Įvykius, turime pasverti savo 
darbus ir nusutyti veiklos gai
res. Vasario 16 diena tebūna lie
tuviškos veiklos apsvarstymo die
na. Tą dieną mūsų broliai ir se
sės, aukodami savo gyvybes, iško 
vojo mūsų uutos laisvę. Gyvenki
me, kad išlaikytumėm savyje lais
vės troškimą gyvą tol, kol ateis 
antroji Vasario 16-oji. Tai nebus 
rytoj, ir nebus poryt. Turėkime 
kantrybės ir vilties. Bet u die
na ateis. Nes mes gyvename isto- tas Richard Nixon yra pasakęs: 
rijos laikourpyje, kur naujos uu. "žiūrėkime, kad mūsų jaunieji 
tos gimsta ir žuvusios valstybės 
atkuriamos. Mes gyvename are
noje, kur vyksta nuolatinės kovos 
dėl laisvės.

Buvęs Amerikos vicepreziden-

tikėtų laisvės idealais". Taip.žiū
rėkime, kad mūsų jaunoji karu 
tikėtų mūsų tėvynės laisve. Tik 
ūda bus žmonių, kurie dirbs ir 
aukosis dėl tos laisvės.

nis Sekretorius U Thant, vasario 
23 d., labai šališkai ir neuktiš- 
kai prasikišo su pasubomis dėl 
Vietnamo. Pagal jĮ, visų blogy
bių Vietname priežastimi yra 
Amerikos pagalba nuo komunistų 
Įsibrovimo besiginantiems. Pa
grindinis ir svarbiausias klausi
mas būtų ne kaip užtikrinti P. Viet • 
name laisvę, bet kaip Amerikai be 
didelės gėdos ir pažeminimo iš
traukti kariuomenę, t.y. kapitu
liuoti, nepavadinant to tikruoju 
vardu. "Aš esu tikras", pridėjo 
U Thant, "jog didi Amerikos 
uuta, jeigu žinotų tikrus faktus, 
prieitų išvados, kad tolimesnis 
kraujo liejimas Vietname nerei
kalingas". Gal ir tiesa, kad mes 
nežinome visų faktų, učiau iš 
U Thant patirti ‘faktai’ mus tikrai 
Į šunkelius nuvestų. O kai kurie 
dar vis mano, ar bent tvirtina ma
ną, jog J.T.O. Generalinis Sekre
torius grumtynėse urp komuniz
mo ir laisvės yra nešališkas... 
Tik prisiminkime Katangą ir 
Vengriją!

Kol komunistai Vietname mušė 
antikomunistus, mes, atrodo, ne
turėjome pacifistų. Taip, reiškia, 
ir turėjo būti... Bet dabar, kai 
Amerikos ir P. Vietnamo lakūnai 
užkūrė pirtĮ komunisums, tik 
pažiūrėkite, kiek pacifistų —Ui- 
kos mylėtojų — iš visokių plyšių 
išlindo! Ir nė vienas neprašo ko
munistus apleisti P. Vietnamą — 
visi reikalauja Ameriką iš ten iš
eiti. Būtų galima juoktis, jeigu 
šiurpas neimtų...

Iš teigiamybių pastarąją sa
vaitę paminėtinas Senatoriaus 
Thomas J. Dodd dviem atvejais 
drąsus atsistojimas Senate apgin
ti Amerikos garbę, laisvės prin
cipą ir tiesą. Pirmu atveju jis 
gynė Prezidento Johnsono tvir
tesnę politiką Vietname, Įspė
damas, jog mūsų pasidavimas te 
nai būtų pilnas JAV, kaip pasau
lio galybėsaptemimas.

Antru atveju šen. Dodd atsisto
jo atsakyti J kairiųjų organizaci
jos ADA (Americans for Demo- 
cratic Action) puolimus prieš 
Edgar J. Hoover ir FBI. šiom 
dviem kalbom šen. Thomas J. 
Dodd dar kartą parodė, jog jis 
yra tikras liberalas, tai yra toks,

kurs yra nusistatęs ir prieš rau
donąją tironiją, lygiai kaip prieš 
rudąją, ir jog jis yra ne tik Con- 
necticut, ne tik JAV Senatorius, 
bet ir visų laisvę mylinčių ir už 
ją kovojančių pasaulio žmonių 
senatorius. Gi mums šia proga 
dar kartą reikia atsiminti, jog 
šiandie nebesvarbu, kuriai parti
jai žmogus priklauso, bet kurioje 
pusėje jis stovi kovoje už laisvę, 
jeigu jis iš viso STOVI.

Kiek stovinčių už laisvę lie
tuvių mes t’ .rime išeivijoje, galė
sime pamatyti šiais meuis ir vi
sai netrukus, kai privalėsime su
jungti visus lietuviškus frontus ir 
sukaupti visas lietuviškas trem
ties pajėgas veiksmingam pro
testui prieš 25 metus tebesitę
siančią Lietuvos okupaciją.

Kol Vasario 16 dienos minė
jimų dainos ir kalbos nenuaidė- 
jo taip toli, kad mūsų širdžių 
patriotinės stygos nebeatsilieps Į 
jų aidą, pradėkime ruoštis Bai
siojo Birželio minėjimui. Tokiam 
minėjimui, kokio net bolševikai 
iš mūsų nesitikėjo! Dabar laikas 
kiekvienam sugrĮžti Į Tautos dar
bą, vietoje sėdėti ant ežios ran
kas susidėjus.

Pagirtina, kad Lietuvių Bend
ruomenės Connecticut Apygarda 
um pasiruošimus pradėjo jau 
sausio mėnesĮ, gi vasario mėn. 
26 d. Apygardos valdybos posė
dyje jau iš esmės priėmė spe
cialios komisijos patiektą planą 
didžiuliam Protesto Sąskrydžiui 
Hartforde birželis mėn. 20d. šis 
sąskrydis bus tiek didis, kiek di
dis yra mūsų laisvės ryžus. Ir 
nuo kiekvieno, ŠĮ kartą tikrai kiek
vieno, priklausys, kiek šis protes - 
us galės padėti Lietuvos ir Ame
rikos laisvės reikalui.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

UPĖ Į RYTUS, UPĖ I ŠIAU
RŲ, I ir II tomas. Kazio Almė- 
no romanas 302 ir 325 psl. Kai
na -- po 3 dol. tomas. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 4545 
W. 63 St. Chicago, Illinois. Tai 
debiutinė jaunojo rašytojo knyga, 
kuria autorius prisisuto, kaip su
brendęs ir kūrybingai temos me
džiagą apvaldęs rašytojas.

KNYGŲ LENTYNA — 3 nr. 
(1964 m.) Spausdino VI. Vijeikio 
spaustuvė. K.L. 1964 metais su
registruota 142 liet, spausdiniai 
ir 41 iš lietuviškosios tematikos 
kitomis kalbomis. K.L. leidžia 
Kultūros Fonas. Redaguoja A. 
Ružancovas.

VIEŠĖDAMI CIlCMNIi PIRKITE IUIIJUE MERU

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

su skirtingomis kalbomis, skir
tingais papročiais, čia visi esa
me lygūs. Gyvendami lietuviško
je aplinkumoje, turime Įnešti Į 
šio-krašto gyvenimą savo autines 
savybes, tuo praturtindami šio 
krašto kultūrą.

Jeigu vos spėję įsikurti nutau- 
tėtume, neprisidėtumėm prie šio 
krašto kultūrinio praturtinimo ar

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

5.75
4.98
2.98
3.35

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

4.75 
.98
.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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LIETUVYBĖ, KULTŪRA, RELIGIJA
POVILAS ŽIČKUS

Kam skauda, tas dejuoja 
ir skundžiasi. Jis nutyla tik 
tada, kai jau nebepajėgia 
ištarti žodžio.

Lietuvybės išlaikymo, lie
tuvių kultūros puoselėjimo 
ir religijos klausimai mu
myse yra negyjanti ir ne
senstanti žaizda, kurios 
kiekvienas neatsargus pa
lietimas atneša vis daugiau 
kančios. Ir niekas negali 
stebėtis, kad mes sudejuo- 
jam, pasiskundžiam ir ieš
kom vaistų jos pagydymui.

Prieš savaitę kultūriniam 
subatvakary So. Bostone tą 
klausimą nagrinėjo jauni
mas, o po savaitės kultūros 
klube Bostone tuo pačiu 
klausimu sielojosi ir ieško
jo .išsprendimo Pranciško
nų provinciolas tėvas Leo
nardas Andriekus. Jis kal
bėjo:

Mūsų kultūrinės proble
mos kai kam gali atrodyti 
nusenę ir sudėvėtos, apie 
kurias neapsimoka ir kal
bėti. Iš tikrųjų taip nėra. 
Buvo net du kultūriniai 
kongresai. Tačiau ir jie ne
galėjo išsemti problemų, 
nes jos yra tokios plačios ir 
gilios. Komunizmo naikina
mi mes ir mūsų tauta turi 
dramatišką ir kartu net ko
mišką atspalvį. Mus ir mū
sų tautą ištiko katastrofa, 
bet pasaulis mums nepadė
jo. Mūsų dejavimas ir 
verksmas kitiems atrodo 
beprasmiai, kaip verksmas 
prie Babilono.

Mūsų egzistencijos ir 
kultūros problema prasidė
jo labai senai, prieš daug 
Šimtų metų. Tą klausimą 
aštrino priešų žygiai per 
mūsų žemę, kovos, mūsų 
pačių susiskaldymas ir ga
liausiai komunizmas. Ko
munizmas palietė aštriau
siai. Jis daugeliui atvėrė 
žaizdas sunykimo nedaliai 
svetimose šalyse.

M. K. Čiurlionis Jūros 
sonatoj vaizduoja milžiniš
ką užlūžtančių bangą, po 
kuria matosi maži laiveliai. 
(Subatvakary rašyt. St. 
Santvaras minėjo kitą Čiur
lionio paveikslą — Kalną). 
Vienas iš tų laivelių yra 
Lietuva,ant kurios jau tyš
ka šaltas ledinis vanduo. Ar 
laivelis išsilaikys? Ar ne
bus užlietas ir sunaikintas 
tos baisios bangos? Mes iš
bėgom iš po tos bangos Į ne
žinią. Tačiau Vakarų išug
dytoji pabaisa komunizmas 
neša pavojų ne tik ten pa- 
silikusiems, bet ir čia. Lai
vely ir čia kai kieno iš mū
sų susvyravo sąžinė. Nors 
laimėjom mušius prieš ber
montininkus, didžiavo m ė s 
knygnešiais ir savanorių 
dvasia, tačiau sąžinės su

813 EAST 18STH STREET 
623S ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKESHORE BLVD.

S T. CLAIR 
AVINGS

svyravimo momentu Lietu
vos kariuomenės vadas be 
pasipriešinimo sutiko oku
pantus rusus. Tą susvyra
vimą atitaisė Lietuvos par
tizanai. Gi čia, Amerikoje, 
yra lietuvybės sauleidis. 
Senieji kultūrininkai ir dar
buotojai išeina ar ruošiasi 
išeiti į pensiją, o kas į jų 
vietą ateina? Seniau čia 
vykdavo didingi suvažiavi
mai, vaidinimai, kūrėsi pa
rapijos, mokyklos, augo 
spauda. O kaip yra dabar? 
Važiuodami į šį kraštą mes 
dar tikėjom rasti aną gra
žią padėtį. Pasirodo, kad 
apsirikom — senieji seno, 
o čia gimęs jaunimas — 
buvo kitoks. Jų suvažiavi
muose ir susibūrimuose jau 
dominavo anglų kalba. O 
mūsų atvažiavimas ar ką 
pakeitė? Atrodo, kad sto
vim ten, kur buvom prieš 
20 metų, žinoma, yra trem
tinių įnašo, bet. ne tokio, 
koks jis turėtų būti.

Mums visą laiką stovi 
klausimas: kaip išlaikyti 
lietuvybę, tautinę kultūrą, 
spaudą?

Jau virš 700 metų Lietu
va yra krikščioniška tauta. 
Religija vaidina didelį vaid
menį. Lietuviai per tą laiką 
paragavo visokio maisto. 
Tačiau šioje ideologinėje 
kovoje balansas krypsta 
krikščionybės pusėn. Kny
gos ”Dr. živago” autorius 
žydas Pasternakas, toje 
knygoje įrodinėja Kristų ir 
evangeliją. Bet pas mus 
yra ir kiek kitaip galvojan
čių. Į pranciškonų laišką 
prašant paramos vienintelei 
lietuvių gimnazijai Ameri
koje, lietuvis inteligentas 
atsakė, kad katalikybė ir 
komunizmas yra vienodai 
žalingi. O tikrumoje, krikš
čionybė, kaip Reimso ka
tedra, šviečia ir kyla į vir
šų. Lietuvis negali būti ak
las ir kurčias jos balsui.

O kokia gi krikščionybės 
ateitis Lietuvoj ? Tamsi. 
Ten naikinamos bažnyčios, 
uždarytos kunigų seminari
jos, o čia, Amerikoje, pas 
lietuvius trūksta pašauki
mų. Tuo tarpu amerikiečiai 
nesutalpina norinčių. Mums 
trūksta geros religinės lite
ratūros. Mūsų jaunimą vei
kią aplinka, šiandien Ame
rikoje nebekovojama prieš 
blogį, nemoralius filmus, li
teratūra. Look žurnale bu
vęs aprašomas šis klausi
mas. Jaunimas sakąs kad 
seksas yra laimėjimas, o 
meilė praradimas. Toliau 
tame pačiame straipsnyje 
sakoma, kad šių dienų šo
kiai esą kvailas, palaidas ir 
pamišęs elgesys.

Gyvename spaudos krizę. 
Spauda nepasiekia paklydė
lių. Tik maža dalelė beskai- 
to laikraščius, lietuvišką 
spaudą. Argi nebaisu, kad 
spauda verčiasi tik iš pikni
kų, ekskursijų ir visokių 
parengimų? Algimanto 
Mackaus žodžiais tariant: 
Rašytojas be skaitytojo, 
rašytojas be kalbos.

Mes ir mūsų jaunimas 
stovime tarp dviejų pasau
lių. Tačiau mes neturime 
vieną garbinti, o kitą 
smerkti. Turime suvokti 
padėtį. Negalime numoti 
ranka nei į vieną, nei į kitą 
pusę. Kitaip būtų kaip javų 
vežamas vežimas, kuris jau 
pakrypęs griuvimui į vieną 
pusę. Kad tas vežimas, bū
damas tarp dviejų pasaulių, 
nepakryptų į vieną kurią 
pusę, reikia žinoti, ką iš 
kurios pusės priimti ir ką 
atmesti. Pirma, būtinas tai
kymas krikščioniškos pa
saulėžiūros, o antra, savas 
n e p r iklausomybės matas. 
Bet ir čia reikia būti apdai
riems, kad nereikėtų saky
ti: Ateik, užsimokėk ir 
kentėk. Ir, žinoma, ką pa

jėgia padaryti valstybė, to 
nepajėgs parapija ar orga
nizacija. Mums knygos iš
leidimas brangus, o paklau
sa menka.

Pirmiausia reikia gelbėti 
jaunimą iš nepalankios ap
linkos. Iš mažens kvėpti 
jam lietuvybę ir savas bei 
kitas kultūrines vertybes, 
rengti tautinius festivalius, 
šventes, pratinti prie lietu
viškos knygos. Bet ir vėl. 
Pranciškonai pastatė gim
naziją lietuvių vaikams, o 
ji yra apytuštė ir kiekvie
nais metais duoda apie 
15000< dolerių nuostolių. O 
ta gimnazija pastatyta ge
ros valios senosios kartos 
ateivių lietuvių pinigais.

Visiems reikia nuošir
džiai suprasti lietuvį rašy

SOVIETAI DIDŽIUOJASI ŠNIPAIS
Vytautas

Praeitų metų pabaigoje so
vietinio gyvenimo stebėtojai 
Įžiūrėjo be kitų, dar vieną naujo
vę — Makvoje leidžiamuose žur
naluose ir net dienraščiuose ski
riamas vis didesnis dėmesys kri
minalinio ar špionažo turinio ap
sakymams, reportažams ir pan. 
ši literatūros sritis seniau bū
davo atmetama su panieka. Tam 
pradžią suteikė Richardas Sor
ge, sovietų žvalgybos specialis
tas Japonijoje. Atsirado ir dau
giau pavyzdžių, kurie liudija, jog 
Maskvoje ir kituose miestuose 
tyrinėjami Įvairūs archyvai. Sie
kiama iškelti kai kuriuos poli
tinės policijos pasiekimus, atro
do norima visuomenei pozityviau 
nušviesti Įvairių buvusių tarnybų
— Cekos, GPU, NKVD ar MGB
— vaidmenĮ, kuris dabar tei
giama, nevisuomet buvęs taip tam«- 
sus, niūrus, o priešingai, kai kada 
buvęs itin naudingas sovietinei 
visuomenei.

Maskvoje leidžiamas savaitraš^ 
tis "Nedelia" paskutiniais 1964m. 
mėnesiais atskleidė vieno brito, 
Sidney George Reilly, dingimą 
1925 m. Sovietų Sąjungoje kaip 
turėjusi sąlytĮ su priešrevoliu
cine "Trust" organizacija. Reil
ly pristatytas kaip vienas pavo
jingiausių šnipų bei teroristų.

Lev Nikulin minėtame savait
raštyje paskelbė "paslaptis" apie 
vieną asmenĮ, kuris dar tebegy
vena. Čia buvę naudotasi slap
taisiais sovietų archyvais ir 
Įvairių asmenų parodymais. "Ne
dėlios” reportažų herojus - isto
rinė asmenybė — buvęs monar- 
chistų vadas Vasilij Šulgin. Ci
vilinio karo metu jis buvo gen. 
Denikino šalininku, buvo Įstei
gęs kelius antikomunistinius laik - 
raščius, bolševikams laimėjus 
buvo atsilankęs Kryme, pabėgo 
1 užsieni, vėliau atsidūrė rusų 
emigrantų tarpe Paryžiuje. 1924 
m. šulginas vėl slaptai grįžo į Ru
siją prižiūrėti minėtos "Trust" 
organizacijos veiklai.

šulginas savo parašytoje kny
goje "Trys sostinės" aprašo nuo
taikingą, rizikingą, 6 savaites 
trukusią kelionę 1 Sovietijos gilu
mą. Vykdamas Į Sovletiją jis tu
rėjęs slaptą pasą Jozifo Karlo- 
vičiaus vardu ir pirmiausiai pa
tekęs J Kijevą. Kiti Jo aplankyti 
miestai buvo Maskva ir Lenin
gradas. Visur jis susitikęs 
"Trust" organizacijos žmones ir 
tik 40 metų praslinkus, vienoje 
vasarvietėje ties Maskva paty- 

toją. Juk knygos rašomos 
skaitytui.

— Kultūriniame bare 
dirbkime visi, — baigė lie
tuvio rūpesčius provincio
las Andriekus.

Taip atrodo sutrauktos 
tėvo Andriekaus mintys. O 
aš iš savęs galėčiau pri
dėti, kad į dieną skiriant 
lietuviškai spaudai tik po 
dvidešimt centų, per metus 
susidarytų virš 70 dolerių. 
Jeigu kiekvienas išleistų 
lietuviškam laikraščiui ir 
knygai po tiek pinigų, mū
sų lietuviškas kultūrinis 
gyvenimas atsirastų kito
kioj padėty. Jeigu lietuviš
ka gimnazija neneštų nuo
stolių, o būtų užpildyta, 
lietuvybės problema savai
me stovėtų kitokioj padėty.

Alseika

ręs, kad jie visi buvę... GPU 
agentais. Paskutiniojo karo me
tu sovietų kariai jį užklupo Ju
goslavijoje, jis pateko Į kalėji
mus, atliko bausmę ir dabar, 
Nikulino liudijimu, kaip pensi
ninkas ramiai gyvenąs senoje tė' 
vynėje — Sovietų Rusijoje, Kar
tais Izvestijose pasirodo šulgi
no straipsniai.

Nikulinas pasakoja, kad šulgi
nas anuomet, 1925 m. buvo pa
tekęs 1 aiškius slaptosios tar
nybos — GPU spąstus. Jis plačiai 
pasakojęs apie rusų emigraciją 
Paryžiuje, jis net pareiškęs su
sižavėjimą Rusijoje pastebėtais 
reiškiniais. Mat, tuo metu buvo 
vadinamo NE P periodo pats žy
dėjimas ir jam padarė IspfldĮ pa
gyvėjusi iniciatyva privačiame 
ūkyje.

GPU ėmėsi režisūros ir vai
dyba vykusi pilnu tempu. Mask
voje šulginas buvęs pristatytas 
buvusiam jo politiniam draugui 
generolui Potapovui. šis pasisa
kė esąs karinis "Trust" organi
zacijos vadovas ir... busimasis 
rusų karo ministeris. Jis daršul- 
giną Įtikinęs, kad perversmas So - 
vietijoje bręstąs dideliais žings
niais. Sovietiniai režisieriai vi
są farsą dar papildę viena smulk
mena: iš Lenkijos atvykęs taria
mas ryšininkas, puikiai kalbąs 
lenkiškai. Jis net šulginui pata
ręs jo kelionę aprašyti knygoje.

1925 m. vasario m., kaip seka 
iš dabar paskelbtų slaptųjų sovie
tinių archyvų, šulgino tariamieji 
draugai per sieną jj slaptai pri
statę 1 Lenkiją. Vėliau jis pa
ruoštos knygos "Trys sostinės" 
rankraštĮ persiuntė patikrinti 
"Trust" vyrams į Rusiją, o iš 
tikrųjų rankraštis atsidūrė GPU 
rankose. Jo kelionė tuo metu emi
gracijos sluoksniuose buvo sukė
lusi didelį susidomėjimą. Jis bu
vo giriamas atlikęs drąsų žygĮ, 
tačiau buvo nuomonių, kad jis ati
dengęs Rusijoje slaptai veikusios 
organizacijos paslaptis, šulginas 
atsakė, kad visi jo sutiktieji 
"draugai" buvę verti pasitikėji
mo vyrai, jis negalėjęs tikėti, kad 
jie visi būtų GPU agentai.

Sovietiniame savaitraštyje Ni
kulinas toliau pasakoja, kad šul
gino paskelbtoji knyga išsklaidžiu
si visus rusų emigrantų abejoji
mus, kurie buvo atsiradę Rusijo
je be jokio pėdsako dingus aukš
čiau minėtam britui Reilly. 
"Trust" organizacija jau pasiro

džiusi kitokioje šviesoje. Niku
lino pasakojimai, aišku, Įdomūs, 
tik juose pasigendama paties šul
gino nuomonės apie jo visą kelio
nę bei jos pasekmes. O su juo, 
kaip paaiškėjo, tas Nikulinas ne 
seniai buvo padaręs pasikalbė
jimą.

šulgino nuotykiai dabar laikomi 
vienais Įdomiausių sovietų pilie
čių pasiskaitymų. Atrodo, kad su 
buvusio rusų monarchistų vado 
nuomone skaitomasi, nes, kaip 
vėliau paaiškėjo, jis jau vertina
mas ir kaip autoritetingas Įvykių 
žinovas. Taigi, Leningrade suka
mas naujas istorinis filmas ir jo 
konsultantu pakviestas šulginas.

PRANCŪZIJOJE

GUY KAVALIAUSKAS naujai 
Įsitraukė Į Paryžiaus lietuvių 
tautinių šokių grupę Ir aktyviai 
dalyvauja jos repeticijose.

B. MONSTAVlClOTE -SORIA- 
NO sugrĮžo muzikos studijoms 
l JAV-bes.

STUD. A. CESNAITĖ atvyko 
iš JAV prancūzų k. studijoms 
Į Paryžių.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

d l/o0/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
1/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ — 
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI 

Licenzijuota lietuvių įmonės, registruota 
Ū. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

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

prastai papigintomis kairiomis. 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

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUM1- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• šv. Jurgio parapijos 
choras ruošiasi įspūdingam 
koncertui Liet. Naujosios 
parapijos bažnyčioje š. m. 
kovo mėn. 28 d., 4 vai. p. p.

Chorui diriguos muz. Pr. 
Ambrazas, vargonais paly
dės Reg. Brazaitienė. Pa
galbon kviečiami solistai 
bei instrumentalistai.

Chorą koncertui kviečia 
kun. kleb. J. Angelaitis ir 
tam tikslui sudarytas ren
gimo komitetas.

• Lietuvos Rezistencinės 
Santarvės informacinis pra
nešimas įvyks kovo 14 d., 
sekmadienį. 11:30 vai. Lie
tuvių salėje. Įėjimas lais
vas.

• Kaip palikti namus šei
mai be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
Obelenį 531-2211.

REIKALINGA PRITY
RUSI MAŠININKĖ — 

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

General Underwriters 
Insurance 

6606 Superior Avė. 
Tel. UT 1-2345 

(Kreiptis į
Juozą Mull-Muliolį)

REIKALINGOS 
MOTERYS

Mokinės prie siuvamų 
mašinų

Mokins kvalifikuotus as
menis mūsų įmonės darbui. 
Darbas pastovus ir teikia 
akordinio darbo uždarbį.
NĖRA AMŽIAUS RIBOS.

Kreiptis nuo 8 vai. iki 5 
vai. p. p. nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

JOSEPH & FEISS CO. 
2149 West 53 St.

Tel.: 961-600.
(2730)

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS —J

KOVO 14 D. Putnamo senelių 
namų statybai remti Clevelando 
apylinkių rėmėjų seimas.

KOVO 21 D. šv, Jurgio para
pijoje vaidinimas "Užburta dū
delė". Rengia Pilėnų ir Neringos 
Tuntų Tėvų komitetai.

KOVO 28 D. 4 vai. šv. Jurgio 
liet, parapijos choro religinės mu
zikos koncertas liet, naujosios 
parapijos bažnyčioje,

BALANDŽIO 4 D. Aukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 24 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti
nis balius.

BALANDŽIO 25 D. Margučių* 
ridinėjimas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio an
samblio sukaktuvinis koncertas 
Clevelando Muzikos Instituto sa
lėje.

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 30 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren 
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lio namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 20 D. Vysk. Valan - 
člaus lit. mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

SPALIO 2 D. šv. Jurgio parap. 
salėje koncertas - balius. Rengia 
Pilėnų ir Neringos Tuntų Tėvų 
komitetai.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

FILATELIJOS KAMPELIS
— Antanas Bernotas -------

Respublikonai reikalauja 
griežtesnės politikos

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBĖS vasario 15 d. išleido 5 c. 
pašto ženklą dabar varomai "fi
zinio tinkamumo" (physical fit- 
ness) parengimo programai pa
remti ir sakalų organizacijos šio
je šalyje Įsteigimo 100 m. sukak
čiai paminėti. Piešinys — disko 
metiko statula, esanti netoli Vals
tybės Departamento Washing- 
tone, padovanota italųtautos Ame
rikai.

Sakalų gimnastikos ir sporto or
ganizacija, nusižiūrėjus Į vokie
čius, buvo Įsteigta Prahoje 1862 
m. čekų veikėjų dr. Miroslavo 
TyrŠ ir Jindricho Fuegner (žiūr. 
prieškarinės Čekoslovakijos p. 
ženklus, Scott Nr. 187 ir 246), 
ir netrukus labai išplito, apim
dama čekus, slovakus,lenkus ir 
kitas slavų tautas, čekai imi
grantai ir Amerikoje, St. Louis, 
Mo., mieste 1865 m. vasario 15 
d. Įsteigė pirmąjį sakalų sky
rių. Greitai sakalai (sokols) čia 
išplito, daugiausia slavų imigran
tų tarpe, turėdami čia šimtus 
skyrių ir skaičiuodami iki 
250,000 narių. Pačioje Čekoslo
vakijoje sakalai dabar uždraus
it

Be to, JAV vas. 25 d. išleido
dabar apyvartoje esantį 25 c. 
pašto ženklą su Paul Revere at
vaizdu juostos formoje -- danty
tą iš 2 pusių.

BELGIJA išleido 3 frankų p, 
ženklą, kuriuo paminima Osten- 
dės miesto 1000 metų Įkūrimo 
sukaktis. Ženkle parodytas mies
to herbas. - v.

paprastus inkų valstybės turtus, 
pasiryžo surasti tą valstybę ir ją 
nukariauti. Tuo reikalu susidėjo 
su kitu nuotykių ieškotoju Diego 
de Almagro, parūpinusiu karių, 
ir vienuoliu Hernando de Luąue, 
davusiu pinigų ekspedicijai. 1524- 
28 m. laikotarpyje jie padarė ke
lias ekspedicijas Į pietus dabarti
nės Kolumbijos žemėse. 1528 
m. išvyko Į Ispaniją pagalbos. Ka
ralius Karolis V paskyrė jį nu
kariausimo krašto viršininku ir 
davė karių. 1530 m. sugrįžo at
gal Į Panamą, iš kur 1531 m. su 
apie 200 žmonių ir 40 arklių 3 
laivais išvyko į pietus. Negalė
dami plaukti, toliau keliavo že
me. 1533 m. pasiekė inkų vals
tybės sostinę Cuzco dabartinėje 
Peru valstybėje ir ją nukariavo. 
Inkų imperatorius Atahualpa buvo 
nužudytas, o jo turtai pasisavin
ti. 1533 m. kūrė naują Peru sos
tinę Limą. Netrukus tarp kon- 
kvistadorių kilo savitarpio kovos 
dėl valdžios, ir 1538 m. žuvo Al
magro, o 1541 m. ir pats Francis 
co Pizarro.

♦»*

KIPRAS išleido 4 p. ženklų se
riją su Įvairiais piešiniais vyno 
pramonei propaguoti. Čia dedame
10 milliemes p. ženklą, kuriame 
parodytas puotaująs dievas Dio
nisas.

Respublikonų vadovybė JAV 
Kongrese iškėlė reikalą santy
kiuose su Sov. S-ga vadovautis 
"nėra nuolaidų — nėra susitari- 
mo" politikos.

Respublikonų vadas Senate E. 
M, Dirksenas ir Kongrese G. R. 
Fordas pranešė spaudos atsto
vams, kad šis krašus visuomet 
nusileidžia Rusijai ginčytinus 
klausimus sprendžiant, nieko už 
tai negaunant.

Jie reikalavo, kad JAV pasi
rinktų griežtesnę politiką Sov. 
S-gos atžvilgiu, ar tai būtų dip
lomatinių ar kitokios rūšies pa
sitarimų atvejais. To reikėtų lai
kytis, kol komunistai atsisakys 
agresinės taktikos ne tik Vietna
me, bet ir kitose pasaulio šalyse,

"Iki kurio laipsnio turime vis 
nusileisti ir nusileisti ir nieko už 
tai negauti?" klausia Dirksenas.

O Fordas tvirtina, kad dery
bose su Sov. S-ga "mes nuolat

teikiame nuolaidas, gaunant už tai 
labai mažai arba nieko".

"Mes reikalaujame‘nėra 
nuolaidų — nėra susitarimo* po
litikos, turint galvoje, kad komu
nistai privalo būti pasiruošę pada 
ryti nuolaidas norint susitarimo 
su JAV" tęsė savo pareiškimą 
Fordas. "Kol mes ir mūsų sąjun 
gininkai susilauksime tokios po
litikos, galime tikėtis tik vis nau
jų Korėjų ir Vietnamu ir vis di
dėjančio komunistinės subversi- 
jos rato".

Respublikonų vadai ypatingą 
dėmesĮ atkreipė Į Sov. S-gos lai
kyseną naujos konsulą r inės su
tarties atžvilgiu, dėl kurios Sov. 
S-ga, atrodo, turi 'specifinių* rei 
kalavimų. Kol jie tų reikalavimų 
laikysis, respublikonai siūlo pa
galvoti, kad ir susitarus tai su
teiks tik naujų taikinių komunis
tų išprovokuotoms minioms pul
ti, kaip kad dabar puldinėja am
basadą Maskvoje ir kitur.

Ostende (atseit "rytinis ga
las") yra Vakarų Flandrijos pro
vincijoje, guli Siaurės jūros pa
kraštyje ir yra pats žymiausias 
Belgijos kurortas ir žvejų bei 
susisiekimo uostas. Kaip iš paš 
to ženklo datos matyti, vietovė 
žinoma jau 964 m. 1072 m. pava
dinimas girdimas jau kaip mies 
to. 1445 m. pa statyta tvirtovė, ku
ri buvo daug kartų pulta ir apgul
ta. 1604 m., po 4 metų apgulimo.
pateko Ispanijai, vėliau Prancū
zijai. Įkūrus Belgijos valstybę — 
atiteko jai. I-jo Pas. karo metu 
vokiečiai Ostendę buvo užėmę ir 
pavertę ją svarbiausia povande
ninių laivų baze. Miesus buvo 
bombarduojamas iš jūros ir iš 
oro. II Pas. karo metu miestas

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Dionisas (graik. Dionysos) mi
tologijoje sakoma buvęs vyr. 
graikų dievo Zeuso sūnus. Jo 
garbinimas prasidėjęs Frigijoje 
ir Trakijoje ir jis buvęs žinomas 
kaip žemdirbių, vėliau visos aug
menijos dievas. Kiti padavimai sa
ko, kad jis radęs būdą gaminti 
vyną, todėl buvo garbinamas kaip 
vyno ir bendrai išgėrimų dievas. 
Pradžioje vaizduotas barzdotu 
vyru, vėliau jaunikaičiu, su pars- 
tupu vainiku ant galvos ir vynuo
gių keke arba su vyno taure. Jo 
garbei Graikijojebuvo ruošiamos 
didelės šventės, kurios dažnai 
išvirsdavo orgijomis. Bet grai
kai uip pat ruošdavo Įvairius vai 
dinimus, kas davė pradžią dra
mai, komedijai ir tragedijai. Vė
lesniais amžiais jis pradėtas va
dinti Bakchu (nuo čia ir bacha- 
nalijos).

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

taip pat buvo patekęs vokiečiams. 
Mieste daug prabangių viešbučių, 
kurhauzas, kazino, hipodromas, 
austrių ir jūros vėžių auginimo 
vietos, katalikų kolegija, žvejy
bos ir jūrų mokyklos, uos
tas su apie 400 žvejų laivų, pui
ki pajūrio promenada. Gyvena 
apie 53,000 gyventojų.

♦♦♦

ISPANU A išleido penktą Ame
rikos atradėjų ir užkariautojų se
riją iš 8 p. ženklų su šiais žy
miais asmenimis: Diego de Al
magro, FranciscodeToledo.ark. 
Toribio de Mogrovejo ir Fran- 
cisco Pizarro. čia dedame p. 
ženklą su F. Pizarro.

Francisco Pizarro (apie 1470- 
1541) gimė Trufillo, Estremadu- 
ros provincijoje. Buvo bemoks
lis, bet labai narsus, drąsus ir 
žiaurus karys. Jau 1602 m. pri
sijungė prie nuotykių ieškotojų 
ekspedicijos, vykusios Į Vakarų 
Indiją. 1513 m. prisidėjo prie 
Vasco Nunez de Balboa ekspedi
cijos, suradusios Pacifiko vande
nyną Panamos pakrantėse. Girdė
damas pasakojimus apie ne-

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, 

kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pra
leidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruojamos 
išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1965 me- 
tų kovo mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, No
velės Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto- 
toriąus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. Vo
kas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: nelai
mėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1965 m. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti Dievo? 
je, atskiru leidiniu- ar novelių rinkinyje. Autorius gali 
premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos 
siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų 
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui at
skirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką 
premijuoti ir ką rekomenduoti 'spausdinti.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI 
ŠIAS KNYGAS

PALIK AŠARAS MASKVOJE — B. Armonienė ....$3.00
KELTAS Į KAIRĘ — Alė Rūta ............... .•...............$3.00
DAILININKAS RAUBA — Vincas Ramonas ....... $3.50
ALMA MATER — R. Spalis ........................................ $5.00
VIENŲ VIENI — N. E. Sūduvis ................................ $4.00
ŽMOGUS BE DIEVO — Juozas Girnius ....................$5.50
POEZIJA — J. Aistis..... ...............................................$6.00
ANYKŠČIŲ ŠILELIS — Ant. Baranauskas ................ $5.00
LAISVĖS KOVŲ DAINOS............................................ $5.00
BŪK PALAIMINTAS (poezija) — A. P. Jasas....... $2.00

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

Cleveland, Ohio 44103.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, ucs 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4Yi'l, išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos atstovas J. Rajeckas ir ponia kalbasi su Kongreso Biblio
tekos direktoriumi Mumford, atsilankiusiu (Vasario 16 priėmimą Lie
tuvos pasiuntinybėje VVashingtone.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba rū
pinasi, kad spaudos mėne- 
sis (gegužės) būtų tinka
mai pravestas. Dabar ruo
šiamas bendras visų lei
dyklų išleistų knygų kata- 
Ibgas, kuris bus paskleistas 
per JAV LB apylinkes. Lei
dyklos, kurios dar savo lei
dinių katalogų neprisiuntė 
JAV LB Centro valdybai, 
prašomos tai greičiau pa
daryti. Katalogus siųsti LB 
Centro valdybos pirminin
ko adresu: Jonas Jasaitis, 
7252 So. Whipple St., Chi-. 
cago, lllinois 60629.

• Livija Kasperavičiūtė, 
Jolita Kavaliūnaitė. Rūta 
Mackevičiūtė ir Mindaugas 
Leknickas, visi iš Clevelan
do II-sios LB apylinkės, 
pirmieji užsiregistravo j 
lietuvių (tautinių šokių ra
telių mokytoj ų-vadovų kur
sus, kurie prasidės š. m. 
birželio mėn. 13 dieną Dai
navos stovyklavietėje. No
rintieji kursus lankyti re
gistruojasi LB Centro val
dybos sekretoriaus adresu: 
Kostas Januška, 2646 West 
71st St., Chicago, III. 60629.

• Dr. P. Rėklaitis, Vak. 
Vokietijoje, sunkiai susir
go ir buvo paguldytas Mar- 
burgo Sanatorijon.

• Dr. L. Petrauskas bu
vo išrinktas nauju Sydnė- 
jaus lietuvių gydytojų 
draugijos pirmininku.

• Sydnėjaus lietuviai ga
vo leidimą statyti Lietuvių

Klubą patogioje ir lietuvių 
lankomoje vietovėje. Klu
bui pirmininkauja V. Sim- 
niškis.

TORONTO

PARAMOS NARIŲ 
METINIU SUSIRINKIMAS

Lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos narių me
tinis susirinkimas , įvykęs 
vasario 28 d., aptarė visą 
eilę svarbių ir aktualių mū
sų ekonominę veiklą liečian
čių klausimų.

Pranešimą apie praėjusių 
metų veiklą padarė valdy
bos pirmininkas H. Stepai- 
tis. Tarp daugelio paliestų 
reikalų , pirmininkas iškėlė 
ir kai kurių mūsų narių, net 
esančių valdomuosiuose or
ganuose, destruktyvinį nu
siteikimą Paramęs atžvil
giu. Taipgi buvo prisiminta 
ir tie, kurie praėjusiais me
tais iš mūsų kooperatininkų 
gretų atsiskyrė ir nuėjo į 
amžinastį. Jie pagerbti at
sistojimu.

1964 m. gruodžio 31 d. 
stambiausią Paramos akty
vų poziciją sudarė nekilno
jamo turto paskolos $1,294,- 
823 sumoje ir antroj vietoj 
asmeninės paskolos $50,542.

Balanso pasyvo stam
biausios sumos yra akcijų 
kapitalas $638,385 ir indė
liai $1,367,655.

Pagal 1964 m. pelno ir 
nuostolio sąskaitą Paramos 
pelnas buvo $42,990, kuris 
valdybos pasiūlymu paskir
stytas šiaip: 1) akcinin-

Iš Vasario 16 minėjimo Baltlmorėje. Iš kairės: kun. A. Dranginis, 
Kongreso atstovas Edward A. Garmatz, V. Adomaitis ir T. Grajaus
kas. Baltimorės Radijo Valandėlės nuotrauka

lnžineriui VYT. PAVILČIUI 

mirus, žmonat, dukteris ir V. V. PAVTLČIUS už

jaučiame ir kartu liūdime

V. J. Alonderiai

kams dividentas 5% —
$28,890, 2) į garantijų fon
dą — $12,600, 3) Toronto 
lituanistinei mokyklai — 
$1,000 ir Vasario 16-sios 
gimnazijai — $500.

Po valdomųjų organų ir 
revizoriaus Mr. Ch. R. 
Welch pranešimų prasidėjo 
diskusijos, kurios gana il
gokai užsitęsė. Jų eigoje 
atsistatydino du likusieji 
kredito komiteto nariai S. 
Banelis ir F. Senkus.

Vietoj išėjusių į valdybą 
slaptu balsavimu buvo iš
rinkta: dr. J. Yčas, S. Gri
galiūnas ir E. Jurkevičienė. 
I priežiūros komitetą — B. 
Buntinas ir A. Jucys. Kre
dito komitetan buvo renka
mi trys. Išrinkta L. šeškus, 
V. Petraitis ir M. Abromai
tis.

Dalyvavo apie 400 narių. 
Susirinkimo metu nariai 
buvo vaišinami kavute, pv

LOS ANGELES

• Los Angeles LB apylin
kės susirinkimas šaukiamas 
kovo mėn. 14 d., 12 vai. 
(tuoj po pamaldų) šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Darbotvarkėje: ataskai
tiniai pranešimai bei disku
sijos, naujų valdomųjų or
ganų rinkimai, sugestijos 
ir sumanymai apylinkės 
veiklai pagyvinti.

Pavieniai pranešimai ne
bus siunčiami. Prašomi visi 
kolonijos lietuviai gausiai 
dalyvauti ir be individualių 
paraginimų.

NEWARK

• LB Newarko Apylinkė 
vasario 28 d. visuotiname 
narių susirinkime išrinko 
naują valdybą ir kontrolės 
komisiją.

Valdyba pasiskirstė pa- 
reigmis sekančiai: inž. Vla
das Dilis — pirm., kun. P. 
Totoraitis ir Izabelė Dilie
nė — vicepirm., A. Trečio
kas — sekret. ir Vincas 
Tiknys — iždininkas.

Kontrolės komisija: Ka
zys Trečiokas, B. šarkenis 
ir J. Kralikauskas.

ŠACHMATAI

BOSTONO Met lygos var
žybose vyksta neįprasta 
kova dėl pirmavimo. Lietu
viai įpusėjo varžybas pir
moj vietoj, iš jų pirmavimą 
paveržė Boylstono klubas, 
o iš Boylstono - Cambridge
II. Vasario 26 d. MIT įvei
kė Boylstoną ir veržiasi į 
priekį. Lietuviai su Cam
bridge I padėtis su
2 nebaigtom. Laukiama ly
giųjų arba laimėjimo. Kovo 
5 d. į So. Bostono Lietuvių 
P. D-ją atvyksta stipriau
sioji lygos komanda — 
Cambridge II. Pirmame ra
te Lietuviai nelauktai įvei
kė juos 4:1(1)

Boston S. Globė, vasario 
28 d. rašo, jog Massachu- 
setts p-bėse, B klasėje, pir
mą vietą pasidalino Tetzell, 
Algirdas Leonavičius ir E. 
Teodorson.

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

MIAMI LIETUVIŲ TARYBOS suruoštas Liet. Nepriklausomybės minėjimas Miami Liet-Klube gerai 
pasisekė: atsilankė daug vietinių ir atostogaujančių lietuvių. Aukų Lietuvos laisvinimui buvo surinkta 
apie $700.00. Prelegentais buvo: Miami ALT pirmininkas dr. St. Tamošaitis, prel. J.B. Končius, K. 
Kodatienė ir Dan Kuraitis. Muzikinėje programos dalyje šalia lietuvės solistės Anitos Karnavičienės, 
gražiai pasirodė viešnios: estė solistė Meta Sepp, padainavusi lietuviškai "Kur bakūžė samanota", ir 
akompaniatorė latvė Tekia Petersonė.

Nuotraukoje: Miami ALT pirm. dr. S. Tamošaitis, valdybos nariai Bukaveckienė, prel. Končius, W. 
Zees ir Bukaveckas.

Vilniaus "Sportas”, va
sario 13 d. įdėjo straipsnį 
"Lietuviai užsienio sporte”. 
Suminėti šachmatininkai: 
Quebeco čempionas Ignas 
Žalys Chicagos ir lllinois 
daugkartinis nugalėt o j a s 
Povilas Tautvaišas, buv. 
Kanados čempionas ir pa
saulio tarpzoninių p-bių da
lyvis Povilas Vai ir 
meistras Kazys Škėma. Ra
šoma apie Kanados stalo 
ten isininkes Našukaitytę. 
Sabaliauskaitę. Uragvajaus 
futbolininkus Daukšą, Gum- 
baragį ir kt.

DIRVOJE YRA 
DIDELIS PASI
RINKIMAS 
ĮDOMIŲ KNYGŲ

Clevelando Vaidilos Teatras kovo 13 d. Chicagoje Jaunimo Centre stato M. Venclausko 4 veiksmų 
pasaką "Užburtoji dūdelė". Režisierius P. Maželis. Nuotraukoje viena scena iš vaidinimo.

V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO VAIDILOS 
TEATRAS

1965 M. KOVO 13 D., ŠEŠTADIENĮ, 
Chicagoje, Jaunimo Centre

STATO

MYKOLO VENCLAUSKO 
4-rių veiksmų pasaką 

UŽBURTOJI DŪDELĖ
REŽISIERIUS ir DEKORATORIUS PETRAS MAŽELIS

VAIDINA: Balčiūnaitė, Bridžiuvienė. Milda ir Rūta Jokūbaitytės. Kazėnienė, Nijolė ir 
Viktutė Lenkauskaitės, Mariūnaitė, Marcinkevičiūtė Žilionytė. Ignas ir Vy
tenis Gataučiai, Matulevičius. Melsbakas, Maželis. Peckus, Puškorius. Ruk
šėnas. Stempužis, Zorska.

šokių choreografija ir kostiumų eskizai
PETRO MAŽELIO 

Apšvietimas — ZENONO DUČMANO
Bilietai gaunami Marginiuose telefonu: PR 8-4585.

Globoja Chicagos Scenos Darbuotojų Sąjunga.

Pradžia 7:30 vai. vak.

1965 M. KOVO 15 D., 7 VAL. VAK., 
lietuviškas radijo programas

MARGUTIS 
pradeda iš naujos ir galingos radijo 

stoties
WXRT — radijo banga FM-93,1

Dabar MARGUTIS bus girdimas ne vien Chi
cagoje ir apylinkėse, bet lietuviškos programos 
pasieks Waukeenganą, Kenoshą, Racine, Milwau- 
kee, Kankakee, Jolietą, Rockfordą, ,Hammondą 
Gary, E. Chicagą, Beverly Shores ir daugelį kitų 
lietuvių kolonijų Michigano, Indianos ir Wiscon- 
sino valstijose.
KLAUSYKITE MARGUTĮ KASDIEN NUO 

NUO 7-8 VAL. VAKARO.
(Išskyrus šeštadienius ir sekmadienus).
Rašykite MARGUČIUI: 6755 So. Western 

Avė., Chicago, III. 60636. Tel. GR 6-2242.
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