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1962 m. išblaškytos iliuzijos
POLITINIAI IR KARINIAI PASKUTINIO PUS
MEČIO ĮVYKIAI RYŠKIAI PARODĖ TAI, KĄ 
D. BRITANIJOS IR PRANCŪZIJOS VADAI NE
NORĖJO SUPRASTI, BŪTENT, KAD JŲ JĖGA 
YRA DAUGIAU VAIZDUOTĖS PADARAS — 
ŠIS BLOGIS GALI IŠEITI Į GERĄ, JEI PASKA
TINTŲ JUOS ENERGINGIAU SIEKTI JUNGTI

NĖS EUROPOS.
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Pereitame Dirvos nume
ryje, kalbėdami apie britų- 
amerikiečių santykius, kon
statavome, kad 1962 metų 
antros pusės įvykiai ryškiai 
parodė D. Britanijos nustu- 
mimą į antraeilių valstybių 
tarpą. Tiesa, britai turi sa
vo atominių bombų, tačiau 
bombonešiai, kurie turėtų 
tas bombas nugabenti į tai
kinius dėl ištobulintų prieš
lėktuvinių ginklų baigia ne
tekti savo reikšmės. Ame
rikiečiai jau prieš kurį lai
ką sustabdė jų masinę ga
mybą, nes bombonešių už
davinį gali daug geriau ir 
ilgainiui net pigiau atlikti 
raketos. Nei D. Britanija, 
nei Prancūzija, kurios gal
va Charles de Gaulle dar 
nenori pripažinti, kad ir jos 
valandos kaip pirmaeilės 
galybės jau prieš kurį laiką 
pasibaigė, raketų neturi, 
todėl jų pastangos vaidinti 
’atomines galybes’ atrodo 
kiek juokingos. Tenka su
tikti su buv. Trumano Vals
tybės Sekretoriaus, kuris 
turi įtakos ir į dabartinės 
administracijos užsienio po
litiką. Dean Achesono teigi
mu paskutiniame ’Foreign 
Affairs’ žurnalo numeryje, 
kad europiečių pastangos 
'atominiai’ apsigink 1 u o t i 
yra ’a tragic mis ūse of re- 
sources’ — tragiškas-ištek
lių eikvojimas.

Amerikiečiai spaudžia eu
ropiečius stiprinti savo kon- 
vencionalines karo jėgas, 
nes jie patys turi tiek ato
minių bombų ir priemonių 
joms į. taikinius nugabenti, 
kad galėtų sunaikinti ne tik 
Sovietų Sąjungą, bet ir visą 
žemės rutulį. Trūksta tik 
pasiryžimo jas panaudoti. 
Sovietų Sąjunga tą aplin
kybę labai sumaniai išnau
doja. Britų ir prancūzų pa
stangos patiems atominiai 
apsiginkluoti privedė prie 
jų konvencionalinių karo 
pajėgų pavojingo sumažini
mo, tačiau nepadidino noro 
pradėti atominį karą. Ko 
trūksta, gana aiškiai pasa
kė paskutinio Kennedy

Macmillano pasitarimo ko
munikatas:

„Prezidentas ir Ministeris 
pirmininkas sutiko, kad tu
rint branduolinį (atominį) 
skydą reikia turėti ir ne 
branduolinį kardą. Tam tik
slui jie sutarė, kad svarbu 
yra padidinti konvencionali
nių jėgų veiksmingumą.’’

Politiškai tai reiškia, kad 
D. Britanija, stengdamasi 
vaidinti didelę atominę ga
lybę padarė tikrai tragišką 
klaidą ne tik todėl, kad iš
leido veltui pinigus, bet ir 
todėl, kad ta iliuzija parė
mė savo užsienio politiką. 
Dabar aišku, kad jai reikė
jo iš pat pradžios prisidėti 
prie Jungtinės Europos stei- 
gimosi, o ne prieš ją kovoti, 
ir vėliau prašytis priimama.

Vokiečių situacija šiame 
vertybių pervertinime yra 
geresnė negu britų ar pran
cūzų dėl to, kad jų didybės 
svajonės nebuvo taip ryš
kiai išreikštos, kaip anų. 
Tiesa, buvęs Adenauerio 
krašto apsaugos ministeris 
J. Strausą reikalavo ir Vo
kietijai atominių ginklų bei 
sprendžiamo žodžio kada 
juos panaudoti, tačiau prieš 
tą savo ministerio pažiūrą 
buvo nusistatę kai kurie 
aukšti vokiečių kariškiai, 
kurie liko savo postuose, o 
Straussas ne. Didžiausias 
šių dienų Vokietijos strate
gas generolas, Heusinger 
dar 1961 m. birželio 30 d. 
pareiškė, kad ko reikia, kad 
sovietams praeitų bent koks 
noras leistis į karines avan
tiūras, — tarp Alpių ir Bal
tijos jūros sutelktų trisde
šimt gerai ginkluotų divizi
jų. Šitas generolas yra nu
sistatęs net prieš mažesnio 
kalibro, atominius — taip • 
vadinamus; taktiškus — 
ginklus, nes jie būtų nau
dingi tik tuo atveju, jei bū
tų panaudoti prieš priešo 
kariuomenę, sutelktą išei
ties pozicijose. Bet tai būtų 
preventyvinis karas, pradė
tas dar prieš priešo puoli
mą, o tokia galimybė NATO

planuose visai nėra numa
tyta ir svarstyta, dėl to, lai
kantis NATO dvasios, ato
miniai ginklai Vokietijai nė
ra būtini. Tokiu būdu tarp 
Washingtono ir Bonnos ge
neralinių štabų nuomonių 
skirtumų nėra.

Kaip dabar paaiškėjo, ir 
pagarsėjęs Der Spiegal 
straipsnis, sukėlęs Adenau
erio vyriausybės krizę, bu
vo iš dalies inspiruotas kai 
kurių vokiečių genštabistų, 
atominio, apsiginki avimo 
priešininkų.. Tą patį, kas 
ten buvo rašyta, pakartojo 
prezidentas Kennedy savo 
pasikalbėjime apie pirmuo
sius du savo prezidentavimo 
metus:

„Mes turime savo kariuo
mene Vakarų Europoje, 
mes ten turime šešias divi
zijas, kas sudaro maždaug 
ketvirtadalį visų turimų 
Vakarų fronte divizijų. Jos 
yra geriausiai apginkluotos. 
Jos (mūąų divizijos) gali 
kautis rytoj, ko negalima 
pasakyti apie kitas’’...

Sutrauktai: 1962 metai, 
išblaškydami D. Britanijos 
ir Prancūzijos iliuzijas apie 
jų tariamą galybę, gali pa
daryti. geros įtakos, būtent 
versti jas susijungti. Atro
do, kaa britai turėtų sustip
rinti savo pastangas įsi
jungti į europinę Bendrąją 
Rinką, o prancūzai mažiau 
jų priėmimui priešintis. De 
Gaulle gali tikėtis mažiau 
Vokietijos paramos savo 
daugiau uždaros katalikiš
kos Europos idealui, nes pa
skutiniame Adenauerio ka
binete įtakingiausios tam 
reikalui pozicijos — užsie
nio ir krašto apsaugos mi
nisterijos — yra protestan
tų, būtent, Gerhard Schroe- 
der'io ir Kai-Uwe von Has- 
sel'io rankose (paskutinysis 
net prūsas), kurie tradici
niai ir kultūriniai yra arti
mesni anglo-saksams kaip 
prancūzams.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO 
DARBAI IR PLANAI

Praėjusiame JAV Kongrese tu
rėtos rezoliucijos Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalu bus įneša
mos naujame Kongrese iš naujo. 
Rezoliucijų autoriai yra pažadė
ję tai atlikti. Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas tikisi šiame Kongre
se rezoliucijų skaičių padvigu
binti ar net patrigubinti. Prieš 
kiek laiko rezoliucijų pradininkas
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Ir šiais metais ”pvie Kū
čių stalo prisimins mums 
prabėgusios dienos, kai šir
dys iš džiaugsmo salo ...” 
(Bronius Sėda). Ir šiais me
tais bus tuščių vietų prie 
to stalo. Ir jūs ir mes pri
siminsime ko ir kodėl prie 
Kūčių stalo trūksta. Palai
kykime tą atmintį gyvą! 
Mes, prie Kūčių stalo taip 
pat prisiminsime netolimos 
praeities palaimas ir dabar
ties skriaudas. Vietoj pa
vergtųjų, laisvieji lietuviai, 
kaip Lietuvos laisvės saulė
tom dienom, lankysis nevar
žomi ir niekeno nesekami 
Piemenėlių Mišiosna, už sa
ve ir už jus;

Švenčių metu lietuviai 
Nemuno krašte bus mūsų 
širdyse ir mintyse. Tiesą 
pasakius, jūsų skriauda — 
mūsų kasdieninis metai iš 
metų rūpestis; Laisvasis lie
tuvis ne tik sielojasi, bet ir 
dirba, kad palikusiems Tė
vynėje būtų laisviau ir ge
riau.

Bes ibaigiančiais metais 
pavergtas lietuvis buvo pri
simintas Amerikos Valsty
bės Sekretoriaus ir JAV 
Kongreso. Jis prisimintas 
Jungtinėse Tautose, Lietu
vių Kultūros Kongrese, Chi
cagoje, ir kitomis progo-

J. Rajeckas

mis. Jis ne tik prisimena
ma, bet ir dirbama, kad se
noji ir amžinai jauna lie
tuvių tauta būtų išvesta iš 
namų nevalios ir kad lie
tuvis vėl laisvas būtų, kaip 
laisvos yra naujagimės Af
rikos tautos.

Laisvųjų lietuvių išeivi
joj : bažnyčios, mokyklos, 
organizacijos, suvažiavimai, 
Maironio minėjimai, menas 
ir spauda dirba ir skelbia 
būsimą Lietuvos prisikėli
mą. Lietuvos Pasiuntinybės 
bei Konsulatai laisvajame 
pasaulyje ir bendrai laisva
sis lietuvis, dirba tik Lie
tuvos prisikėlimui. Toji vil
tis laisvojo lietuvio paguo
da ir siekimas.

Lietuviai studentai šoka Illinois Universiteto Urbanoje tarptautinėje parodoje, įvykusioje gruodžio 7 
ir 8 d.d. Jų šokiai susilaukė didelio pasisekimo. Universitete, kuriame mokosi 25.000 studentų, lietuvių 
yra netoli šimto. Šeši lietuviai yra mokslo personale. Lietuvių skyrių parodoje ir šokių grupę suorga
nizavo Lietuvių Studentų Sąjungos Urbanos skyrius, kurio pirmininku yra Rimas Liaugminas. Šokių gru
pę sudarė 20 šokėjų. Nuotraukoje Šustą šoka (iš kairės) Stasys Ripskis, Rugilė Rigertaitė, Vytas Pal- 
čiauskas, Rima Maskaliūnaitė, Jonas Vaičiulis ir kiti. E. Meškausko nuotrauka

ŠVENTINIAI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS
i. Kajecko, Lietuvos atstovo VVashingtone, žodis j Lietuvą

I

kongresmanas Glen Lipscomb 
kalbėjo Komiteto vadovybės na
riams: "... Juo daugiau turėsite 
rezoliucijų tuo klausimu, tuo leng
viau bus jums bent vieną praves
ti Kongrese. Galite turėti šimtą 
tokių rezoliucijų, ar net dau
giau..."

Komiteto vadovybė buvo suda
riusi specialią komisiją organi
zacinei struktūrai patobulinti, 
organizacijos tinklui išplėsti. Ko
misija turėjo keletą posėdžių. 
Komisijos rekomendacijos bus 
patiektos Direktorių Tarybos po
sėdžiui, kuris įvyks sausio 14 d.

Komitetas pasiryžęs įtraukti į 
visą darbą visas galimas jėgas 
iš lietuvių, latvių, estų ir ame
rikiečių tarpo. I Komitetą įsi
jungia iš viso krašto eilė žymių 
ir įtakingų amerikiečių.

Geros valios lietuviai Rezoliu
cijoms Remti Komiteto darbus ir 
žygius nuoširdžiai rėmė praeity
je. Komiteto vadovybė tikisi, kad 
ir ateityje šio vieneto visi darbai 
susilauks iš JAV lietuvių pilnos 
ir visos galimos paramos. Komi
tetui reikia daugiau darbo rankų. 
Tuo reikalu geros valios lietuviai 
kviečiami atsiliepti, rašant Ko
miteto vicepirmininkui Juliui Jo- 
delei, kuris rūpinasi lietuvių gru
pės reikalais. Jo adresas: Mr. 
Julius Jodelė, 3803 Evans Street, 
Los Angeles 27, California. Visų 
darbų ir žygių įgyvendinimui rei
kia nemaža finansinių resursų. 
Lietuviai, aukodami visiems ki

tiems kilniems tikslams, turėtų 
nepamiršti savo pinigine parama 
ir Rezoliucijoms Remti Komite
tą. Visos aukos siųstinos Komi
teto kasininkui: Mr. George A. 
Petrauskas, 3442 Madera Avė., 
Los Angeles 39, California.

Komiteto vadovybė linki vi
siems lietuviams, kurie tik vie
nokiu ar kitokiu būdu rėmė iki 
šiol Rezoliucijoms Remti Komi
teto darbus ir žygius, tikrai lai
mingų 1963 Metų.

Lietuvių spaudos atstovai Hollywoode su kino ir televizijos akto
riais. Nuotraukoje iš kairės: J. Kaributas,televizijos aktorius Har- 
gitay, L. Žilevičiūtė ir televizijos aktorius F. Bushman.

L. Kančausko nuotrauka

z

Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga giliai nuo
širdžiai jus sveikinu. Lin
kiu jums kantrybės, ištver
mės ir nepalaužiamos vil
ties. Nes, maironiškai ta
riant, „kaip begyvent ir 
kentėt be vilties?”

Mielieji Tautiečiai, būki
te tikri, anksčiau, ar vėliau 
mūsų bus išauštantys me
tai. Teisingumas laimės Ne
muno krašte, kaip jis laimi 
Afrikos žemyne.

Te Betliejaus Kūdikėlis 
palengvina visų mūsų skau
smą ir suteikia, kad ir pa
vergtam lietuviui galimai 
greičiau laisva diena išauš
tų.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

prekė 
rinkoj 
diena 
gyve-

• Sovietų povandeniniai 
laivai, leidę save fotogra
fuoti JAV lėktuvams, pasi
rodė bevaidiną atominius 
variklius. Nelaiku ir nevie
toje jie buvo iškilę prisi
pildyti savo diselinius mo
torus kuru iš sovietinių 
tanklaivių. Tų povandeni
nių laivų kapitonai gali nu
kentėti ...

• „Karščiausia” 
Maskvos juodojoj 
yra knyga „Viena 
Ivano Denjsovičiaus
nimo”, kur aprašomi įspū
džiai iš sovietų koncentraci
jos stovyklų gyvenimo. Ta 
knyga buvo išleista, kad 
pasmerkti' Stalino eros žiau
rumus. Knygos kaina —100 
rublių. Gi žurnalas Novi 
Mir, spausdinąs tos knygos 
santrauką, gaunamas už 10 
rublių. (Oficiali kaina 77 
kapeikos).

• Šveicarija, išsilaikiusi 
neutrali per abu pasaulinius 
karus, po ilgų svarstymų 
nutarė įstoti į Europos 16 
valstybių Tarybą, siekian
čią laipsniško politinio susi
jungimo. Šveicarija vis dar 
nepriklauso JTO.
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PASIRUOSIMAS VYKTI į KREMLIŲ
Reikėjo apsispręsti: paspausti 

ranką ar netekti kompartijos ma
lonės? J. Paleckio, iškamšinio 
prezidento vadovaujami, 20 Aukš- 
čiausios Tarybos narių turėjom 
vykti į Maskvą padėkoti Sovietų 
Rusijai už Lietuvos "išlaisvini
mą" ir prašyti priimamais į So
vietų Sąjungą. Be to, buvo paty
lomis kompartijos kalbama, kad 
reikės ypač padėkoti "genialiajam 
vadui, tauty išlaisvintojui "Stali
nui. Tai buvo sugestija M.A. Sus- 
lovo, kuris Kremliuje, paties Sta
lino vardu,tvarkė Pabaltijo, ypač 
Lietuvos, reikalus. Suslovasper
davė smulkų įsakymą, kas turi 
delegaciją sudaryti, kokias dova
nas atvežti, kaip bus delegatai pri
statyti Stalinui ir ką kuris turės 
kalbėti. Lietuvoje delegacijos su
darymo reikalais rūpinosi mas k- 
viniai V. S. Dekanozovir Pozdnia- 
kov, o iš Lietuvos-kompartijos A. 
Meskupas, K. Preikšas ir, žino
ma, pats kompartijos pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus.

Tai buvo liepos mėn. pabaigoje 
1940 m. Mane pasišaukęs A. Mes
kup smulkiai nupasakojo kaip, ką 
teks man atlikti Maskvoje. Pri
stačius delegaciją Stalinui, man 
teks keletą žodžių pasakyti Lie
tuvos rašytojų vardu. Bus Krem
liuje iškilmingas balius, kur mus 
vaišins pats Vasirijonovičius! 
Prie stalo jau numatytos vietos. 
Parodė planą kaip, kur susės. Aš 
turėsiu progą, antroj pusėj stalo 
sėdėdamas, pasikalbėti su Stali
nu (žinoma, jeigu Stalinas turės 
laiko ir malonės mane prakalbin
ti). Reik būti pasiruošusiam, nes 
Stalinui įteiktam sąraše kiekvie
nas delegacijos narys daugiau ar 
mažiau apibūdintas. Stalinas do
misi Lietuvos delegatais. Apie 
Lietuvą, kaip Vokietijos tiesiogi
nį kaimyną, Kremlius gerai in
formuotas, tuo pačiu ir -- Stali
nas.

"Nėra ką ir kalbėti, kad patek 
ti į delegaciją yra didelė garbė," 
dėstė Meskup, Maskvoje gerai įsi
tvirtinęs, senas kompartietis ir 
taip surusėjęs Lietuvos žydas, 
kad net visus ryšius nutraukė 
su giminėmis. Kaip ir M. Cho
dosaitė, turtingo Lietuvos pirklio 
duktė, iškilusi Maskvoje iki 
Tarptautinio Internacionalo Jauni

* Iš netrukus angliškai pasiro
dančios knygos: "We will būry 
you".

nimo sekcijos sekretoriaus, atsi
žadėjusi tėvų, kaip reakcionierių, 
-kapitalistų.

Nors aš dar nebuvau davęs ga
lutino sutikimo J. Paleckiui, ku
ris oficialiai ėjo delegacijos pir
mininko pareigas, bet Meskup bu
vo tikras mano sutikimu. Jis gal 
suspėsiąs dar kartą su manim pa
sikalbėti, bet dėl viso ko paaiš
kino ir saugumo priemones. Jis 
pasakė, kad NKVD gavusi žinių 
apie galimą atentatą prieš dele
gacijos narius. Nors mano butas 
saugomas dieną ir naktį, bet pata
rė vėlai neišeiti iš namų. Važi
nėti daugiausia automobiliu. Veng
ti žmonių susikimšimo gatvėje.

Priėjo prie procedūros Krem
liuje. Kaip jau man, tur būt, esą 
žinoma, Stalinas yra labai rūpes
tingai saugomas. Nors jis visų 
mylimas ir visi sutinka. kad po 
Lenino Sovietų Sąjunga rado ne
pavaduojamai didelį ir visų my
limą vadą, bet saugumas labai 
rūpestingas. Lagamine neturi bū
ti jokio peilio, net manikiūro įna
gio. Einant per koridorių Krem
liuje, delegatai gal būt bus per
šviesti jiems nepastebint. Bus 
vadovai, kurie praves delegaciją 
tam tikra tvarka, tad reik griež
tai laikytis vadovų nurodymų. Mu
sų lagaminai ir portfeliai bus ve
žami atskirai. Visų delegatų la
gaminus neš tam paskirti vyrai 
(NKVD-istai).

Meskup buvo pakilioj nuotaikoj. 
Viskas vyko gerai. Poetė Salo
mėja Neris parašys Stalino gar
bei šaunią poemą. Tokios nė lat
viai, nė estai tur būt nesukurs, 
nors jie kažką ruošia. Tai žino
ma Lietuvos kompartijai, nes, 
nors latviai ir estai slepia, ką 
jie veš Kremliui, bet tam tikri 
žinovai šnipai išuostė. Kremliuje 
labai mėgiamos dovanos. Lietu
vos rankdarbių specialistai paga
mins linines staltieses, rankš
luosčius Stalinui. Odos išdirbi
nių ruošiamos dovanos Stalino 
artimiems bendradarbiams M.A. 
Suslovui, Molotovui, Chruščio
vui. Tautiniais drabužiais apreng
tos lėlės bus dovanojamos mar
šalui Vorošilovui, Budionui ir ki
tiems. Viskas kolei kas slepia
ma, kad kaimynai nesužinotų.

Meskup žinojo Kremliaus pa
pročius. Nuo senų laikų rusai gar
sūs savo dovanomis jų pavergė
jams. Jie klūpodami nešė dova
nas totorių Kanams, jie nuosta-

tik tris didelius vyrus. Petrą Pir
mąjį, mokslininką Lomonosovą ir 
Romanovų dinastijos produktą 
Rasputiną/Stalinas Baltrušaičiui 
išreiškęs abejonę rusų menta
litetu komunizmą kuriant. Tuo 
gal būt, Stalinas norėjęs patei
sinti didžiausias skerdynes, ku
rios buvo nukreiptos daugiausia 
prieš žydus ir didžiarusius-na
cionalistus. Stalinas supratęs, 
kad didžiarusiai-šovinistai anks
čiau ar vėliau užviešpatausią 
partijoj, tuo pačiu įkinkydami pa
saulinę komunizmo revoliuciją į 
rusiško imperializmo troiką.

Rusijoje buvo kalbama, kad Ru
sijos revoliuciją įvykdė žydai, 
gruzinai ir latviai. Patys rusai 
buvo juoda, rusti masė, išsipio- 
vusi tarpusavyje, skerdusi vadų 
nurodytus žmones, besiblaškanti 
laukinės brutalios azijatiškos jė
gos apsvaiginta ir totorių, hunų 
tironiją taip talentingai įsisavi
nusi.

sius. Šie pastarieji buvo Chruš
čiovo šnipai, kurie sekė draugų 
žingsnius ir.buvo gatavi viskam. 
Stalinas neapsirikęs, patikėda
mas Chruščiovui Maskvos mies
to ir sekretorijato išvalymą.

Pasakojo anekdotą. Kartą 
Chruščiovas Maskvos gatvėje su 
tikęs kirpėją su didele knyga po 
ranka. Sustabdytas kirpėjas aiš
kinęs, kad tą knygą naudojąs ta
bakui susukti, kaip rūkomąjį po
pierių. Chruščiovą sunku apgau
ti. Jis tuoj pastebėjęs antraštę 
"Žizn za Caria" Chruščiovas pra
nešė Stalinui, kad tardomasis 
kirpėjas prisipažinęs parašęs re
akcionierišką operą "žiznjza Ca
ria." Tu, Nikita, apvalyk Mask
vą nuo tokių kompozitorių ir me
lagių kaip Šostakovičius, kuris ne
seniai man tvirtino, kad "Žiznj 
za Caria" parašęs Glinka.

-

kompartiečiai, kol
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biu nuolankumu taikėsi hunams, 
iš kurių pasisavino kerštingumą, 
žiaurumą ir klastą. Kremlius da
bar norėjo pats vergų nuolanku
mo ir dovanų. Tai gerai suprato 
suslovai, sniečkai, meskupai.

Meskup pasakojo, kartą kazbe- 
kai atnešę Stalinui du labai pui
kius kilimus. Jų delegacijos va
dovas tris kartus atsiklaupęs tren
kęs galvą į kilimą, -- minkštas 
kilimas, galvos neužgavo. Vienas 
tų kilimų esąs Stalino miegama
jame. Ten pusė naktinės šliurės 
nuskęsta minkštam, storam ki
lime.

Po to pasikalbėjimo aš tvirtai 
nutariau Stalinui rankos nespaus
ti. Bet atsisakyti buvo ne lengva. 
Kompartijos parinkimas į tokią 
garbingą misiją turėjo būti vyk
domas. Aš nutariau susirgti. Bet 
prieš pat delegacijos išvykimą 
paskambinau Preikšui."Tai negali 
būti! Jūs supraskit ką tai reiškia! 
Nors ir sergant, juk mus gali ly
dėti net keli daktarai. Patogiam 
vagone. Galima panaudoti ir lėk
tuvą."

Preikšas pasiūlė tuojau atsiųs
ti daktarą, kuris nustatys kiek pa
vojinga liga. Aš aiškinau, kad ir 
pačiai delegacijai bus nepatogu su 
ligoniu tampytis. Ilgi ar trumpi 
paaiškinimai nieko nepadėjo- 
Preikšas suprato ligą ir padėjo 
telefoną. Kad už tai nenukentė
jau, savotiška istorija. Trumpai 
kalbant, Lietuvos kompartija sten
gėsi savo nepasisekimus slėpti. 
Mane nubaudus už atsisakymą, 
būtų paaiškėję, kad ne taip jau 
sklandžiai sudaryta delegacija. 
Man žinoma, kad du į delegaciją 
kviesti irgi atsisakė. Preikšas 
kitą dieną paskambino, kad kom
partija nutarusi palikti mane ra
mybėje, nes ligai susikompli
kavus būsią daug nepatogumų.

Lietuvos
buvo Lietuva nepriklausoma,bū
dami Maskvoje, naudojosi ypatin
ga Stalino malone. Ypač artimi 
buvo Sniečkus, Preikšas, Mes
kup, Chodosaitė. Jie, nepriklau
sydami Kremliaus rusiškai ar 
žydiškai ar tarptautiniai grupei 
kompartijoje, Stalino buvo nau
dojami kaip jo paties asmeniniai 
funkcionieriai. Dauguma mokė
dami vokiškai, buvo tampriai 
įjungti į Vokietijos pogrindžio 
veiklą. Preikšas buvo pietų Ame
rikos, Ispanijos reikalų patikėti
nis, Chodosaitė Balkanų sekcijai. 
Taip pat buvo Stalino dispozici
joje ir Latvijos, Estijos kompar
tiečiai, atsidūrę Maskvoje. Gal 
būt paties Stalino noru, Pabalti
jo kompartiečiai Maskvoje buvo 
traktuojami kaip jam ištikimiau
si iš mažų tautų, nepavojingi tal
kininkai. Patys didžiarusiai ne
mėgo Stalino patikėtinių, nes 
Kremliuje jau buvo susiforma
vęs ir didžiarusių blokas, ku
riam priklausė Zdanovas, Molo
tovas, Andrejevas ir kiti. Pas
tarasis, buvo skaitomas didžiau 
siu oportunistu, teoretiko aure
ole apsisupusiu Stalino slaptu pa
tikėtiniu. Po Trockio pabėgimo 
ir kovos prieš Staliną, žydų įta
kai sumažėjus, didžiarusiai ypač 
pagriežtino kovą su žydais. Stali
nas turėjo nusileisti, įtraukda
mas į Internacionalą ir arti Krem
liaus visą eilę gruzinų, bulgarų, 
jugoslavų, pabaltiečių. Tuo pačiu 
išlygindamas žydų paramos nete
kimą -- prieš didžiarusius.

Jurgis Baltrušaitis, Staliną ge
rai pažinęs, 1939 m. man pasako
jo, kad Stalinas buvęs susirūpi
nęs didžiarusių nacionalizmu. Jis 
kartą išsitaręs, kad komunizmo 
išsigimimas galimas rusų nacio
nalizmo augime.1937 valymų metu 
Stalinas pasakęs. "Rusija turėjo

Baltrušaitis pasakojo Maksimo 
Gorkio žuvimo priežastis. Gorkis 
pasidaręs Stalinui kliuvinys. Jis 
dar nuo Lenino laikų turėjęs di
delę įtaką Kremliuje. Gorkis tūks
tančius išgelbėjęs revoliucijos 
terore asmeniškai ir raštu kreip
damasis į Leniną. Leninas, te
roro mašinos pionierius Rusijo
je, norėjęs susidaryti ir gailes
tingo valdovo aureolę. Tam labai 
tiko Gorkis, kuris išgelbėtoms 
nuo duobės aukoms. nesvyruo
damas pasakydavęs, kad gerasis 
Iljičius pasigailėjęs. (Nors ir 
Iljičius - Leninas ir Gorkis ne
siteikė žinoti, kad revoliucijos- 
Lenino, Trockio užkurtas tero
ras yra pats didysis kaltininkas 
milijonų Rusijos ir pavergtųjų 
tautų aukų. Ir, kad pašalinus di
džiuosius kaltininkus -- Leniną, 
Trockį, Dzeržinskį nebereikėtų 
ir Gorkio geradarysčių).

Kurį laiką ir Stalinas naudo
jęsis Gorkio pastangomis išgel
bėti kai kuriuos žudomus ar pū
domus kalėjimuose ir gėrėdama
sis Gorkio pasakėlėmis apiegai- 
lestingąjį Vasirijonovičių. Bet 
atėjus valymui, Gorkis nenorėjo 
ar negalėjo suprasti paties valy
mo tikslo. Išnaikinti revoliucijos 
smegenis, ir charakterius, kurie 
buvo žymiai pranašesni už Stali
ną ir jo pakalikus. Maksimas 
Gorkis buvo pasišovęs gelbėti 
Buchariną, jo manymu, patį ver
tingiausią Lenino "evangelijos Po 
vilą". Iš kitos pusės, didžiaru
siai, kurie jau pradėjo telktis 
Kremliuje, tikėjęsi iš Gorkio pa
ramos. Bet Gorkis nuėjęs su 
internacionalistais, Ainovjevu, 
Bucharinu, Radėku.

Didysis Stalino talkininkas Be
rija, o taip pat Molotovas, Vo- 
rošilovas, Chruščiovas ir kiti, 
patys gerieji stalinistai, patylo
mis pritarę Grdkio prašalini - 
mui, laukiant galutinų rezultatų 
milžiniško Stalino plano: padėti 
Rusiją ir pavergtąsias tautas po 
kompartijos ir savo padu.

Višinskis, Vorošilovas, Molo
tovas, Chruščiovas, nelaukdami 
teismų pabaigos, prisijungę prie 
Stalino besąlyginiai. Ir jie apkal
tinę kalės ir pasiutusio šuns vai
kais bucharinistus zinovjevinin- 
kus, kurie "nunuodijędidijį rašy
toją ir humanistą Gorkį/ Nors 
patys gerai žinoję, kad Stalino 
įsakymu įrengtoje ligoninėje 
Gorkis miręs nuo NKVD paruoš
tų nuodų. Tai matyt, išgąsdinę 
ir ant tvoros sėdėjusius, nes su
pratę, kad Stalino rankai joks kir
vis nepersunkus. Chruščiovui, 
kaip Ukrainos terore išbandytam, 
buvo pavestas Maskvos miesto 
kompartijos apvalymas. Ir čia 
Chruščiovas pasirodęs vertu pa
sitikėjimo. Jis be atodairos nai
kinęs savo buvusius ar galimus 
priešus, ir pagal Stalino mokyk
lą susiskirstęs komunistus į ge
rus, geresnius ir pačius geriau-

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
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BRANGIOS DOVANOS
Tremtiniai iš Kubos, jų šeimos, motinos, žmonos, 

broliai ir seserys, pasruvo džiaugsmo ašarose, susilaukę 
grįžtant nelaimingosios invazijos metu nelaisvėn pakliu
vusius. Laikraščių pranešimus sekant, Kubos diktatorius 
Fidel Castro, savo nepaprastame ”geros širdies” tone, 
sugebėjo dar ir ”Kalėdų priedą” didesnei savo garbei iš- 
kombinuoti: paleis jis emigracijon apie 1000 belaisvių 
artimųjų, tebegyvenusių Kuboje.

Tol, kol kalbama apie pavienių tragedijos paliestų 
šeimų džiaugsmą, žmoniškumas verstų džiaugtis kartu 
su jais. Lygiai, kaip tektų džiaugtis priemonėmis, kurių 
ėmėsi JAV vyriausybės organai ir privačios įmonės, su
darę sąlygas (60 mil. dolerių) tam džiaugsmui įgyven
dinti.

Tokiu momentu vargu ar kas svarsto principines to
kių „dovanų” išvadas, pasėkas to precedento ir žmoniš
kumo visuotinumą. Tai yra atskiras, ne taip dažnai pasi
taikąs gyvenime įvykis. Jau nedaug kas beabejoja, kad 
tos dovanos kaina vargu ar atlygina klaidas, padarytas 
invazijos Kubon metu. Ir jei tą įvykį nelydėtų kaltės 
jausmas, kažin, ar nebūtų suabejota tos kainos verte.

Netenka abejoti, kad baigus šluostyti paskutinę 
džiaugsmo ašarą Miami aerodrome, pabudus iš jautrios 
šeimos jausmų ekstazės, iškils barzdotas Kalėdų senis, 
vardu Fidel Castro. Likęs savo soste, tas Maskvos kuni
gaikštis, kurį laiką džiaugsis laimėjęs. Laimėjęs nusikra
čius 1000 kalinių, kuriuos dabar turės maitinti JAV iždas, 
dar 1000 jų artimųjų, kurie nebekels nerimo ir paleng
vins saugumo organų darbą Kuboje. Tam tikri propa
gandos ruporai skelbs taikos ir žmoniškumo laimėjimus, 
kredituojant maskvinės politikos „siekius” — taika, tai
ka, taika ...

Tai tie patys žodžiai, kuriais Chruščiovas išsiteisino 
Maskvoje dėl atsitraukimo iš Kubos keliais lėktuvais ir 
atominių ginklų bazėmis. Bet išgelbėjo jis komunizmo 
lizdą, kuriame toliau galės ramiai veistis greitai besivei- 
siančios komunizmo bacilos.

Laimėtos laisvei 2090 dūšių. Paliekama status quo 
milijonams toliau kentėti.

Savo laiku, Lietuvos vyriausybės atstovui kreipian
tis į Didž. Britanijos atstovą dėl eventualios pagalbos pa
vojaus atveju, buvo atsakyta, jog Lietuva toli nuo kelio 
į Indiją... Kalbos apie visuotiną taiką, žmoniškumą, 
laisvę randamos memorandumuose, rezoliucijose. Bet ke
lias į Indiją dar labiau susiaurėjo, o kelias į Karibų jūrą 
tiek platus, kad pasiekti galima ir Kubą aplenkus.

Kol rusiškosios ekspansijos keliai „gerais norais” 
grįsti („taikos ir geros valios” norais...), kol dar ne
įmanoma įrodyti tų kelių klastingumo ir pavojų tiems, 
kuriems rūpi savas rytojus, o ne būsimų kartų, tol mili
jonai vergų ir belaisvių lauks Kalėdų dovanos made in 
Moscow — packed in Kuba.

Sibiras yra vergijos sąvoka. Maskva yra simbolis 
ekspansijos ir „taikaus sugyvenimo” neatskiriamas ob
jektas. Tų visų „simbolių” nustojus, vargu ar pasaulis 
mokėtų gyventi, ir tvarkytis. Gal geriau ir yra paieškoti 
naujų partnerių Veneroje ar mėnulyje ...

Precedentas jausmingas ir gražus Kalėdų momen
tui. Ne veltui jis ir taikytas tam laiko tar-pui, kada žmo
nės jautriai išgyvena dovanos džiaugsmą. Bet džiaugs
mas privalo išplaukti iš geros valios, šiuo atveju džiaugs
mą lydi suktas ir žmoniškumui tolimas propagandinis 
gestas, .nepanaikinąs nei vergijos, nei vertintinas laimė
jimu tikrąjam žmoniškumui. Tai dar viena ašara didžio
joj vergijos ašarų jūroje. (j.č.)

Lietuviai studentai šoka Illinois Universiteto Urbanoje tarptautinėje parodoje, gruodžio 7 ir 8 d. 
Nuotraukoje iš kairės: Dalė Ažubalytė, Vitas Užgiris, Ina Užgirienė, Stasys Ripskis.

E. Meškausko nuotrauka

LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS IR JO RŪPESČIAI [2] A- MAŽIULIS

Ne vaikai kalti, bet tėvai...

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Draugui atsisakius spausdinti, 
prašome šį mūsų viešą pareiš
kimą įdėti Dirvoje.

V. Zalatorius

Gruodžio 12 d. Drauge įdėtas 
pranešimas apie tariamą persis
kirstymą pareigomis Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apylinkės 
valdyboje. Pranešimas buvo pa
sirašytas "Valdybos koresp.". 
Pranešėjas tvirtino, kad "persi
skirstymo" posėdyje 1962. XII. 
6. be kitų dalyvavo J. Vasaitis 
ir V. Zalatorius.

Turime pareikšti, kad:
1. Mes tokiame posėdyje neda

lyvavome. Gruodžio 6 d. dr. F. 
Kauno kabinete, jo iniciatyva, bu
vo sušauktas "pusiau oficialus 
pasikalbėjimas" apylinkės valdy
bos nesklandumams pašalinti.

2. Tą pasikalbėjimą negalima 
vadinti valdybos posėdžiu, nes 
pagal JAV LB Garbės teismo 
sprendimą, paskelbtą 1962. XI. 
26., "LB apylinkės valdybos po
sėdžius kviečia v-bos pirminin
kas arba jo įgaliotas valdybos na
rys". Bendruomenės įstatai taip 
pat. sako, kad "posėdis teisėtas, 
... kai jame dalyvauja dauguma 
valdybos narių su pirmininku ar
ba jo įgaliotu valdybos nariu."

Teisėtas valdybos pirmininkas 
A. Juškevičius tame pasikalbėji
me nedalyvavo ir nieko neįgaliojo 
jam šaukti ar pravesti. Valdybos 
"persiskirstymas pareigomis",

kuris vyko prieš gaunant Garbės 
teismo sprendimą, negali būti lai
komas teisėtas, nes buvo daro
mas be. G. teismo nurodyto "svar
baus reikalo”. Todėl G. teismo 
sprendimo gavimo metu teisėtu 
valdybos pirmininku turi būti lai
komas A. Juškevičius.•i

3. Valdybos informacijos vedė
jas yra V. Zalatorius ir su pasi
rašiusiu "Valdybos koresp." nie
ko bendro neturi.

Norime tap pat paaiškinti, kad 
tvirtinimas tame pat pranešime, 
jog valdybos pirmininkas Juške
vičius atsistatydino iš savo pa
reigų, yra neteisingas. Juškevi
čius, tiesa, š.m. balandžio 28 d. 
buvo padavęs sekretorei atsista
tydinimo raštą, bet jį tuoj pat at
šaukė, dar prieš patenkant tai ži
niai į posėdį. Dėl to, pagal lapkri
čio 26 d. G. teismo terminą "for
maliai" Juškevičius nėra atsis
tatydinęs. Tai patvirtina dar ir 
ta aplinkybė, kad po to tariamo 
"atsistatydinimo" pirm. Juške
vičius sušaukė keturius teisėtus 
posėdžius, nė vienam valdybos 
nariui nekeliant jo atsistatydi
nimo klausimo, o tik keliems na
riams reikalaujant persiskirstyti 
pareigomis, nenurodant priežas
ties. Net ir G. teismo rastas yra 
adresuotas "Pirmin. p. A. Juške
vičiui ir kitiems."

Kadangi dalis Cicero apylinkės 
valdybos narių sąmoningai veikia 
už organizacijos įstatųir G. teis
mo ribų, kreipiamės į apylinkės 
revizijos komisiją, kad ji, pagal 
B-nės įstatų 11-tą paragrafą, kuo 
greičiau sušauktų apylinkės susi
rinkimą valdybos ginčui likviduo
ti.

J. Vasaitis 
Vicepirmininkas 

V. Zalatorius 
Inform. vedėjas

Ir, man rodos, kad šis nepap
rastas tėvų noras taupyti ir bus 
viena priežastis neleisti vaikų į 
lituanistinę mokyklą, kur jie ga
lėtų geriau pramokti lietuvių kal
bos ir rašto. Būdinga, kad šis tau
pymas prasidėjo kaip tik tų tar
pe, kurie Lietuvoje mokslus bai
gė, kurie tada parodė didelio po
linkio visiems civilizacijos po
reikiams, kurie jau šeimose kar
tais išgirsdavo miesčioniškai pa
taisytą Jonelio Durnelio pasaką: 
"Buvo tėvo trys sūnūs: du protin
gi (gydytojasj inžinierius, teisi
ninkas) ir trečias kvailutis --lie 
tuvių k. mokytojas..."

Ir dabar visoks taupymas kaip 
tik atėjo iš praktiškųjų, t.y. pi

nigingųjų šeimų (pvz., viena in
žinieriaus šeima jau keli metai 
nebeprenumeruoja jokio lietuviš
ko laikraščio; anksčiau dar gau
davo Draugo šeštadieninį priedą, 
bet ir to atsisakė, kai gavo sąs
kaitą mokėti; paskutiniu metu 
girdėjau, kad ir iš lietuvių in
žinierių skyriaus pasitraukė, nes 
nario mokestis perdidelis, antra, 
priklausant amerikiečių inžinie
rių d-jai, taigi "išplaukusį pla
čiuosius vandenis", jo žmonos 
žodžiais, "nebepatogu" su že
mesniais maišytis!) Tačiau vi
soks toks taupymas lituanistinei 
mokyklai, kiek jau žinau, atsuka 
antrą labai netaupią pusę -- su
taupytas doleris lituanistinei 
mokyklai ir vaikas tik dėl taupu
mo valęs gatvėje batus, šiandieną 
jau įrašydintas į miesto jauname- 
čių nusikaltėlių tarpą. Todėl ar 
sutaupė tie keli tėvai, kai jų vai
kai, paleisti šeštadienio laisvei

prie visų gatvės kampų pačių tė
vų yra skatinami draugauti tik su 
svetimaisiais, šiandien žinomi 
šio miesto tam tikroms įstai
goms, kai patenka mieste poli
cijai už automobilių vogimą ar

kai kalbant, arba dar geriau -- 
pamatai rašant, kai paimi jų raš
to darbus. Tuomet jau nedvejo
damas pasakysi, kurie tų moki
nių namuose su tėvais kalba tik 
lietuviškai, kurie su jais grynu

SENIEJI METAI - TEN...
R -č iukui

Senieji metai — ten, Naujieji — čia 
Atūžia, atkeliauja su nakčia, 
Nustumdami šalyn senuosius.
Atsimeni ką veikėme tada ...

Tu ... ir aš ?!

Atgimsta praeities vaizddi, 
Supančiota dvasia nerimsta — 
Norėtųsi paklaidžioti takais, 
Kur vaikščiojom kadai drauge ...

Tu... ir aš.

Savos šalies širdis pasilgo kvapo, 
Kur rogės skina kelią, sniegas girgžda — 
Naktimis skraido- aitvarai, -
Kur Grigo ratais džiaugėmės bendrai...

Tu.,., ir aš.

V. P.

ATITAISYMAS

Dirvos Nr. 143 (gruodžio 12 d.) 
pasikalbėjime su prof. J. Žile
vičium, kalbant apie mūsų muzi
kų nuopelnus, paskutinėje pastrai
poje turėjo būti:

-- Prie esamų sąlygų, reikia 
pripažinti, kad nudirbamas dide
lis darbas. Kai kurie kompozito
riai, kaip J. Gaidelis, J. Kačins
kas, Tėv. Br. Markaitis, S.J., 
prof. V. Jakubėnas, net stebuk
lus daro, su savo kūriniais išei
dami į pasaulinę rinką...

merginų užkabinėjimą ir t.t. Ne
teigiu, kad visi tokie yra, kurie 
nelankė mūsų lituanistinės mo
kyklos, bet, manau, visi su mani
mi sutiks, kad ir pusė gatvinės 
dienos atimta paaugliui ir bręs
tančiam jaunuoliui yra vis tik vai
ko auklėjime reikšminga aplamai 
(pvz. miestų statistika prikiša
mai rodo, kad gatvėje vaikų sužei
džiama daugiausia šeštadieniais, 
nes tuo metu moterys, turi daug, 
rūpesčių apsipirkti, susitvarkyti.) 
Jei norime savo vaikus apsaugo
ti nuo nusikaltimų ir sužeidimų, 
a r ši pr eventyvinė nusikaltimams 
priemonė neverta daugiau pinigo, 
kiek mokame lituanistinei mo
kyklai?

Tėvų nulietuvėjimas (imk pla- 
čiausiąja prasme) labai ryškus, 
kai girdi savo mokinius lietuviš-

žargonu šnekasi, kur gal tėvai iš 
jų anglų k. mokosi ar net tarpu 
savęs bando kalbėti angliškai, 
kur viso švietimosi versmė tele
vizija... Kiekvienas vaikas geriau
siai atspindi savo-namus, savo 
tėvus, ypač motinas. Tokią šeimą 
geriausia atspindi mums kasdie
niški rašto sakiniai: "Kiškis bėgti 
mishkoję", arba "Šo lojo (su no
sine galinis o!) žmoge” (Šuo lo
jo žmogų) ir t.t. Tai sakiniai tų 
vaikų, kurie jau kelis metus lan
ko tėvo atvežami lituanistinę mo
kyklą, bet motinos, neigiančios 
toje pat šeimoje lietuvių k. reika
lą, visą laisvalaikį skiriančios 
televizijai ir pan. Ir, žinoma, kas 
tuo tarpu lengviausia, galima kal
tinti mokytojai, teisinantis, kad 
dar mes leidžiame savo vaikus į 
lituanistinę mokyklą, bet čia jų

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs* 
kaitas.

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chorterod and Suparvised by the Unitad Statas Gavernmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phane: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Fra*.

nieko nebeišmoko, vienas tik gy
vas pinigas...

Taip, galima kaltinti, bet ar jie 
kalti? Ką gali daug padaryti vien 
tik mokytojas,, tegu ir pats ge
riausias, kokį mes įsivaizduotu
me, jei tas mokytojas vaiką ma
to tik 4 vai. savaitėje ir didžiau
siomis pastangomis šiaip taip iš
reikalauja kalbėti ir atsakinėti lie
tuviškai. Ką gali bepadaryti viena 
mokykla, jei vaikas, namo parė
jęs, likusį metą tik žiūrės tele
vizijos ("šeštadienis vaiko lais
valaikis"), su tėvais kalbės ang
liškai ar lietuvių k. žargonu? Ką 
padarys tik vienas mokytojas, jei 
tėvams vaiko lietuvių k. visai ne
rūpi, jei šeimoje motina ją nie
kina ir su pasitenkinimu pasako
ja savo draugėms, kad vaikas jau 
nebežino, kaip lietuviškai ”do- 
gis", kai ta pati motina, su ku
ria dar šio amžiaus vaikas dau
giausia susiduria, jau pati kalba: 
"klyninom kičeną", "pentinom na 
mus”, "vaikai, išklyninkit sinką ir 
tada eikit vačint televiženą"... 
Tai sakiniai tos motinos, su ku
ria susitikdavome Vytauto D. Uni' 
versitete. Todėl ar taip motinai, 
pabrėžiu motinai, nulietuvė- 
jus, galima vien tik mokykloje pra
mokyti vaikas padoriai lietuvių 
k., tegu atsako tos pačios moti
nos, kurios išdavė savo seneles, 
prie ratelio išmokiusias jų moti
nas lietuviškai skaityti. Tegu šį 
savo šeimų nulietuvėjimą per
mąsto kiekvienas sau, kuris dar 
pirmomis tremties dienomis 
garsiais visur šaukė: nors ir kas 
bus, bet mes ir mūsų šeimos ne- 
nulietuvės! Deja, užteko tik iš
sklisti kiek laisvės krašte, pagai- 
lome pinigo ir panorome "išplauk
ti į plačiuosius vandenis", nebe
užteko valios būti lietuviais.

Mūsų pasroviškumas ir lietu
viškumo veidmainiškumas ryš
kėja iš tokių "prošvaisčių". Pvz., 
viena skautų veikėja, visur "mirš
tanti" už lietuviškumą, vis tik 
nebeįstengė mokyklinio amžiaus 
savo dukrai nupirkti lietuviš
kos maldaknygės, nors jos po
reikiams visai tinka ir su litur
ginėmis mišiomis Vokietijoje 
leistasis maldynas (jis dar čia ne 
išpirktas), ir kun. prof. St. Ylos 
SVEIKA MARIJA. Tai kiek lie
tuviškosios sąmonės turės ne tik 
jos dukra, bet ir tos, kurioms ji 
apie tą lietuviškumą kalba? Ar jos 
globojamosios skautukės nepa
matys šios veidmainystės, kai vi
sokiai veidmainystei vaikų ir jau
nimo sąžinė daug jautresnė? To
dėl, kaip dabar aiškėja, ir tos 
vietos skaučių tarpe "oficialia” 
pokalbių kalba virtusi anglų k., 
ar kartais nėra šios ar panašios 
veidmainystės išdava?

Papildant --ne tik su skautė
mis blogai, bet ir su kitomis ne
geriau. Prieš kelis metus susiro- 
viau su viena studente ateitininke, 
globojusia moksleives, kuri atsi
vežė, tiesa, ne anglišką, bet pran
cūzišką maldaknygę. Ir šiandien, 
man atrodo nežiūrint ar daug tė
vai tiki, ar mažai, bet tiek vaikų, 
tiek jų pačių maldaknygė turi bū
ti lietuviška, o svetima kalba 
maldaknygė ir tampa ta maža sro
vele, kuri vieną dieną pragraužia 
visus pylimus.

Arba vėl, tėvai gana rūpestin
gi lietuviai, inžinierius ir, rodos, 
ponia hmanitarė. Žiūriu, kelintą 
kartą su mažais vaikais atvažiuo
ja į paskutines, angliškas pamal
das su anglų k. pamokslu. Aš ne
žinau, kaip toks tėvas suderina 
savo elgesį su lietuviškumu (vai
kai mūsų lituanistinėje, m-loje), 
kai vaikas iš vaikystės pratina
mas į svetimas pamaldas su sve
timu pamokslu, kai vaikas žino, 
kad bažnyčioje būna pamaldos ir 
su lietuvišku pamokslu. Tie, ku
rie kada nors skaitė vaiko ir ap
lamai psichologijos klausimais, 
visi gal prisiminsime, kad vaikys - 
tės vaizdai ir sakiniai išnyra vė
liau iš pasąmonės, ir kartais la
bai lemtingai. Todėl ar toks tėvų 
elgesys vieną dieną, brendimo 
metu ir kartu tautinio apsispren
dimo metu, neiškils iš pasąmo
nės tokiu spaudimu, kad tos pa
neigtos lietuviškosios pamaldos 
su lietuviškuoju pamokslu ir li
tuanistinę m-klą baigusį vaiką 
nuves visuotinu nulietuvėjimo ke
liu? Atsakymo aš neturiu, bet ke
liu šį pavojų visa grėsme, ypač 
kad daugelis tėvų į angliškąsias 
mūsų bažnyčios pamaldas veda
si vaikus su savotišku išdidumu, 
nes tai išėjimas "į platesnius 
vandenis”.

(Bus daugiaus)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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Skaitytojų nuomonės

KRITIŠKOS PASTABOS DĖL 
KRITIŠKOS PASTABOS

Urbanoj studijuojančios Aurelė Ginčauskaitė ir Giedrė Statkutė 
šoka Kepurinę Illinois universitete suruoštoj tarptautinėj parodoj. 

E. Meškausko nuotrauka

Gruodžio m. 8 dienos, Drau
go Kultūriniame priede, dr. P. 
Celiešius, plačiai nagrinėja žmo
gų - kūrėją ir žmogų - vitalistą. 
Pastarąjį sulygina su gyvuliu ir, 
anot autoriaus, apie tokį nėsą 
verta nei kalbėti nei rašyti.

Imant dėmesin, kad žmogaus 
sąvoka yra neišsemiamai plati, 
kyla klausimas, kodėl apie jį 
tegalima kalbėti ar rašyti tik iš 
vienos pusės, t.y., tik apie žmo
gų - kūrėją, o apie žmogų - vi
talistą rašyti neverta, nes jau 
bus nebe menas, o tik autoriaus 
asmeniškos, ar kitų asmenų, vi
tališkos plotmės atskleidimas.
Skaitytojui atrodo: ar tik dr. Ce
liešius nebus suplakęs į vieną 
vietą dviejų skirtingų sąvokų. 
Būtent: veikalo meninę vertę ir 
jo tematiką.

Neteko girdėti, kad kas gin
čytųsi dėl Dantės Dieviškosios 
komedijos meninės vertės, to
dėl kad ten apdainuojama žmo- 
gauS' religinio gyvenimo sritis, 
ar V. Hugo Vargdienių veikalo 
didvyrio, siekiančio aukštesnių 
vertybių, nei pagaliau M. Rilkes 
žmogaus filosofinių galvojimų. 
Tačiau, minėti veikalai įvertin
ti ne dėl jų tematikos, o tik dėl 
jų meninės vertės. Lygiai, tur
būt, niekas nesiginčys dėl vo
kiečių (vėliau amerikiečių j ra
šytojo E. M. Remarąue veika
lo Vakarų fronte nieko naujo, 
išversto į daugelį kalbų (jų tar
pe ir į lietuvių) ir savo laiku 
buvusio daugiausiai skaitomu vei
kalu pasaulyje. Ir ten žmogus 
pavaizduotas labai realiai ir su 
visais jam priskiriamais žmo
gaus - gyvulio atributais.

Dr. Celiešius skiria žmogų į 
žmogų - kūrėją ir žmogų - gy
vulį. Aš gi skirčiau net į tris; 
prikergdamas dar ir žmogaus - 
žvėries vardą. Nes šioje ašarų 
pakalnėje pasitaiko nemažai ir 
tokių. Nekalbant jau apie įvai
rius gangsterius, grobikus, ma
nau užteks suminėjus du žymiau
sius pasaulinio masto žmones - 
žvėris: Hitlerį ir Staliną, kurių 
žiaurumai liks įrašyti į Pasau
lio istoriją, kaip neturintys sau 
lygių. Ar tik dėl to menininkas 
apie juos turėtų tylėti, kad jie 
nebuvo kūrėjai, o tik žvėrys? 
Gal net dar daugiau, nes žvėris 
naikina už save silpnesnį savo 
gyvybei išlaikyti, o ne tam, kad 
kankintų ir naikintų.

Kas atsitiktų tuo atveju; kai 
meno kūrėjai (tapytojai, muzi
kai, rašytojai) pradėtų kurti tik 
tai, kas liečia žmogų - kūrėją, 
visa kita atmesdami, kaip ne
vertą dėmesio (menine prasme). 
Juk tai būtų kūrybos žudymas. 
Tai būtų lygu pavergtos Lietu
vos kūrėjų likimui, kur kūryba 
vertinama ne pagal meninę jos 
vertę, o tik kiek kūrėjas išgar
bino kompartiją ir jos satrapus.

Šlavantų tėvelio pasiūlymą su-

eiliuoti religines giesmes, kun. 
L. Vasaris (V. Mikolaitis-Puti
nas Altorių šešėly 314-315) ne
atmetė, kaip nevertą menininko 
dėmesio. Greičiausiai ir jis pats 
kaip kunigas jautė, kad tai būtų 
kilnus ir gražus darbas ir dide
lis patarnavimas Katalikų baž
nyčiai, bet kaip poetas, jautė 
negalėsiąs tos meno srities įveik
ti.

Mano, kaip eilinio skaitytojo 
šios pastabos gal ir nereikšmin
gos, bet jaučiu, kad jos logiškos. 
Esu įsitikinęs, kad menas yra 
menui, o ne kūrybos temai. To
dėl tie kritikai, kurie meno kū-
rinį kritikuoja ne dėl jo meniš
kumo, o tik dėl to kad jam nepa
tinka vaizduojama tema, yra ša
liški ir paties dr. Celiešiaus žo
džiais tariant, jų kritika yra ki
lusi iš asmeninės, ar partinės 
garbės intereso.

Mūsų iškilioji rašytoja Alė Rū
ta, Dirvos romano premijos lai
mėjimo proga kalbėjo: "... rašo
me tik draugiškas arba naikinan
čias recenzijas, dažnai pro as
menį nematydami tikros jo dar
bo vertės..." Tai.tikri, meno kū
rėjo - rašytojo išjausti ir iš 
Širdies gelmių tarti žodžai. Tai 
menininko gaunamas atpildas už 
nemiegotas naktis, pašvęstas 
meno kūrybai.

Kritika, kaip vienas rašytojas 
yra pasakęs, yra kūrėjo veidro
dis, į kurį pažvelgęs, pamatai

LIETUVAITĖ GERESNĖ UŽ GARSIĄSIAS FILMŲ ŽVAIGŽDES
Dabar visame pasaulyje ro

domas Warner Bros. filmų stu
dijos neseniai paleistas spal
votas, muzikinis filmas "Gypsy". 
Jame pagrindinėse rolėse Rosa- 
lind Russell, Natalie Wood, Kari 
Malden. Visi labai geri artistai, 
įvairių aukščiausių filminių gar
bių laimėtojai.

Iš eilės ketvirtąja to įdomaus 
filmo artiste yra jauna lietuvai
tė Jūratė Onutė Nausėdaitė, fil
miniai žinoma kaip Ann Jilliann. 
Ji filme yra Rosalind Russell 
duktė, Natalie Wood sesuo. Jos 
vaidinimams, šokiams, dainoms 
solo partijoms duotos atskiros 
scenos, kur ji -- visko centras, 
pagrindas. Ir užbaigoje -- due
tas su Natalie Wood.

Vietas, kur vaidina Jūratė Onu
tė Nausėdaitė -- Ann Jilliann 
žiūrėjau po du kartu. Ten Jūra- 
tėlė pasirodo neabejotinai gerai. 
Labai gerai. Linksmose vietose 
ji pralinksmina žiūrovus, liūdno
se -- visus nuliūdina. Kur daly
vauja, vaidina drauge su garsią
ja filmų žvaigžde Natalie Wood, 
gali palyginti mūsų Jūratę su 
ana garsenybe. Ir išvada? --Na
gi Jūratė geresnė už Natalie 
Wood. Pasižiūrėkite ir patys pa
darykite savo išvadą. (Kai jos

savo tikrą veidą. Bet ji turi bū
ti nešališka, nuosekli ir rimta. 
Jei šiandien net prie kūrėjo kapo 
kalbama ne apie jo kūrybos ver
tę menine prasme, o apie kūrė
jo moralumą, ji nėra objektyvi. 
Jei dar atsiranda kūrėjų, kurie 
nelenkdami savo sprandų prieš 
šališkus kritikus vis dar kuria, 
tai tenka džiaugtis jų lietuvišku 
užsispyrimu ir kietasprandišku- 
mu bei noru pasišvęsti kūrybai.

Todėl, rašytojai ir kiti meni
ninkai ir turi kurti ne pagal kie
no nors užgaidas, o tik pagal sa
vo meninį pašaukimą. Nežiūrint, 
ar tai būtų vaizduojamas žmogus 
- kūrėjas, žmogus - gyvulys, ar 
net žmogus - žvėris. Svarbu, 
kad kūrinys būtų meniškai subur
tas.

J.J.

abi dainuodamos prašo mamą 
ištekėti).

Jūratė Onutė Nausėdaitė — 
Ann Jilliann turi neabejotiną vai
dybinį talentą. Jei ji ir toliau 
taip nuoširdžiai dirbs, steng
sis -- bus pripažinta garsia tarp 
garsiausių.

1963 m. sausio 17 d. per visas 

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

CINIKO PATARĖJAS
Kaina $2.50. Gaunama adresu:

M. čapkauskas, 854 — 39th Avė., Lasalle, Q., 
Canada.

”MES GROJAME JUMS”
šokių muzikos plokštelę, įgrotą neo-lithuanų 

orkestro, galite įsigyti
CLEVELANDE

TONCHIA DRUGS 
vaistinėje, 1117 E. 79 gt.

Kaina — 5 dol.

J ungtinės Amerikos Valstybes 
"Twilight Zone" filme "Mute" 
Jūratė Nausėdaitė -- Ann 
Jilliann vaidins pagrindinę rolę. 
Nepamirškime pasižiūrėti, pa
sitikrinę savo vietovių televizi
jos stotį, valandą. Los Angelėje 
eis per kanalą Nr. 2.

Alg.G.

DIRVOJE GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš

tu — šios knygos:
Lithuania — Land of

Heroes  .................... $4.75
Leave Your Tears in

Moscow ..................$3.95
R. Spalis — Ant Ribos $5.00 
Br. Raila — Tamsiausia

prieš Aušrą ........... $5.00
Br. Raila — Iš paskendusio

pasaulio ...................$5.00
J. Gliaudos — Ikaro

Sonata .....................2.00

Visa eilė kitų Draugo, 
Karvelio, Terros, Nidos iš
leistų knygų.

Teiraukitės — knygų rei
kalu suteiksime visas infor
macijas.

DEATH NOTICE |

GLASS
Jane, Elizebeth Glass, beloved wife 
of Carl, mother of Richard, Ge- 
rald, & Donna. Daughter of Peter 
and late Marie Werner of Torring- 
ton, Conn. Sister of Barbara Men- 
cuccini of Torrington, Conn., Dec. 
22, 1962. Res. 21030 Priday, Euclid. 
Family will receive friends 7-10 P. 
M. Monday. 2-4 & 7-10 P. M. 
Christmas Day, at THE BRICK- 
MAN & SONS EUCLID FUNERAL 
HOME, 21900 Euclid Avė. Funeral 
Mass Wednesday, Dec. 26, 1962 at 
Holy Cross Church 9:30 A. M. 
Interment Calvary Cemetery.

HELP WANTED FEMALE

CLERK TYPIST
High School graduate 

•Mušt be able to type 50 words 
per minute.

Age 18-22 years.
Steady employment, full time 
liberal employees benefits: 
Plūs a good starting salary:

Contact Mr. Lott
UNIVERSAL C. I. T, 

CREDIT CORP.
3928 Lee Road WY 1-9200

(147, 148, 149)

BOOKKEEPER
Mušt have Burroughs Sensimatic 
experience and a good knowledge of 
accounting. Salary commensurate with 
experience. Hospitalization and life 
insurance, paid vacations and many 
other company benefits. See Jerry 
Abend.

SPITZER FORD SUPERMARKET
E. 105 & Chester SW 1-9200

(147, 148, 149)

CLERK TYPIST
With shorthand and phone 
experience. Pleasant office. 
Near St. Luke’s Hospital. 
Age 20-35. SW 5-6330.

(149, 150)

WAITRESSES
MUŠT BE ABLE TO SPEAK 

ENGLISH FLUENTLY.
Pleasant working conditions.

SOLOMON’S 
RESTAURANT 
13905 Cedar Rd.

149, 150)

HELP WANTED MALĖ

BUS BOY
MUŠT BE ABLE TO SPEAK 

ENGLISH FLUENTLY.
Pleasant working conditions. 

SOLOMON’S 
RESTAURANT 
13905 Cedar Rd.

(149, 150)

HOUSE FOR SALE

5600 DALEW00D
3 bedroom, 1 % car garage, nice size living room & modern 
kitchen, lavatory & shower in basement. aluminum storms 
& screens, carpeting including. Newly decorated, $14,900 
can be bought on land contract, $500.00 down.
We have many other fine houses in other locations.

A. SIEGLER & SONS
5117 Lee Rd. MO 2-7300

HELP WANTED MALĖ

Engine Lathe 
Thread Cutting Experience 

•reąuired
Radial DrilI Press

Milling Machine 
Boring Mill

Vertical Under 10 foot 
Boring Mill 

Lucas Horizontai 
Ali operators on these tools 
mušt be ųualified to sėt up jobs 
and work to close tolerances on 
a variety of job shop work.

Lewis
Welding & Engineering Corp. 
31700 Solon Road, Solon, Ohio 

An Eąual Opportunity Employer 
(150, 1)

FINANCE TRAINEE
Immediatė opening for qualified per- 
son. We are looking for a young man 
with a desire to advance in the Fi- 
nance field. He should be betvveen 
the ages of 22r28. Draft exempl and 
have some college training or busi- 
ness experience. Liberal employee 
benefits including Company car, plūs 
a good starting salary.

Contact: Mr. Lott
UNIVERSAL C.I.T. CREDIT 

CORP.
3928 Lee Rd. WY 1-9200

(147, 148, 149)

HOUSE FOR SALE

16800 RAYMOND — MAPLE 
HEIGHTS

5 ¥2 room bungalow, 12 years 
old, modern kitchen and dinette, 
2 bedrooms down and 1 up; nice 
size living room; full basement, 
aluminum awnings, 1% car ga- 
rage.
( W E HAVE MANY 
OTHER FINE HOMES 
IN OTHER LOCATIONS)

A. SIEGLER & SONS
5117 Lee Rd. , MO 2-7300

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI,.

PRENUMERATĄ

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(31)
Ar tikrai? Ar nesvarbu, kas atsitiks Antanui? Ar 

nesvarbu man, jei Pušiniai nutols, jeigu jų durys man 
užsidarys ? Danguole, pridėk ranką prie širdies ...

Tuoj po Prano laidotuvių Marė vėl atkrinta į savo 
nervinius priepuolius. Kartais išsėdi tyli valandomis, 
kartais šūkauja, barasi, svaido savo drabužius, net 
grasina nusižudysianti, eisianti pas Pranuką. Išmėgi
nau visus žinomus vaistus, nes Pušiniai vis nenori leisti 
jos pas psichiatrą. Atrodo jiems, kad psichiatras suga
dins jų dukteriai vardą. Tada jau ji bus tikrai serganti, 
kvaila; ir to vardo nebenusikratys per amžius. O besi
gydanti namie pasveiks, ir nei lapė nelos apie jos 
nervinius negalavimus.

Bet vieną dieną aš pristingu kantrybės.
Važiuojam savaitgaliui į Dainorynę. Pirmą kartą 

pasnigę. Oras švarus ir minkštas. Laukai užsikloję šva
riausia balta antklode. Vėlyvų paukštelių čirktelėjimas 
nuotaiką giedrina ir drauge aptraukia lengva melan
cholija. Artėjant į Dainorynės trobas, mane apima 
švelnumas ir namų ilgesys. Taip, žinau, uždirbsiu, 
greitai suspausiu pinigų puikiausiems namams Čika
goj. Bet čia ramybė, čia tyli gamta, poilsis, atminimų 
prieglobstis, čia puikiausioms atostogoms kampelis — 
ir tai be didelių pinigų, be išlaidų, čia ne tik plati 

vieta tau pačiam, bet ir tavo giminėms, pažįstamiems. 
Čia galima kelti balius, iškylas, net medžiokles, žūkla- 
vimus, grybavimus ir uogavimus, čia ir Amerika, ir 
Lietuva, čia gali būti ir prabanga, ir paprastybė, čia 
aš noriu gyventi. Pastoviai, visada.

Vairuoja Antanas. Aš tiek pilna švelnios nuotai
kos, kad net prisiglaudžiu prie jo arčiau ir sakau:

— Ar nepavargai, Antanai?
Jis nustebęs atsigręžia, bet nieko neatsako.
Ir tą patį vakarą sprogsta mano kantrybė dėl 

Marės.
— Mama, — sakau Pušinienei, — grįždami į Či

kagą, pasiimsim Bartienę, ir aš pristatysiu ją geram 
daktarui.

Matna nutyla, žvilgteri į Pušinį, į Antaną, į Gailę. 
Į Marę niekas nežiūri.. Senutė nuleidžia galvą:

— Tai... Gerai, Danguole. Pas daktarą gal jai 
reiktų ..<

— Kad jau nuveši, tai vežk, — pritaria ir Pušinis. 
— Seniai gal reikėjo, bet vis nebuvo kam ...

— O kada gi ir kas ją namo parveš? Tu gi, Dan
guole, dirbi visą savaitę.

— Kaip tai — kas parveš?’ Ji tenai liks.
— Kur — tenai?
■— Čikagoj. Ligoninėj! Aš anąkart kalbėjausi su 

direktorium. Marę priimtų.
— Kokioj ligoninėj! Ar pablūdai? Mes Marės į 

ligoninę neleisim, — išplėtė akis Pušinienė. — Turi ji 
namus, Danguole, ir namuose pasiliks. Kol mes gyvi, 
ir kol ji namus turi, kam po, žmones bastytis ?

— Bet, mano mieli! Tamstos nesuprantat! Jos pa
dėtis yra pavojinga. Ir jie daro malonę, jeigu ten pri
ims. Taip perpildyta! Tik mano vyro seserį, per reko

mendaciją ... /
— Kam rekomenduoji, jeigu niekas neprašo? — 

atsiliepia ir Antanas. — Marė nori likti namie. Galima 
jų gydyti ir čia.

— Tu išmanai! — metu jam piktą žvilgsnį, nors 
labai nenoriu dabar susipykti.

— Aš niekur nevažiuosiu, niekur nevažiuosiu! — 
ima šaukti Marė. — Niekas neatskirs manęs nuo Pra
nuko! Aš pas jį eisiu, mano gyvenimas trumpas. Tik 
nori mane pražudyti didžponiai.. Mane visi užsipuola. 
Aš jiems-negera, paleistuvė, kam plaukus susitaisau, 
kam klostytu sijonu ... Užmuškit mane, o niekur nei
siu, nieko neklausysiu, nieko ... Guli mano Pranukas 
vienas giliai giliai... Miega amžinu miegu, sapnuoja 
sapnus, katrie nepasibaigs ... Kulka tik pykšt į galvą, 
ir eisiu prie Pranuko atsigult. Niekas manęs nemyli...

Ji pradeda verkt, aimanuot. Pušinienė irgi verkia, 
bet ašarų nesišluosto. žiūri į m-ane piktai:

— Danguole, čia Marės namai, ir čia ji pasiliks. 
Gali pas daktarą nuvežt, bet kad tą pačią dieną grįžtų 
namo. Gali sugrįžt traukiniu.

— Taip ir bus, — Pušinis stukteli lazdele į grin- 
dis, lyg pritarimą užantspauduodamas. — O gyvens 
čia, kol pasitaisys, kol darbą vėl susiras. Kur ji kitur? 
Čia Prano ir jos namai. Duosiu pinigų, nuvežkit ją pas 
gerą daktarą^...

Pušinis pabrėžia ”-pas gerą daktarą” ir ”čia Prano 
ir jos namai”.

Man kraujas muša į galvą, bet valdausi. Antanas 
tyli, tas veršiukas. Jis negynė ir negins savo teisių, 
negins žmonos. Bet jis yra Pušinis, o aš Pušinienė — 
to man užtenka.

(Bus daugiau)
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CIEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PARENGIMŲ KALENDORIUS

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos valdyba 1963 
metams: Pirm. — V. L. Ra
manauskas, vicepirm. — D. 
Degesys, sekr. — E. Len
kauskas, ižd. — A. Martus, 
vald. narys — H. Brazaitis.

SAUSIO 6 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Naujosios parapijos sa
lėje.

SAUSIO 12 D. Balfas rengia 
Dan Kuraičio paskaitą apie Lie
tuvą ir filmų vakarą šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 19 D. D. Stankaitytės 
ir St. Baro koncertas. Rengia 
Ateities Klubas, Slovėnų salėje.

Žilvino ir Eglės šokis
Tai krauju pasruvusios 

bangos — užburtojo kara
laičio (žalčio) paskutinis 
atsisveikinimas su žmona 
Egle.

1963 m. sausio mėn. 6 d., 
3 vai. p. p. matysime Nau
josios parapijos salėje.

Atveskite jaunuosius — 
tai jų pasaulis. Ateikite su
augusieji. Jūsų atsilanky
mas, tai atpildas ir paska
tinimas jų (lituanistines 
mokyklas lankančių) užsi
mojimų lietuviškam kely.

Pasakos dvasioj, šventiš
koj nuotaikoj praleisite ke
letą valandų. Prie vaišių 
stalo — atsigaivinsite. Jums 
puikiai bus parengta šv. 
Kazimiero Lituani s t i n ė s 
Mokyklos Tėvų Komiteto.

Pasaką scenai parengė 
mok. V. Kavaliūnas, reži
suoja — Z. Peckus.

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudosL'leikalais 
kreipkitės į vienų iš seniau
sių apdraudos įstaigų CIeve
lande.

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

Mūsų ”REAL E'STATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, lj/2 gara
žo.

RE 1-9470

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ANNOUNCING 
NEW RATE 

STARTING

January 1, 1963
SUPERIOR 
SAVINGS

on all deposits 
made by

January 15, 1963

HOME AND
REMODELING LOANS

ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

A HAPPY HOLIDAY SEASON

TO OUR

LITHUANIAN FRIENDS

FROM

PHOENIX MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY

EDWARD C. KUEHNLE, Mgr.

312 2 Euclid Avė. UT 1-9777

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 14763 KE 14770

VASARIO 2 D. Pilėnų tunto 
skautų tėvų ir rėmėjų vakaras- 
balius, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

VASARIO 3 D. LSS jubilieji
nių metų sueiga šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

VASARIO 9 D. Lietuviams bu- 
džiams remti valdyba rengia bly
nų balių Lietuvių salėje.

VASARIO 16 D. LB I Apylin
kės dešimtmečio minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 17 D. rengiamas Va
sario 16 šventės minėjimas. 10:30 
vai. pamaldos abejose liet, para
pijų bažnyčiose. 5 vai. vak. iš
kilmingas minėjimas naujoje liet, 
parap. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando Sky 
rius.

VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-ba
lius šv. Jurgio parap. salėje.

KOVO 17 D. Balfas rengia pie
tus šv. Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer
tas naujos parap. salėje.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis, vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

GEGUŽĖS 4-5 D.D. Korp! Neo- 
Lithuania ruošia V. Raulinaičio 
meno darbų parodą. Atidarymas, 
geg. 4 d.

THE STATION OF THE NATIONS
WXEN-FM 106.5 mgc.

TĖVYNĖS GARSAI kiekvieną penktadienį 8-9 vai. vak.
BALTIJOS AIDAI kiekvieną pirmadienį 8-9 vai. vak,

JUOZAS STEMPUŽIS, Vedėjas 
4249 Lambert Road, 

Cleveland 21, Ohio
Stoties Telef. Namų Telef.

241-8306 382-9268

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms —. vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30-1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės —- 431-6339 Cleveland 3, Ohio

D0WNT0WN STORE HOURS — WEDNESDAY & THURSDAY 9:30 A. M. TO 9 P. M.,
FRIDAY 9:30 A. M. TO 5:45 P. M.

BRANCHES — WEDNĖSDAY, THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY 9:30 A. M. TO 9:30 P. M.
EAGLE STAMPS ARE ADDED SAVINGS

MAY 4 BASEMENT
D0WNT0WN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE

Jau prasidėjo ! Nepaprastos sutaupos!

MAY’S RŪSYJE SAUSIO

BALTASIS IŠPARDAVIMAS

Garsieji //Stevens-Mohawk// S-T-R-E-T-C-H

PRITAIKYTOS PAKLODES
FINE MUSLIN

72x108 ir
Pritaikoma apačia 
pavieniai lovai
Buvo 2.49

81x108 ir
Pritaikoma apačia 
dvigubai lovai
Buvo 2.69

90x108 — Buvo 3.09 ...
Pritaikomos pavienėms
Pritaikomos dviguboms
42x36 užvalkalai ..........

.............. 2.39

.............. 1.99

.............. 2.19
49 c. vienas

COMBED PERCALE
72x108 ir
Pritaikoma apačia 
pavieniai lovai neslystanti 
dvigubai lovai
Buvo 2.99

81x108 ir
Pritaikoma apačia 
dvigubai lovai 
3/4 neslystanti
Buvo 3.99

Pavieniai lovai ....... 2.69
Dvigubai ................. 2.99
X ilgio pav. ........... 2.99
X ilgio dvig..............3.39

2.89
90x108 ..................... 3.29
Queen Fitted ......... 6.99
King Fitted ............7.99
42x38 užvalkalai

84 c. vienas

Stevens-Mohawk” baltos medvilnės ir perkelio paklodės už tokias kainas, kurios įgalins jus pripildyti 
baltinių atsargas didelėmis sutaupomis!
”Stevens-Mohawk” paklodės yra garsios savo išsilaikymu originaliame dydyje ir šviežume, neatsižvelgiant 
i pakartotinus skalbimus. Pirma rūšis už tokią kainą, kuria jūs negalite nepasinaudoti.

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE
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• Lietuvių šv. Jurgio 
Draugija, kuri yra didžiau- 
.sia ir seniausia lietuvių or
ganizacija Newark’e, šie
met baigė atremontuoti sa
vo salę, kuri yra tiktai apie 
200 pėdų nuo parapijinės 
salės ir šis remontas kaina
vęs apie $100,000, 'Linkėti
na geros sėkmės.

KAS IR KUR?
PAKYLA PAŠTO 

IŠLAIDOS
JAV Pašto Įstaiga pra

neša ir prašo visus įsidėmė
ti, kad nuo 1963 m. sausio 
7 d. pakeliamos laiškų ir ki
tų siuntų pašto ženklų kai
nos.

Pirmos klasės laiškai, 
vietoj 4 c., kainuos 5 c., 
oro paštu — 8 c.

Pašto kortelės, vietoj 3 
c. — 4 c. Oro pašto kortelės 
6 c.

Nuo tos datos visi prašo
mi ant laiškų dėti naujai 
nustatytą kiekį pašto ženk
lų, kad nesusitrukdytų per
siuntimas.

Papildomos informacijos 
gaunamos pašto įstaigose.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 45 metų 
sukakties proga Chicagos 
lietuvių visuomenei vyr. 
giedrininkės rengia lietuviš
kosios muzikos koncertą.

Koncertas įvyks 1963 m. 
vasario 10 d., 4 vai. p. p. 
Jaunimo Centro Namuose.

Apie koncerto programą 
bus skelbiama vėliau.

• Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos gen. konsulas Chica- 
goje, dėkoja organizacijoms 
ir asmenims sveikinusiems 
jį Kalėdų ir N. Metų proga 
ir linki lietuvių tautai, kad 
1963 metai būtų solidaru
mo, stiprybės, vieningos ir 
protingos kovos metais, ski
ną kelią Į tautos didingumą 
ir Lietuvos laisvės atgavi
ma.

* • Per Dirvą A. Smetonos
monografiją užsiprenume
ravo; garbės prenumerato
riai: C. S. Cheledin — Phi- 
ladelphia, Pa.; Valentina 
Traun .— Philadelphia, Pa. 
Prenumeratoriai: A. Dun
dulis, Chicago, III.; A. Jo
nys, Philadelphia, Pa.; P. 
Mitalas, Philadelphia, Pa.; 
B. Valius, Philadelphia, Pa.; 
V. Volertas, Philadelphia, 
Pa.; A. Dilba, Philadelphia, 
Pa.; B. Raugas, Philadel
phia, Pa.; B. Vigelis, Phila
delphia, Pa.

ALT Sąjungos East Chicagos Skyriaus nariui 
/ ANTANUI STEIKŪNUI 
mirus, liūdesio valandoje velionies našlei ELENAI, 
dukterims ELENAI POCIENEI, SOFIJAI STEI- 
KŪNIENEI, sūnui JONUI ir žentui KAZIMIERUI 
POCIUI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

ALT Sąjungos East Chicagos Skyrius

Brangiam vyrui, tėvui ir uošviui
ANTANUI STEIKŪNUI

mirus, velionies našlei ELENAI, ELENAI ir KA- 
ZIMIERIUI POCIAMS nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Ona ir Antanas Juodvalkiai
Stasys ir Arvydas Kalvaičiai 
Tadas Mečkauskas

Nuoširdi užuojauta G. KISIELIENEI, R.

PAULIUKONIUI ir šeimoms jų mamytės

STEFANIJOS PAULIUKONIENĖS
mirties proga

• Svetimšalių registraci
ja. Neturintieji JAV pilie
tybės privalo pranešti savo 
adresus, užpildant specia
lias korteles. JAV Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstai
ga praneša, kad sausio mė
nuo skiriamas tai registra
cijai. Registracijai kortelės 
gaunamos pašto įstaigose. 
Jas užpildžius, negalima jų 
išsiųsti paštu, bet reikia as
meniškai grąžinti pašto 
įstaigon.

Neužsiregistravę bus bau
džiami.

• Pranešame suinteresuo
tiems asmenims ir platin
tojams, kad šokių muzikos 
plokštelę ”Mes grojame 
Jums” Dirva nepersiunčia 
ir platintojams neskirsto. 
Dirvoje tą plokštelę gali 
įsigyti tik pavieniai asmens 
gyv. Clevelande.

• Tradicinis vakaras Chi
cagos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos įvyksta 
antrą šeštadienį po Naujų 
Metų, sausio 12 dieną Jau
nimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Geriausių gėri
mų bus pagal svečių pagei
davimus. Bus loterija lai
mei išbandyti. Staliukai di
džiojoje salėje. Programą 
išpildys mokyklos mokiniai. 
Pelnas skiriamas mokyklos 
išlaikymui. Už įėjimą auko
jama.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

• Studentų Skautų Korp! 
Vytis New Yorko skyrius 
išsirinko naują valdybą: 
pirm. Evaldas Remeza (47 
Van Siclen Avė., Brook- 
lyn 7, N. Y.), vicepirm. — 
Kęstutis Nemįckas, sekret.
— Ričardas Legeckis, ižd.
— Vidas Kleiza. Praėjusiais 
metais skyriui pirmininka
vo Viktoras Kirkyla.

• Akademinis Skautų Są- 
per Kalėdas paaugo 
skyriumi. Gruodžio 
naujas ASS skyrius 
įsteigtas Worcester, 
Šio darbo iniciatorius

jūdis
vienu 
25 d.
buvo
Mass.
— Petras Molis.

/

V

Regina, Vladas Ramanauskai 
ir šeima

/

Memmingeno (Vokietijoje) lietuvių choras Daina, vadovaujamas M. Budriūno, Maironio minėjime 
gruodžio 1 d. išpildo meninę programą. Pažymėtina, kąd tą dieną choras atšventė savo 9 metų gyva
vimo sukaktį. Br. Čepulevičiaus nuotrauka

ROCHESTERIO LIETUVIAI RUOŠIASI 
DIDELIAM VAJUI

Rochesterio lietuviai po N. Me
tų pradės vykdyti didelį piniginį 
vajų sukelti Lietuvių Fondui ma
žiausiai virš 10.000 dol. -- tokį 
nutarimą priėmė gruodžio mėn. 
pabaigoje įvykęs, visuomenės ir 
organizacijų atstovų pasitari
mas, priėjęs vieningos išvados, 
kad milijoninio dolerio Fondas 
yra vienintelė ir reali priemo
nė išlaikyti ir remti lietuvių kul*

PAIEŠKOMI
ARDYS, Juozas, elektr. inži

nierius, gyvenęs Waterbury, 
Conn.

BUOŽYTĖ, Liuda, gyvenusi 
Linkuvoje.

GEGECKAS, Alfonsas, buvęs 
Vokietijoje.

JOKUBAUSKAS, Antanas, Kons
tantinas ir Stanislovas, ir jų se
suo Konstancija, Jono vaikai.

JOKUBAUSKAS, Konstantinas, 
Jono sūnus, išvykęs Amerikon iš 
Viekšnių, žmona JONUŠAITĖ-JO- 
KUBAUSKIENĖ, Ona, Petro duk
tė.

KAVALIAUSKAITĖ, Bronisla- 
va, ir jos brolis, kito tėvo, VAIT
KEVIČIUS, Vincas.

MARČIUKAITIENĖ, Danutė, gy
venusi Butzbacho perein. stovyk
loje, Vokietijoje.

• MARČIUKAITIS, Jonas, gyve
nęs Hanau stovykloje, Vokietijo
je.

MONDZEVIČIUTĖ, Ada, gyve
nusi Kasselio stovykloje, Vokie
tijoje.

NAVICKAS, Ksaveras-
PALAITIS, Evaldas, ir PALAI 

TIENĖ-TURNEVIČIŪTĖ, Lydija, 
gimusi Igliškėliuose, Marijam
polės ap.

ŠIAULYS, Kazimieras, Juozo 
sūnus, gimęs 1896 m. Tverų km., 
Telšių ap., gyveno Pittsburghe.

ŠTUOPYS, Justinas, Antano sū
nus, gimęs 1923 m.

VAITKEVIČIUS, Vincas, ir jo 
sesuo, kito tėvo, KAVALIAUSKAI
TE, Bronislava.

VALINČIS, Adomas, Juozo sū
nus, gyvenęs 51 Draher Avėnue, 
Waterbury, Conn.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

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

• Bronė Bitautaitė-Griš- 
konienė, duktė Vlado ir 
Onos, gyv. LTSR Kaune, 
Dariaus ir Girėno g-vė 59 
bt. 2, paieško tėvų Bitautą 
Vladą ir Oną, taip pat se
sers Julijos. Tėvai ir sesuo 
Julija išvyko iš Lietuvos 
1920 m. ir gyveno Chicago- 
je, 1542 W. Wood g-vė, Bi- 
towt Anna vardu, bet nuo 
1935 metų neturi jokių ži
nių iš Amerikos.

• Dr. Ina Užgirienė ir dr. 
Edvardas Kaminskas reda
guoja specialų ”Mūsų Vy
čio” numerį, kuris šiomis 
dienomis pasieks skaityto
jus. ”Mūsų Vytis” yra 
skautiškos minties žurna
las. Jį leidžia Akademinis 
Skautų Sąjūdis,, redaguoja 
Vytautas Germanas. 

turinį pasireiškimą emigraci
joje.

Toms pastangoms buvo paro
dyta didelio entuziazmo, nes kal
bėjusieji pabrėžė, Rochesterio 
lietuviai visuomet pirmieji ir gy
vai reaguodavo į visus tautinius 
reikalus. Būdami kad ir negausi 
kolonija --jie kasmet aukoja ALT
1.000 dol. Dabar, Rochesterio lie
tuvių Bendruomenė, kaip organi
zuotas vienetas, pirmoji Fondui 
paskyrė L 000 doL

Kun. P. Valiukevičius

Šiam vajui vykdyti iš susirinku
siųjų buvo išrinktas vykd. Komi
tetas, kuriam vadovaus parapijos 
klebonas kun. P. Valiukevičius ir 
nariai: vicepirm. -- J. Jankus ir
H. Žemelis, sekr. -- B. Krokys, 
iždininkais -- A. Beresnevičius 
ir A. Jančys, propagandos reika
lams --J. Jurkus. Komitetas iš
dirbs smulkų vajaus rinkimo pla
ną ir yra planuojama aplankyti 
kiekvieną šeimą, prašant prisi
dėti aukomis L. Fondui. Nusta
tytos sumos mokėjimas, pagal 
susitarimą, galės būti išdėsty
tas ilgesniam laikui. Čia pat po 
100 dol. L. Fondui jau paskyrė: 
R. Šerelis, B. Krokys, K.K. Sa- 
baliai, J. Jurkus ir P. Matiukas.

Kad vajus galės pasisekti ro
do ir tas faktas, jog jo vykdy
mui vadovauti apsiėmė parapijos 
klebonas kun. P. Valiukevičius, 
čia gimęs lietuvis, ir lietuviš
kiems reikalams rodąs didelės 
paramos. Komitetas tikisi, kad 
ir visi Rochesterio lietuviai šiam 
svarbiam reikalui parodys susi
pratimą ir pritarimą.

Iš New Jersey 
lietuvių veiklos

Nauja salė Newark’o 
lietuvių parapijoj

Jau per daugeli metų bu
vo renkamos aukos naujai 
mokyklai statyti. Stambes
ni aukotojai, jau buvo pra
dėję abejoti, nes aukų rin
kimas nusitęsė apie 20 me
tų ir senos patalpos jau bu
vo nebesaugios didesniems 
susirinkimams, o kai kurie 
parapijonys kalbėjo, kad 
jau surinkta apie $75,000, 
o mokyklos statyba vis dar 
nepradedama.

Parapijiečių kalbomis su
sidomėjo vyskupija ir vieną 
gražų rytą klebonas Kelme

lis ir parapijiečiai buvo nu
stebinti senos salės nugro- 
vimu ir naujos pradėjimu 
statyti. Manoma, kad nauja 
salė kainuos apie $200,000. 
Gaila, kad lietuvių pinigais 
bus pastatyta ne lietuvių 
nuosavybė.

Lietuviškos Kalėdos plokštelėje

Kompozitorius BRONIUS BUDRIŪNAS

Kompozitoriaus Broniaus Bud- 
riūno vokalinis ansamblis nese
niai išleido Kalėdų Giesmių plokš 
telę. Tai ilgo grojimo plokštelė, 
kurioje įgiedota vienuolika kalė
dinių giesmių. Pirmoje dalyje vi
sos giesmės yra lietuvių kompo
zitorių: J. Naujalio Tyliąją nak
tį, Piemeneliams, Linksma gies
mė, P. Čiurlionio Kalėdų gies
mė ir ansamblio vadovo B. Bud- 
riūno Mes atėjome. Antroje 
plokštelės dalyje greta M. Bud
riūno‘Prie kalėdų eglutės, J. Šve
do Berneliai, kelkit ir B. Bud- 
riūno Tylią šventą naktį yra ir 
tarptautiniai žinomi kalėdiniai 
perlai: Tylią naktį Fr. Grube- 
rio, Adeste Fideles J. Readingo 
ir Puer nobis nascitur D. Schnei- 
demano.

Iš vokalinio ansamblio solistų 
plokštelėje pažymėti bosas-bari
tonas R. Dabšys ir sopranas B. 
B. DabŠienė. Vargonų akompani
mentas, atrodo, turėtų būti an
samblio vadovo.

Ši plokštelė yra maloni staig
mena. Plokštelės repertuaras 
parinktas be priekaišto, subty- 
liai suderinant paskirų giesmių 
nuotaikas. Tuo suteikiamas gies
mių grandinei besikeičiančių mo
tyvų įvairumas, visiškai pašali
nama monotonija, kas dažnokai 
pasitaiko populiariose plataus ti
ražo laidose.

Kalėdinių giesmių repertuaras 
lietuviuose labai mėgiamas, bet 
negausingas mūsų kompozitorių 
savaimingu išradingumu, kalėdi
nio giesmyno turtinimu, pastan
gomis lietuvių liaudies kalėdinių 
melodijų transakcija į meno kū
rinio formas.

Šioje plokštelėje penkių lietu-

WASHINGTON, N. J.
Lietuvis advokatas Kazys 

Paulis paskutiniu me
tu buvęs apskrities tardyto
ju, šiomis- dienomis New 
Jersey gubernatoriaus pa
skirtas teisėju. Kiek anks
čiau advokatas John A, Sal- 
vest irgi buvo gubernato
riaus paskirtas- teisėju į 
Jersey City, N. J. Adv. Sal- 
vest’ravičius, gyvendą m a s 
Kearny, N. J. vadovavo ke- 
letai lietuvių organizacijų. 
Lietuvių organizacijos ne
teko dviejų vadovų. Garbė 
lietuviams turint gabius ir 
patikimus žmones, kuriuos 
mūsų valstybės vadovybė 
taip vertina.

CLARK, N. J.
Salomėja čerienė - Mulks, 

daug dirbusi Balfe ir kitais 
lietuviškais.. reikalais, , yra 
rimtai susirgusi, ir paguldy
ta į ligoninę.

A. S. Trečiokas

vių kompozitorių susitelkimas 
apšvelnina to žanro stoką. Tai 
leidžia mums pareikšti tikrą 
džiaugsmą tai plokštelei pasiro
džius, gerai ansamblio dikcijai ir 
puikiems solistams, juo labiau 
kad įrašymas padarytas stambio
je įmonėje, kur nestokoja tobu
los technikos.

Iš malonių naujienų čia ran
dame naujus B. Budriūno daly
kus: Mes atėjome ir Tylią šven
tą naktį. Pirmoji yra įdomi sa
vo "lopšinišku" subtilumu, ant
roji labiau kalėdinės baladės ti
po.

Lopšinės motyvas, atrodo, tu
rėtų būti vienas iš subtyliausių 
kalėdinei nuotaikai, sutinkantNau 
jagimį. Tačiau daugelyje kalėdi
nių giesmių skamba pasakojimo 
arba raginimo gaidos. Tai mes 
randame Naujalio Piemenėliams 
ir Linksma giesmė, ir Readingo 
Adeste Fideles. Gruberio Tylią 
naktį ir M. Budriūno Prie Kalė
dų eglutės yra apstu lyriško pa
sakojimo elementų.

B. Budriūno Mes atėjom savo 
pasikartojančiomis variacijomis 
artimas lopšinės tipui. Tuo B. 
Budriūnas stiprus. Jo garsioji 
Tėviškėlė, taip pat visų pirma 
laimi savo primityviu nesudėtin- 
gumu, lopšinės pobūdžiu. Mes at
ėjom trumputė kelių posmų lopši
nė yra vienas iš geriausių atradi
mų įnešti į lietuvišką kalėdinį re
pertuarą. Ji būtų puiki motery 
chorui.

Tylią šventą naktį jau orientuo
ta į pasakojimo tipo giesmę: tai 
miniatiūrinė baladė, juo tobu
lesnė, nes sukondensuota trum
pam išdėstymui.

J. Gliaudą
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