
Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

2adas Meckau'skaa 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ind.

Nr. 12

PREZIDENTO KENNEDY PASIŪLYTAS MO
KESČIŲ SUMAŽINIMAS YRA SUSIJĘS SU VI
SA EILE PAKITIMŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO 
TVARKOJE. — DĖL TO ATEITYJE MOKES
ČIUS REIKĖS MOKĖTI Už VISĄ EILĘ SUMŲ, 
IŠLEISTŲ LABDARYBEI, GYDYMUI IR PA
NAŠIAI. — REZULTATE BENT 6,5 MILIJONŲ 
MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS NEAPSIMOKĖS DE

TALIZUOTI SAVO IŠLAIDAS.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

MAŽESNI MOKESČIAI, BET NE VISIEMS...

Prezidento Kennedy pa
siūlytas mokesčių sumaži
nimas yra susijęs su visa 
eile pakeitimų mokesčių 
mokėjimo srityje, kas veda 
prie to, kad valstybės iždas 
tą mokesčių sumažinimą ne 
taip smarkiai pajus. Skai
čiuojama, kad nors mokes
čiai bus sumažinti viso 13,6 
bilijonų dolerių, iš tikro 
valstybės iždas neteks ne 
tos sumos, bet tik 10 bili
jonų. Tai dėl to, kad be
veik 6,5 milijonų mokesčių 
mokėtojų, kurie iki šiol iš
skaičiuodavo savo išlaidas, 
kad tuo būdų laimėjus mo
kesčių sumažinimą, dabai; t. 
y. ateinančiais metais, pil
dys tik sutrumpintą mokes

KIĮ ŽADA 1963 METAI ERDVĖJE?
Šiais metais JAV nesiruošia 

sensacijoms erdvėje. Nors ir bus 
toliau tęsiami astronautų skridi
mai. (Kiek žinoma, yra numaty
ti du tokie žygiai), tačiau pla
nuojama išbūti erdvėje tik iki 24 
valandų, o gal net ir keliomis 
valandomis ilgiau.

Astronautų skridimams bus 
vartojamos iki šiol bandyto pajė
gumo raketos. Šiek tiek ilgesnį 
laiką erdvėje tikimasi pasiekti 
smulkių patobulinimų dėka. 1963 
metais ir toliau bus bandoma di
džioji Saturn C raketa. Tos rake
tos pirmą laipsnį sudaro 8 ra
ketos, surinktos į vieną -- su pu
santro milijono sva.rų atatrankos 
jėga, ir antrą laipsnį — šešios 
raketos, su 90,000 svarų atatran
kos jėga. Pirmas laipsnis yra 85 
pėdų aukščio, antras laipsnis -- 
40 pėdų aukščio. Taigi raketa yra 
aukštesnė už 10 aukštų namą. To
kių raketų 1963metais ruošiama
si išbandyti tris, bet be įgulų. 
Taip pat planuojama paleisti į 
orbitą Gemini raketą be astro
nautų. Gemini yra 2 astronautus 
talpinanti raketa. Ji turi išbūti 
erdvėje dvi savaites. Skridimo 
metu planuojama mechaniškas 
rendez-vous su kita raketa-sate
litu. Paskutinėmis žiniomis,Ge
mini planai kiek susitrukdė dėl 
techniškų kliūčių.

1964 metais numatomas Gemini 
skridimas su dviem astronautais 
ir taip pat Saturno C raketos ban
dymas su astronautais. Pagal 
tuos pačius planus skridimas apie 
mėnulį su didžiąja Apollo raketa 
numatytas 1966 metais. 1966-69 
metų laikotarpyje, didžiųjų rake
tų pagelba, dar tebesančių pir
miniame išvystymo laipsnyje, 
kaip Apollo, Nova ir kitos, bus 
bandoma atsiekti didžiuliai erd
vės laimėjimai: nusileisti J mė
nulį ir grįžti atgal ir apskristi 
Veneros ir Marso planetas.

Šalia tų pasiruošimų žmogaus 
skridimui, visą laiką bus tęsiama 
ir tolimesni erdvės tyrimai su 
moksliškų matavimo raketų pa
gelba. Bus leidžiama raketos i Ve
nerą ir bandoma J Marsą. Šio
mis dienomis laukiama pirmų 
matavimo davinių, padarytų Ma- 
riner raketos 20,000 mylių atstu
me nuo Veneros.

Elektronikos mokslas skelbia 
naujus laimėjimus. Yra vilties 
smarkiai patobulinti telemetrijos 
aparatus. Tikimasi jau kitais me-

Cleveland, OhioSausis-January 30, 1963

Koks ilgas kelias iki pavasario... L. Knopfmilerio nuotrauka

čių formą 1040 A., nes 
jiems neapsimokės detali
zuoti savo išlaidas.

Reikalas tame, kad pre
zidentas siūlo ateityje leis
ti nurašyti tik tokias išlai
das, kurios viršija 5% visų 
pajamų. Imkime 10.000 do
lerių i metus uždirbančio 
pavyzdį. Sakykim, kad pil
dydamas mokestinį pareiš
kimą už 1962 metus jis nu
rodė turėjęs išlaidų labda
rybei, gydymui, % % už pa
skolas ir pan. — 1.300 dol. 
Jei prezidentas gaus kon
greso sutikimą, už 1963 m. 
toks mokesčių mokėtojas 
galės nurodyti aukščiau nu
rodytą sumą minus 5% — 
500 dol. t. y. viso 900 dol.

tais turėti tokius aparatus, kurie 
galėtų perduoti tikslius vaizdus 
mėnulio nuotolyje, o 1965 me
tais manoma turėti pakankamai 
galingumo siųsti paveikslus nuo 
Marso iki žemės. Šitie aparatai 
nepaprastai padidins planetų ty
rimo galimybes, nes bus galima 
studijuoti nuotraukas, padarytas 
kelių šimtų mylių atstume nuo 
planetų.

Apie rusų planus mažai žino
ma. Spėjama, kad rusai gali ban
dyti įvykdyti susitikimą dviejų 
satelitų erdvėje. Žinoma, rusai 
gali bandyti pastatyti naujus il
gumo aplink žemę skridimo re
kordus. Kaip jau anksčiau esu 
minėjęs, rusų raketos yra tokios 
didelės, kad jose žmogus leng
vai gali išbūti erdvėje savaitė
mis.

Kokių nors didesnių sensacingų 
staigmenų iš rusų nesitikima.

Didysis klausimas kas pirmie- 
jie nusileis į mėnulį tebėra visų 
mintyse: amerikiečiai ar rusai, 
NASA (vadovaujanti amerikiečių 
erdvės įstaiga) mano, kad pir
mieji bus amerikiečiai. Jie ar
gumentuoja sekančiai: Pasiekti 
mėnulį yra didelis ir labai kom
plikuotas žygis. Tam reikalui rei
kia išleisti į metus virš dviejų 
bilijonų dolerių ir tam darbui 

(Nukelta į 2 psl.)

-- Op! Stumkit stipriau! Produktyvinis darbas yra vienintelis kelias Į jūsų laimę!

Tačiau nedetalizuod amas 
savo išlaidas jis gali gauti 
10% savo pajamų 'nuolaidą’ 
tiems reikalams, todėl jam 
visai neapsimoka išlaidas 
de+alizuoti. Rezultate jis 
greičiausiai sumokės vis 
tiek mažiau mokesčių dėl 
bendro mokesčių sumažini
mo, bet toli gražu ne 25% 
mažiau, kaip anksčiau at
rodė.

Bet tai dar neviskas, 
šiol mokesčiai nebuvo ima
mi už atlyginimą .gaunamą 
ligos metu, jei jis neviršijo 
1C0 dol. j savaitę, vadinamą 
’sick pay’. Pagal Kennedy 
projektą, nuo tokių sumų 
ateityje reikės mokėti mo
kesčius, kas valstybes iždui 
atneš net 110 mil. dolerių 
per metus. Taip pat samdi
niai turės mokėti mokesčius 
nuo tų sumų, kurias darbo
vietės sumoka už grupinį 
gyvybės draudimą, jei jis 
praneša 5,000 dol. Nebus 
galima nurašyti ir tokių 
nuostolių, kaip pvz. patirtų 
automobilio katastr o f o j e 
(Casualty losses), jei jie 
nepraneša 4% visų pajamų. 
Nebus galima nurašyti di
delių sumų labdarybei. Iki 
šiol, pavyzdžiui, asmuo gau
nąs 1C0.000 dol. pajamų per 
metus, galėdavo labdarybei 
nurašyti net 15,000. Ateity
je jis galės nurašyti tik 
10,000. Taip pat daugiau 
mokesčių bus imama padi
dėjus turto (ar vertybės 
popierių) vertei (capital 
gains). Pagaliau nebus ga
lima nurašyti sumų, išleis
tų federaliniams ar lokali
niams mokesčiams.

Dėl viso to galima teigti, 
kad, praktiškai imant, iš 
mokesčiu sumažinimo dau
giausiai laimės tik tie, kurie 
iki šiol savo išlaidų nedeta
lizuodavo, o tie, kurie deta
lizuodavo, jį pajus mažiau, 
o kai kurie net visai nieko.

Kartu reikia pastebėti, 
kad prezidento Kennedy pa
siūlymai dar toli gražu nė
ra priimti ir dėl ju bus daug 
diskusijų. Visa eilė įtakin
gu religinių ir labdarybės 
organizacijų darys viską, 
kad būtų galima gauti mo
kesčiu lengvatas nuo joms 
skirtų sumu. Jau dabar iš 
tos pusės girdisi teigimų, 
kad nauja mokesčių tvarka 
pakirs tu organizacijų lab
darom pajėgumą ir užtat 
valstvbė turės imtis t.u Aar- 
bų, kuriuos iki šiol atlikda
vo atskiros labdarybės or
ganizacijos.

TEISE YRA TEISINGUMO PADARINYS
Iš Lietuvos Delegacijos 

Pavergtųjų Seime nario M. 
Brako kalbos Pavergtųjų Sei
mo pilnatyje 1962 m. gruo
džio 10, minint Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklara
cijos priėmimo dieną.

Savo pastabomis norėčiau pa
ryškinti prarają tarp sovietinės 
propagandos skelbiamos žmo
gaus teisių teorijos ir sovietinės 
sistemos praktikoje. Ta pačia 
proga man teks užpilti ir kiek 
šalto vandens ant Seimui pateik
to raporto optimizmo ir "pasi
tenkinimo didele pažanga",daro
ma atitinkamo Jungtinių Tautų 
pakomisio asmens teisių atžvil
giu. Šalto vandens norėčiau už
pilti ir ant pranešėjo, Lenkijos 
atstovo p. Biegos viltingumo, kad 
JT pakomisio darbas "praskins 
kelią tolimesniems žygiams šiuo 
metu komunistinių režimų pa
vergtų kraštų žmonių teisėms 
atstatyti."

Jeigu mums rūpėtų žmogaus 
teisių tik popierinis garantavi
mas iškilmingose deklaracijose, 
tarptautinėse konvencijose ar net 
valstybių konstitucijose, tai ir 
sovietinėje vergijoje mūsų tautos 
turėtų būti patenkintos, nes juk 
beveik visos žmogaus teisės, ku
rių vykdymu mes nuolat sieloja
mės, yra popieryjegarantuotos, 
yra surašytos pavergtiesiems 
kraštams užkartose sovietinėse 
konstitucijose. Tačiau, kaip ži
nome, tarp sovietinės konstituci
jos ir sovietinės sistemos prak

tikos yra labai plati praraja. 
Kas yra sovietinėj konstitucijoj 
-- to nėra sovietinėj praktikoj. 
Štai dėl ko mes vėl ir vėl sten
giamės atkreipti laisvojo pasau
lio dėmesį J mūsų tautoms už
kartų kriminalinių režimų tiro- 
niškumą. Praraja tarp sovietinės 
propagandos ir sovietinės siste
mos praktikos sudaro didelę spra
gą mūsų priešo pozicijose. Mūsų 
uždavinys pro tą spragą parodyti 
pasauliui sovietinės tikrovės be
teisiškumą.

Pagarsėjęs marksistinės ideo
logijos interpretatorius, lenkų fi
losofas LeszekKolakowskiyranu 
matęs galimybę, kad komunisti
niai režimai kaip tik dėl savohi- 
pokrizijos gali sužlugti. Savo stu
dijoje "Atsakomybė ir istorija" 
jis tarp kitko pastebi, kad "kai 
neteise, priespauda ir skurdu pa
remta visuomeninė sistema 
dangstoma humanistiniu tuščia
žodžiavimu, tai nuo to ji neįgy

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* GILI ŽIEMA IR DIDELI ŠAL

ČIAI kankina ne vien tik mus, bet 
ir didesnę dalį Europos. Užšalę 
Venecijos kanalai ir Romos van
dens vamzdžiai, sniego audrų 
atkirsti kaimai Italijos ir Grai
kijos kalnuose, nemokamai da
linama anglis Paryžiaus biednuo- 
menei rodo, kad šaltis nepagailė
jo tų vietovių, kur jo mažiausia 
buvo tikėtasi. Tuo tarpu Islandi
ja džiaugiasi saulėta 39 laipsnių 
temperatūra, o Maskva užre
gistravo vieną šilčiausių žiemos 
dienų -- 14 laipsnių virš nuliaus.

* IZ VESTUOSE GIRIAMASI, 
kad amerikonų atominių povan
deninių laivų kelionės po ledu J 
šiaurės ašigalį vyko tik po to 
kai rusų povand. laivai jau gero
kai prieš tai, net 1930 m. buvo 
atlikę keliones po ledu 1 arkti
nius vandenis. Tai pasenęs me
todas "būti pirmaisiais". 32 metų 
senumo "naujienos" geriau tiktų 
Pravdoje, ne Izvestijose.

* PREZIDENTO BROLIO RO- 
BERT KENNEDY žmona laukia 
aštuntojo įpėdinio.

* SOVIETŲ SĄJUNGA SIEKIA 
SUSITARIMŲ su Vakarais nusi
ginklavimo klausimu, kad įrodyti 
komunistiniam pasauliui, jog 
Chruščiovo "taikaus sugyveni
mo" tezė įgyvendinama, neatsi
sakant revoliucijos tikslų revoliu
cijomis iš vidaus.

* PAKEITIMAS SAUSUMOS 
RAKETŲ baziųTurkijoje ir Grai

ja paveikumo ilgesniam laikotar
piui, kaip kad iš paviršiaus gali 
atrodyti. Šioks sistemos fasadas 
tam tikroj jos stadijoj atsikrei
pia prieš ją pačią, nes ji jam vi
sada buvo svetima, primesta is
torinių aplinkybių... Tada siste
mos fasadas ima gyventi savitą 
gyvenimą. O kai tatai nesutelpa 
sistemoje, fasadas veisia ir Ska
tina sistemos sunaikinimo dai
gus".

Jei mes apskritai tikime, kaip 
kad Kolakowski tiki, moralės ir 
sąžinės galia ir žmogaus vertės 
galutine pergale, tai pavergtosios 
mūsų tautos ir mes, jų atstovai 
Vakaruose, turime pagrindo kai- 
kuriais atžvilgiais būti optimis
tais. Tačiau, antra vertus, žmo
gaus garbės ir sąžinės galia ir 
asmens teisių svarstymai Jung
tinėse Tautose ir jų įvairiuose 
komitetuose anaiptol mūsų opti
mizmo neparemia.

(Nukelta j 2 psl.)

kijoje povandeniniais laivais ve
žiojamomis Polaris raketųbazė- 
mis aiškinamas nuolaida, sovie
tams žadėta Kubos krizės metu.

♦ VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TO SEKRETORIUS DEAN RUSK 
patvirtino, kad Kuboje randasi 
keturi nedideli, bet labai gerai 
apginkluoti sovietų kariniai dali
niai.

♦ ŠACHAS RĖZA PAHLEVI 
pravedė plebiscitą, pirmą kartą 
Irano istorijoje leidęs balsuoti ir 
moterims. Plebiscitu buvo pasi
sakyta už platesnę žemės refor
mą, miškų nacionalizavimą ir di
desnį darbininkų balsą pramonės 
įmonėse.

» INDUA PRARADO 5782 KA
RIUS žuvusiais, sužeistais ir pa
imtais belaisvėn, Raud. Kinijai 
užpuolus pasienio teritoriją.

♦ ROBERT FROST, (žymusis 
JAV poetas, Pulicerio premijos 
laureatas, mirė susilaukęs 88m. 
amžiaus.

♦ BELGUOS SOSTINĖJE BRIU 
SELYJE vyksta penkių.prieš vie
ną kova už Anglijos priėmimą į 
Bendrąją Rinką. Prancūzijos už
sispyrimas stato pavojun Euro
pos apsijungimo ateitį.

♦ DALIS JAV SENATORIŲ PA
REIŠKĖ NEPASITENKINIMU pre
zidento Kennedžio nutarimu vėl 
sustabdyti atominiųginklųbandy
mus Nevadoje, kad palengvinti 
derybų eigą su Maskva.
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Teisė yra teisingumo...
(Atkelta iš 1 psl.) gaus Teisės Deklaracijos princi

Kad melas ir veidmainystė yra 
visų komunistinių režimų taisyk
lė -- mes tai žinome ir su tuo 
kovojame. Bet to yra maža. Ko
munistų režimų ir jų atstovų Jung
tinėse Tautose žmogaus garbės 
ir vertės nepaisymas, jų melas ir 
veidmainystė turėtų būti dar di
desnis rūpestis tiems, kurie ko
munistinių režimų atstovus pri
ima kaip sau lygius partnerius ir 
drauge su jais pasirašinėja iškil
mingas deklaracijas, chartas bei 
konvencijas. Šie laisvojo pasau
lio reprezentantai turėtų būti net 
labiau susirūpinę, sovietine dvi
prasmybe nei mes patys, nes jie 
neša tiesioginę ir didelę atsako
mybę už savo nuolaidžiavimą so
vietiniam melui ir hipokrizijai. 
Kokias perspektyvas turi susida
ryti sovietų pavergtosios tautos, 
kai Vakaruose melas yra akcep
tuojamas kaip tiesa ir hipokrizi- 
ja diktuoja sprendimus.

Imkime tautų apsisprendimo 
teisę, {rašytą Visuotinėje Žmo
gaus Teisių Deklaracijoje, jos 21 
straipsnyje. Visiems aišku, kad 
sovietų pavergtuose mūsų kraš
tuose apsisprendimo teisė yra 
ciniškai sutrypta. Nepaisant to 
Jungtinės Tautos sovietinius kvis- 
lingus priima kaip oficialius ir 
pilnateisius sovietų pavergtų tau- 
tV atstovus. Jiems suteikta tei
sė kalbėti ir veikti pavergtųjų 
tautų vardu. Apsisprendimo tei
sės duobkasiai ir graboriai, Va
karams sutinkant, kalba jos var
du! Kur dar gali būti šlykštes
nė hipokrizija?

Mes teisėtai skundžiamės, kad 
"nėra tarptautinės mašinerijos, 
kuri užtikrintų Visuotinės Žmo- 

Ką 'žudą 1963 
melai erdvėje?

(Atkelta iš 1 psl.)
reikia paskirti virš 300,000 as
menų, kurių dauguma privalo bū
ti aukštos klasės specialistai. 
Tiek žmonių ir pinigų reikia bent 
dešimčiai metų. Tiktai didelės ir 
aukšto industrializacijos lygio 
tautos turi galimybę tai pasiekti. 
Abejojama, ar Sovietų Sąjunga
gali sumobilizuoti tokias aukštos 
kvalifikacijos jėgas, kurių užnu
garyje stovėtų platus ir galingas 
pramonės kompleksas.

Kiekvienu atveju, jei sovietai 
pasiryžtų susilyginti su amerikie
čiais pasiruošimo { mėnuli pro
gramoje, jie turėtų susivaržyti 
kitose srityse, kaip atominė ener
gija, bendra mokslinė pažanga, 
pramonės augimas ar gyvenimo 
lygis. Tuo tarpu tik Amerika gali 
imtis tokios programos be dide
lių susivaržymų..

Dr. H.L. Dryden NASA, admi
nistratoriaus pavaduotojas, sako, 
kad nusileidimas { mėnulj yra 
galimas tik sumobilizavus dide
lę technišką jėgą {vairiose pro
gramos srityse ir visi programos 
uždaviniai turi būti atlikti iki 
skridimo laiko. Ne taip svarbu, 
kokioje eilėje tie uždaviniai bus 
atlikti. Faktas, kad Sovietų Są
junga yra pasiekusi didesnių re
zultatų už JAV vienoje progra
mos dalyje, dar nereiškia,kad jie 
yra pralenkę visuose frontuose.

Erdvės skridimų su astronau
tais programų direktorius D.B. 
Holmes sako, kad šiandien esą 
pradėtos programos, kurių re
zultatus matysime tik po keletos 
metų. Tuos darbus, kuriuos so
vietai atlieka šiandien, jie jau 
vykdo eilę metų. "Aš nemanau, 
kad tie darbai turi ypatingos reikš - 
mės varžybose dėl mėnulio".

NASA pareigūnai, paklausti ar 
JAV pasivys sovietus didžiųjų būs- 
terių srityje (Boster -- pirma
sis didelės raketos iššovimo 
laipsnis) gavo atsakymą, kad JAV 
šiuo metu deda didžiausias pastan 
gas padidinti pirmo laipsnio ata
trankos jėgą. Nežinia, ar sovie
tai išlaikys konkurenciją šioje 
srityje, bet kiekvienu atveju ir 
jie turės labai pasitempti.

Erdvės administratorius J. E. 
Webb mano, kad JAV galėtų pa
spartinti pasiruošimus skridimui 
{ mėnulj. Bet tuomet mėnulio pro
gramos kaina pakiltų 5-6 bilijo
nais dolerių { metus. Tačiau P. 
Webb pareiškė, kad sumos, šiuo 
metu metamos mėnulio reika
lams yra visai pakankamos pa
siųsti žmogų { mėnuli anksčiau 
už rusus.

( Bus daugiau)

pų praktišką vykdymą... Centroir 
Rytų Europos Tautoms". Betgi 
tautų apsisprendimo principui 
vykdyti pačiose Jungtinėse Tau
tose jokios kitos mašinerijos ne
reikia, išskyrus tiesumą ir są
žiningumą Vakarų reprezentan
tams. Kalbėdami apie tarptautinę 
mašineriją, paprastai turime 
galvoj tarptautinę armiją, atomi
nes bombas JT gen. sekretoriaus 
dispozicijoj ir paveikų tarptauti
nį tribunolą. Bet sudrausti melui 
ir sugrąžinti sąžiningumui Jung
tinėms Tautoms, sprendžiant de
legacijų mandatus, visa ši baugi
nanti technologija ir organizacija 
visiškai nereikalinga. Tam vi
siškai užtektų mašinerijos Vaka
rų delegacijų galvose bei širdy
se ar, bendrai tariant, dekalogo. 
Deja, šiuo metumes negalime bū
ti patenkinti Jungtinių Tautų ir jų 
{vairių komitetų ar komisijų dar

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais mėty laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

The Stroh Brewery Co., Detroit 26. Michigan

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

bu, nes JT veikia per daug jau 
nuspalvinta hipokrizijos. Su kokia 
viltimi žmonija gali žvelgti { 
Jungtinių Tautų priimtas tarptau
tines konvencijas bei deklaraci
jas dėl asmens teisių, kai net nė 
mažiausios pradžios nėra daro
ma pačiose Jungtinėse Tautose 
vykdyti vienai pagrindinių teisių 
-- tautų apsisprendimo teisei, 
nors jai {vykdyti JungtinėseTau- 
tose pakaktų keletos tuzinų ge
ros valios Vakarų valstybininkų 
apsisprendimo ir nors tas posū
kis grąžintųJT {"eilinio žmogaus 
aukščiausių aspiracijų" kelią.

JT Žmogaus Teisių Pakomisė 
prie savo projektuojamųjų penkio 
likos laisvės principų turėtų pir
muoju pridėti šešioliktąjį princi
pą, būtent, kad kiekvienas žmo
gus, o pirmiausia JT delegatai, 
turi teisę būti laisvi nuo oficia
laus melo ir hipokrizijos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

so light, so right, and oh,so rejreshing!

SOVIETU BAIME DĖL DVIEIIĮ KARO FRONTU...
Istorija pilna pavyzdžių, kai di

džiausios imperijos žūsta vienu 
laiku keliuose frontuose kariau
damos. Taip žuvo Romos impe
rija, kada, neapginamai aplink 
Viduržemio jūrą išsiplėtusi, 395 
metais suskilusi { dvi dalis, il
gainiui, merdėdama, pirmiausiai 
vakarinė dalis, o 1453 m. ir ry
tinė dalis su sostine Konstanti
nopoliu pasiliko tik istorijos pus
lapiuose. Taip 1795 m.baigėsavo 
dienas didelė Lietuvos valstybė, 
buvusi karalija ir Didžioji Lie
tuvos kunigaikštija, dažnų karų 
keliuose frontuose nuvarginta. 
Taip baigė savo dienas ir Napo
leonas, siekęs valdyti visą Euro
pą. Keliuose frontuose kariauda
mos iš Europos žemėlapio buvo 
išbrauktos Vokietija ir Austrija, 
o vėliau ir hitlerinė Vokietija.

Dėl to visai suprantama So
vietų Rusijos baimė, kada, rau
donajai Kinijai rodant nepaklus
numą Maskvai, Japonijai spar
čiais žingsniais tvirtėjant ir gink
luojantis, matomas pavojus, kad 
netolimoj ateity Sovietų Rusijai 
gali prisieiti kariauti keliuose 
frontuose vienu laiku. Tuo ir aiš
kinamas Kremliaus politikos lyg 
ir sušvelnėjimas šaltajame kare 
su Vakarais.

Kaip istorija rodo, Rusija nė
ra pratusi vienu laiku keliuose 
frontuose kariauti. Nuo to ją gel
bėjo geografinė padėtis. Šiaurė
je jai niekas negrėsė iš Ledi
nuotojo vandenyno. Mongolai vi
duramžiais savo žygiais {cent
rinę ir vakarinę Europą slinko 
pro Kaspijos jūrą, rusų žemes 
dešinėje palikdami ramybėje. Ki
nija, apsitvėrusi garsia siena, 
amžiais snaudė. Tik su totoriais 
ir turkais vėliau Rusija turėjo 
susikirsti, kaip ir su lietuviais, 
lenkais ir skandinavais, vėliau 
su japonais, dar vėliau su vokie
čiais, bet vis paskirais karais, 
nesibijant, kad kas kitas jos už
nugariui pavojų sudarytų.

Šiandien geopolitinė aplinka vi
sai kitokia. Raudonoji Kinija aiš
kiai rodo savo baisaus slibino ašt
rius dantis. Kol kas ji repetici
jas daro buvusioj Indokinijoj, In
dijoj, kaip anksčiau Korėjoj darė. 
Kol kas ji vengia užkabinti So
vietų Rusiją Sibire ir Kazachsta
ne. Bet ne paslaptis, kad ji laukia

Ed. Karnėnas

progos pajudėti { pustuščius, bet 
derlingus ir turtingus Azijos plo
tus, kuriuos valdo Rusija čia pat 
jos pašonėje. Turint galvoj Kini
jos gyventojų gausumą ir jos 700 
mil. žmonių susispaudimą, jų 
skurdų gyvenimą, kada kaimynys
tėje tiek daug tuščios erdvės ir 
turtingos žemės, stebėtis reik
tų, jei Kinijos valdovai ir toliau 
snaustų. Juk tokia Vokietija, kai
zerinė ar hitlerinė, nebuvo jau 
tokioj sunkioj būklėj savo gyven
tojų tirštumų, dargi kaimynus tu
rėdama su ne ką mažesniu gy
ventojų tankumu, ir tai kėlė ka
rus daugiau erdvės savo gyvento ■ 
jams reikalaudama.

Gi Japonija, kad ir skaudžiai 
pamokinta paskutiniame kare, 
šiandien, gąlima sakyti, vėl tvir
tai stoja ant savo kojų Amerikai 
padedant. Jie taip pat dūsta savo 
salose. Jiems irgi reikia daugiau 
erdvės. Jie gali apgailestauti 

Be žodžių...

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/ Of MOKAME UŽ BONU 
/4 h TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

DUODAMOS VIS NAUJOSKAS Dl)

ST. ANT
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE .......... ...242-4395
SUBURBAN PHONE ........ 656-6330

Pearl Harbor klaidą, jie gali pa
miršti Hiroshimą ir Nagasaki, 
bet jie nepamiršo 1905 m. lai
mėto karo prieš rusus, jie ne
pamiršo Sachalinos ir Kurilų 
salų. Jeigu Kinija pajudės Sibi
ro link, tai ir japonai gali susi
gundyti vakarine Sibiro dalimi 
su Vladivostoku ir Kamčatka.

Taip kinai ir japonai kelia 
pagrjstą susirūpinimą Maskvo
je, kuri jaučia savo silpnumą Si
bire ir Kazachstane. Ten rusai 
paskubomis didina dirbamos že
mės plotus, apgyvendina juos 
"savanoriais", kurie, gerų or
ganizatorių rankose, jau senai ga
lėjo būti antrąja Amerika.

Dar nežinia kada tie šarančiai 
pajudės tenai. Gal būt tai bus pro
ga Lietuvai ir kitoms rusų paverg
toms tautoms išsilaisvinti.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
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KADA GALĖTUME AUKŠTAI 
IŠKELTI NOSIS...

Greimui rašant apie karvių melžėjų kultą okup. Lietuvoje, 
pas mus kuo ne' kultu pasidarė — knygų neskaitymas. Kultas, 
paprotys, tradicija, jei negeri, reiktų šalinti. Bet kad pašalinti, 
negana kovoti ir bartis. Reiktų nustatyti diagnozą ir nekaltinti 
visą laiką vien tik vieną pagautą kaltininką. Šiuo atveju — 
nelaimingą knygos skaitytoją ar — neskaitytoją.

Jeronimas Cicėnas sako, kad "kultūra kuriama ir palaikoma 
ne vien sekmadieniais. (Naujienų priedas, 1963 m. sausio 26 d.).

Vienas mūsų iškilių rašytojų, nepanorėjęs viešai kibti j šioje 
. temoje išdrykusius polemikos plaukus, sako —

"Per tą keliolika metų rašytojų atsirado daug, literatūros 
meno kūrinių labai nedaug. Čia kalbu ne tik apie romanus! Aš 
vis galvoju — kaip būtų puiku, kad dabar turėtume tik ketvir
tadalį tų išspausdintų knygų, bfet kad jos visos būtų geros. Iš 
tikro galėtume aukštai kelti nosis?”

Anot jo, daugelis tų rašytojų — supylė medžiagą į sūrmai
šelį, bet užmiršo išspausti išrūgas!

*
Ii- tokiu būdu — iši-ūgos guli lentynose. Ne vien išrūgos. 

Guli ir geros knygos. Bet skaitytojas liko apglušintas. Vargu jį 
išjudins baksnojimai.

Baksnoti tektų daug ką. To paties rašytojo žodžiais, kaltės 
reikia ieškoti: rašytojuose, kritikoje, leidėjuose ir pačiuose skai
tytojuose.

Tai platus suskirstymas "kaltininkų", bet tai dar ne visa 
mūsų kultūrinio gyvenimo plotmė.

Mes dar blaškomės kongresuose ir fonduose, bendruome
niniuose ir politiniuose reikaluose. Daug kur tektų daryti drą
sesnių piūvių, drąsesnių sprendimų. Tik klausihaas, kas neša 
atsakomybę už tų problemų įsisenėjimą? Ar straipsniai laik
raščiuose padės padėčiai pataisyti? Vargu.

Reikalinga revizija visų "kaltininkų" mintyjime. Gi tuo 
tarpu bene geriausią pradžią padarytų knygų leidėjai, neieško
dami "kaltininkų” skaitytojų tarpe, o pasistengdami leisti ver
tingesnius literatūros veikalus. O tai ne mano "išradimas”. Tai 
daugelio skaitytojų nuomonės, išreikštos laiškuose — ir teisin
gos. kaip 2x2 = 4. (j. č.)

Maribyrnonge, Australijoje, ALB Kultūros Tarybos nario A. Krauso rezidencijoje buvo susirinkę 
apie 60 vietos lietuvių praleisti keletą valandų su p. Bachunais išleistuvių proga. Nuotraukoje dalis 
svečių. Prieky iš kairės: B. Vanagas, Miivydienė, K. Freyer, M, ir J. Bachunai, A. Karazijienė. V. 
Kabailienė, kun. J. Petrauskas ir A. Krausas. Gilumoje: B. Savickas, A. Šeikis, dail. A. Vaičaitis, J. 
Valys, L. Baltrūnas, A. Milvydas, inž. A. Kabaila, Baltrūnienė, B. Zabiela, Žiedienė, Bladzevičius, G. 
Karazija, A. Krausienė, N. Gasėnas, J. Adomavičius, S. Valys, J. Tinteris.

ARTĖJANT PRIE SARGYBŲ KEITIMOSI POSTO

r olas, pasiustas pas Diuseldorfo 
dailininkus pirkti caro rūmams 
paveikslų, generoliškai juos var
tydamas, lornetu apžiūrėdamas, 
vokiečiui dailininkui atsakė: "Gut, 
aber klein..."

Per sieną išnešta lietuvio gy
vybė ėmė dirbtinai stiebtis į ūgį 
ir nenatūraliai į storį. Jam vis
kas jau maža, žema, siaura. Lie
tuvybę liudijančiam ženklui vie
tos jau nebėra; jis "brangus", nė
ra blizgesio, maža metalo, nėra 
svorio...

Kai namuose nebėra vietos 
ženklams lietuvybėi atpažinti,-- 
tautinės dvasios, -- suprantama, 
kad per sieną išnešta jaunojo lie
tuvio gyvastis, persodinta į kitą 
daržą, nebegali atsigauti, pri
gyti.

Ir taip po nedaugei sotaus ir 
riebaus gyvenimo metų tampame 
dezertyrais; tyliai, be mažiausio 
pasipriešinimo jaunimą atiduo
dame svetimiems. Tik rusas ir 
vokietis sugeba taip greit iškelt 
rankas, kapituliuoti lašiniams ir 
makaronams...

Kur tad padėjome priesaikas? 
-- Sau ir tėvynėje pasilikusiems 
buvome pasižadėję saugoti ir gin
ti dviejų laikinai suvyniotų — tris ■ 
palvės ir valstybinės -- vėliavų 
garbę.

Čia, sargybų keitimosi vietoje 
susitikę, mes ir statome tuos 
aštrius gyvasties klausimus. 
Vienas jų -- ar turime senai sar
gybai pakeisti naują ir jauną pa
mainą? Ar laiku ji ateis perimti 
postą, ar sugebės jį garbingai 
saugoti bei ginti?

SKAITVTOJU
LAIŠKAI

IR AŠ VERKIU IŠ LIŪDESIO...
Dirvos 10 nr. perskaičiau po

nios Valerijos Irlikienės laišką 
apie Los Angeles, Detroito ir 
kitų spaudos bendradarbių bei 
korespondentų pareigą "plunksna 
prisijungti prie bendro lietuviško 
darbo” ir apie jų įžūlų reikala
vimą (p. Irlikienės supratimu, vi
sai nepagrĮstą) lietuviškų orga
nizacijų būti pagaliau traktuoja
mais, kaip žurnalistais, kurie, 
beje, yra ne tik "prisijungę prie 
lietuviško darbo" ir įvairiose or
ganizacijose dalyvauja gal net 
daug seniau už ponią Irlikienę.

Apie senovės germanus kroni
kose yra sudėta, kad išvykdami 
klajoti pasaulin, jie su savim pa
siimdavo lentą iš gimtosios pa
stogės.

Visų kraštų riteriai -- palai
minti ir nepalaiminti plėšikai — 
išeidami "misijų" vykdyti, išsi
nešdavo didelĮ tikėjimą savo pa
šaukimu, profesijos kilnumu.

Senoje literatūroje apie lenkų 
politinę emigraciją taippatpasa
kyta didelė tiesa. Traukdamiesi 
iš Lenkijos, lenkai su savim iš
sineša ir Lenkiją!

Ką išsinešėme mes traukda
miesi iš Lietuvos?

Pokalbio metu vienas mano bi
čiulis bandė trumpai atsakyti: 
mes, girdi, kaip ir 1848 m. pran
cūzų ar vokiečių politiniai emi
grantai, išsinešėm partinius vai
dus, pavydą, apkalbas, praeities 
niekinimą ir didelĮ tuščių frazių 
krovinĮ, Visa tai apsunkiną blai
viai žvelgti Į šiandieninę padėtį 
krašte, mūsų paskirtį išeivijoje.

Bičiulio atsakymas turi aštrias 
briaunas.

Man atrodo, jog partiniai vai
dai, pavydas, tuščios frazės atsi
rado tada, kai iškopę Į ramesnį 
krantą atrišome ir pamatėme, 
kad iš Lietuvos išsineštos kupri
nės visiškai tuščios, nieko Į jas 
nebuvo pakrauta.

Savo ubagystę bandėme deng
ti "kepurine" ir "lenciūgėliu"; 
deklamacijom, vaidinimais, an
samblių dainom, sporto sviedi
niu, reikalingu ir nereikalingu 
spaudiniu.

Tad ir vėl sugrįžtame prie klau 
Simo: ką išsinešėme iš Lietuvos 
nesunykstančio, nesenstančio, iš

St. Jaras

kie nauji aiškinimai jai ar pana
šiai su ja manantiems būtų su
prantami ar sudarytų nors pakan
kamai orų pagrindą diskusijoms.

Bet pasiskaičius tokius laiš
kus, man labai liūdna ir gaila ne 
tik savo kolegų, bet ir tų mūsų 
dieviškų organizacijų ir pačios 
spaudos. Nesu dar prarijęs jokios 
lietuviškos organizacijos, nesi
duodu kaip spaudos bendradarbis 
būti jų prarytas, taigi, jokiu atve
ju mano ašaros nėra krokodiliš-
kos. Jors yra tik paprastos, žmo- ną padovanoja. Bet prieš liūdesį 
giškos, sūrios ašaros -- iš liū- ot neatsilaikau, ir baigta, 
desio... Arogancija,obskurantiz- Bronys Raila
mas, Įžūlumas manęs niekad ne- Los Angeles

pravirkdo, greičiau nebent šypse-

kartos karton perduodamų verty
bių?

Girdžiu atsišaukiant: "Išsine- 
šėm savas ir savo vaikų gyvas
tis!"

Gyvastis ir dar su stipriais 
muskulais (mūsų padėtyje) tikrai 
didelė vertybė, pasakyčiau -- 
dolerius dirbanti mašina. Unrros 
šoferiai, Welfare officeriai ste
bėdavosi mūsų gyvastimi. Kuku- 
ruziene maitinami, retkarčiais iš 
Š. Vokietijos pajūrio atvarytą sil
kę pasigavę, linksmus "maskara
dus" išdarinėdavome stovyklose.

Kan. dr. Končius anais laikais 
lankydamas DP stovyklas Š. Vo
kietijoje, pasiklausęs dainų ir šo
kio ansamblio prie jūros, lupda
mas rūkytos silkės odą, pasakė: 
"Jei jau tokias štukas išdirbai 
tik silkės užvalgę, kokių cūdų 
laukti, jei prieisit prie lašinių, 
makaronų su sūriu?"

Kan. Končius lyg ir suvokė, jog 
tos linksmybės yra laikinos...Jis 
ir pasakė: "Gal jums ir neverta 
iš čia niekur važiuoti. Mes, Bal- 
fas, nupirksim tinklus ir laivus... 
dainuokit, gaudykit žuvĮ, parduo
kit... Amerike darbas sunkus, do
leris -- galybė, daug visokių pa
gundų..."

Bet ar prirakinsi lietuvĮ prie 
silkės, kai Amerikoje lašiniai, 
makaronai su sūriu, oseni lietuv
ninkai miestus valdo? Skliaustė 
lietuvis ausis, klausėsi, sparnus 
judino...

Šviesesnio proto galvom Į DP 
stovyklas suvarytos "gyvastys" 
kėlė sunkius klausimus. Galvos 
suprato ir teisingai spėjo, jog iš- 
sinešant iš Lietuvos gyvastis 
"pamiršta" pasiimti tautinei gy
vybei išlaikyti vandens! Be jo toli 
ir ilgai keliauti neįmanoma.

Bandyta dvasinei gyvybei van
dens pasigaminti paskubom, sto
vyklose. Susirinkimuose kalbėjo
me, redagavome ir pasirašėme

Nieko iš anksto nežinojau ir 
nieko bendro neturėjau nei su Det
roito, nei suLos Angeles laikraš
tininkų pareiškimais spaudoje, 
kuriuos mini p. Irlikienė. Juos 
tik laikraščiuose perskaičiau. 
Didžiai atsiprašydamas visos mū
sų tautos, dr|sčiau kukliai pa
reikšti, kad, bendrai paėmus,to
kiems laikraštininkų nusistaty
mams aš irgi pritariu. Jie visai 
sutampa su tvarka ir nusistovė
jusiais Įpročiais visų šalių civi
lizuotose visuomenėse, kur tik 
yra laisva spauda ir kur spauda 
laikoma irgi "bendru darbu", mū
sų atveju -- bendru lietuvišku 
darbu.

Dėl visų kitų ponios Irlikienės 
argumentų čia man būtų sunku 
plačiau pasisakyti, nes jie išdės
tyti perdaug arogantiškai ir tiek 
nekompetetingai, kad aiškiai ro
do laiško autorę nei Įsigilinus, nei 
rodant noro Įsigilinti Į spaudos ir 
žurnalistikos darbo esmę, pri
gimt} J bendras ir specialias Ame
rikos lietuviu gyvenimo aplin
kybes. Todėl ir netikiu, kad ko-

Kaulai

išnykę gaso incineratoriuje
Meskite deginamas atmatas į gaso incineratorių . . . pa
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančios, neužuo- 
džiamus modelius jau dabar: 
Calcinator/Caloric/Duramatic a Majestic/Martin/Sears- 
Kenmore/VVarm Morning w the east ohio gas company

"stovyklines chartas". Davėme 
pažadus, kad išvykę iš Europos, 
dirbsime laisvai ir nepriklauso
mai Lietuvai atkurti, išlaikysim 
kalbą, tautines bei valstybines tra- 
dicijas, išpažinsime ir ugdysime 
savo tautybę, remsime spaudą, 
protėvių sudėtas aukas dėl lietu
viškos knygos laikysim testa
mentiniu Įsipareigojimu ir t.t.

Pasižadėta daug. Tai buvo lyg 
ir antras (dabar tik iš tolo) Lietu
vos žemės pabučiavimas, tėvynė
je pasilikusiems broliams Prie
saika, sutvirtinta kryžiaus ženk
lu, šventintu vandeniu. *

Kodėl dabar apie tai reikia už
siminti, priminti, pirštu Į ak{ 
durti?

Reikia! Ištremties kelyje pa
skubom "Įpiltas" tautinei gyvas
čiai išlaikyti vanduo gaivino mus 
labai trumpai. Ir jokioje lietuviš
kų valgių gaminimo knygoje ne
rasime recepto tokiam vandeniui 
pasigaminti. O jo reikia skubiai 
kaip operuojamam ligoniui krau
jo transfuzija.

Tautiniai šokiai, vaidinimai, 
giesmės ir dainos, lietuvių me
nininkų išpildomos operos, paro- 
dosj sportas, klubai, tautiniai na
mai ir kt. gerai, labai gerai! Bet 
senieji užkimšta, kojos nebevik- 
rios darosi, pasitraukia iš gar
bės tarnybos, numiršta, o jauni
mas? Jis apkurto kvietimo bal
sui išgirsti, nepasiduoda gundo
mas, neįsileidžia atvaromas pra 
retėjusių vietų užimti.

Neviskas tvarkoj ir su senimu. 
Šiandieniniai tėvynės tėvai, lygiai 
kaip ir 1831, 1848, 1863 m. politi
niai Europos emigrantai tada kė
lę klausimą --"Kągelbėti--tau
tą ar atskirus asmenis?" --neran
da atsakymo. Dažnai atrodo, jog 
tėvynės tėvaį ir seneliai pasine
šę galbėti partijų vardus; dėl jų 
aukojasi, kelia erzelį nematyda
mi kitų apie juos kunkuliuojančių 
klausimų.

Išklydę iš tėvynės suterbomir 
vaikais, vėliau išlaipinti į sau- 
gesnĮ krantą, po 11-14 metų save 
pamatėme pilname nuogume.

Lietuvių šeimose tautinės gy
vybės apraiškos nyksta skubiau
siais tempais. Priemonės lietu
vybei išsaugoti ir jai pratęsti 
dūlėja skiepuose, prekybos len
tynose. Joms patekti lietuvio pa
stogėn vis tvirčiau užremiamos 
durys.

Lietuvio namus pradėjo užgož
ti spindinti sunki prabanga, nieko 
bendro neturinti su nesugadintu 
tautiniu charakteriu. Kaimynų bei 
pažįstamų šeimyniniai suėjimai 
išvirto į Įsigytos prabangos de
monstravimus. Daugumai ver
tybe yra tapusi ne estetika, 
mokėjimas pasirinkti baldą, rū
bą, menišką dekoratyvinę detalę, 
bet Įsigyto daikto blizgėjimas, jo 
brangumas!

Prieš dvi savaites buvau stebė 
toju, kai lietuvis dailininkas pir
šo trijų namų .ir kurortinės vilos 
savininkui (lietuviui) meniškai 
nusisekus} paveikslą. "Biednas" 
žmogelis, kaip ir tas rusų gene-

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

VASARIO 2D. Joniškiečių Lab
darybės ir kultūros klubo vakaras 
Dirkio svetainėje, 4500 So. Tal
man.

VASARIO 2 D. Ateities žurnalo 
dailiosios literatūros konkurso 
premijų Įteikimas ir koncertas 
Jaunimo Centre.

.VASARIO 2 D. Sol. Valenti
nos Kojelienės rečitalis Stude- 
baker teatro salėje, 410 South 
Michigan Avė.

VASARIO 2-3 D. Vidurinių Va
karų Sporto Apygardos vyrų ir 
moterų krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso pirmenybės.

VASARIO 3 D. Inžinierių ir 
AręMtektų Sąjungos balius Am- 
bassador West viešbutyje.

VASARIO 10 D. 3 vai. p.p. 
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas - pobūvis su menine pro
grama B. Pakšto salėje. Rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ka.

VASARIO 10 D. 4 vai. p.p. 
Lietuviškos muzikos koncertas 
Jaunimo Centre. Rengėjai Vy
resniosios Giedrininkės.

VASARIO 10 D. 5 vai. 30 min. 
Lietuvos Vyčių 50 metų sukak
ties minėjimo koncertas-vaka
rienė, Martiniąue restorane 
(Western ir 95th St.)

VASARIO 16 D. Kan. M. Dauk
šos 350 m. mirties sukakties mi
nėjimas Jaunimo Centre. Rengia 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas.

VASARIO 17 D. Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas ruo
šiamas Amerikos Lietuvių Ta
rybos Marijos mokyklos salėje.

VASARIO 23 D. Lietuvių Audi
torijos tradicinis šampano ba
lius.

VASARIO 23 D. 3 vai. p.p. ALB 
Gage Parko apylinkės kultūrinė 
popietė-pobūvis Jaunimo Centre,

VASARIO 24 D. L.D. Kunigaikš
tienės Birutės Dr-jos Chicagos 
skyriaus ruošiamaą literatūros- 
muzikos vakaras Jaunimo Cent
re.

VASARIO 24 D. 2 v. p.p. vaikų 
kaukių balius ruošiamas Mokslei - 
Vių Ateitininkų Jaunimo Centre.

KOVO 2 D. 5 vai. p.p. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas ruošia
mas Dainavos stovyklos Chica
gos komiteto Marijos mokyklos 
salėje.

KOVO 9 D. Laiškų Lietuviams 
koncertas ir premijų Įteikimas 
Jaunimo Centre.

KOVO 10 D. Korp! Giedra Pa
vasario Madų Paroda Jaunimo 
Centre.

KOVO 12 D. 7 vai. 30 min. vak. 
Kelionių filmai -- Puerto Rico, 
Domininkonų Respublika, Kuba, 
Jamaica -- Dariaus Girėno Pos
to salėje.

KOVO 19 D. 7 vai. 30 min. vak. 
Kelionių filmą --CentrinėAmeri
ka, Dariaus Girėno Posto salėje.
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VIRŠUJE: Vilniuje išeinantis 
žurnalas Švyturys pagerbė Chą 
Dranickaitę, pastebėdamas, kad 
tai geriausia kolūkio melžėja...

laiškai iš Paryžiaus Algirdas J. Greimas

Apie karvių melžėjas
Atsidūrus Paryžiuje, dažniau 

patenka | rankas sovietinės Lie
tuvos laikraščiai. Norisi tad jų 
skaitymo įspūdžiais pasidalinti ir 
su kitais.

.Stalino asmenybės kultui pasi
baigus, nuo visokių jo likučiųdar 
labai sunku atsikratyti. Mane, pa
vyzdžiui, nors ir gerokai užgrū
dintą, vis dar stebina labai iš
bujojęs karvių melžėjų asme
nybės kultas. Nerasi žmogus so
vietiško lietuvių laikraščio ar 
žurnalo, kur nebūtų giriamas 
karvių .melžėjų heroizmas, kur 
nebūtų talpinamos karvių ir jų 
melžėjų nuotraukos. Atlydžio 
ženkle atsiranda, tiesa, šiek tiek 
daugiau fantazijos: vietoj karvių 
melžėjų, dedamos nuotraukos dai
lininkų, piešiančių karvių melžė
jas, ar gal net muzikų, kuriančių 
simfonijas karvių pieningumui ir 
melžėjų garbei pakelti. --Sukar- 
vių melžėjomis gal tik kiaulių 
šėrikės galėtų dar konkuruoti. 
Bet jau bendrai paėmus ir nuo 
Lietuvos gyvenimo kiek atitolus, 
atrodo, kad lietuvaitės misija so
cialistiniame pasaulyje, — melž
ti karves. Na gal dar, gerokai 
prisimelžus, tautiškus šokius pa
šokti.

Tai, ką oficialūs organai ana
pus vadina asmenybės kultu, mes 
Prancūzijoje vadiname mitais. Ir 
Stalino mitas mums niekuo iš es
mės nesiskiria nuo karvių mel
žėjos mito. Turiu aš čia Paryžiu
je vieną draugą, Roland Barthes, 
kuris yra parašęs knygą apie 
buržuazinės visuomenės mitus. 
Pakviestas pasivažinėti po Euro
pą su paskaitomis, jis prieš kele
tą metų atsidūrė Jugoslavijoje ir 
ten buvo pakviestas pravesti dis
kusijas apie mitus jugoslavų ko
munistų rašytojų draugijoje. Iš-

Grjžkime prie karvių melžėjų 
ir kiaulių šėrikų. Liaupsinti kar
vių melžėjų heroizmą -- tai kar
tu ir nurodyti, kad Lietuvos dar- 

dėstė jis rašytojams savo pažiū- bo žmonių misija ir yra rūpin- 
ras apie buržuazinius mitus ir..........................................
pasisakė, kad, jo nuomone, socia
lizmo tikslas -- išlaisvinti žmo
gų nuo visokių mitų. Pridėjo dar, 
kad mitai bujoja ne tik buržuazi
nėse, bet ir socialistinėse visuo
menėse. Nežinau, kokius sočia-

listinių mitų pavyzdžius jis jiems 
davė, bet karvių melžėjų grei
čiausiai neužmiršo.

Didelė tyla užsiviešpatavo sa
lėje. Pagaliau vienas rašytojas 
atsistojo ir pradėjo dėstyti, kad 
jo nuomone mitai žmonėms rei
kalingi, kad mitus reikia skirsty 
ti j dvi grupes -- gerus ir blo
gus...

-- O pagal ką jūs atskirsi- 
te, koks mitas yra geras, o koks 
blogas. Stalino mitas labai ilgą 
laiką buvo geras, o dabar pasida
rė blogu. Jeigu socializmas nėra 
užsispyręs nuogos žmogiškos tie- mūsų geltonkasės melžia karves, 
sos ieškojimas, tai kitas gal pa
sakys, kad ir jis -- mitas.

Pakalbėkime dabar rimtai. Ką 
gi reiškia šis Lietuvoje bujojan- 
tis karvių melžėjos mitas. --Tai, 
visų pirma, teigimas, kad darbas 
žmogui yra labai geras dalykas, 
kad darbas yra didelis malonu
mas. Ar galima š| tvirtinimą 
skaityti teisybe? Man atrodo, kad 
ne. Arba bent reikia labai didelius 
rezervus palikti. Matau aš kas
dien pravažiuojančius sunkveži
mius su sąšlavų rinkikais: ar ga
lima sakyti, kad kasdien rinkti 
dvokiančias sąšlavas -- net, sa
kysim, ir socialistinėje visuome
nėje -- bfltųjautikrai didelis ma
lonumas. Prancūzų socialistų 
partija, dabar, tiesa, jau nusigy
venusi ir nustojusi savo kovingu
mo, yra savo programoje {rašiu
si, kad žmogaus gyvenimo tiks
las, tai ne darbas, o pramogos, 
kad jos tikslas -- kovoti už darbo 
sumažinimą ir laisvalaikio padi
dinimą.

tis karvėmis ir kiaulėmis. Tai, 
tam tikra prasme, apriboti Lie
tuvos keli? 1 ateit|.

Prieš keletą metų buvau susi
tikęs su lietuvių rašytojų ir šiaip 
jau šviesių žmonių ekskursija pla
čiame pasaulyje. Plačiaikalbėjo- 

me apie lietuvių rūpesčius ir Lie
tuvoje vykstančią pažangą. Kal
bėjo jie man, kad daug fabrikų 
statosi Vilniuje ir Kaune, kad 
Lietuva industrialėja.

-- Gerai, sakau, tai jūs man 
gal galite pasakyti, kiek dabar 
procentais Lietuvoje yra pramo
nės darbininkų ir kiek tebedirba 
žemės ūkyje. --Žmonės susidai- 
rė, ir vienas atsakė: nežinomge- 
rai, bet bus greičiausiai kokie 
300.000 darbininkų.

Tai mat Lietuvos rašytojai ir 
dailininkai labai gerai žino, kad 

kad ir gerai daromelždamos, bet 
paprasčiausi tikrovės faktai 
jiems išsprunka.

O faktai tokie: aukštai ekono
miškai išsivysčiusiuosekraštuo- 
se žemės ūkio sektorius naudo
ja kiek galima mažiau darbo jė
gos.

Kolchozų sistema įgalina že
mės ūkio mechanizaciją ir atpa
laiduoja milijonus žmonių ki
tiems naudingiems darbams. Bet 
steigti kolchozus ir ten sutupdy
ti visą lietuvių tautą ir sakyti: 
dabar melžkit ir šerkit ir būsi
te laimingi --to tai jau negalima 

German Brandy................
Kron-Brannvin Aquavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

pateisinti. Jeigu Amerikoje že
mės ūkis naudoja vos nedarbo 
jėgos, Prancūzijoje -- apie 20- 
25%, tai Lietuvoje, kiek atrodo, 
dar apie 70% darbo žmoniųnenau 
dingai sėdi kaimuose.

Aš suprantu, kad lietuviai čia 
nekalti, suprantu, kad Sovietų 
Sąjunga dar ekonomiškai atsili
kęs kraštas, kad Lietuvą supra
moninti nėra lengva. Bet ekono
minio vystymosi tikslas aiškus: 
reikia stengtis visus lietuvius su 
sodinti į miestus -- tik tokia są
lyga ir lietuviškas Ūkis ir lietu
viška kultūra klestės. Užtat ir 
mitai, jeigu jie sąžiningai kuria
mi, turi atitikti visuomenės tiks
lus. O garbinti karvių melžėjas, 
tai reiškia sakyti lietuviams: sė
dėkite kaime ir džiaukitės.

Kai paklausi, kiek Vilniuje yra 
rusų gyventojų, tai tau atsako, 
kad jų apie 60%. O kodėl tiek 
daug? -- Tai reiškia, kad rusai 
tenai tik aukštai kvalifikuoti spe
cialistai? -- Ne, sako, visokių 
yra: autobusų konduktoriai, sako, 
dažnai būna rusai. — Štai kodėl 
karvių melžėjų mitas man nepa
tinka, štai kodėl aš su juo vis 
dar negaliu apsiprasti.

Paimkim klausimą už kito ga
lo. Vakarų pasaulyje labai mado-

5th $4.79
5th $3.98
5th $5.29
Qu. $3.98 

je atsiklausti viešosios opinijos, 
ką jinai vienu ar kitu klausimu 
mano, ir visokie Gallup'ai savo 
metodus jau labai išsitobulinę. 
— Sovietų Sąjungoje to nėra -- 
tai pagrįsta stalininkišku princi
pu, kad komunistų partija geriau 
žino, ko žmonėms reikia, negu 
patys žmonės. Tai nėra visai juo
kinga, ir aš net linkęs, sutikti su 
tokiu tvirtinimu. Bet vis dėlto, jei 
imtum taip ir atsiklaustum pačių 
karvių melžėjų, ko jos nori, ar 
joms patinka, kad laikraščiai apie 
jas nuolat rašo, ar jos norėtų ką 
nors kito pasiskaityti, --esutik- 
ras kad jos nuo jų asmenybės 
kulto noriai atsisakytų. Tokia 
jau žmogaus prigimtis tur būt, 
kad žmogui gerai ten, kur jo nė
ra, kad jis nori to, ko neturi, kad 
literatūra ir menas -- prie jų 
priskaitau ir laikraščius — turi 
pasisekimo daugiausiai todėl, kad 
jie padeda žmogui pabėgti nuo 
dienos darbų’ ir rūpesčių. -- Ir 
karvių melžėjos tikrai atsakytų 
Lietuvos Sovietinių Rašytojų 
Draugijos Atstovams: rašykite 
ne apie mus, mes jau žinome 
gerai, kaip mes gyvename; para
šykite mums, kaip gyvena drau
gės miestietės, kaip gyvena drau
gės užsienietės -- tada tai bent 
skaitysime laikraščius su su
sidomėjimu.

New Jersey 
lietuviu žinios

du
LIETUVIŠKI BANKELIAI

New Jersey lietuviai turi 
bankelius, kurie yra išimtinai 
lietuvių vadovybės tvarkomi. Eli- 
zabetho lietuviai jausenais ir ge
rais laikais buvo suorganizavę 
Lithuanian Building and Loan As
sociation, Ine. ir iki šiol gerokai 
virš pusšimčio metų, be jokių re
formų ir pakeitimų, šeimyniškai 
tvarkosi ir neblogais uždarbiais 
dalinasi, o visgi savo laiku 30-tis 
metų atgal, apie save taip rašė: 
"Strongest and Largest Lithua
nian Building and Loan Associa
tion in New Jersey and Largest 
in the United Statės". Vadovybė 
nepasinaudojo progomis š| ban
kelį išugdyti j desėtkais milijonų 

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ

2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schvvarze Katz 
Ambasador Vermouth

skaitantį didžiulį lietuvišką ban
ką.

ANTRAS LIETUVIŠKAS BAN
KELIS yra: Schuyler Savings and 
Loan Association of Kearny,New 
Jersey. Suroganizuotas 1924 m. 
ir platesniu akiračiu tvarkomas 
savo nuosavose moderniškose 
patalpose. Federalinė taupytojų 
naudai apdrauda. teikia pilną pa
sitikėjimą ir dėl to bankelis jau 
kopia | penktą milijoną. Bankelio 
vadovybei pirmininkauja Julius 
Paknis.

ŽIEMOS ATOSTOGOSE. Anais 
laikais, kada visi dar buvom ke
liasdešimt metų jaunesni, būdavo, 
Ieva Trečiokienė, pakalbinusi ke
letą moterų, savoautomobiliuiš- 
vykdavo Į Floridą ir praleisdavo 
ilgesnį žiemos laiką. Grjždavo 
labai patenkintos atostogomis ir 
nuo to laiko daugelis New Jer
sey lietuvių atostogauja Flori
doje. Yra ir tokių, kurie jau pa
stoviai Floridoje apsigyveno, o 
kiti įsigijo nuosavus namus ir 
žiemos metą praleidžia gyvenda
mi Floridoje.

NEW JERSEY LIETUVIŲ TA
RYBA, išrinkus savo vadovybės 
pirmininku jauną inžinierių Va- 
lantiną Mėlinį, dažnai posėdžiau
ja, artėjant vasario 16-tos minė
jimui, kuris įvyks vasario 10 d., 
2 vai. p.p. Robert Treat viešbu
čio salėje, Newark*e. Gubernato
rius R. J. Hugher sutiko priim
ti NJLT atstovybę ir pasirašyti 
proklamaciją. Netvarko burmis
tras H. J. Addonizio yra pažadė
jęs didelę iškabą ant miesto ro
tušės (City Hali) ir patsai asme
niškai dalyvauti ir kalbėti minė
jime. Yra pažadėję atvykti iš Wa- 
shingtono du kongresmanai: Pe- 
ter W. Rodino, Jr. dem. ir G.M. 
Wallhauser, respublikonas. Be 
to, kalbės inž. Miklovas, nese
nai atvykęs iš Lietuvos, solistė 
Irena Stankūnaitė, Rūtos choras 
ir garbės sargyboje Veteranų 
uniformuoti vyrai ir moterys.

IGNAS BUDRECKIS, Eliza- 
betho lietuvių bankelio pirminin
kas ir visuomenės veikėjaszsun- 
kiai serga.

A. S, Trečiokas

Dirvoj konkurse premijuotasis romanai

(43)
— Apkarpyk savo liežuvį, — vėl mažiau pikta.
Aš:
— Danguolyte! Sakau, aš nieko nepasakojau. Gal 

jis ką nujautė ... Bet juk nieko blogo — aš tik jo 
pavardę paminėjau, taip išėjo iš kalbos ...

— Eik sau, kvaily!
Ją nusivedė Antanas prie jų užsakyto stalelio. 

Manęs nepakvietė drauge, matyt, Danguolės buvo taip 
sutvarkyta. Antanas — kaip teliukas. žmona jį pa
stumia ir patraukia. Tas nė nesubliaus. Pasiutęs rei
kalas — tokia žmona! Užtat aš ir nevedu. Bijau rizi
kuoti. Danyla Gediminas rizikuos? Ne. Danyla — tik 
ant tikro.

Bet vėliau seselė apsiramino. Nuėjau į butą — nie
ko. Išsivežiau Gailę i kiną — nieko. Paskambinau, at
sakė, pasikalbėjom. Net paklausė, kaip man einasi. 
Reiškia — ne mirtinas reikalas. Sesuo lieka seserim. 
Vienas kitą suprantam.

Mmm. Patraukiu dar kartą liuksusinio cigaro dū
mą. Atrodo, šį vakarą prasivartysiu sofoj. Toks aptin
gęs. O, žinoma! Turėjau eit į susirinkimą. Bet kas čia 
eis, kai taip gera namie? Tu susirinkimų niekad ne
trūksta. Esu narys gal keliolikos organizacijų. Tai 
prisideda prie populiarumo. Man reikalingi ryšiai. Jokio 
biznio neišvystysi be gerų ryšių.

Biznis. Tai mano svaįonių formulė. Brolyti! Būsiu 
aš kada milijonierium. Turiu-būti. Kam į Ameriką 
atvažiavau? Seniai apie ią svaįoįau, dar vaiku būda
mas. Tik manydavau, kad Amerika nepasiekiama, di
deli dalykai man nepasiekiami. Ir štai — viena jau 
įvyko! Aš Amerikoj. Antra — įvyks. Turi įvykti. La
šas po lašo, centas po cento. Niekam savo svajonių 
neatveriu. Nereikia. Pavydės, ko’ą pakiš. Mokslas? 
Gyvenimo tikslas? A! Iš knygų laimingas, nei turtin
gas nebūsi.

Užkeliu kojas ant sofos atramos, gulėdamas augš- 
tielninkas, ir giliai patraukiu dūmo. Svaigina rūkymas? 
Ne mane! Mintys mane svaigina. Apie galimybes ir 
šviesią ateiti, apie krūvas pinigų ... O tada — laisvė. 
Pinigas duoda laisvę ir patogumus. Ne tokiam vyrui, 
kaip aš, vergauti kažkokioj kompanijoj! Priklausyti 
nuo boso, jam lankstytis, pataikauti. Paskui — tas 
aprėžtas darbui laikas! Rytą kelkis, skubėk i įstaigą, 
sėdėk ilgas valandas ... Ne! Aš turiu galvą, todėl galiu 
nedirbti rankomis, nei vergauti, kaip kiti. Kvailiai tegu 
dirba. Sumanymai, ryšiai ir pinigas — štai kas išva
duoja žmogų iš vergystės. Užtat ir mėgstu Ameriką! 
čia investavęs, kad ir ne savus pinigus, gali nedirbti 
ir, laimei lėmus, pakilti iki turtingųjų. Svarbu gera 
pradžia, rvšiai... Svarbu nusitverti pinigą. Savo jau 
kiek turiu. Bet dar didesniam bizniui neužtektų. Rei
kia dar pavartyti smegenis. Gal kur pašalinio darbo 
gavus? Neužsimušti savęs valandomis, ne! Bet kur 
nors parankiai... Palauk! Regis, jau matau siūlo ga
lą... Vai, kokia geniali mintis!

Nuvažiuosiu! Danguolė turėtų būti namie. Jie or
ganizacijoms nepriklauso. Naktimis ji dirbti nemėgs
ta. Bet kaip ją nutverti vieną? Antano nenoriu. Jo 

nebijau, bet nėra tikslo. Antanas nei pridės, nei atims, 
čia mane suima juokas. Ha, ha, ha! Koks gali 

būti biznis su Tony Pušiniu? Nebent nusigyvenimo biz
nis. žmogus rašo! Domisi žmogum, anot jo. Domisi 
gyvenimu jr jo kankinančiom problemom. Jis domisi? 
Bet neįdomesnio tipo pasauly nemačiau! Kaip Danguo
lės akis ant io užsikabino? O gal ii neįdomiausio ir 
jieškojo? Kad pati būtų įdomi, kad būtų prieky. Ja, 
mano seselė! Tu jos pigiai nepaimsi.

Bet aš tikiuosi paimti... čia man šauna tokių 
minčių srovė, kad net atsikeliu ir suverčiu porą kvap
nių stiklelių į burną. Dabar galėsiu ne tik svajoti, bet 
ir veikti.

Palieku savo šiltą, jaukų kambarį. Na, ką gi! Rei
kia aukotis dėl ateities. Iš pradžių važiuoju lyg neno
rom. Nepatogu. Kažko lvg nelabai tikras. Taip retai 
man būna. Bendradarbiai, net pats bosas — niekai 
man prakalbinti, prašyti privilegijų. Bet mano sesuo 
— kitaip, žinau, kad su Pušiniene biznis pavyks, bet 
nedrįstu prašvti. Net prisibijau, štai tau, Danyla! — 
mąstau, snausdamas mašiną Čikagos gatvėmis. Gėdinu 
save, kvailinu. Ir su kiekvienu gazo paspaudimu atsi
randa energijos ir drąsos. Daugiau ir daugiau. Puikiai 
čiuožianti asfaltu mašina kQlia pasitikėiimą pačiu sa
vim. O kas jau Danguo’ė? Tegu ii valdo savo vyrą, ne 
mane. Maro patarimų dar ir ii reikalinga. Buvo laikai, 
kada mergaitė visiškai pasimetė; ašarose buvo paplu
kusi. Tada ir nesijaudinau, nes "hko n°galėiau padėti. 
Meilė! Jausmai! Ašarų pakalnė. Kvailos tos moterys! 
Manės tokie dalykai nejaudina.

Ups! Vos nepervažiavau raudonu. Tuoj ir būtų 
penkinė pabaudos. Nelaimės ženklas. Danyla, būk at
sargesnis !

(Bus daugiau)
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Meno dienos Adelaidėje
Pietų Australijos sostinė Ade

laidė -- nedidelis (600.000 gyv.) 
gražus miestas. Čia įsikūru- 
siems ir su naujomis sąlygomis 
apsipratusiems lietuviams jis kai 
kada primena tolimąjį Kauną. 
Kartais net gali išgirsti: "Susi
tikome Laisvės Alėjoj". Taip, su
gretinant, vadinamą pagrindinę 
Adelaidės gatvę — KingWilliam 
str. Bet skirtumas tarp mūsų 
mielojo Kauno ir Adelaidės di
delis. Neminint labai skirtingo 
klimato, Adelaidė pasižymi dide
liu judėjimu, kurį tvarko šviesų 
signalai ir, žinoma, policijos pa
reigūnai. City ir priemiesčiai ne 
vien lygumoje, bet, dažnai, ir ne
dideliuose iškilimuose susibūrę. 
Iš rytų pusės supa granito kal
nai, o J pietus ir vakarus ilgų 
mylių juosta -- Pietų Okeano 
įlanka (St. Vincent gulf). Čia 
puikios pakrantės, paplūdimiai ir 
kurortai.

Pereitų metų gruodžio pabai
goje, kada čionykštė vasara įsi
siūbuoja karščiais ar retu tro
piniu lietumi, į Adelaidę įvairio 
mis priemonėmis suskrido arti 
1000 lietuvių iš kitų Australijos 
valscijų. Jie atvyko į Meno Die
nas ir Krašto Tarybos Atstovų 
posėdžius. Be to, tuo pačiu laiku 
čia vyko visos Australijos lietu
vių sportininkų metinė olimpia
da, studentų metinis suvažiavi
mas, Katalikų Federacijos posė
džiai, Australijos Ateitininkų 
Sendraugių suvažiavimas, L. Ve
teranų S-gos "Ramovės” pirma
sis suvažiavimas. Prisijungė dar 
ir jaunųjų menininkų ir foto pa
rodos. Na, aišku, ir vietos teat
ras su vaidinimu. Žodžiu, kelių 
dienų programa tikrai buvo krau-

te perkrauta.
Ypatingos reikšmės vietos lie

tuvių bendruomenei ir visoms iš
kilmėms suteikė J. Bachunas ir 
ponia atvykdami šia proga iš JAV.

Meno Dienos prasidėjo gruo
džio 28 d. vakare. Puošnioje 
Adelaidės Town Hali įvyko pen
kių chorų koncertas. Salė, turin
ti 1200 vietų, buvo pilna. Koncer-

Koncertui pasibaigus, Adelaidės Lietuvių Namų sodely Bachūnai 
su abiem solistėm. Stovi iš kairės: A. Gučiuvienė, M. Bachunienė, 
G. Vasiliauskienė ir J. Bachunas. Abi solistės yra labai populiarios 
Australijoje. Jos yra koncertavusios visuose didžiuosiuose Austra
lijos miestuose ir nuolat dainuoja Pietų Australijos valstybiniame 
radijofone. Solistė G. Vasiliauskienė šį rudenį atvyks koncertuoti J 
JAV.

Popieriai

išnykę gaso incineratoriuje
Meskite deginamas atmatas j gaso incineratorių . . . pa
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančius, neužuo- 
džiamus modelius jau dabar:
Calcinator/Caloric/Duramatic >Majestic/Martin/Sears- 
Kenmore / Warm Morning v the east ohio gas company

te dalyvavo: Adelaidės, Geelong, 
Melbourne, Newcastle ir Sydney 
chorai. Kiekvienas tų chorų pir
moje koncerto dalyje atliko po 3 
dainas. Nuskambėjo virtinė liau
dies melodijų, harmonizuotų K. 
V. Banaičio, J. Bendoriaus, J. 
Naujalio, V. Klovos, Paulausko 
M. Petrausko , C. Sasnausko, J. 
Švedo, St. Šimkaus, A. Račiūno, 
J. Žilevičiaus.

Chorų dalyvavimo eilė ir jung
tinių chorų programa buvo Meno 
Dienų vyr. organizatoriaus V. 
Šimkaus pasiūlyta ir kitų chorų 
vadovų pritarimu priimta. Bet 
paskirų chorų dainų programos 
buvo paliktos kiekvieno choro va
dovo individualiam pasirinkimui.

Newcastle choras, kuriam nuo 
Įsisteigimo dienos vadovauja St. 
Žukas, nėra skaitlingas (25 da- 
lyv.), tačiau ir tokiame sąstate 
skambėjo labai darniai, išlaikant 
reikiamą balsų lygsvarą. Vadovo 
St. Žuko maloni, sakyčiau sang- 
viniška asmenybė ir tolygi laiky
sena, gražiai atsispindėjo dainų 
parinkime ir interpretavime. Ta
čiau, atrodo, buvo vengta sunkes
nių, labiau komplikuotų dainų.

Newcastliečius, širdingų plo
jimų lydimus, pakeitė Geelongo 
irgi nedidelio sąstato (22 daini
ninkai) choras, vadovaujamas M. 
Kymanto. Neįprastas buvo pa
įvairinimas, kada dirigentas, 
chorui pritariant, dainavo solo 
St. Šimkaus "Vai pūtė, pūtė.". Di
rigento malonaus tembro balsas 
kiek nukentėjo skambėjimo at
žvilgiu, nes atlikdamas dvigubas 
pareigas (solo ir dirigavimas) 
neišvengiamai turėjo stovėti pro
filiu į auditoriją. Šiam vienetui 
gal kiek trūko drąsos ir susidai- 
navimo, bet turint galvoje, kad M. 
Kymantas vadovauja chorui vi
sai neilgai, sveikintinas ryžtas 
prisidėti prie bendros Australi
jos lietuvių liaudies dainų demons
tracijos.

Geelongiečiams baigus, išėjo 
Adelaidės (vietinis) choras(45da
lyviai) su V. Šimkum priešakyje. 
Ilgametis choro vadovo darbas (13 
metų) ir choro dalyvių skaičius 
sulaukė užtarnauto auditorijos 
dėmesio ir įvertinimo. Sopranų 
tarpe yra vertingų balsų, nere
tai atliekančių chore solo parti
jas. Čia pasižymi p.p. Budrienė, 
E. Dainienė ir J. Maželienė.

Choras pradžioje pasigėrėtinai 
atliko pirmą kartą K.V. Banaičio 
"Vidury lauko". Toliau, žaismin
gai ir išryškinant detales nuaidė
jo J. Naujalio "Burtai", o pabai
gai J. Žilevičiaus "Anoj pusėj 
ežero" žavėjo savo melodinga 
harmonija.

Po to, išgirdome Melbourno 
Lietuvių Dainos Sambūrį (35 da- 
lviai) taipogi įgudusio vadovo A. 
Čelnos paruoštą. Jis šiam viene
tui vadovauja jau 12metų.Choras 
ypatingai malonų įspūdį suteikė 
atlikdamas visas dainas kažkaip 
švelniai, subtiliai, tačiau gražiai,

naudodamas garsumo kontrastus 
ir pagirtinai frazuodamas.

K. Kavaliausko vadovaujamas 
Sydnejaus choras (apie 35 dal.) 
baigė atskirų chorų pasirodymą. 
Jau nuo pat estradon išėjimo,tai
pogi susilaukė visiško auditorijos 
palankumo ir pasitikėjimo.

č. Sasnausko rečiau girdima 
"Užmigo žemė" nuskambėjo tin
kamoje interpretacijoje ir nuo
taikoje ir, todėl, paliko tikrai 
gražų įspūdį.

Pabaigai buvo padainuota Lie
tuvoje gyvenančio nūdienio kom
pozitoriaus V. Klovos "Pasveiki
nimo choras iš op. Pilėnai". Dai
na žavėjo gyvais tempais ir dar
niu atlikimu.

Antroji koncerto dalis iš karto 
ypatingai paveikė auditoriją savo 
didingumu, kada visi dalyvaujan
tieji chorai užpildė erdvią estra
dą, žavėdami moterų tautinių rū
bų gausumu, įvairumu ir spalvin
gumu. Dabar kiekviena daina bu
vo lydima entuziastingai audringų 
plojimų.

Pradžioje V. Šimkus dirigavo 
dvi dainas: J. Švedo "Linelį rau
nu" ir J. Štarkos "Nudavėdukre- 
lę", kuriose atsispindėjo liaudies 
liūdesio gaida.

VIRŠUJE: Antrosios Australi
jos Lietuvių Dainos Šventės jung
tinis choras Adelaidės TownHall 
scenoje koncerto metu.

A. Budrio nuotrauka

S. Žukas, pakeitęs V. Šimkų, 
interpretavo K,V. Banaičio "Už 
jūrų marių", K. M. Čiurlionio 
"Šėriau žirgeliį" ir St. Šimkaus 
"šią naktelę".

M. Kymantas dirigavo J. Karo
so "Stikliukėlį", M. Petrausko 
"Motuš, motuše", J. Žilevičiaus 
"Laisvės dainą".

A. Čelna, vadovaudamas jung
tiniam chorui, atliko A. Vanagai
čio "Laisvėsvarpą", J. Neiman
to "Pasisėjau žalią rūtą" ir T. 
Brazio "Tu berželi".

Ir pabaigai išėjo K. Kavaliaus 
kas diriguodamas J. Gruodžio 
"Šiltas, gražus rudenėlis", J. Gu
davičiaus "Kurgiriažalioja" ir J. 
Naujalio "Jaunimo giesmę".

Antroji koncerto dalis praėjo 
visapusiai pakilusioje nuotaikoje. 
Jungtinis choras, nežiūrint kad 
teturėjo tik vieną bendrą repeti
ciją prieš koncertą, skambėjo,

(Nukelta į 6 psl.)

J. Bachunas Adelaidės areodrome kalbasi su Dainiene, kuri yra 
vieno moderniškiausio ir gražiausio Hotel Australia kambarių ir vi
so pastato vyriausioji prižiūrėtoja. Kaip jau buvo rašyta, šį viešbu
tį moderniškai išdekoravo Reisonaitė.
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ROCHESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS ST. LOUIS

• Vasario 16 minėjimas 
įvyksta vasario 17 d., 3 vai. 
p. p. parapijos salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju bus ne
seniai iš Lietuvos atvykęs 
inž. Miklovas. ALTo pirm. 
P. Norkeliūnas kviečia vi
sus Rochesterio lietuvius 
kuo gausiausiai dalyvauti 
n e p riklausomybės šventės 
minėjime.

• Mirė senos kartos lie
tuvis Juozas Braknys, at
vykęs j Ameriką 1906 in. 
Chicagoje išmokęs fotogra- 
fi’os amato, nuo 1914 m. 
turėjo Rochesteryįe savo 
foto studiją. J. Braknys ak
tyviai rėmė lietuvišką veik
lą, negailėjo aukų Lietuvos 
vadavimo reikalams, skaitė 
beveik visą išeinančią lietu
vių spaudą, daug padėjo at- 
vykusiems tremtiniams ir 
buvo vienas iš sumanytojų 
įsteigti Lietuvių Radijo Va
landėlę. Senatvėje, ligos pa
laužtas, liko visų užmirštas. 
Čia giminiu neturėjo — Ar
gentinoje liko vienintelis 
brolis Justinas Braknys.

• Nauja Valdyba — Ra
movės skyrius turėjo meti
nį narių susirinkimą, kuria
me be kitų ataskaitinių pra
nešimų, buvo išrinkta nauja 
Ramovės valdyba, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. V. Vitkus, vice
pirm. Vyt. čypas, sekr. K. 
Miškinis, ižd. M. Pucius ir 
kultūriniams reikalams Vyt. 
žmuidzinas.

kalingumą. Pats vajus pra
sidės kovo mėn. pradžioje. 
Beje, pranešant apie šio 
Komiteto įsteigimą Dirvoje 
ir skelbiant pirmuosius šim
tininkus, buvo padaryta 
klaida — B. Krokys ir po
nia paaukojo Liet. Fondui 
ne 100 dol., bet 500 dol.

ALTS SKYRIAUS VEIKLA

TORONTO

• Metinė vakarienė — 
Medžiotojų ir žuvininkų 
klubas Rochesteryje turėjo 
su savo šeimomis metinę 
vakariene. Stirniena, zuikie
na ir kitokie jų laimikių 
skanumynai puošė gausius 
vakarienės stalus — tai bu
vo pirmas to klubo bendras 
pobūvis.

• Vajaus Komiteto posė
dis — Lietuvių Fondo va
jaus ruošti Komitetas, va
dovaujamas parapijos kle
bono kun. P. Valiukevičiaus, 
turėjo savo posėdį, kuriame 
buvo smulkiai aptarti va
jaus ruošimo planai Ro- 
chesteryje. šiuo metu ruo
šiami sąrašai ir ieškomi tal
kininkai aplankyti visus FŽo- 
chesterio lietuvius, prašant 
paaukoti Liet.Fondui šimti
nę. Kas sekmadienį per liet, 
radiją atskiri kalbėtojai aiš
kina Fondo prasmę ir jo rei-

RUOŠIASI PASAULIO 
LIETUVIŲ SEIMUI

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Toronto apylinkės Tarybos 
ir organizacijų atstovų posėdis 
buvo sukviestas sausio 25 d. Lie
tuvių Namuose. Pranešimus apie 
praėjusių metų veiklą padarė 
apylinkės pirmininkas J. R. Si
manavičius ir iždininkas J. Ma
žeika. Pasaulio Lietuvių Seimo, 
kuris šiais metais yra numatytas 
Toronte ir kitais bendruomeni
niais reikalais pranešimą pada
rė PLB valdybos pirmininkas dr. 
J. Sungaila, Seimui data yra nu
sistatyta rugpiūčio 30, 31 ir rug
sėjo 1 d. Pati programa numato
ma gana plati ir {vairi. Ją suda
rys trys pagrindiniai klausimai, į 
kuriuos {eis visi Seimo darbai.

Ta pačia proga buvo aptartas 
Lietuvos Nepriklausomybės 45 
metų sukakties minėjimas, kuris 
šiais metais {vyks vasario 17 d. 
270 Lippincott St. prie College { 
rytus nuo Bathurst gt. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas dr. H. 
Nagys iš Montrealio. Minėjimo 
išlaidoms padengti, prie {ėjimo 
bus renkamos aukos. Apylinkės 
Taryba , turėdama mintyj išlai
das, kurios susidarys su minė
jimo iškilmių paruošimu, pagei
dauja, kad toji auka būtų apie 
vieną doler{ asmeniui ar šeimai. 
Prie {ėjimo surinktos visos aukos 
sudarys LB Toronto apylinkės val
dybos minėjimo pajamas. Tautos 
ir Nepriklausomybės Fondams 
aukos bus renkamos vokeliais mi
nėjimo metu.

Posėdis užtruko apie 3 vai. 30 
min.

TORONTO PUTVIO ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA pastarajame 
posėdyje nutarė metin{ visumos 
narių susirinkimą kviesti kovo 10 
d. 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

ALT S-gos East St. Louis 
apylinkės nariai smagiai suti
kę ir nuotaikingai praleidę Nau
juosius metus Dutch Giri svetai
nėje, o taip pat jau anksčiau iš
rinkę naują valdybą, kurion {ėjo 
pirmininku Dr. P. Švarcas, vi
cepirmininku inž. J. Gumbelevi- 
čius, iždininku Juozas Kleinai- 
tis, kultūrinių reikalų vedėju Al
bertas Paulikaitis, nariu Vladas 
Tervydis ir sekretoriumi Bro
nius Tiškus, toliau planuoja ar-

timosios veiklos gaires. Pirmuo
ju uždaviniu yra aktyvus prisidė
jimas prie Vasario 16-tos minė
jimo pravedimo. Skyriaus atstovu 
{ vietos ALT skyriaus valdybą 
įėjęs Romas Gintautas jau daly
vavo pirmame vietos organiza
cijų pasitarime, kaip {domiau ir 
patraukliau pravesti minėjimą, 
kuris būtų neištęstas, bet kon
densuotos programos. Vasario 
Šešioliktos minėjimas {vyks 
vasario mėn. 17 dieną, 6 vai. 
vakaro lietuvių parapijos salė
je. Minėjimo programos vadovu 
buvo išrinktas Zigmas Grybinas.

• Lietuviu kredito koope
ratyvas Parama sumažino 
procentus už paskolas ir pa-

kėlė taupytojams už san
taupas laikomas indėlių sąs
kaitoje. Už asmenines pa
skolas bus imama 7:,/į'< 
metinių palūkanų ir už ne
kilnojamo turto (morgi- 
čius)— 6%'»'. Taupytojams 
už indėlius bus mokama 
414'' • Šis nutarimas prade
damas vykdyti nuo š. m. 
balandžio 1 d.

• Paramos kredito koope
ratyvo visuotinis narių su
sirinkimas įvyks vasario 24 
d., 3 vai. po pietų Prisikėli
mo parapijos salėje. Ta pa
čia proga bus paminėta de
šimties metų veiklos su
kaktis. Yra numatomas iš
leisti specialus leidinys, ku
riame bus pavaizduota Pa
ramos augimas ir 
laimėjimai.

• LNT Moterų 
veikėjos sausio 20
susirinkusios pas P. Skir- 
gailienę pasitarti artėjančio 
pobūvio reikalu, kuris ruo
šiamas Nepriklausomy b ė s 
45 m. sukakties minėjimo 
proga Lietuvių Namuose 
vasario 9 d. Pasitarimas 
praėjo jaukioje ir darbingo
je nuotaikoje.

• Lietuvos Kūrėių-Sava- 
norių metinis susirinkimas 
įvyko sausio 20 d. Buvo 
ypatingai gyvai aptariamas 
i skurdą ir vargą patekusių 
Lietuvos laisvės kovų daly
vių ir karo invalidų likimas. 
Išrinkta nauja valdyba, į 
kurią įėjo: S. Asevičius, S. 
Banelis ir K. Kregždė.

ALT S-gos East St. Louis apy
linkės skyrius Vasario 16-tos mi
nėjimo proga, nutarė {teikti ALT 
$25.00 auką ir tikimasi, kad ki
tos organizacijos ir draugijos 
irgi panašiai pasielgs. Šiuo me
tu vietos ALT valdybon {eina 
Dr. kun. A. Deksnys pirmininku, 
Stanley Petraitis iždininku, J. 
Miller sekretorė ir Romas Gin
tautas nariu.

Po Vasario 16-tos minėjimo 
ALT S-gos East St. Louis sky
rius galvoja surengti eilę kul
tūrinių subuvimų ir jau iš anks
to planuoja pavasarini vakaro 
pravedimą. Dabar daug skyriaus 
narių yra užsiėmę aktyviu daly
vavimu vietos Lietuvių chore, ku - 
rio muzikiniu vadovu yra Alber
tas Paulikaitis ir viešumoj pasi
rodys Vasario 16-tos minėjime.

pasiekti

Būrelio 
d. buvo

1963 m. sausio 30 d.

Vytenis Grybauskas Chicagoje draugų tarpe atŠvenčia pirmąjį savo 
gyvenimo dešimtmeti. Nuotraukoje iš kairės: Vytenis Grybauskas: jo 
mamytė Stefanija Grybauskienė,. Ignatonis, Gaižutis, Arvydas Gry
bauskas, Dailidė ir Loreta Grybauskaitė.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

4
metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

Jsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojoms 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

Charlcred and Suparvitad by the United Stale* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Katanautka*. Pre*.

Meno dienos 
Adelaidėje

(Atkelta iš 5 psl.) 
tarytum, būtų gerai susirepeta- 
vęs jau anksčiau. Pasigėrėtinai 
buvo išlaikyta grynas intonuotas 
skambėsys, balsų gera lygsvara 
ir pavyzdingai drausmingas pen
kių skirtingų dirigentų mostams 
paklusnumas.

Reikia konstatuoti, kad nesudė
tingų harmonijų liaudies dainos 
dažnai susilaukia skaitlingos au
ditorijos daugumos didesnio pri
tarimo, negu originalios kompo
zicijos.

Koncertas buvo baigtas Britų 
ir Lietuvių tautos himnais.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50
f

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

KRAUTUVĖS ATDAROS: MIESTE pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:30 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Antradieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9:30 iki 5:45 vai. vak. SKYRIAI: nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 9:30 vai. ryto iki 9:30 vai. vak.

Eagle Stamps prisideda prie jūsų sutaupų, perkant May Co.

D0WNT0WN — HEIGHTS — PARMATOVVN — SOUTHGATE
Sumažinome kainas 1220 paltams šiam nepaprastam įvykiui!

Žieminiu paltį) išpardavimas!
DYDŽIAI JUNIORĖMS, MAŽO ŪGIO, PANELĖMS IR PONIOMS

DYDŽIAI: i

Pasirinkimas šių stilių:
• Swing Backs
• Flared Skirta
• New Chin Collars
• Yoke Back Trims
• New Lqw Drop Beita
• Bolt Patch Pockets
• LcoparcJ Fabric Lincd
• Warm Wool Interlinings
• Ali Brand New
• Straight Lines
• Belted Backs
• Small Collars
• Alpaca Lined

Pasirinkimas šių
• Berkshirc Tweeds
• Chatham Fleeces
• Talbots Fantasia
• Sommersville Plush
• Peerles* Tweeds
• Schusters Plaids
• Ali Wool Mcltons
• Diagonal Plushes
• Stevcnk Žibalines
• Wyandottes Chinchilla
• Odonnels Boucle

* • Quelinda Miracurl
• Qunegan Plaids
• Hockanum Tweeds

Birdseyc Twecds
• Wool Lustrossa
• Wool & Fur Blcnds

Taip pat Wor*led Otlerman A llockanum
\VorMcd Salin

Juninrcms 5 iki 15; in.iži 4 iki ll»;
• • • maži jr. 3 iki II; panelėms 6 iki I®;

ponioms 14iki 24

RASEMENT WOMEN S SU1T & COAT DEPARTMENT ... THE MAY COMPANY, ALL 4 STORE.S. INC1.UDING SOUTHGATE

Winter Cuats

• Scraf Coats
> Milium Lining: 
medžiagų:

18G žieminiai paltai 4 JI a9Q
Kainavę 29.99 1 agi
295 žieminiai paltai
Kainavę $35 1 ■ '
145 žieminiai paltai M QQ
Kainavę 39.99 1 M’
194 žieminiai paltai Rfl
Kainavę $45 J/"
211 žieminiai paltai J| QQ
Kainavę 49.99

189 žieminiai paltai £1,90
Kainavę 59.99
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Vaciui Kavaliūnui, šv. 
Kazimiero lit. mokyklos mo
kytojui, Draugo romano 
premijos laureatui, šv. Ka
zimiero lituanistinė mokyk
la kovo 31 d. Naujosios pa
rapijos salėje ruošia pager
bimą.

• A. L. Tautinės Sąjun
gos Clevelando skyriaus tra
dicinis Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas vėl ren
giamas drauge su neolithu- 
anais, savitarpinio bendra
vimo ir brangios lietuviams 
šventės paminėjimo dvasio
je. Minėjimas įvyks Čiurlio
nio Ansamblio namuose, 
Magnolia Drive, šeštadienį, 
vasario 9, pradžia 7 vai. va
kare.

Nr-olithuanai vadovaus ir 
išpildys vakaro programą, 
kurios dalį jie pasiruošę at
likti Detroite ruošiame li
teratūros vakare. Įdomią 
kalba pasakys Aldona Au
gu stinaviči'mė. Po progra
mos seks vaišės. Svečiai 
prašomi atvykti nevėluo
jant.

• A. L. T. S-gos 12-to 
skyriaus valdyba nutarė pa
skirti $10.00 Lituanus žur
nalui. $5.09 invalido Mac
kevičiaus laidotuvių fondui 
ir prašvti narius sumokėti

Clevelando namų ir gėlių paroda {vyks Public Hali patalpose nuo ko
vo 9 iki kovo 17 d. Paroda bus viena didžiausių iki šiol matytų tos rū
šies parodų. Joje bus ne vien gėlės, bet ir aquariumai, sodininkystės 
Įrankiai ir visa, kas reikalinga moderniškojo amžiaus namo aplinkai.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

UŽSAKYKITE GĖLES T E L E G II A F U 
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 131-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvė* —, 131-6339 Cleveland 3, Ohio

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 1-1763 KE 1-7770

1963 m. vasario men. 2 d., šeštadienį, 7 v. 30 min. v.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 

PILĖNU TUNTO SKAU TU TĖVŲ IR RĖMĖJŲ

VAK AR AS-B ALI US
Programoje:

Solistas-baritonas
LIUDAS STUKAS

Prie fortepijono:
Genovaitė KARSOKIENĖ

Konferuoja:
Balys AUGINĄS

Liudas stukas Vaišių staliukai, šalti šilti užkandžiai. Baras.
Groja pramoginė ROGERS S I M O N S šokių kapela.

Kviečiami visi! Paremkime skautus ir nuotaikingai praleiskim laiką.?

kiek galima užvilktas duok
les ir už šiuos metus.

Dirvos red. Jonas čiuber
kis ir adv. Julius Smetona 
įgalioti atstovauti skyrių 
ALT Clevelando skyriuje.

• Nijolei ir Vladui Palu
binskams gimė dukrelė. Pa
lubinskai jau augina sūnų.

• Valdonei ir Valdui žie- 
doniams. Čiurlionio ansamb
lio nariams, neseniai sukū- 
rusiems šeimą, sausio 27 d.

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS 

ansamblio namuose buvo 
suruoštas pagerbimas h’ 
įteiktas albumas.

• šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla gegužės 11 d. 
rengia vakarą Naujosios 
parapijos salėje.

GENOCIDO PARODA

AL Bendruomenės I Apylinkės' 
iniciatyva kovo pradžioje Cleve- 
lande rengiama viena iš {domiau
sių --ir lietuviams skaudžiausių 
matyti -- genocido paroda. Tai 
vaizdai ir dokumentai mūsų tau
tos, lietuvių žudynių, naikinimo 
tų priemonėmis.kurie melagingai 
savo barbarizmą vadina "išlais
vinimu".

Paroda numatyta rengti šv. 
Jurgio parapijos salėje lietu- 
viams, sekmadienj, kovo 10 d., 
ir jei bus gautos patalpos, paro
dą {rengti visiems Clevelando gy
ventojams miesto centre.

Kiek žinoma, paroda apima tris 
skyrius. Ją turi sutvarkęs ir va
dovauja Dr. J. Paukštelis, gyve
nąs East Chicago, Ind.

L Stalino-Hitlerio dviveidiš
kumas, susitarimas okupuoti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Pa
veikslai, iliustracijos ir diagra
mos atvaizduoją tą laikotarpį.

2. Bolševikams Lietuvą okupa
vus, Sovietų Sąjungos kariuome
nės bei NKVD dalinių {vykdyti 
žiaurumai terorizuojant ir nai
kinant Lietuvą ir lietuvių tautą.

3. Vokietijos žlugimas, su ku
ria Stalinas susitaręs privedė 
pasauli prie antrojo didžio karo- 
pasaul{ prie antrojo didžio karo. 
To pasėkoje komunizmo išugdy
mas iki tokios galybės, kuri jau 
drjsta grasinti ir galingai Ame
rikai palaidojimu, sunaikinimu.

Genocido Parodos Komiteto 
branduolys I Apylinkės valdybai 
kviečiant sausio 26 d. posėdyje 
sudarytas iš pirmininko -- adv. 
Juliaus Smetonos; sekretoriaus 
-- Stasio Barzduko; reikalų ve
dėjo — F. Eidimto; informacijos 
reikalais -- K.S. Karpiaus; iž
dininko -- A. Karsoko. Trys pas
kutiniai yra I Apylinkės valdybos 
nariai.

Į komitetą taip pat {eina Dir
vos red. Jonas Čiuberkis, Tėvy
nės Garsų radio vedėjas Juo
zas Stempužis, muz. Alfonsas 
Mikulskis. Bus kviečiami kiti 
talkininkai.

Kadangi ši paroda rengiama 
tik Clevelande mažesnių Chio 
kolonijų lietuviai kviečiami da
lyvauti ir susipažinti su tuo, ką 
lietuviai privalo pasauliui paro
dyti.

(ksk)

• Lietuviams Rudžiams 
Remti valdyba vasario 9 d. 
Lietuvių salėje rengia Už
gavėnių blynų vakarą-balių. 
Šokiams gros orkestras ir 
lietuviai budžiai suvaidins 
veikaliuką Gedimino sap
nas.

Pakvietimus į blynų ba
lių galima gauti pas Šar- 
kauskienę — 1267 Melbourn 
Rd., telef. UL 1-2911, Ven- 
cienę — 7809 Myron Avė., 
telef. UT 1-6948 ir telef. 
ER 1-4168. Nuoširdžiai pra
šome pakvietimus įsigyti iš 
anksto, nes kaip ir pernai, 
prie įėjimo bilietai nebus 
pardavinėjami.

PADARYKIME GERĄ 
DARBELĮ SAVO 

SKAUTAMS!
KAI skautas įkelia inki

lą į medelį, jis padaro gerą 
skauto darbelį. Paukčiai, at
sidėkodami už jiems pasta
tytus namus, čiulba. Ir 
paukčių daina — tai jau
nystės ir pavasario džiaugs
mo daina!

Bet mes visi galime pa
daryti savo skautams gerą 
lietuvišką darbelį:

Atsilankykime kuo gau
singiausiai į skautų tėvų- 
rėmėjų vakarą-balių, kuris 
įvyks š. m. vasario 2 d., 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. va
karo šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Ir per visą vasarą skau
tai. tarsi lietuviški paukš
teliai linksmai čiulbėdami 
Lietuvių Skautų Tautinėj 
stovykloj, minės visus jaut
rių širdžių ir duosnių rankų 
Rėmėjus.

Visas vakaro pelnas ski
riamas mūsų skautų nuvy- 
.kimui į stovyklą.

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamu mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, 1JĄ gara
žo.

RE 1-9170

HELP VVANTED FEMALE

TYP1ST
We are accepting applications 
from personable women, age 
25-40. Mušt be high school 
graduate, accurate, fast typist, 
and able to work well with 
figures. Position is interesting 
and challenging with diversified 
duties.

CENTRAL'
NATIONAL BANK

Apply Employment Office
MAIN FLOOR LOBBY

123 West Prospect
WORK WHERF.4TS FRIENDLY

HOUSE FOR SALE

SOUTH EUCLID 
NEW

3 & 4-BEDROOM 
RANCHES and SPLIT LEVELS 

FROM $19,000

G & G BU1LDERS
Days EV 2-0777

Eves.-Weekends EV 2-8437

MAYFIELD HEIGHTS 
NEW

3 and 4-BEDROOM 
Ranches and Split Levels 

from $21.900

Goldberg Bldrs.
Eves.-Weekends HI 9-5894 
Days, EV 2-0040 EV 2-0777

• Cleveland Electric Illu- 
minating Co. į Clevelando 
ekonominį gyvenimą šiais 
metais "įpils’’ 73 mil. dole
rių mokesčiais, tarnautojų 
algomis, užsakymais staty
boms ir remontams.

Vien 4000 tarnautojų al
gos sudaro 31 mil. dolerių 
sumą, įplaukiančią Cleve
lando ir šiaurės rytų Ohio 
ūkin.

• Tautybių Festivalis, 
kuriame pasirodys 17 įvai
rių Clevelande gyvenančių 
tautybių meno ansambliai, 
įvyks vasario 10 d., 2:30 
vai. p. p. Music Hali salėje, 
Puhlic Auditorium.

Tai jau keturiolikti me
tai, kaip Clevelando Tauti
nio meno sąjunga, bendra
darbiaujant su Cleveland 
Press vadovybe, ruošia Tau
tybių Festivalius, kuriuose 
tautvbės turi progos pasi
reikšti gausiai tautybėmis

HELP WANTED MALĖ

Accountant
Excellent career opportunity for 
young man, age 25 to 30. Should 
be a college graduate with a 
major in accounting and 1 to 3 
years of experience.

CENTRAL
NATIONAL BANK

Apply Employment Office

MAIN FLOOR LOBBY

123 West Prospect
WORK WHERE ITS FRIENDLY

BANK 
TELLER 

Opportunity

We are accepting• applications 
for permanent, full time. posi- 
tions. Prefer experience, būt will 
train ąualified persons, age 
21-40; mušt be personable, high 
school graduate, have ability to 
meet the public.

CENTRAL
NATIONAL BANK

Apply Employment Office 
MAIN FLOOR LOBBY
123 West Prospect 

WORK VVHERE ITS FRIENDLY

TURRET LATHE 
OPERATOR 

Experienced only need apply. 
Mušt have tools and ability to 
sėt up own jobs.
BONN MACHINE & TOOL CO. 
2914 Orange I’R 1-7355

(12. 13)

LEAR SIEGLER, INC.

Power Eųuipment Division 
New Division of rapidly expanding 
Company engaged in manufacturing 
electrical and electronic power equip- 
ment for aerospace and industrini ap
plications offers attractive opportuni- 
ties in the following positions:

Electrical and Mechanical 
Engineers

EE’s or ME’s with experiencc in elec
tronic circuit dtaign, electro-niechani- 
cal actualor design, tęst engineering 
or research and development.

Quality Control Engineers 
EE’s or ME’s with backgrounda for 
recent graduates to senior assurancv 
and reliability engineers.

Industrial Engineers 
lE’s with degree and experience in 
niethods, standards and plant layoul. 
assembly.
Send resumc to
Salary Personel Office.

LEAR SIEGLER, INC. 
Power Eųuipment Division 

Post Office Box 6719 
Cleveland 1, Ohio 

Phone: MOntrose 2-1000 
AN LQUAL OPPORTUNITY 

EMPLOYER
(12. 13. 14) 

Clevelando visuomenei savo 
tautiniais šokiais ir daino
mis.

šių metų Festivalyje da
lyvaus : baltgudžiai, kroa
tai, čekai, Dunojaus švabai, 
Austrijos vokiečiai, veng
rai, airišiai, japonai, lat
viai, lietuviai, lenkai, ru
munai, rusai, škotai, serbai, 
slovėnai ir ukrainiečiai.

Festivalio svečiams vie
tos rezervuojamos, nusipir
kus iš anksto bilietus už I 
ar už 1,50 dol. Bilietus ga
lima įsigyti Tautybių Cent
re, 1620 Prospect Avė. ir 
pas Burrows, 419 Euclid 
Avė.

Moksleiviu ir organizaci
jų grupės bilietus po 50 c. 
gali užsisakyti, skambinant 
Miss M. Ferguson telefonu 
PR 1-4599 arba CH 1-7640.

• Jonas Kazlauskas pildo 
Pajamų Mokesčių blankas 
už 1962 metus naujoje p. B. 
Gaidžiūno krautuvėje — 
794 E. 185 gatvė, šeštadie
niais, pradedant vasario 16 
d., 1963 m. nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. po pietų.

Krautuvės telefonas — 
531-6720. Namu telefonas 
RE 1-7222.

• Tncome Tax grąžinimo 
pareiškimus pildo Edvardas 
Karnėnas, turįs penkių me
tų patyrimą toje srityje, 
pernai įsigijęs sąskaitinin
ko (Accountant) diplomą, 
Baltic Prekybos patalpose, 
6905 Superior Avė., šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro. Kitomis die
nomis šaukti telefonu E R 
1-4732.

• Parduodamas ar išnuo
modamas namas prie 185 gt. 
M°redith Avė., Euclide. 
Prie Nauiosios parapiios. 3 
m°Hi mūrinis bungalovv. 3 
dideli miegami, 2l-> auto
mobiliu garažas. Plytelių 
vonia ir virtuvė su įruošta 
plvfa ir pečium. 275 pėdų 
ilg'n slfJVT'5’s. N°nžimfas.

Skambinkite d-rbn dieno
mis no 5 vai. LI 1-5513 ir 
savaitgaliais. (12. 13)

PARDUODAMI NAMAI
Komercinis mūro pasta

tas 185 gatvėje, netoli Nau
josios parapijos, susidedąs 
iš 3 patalpų įstaigoms ir 
dviejų butų.

Patalpos tinkamos ir ge
ros gydytojams. Gerame 
stovyje.

*
Vienos šeimos namas, vie

nas miegamas apačioje, du 
viršuje. 2 garažai. Prieina
ma kaina.

šešių kambarių vienos 
šeimos namas, labai švarus.

♦

Visai naujas 4 miegamų
jų plytinis. Jau baigtas ap
sigyvenimui.

United Multiple Listing 
Service

Norintieji pirkti ar par
duoti, prašomi skambinti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

780 East 185 St.
IV 1-6900 KE 1-2190 

(10, 11, 12, 13)

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

KAS IR KUR?
• A. L. Tautinės S-gos 

Chicagos skyriaus valdyba 
vasario 3 d., 4 v. p. p. Da
riaus-Girėno salėje, 4416 S. 
Western Avė., šaukia visuo
tiną skyriaus nariu susirin
kimą.

Susirinkimui bus patiek
tas apsvarstyti šių metų 
skyriaus veiklos planas ir 
įvairūs skyriaus einamieji 
reikalai. Susirinkimas bus 
paįvairintas vaišėmis ir 
programėlė.

• Albinas ir Jieva Trečio
kai, iš Orange, New Jersey, 
sausio 31 dieną mini savo 
40 metų vedybinę sukaktį. 
Ta proga, sausio 25-tą die
ną laivu Queen Frederica 
jie išplaukė j Nassau, Baha
mas, kur praleis savo gyve

A t A

SOFIJAI POCIENEI
Lietuvoje mirus, sūnui KAZIMIERUI POCIUI, 
mūsų skyriaus Pirmininkui, ir šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

ALT S-gos East Chicagos skyrius

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Waterbu- 
rio apylinkės nariams GENOVAITEI ir PETRUI 
VALŪNAMS,

sūnui EUGENIJUI-ALGIUI 
tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

A. L. B. Waterburio Apylinkės 
Valdyba

Mieliems GENOVAITEI ir PETRUI VALŪ
NAMS, negailestingai mirčiai pastojus kelią 
jų sūnui

EUGENIJUI-ALGIUI, 
didžio skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

G. ir V. Valiuliai,
M. ir P. Mal ūnai, 
A. ir J. Brazauskai.
I. ir M. Kleinaičiai

Tragiškai žuvus

ALGIUI VALŪNUI,

jo tėveliams ir broliui LAIMUČIUI, liūdesio va

landoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

L. A. Statulevičiai

Mielam draugui JONUI ŠVARCUI bei arti

miesiems, broliui

VINCUI ŠVARCUI
tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškia

Drukteinių šeima

nime taip reikšmingą šven
tę. Kovo mėnesį jie išvyks 
ilgesnėn kelionėn į Karibų 
salas ir Venezuelą. Prie tos 
kelionės prisideda ir keli jų 
draugai.

Redakcija linki mieliems 
Dirvos bičiuliams sėkmin
gos kelionės ir gražios, 
šviesos ateities.

PADĖKA
Už mirusio Amerikoje 

mūsų dėdės Vinco 
Praninsko paliktas 
santaupas, persiųstas t Lie
tuvą velionio giminėms, 
nuoširdžiai dėkojame ponui 
Vincui Ve I ž i u i ir jo 
visai šeimai.

J. Staugvilienė, 
Boleslovas. Bronius ir 
Vaclovas Praninskai. 
Lietuva, Šeduvos 
rajonas.

Elena Kepalaitė, iš New Yorko, Los Angeles Liet. Bendruomenės 
Naujųjų metų sutikime šoko indų šok}. L. Kančausko nuotrauka

tos Angeles lietuvių žinios
• Tradicinis Naujų Metų 

sutikimo balius, rengtas 
ALB Los Angeles apylin
kės, buvo nuotaikingas ir 
sėkmingas. Ypatingai pasi
žymėjo jaunimo gausumu. 
Naujų Metų baliaus pelnas 
paskirstytas: Kultūros Fon
dui, Liet, šeštadieninei mo
kyklai, jaunimo šokių gru
pei, Vasario 16-tos Gimna
zijai, Lituanus žurnalui ir 
Balfui.

Programą išpildė iš New 
Yorko išraiškos šokių šo
kėja Elena Kepalaitė ir 
baleto šokėjai — B. R. Hel- 
land, M. Povvell ir Rūta Ski
rkite, pašokdami tris mo
derniškus šokius (West 
Side Story, Can Can, Pol
ka). Programą tvarkė Juo
zas Ąžuolaitis. Naujųjų Me
tų proga sveikino pirm. A. 
Skirius.

Šių metų JAV Bendruo
menės Los Angeles apylin
kės valdybą sudaro: pirm. 

Venezueliečių ir argentiniečių stalas Los Angeles Liet. Bendruo
menės N. Metų sutikimo baliuje. Gale stalo šeimininkauja M. Kan- 
čauskienė. Kairėje Liseckai, dešinėje Tuminas, Šiukšta", Damulienė 
ir kt. L. Kančausko nuotrauka

A. Skirius, vicepirm. K. 
Lukšys, ižd. Br. Stančikas, 
sek. Dalia Karaliūtė, Jaun. 
reik. ved. O. Razutienė, 
kult, ir šviet. reik. ved. Dr. 
Juozas Jurkūnas, nariai J. 
Ąžuolaitis, K. Prišmantas ir 
V. Prižgintas.

• Los Angeles lietuvių 
delegacija sausio 14 d. bu
vo ^priimta miesto burmis
tro Samuel Yorty. Delegaci
joje dalyvavo Lietuvos gar
bės konsulas Dr. J. J. Biels
kis, rašytoja Alė Rūta-Ar- 
bienė, ALT pirm. Julius Jo- 
delė, LB apyl. pirm. Ant. 
Skirius.

Pirmą kartą Los Angeles 
lietuviams bus leista vasa
rio 16 d. proga iškelti Lie
tuvos vėliavą virš miesto 
rotušės. Burmistras taip 
pat žadėjo tą dieną paskelb
ti Lietuvių Diena. Samuel 
Yorty pakviestas dalyvauti 
Lietuvos Atstovo J. Kajec-

• LNT sudarančios orga
nizacijos Lietuvos Laisvės 
Kovotoju Sąjunga, Lietu
viu Rezistencinė Santarvė 
ir Lietuvių Tautinis Sąjūdis 
šiemet, kaip ir pernai, ren
gia Nepriklausomybės šven
tės 45-jų metų minėjimą- 
pobuvį vasario mėn. 10 d., 
3 v. n. p. B. Pakšto salėje, 
28A1 W. 38 St., Chicago.

šventės minėjimo pobū
dis daugiau šeimyniškas, 
kur atstovauiamų. organiza- 
ciia nariai, jų rėmėjai bei 
bičiuliai kartu susibūrę tu
rės progos su pakilia ir 
šventiška nuotaika praleisti 
sekmadienio popietę drauge.

Nepriklausomybės šven
tės mintimis pasidalinti su 
chicagiQčiąis maloniai suti
ko svečias iš Clevelando ad- 

ko pagerbimo bankete, ku
ris ivyks tuoj po minėjimo 
iškilmių, 3 vai. p. p. Holly- 
wood-Roosevelt viešb u č i o 
Blossmom salėje. Tautos 
šventės iškilmių minėjimo 
tvarka: Lietuvos vėliavos 
pakėlimo iškilmės 9:30 AM 
prie rotušės, pamaldos 
10:30 vai. ryto šv. Kazimie
ro parapijoje, 12:30 vai. mi
nėjimas Ukrainiečių salėje, 
4315 W. Melrose Avė., J. 
Kajecko pagerbimas, Holly- 
wood-Roosevelt Hotel. 7000 
Hollvwood Blvd. Minėjime 
pagrindiniu kalbėtoju bus 
Lietuvos atstovas J. Rajec
kas. Taip pat bus įteikta 
rašytojų draugijos premija.

Menine, programą išpil
dys šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus Br. Budriūno.

• Lietuvių Dramos rate
lis sausio 20 d. pastatė A. 
Rūko "Kojinės”. Vakarą 
rengė SLA 75 kuopa. L. L.

• Los Angeles skautai
ruošia didžiulę skautų mu
gę, .balandžio 7 d., tuoj po 
pamaldų, parapijos patal
pose. Pernai Kaziuko mugė 
praėjo su dideliu pasiseki
mu ; šiemet ruošiasi dar di
desnio mąsto mugei. Kiek
viena draugovė žada turėti 
savo atskirą kampą ir rung
tyniauti su kitomis draugo
vėmis savo darbais ir įvai
rumu. Girdėti, kad netgi vil
niečių verbų bus pagamin
ta. Reikia tikėtis, kad los- 
angeliečiai ir šiemet gausiai 
atsilankys į mugę ir įsiti
kins, kad mūsų jaunimas 
veltui laiko nel°idžia, bet 
bando atkurti lietuviškus 
papročius. Vo Iri. 

vokatas Julius Smetona, gi 
meninę programą paįvai
rins mūsn mėgiama solistė 
Nėriia Linkevičiūtė, Balys 
Pakštas, jaunas kylantis 
pianistas Alvydas Vasaitis 
(pastarasis š. m. vasario 2 
d. sū simfoniniu orkestru 
Morton West auditorijoje 
atliks Čaikovskio pirmąjį 
piano koncertą) ir kiti dai
liojo žodžio menininkai. Li
kusiąją šventės popietės da
li bičiuliai ir svečiai galės 
jaukiai pabuvoti savitarny, 
grojant. B. PeVS+n orkestrui 
ir vaišinantis E. Matutienės 
rūpesčiu suorganizuota tal
ka ir mūsų ponių pagamin
tais užkandžiais bei skanės
tais.

Svečių patogumui bus re
zervuojami atskiri staliu
kai, užtat rengėjai maloniai 
prašo pranešti apie dalyvau
jančių asmenų skaičių iš 
anksto iki vasario 8 d. A. 
Siliūnui tel. PR 8-0149 nuo 
7 iki 9 v. v. kasdien. (e. b.)

pasitarimai parodos 
REIKALU

Sausio 24 d. Lietuvos Genera
liniam Konsulate Chicagoje (vyko 
pasitarimas Lietuvos Pavilijono 
reikalu Chicagos Tarptautinėje 
Prekybos Parodoje 1963 m. (birž. 
mėn. 19 d. -- liepos 7 d.). Pasi
tarime dalyvavo Amerikos Lietu
vių Tarybos, Lietuvių Bendruo
menės, Architektų - Inžinierių, 
Prekybos Rūmų ir Skautų Akade
mikų atstovai.

Konsulas Daužvardis referavo 
susirinkusiems apie tai, kad Lie
tuva vėl yra pakviesta ir Valsty
bės Departamento paraginta da
lyvauti šių metų Tarptautinėje 
Parodoje McCormick Place, Chi
cagoje, kad Akademikai Skautai, 
kuriems pirmininkauja inž. V. 
Šliūpas, yra sutikę pavilijoną 
(rengti ir parodos metu tvarkyti 
bei prižiūrėti, jei vyresniųjų or
ganizacijos ar jų nariai sutiks 
padengti didžiąsias pavilijono iš
laidas, k. t. vietos nuomavimą, 
apšvietimą, unijų darbininkų pa
tarnavimą, biuletenio išleidimą, 
ir tt.

Visi susirinkusieji stipriai 
pritarė Pavilijono svarbai ir Skau
tų pažadui j( (rengti; pasižadėjo 
perduoti duomenis savo organi
zacijoms ir kitame susirinkime, 
vasario mėnesio viduryje, pra
nešti, kuo galės prisidėti prie 
pavilijono (rengimo, prašė Kon
sulą pakviesti ( kitą susirinkimą 
daugiau organizacijų atstovų ir 
net pavienių asmenų, kurie remia 
patrijotinius Lietuvai naudingus 
reikalus (( ŠĮ pasitarimą buvo 
kviesti tik tie, kurie praeityje 
pavilijonus rengė ir ateity ža
da rengti).-

A t A

VINCUI ŠVARCUI

tragiškai žuvus, broliui JONUI ir jo šeimai gilią

užuojautą reiškia

V. K. Barauskai

Brangiai Motulei

SOFIJAI POCIENEI

Lietuvoje mirus, mielam mūsų bičiuliui ir 

rėmėjui KAZIMIERUI POCIUI, jo šeimai 

ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugija
ir

Dirvos Redakcija

Los Angeles lietuvių parapijos salėje sausio 20 d. buvo suvaidinta 
A. Rūko komedija "Kojinės". Nuotraukoje artistai D. Mackialienė ir 
J. Raibys. L. Kančausko nuotrauka
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