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SUKARNO GRASINIMAI JAU PEREIS Į BANDYMĄ 
ĮSIVERŽT) NtUJOJON GVINĖJON

Indijos pavyzdžiu užsi
krėtęs, Indonezijos Sukamo 
savo grasinimus ne tik ne
mažina, bet jau bando ir 
karinėmis jėgomis silpnes
nių vietų ieškoti ir įsiveržti 
į N. Gvinėją. Bet pirmas 
toks bandymas, vykdytas

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
SIŪLO IŠMOKTI

NAUJAI GALVOTI...
Praeitą savaitę preziden

tas Kennedy priminė ame
rikiečiams, jei norima atsi
laikyti pasaulinėj konkuren
cijoj, reikia būti stipresniais 
už priešą ir dosniais neturtin
giems kraštams. O tai nėra 
taip lengva.

Jis nesiūlė iš pagrindų keis
ti Amerikos ekonomijos. Kad 
mašina gerai suktųsi, užtektų 
pakeisti tik kai kurias nudi
lusias dalis, kurios stabdo 
darbą. Amerikos ekonomijos 
mašina nesisuka taip, kaip 
turėtų suktis.

Po karo atsistačiusios Eu
ropos ekonomija auga du kar
tus sparčiau kaip Amerikos, 
o rusai grasina pasivyti ir 
pralenkti.

Kodėl toks lėtumas labiau
siai pasaulyje supramoninta- 
me krašte?

•
Kiekvieną kartą, kai Ame

rikoje {vyksta krizė, prekių 
gamyba krinta. Ir kai ekono
mija atsigauna, pramoninkai 
pasirodo per dideliais op
timistais ir rinką užverčia 
savo gaminiais. Tai iššaukia 
infliaciją, kuri sukelia naują 
krizę.

Kennedy prašė Kongreso 
suteikti jam ginklą kovoti su 
ūkiniu atoslūgiu. Kada ekono
minė veikla sumažės, jis nori 
turėti teisę sumažinti pajamų 
mokesčius. Tai būtų greita 
priemonė "išvirkšti" pinigų 
Į ekonomiją ir ją paspartinti. 
Taip pat Kennedy sako, kad 
Amerika nepakankamai in
vestuoja kapitalo pramonės 
mašinoms keisti ir siūlo su
mažinti mokesčius tiems pra
moninkams, kurie moderni
zuos savo {mones.

O kada ekonomija klestės, 
jis siūlo išlyginti biudžetą ir 
suveržti gyvenimą tų, kurie 
bando išsisukti ir nemokėti 
mokesčių.

—Reikia taisyti stogą tada, 
sakė Kennedy, kada saulė 
šviečia, būtent išlyginti biud
žetą ir net turėti tam tikrą 
atsargą.

Be to, Kennedy siūlė neiš 
leisti užsienyje daugiau pini
gų negu gaunama ir susitar
ti su Europos Bendrąja Rin
ka. O kad atsilaikius pasau
linėj konkurencijoj, nereikia 
veltui eikvoti Amerikos iš
teklių, ypač reikia saugoti 
žmonių išteklius. Reikia žmo
nes lavinti, kad jie rastų naują 
darbą, kai Jmonėse jie būna 
pakeičiami mašinomis.

Nereikia be reikalo eikvoti 
ir jaunų žmonių talentus,kada, 
jie gali tęsti studijas. Reikia, 
kad universitetuose būtų dau
giau vietų.

Tada bus galima pakelti A- 
merikos gamybą ir lengvai 
konkuruoti su Rusija, neeik
vojant savo išteklių.

Kennedy kalboje buvo nauja 
tai, kad siūlė amerikiečiams 
išmokti naujai galvoti. 

sausio 14 d., Sukarnui ne
pasisekė. Olandijos laivy
nas sunaikino du Indonezi
jos laivus, kitus sužalojo ir 
į nelaisvę paėmė keliasde
šimt Indonezijos karių.

Apie tą patį įvykį Indo
nezijos oficialūs kalbėtojai 
sako, kad tai buvęs Olandi
jos provakacinis užpuoli
mas, nes Indonezijos laivai 
buvę tarptautiniuose van
denyse. Tik nepasako, ko 
jie ten buvo, pasiruošę 
ginkluotam išsikėlimui. Rei
kia manyti, kad patys be
laisviai daugiau papasakos 
apie savo misiją.

šis įvykis, kad ir pasibai
gęs Olandijos laimėjimu, 

kelia rūpesčių ne tik pačiai 
Olandijai, bet ir kitoms val
stybėms, kurios suintere
suotos tokius karinius gais
rus gesinti ir neduoti są
lygų jiems plėstis. Tuo tiks
lu Olandija ieško paramos 
Jungtinėse Tautose. Olan
dijos poziciją stiprina ir 
Australijos p a r e iškimas, 
kad ji priešinsis Indonezijos 
pastangoms N. Gvinėją už
imti ir Olandijai eis į pa
galbą.

Kaip žinia, N. Gvinėją 
dabar valdo Olandija ir 
Australija. Abi nesuintere
suotos jos pasilaikyti, bet 
pusi aukinius gyventojus, 
kurie tebegyvena genčių 
gyvenimą ir kurie kalba 
daugeliu skirtingų kalbų ir 
tarmių, nori paruošti ne- 
p r i klausomam gyvenimui. 
Tuo tarpu jei Indonezija už
ims Olandijos valdomą da
li, sujungti tuos puslauki
nius gyventojus j vieną N. 
Gvinėjos valstybę, jau ne
bebus jokių galimybių. In
donezija visiškai nekalba 
apie atskiros ji.i valstybės 
kūrimą, bet skaito tai esant 
ju teritorija.

Australija gerai numato, 
kad dabartiniai Indonezijos 

Dabar parodyk, ką moki daryti

AA

teigimai, kad jie nepreten
duoja j Australijos valdo
mos N. Gvinėjos dalies pri
jungimą, yra klastingi. Už
ėmę vieną dalį jie greit iš
kels reikalavimus ir kitai 
daliai. Ir taip visa N. Gvi
nėja atsidus Indonezijos 
rankose. Tada, savaime su
prantama, kad puslaukiniai 
gyventojai paklius j pasto
vią Indonezijos kolorjialinę 
politika, o prie Australijos 
priartės ne taip jau malo
nus kaimynas.

Patys N. Gvinėjos gyven
tojai visiškai nenori jokios 
Indonezijos globos. Jie ne
nori pereiti į vargingesnio 
pono rankas, kaip madingai 

jų pačių krašte sakoma. Jie 
geriau sutinka pabūti da
bartinėse sąlygose ir vėliau 
gauti pilną nepriklausomy
bę.

KOMUNISTINĖ KINIJA NORI BOTI BENT LYGI
SU SOVIETU SĄJUNGĄ (Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

Kinijos komunistų parti
ja turi pasirinkti — Mao 
Tse-Tung turi arba atsisa
kyti savo pilnų puikybės 
planų — vadovauti sykiu su 
bovieių S-ga visiems komu
nistinio režimo kraštams, 
arba sudaryti iš Kinijos vi
sai nepriklausomą komunis
tinę imperiją — tapti Azi
jos Tito. Chruščiovas tikisi, 
kad rimtai apsvarstęs tas 
dvi galimybes, Mao pasi
rinks pirmąją — likti vienu 
iš SSSR satelitų.

Nuo tų savitarpio varžy
tinių išdavos daug kas pri
klausys istorijos bėgyje. 
Atrodo, kad ir sovietų ir 
Kinijos komunistinių parti
jų vadai yra dominuojami 
aistrų, sukeltų įvairių poli-

Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose atidarytas jūrų skautų būklas, kuriame skautai galės 
rengti sueigas ir laikys savo atžymėjimus. Lietuvių Tautinių Namų valdybos pirmininkas V. Aleksandriū- 
nas, per iškilmingąjį būklo atidarymą, {teikia raktus paskt. Makarevičiui. Daugiau nuotraukų iš būklo 
atidarymo iškilmių 8 psl. L. Kančausko nuotrauka

PARTIJŲ POLITINIAI MANEVRAI. IŠNAUDOJANT 
SENESNIŲJŲ ŽMONIŲ SUNKU GYVENIMĄ -

Kennedy ruošiasi kovai su res
publikonais, panaudodamas "se
nius” ir jiems projektuojamą ne
mokamą gydymą.

Pagal statistiką "seniu" lai
komas tas, kuriam jau yra su
ėję 65 metai amžiaus. Praeitais 
metais tokių "senių” Amerikoje 
buvo 16 milijonų. Pagal demok
ratų politikų apskaičiavimus, tris 
ketvirtadaliai "senių" pragyve
na iš labai mažo biudžeto, tad 
jiems gydymasis sudaro sunkiau
sią išlaidų naštą.

Politinis svarbumas to skai
čiaus yra tas, kad Kennedy pre
zidentu buvo išrinktas daugumos, 
kuri viršijo vos šimtą tūkstan
čių balsų. Dvylika milijonų "se
nių", kurie reikalingi mediciniš
kos pagalbos, reikštų didelę per
svarą ateinančiuose rinkimuose

Dabar demokratams yra prob-

tinių, ideologinių ir strate
ginių problemų. Rusija ir 
Kinija yra viena kita nepa
tenkintos, lyg tai nusivylu
sios jau senai, bet nuo 
XXII Komunistų Partijos 
Kongreso plyšys didėja.

Paskutinis lašas, perpil
dęs taurę, bus Albanijos 
byla. Nesenai į Kiniją atvy
ko Albanijos pasiuntinys. 
Jo sutikimas buvo labai šil
tas, galima net pasakyti 
triumfališkas. Tuo tarpu 
Sovietuose Enver Hodja 
yra vadinamas renegatu, iš
daviku. Diplomatiniai san
tykiai su Tirana yra nu
traukti. Čekoslovakija, Ry
tų Vokietija, Bulgarija ir 
Vengrija ištikimai pasekė 
Sov. Sąjungą. Viename iš 

lema, kaip suorganizuoti tuos 
"senius" ir kovoti su {taka, kurią 
{ juos turi gydytojai. Jei tai 
pavyktų, galimas dalykas, kad 
daug federalinių atstovų prarastų 
savo vietas.

Respublikonai, aišku, ginasi. 
Jų svarbiausias ginklas yra gy
dytoj įtaka į ligonius. Ypač kai 
esama senių, gerbiančių savo 
gydytojo nuomonę. Pagaliau, pa
gyvenę žmonės dažniausiai yra 
konservatoriai. Amerikos gydy
tojai priešinasi nemokamam gy
dymui, kuris būtų finansuojamas 
socialinio draudimo.

Tokia sistema, sako gydytojai, 
atidaryti/ kelią į medicinos "so- 
cializaciją", kaip yra Anglijoje. 
Ir amerikiečiai gydytojai tvir
tina, kad Anglijoje jų kolegos tapo 
valstybės tarnautojais.

savo paskutiniųjų numerių 
’Tsviestija” kalba apie "iš
sigimėlius” albaniečius ir 
pamini pirmą kartą Kiniją, 
kaip jų globėją.

Gali atrodyt nesupranta
ma, kokiu būdu mažytė Al
banija tapo dviejų didžiau
siųjų komunistinių valsty
bių ginčo ir taip rinitų ne
susipratimų priežastini. Jau 
nuo 1960 metų Enver Hod
ja bijo, kad Chruščiovas, 
susitaikęs su Jugoslavija i)' 
Vakarais, gali jį apleisti, 
Mao Tse-Tung panaudoja tą 
Hodjos baimę ir Albanijos 
vyriausybės šefas, pats to 
nesuprasdamas, tampa Ki
nijos "pieške”, kurią Mao 
vartoja Chruščiovui pykin
ti ir erzinti, nes Kinija irgi 
yra nusistačiusi prieš naują 
Sov. S-gos "liniją”. Po tru
putį Mao-Tse-tung skver
biasi j Albaniją, pavaduoda
mas, kur tik gali, sovietų 
technikus, teikdamas finan
sinę pagalbą, palaikydamas 
"moraliai'’ Enver Hodjos 
baimę, piešdamas juodomis 
spalvomis Albanijos ateitį 
Chruščiovui susitaikius su 
Jugoslavija.

Chruščiovas pradžioje te
galėjo nuduoti nematąs Ti
ranos pasipriešinimo. Negi 
didžiausias ir galingiausias 
"brolių”, galėjo taip imti ir 
suvalgyti mažytį "nykštu
ką”. Nepatogu ... bet kartu 
sunku jam buvo ilgai pakęs
ti tas, kad ir menkas "špil
kas”, ypač įtariant, kad 
"nykštuko” užnugaryje sto
vėjo didysis "brolis ir drau
gas” — Mao-Tse-Tung.

Kai pernai spalio mėli, 
per XXII-jį Kom. Partijos 
šuva žiavimą Chruščiovas

(Nukelta į 4 psl.)

Tai netiesa. Anglijoje gydyto
jas nepriverstas dirbti valsty
bei ir turi pilną teisę verstis 
privačia praktika. Jei jis yra 
specialistas, dažnai gauna net 
honorarus už patarnavimus, kaip 
privatus gydytojas.

Dar gydytojai kviečia "senius" 
priešintis Kennedy projektui, ku
ris leistų gydymo sąskaitas ap
mokėti socialiniam draudimui, 
aiškindami, kad tas pablogintų 
medicinišką pagalbą.

Tai irgi netiesa. Anglijoje 
didžioji dalis gyventojų neturėjo 
galimybės apsimokėti už vizitą 
pas gydytoją. Dabar vargšai gali 
gydytis. Ir sakoma, kad kiekvie
nas gydytojas Anglijoje turi dau
giau pacientų negu anksčiau. Jis 
yra gerai apmokamas ir gyven
tojų sveikatingumas pakeltas.

Sistema, kurią siūlo Kennedy, 
skiriasi nuo anglų sistemos tuo, 
kad Amerikoje nemokamą gy
dymą gautų tik "seniai”. Tad ligo
nių skaičius, kuriuos turėtų gy
dyti daktarai, tepadidės 10 ar 
20%. Seniai sudaro 10% visų gy
ventojų, bet būdami pagyvenę, 
labiau už kitus reikalingi me
diciniškos pagalbos.

Demokratai planuoja suorgani
zuoti tautinę senių sąjungą. Bu
vęs kongresmanas AimeForand, 
kuris yra seniams nemokamo 
gydymo projekto autorius, dabar 
ėmėsi senių sąjungos organiza
vimo. Jau šeši tūkstančiai gru
pių, kurių nariai yra vyresni 
kaip 65 metų amžiaus, pasisakė 
už tokios organizacijos kūrimą. 
Jos tikslas būtų sumobilizuoti se
nius spaudimui į kongreso ir 
senato atstovus, kad šis įsta
tymas būtų priimtas. Tad 
seniams ne Kennedy politikai aiš
kins Įstatymo naudingumą, bet 
patys seniai.

Respublikonų strategai yra 
keblion padėtin pastatyti. Jie ne
pasisakys prieš nemokomogydy- 
mo Įvedimą, kad nepraradus kelių 
milijonų balsų, bet įstatymiškais 
manevrais, bandys įstatymo pro
jektą palaidoti kurioj komisijoj 
ir išstatyti balsavimui tik tada, 
kada bus tikri, kad nemokomo 
gydymo šalininkai bus mažumo
je.

Kad išvengus įstatymo palai
dojimo, Kennedy grupė ruošiasi 
pasiūlyti kitą įstatymą, respub
likonams priimtiną, tai sumažin
ti mokesčius stambiąjai pramo
nei. Kongrese visad galima "su
klijuoti" du Įstatymus, kurietar- 
pusavyje nieko bendro neturi. 
Respublikonai panašų manevrą 
ne kartą yra panaudoję prieš de
mokratus, tad dabar tuo pačiu 
žada atsilyginti jiems demokra
tai.

Nėra jokios garantijos, kad šis 
manevras dėl senių nemokomo 
gydymo praeis, bet yra tikra, kad 
jis bus patiektas balsavimui. I- 
statymo priešininkai turės už 
jį pasisakyti, bijodami netekti 
balsų. Jei Kennedy laimės, jo 
partija pasidarys senųjų žmo
nių geradare. Jei pralaimės, tai 
turės malonumo, kad priešinin
kai neteks kelių vietų kongrese.

Iš politinio taško žiūrint, tur 
būt, svarbiausia yra priversti 
kongresą balsuoti, negu projektą 
paversti Įstatymu. (pd)
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Davęs kanclerio priesaiką, Adolfas Hitleris sveikinasi su garbės sargyba,

:

Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... (16)

REICHSTAGAS DEGA...
Po nepasisekusio pučo ir po 

14 metų aštrios kovos, Hitleris 
teisiškai remdamasis kai kurio
mis valstybės institucijomis, pa
galiau tapo Reicho kancleriu.

1933 m. sausio 30 d. preziden
tas Hindenburgas, pagal konsti
tucijos ceremoniją, patikėjo 
Adolfui Hitleriui kanclerio parei
gas.

Hitlerio pirmieji svarbiausi 
uždaviniai buvo pašalinti iš va
dovybės postų tris autoriteto 
šaltinius: prezidentą, armiją ir 
konservatorius, kurie jam padėjo 
paimti valdžią.

Penkioms valandoms praėjus, 
kai jis davė priesaiką, Hitleris 
sušdukė savo vyriausybę pir
mam posėdžiui. Jo protokolas, 
kuris buvo rastas po karo tarp 
slaptų dokumentų, atidengia su 
kokiu greitumu ir gudrumu, pa
dedamas apsukraus Goeringo, jis 
paėmė J savo rankas konserva
torius.

Naciai ir nacionalistai, dvi 
partijos, kurios buvo atstovau
jamos Hitlerio vyriausybėje, 
Reichstage iŠ 583 vietų turėjo 
tik 247, tad neturėjo daugumos. 
Jiems buvo reikalinga centrinės 
partijos pagalba, kuri turėjo 70 
vietų. Tad Goeringas pasiūlė pa
leisti Reichstagą ir skelbti nau
jus rinkimus. Hitleris tam pri
tarė.

Nacionalistų vadas Hugenberg, 
nežiūrint, kad jam buvo pasisekę, 
biznyje, buvo apglušęs, nenorėjo 
priimti centrinės partijos ( vy
riausybę, bet priešinosi rinki
mams. Jis paprasčiausiai pasiū
lė likviduoti komunistų partiją 

Reichstagas dega...

ir jos turimus Reichstage 100 
vietų padalinti tarp nacių ir na
cionalistų, kurie tokiu atveju tu
rės daugumą. Bet Hitleris tuo 
momentu dar nenorėjo eiti tiek 
toli ir pasakė, kad pats asmeniš
kai aiškinsis su centro parti
ja ir jei derybos nepavyksian- 
čios, prašys skelbti naujus rin
kimus.

Jam buvo nesunku sukliudyti 
derybas su centro partija pa
siekti rezultato, tad nauji rin
kimai Į Reichstagą buvo numa
tyti kovo 5 dienai.

Goebbelsas triumfavo. Dabar, 
rašė jis savo dienoraštyje, bus 
lengva vesti kovą, nes mes ga
lėsime naudotis visomis valsty
bės priemonėmis: radijas ir 
spauda bus mūsų dispozicijoje. 
Mes sukursime mūsų propa
gandos Šedevrą. Ir šį kartą mums 
nestigs pinigų.

Didieji pramoninkai, nuraminti 
naujos vyriausybės pažadais, kad 
organizuotieji darbininkai bus at
statyti Į savo vietas ir leis 
įmonių savininkams tvarkyti biz
nius kaip jiems patinka, buvo 
paprašyti sudėti rinkiminei kam
panijai pinigų. Jie sutiko(susi- 
rinkę vasario 20 d. pas Goerin- 
gą. Hitleris šiems 20 vokiečių 
pramonės magnatams išdėstė pa
dėt}.

Iš to posėdžio slapto protokolo 
sužinoma, kad Hitleris pramo
ninkams pažadėjo "pašalinti 
marksistus" ir atstatyti visame 
galingume vokiečių armiją (dėl 
šio reikalo daugiausiai interesa
vosi Krupp, Stahlwerke ir I. G. 
Farben,.kurie galėjo daugiau už

dirbti iš ginklavimosi). Goerin
gas reikalavo iš jų finansinio 
pasiaukojimo, nes kovo 5 rinki
mai būsią lemiami ir paskutinie
ji dėl ateities.

Visa tai buvo aišku pramoni
ninkams ir jie su entuziazmu 
sutiko finansiniai remti rinki
mus. Krupp, patrankų pirklys, 
posėdyje Hitleriui išreiškė did
žiausią padėką. Tada Dr. Schacht 
perėjo su lėkšte. "Aš surinkau 
tris milijonus", — prisiminė jis 
Nurembergo teisme.

Goebbelsas savo dienorašty į- 
rašė: "Konferencijoje su Hit
leriu apmetėme bendras plano li
nijas kovai su raudonuoju teroru. 
Šiuo metu mes susilaikysime nuo 
tiesioginių priemonių. Reikia, 
kad išryškėtųbolševikinės revo
liucijos ženklai, tada tinkamu 
momentu smogsime! ”

Bet nežiūrint nacių provoka
cijų vis nebuvo jokių ženklų ko
munistų ir socialistų revoliuci
jos.

*

Goeringas, kuris kartu ėjo 
Prūsijos vidaus reikalų minis- 
terio pirmininko pareigas, atlei
do šimtus tarnautojų, ištikimų 
respublikai, pakeisdamas na
ciais. Jis įsakė policijai būti 
negailestingai su visais tais, ku
rie priešingi valstybei. Jis net 
įsakė policijai panaudoti ginklą. 
O tie, kurie neklausys, bus nu
bausti. Taip skambėjo įsaky
mas nudėti visus, kurie prie
šinsis Hitleriui.

Ir rinkiminės kampanijos metu 
buvo nužudytas 51 antinacis.

Norėdamas būti tikras, kad 
jo įsakymai bus pildomi, Goerin
gas vasario 22 d. Įsteigė pa
pildomus policijos būrius iš 
50,000 vyrų. Ir nežiūrint šito 
teroro, bolševikinės revoliuci
jos ženklų, kurių laukė Goebbel
sas, Hitleris ir Goeringas, ne
simatė. Jei negalima išprovo
kuoti, nesunku patiems išgalvo
ti.

Vasario 24 d. Goeringo poli
cija Įsiveržė Į komunistų būsti
nę Berlyne. Patalpos buvo tuš
čios, nes komunistų vadai, nu
jausdami pavojų, prieš kelias 
savaites perėjo Į "pogrindį", o 
kiti slaptai išvyko Į Rusiją. Goe
ringas spaudoj paskelbė, kad 
policija ten rado daug inkrimi
nuojančios medžiagos, kuri Įro
do, kad komunistai ruošėsi pra
dėti revoliuciją. Vokiečiai ir kai 
kurie vyriausybės nariai konser
vatoriai žinia priėmė skeptiškai. 
Reikėjo rasti ką nors sensa- 
cingesniO; kas Įneštų paniką ko
vo 5 rinkimams.

Vasario 27 d. pas Goebbelsą 
atvyko vakarieniauti Hitleris. A- 
not Goebbelso, jis buvo geroj 
nuotaikoj, klausėsi muzikos ir 
pasakojo Įvairias istorijas. Stai
ga jiems telefonu pranešė: 
"Reichstagas dega!" Už kelių se
kundžių Hitleris ir Goebbelsas 
išskubėjo Į nusikaltimo vietą.

Tai buvo nusikaltimas, komu
nistų padarytas, kaip pareiškė 
į Įvykio vietą atvykęs Goerin
gas. Von Papen Nurembergo 
teisme pasakojo, kad Goerin
gas rėkė, jog tai komunistų pa
sikėsinimas prieš vyriausybę.
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Kreipdamasis į naująjį Gestapo 
viršininką RudolfDiels, Goerin
gas sušuko: "Tai pradžia komu
nistų revoliucijos! Nereikia vel
tui leisti nė vienos minutės, 
Reikia būti negailestingiems. Vi
si komunistų vadai turi būti 
nudėti ten, kur jie bus pagauti. 
Reikia dar šią naktį pakarti vi
sus komunistų atstovus."

Tur būt niekad nebus sužinota 
tikra tiesa apie Reichstago gais
rą. Beveik visi, kurie ką žinojo 
šiandien yra mirę, Dauguma jų 
buvo nužudyti Hitlerio ,keliems 
mėnesiams praslinkus. Net ir 
Nuremberge paslaptis nebuvo iš
aiškinta.

Iš Reichstago pirmininko Goe
ringo buto į Reichstagą vedė tu
nelis, skirtas šildymo vamz
džiams. Vasario 27 naktį Carl 
Ernst. buvęs viešbučio pasiun
tinys ir vėliau pasidaręs S.A. 
Berlyno viršininku, nuvedė šiuo 
tuneliu.', grupę vyrų į Reichstago 
pogrindžius, kur papylė benzino 
ir cheminės medžiagos, pas
kui skubėdami sugrįžo. Tuo 
pačiu metu olandas komunistas, 
puskvailis ir padegimų mania
kas, Marinus van der Lubbe, 
buvo užtiktas rūmuose, besikėsi
nantis padegti.

Sugautas van der Lubbe prisipažino kaltu...
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Pasiruoškite vienam gyvenimo puikiųjų mažųjų 
momentų -- momentui, kada jūs paragaujate 
Stroh's patį pirmąjį kartą ir pajuntate kaip 
gali būti švelnus ir gaivinantis alus. Šiandien, 
išbandykite Stroh's, Amerikos vienintelį ugnim 
virtą alų!

THE STROH BREWERY C0., DETR01T 28, MICH,POPULIARIOMIS KAINOMIS VISUR

Beveik tikras dalykas, kad 
pirmieji Reichstagą padegti su
galvojo Goebbelsas ir Goeringas. 
Hans Gisevius, Prūsijos vidaus 

reikalų ministerijos valdininkas, 
Nurembergo teisme pareiškė, 
kad Goebbelsas pirmasis sugal
vojo padegti Reichstagą. Gestapo 
viršininkas Rudolf Diels savo 
parodyme pridėjo: "Goeringas 
tiksliai žinojo, kaip užsidegs 
Reichstagas ir prieš gaisrą jau 
paruošė sąrašą asmenų, kurie 
turės būti tuojau pat suimti.

Gen. Franz Halder, buvęs Ant
rojo pasaulinio karo pradžioje 
vokiečių gen. štabo viršininkas, 
Nurembergo teisme priminė, 
kaip Goeringas vieną dieną jam 
pasigyrė šiuo žygdarbiu:

"Pietaujant 1942 metais išėjo 
kalba apie Reichstago meninę 
vertę. Tada Goeringas sušuko: 
Vienintelis kuris pažįsta Reichs
tagą, tai aš, nes aš jį padegiau!" 

Van de Lubbe atvejis aiškus. 
Jis buvo nacių įrankiu. Suimtas 
vietoje prisipažino kaltu ir buvo 
likviduotas.

Teismas gal ir turėjo Įtarimų 
prieš Goeringą ir nacius, bet 
per vėlai, kada jau nebeturėjo 
praktiškos reikšmės. Juk Hitle
ris neleido veltui laiko ir iš

naudojo gaisrą savo triumfui.
Kitą dieną po gaisro jis pri

kalbino Hindenburgą pasirašyti 
įsakymą, kad "žmonių ir valsty
bės apsaugai panaikinami kons
titucijos septyni straipsniai, ga
rantavę žmonių individualinę 
laisvę.

Kitame numeryje: PRASIDE
DA NACIŲ TERORAS.

KUBA GINKLUOJASI
Kubos karinis biudžetas šiais 

metais viršys 400 milijonų dole
rių. Tai sudaro didžiausią sumą, 
kokios Kuba dar niekad neturėjo.

Tokiu būdu karinės išlaidos 
sudarys 22% biudžeto. Ir tai yra 
aukščiausias nuošimtis tarp visų 
Pietų Amerikos valstybių ir pri
artėjęs prie komunistiniuose 
kraštuose praktikuojamo biud
žeto, kur karinės išlaidos sie
kia 25 - 30%.

Toks karinio biudžeto padidė
jimas nestebina girdėjusius 
Castro kalbą, kurioj jis pareiškė, 
kad krašto saugumas Kubai yra 
svarbiausia šiuo metu problema.

Sausio 2 d. užsienio korespon
dentai Havanoje turėjo progos 
pamatyti paraduojančius Kubos 
kareivius, disciplinuotus ir gerai 
ginkluotus čekoslovakų ir sovietų 
ginklais. Nežiūrint, kad kai kurie 
ginklai yra Korėjos karo senumo, 
vis dėl to, Kubai jie brangiai at
siėję.

Castro parodė priešlėktuvinę 
artileriją, traktoriais tempia
mus radarus ir elektroninius te- 
lemetrus, įvairias raketines 
bombas, leidžiamas nuo sunkve
žimių ir ypač daug sprausmi- 
nių lėktuvų Mig 15, 17 ir 19 
tipo.

Kol Kubos vyriausybė iki pra
eitų metų birželio spausdino jū
rinio judėjimo informacijas, ga
lima buvo nustatyti, kad sovie
tai Į Kubą pristatė 14,000 kari
nių sunkvežimių. Dabar po ginklu 
Kuba turi 300,000 vyrų. Jos 
sprausminių lėktuvų tikras skai
čius nežinomas, bet manoma, 
kad turi apie 50 Mįgų.

Tokiu atveju 400 milijonų dole
rių yra logiška išlaikymui tokios 
armijos ir karinės medžiagos. 
Bendrai visa karinė medžiaga 
Kuboje įkainuojama 6 milijonų 
dolerių sumoje. Kadangi niekur 
biudžete neužtinkami pėdsakai tų 
medžiagų įsigijimo, manoma, kad 
sovietai tai bus davę ilgos pasko
los formoje, kas reikštų pado
vanojimą.
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Naują lapą atvertus
Vieneriu metų istorijos lapas užverstas, žmonija 

kritišku žvilgsniu permeta praėjusius metus, paskubomis 
vertina atliktus darbus, suveda darbų ir lūkesčių balansą. 
Ir visada naudinga suvesti metinį darbų balansą, nes jame 
matosi atlikti darbai, pusiau atlikti ir sudėti lūkesčiai 
ateičiai.

Ką atneš Naujieji metai, nūnai neįspėjama mįslė. 
Tačiau jie priklausys mūsų kartos pastangoms, prakaitui.

Metų pasikeitimo tarpsnis yra puikiausia proga ap
sivalyti nuo asmeninių ir visuomeninių dulkių, kurių mū
sų tarpe nestigo. Jeigu Naujuosius metus pradėsime at
gimusia dvasia, teisingai ii’ sąžiningai įvertinsime praei
ties klaidas, neatliktus darbus vykdysime sveikai protau
dami, kitas metinis balansas bus viltingesnis, vaisinges
nis ir našesnis.

Mūsų visų aktualiausias darbas — Tėvynės laisvini
mo kova. Kova su Maskvos pastangomis Lietuvos vardą 
ištrinti iš žemėlapio, lietuvį sunaikinti fiziniai ir dvasiniai.

Kas belieka daryti Lietuvos tautos narių .daliai trem
tyje: kapituliuoti, rodyti pavargimo žymes ar ieškoti 
kompromisų ?

Ne. Toks klausimas lietuviui tegali būti skaudžiausiu 
ir mirtinu įžeidimu. Kaip ilgai užsitęstų laisvinimo kova, 
kokių aukų pareikalautų, kova turi būti tęsiama iki gar
bingos pergalės, nors toji pergalė tektų ir ne mūsų kartai.

Praėjusių metų karčios dulkės atsirado mūsų tarpe 
dėl laisvinimo darbo pastangų susikryžiavimo. Los An
geles ALT skyriaus veikėjų pastangomis, įtaka ir pažin
timis su Amerikos senato ir kongreso nariais, atsirado 
labai svarbi rezoliucija (senate ir kongrese), kuri laisvi
nimui turėjo neprastos reikšmės, nes buvo reikalaujama, 
kad Maskva ištrauktų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos savo 
karines, policines ir partijos jėgas, Jungtinių Tautų prie
žiūroje leistų gyventojams laisvai pasirinkti valdymosi 
santvarkos forma. Toji rezoliucija reikalavo JAV vy
riausybę patiekti reikalavimą Jungtinėse Tautose.

Deja, pirmoje 87 kongreso sesijoje rezoliucija nepra
ėjo. Iš paaiškinimo (Kas -žinotiną apie Kuchel-Lipscomb 
rezoliucija) matėme, kad Los Angeles ALT skyriaus va
dovybės sumanymas buvo patiektas ALT centro valdy
bai. Sumanymas buvo užgirtas. Tik vėliau, vieno asmens 
— sekr. dr. P. Grigaičio užsispirimu, rėmimo buvo atsi
sakyta Be to, spaudoje sekretorius lietuvių visuomenėje 
paleido nesąmoningai skaudžių defetistinių nuotaikos ba
cilų.

Ai- susiorganizavęs Los Angeles Kuchel-Lipscomb 
komitetas rezoliucijos pravedimui pakenkė laisvinimo 
darbui? Ne. Rezoliucijos turinys ir tikslas nepažeidė ALT 
konstitucijos ar nuostatų. Tik atsisakius paramos, buvo 
suorganizuotas plačios apimties rezoliucijai pravesti ko
mitetas, kuris apėmė ir kaimyninių valstybių tremtyje 
esančius visuomenės sluoksnius (latviai ir estai).

Kilusios praėjusiais metais politinės dulkės sudarė 
negarbę, pakenkė vienybei, sukėlė džiaugsmą mūsų prie
šams. šiais metais nuo panašių dulkių reikėtų apsivalyti, 
pradėtą darbą vykdyti visų jėgomis ir rūpestingai išstu
dijuotu planu.

Kongresas susirinko antrosios sesijos sausio 10 d. 
Matėme, kad yra dedamos pastangos daryti žygius pra
vesti praėjusių metų rezoliuciją ar pakartoti liaują. Bū
tų gėda, jeigu ir vėl pasikartotų "klaidų ieškojimas’’ ar 
"pamokslai-’.

Yra geresnių priemonių rasti susitarimą, bendradar
biavimą. bendrą kelią. Juk pripažįstame demokratinius 
principus, gerbiame laisvę, tat ir elgtis priešingai nega
lima.

Demokratinės laisvės principų piktnaudojimas nesu
daro garbės asmeniui, nors jis būtų garbingas. autorite
tingas ir mokslo laipsniais dekoruotas, žalą padaryti leng
va, bet atitaisyti — sunku. K. T.

LB Detroito ap. valdyba N. metą sutikimo baliuje. Iš kairės: V. Misiulis, J. Racevičius, pirm. V. 
Paužą, M. Vitkus, V. Kriaučiūnas ir A. Bražėnas. Nuotraukoje trūksta valdybos sekr. V. Tamošiūno. 
N. metą sutikimą organizavo LB Detroitoap. valdyba,pelną skirdama lituanistinės mokyklos-išlaikymui.

J. Gaižučio nuotrauka

Kūryba! šio žodžio sąvo
ką gyvenimo kasdienybėje 
mes kažin kaip susmulkino
me, supaprastinome, tą žo
dį ištariame, nebeįdėdami į 
jį pirmapradės prasmės. Vi
somis pasaulio kalbomis ši
tas žodis turi milžiniško di
dingumo atspalvį. Net viso 
universo pradžiai apibūdin
ti vartojame tą žodį, sako
me — Viešpats Dievas su
kūrė dangų ir žemę ir 
žvaigždes ir žmogų ir visa 
kita.

Tad kalbant ir apie žodi
nę kūrybą tas milžiniško 
didingumo atspalvis turėtų 
skambėti, kaip būtinybė. 
Deja, ne visuomet, tiksliau 
— labai retai taip yra. Mes 
esame suplakę j vieną ku
petą viską, kas parašyta. 
Todėl tam plakimui apiben
drinti daugiau tiktų nebe 
kūrybos, o rašliavos termi
nas, kurio platumos apima 
viską — tikrąją kūrybą, 
pseudokūrybą, grafomaniją 
ir visokį kitokį parašymą.

Būna atvejų, ir gana daž
nų, kad pseudokūrybą įsi- 
pilietina ir ima kalbėti tik
rosios kūrybos vardu, todėl 
tenka su ja skaitytis, kaip 
su egzistuojančiu faktu, ir 
kalbėti apie ją. Dėl tos prie
žasties visą rašliavą mes 
skiriame Į dvi dideles gru
pes: kūrybą pilnąja to žo
džio prasme ir pseudokū
rybą, grafomaniją ar kaip 
kitaip ją pavadinsime.

Tokie du patys pagrindi- 
niausieji bruožai tinka visų 
tautų literatūrai. Tačiau 
mūsų rašytinis žodis turi 
dar ir tretįjį bruožą, pa
gimdytą specifinių sąlygų, 
kuriose mes gyvename ir 
kuriame.

Natūralu, kad pirmieji 
du bruožai yra tie patys 
mūsų visoje rašliavoje, ar 
ji būtų gaminama paverg
tuose namuose, ar laisvaja
me pasaulyje. Bet ypatin
gai įdomu ir pabrėžtina, jog 
ir tretysis bruožas yra ben
dras abiejose literatūrose, 
namuose pagimdytas taip 
pat specifinių sąlygų, tik, 
žinoma, visai kitokių, negu 
mūsiškės. Vadinasi, visos 
tautos ir atskilusios jos da
lies rašliavos patys pagrin- 
diniausieji bruožai lygiai 
tokie pat, tik priežastys, 
juos veikiančios, yra skir
tingos.

Pagrindinis Sovietų Są
jungos iv Vakarų pasaulio 
žodinės kūrybos skirtumas 
yra jos paskirties suprati
me. Jeigu Vakarų pasaulio 
iliteratūra nieko neįrodinė
ju, nieko neproteguoja, nie
ko neskelbia, o savo užda
viniu laiko kūrėjo nuosa- 
yaus, originalaus pasaulio 
išsakymą, gi jos priėmėjo 
grožinių emocijų tenkinimą,

BENDRIEJI RAŠLIAVOS BRUOŽAI
ANTANAS RŪKAS

tai visai priešingai — So
vietų Sąjungos grožinei žo
džio kūrybai duodamas kon
kretus ir nekritikuojamas 
uždavinys: skelbti, propa
guoti, remti, populiarinti 
tam tikras idėjas, kurių pa
skleidimas reikalingas, nau
dingas ir būtinas valdantie
siems sluoksniams. Jau ke
turiasdešimt metų su kau
pu Sovietų Sąjunga yra val
doma pseudokomunisti n ė s 
ideologijos diktatorių, taigi 
tokią pseudokomuni s t i n ę 
ideologiją ir turi skelbti, 
propaguoti, aiškinti jų gro
žinė literatūra.

Tie patys reikalavimai 
šiandieną yra statomi vi
siems Lietuvos rašytojams. 
"Statomi", gal, peršvelniai 
pasakyta. Lietuvos rašyto
jai yra verčiami kurti tik 
tokią ir jokios kitokios lite
ratūros. Tuo tarpu kiekvie
nas tikrasrašytojas yra di
delis individualistas. Dėl to 
jis ir tikras rašytojas, kad 
turi savo, originalų, jokiais 
pašaliniais varžtais nesais
tomą pasaulį ir nori jį išsa
kyti grožiniu žodžiu.

Ir sovietinis tikras rašy
tojas atsistoja prieš dile
mą: arba visiškai atsisaky
ti savo pasaulio ir rašyti 
veikalus pagal valdančiųjų 
užgaidas, arba eiti į kom
promisą — rašyti veikalus, 
bent dalimi išsakant savo 
originalųjį pasaulį, arba vi
siškai mesti rašius ir eiti į 
fabrikus, raštines, ūkius vi
sai kitokio darbo dirbti.

Prieš tokią dilemą šian
dieną yra pastatytas kiek
vienas Lietuvos rašytojas. 
Tikram rašytojui visiškai 
mesti rašius nėra lengva ir 
tatai labai gražiai yra iš
reikšta vienos Salomėjos 
Neries knygų pavadinime 
— Lakštingala negali ne
čiulbėti.

Manyti, kad visi šiandie
ninės Lietuvos rašytojai, 
numoję ranka į savo origi
nalųjį pasaulį, nuėjo gamin
ti skaitinių, reikalingų val
dančiųjų idėjoms skelbti, 
būtų nemokšiška, naivu ir 
kvaila. Tuo keliu nuėjo tik 
tokie autoriai, kurie norma
liomis sąlygomis niekada 
nebūtų buvę rašytojais. Ge
riausiu atveju, jie būtų bu
vę grafomanai, o tikriau — 
dirbę kokį nors kitą, su ra
šytojo amatu nieko bendra 
neturintį, darbą.

Kadangi ir rašytojas kū
rėjas šiandieną Lietuvoje 
negali išvengti neatidavęs 
duoklės valdančiųjų reika
lavimams, nenorėdamas nu
sižudyti, kaip menininkas, 
o "lakštingala negali nečiul
bėti”, jis mėgina kompro

misą — jis stengiasi savo 
originalųjį pasaulį išreikšti, 
jį maskuodamas, paslėpda
mas po valdančiųjų reikala
vimų rezginiais, ar tai te
matikos, ar tai siužeto, ar, 
pagaliau, formos atžvilgiu. 
Taip tad atsiranda daugiau 
ar mažiau propagandiniai 
kūriniai, parašyti mokamai 
ir kūrybingai.

Gana panašus bruožas, 
kaip jau minėta, yra ir mū
sų laisvųjų rašytojų kūry
boje. Tik priežastys, tą 
bruožą iššaukusios mūsiš
kiuose, yra visai kitokios, 
— laisvieji rašytojai į to
kios literatūros kūrimą nu
ėjo niekeno neverčiami, vi
siškai laisvu noru. Tokiu 
būdu mes ir čia turime gro
žinės literatūros, kuri įro
dinėja, skelbia idėjas, pro
gramas, tezes. O mūsų pa
grindinė tezė — Lietuvos 
vadavimas, jos laisvė.

Rašytojas ne būtinai tu
ri būti asocialus individas, 
nors dažnas iš jų yra. Ra
šytojas yra taip pat mūsų 
bendruomenės narys, jis 
taip pat sielojasi visomis 
tomis problemomis, kurio
mis sielojasi jo gyvenamo
ji bendruomenė, ir, kaip 
mokėdamas, jis atiduoda 
tų bendruomeninių proble
mų sprendimui savo asme
ninę duoklę, štai kodėl mes 
ir laisvajame pasaulyje tu
rime tezinės, propagandi
nės, kovojančios grožinės 
literatūros.

Tokiai kūrybai savo 
duoklę yra atidavę ar ati
duoda ne tik tokie rašyto
jai, kaip Bernardas Braz
džionis, Stasys Santvaras, 
Vincas Ramonas, Jonas 
Aistis, Aloyzas Baronas ir 
visa eilė kitų, didesnių ar 
mažesnių, ryškesnių ar ma
žiau ryškių, bet net toks 
filosofinis poetas, kaip Al
fonsas Nyka-Niliūnas arba 
žodžio grožiu ir skambumu 
b e s m a g u riaująs estetas 
Henrikas Radauskas.

Šitą bendrąjį bruožą na
miškiams rašytojams už
dėjo okupanto prievarta, o 
laisviesiems — gyvenamoji 
epocha, ne jos išmąstymas, 
ne jos filosofinė samprata, 
bet konkreti realybė, gyvas 
gyvenimas, nuo kurio ir la
biausiai individualus, origi-

Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

Pasakykite jam, kad jūs norite Louisville Title 
Insurance Company apdrausti jūsų nekilnojamą 
turtą... ir jūs galėsite džiaugtis maloniausiu 
jausmu, bet kada turėtu apie bet kokią nuosavybę.

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., N. E. 
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. LAUKIAME PASISAKANT
DR. DANILEVIČIŲ

Jau kuris laikas mūsų spau
doje vyksta pasisakymai dėl ne
mokamo šiame krašte gydymo 
projektų vyresnio amžiaus žmo
nėms.

• Iš teigiamos pusės savo pa
žiūras yra dėstę p. Šoliūnas.Kan- 
čauskas, Raulinaitis ir kiti.

Savo paskutiniame straipsnyje
J. Šoliūnas vėl pakartotinai iš
kelia Dr. Danilevičiaus įdomius 
pasisakymus apie mūsų senelių 
finansinį pajėgumą per valstybi
nius apklausinėjimus Washing- 
tone.

Dr. Danilevičius tvirtina, kad 
dauguma jam žinomų vyresnio 
amžiaus lietuvių yra išsimokė
ję už namus ir išleidę vaikus 
mokslan, tad yra pajėgūs mokėti 
iš savo kišenės gydymosi sąskai
tas. (domu, ar Dr. Danilevi
čius turėjimą namuko bei vai
kų išmokslinimą skaito praban
gos požymiu? Ar tos jo pasta
bos reiškia, kad jo nuomone, kol 
susirgęs senelis neišeis į elge
tas, jis neturi teisės gauti pa
ramos iš valstybės?

Reikia tikėti, kad Dr. Danile
vičius, nepatingėjęs vykti net J 
W ashingtoną dėstyti savo nuomo
nės žymiems politikams, nepa
gailės poros žodelių šiuo klausi
mu lietuviškoje spaudoje. Lauk
sime!

TADAS MICKUS, 
Grand Rapids, Mich.

BUTŲ ĮDOMU

Labai įdomūs yra Dirvos karo 
vadų ir istorinės politikos 
straipsniai. Būtų įdomu skaityti 
ir apie kitų didesnių politinių 
vadų iškilimą ir jų vadovavimo 
atsiektus rezultatus. Taip pat ir 
įdomesnius karo nuotykius.

Nuotraukų skaičius yra geras. 
Gerai jose viskas pavaizduojama, 
tik gal truputį atsibosta žiūrėti, 
į vaikų konkursines nuotraukas.

J. V., 
Chicago

nalus rašytojas kažin ar gu
li pabėgti.

Galime tokia grožine li
teratūra, pabrėžiu — gro
žine, nesižavėti, galime ją 
vadinti kasdienybės pro
duktu, galime ją laikyti 
praeinančia ir žūstančia 
ateičiai, bet negalime prieš 
ją užmerkti akis. Ir kai to
kiai grožinei literatūrai ati
duoda savo duoklę tikri žo
dinės kūrybos meistrai, ku
rių kelias pavardes laisvų
jų autorių jau minėjau, ji 
įgyja didelio svorio ir di
delės reikšmės.

• 6000 JAV gerai paruoš
tu karių, su visais ginklais 
ir reikmenimis, oro keliu 
permetami iš JAV į Vokie
tiją, netoli Frankfurto. Tai 
bandymas įsitikinti savo 
pajėgumu, atsiradus reika
lui, greit perkelti didelę 
ginkluotą jėgą oro keliu.

• Kuboje maisto produk
tų kainos, nuo Castro atėji
mo į valdžią, pakilo 150-200 
' <. Ir svarbiausia, kad mais
to produktai gaunami tik 
pagal korteles, norma labai 
maža, o prie krautuvių il
gos eilės. Tai išdava Castro 
teroro politikos prieš ūki
ninkus.
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SKAITYTOJŲ LAISVOS NUOMONĖS

— Vienas iš mūsų dabar turi išbandyti!

PO LIETUVIU STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO
XI-sis JAV Liet. Studentų Są

jungos suvažiavimas, įvykęs Pa
dėkos dienos savaitgalyje Chi
cagoje, jau yra likęs tik prisi
minimuose. Gaila, kad jis mūsų 
spaudoje buvo labai šykščiai at
žymėtas ir plačioji mūsų vi
suomenė nežino, kaip jis pavyko.

Kadangi ir Dirvoje šio suva
žiavimo aprašymo nebuvo, čia 
duosim vieną kitą vaizdą iš 
suvažiavimo salių.

Suvažiavimo uždarymo metu 
LSS pirmininkas A. Rimas su
važiavusiems pareiškė, kad "aš 
jumis apsivyliau". Tai žinoma, 
nebuvo naujiena, nes prieš kelis 
mėnesius jau buvo pasirodžiu
sių pesimistiškų balsų, iške
liančių narių neveiklumą. Apie 
tai buvome rašę Dirvoje prieš 
suvažiavimą.

Pirmininką ir kitus šio suva
žiavimo kritiškesnius stebėto
jus be abejo, liūdnokai nutei
kė suvažiavusiųjų menka reak
cija į organizacijos reikalų svar
stymą ir paskaitų minčių nagri
nėjimą. Padarius kokį nors pra
nešimą ar pasiūlymą, iš susi
rinkusiųjų sunku buvo susilaukti 
pasisakymų. Jeigu kalbėjo, tai 
tik valdybos ar komisijų nariai, 
o taip pat jau studijas baigusie
ji. Atrodė kad daugumai są
jungos narių tokios temos neįdo
mios.

Tas pats ir su diskusijoms po 
paskaitų. Reikia pasakyti, jog 
šio suvažiavimo paskaitos, buvo 
įdomios, tik ne tai publikai. Pa
skaitininkai -- dr. V. Kavolis, 
dr. G. Gedvilas ir kiti nebuvo 
eiliniai mūsų akademikų tarpe. 
Jų mintys gal buvo nelabai nau
jos bet vistiek vertos diskusijų. 
Čia nagrinėtas tautiškumas, lie
tuviškumas bei panašios są
vokos, kaip tik turėjo iššaukti 
reakciją iš jaunųjų tarpo, kurie 
jau brendo šiame krašte ir turi 
skirtingą vertybių mastą. Ta
čiau taip nebuvo ir diskusijas 
vedė svečiai ir alurr.nai.

Suvažiavimo meti, teko girdėti 
iš kai kurių svečių pasisakymų, 
kad, jeigu studentai dar klausosi 
tokių rimtų paskaitų, tai yra vis
kas tvarkoje. Bet kažin ar taip?

Mano nuomone, tos paskaitos 
buvo perdaug "rimtos" bent 80?o 
suvažiavimo dalyvių būriui. Tie
sa, kad didokas skaičius suva
žiavusiųjų paskaitų klausėsi, ta
čiau ar daug kas sugebėjo sekti 
jų turinį? Gal būt, tuo metu kai 
kurių mintys buvo "susipažini
mo" ar kitokiais vardais vadin
tuose šokiuose, o kai kurie, 
kad ir norėjo, bet negalėjo "pa
gauti" svarstomąjį dalyką. To
kių nuomonių buvo girdėta, pa
siteiravus eilės suvažiavimo da
lyvių iš jaunųjų tarpo.

Manau, jog suvažiavimuose, 
svarstant lietuviškas temas, ne
turėtų būti vaikomasi didelio a- 
kademiškumo, nes tokiu atveju 
mažai laimima. Čia reikėtųpri- 
siderinti prie suvažiavusiųjų ir

{ reikalus daugiau žvelgti iš 
praktiškos, o ne teoretiškos pu
sės. Akademiškumas dėl to nenu
kentės, o jį visada galima išlai
kyti bendrojo turinio paskaitose, 
kurių vieną kitą Į suvažiavimus 
būtų galima įsprausti.

Apie šį suvažiavimą būta ir 
neblogų nuomonių. Tokia tilpo 
"Akademinėse Prošvaistėse 
(Draugas, 1961 m. gruodžiomėn. 
16 d.). Čia buvusi studentė — 
Ina Užgirienė rašo: "Nors nauji 
veidai, pasikeitė interesai, bet 
pakili suvažiavimo nuotaika iš
likusi. Dalyvių skaičius nema
žas. Suvažiavimui parinkta ak
tuali tautiškumo tema, kuri dis
kutuota ir nagrinėta keliose rim
tose paskaitose" ir t.t.

Čia aišku, buvo norima studen
tų ar pačios sąjungos neveiklu
mą pateisinti. Tiesa, ji pareiškė 
pageidavimą, kad iš viešbučių 
salių suvažiavimai sugrįžtų {lie
tuviškas sales. Bet užuomina,

kaip ir kitos jos pastabos, nėra 
esminės.

Vien tik faktas, kad studentai 
dar suvažiuoja, pasėdi per pra
nešimus bei paskaitas ir "turi 
gerus laikus" suvažiavimo links
moje dalyje (kai kurie sako — 
pagrindinėje), dar nekalba LSS 
naudai.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. KOMUNISTINĖ KINIJA...

(Atkelta iš 1 psl.)

nutarė "pradurti votį", iš
braukdamas iš satelitų tar
po, lyg kokių dulkę — Al
baniją, Mao nebegalėjo tęs
ti toliau savo klastingos po
litikos. Jis nebegalėjo to
liau šypsotis ir ploti Mask
vai, mokydamas ir toliau 
Tiraną, kaip atakuoti ir kri
tikuoti, žinoma, tik žodžiais 
Chruščiovo idėjas.

Mūsų jaunimas ir mūsų pažiūros
Pianisto Manigirdo Motiekai - 

čio rečitalio garsams nuaidėjus, 
pasiliko nemaža nuosėdų, kurias 
vistik kada nors reikėtų būtinai 
išdulkinti.

M. Motiekaitis yra vienas iš 
tų, kurie muzikos srityje užpil
dys reikalingiausias spragas. Jis 
jau ir dabar nesidižiuodamas eina 
mūsų organizacijoms įtaiką. 1962 
m. sausio 5 d. M. Motiekaitis 
De Paul konservatorijos salėje 
davė piano rečitalį, kuris bus 
priimtas pedagogų dėmesin, jam 
laikant egzaminus, kad gavus 
Master of Music laipsnį. Apie 
tai buvo paskelbta ir spaudoje ir 
per radiją. Jis kvietė savo tau
tiečius, kad jam suteikus mo
ralinę paramą šioje jam svarbio
je valandoje.

O kaip mes į tai reagavome?.. 
Debiutantas negalėjo jaustis 
turįs savo tautiečių tarpe stip
rų ramstį, dėkingą dirvą, auto
ritetingą užnugarį ? matydamas 
nedidukėje salėje pusę tuščių 
kėdžių. O juk prie pirmosios 
progos uodo skambančiu balse
liu: "Brolyti, brolyti" organiza
cijos kreipsis Į tą patį Manigir- 
dą, prašydamos pagelbėti pra-

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|£p/<y MOKAME UŽ BONU 
W4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą. '

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN

1441 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 21397

J. BERTULIS

vesti kokį parengimą. Šiandie 
gi jis iš mūsų gavo vien mora
linį antausį.

Tiesa, Kristus pasakė: "Jeigu 
tau kas užduos į dešinę, atsuk 
jam dar ir kairiąją". Bet gi 
mes gyvename paradoksų perio
de (Žiūr. Draugas šm. sausio 
6 d.) "Paradoksas ir tiesa" ypač 
Amerikoje, mandagumo, esteti
kos loginius dėsnius kemša į 
archyvo lentynas. Jeigu jam at
suksi "kairiąją", tau užkraus net 
du boksu. Analoginės perspekty
vos numatomos taip pat ir mūsų 
debiutantui M. Motiekaičiui.

Mes pykstame, kam menininkai 
nešokinėja pagal mūsų tampamą 
virvelę. Pykstame, nesilankome 
į parengimus, kam imama bran
gesnė Įžanga. Bet, kaip pateisin
ti ŠĮ mūsų poelgį, kada debiu
tantas parūpino ir salę, ir prog
ramų lapelius, ir koncertą nemo
kamai?.. Mums, belieka vien pa
siteisinti, esą, jis mūsų "rimtu
mui" dar tebėra per žalias, mus 
neimponuoja. Kitaip tariant, šis 
rečitalis mums asmeniškai gar
bės nesudarė.

Mes turime daug Įvairių orga
nizacijų Lietuvai vaduoti. Bet 
dažnam net pačiam neaišku, ku
riuo būdu jis galvoja vaduoti. 
Ginklu? O gal koks geraširdis 
atvaduos ir mums padovanos?! 
Bet, jeigu taip Įvyktų, ar mes 
tam jau esame pasiruošę ir kaip?

Faktinai gi, Lietuvos atvada
vimas turi vykti Čia, Amerikoje. 
Atvaduokime jaunimą iš svetimos 
Įtakos, iš svetimybių tinklo, kurie 
juos užkariauja jau iš pat vaikų 
darželio dienų. Juk vien tiktai 
prityrusio sodininko rūpestin
goje priežiūroje esant, atitinkamu 
maistu maitinant, atitinkamoje 
apsaugoje,(bet tik ne vien šilta
daržio amžinoje šilumoje) augi
nant, jaunasis medelis 
gerų vaisių.

Tad jau nuo pat vaikų 
lio suolo' organizacijos
pradėti "atvaduoti Lietuvą". Už
teks, jeigu politikoje užimtąsias 
jjozicijas vien pridabojus, kad 
jas palaikius, o aiškesnį dėmesį 
kreiptumėm Į mūsų tautos atei
tį. Juk mes tam neturime net 
tinkamos medžiagos, vadovėlių, 
potvarkių, kuriuos parūpintų ne 
"viršūnės", bet patyrę pedago
gai, specialistai, kuriems nerū
pi, kad jo ambicija būtų paten
kinta.

Patarlė sako: "Maži vaikai -- 
maži vargai, dideli vaikai -- di
deli vargai". Intensyvesnis 
"atvadavimas" turi būti vykdo
mas mūsų studentijoje. Orga
nizacijos savo ambicijos vado
vavime esant, tvirtina, būk tai 
ruošiama studentijai "atsigaivi-

teatneš

darže-
turėtų

nimo gojelius" — "Tautos Na
mus." Bet ir šioje srityje — 
kiek srovių, tiek namų. Ir jie 
visi -- lyg kišenė.

Tokioje kišenėje atsidūręs jau
nimas, ar gali didžiuotis? Ar 
jis čia gali išdidžiai pakviesti 
taip pat ir savo kolegas svetim
taučius? Šių dienų Amerikos 
technikos akimis žiūrint, ar čia 
yra įrengimų tikram poilsiui: 
sportui, muzikai, žaidimams, 
plaukiojimui, koncertams, skai
tyklai, parodėlėms ir t.t.?

Tuo atžvilgiu Chicago yra lai
mingesnė. Čia turime Tėvų Jė
zuitų globojamą Jaunimo Centrą. 
Bet kas deda'ši kitur?.. Studentai, 
neturėdami nuosavų patogumų 
eina pas. svetimšalius. O mes? 
--mes kovojame dėl asmeniš
kos pozicijos.

Mes turime vienintėlį mūsų 
tautietį muzikos daktarą L. Ši
mutį. Štai jau atsirado ir antra
sis kandidatas, kuris žengia į 
muzikos kvalifikuotą poziciją, tai 
yra -- M. Motiekaitis. Po jo 
jau iš anksto numatomi dar keli 
(A. Vasaitis ir kt). Ar tai nėra 
mūsų tautos pasididžiavimas?!

Nesuprantama, kodėl tiems bū
simiems mūsų tautos karei
viams, kurie kala ginklus ne fi
zinei jėgai, bet kad užkariavus 
pasaulį su daug galingesne, bet 
švelnia jėga -- menu ir moks
lu, nenorime ištiesti pagalbos 
rankos?

Tad štai kur yra pirmas tik
rasis rūpestis, kaip atvadavus 
Lietuvą.

Daug minčių davė Alg. Nasvy- 
tis savo straipsnyje: "Susitarę 
ir aktyviau veikdami daug dau
giau padarytume" (Žiūr. Dirva 
1962.1.8 d.), Ryškiau pasisakė 
Pranas Dailidė savo straipsny
je: "Kova už Lietuvos laisvę" 
(Žiūr. Draugas 1962.1.8 d.). Pas
kutiniame straipsnyje be ko kito 
pasakyta: "Deja, lietuvybės iš
laikymo klausimas pas mus nė
ra tvarkoje. Tik dalis lietuviško 
jaunimo laikosisavokilmėsidea
lų. Kita dalis jau yra pasinėrusi 
ar pasineria Į kitataučių jūrą. 
Iš tos dalies jau negalima tikė
tis ateityje kovotojų už Lietuvos 
laisvę. Tėvų pareiga čia būtų 
iš mažens prilaikyti jaunąją kar
tą lietuviškoje įtakoje, skati
nant ją gerbti lietuviškas tradi
cijas, dalyvauti lietuviškose or
ganizacijose ir Įkvėpti meilę vi
sam, kas yra lietuviška".

Bet gi dar didesnis "deja" 
yra, kad mūsų tėvai dar vis 
tebesirūpina savo ambicijos tuš
čiomis paskutinėmis trofėjomis, 
o nesirūpina savo būsimos kartos 
gerbūviui tikrosiomis priemo
nėmis.

Tad štai kur nuveda mintis, 
besiklausant M. Motiekaičio re
čitalio, ir matant kaip į tai re
aguojama mūsų visuomenė .

Norėdamas dabar susitai
kyti su SSSR, Mao nebega
lėtų palaikyti Enver Hodja. 
Jis taip pat turėtų atsisaky
ti ir savo kai kurių tarptau
tinės politikos tezių, kurias 
jis skelbia ir dėl kurių Ki
nija turi nemažai šalininkų 
Azijoj ir Afrikoje (anti-im- 
perializmas ir anti-kolonia- 
lizmas). Kai ”Izviestija” 
paskelbė prezidento Kenne
dy jam suteiktų pasikalbė
jimų, Mao-Tse-Tung pasi
piktino pacifistiškomis, kaip 
jis pavadino, Chruščiovo 
iliuzijomis. Mat, Pekinas, 
priešingai Sov. S-gai, netiki 
galimybe bendradarbia u t i 
su Vakarais ar JAV.

Mao išmetinėja Maskvos 
vyriausybei solidarumo što
kų, nes Chruščiovas yra pa
siruošęs taikiam sugyveni
mui su kapitalistiniais kraš
tais, nereikalaudamas vie
nos ir būtinų tam sąlygų, 
anot Kinijos, jos priėmimo 
į Jungtines Valstybes ir 
Formozos grąžinimo. Mao 
jaučiasi smarkiai nuskriau
stas, nes Sov. S-ga atsisakė 
suteikti Pekino vyriausybei 
atominių ginklų bei raketų, 
kurios padėtų "išgąsdinti” 
Kinijos priešus. Chruščio
vas dažnai mini savo kalbo
se, jog "taikos išlaikymas 
yra svarbiausias mūsų lai
kų uždavinys”. Ir, anot te
legramos, siųstos Preziden
tui Kennedy N. Metų proga, 
ji priklausanti tik nuo so- 
vietų-amerikiėčių santykių.

Tuo tarpu Kinijos komu
nistų žurnale "Raudonoji

Vėliava" rasime straipsnį, 
kuriame pabrėžiama, jog 
taikos ar karo klausimas 
esąs antraeilis. Pirmoje vie
toje statoma karas prieš 
imperializmų ir kolonializ
mų. šitas Chruščiovo noras 
išvengti karo ir bendradar
biauti, Mao-Tse-Tung yra 
vadinamas "silpnybe", ku
rią JAV mokėsianti išnau
doti progai pasitaikius.

Tas priekaištas mums ga
li atrodyti neįtikėtinas, at
simenant Maskvos politiką 
Berlyno klausimu, Suomijo
je, Pakistane, Afrikoje, ii-. 
gą atominių bandymų eilę 
ir t.t. Mes manome priešin
gai, nes daviniai ką kita sa
ko,- bet, matyt, jie Mao ne
patenkina.

Didžiausias Kinijos troš
kimas tai tapti lygiateise su 
Sovietų Sąjunga, ,r^.——
satelitu. Ji nori dalyvauti ir 
turėti svarų vaidmenį bet 
kokiuose tarptautin i u o s e 
pasitarimuose. Taip pat 
gauti pakankama ekonomi
nę parama ūš Rusijos, bet 
ne kaip išmaldą, o turimų 
turtų pasidalinimo princi
pu.

Atrodo, kad kiniečiai bus 
patikėję ir dar tiki viena 
Molotovo deklaracija iš 
1955m., kai jis dar buvo už
sienio reikalų ministcriu, 
kuri skelbė, kad greitu lai
ku komunistinio pasaulio 
valdžia bus dviejų lygiųjų 
rankose. Aišku, tas pažadas 
buvo neįvykdytas ir politi
koje Sov. S-gą težiūri savo 
interesų. MaoTse-Tung at
sisako su tuo sutikti ir at
rodo, kad krizė turi tenden
cijos augti ir išsiskyrimo 
plyšiai didėti.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MINURT MAISTO ir LIKERIŲ 
miUnLOI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St.
Telef.

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
MARTEL 3 star Cognac .... 5th 
WHITE HORSE SCOTCH 
VVHISKY ..............................
Arrow Coct. MARTINI or 
MANHATEN KVORTA .

4. COINTREAUXLiquer .... 
Da SILVA 10 metų brandy 
LONDON DRY GIN 80 proof 
KVORTA ....................
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT ................................5th
Import. Prancūz. likeriai .... 5th 
KIJAFA vynas ........................5th

Marąuette Parke 
PR 8-9259

1.
2.

3.

□.
6.

7.
• • • • •

5th

3.
2-98
1.

5th
5th

3.59

8.
9.

10. ZELLER SCHWARZE
KATZE vynas ..................... • • 5ths. 1.29

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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SPAUDOS MECENATAS

Pranas Ivanauskas

Pranas Ivanauskas, Ang
lijoje, Nottinghame, dirbąs 
angliakasiu, perka kiekvie
ną naujai pasirodžiusią lie
tuvišką knygą, nepaisant, 
kur ir keno ji būtų išleista. 
Anglijoje jis turi skaitlin
giausią bibliotekėlę knygų, 
pasirodžiusių po Antrojo 
pasaulinio karo. Užuot siun
tęs kalėdinius atvirukus, 
jis savo draugams užsako 
DIRVĄ. Jau keli metai jis 
savo lėšomis užsako lietu
vių periodiką Vokietijoje 
esantiems ligoniams. Jis vi-

DIDŽIOJI BRITANIJA 
NEPRIPAŽĮSTA PABAL

TIJO VALSTYBIŲ 
OKUPACIJOS

Numatomos derybos dėl 
Berlyno tarp Vakarų ir Ry
tų sukėlė pagrįstą susirūpi
nimą Europos pavergtų tau
tų tarpe. Tose derybose ne
išvengiamai turės būti pa
liesti ir tų tautų reikalai. 
Pabaltijo kraštai turi dau
giausiai pagrindo susirūpin
ti savo likimu, ypač po pa
sklidusiu gandų iš Ameri
kos, esą Vakarai pasiruošę 
pripažinti Pabaltijo valsty
bių okupaciją už Sovietu 
nuolaidas Berlyno derybo
se. Spėjama, kad tie klau
simai taip pat buvę svars
tomi per paskutinį Ameri
kos prezidento ir D. Brita
nijos ministerio pirmininko 
susitikimą Bermudoje.

Britų Lietuvių Taryba 
(lietuvių, D. Britanijos pi
liečių) organizacija Londo
ne pasistengė išaiškinti tuo 
reikalu tikrą padėtį ir ji 
buvo užtikrinta, kad D. Bri
tanijos vyriausybės nusi
statymas Pabaltijo valsty
bių aneksijos klausimu yra 
nepasikeitęs nuo 1946 me
tų, kada tų kraštų aneksija 
buvo tik de facto pripažin
ta.

Jos Didenybės vyriausy
bės politika ir šiandien te
bėra ta pati: nepripažinti 
de jure Pabaltijo valstybių 
aneksijos.

British Lithuanian 
Council,

55, Ringmer Avenue,
London, S. W. 6.

sada yra dosnus aukomis, 
kur liečiami lietuviškieji 
reikalai.

— Kiek esate išleidęs lie
tuvių spaudai nuo tada, kai 
atvykote Anglijon?

— Tiek, kiek Nottingha
me kaštuotų trijų aukštų 
namai — atsako j tokį klau
simą angliakasys, pabrėž
damas, kad namų vis ne
įstengė įsigyti. Jo nuomone, 
lietuviškos knygos jam yra 
didesnis ir vertingesnis tur
tas, negu nuosovybėn įsi
gyti namai.

— Man nebuvo lemta 
baigti aukštesnių mokyklų, 
bet aš jaučiu ir žinau, kad 
Lietuvai laisvę iškovojo ne 
namai, bet spausdintas žo
dis. Jeigu išeivijoje bent 
kas dešimtas politinis emi
grantas pirktų lietuviškas 
knygas, mes būtume daug 
atsparesni prieš svetimas 
girnas, kurios mus sumala, 
nes didžioji mūsų dalis, 
ypač inteligentijos, daugiau 
dėmesio kreipia į praban- 
gišką grindų kilimais išpuo
šimą, negu Į knygų spintą, 
kurioje, jei perkūnas trenk
tu, tikėkite, lietuviška kny
ga nenukentėtų ...

— Neturite nei namų, nei 
automobilio, nei... žmonos. 
Kaip pergabenate tokį sun-

Anglijos lietuviai sodybos 
neparduoda

Pereitais metais, rugsėjo 
30 d. Lietuvių Namų bend
rovės valdyba sušaukė ne
oficialų bendrovės akcinin
kų susirinkimą, kurio die
notvarkę sudarė du klausi
mai: parduoti ar neparduo
ti Lietuvių Sodybą?

Susi rinkimui pirminin
kaujantis J. Lūža, Sodybos 
administratorius, susirinki
me esantiems akcininkams 
pasiūlė balsuoti už dvi išei
tis: parduoti, ar neparduo
ti? Buvo balsuojama pagal 
turimą akcijų kiekį. Už par
davimą buvo pasisakyta 
1300 akc., prieš pardavimą 
— 707 akc. (Viso akcijų yra 
apie 10,000).

Diskusijose už pardavi
mą pasisakė: bendrovės di
rektoriai ir St. Kuzminskas, 
Dr. K. Valteris, P. Varkala,
J. Vilčinskas, Banaitis ir 
Bruzgys. Prieš pardavimą:
T. Vidugiris, P. Bulaitis, K. 
Deveikis, B. Daunoras, A. 
Žukauskas, V. Kasparas ir
J. šalčiūnas.

J. Vilčinskas, Tautos Fon
do įgaliotinis, turįs Tautos 
Fondo 300 akcijų, kurios 
buvo pirktos ne Sodybai įsi
gyti, bet Lietuvių Namams, 
Londone, pasisakė už Sody
bos pardavimą, Lietuvių 
Sąjungai suaukotos akcijos, 
kurias valdo Sąjungos Val-

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"
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rašytojai, skaitę savo kūrinius 
literatūros vakare, Londone. Iš 
kairės sėdi: K. Barėnas, F. Ne- 
veravičius, D. Sadūnaitė - Sealey, 
R. Spalis ir V. Šlaitas. I lite
ratūros vakarą atsilankė gausus 
būrys lietuvių. Vakarui vadovavo 
E. Pranskūnienė.

SUKRAUTOS GĖRYBĖS IR GALIMYBES 
JOMIS PASINAUDOTI

ku knygy turtą, kai tenka 
keisti kambarį?

— Esu labai sėslus. Kny
gos ir priverčia mane tokiu 
būti. Namu ir automobilio 
neturiu, bet trečiojo "tur
to” neatsisakau įsigyti, tik 
visa nelaimė, kad šioje sri
tyje neturiu patyrimo: mat 
dar nė karto nebuvau vedęs, 
o, kaip žinote, tokie dabar 
juk nemadoje... — atsi
kerta nottinghamietis ang
liakasys. lietuviškos kny
gos mylėtojas. fB. D.)

dyba, (apie 300 akcijų) taip 
pat pasisakė už pardavimą. 
Tokiu būdu, spėjama, tos 
"vienose rankose” laikomos 
akcijos ir nulėmė klausimą 
Sodybą parduoti.

Nepaisant tokio akcinin
kų nubalsavimo, didžioji da
lis lietuvių, rėmusių Lietu
vių Namų Bendrovę per
kant Sodybą, buvo priešin
gos nuomonės: rasti kokią 
nors išeitį, bet Sodybos ne
parduoti, juo labiau, kad 
paskutiniųjų metų Lietuvių 
Namų Bendrovės finansinė 
padėtis žymiai pagerėjo.

Bendrovės valdyba, jaus
dama visuomenės nuotai
kas, apsisprendė Sodybos 
pardavimo klausimą atidė
ti... Tuo būdu Sodyboje 
vėl rengiamasi naujam va
sarojimo sezonui.

Amerikos lietuviai, pra
važiuoją pro Londoną, kvie
čiami taip pat viešnagėn į 
Anglijos lietuviu pasididžia
vimo vietą — Lietuvių So
dybą.

Br. Daubaras

Milijonai žmonių pasaulyjeba- 
dauja, »bet Amerika nežino, kur 
dėti maistą. Milijonai vaikšto 
nuogi ir basi --o amerikiečiai 
neapsisprendžia, kurį rūbą ta ar 
kita proga apsivilkti, kaip ištuš
tinti spintas.

JAV vyriausybė, ypač karinės 
pajėgos, kasmet turi gėrybių per
teklių 7-8 bilijonų dolerių ver
tės. Nežino, ką su gėrybėmis da
ryti, nes kai kurios jų nors ir 
naujos, mažai kam ir tinka, mat, 
pasensta vos pagamintos, pvz. 
raketos, lėktuvai.

Jei kas keliavo iš New Yorko 
į šiaurę, Hudsono upės pakran
tėmis, be abejojimo, matė ne
toli West Point kokį tūkstantį 
laivų, upėje lynais surištų, ku
rie laukia "natūralios mirties" 
dar nuo antrojo pasaulinio karo. 
Vienam Kalifornijos užkampyje 
esu matęs tūkstančius motorinių 
ir bemotorinių naujų valčių, prieš 
daugelį metų padarytų karo rei
kalams ir nepanaudotų. Sukrau
tos viena ant kitos kaip malkos, 

.pūva -- rūdyja.
Jei kas keliavo plentais iš Los 

Angeles į Chicagą, tikrai matė 
pakelėse ištisas mylias "avl- 

1 lių". Tai ne aviliai, o užkon
servuotas sviestas, pieno mil- 

■ teliai ir kiti maisto produktai. 
Nebuvo kur jų dėti, tai valdžia 

, supirko, užkonservavo ir dabar 
• nežino ką. su tuo maistu daryti.

JAV teritorijoj ir karinėse už
jūriuose mėtosi tūkstančiai įvai
riausių atliekamų dalykų, kurie 
yra arba pasenę arba kariuome
nei nebereikalingi.

Dabartiniam JAV prezidentui 
labai rūpi tas gėrybių perteklius. 
Jį parduoti negalima, nes pirkė
jai neturi pinigų. Išdovanoti vis
ką irgi negalima, nes kai ku
rios draugiškos valstybės tuoj 
pat subankrutuotų dėl tų Ame
rikos dovanų, negalėdamos savo 
prekių parduoti.

Mus, lietuvius, labiau intere
suoja maisto ir rūbų perteklius. 
Maistą mes gaudavom iš JAV 
valdžios lietuviams tremtiniams 
Vakarų Vokietijoj. Deja, trem
tinių skaičius labai sumažėjo ir 
JAV vyriausybė nebenori mažų 
kiekių duoti, nenori atsikūrusiai 
Vokietijai skirti, arba neapsi
moka vežti Į uostus. Pagaliau, 
amerikiečiai galvoja, kad vokie
čiai gali ir privalo netur
tinguosius pakankamai aprūpin
ti.

Mes, lietuviai, norėtumėm 
gauti naujų medžiagų, rūbų, ku
riuos dėtumėm į siuntinius ir 
siųstumėm Į Lietuvą, į Sibirą. 
Deja, JAV Kongresas, tų turtų 
savininkas, nenori duoti nei jokio 

teoretiškai ir pagal 
{statymus (PL 87- 

paskutinį Prezidento 
Balfas, kaip regist-

skuduro, jei jis siunčiamas už 
geležinės uždangos, kad tuo la
biau nesustiprintų komunizmo.

Tačiau 
naujausius 
195) bei 
parėdymą, 
ruota šalpos organizacija, turi 
privilegiją gauti atliekamų gėry
bių, jei tik {rodys kaip ir kur 
jos bus panaudotos.

Šia proga galima būtų pa
žymėti, kad mūsų ateitininkai, 
skautai ir kiti organizuoti jau
nimo vienetai (kaip vasaros sto
vyklos) gali gauti daugelį gerų 
dalykų iš valdžios nemokamai 
Ypač maistą. Jei tos organizaci
jos būtų apsukresnės, galėtų ir 
daugiau gauti, nes JAVtikrai tu
ri milžiniškus perteklius.

Maisto perteklių (Surplusfood) 
tvarko Agrikultūros Departa
mentas. Norint maisto gauti, { 
tą departamentą reikia tiesiog 
ir kreiptis. Tai turi būti daroma 
iš anksto, kalendorinių metų 
pradžioje, jei pvz., norima mais
to gauti vasaros stovykoms. Bal
fas savo prašymus maistui 
paduoda anksti rudenį, beveik 
prieš metus laiko. Tie Balfo 
prašymai tvirtinami JAV amba
sados Vakarų Vokietijoje ir tik 
tada svarstomi VVashington, D. C.

PIANISTES
LEONOS LAURAITIS 

REČITALIS
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CHICAGOJE, 
Jaunimo Centro didžioje salėje 

5620 So. Claremont St.

Bilietai gaunami: 
Jaunimo Centre, 
telef. PR 8-7227 
J. Karvelio pre
kybos namuose, 
3322 S. Halsted 

St., telef.
YA 7-0677.

Visi kviečiami 
atsilankyti.

Kitoms gėrybėms nemokamai 
iš JAV vyriausybės gauti proce
dūra daug painesnė. Pirmiausia 
reikia tas gėrybes susirasti arti
moje karinėje aplinkoje. Mat, 
kol kas centrinio sandėlio nėra, 
gėrybės išsklaidytos karinėse 
apygardose ir ten lengvai pain
formuoja, kas yra atliekamo. 
Ypač daug turto Chicagos rajo
ne. Suradus gėrybes, reikia už
pildyti tam tikras prašymo for
mas ir sandėliai nurodys toli
mesnę gėrybių išgavimo proces- 
dūrą. Jei iki šiol už šias gėry
bes buvo reikalaujama bent 
simbolinis mokestis, tai dabar 
jas galima gauti nemokamai jei 
tik nereikia remontuoti ar ka
riško transporto naudoti.

Jei kas interesuotųsi ir norė
tų gauti daugiau informacijų, te
gul parašo Balfo reikalų vedė
jui (105 Grand St., Brooklyn 11,
N. Y.), bus stengiamasi tarpi
ninkauti, nes Balfas Mashingtone 
yra registruotas ir žinomas. Jei 
kas norėtų betarpiai gauti infor
macijų, turi rašyti Mr. Herbert
J. Waters, Acting Administrator 
for Material Resources, AID, 
Department of Statė, Washing- 
ton, D. C.

KUN. L. JANKUS

Anglijos lietuvių sodyba graži vieta vasarojimui.

M O K A M E
MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 

REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupyto,jams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, I’res.
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| TALKA ĮAMŽINTI K.V. BANAIČIO OPERA 
"IURATĖ IR KASTYTIS 11

SAVO IR ŠEIMOS VARDU

DĖKOJU MANE ATSIMINUSIEMS

"Bet susirūstino smarkus 
Perkūnas, iš dangaus pamatęs... 
Paleidęs žaibą ir griausmus, 
Sudaužė gintaro namus..."

Maironis (Iš Jūratės ir
Kastytis)

DR. V. TAURAS

Taip, didinga ir graži mūsų 
tautos mitologija. Neveltui mū
sų poetai ir menininkai rado 
joje įkvėpimo savo kūriniams. 
Mitas apie Jūratę ir Kastytį, 
apie Perkūno sudaužytus gintaro 
rūmus, yra būdingas mūsų Bal
tijos jūrai ir mūsų kraštui.

Tad ir mūsų didis poetas Mai
ronis, yra parašę ne vieną mito
loginę baladę, o jų tarpe ir apie 
Jūratę ir Kastytį.

Ir štai, tremtyje mūsų gar
sus kompozitorius K. V. Banai
tis, pagal poetės Bronės Bui
vydai tės libretą, sukūrė operą 
"Jūratė ir Kastytis". Tai yra 
milžiniškas veikalas, kurio vien 
tik fortepiono partija užima di
delio formato 268 puslapius.

Kompozitorius muzikas J. Ži
levičius, rašydamas apie šį kū
rinį, išsireiškė, kad "Prof. K. 
V. Banaitis padovanojo lietuvių 
tautai vieną savo didžiausią iš
eivijoj sukurtą muzikinį kūrinį". 
Tai yra kūrėjo ilgų metų sun
kaus darbo vaisius.

Reikėtų, kad tuo kūriniu galė
tų gėrėtis ne tik lietuviai, bet 
kad jį turėtų galimybę pažinti 
ir svetimtaučiai. Autorius pa
geidauja, kad greta lietuvių teks
to turėtų būti bent vokiečių kal
ba vertimas. Bet kadangi mes 
gyvenam Amerikoj, tad perša
si mintis turėti dar vertimą ir 
anglų kalba.

Išversti poeziją ir ją pritai
kyti operai nėra lengvas da
lykas, nes vertėjas turi būti ne 
tik geras kalbos žinovas, bet 
ir kartu poetas bei muzikos me
no žinovas. O tokių asmenų daug 
neturime. Minėtų kvalifikacijų 
vertimai be abejo, turi būti ap
mokami.

Prieš dvejus metus Chicago
je susiorganizavo "Jūratė ir Kas
tytis" operos išleidimo komite
tas, kuris Įkūrė minėtos paskir
ties fondą. To fondo pradžiai 
Illinois Liet. Gyd. Draugija pa
aukojo 1000 dolerių. Ir dar apie 
tiek buvo surinkta iš kitur. 
Klavyro perrašymams ir foto
grafijoms jau yra išleista ne
mažai pinigų. Todėl vertimams 
ir operą paruošti spausdinimui, 
lėšų dar trūksta.

Ohio Liet. Gyd. Draugija, mi
nėdama savo veiklos 10 metų su
kaktį, paskyrė 1000 dolerių ope
ros kūrėjui K. V. Banaičiui, ku
rio sveikata pastaruoju metu 
smarkiai pašlijo ir jis tikrai 
buvo reikalingas tos paramos. 
Juk su 40 dolerių mėnesinės 
pašalpos operos autorius tikrai 
negali išsiversti.

Dėl trūkstamų lėšų papildy
mo "Jūratės ir Kastyčio" ope
ros išleidimo komitetas ma
no, kad reikėtų plačiu mastu pra
vesti piniginį vajų. O tai Įma
noma Įvykdyti tik didelės talkos 
keliu.

Dr. V. Ramanauskas iš Cle
velando yra teisingai pasakęs, 
kaB opera yra sukurta ne vien 
Chicagos lietuviams, bet viso 
pasaulio laisviems lietuviams. 
Iš čia peršasi išvada, kad ope
ros išleidimo lėšų sukėlimo va
juje turėtų dalyvauti visi lietu
viai.

Akys krypsta Į didesniasias 
lietuvių susitelkimo vietoves,

kaip Clevelandas, New Yorkas, 
Bostonas, Los Angeles, Kanados 
Torontas bei Montrealis ir kitur. 
Ten reikėtų suorganizuoti "Jūra
tės ir Kastyčio" operos fondo 
skyrius, kurie tikrai galėtų efek
tingai prisidėti prie minėto va
jaus sėkmingo pravedimo. Ne
abejotinai, minėtų skyrių orga
nizatoriai turėtų būti meninin
kai, kurie, jei rastų reikalinga, 
galėtų • kviesti ir kitų profesijų 
žmones.

Tik lietuviškos talkos keliu ei
nant, galima būtų kur kas grei
čiau pasiekti norimų rezultatų ir, 
už kokios poros metų operą iš
vysti scenoje.

Chicaga šj vajų mano pradėti 
sausio m. 27 d. koncertu-ba- 
lium, operos "Jūratė ir Kasty
tis” fondui paremti.

Operos "Jūratės ir Kastyčio 
Fondo Komitetas, su pirmininke 
M. P. Rudiene, rūpinasi, kad 
tas balius būtų Įdomus ir origi
nalus. Jame skambės tik K. V.

Banaičio kūryba Ir bus staig
menų -- keli fragmentai iš 
operos "Jūratė ir Kastytis".

Turima vilčių, kad minėtose 
vietovėse įsikurs operos "Jū
ratė ir Kastytis" Fondo skyriai, 
kurie parodys iniciatyvą vajaus 
pravedimui. Apie skyrių Įkūri
mą maloniai prašoma pranešti: 
Mrs. M. P. Rudis, 6339 So. Oak- 
ley, Chicago, III.

O kaip būtų gera ir gražu, 
kad šiais Maironio metais, mi
nėta talka būtų efektinga ir kad 
prof. K. V. Banaičio didingas 
kūrinys būtų Įamžintas ir opera 
"Jūratė ir Kastytis" būtų at
spausdinta.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

MŪSŲ SODYBOS SKYRIUS DIRVOJE
Dirvoje pradedame naują skyrių — Mūsų 

sodyba, šiame skyriuje skaitytojas ras žinių apie 
savos sodybos, atseit savų namų, savo kiemo, savo 
sklypo, savo sodo, gėlių ir medžių priežiūrą, gra
žesnį susitvarkymą, ir lietuvišką patrauklumą.

Tokio skyriaus buvome prašomi. Mat, lietu
viai mėgsta gyventi savuose, o ne nuomotuose na
muose. Mėgsta darželį, gėles. Ir mėgsta, kad visa 
tai gražiai atrodytų.

Šis skyrius nebus dažnas, bet jame ras tokių 
žinių, kad lietuvio sodyba būtų tvarkinga, graži, 
patraukli ir maloni.

Šios savaitės penktadienio numeryje ir bus 
pradėtas Mūsų sodybos skyrius.

Džiaugiuosi, kad sulaukęs 75 
metų amžiaus turėjau progą 
1961. XII.3 bent kelias valandas 
praleisti savo buvusių auklėti
nių, bendradarbių ir bičiuliųtar- 
pe, prisiminti gyvenimo nueitą 
kelią ir pakeleivius, kurie su
teikė .man gyvenimo prasmę. Ta 
proga su gailesčiu prisiminiau 
artimuosius, auklėtinius ir ben
dradarbius, kurie jau nebegrĮš 
Į gyvųjų tarpą, ypač gaila tų, ku
rie paaukojo savo gyvybę kovoda
mi su Lietuvos okupantais.

Aš ir mano šeima visų pir
ma dėkojame Tėvų Jėzuitų prov. 
Br. Markaičiui, malda pradėju
siam pobūvį, prof. S. Dirman- 
tui, atidariusiam minėjimą ir 
prof. B. Vitkui už gražų jo tvar
kymą ir vedimą.

Man buvo labai malonu, kad iki 
šiol manęs nepamiršo ir mano 
75 metų sukakties proga pasvei
kino buvę mano Nepriklausomoje 
Lietuvoje pirmieji auklėtiniai, 
Lietuvos atstovas J. A. V. p. 
J. Kajeckas ir Jo Ekscelencija 
vysk. V. Brizgys. Garbė buvo 
išgirsti mane sveikinantį ne- 
pavargstamai besirūpinantį Lie
tuvos reikalais Gen. Konsulą dr. 
P. Daužvardį.

Širdingai dėkojame sveikinu
siems lietuvių sambūrių vardu: 
(žodžiu) prof. V. Maneliui -- 
Liet. Prof. Dr-os Am., prof. 
P. Čepėnui, Liet. Enciklopedijos, 
ped. J. Ignatoniui -- LB Centri
nės Šviet. Tarybos, prof. A. Zu- 
jui -- Matematikų ir Šachmati
ninkų, pirm. J. Jasaičiui --LB 
J. A. V. valdybos dir. J. Masi- 
lioniui -- Liet. Mok. Są-os; (raš
tu) ped. A. Dunduliui -- Vilniaus 
Krašto Liet. Są-os, rašyt. P. 
Gaučiui -- Liet. Men. Klubo ir 
asmeniškai, žurn. A. Gintneriui 
-- Liet. Žur. Są-os, Lietuvių 
Mokytojų Są-os Chicagos sky
riaus Valdybai, prof. V. Biržiš
kai už nuoširdų bičiulišką žodį, 
brolienei ped. O. Krikščiūnienei 
--sveikinusiai savo ir Jos at-

žalyno (A. ir G. Krikščiūnų, D. 
ir R. Karužų, J. ir A. Janonių) 
vardu.

Širdinga padėka sveikinusiems 
raštu, profesoriams: M. Biržiš
kai su šeima, dr. Tumėnienei, 
St. Kolupailai, Ign. Končiui, 
A. Rukuižai, J. Puzinui su šei
ma, V. Maciūnui su šeima, V. 
Petraičiui, K. Gudaičiui, teis. L. 
Šmulkščiui, Radijo Tėvynės Gar
sų vedėjui J. Stempužiui su ponia, 
p.p. S. ir J. Graužiniams, pp. 
S. ir J. Ugnianskiams, p. J. Na- 
rūnei, p. 
red. dr. 
velienei 
Židoniui 
mui.

Širdinga padėka p. A. Paukš
čiui ir p. M. Motekaičiui, pa-

E. Petrauskaitei, LE 
J. Girniui, dr. P. Kar- 
- Kalvaitytei, ped. M. 
su Ponia, p. Pr. Vili-

įvairinusiems pobūvį žavios mu
zikos garsais.

Didi padėka parengimo komisi
jai: pirm. Pr. Čepėnui ir na
riams -- P. M. Pėteraitienei, 
p. A. Rūgytei, p. O. Ščiukai
tei, V. Maneliui, B. Vitkui, K, 
Paukščiui, A. Zujui ir J. Ber- 
tašiui, daug pasidarbavusiems 
šiam jaukiam parengimui. Dė
koju p. R. Gudeliui už pobūvio 
įamžinimą vaizdais. Širdinga pa
dėka T. T. Jėzuitams už jau
kią šilumą Jaunimo Namuose.

Man jaunam atrodė, kad laikas 
slenka lėtai, kad bus pakanka
mai laiko kalnus nuversti. Bet 
antroje gyvenimo dalyje paste
bėjau, kad laikas bėga gal
votrūkčiais, ir sunku patikėti, 
kad arti momentas, kada reikės 
"keleivio lazdą padėti". Tad ne
atidėliokime darbo rytojui, jei 
jį galime padaryti šiandien.

M. KRIKŠČIŪNAS

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:...
Name

No. Street City Statė

* MAY (4) BASEMENT

VISAIS
AFDIAUDOS

UŽVALKALAI

DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATE EAGLE STAMPS PADIDINA

BR0ADL00M KILIMAI
jūsų pareikalavimų.

Belge 
Charcoal 
Cocon
Green

Nuo mažu miegamųjų iki baliaus salės dydžio. Gyvenamiems kambariams. Mes 
turime 33 dydžiu pagal

Parinkti antrieji iš geresnės rūšies 
skalbiami išverčiami

Dydžiai pagal reikalą 
viengubi ar dvigubi

Vertė labai speciali mes nutariam sustoti ir 
pasirinkti iš daugelio spalvingų raštų, šitie 
užvalkalai duos dauginu šilumos ir ilgiau lai
kys. nes jie yra išverčiami ir skalbiami. Pasi
rinkit iš lygiu arba parauktais kraštais, že
mom kainom, viengubai ar dvigubai lovai.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... 
Šaukite CHerry 1-3070.

THE MAY COMPANY. ALL 1 STORES, 
INCLUD1NG SOUTHGATE 2

JŪSŲ SANTAUPAS

h ll ii/1 * i Kambario dydžio Viscose Rayon FOAM-BACK

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Meahv Ine Dr.

Clevelirt 24

jsĮhiv-oį

THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES, INCLU1MNG SOUTHGATE

6x9 ....... ...... 11.94 11X12 .......... 29.20 12x16.6 ........ 43.78
6x12...... .........15.92 11.6x12 ........ 30.52 12x17 .......... 45.12
6.6x12 .... ......  17.25 12x12 .......... 31.84 12x17.6 ........ . 46.44
7x12...... .........18.58 12x12.6 ........ 33.18 12x18 .......... 47.76
7.6x12 .... ......  19.90 12x13 .......... 34.50 12x18.6 ........ 49.10
8x12...... ........ 21.23 12x13.6 ........ 35.82 12x19 .......... 50.42
8.6x12 ............ 22.56 12x14 .......... 37.16 12x19.6 ........ 51.74
9x12...... ........23.88 12x14.6 ........ 38.48 12x20 .......... 53.08
9.6x12 ... ......  25.21 12x15 .......... 39.80 12x20.6 ........ 54.40
10x12 .... .....  26.54 12x15.6 ........ 41.14 12x21 .......... 55.72
10.6x12 .. ......  27.86 12x16 .......... 42.46 12x21.6 ........ 57.06

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi.. . šaukite CHerry 1-3070.
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Čiurlionio ansamblio koncertas, {vykęs sausio 13 d. Naujosios parapijos salėje, praėjo dideliu pa
sisekimu. Salė buvo pilna svečią, o dainuojamas dainas reikėjo nuolat kartoti. Koncertą užbaigus tra
dicine daina - Namo, į sceną buvo {neštos gėlės ir dovanos,pagerbiant dirigentą ir vadovą muz. A. 
Mikulskį, kanklių vadovę O. Mikulskienę, solistus - A. Stempužienę, V. Verikaitį ir visus ansamblio 
dalyvius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

||

ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
BUVO LABAI GERAS

I R

Jei dažnai girdime pasa
kymą, kad savo krašte sun
ku pranašu būti, tai čiur- 
lioniečiai šį kartą savame 
Clevelande tikrai tokiais 
pabuvo. Į koncertą susirin
ko daugiau svečių negu pa
tys čiUrlioniečiai tikėjo ir 
pritruko kėdžių. O pats kon
certas susilaukė tiek ova
cijų, kad beveik retą dainą priežastis tai du geri kvies

tiniai solistai — Aldona 
Stempužienė ir Vaclovas 
Verikaitis, kuriems taip pat 
duota daug plačiau ir įvai
riau pasireikšti. Kaip A. 
Stempužienė nepamainoma 
Piemenėlių raliavime, taip 
V. Verikaitis briliantiniai 
sužibėjo širdgėlos dainoj. O ( 
abu solistai dainuodami Iš- j 
kasiu šulnelį. .

Prie šių visų teigiamybių j 
"reikia priskirti ir, taip sa
kant, labai mielą publikos ' 
nusiteikimą. Kai pirma dai
na — Dainų dainelės (J. 
Naujalio) publiką pagavo, 
taip iki pabaigos nepaleido 
ir net augančiai į naujų 
dainų garsus ji reaguodama 
plojo.

Muz. A. Mikulskio diri
gavimas buvo taip pat šven
tiškos šilumos pagautas, 
tarp didingumo ir laisvumo

nereikėjo“ kartoti.
Iš kur toks didelis pasi

sekimas? — dažnas gali pa
klausti. žinoma, teisingą 
atsakymą gali duoti muzi
kos specialistai, bet eilinis 
žiūrovas, mylįs lietuvišką 
dainą ir tokių koncertų ne- 
praleidžiąs, maždaug taip 
atsako:

Muz. A. Mikulskis, visad 
giliai ėmęs lietuviškų dainų 
išpildymą, šį kartą labai vy
kusiai išsiplėtė j platumą. 
Repertuaras toks, kur vie
na daina įvairesnė už kitą. 
Ir repertuaras jau patenki
na sentimentalų lyrikos mė
gėją, bet lygiai patenkina 
ir norinti plačiau, galingiau 
ir kovingiau iš visos krūti
nės užtraukti.

Čiurlionio ansamblio jau
noji karta, kuri pakeičia 
vyresniuosius, jau ne tik 

Čiurlionio Ansamblio koncerto metu {spūdžiais dalinasi Bendruo
menės Tarybos pirm. St. Barzdukas, svečias kun. Povilas Jatulis, 
atvykęs iš Romos, o anksčiau lietuvių kapeliono pareigas ėjęs 
Adelaidėje, Australijoje, Dr. J. Sandargas, Jūratė Naujalienė, 
vasario 16 d. gr{žtanti Į Australiją, Emilija Žitkienė ir Aldona 
San iargienė. V. Pliodž r.sko nuotrauka

šiaip sau choro dalyviai, 
bet pradėjo tikrai dainuoti. 
Ir tai Čiurlionio ansamblį 
beveik iš pagrindų atnauji
no ne tik veidais, bet ir gra
žiu dainavimu. Iš tų jau
nųjų išaugo ir gerų solistų, 
kaip Irena Grigaliūnaitė.

Čiurlionio ansamblio di
delio pasisekimo trečioji

DIRVA
siais dalininkais. Prašoma 
kreiptis j bendrovės direk
torius arba pas AL Piliečių 
Klubo vedėją Povilą Šukį 
pačiame klube (telef. EX
1-1143).

• K. Karalis mokėdamas 
už Dirvą įteikė $5.00 auką.

• Metinis A. L. Tautinės 
Sąjungos Clevelando sky
riaus narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 21 d., sek
madienį, 12 vai. Dirvos pa
talpose — 6907 Superior 
Avenue.

Susirinkimo dienotvarkė; 
Prezidiumo rinkimas, valdy
bos pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, susi
pažinimas su ALTS centro 
valdybos bendraščiais, val
dybos rinkimai ir revizijos 
komisijos rinkimai ir eina
mieji reikalai.

Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti. Nariai 
neužsimokėję už 1961 m. 
nario mokestį prašomi jį 
sumokėti susirinkime.,

Parduodamas palikimas
Du plytiniai namai ant 

vieno sklypo. Vienas yra 2 
šeimų 6-6, kiekvienas bu
tas turi atskirą rūsį ir šil
tu vandeniu apšildomi.

Kitas vienos šeimos iš 5 
kambarių, apšildomas šiltu 
pučiamų oru. Du geri gara
žai. Teismo įkainuotojo 
įvertintas $37,000. Parduo
damas pigiau tos kainos. 
Geros pajamos.

Toje vietoje labai lengva 
išnuomoti. Dėl platesnių in
formacijų prašome skam
binti

East Shore Realty 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 IV 1-6900 
Res. MU 1-2154

gražų derini turįs. Ir visa 
tai koncertą padarė malonų, 
dideli ir atmintiną, kokių 
ne taip dažnai pasitaiko.

Baigiant šias kelias pa
stabas, norėtųsi lietuviš
koms kolonijoms priminti, 1 
kad Čiurlionio ansamblį, 1 
rengdamos didesnius pa
rengimus, ir ieškodamos : 
patrauklios programos, at- į 
simintų. Ansamblis skamba - 
didingai, patraukliai ir gai
vinančiai. Jį verta girdėti 
saviesiems ir garbė parody
ti svetimiesiems.

• Antanas Jonaitis, Dir
vos skaitytojas ir rėmėjas, 
guli Polyclinic ligoninėje, 
221 kambaryje. Pirmadienį, 
sausio 15 d. padaryta vidu
rių operacija.

• BALFas, nuo sausio 15* L,TUAN,C2A ~ HANSA 
iki 31 d. Clevelande renka
dėvėtus drabužius ir avali- Lituanicos futbolininkai 
nę. antrame savo susitikime

Atneškite į šv. Jurgio pa- salės futbolo pirmenybėse 
rapijos salę. pelnė dar vieną tašką, su-

žaisdami su Chicagos Han-
• Lithuanian Village ben- sos komanda 2:2. Po šių 

drovės akcijų blankai su 
lietuviška emblema jau at
spausdinti ir išduodami vi
siems akcininkams, kurie 
yra sumokėję pinigus. Ben
drovės narių pirmasis meti
nis susirinkimas šaukiamas 
vasario 23 d., Lietuvių sa
lėje. Balsavimo teisę turės 
visi akcininkai, kurie bus 
sumokėję pasižadėtus pini
gus iki vasario 1 d. Bendro
vės vadovybė kviečia visus 
tautiečius įsigyti Lithua
nian Village bendrovės ak
cijas ir tapti jos pilnatei-

SPORTAS
CHICAGOS

rungtynių lietuviai dalinasi 
pirmą-antrą vietą pirmeny
bių lentelėje su ukrainiečių 
Lions vienetu, šios abi ko
mandos turi surinkusios po 
3 taškus, tuo tarpu kai ki
tos — mažiau.

Sausio mėn. 14 d. rung
tynėse Lituanica sukovojo 
vidutiniškai. Kaip papras
tai, mūsiškiams trūko stai
gumo ir greitumo.

Pirmąjį įvartį pelnė vo
kiečiai, kurie vartininko A. 
Jurkšaičio atmuštą kamuo
lį įspraudė į vartus. Tik po

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

Į EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.Į

SAVINGSI
EARN | OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30 |

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

•IO OOO

1 DEPOSITS MADE BY IANUARY 20th 1 
įEARN INTEREST FROM JANUARY IstĮ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

vadovaujamoji dramos studija

SAUSIO 20 DIENĄ,

LIETUVIŲ SALEJE

VAIDINA

UOŠVĘ-
Balio Sruogos 3 v. komedijos premjerą

Pastate ir režisuoja
VYTAUTAS MATULIONIS

PRADŽIA 6 VAL. VAK.
Bilietai — nuo $1.50 iki $3.00 — 
parduodami Dirvoje, Prekybos 
namuose,
Po vaidinimo š o k i a i ir bufetas iki 
1 vai. n«
Groja R. MAČIO kapela.

Įėjimas j šokius nuo 9 vai. vak. $1.00.

pertraukos krito išlygina
masis šūvis (V. Palčiaus- 
ko). Tada vokiečiai vėl tuoj 
pat persvėrė, kada jų nau
dai priteista bauda suklai
dino Lituanicos gynimą, pa
likusį neuždengtą Hansos 
žaidėją. Baigiantis rungty
nėms, H. Jenigas pasiuntė 
tolimą kamuolį į kampą, 
kurio vartininkas nė neban
dė laikyti.

Pažymėtina, kad įvarčius 
pelnė tie patys Lituanicos 
žaidėjai, kurie pirmame su
sitikime prieš Maroons taip 
pat buvo sukalę po vieną 
įvartį.

Nors pirmenybių pradžia 
lietuviams yra labai palan
ki, tačiau jų dar laukia 5 
rungtynės iš kurių 3 bus la
bai sunkios (prieš Eagles, 
Schivaben ir Slovaks). Jei
gu iš tų 5 susitikimų Litu- 
anicai pavyktų sukalti bent
4-5 taškus, išlikimas ”ma- 
jor” divizijoje, atrodo, bū
tų garantuotas. Mūsų nuo
mone, Lituanicai atsistoji
mas Vl-je vietoje pirmeny
bių pabaigoje būtų gana ge
ras pasirodymas.

Sausio mėn. 21 d. Litua
nica kovos prieš Seh\vaben 
komandą, kuri pirmame su
sitikime suplėkę Slovaks 
net 5:0, bet krito prieš 
Eagles 0:2.

Praėjusio sekmai! i e n i o 
rungtynes stebėjo virš 2,000 
žmonių, iš kurių virš 200 
buvo lietuviai. Edv. Š.

Pittsburgh
Vasario 16 d. minėjimas
Amerikos Lietuvių Tary

bos Pittsburgho skyrius 
ruošiasi Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimui, 
kuris įvyks vasario 18 die
ną, 3 vai. p. p., Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, South 
Side, Pittsburgh 3, Pa.

Vyriausiu kalbėtoju yra 
pakviestas iš Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas. Taip pat iš žy
mesnių svečių pakviesti 
Pennsylvanijos gubernato
rius Mr. Davis L. Laivrence, 
Pittsburgho miesto mayo-

Nr, 7 — 7

ras Mr. Joseph Barr, kon- 
gresmanas James Fulton, 
dvasiški ja ir kiti.

Meninę programos dalį 
išpildys šv. Pranciškaus 
Akademijos studentės, va
dovaujamos seseles M. 
Francescos.

šv. Kazimiero bažnyčioje 
tą dieną bus’ atlaikytos pa
maldos už mūsų kenčiančią 
tautą ir ištremtuosius Si
bire.

Visos draugijos prašomos 
tą dieną neturėti jokių ki
tų susirinkimų, o gausiai 
dalyvauti pamaldose ir pa
minėjime. Po paminėjimo 
bus vakarienė visiems sve
čiams apatinėje svetainės 
salėje, kur visi galės pra
leisti jaukiai laiką, pasida
lindami mintimis ir įspū
džiais.

Tad iki pasimatymo va
sario 18 dieną Lietuvos Ne- 
p r i klausomybės paminėji
me.

Ryte Spingytė

• JAV doleris šiuo metu 
Kanadoje yra pakilęs ir jis 
vertas $1.04. O prieš metus 
laiko buvo priešinga padė
tis.

• Maršalas Montgomery, 
kurio kelionė sovietijoje 
jau buvo sukėlusi kontra- 
versijų, ne tik Anglijoje, 
balandžio mėn. žada lanky
tis Kuboje.

• Ohio gubernatorius Di 
Šalie pranešė, kad jis pakei
čia nuomonę ir sieks perrin
kimo. Iš demokratų pusės 
jo konkurentu bus vyr. pro
kuroras Mark McElroy. Iš 
r e s p u b likonų rimčiausiu 
kandidatu laikomas valsti
jos auditorius J. A. Rhodes, 
kuris turi daugiausia davi
nių būti nauju Ohio guber
natorium.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?
• Du lietuviai kunigai, kaip 
pranešama iš Maskvos, bu
vo teisiami už tai, kad iš 
JAV gavę pinigų ir rūbų ir 
jais spekuliavę, kad galėtų 
vykdyti statybą. Pavardės 
nebuvo nurodytos.

• Romo Viesulo grafikos 
paroda atidaryta sausio 
mėn. Pratt Graphic Art 
Centre, 795 Broadway, New 
Yorke. Galima lankyti nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vak. 
ir šeštadieniais iki 5 v. v»
• Jurgis Skrinska, Suvalki
jos ūkininkas, j JAV atvy
kęs po antrojo pasaulinio 
karo ir gyvenęs Chicagoje, 

111 ■" “

Mielą mūsų bendradarbį — komiteto narį

A. STATULEVIčIŲ,

jo brangiai matutei mirus, gilaus liūdesio valandai 

nucširdžiai užjaučia

LNT Toronto Komitetas

—■

LTS Toronto skyriaus valdybos vicepirminin
kui

A. STATULEVIčIUI
gilaus skausmo valandą, jo mylimai motutei mirus 
Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

LTS Toronto Skyriaus 
Valdyba ir nariai

JURGIUI SKRINSKAI

mirus,. DR. JUOZUI SKRINSKAI ir šeimai, reiš

kiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

DR. JUOZUI SKRINSKAI ir šeimai, mirus 

tėvui

JURGIUI SKRINSKAI

gilią užuojautą reiškia

Roma ii* Dr. D. Degesya

Daktarui ir poniai

S K R I N s K A M S
jų tėveliui — uošviui mirus, siunčiame giliausią 

užuojautą

Serafiną Sukarevičienė 
Daina ir Mikas Eimontai

A. A.

JURGIUI SKRINSKAI

netikėtai mirus, jo sūnui DR. JUOZUI ir šeimai 

reiškia giliausią užuojautą

Taurų šeima

širdies liga mirė sausio 13 
d. Clevelande gyvena jo sū
nus Dr. J. Skrinska, Chica
goje liko žmona. Kituose 
kraštuose gyvena kiti vai
kai.
• Draugo romano konkurso 
dvyliktuoju mecenatu yra 
Jonas Tumosa, iš Toronto, 
Kanadoje turįs vokiečių fir
mos Nord Mende radijo 
aparatų atstovybę.
• K. Ramonas, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• Dr. J. Jurkūnas, iš Los 
Angeles, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.
• Jonas Cinkus, iš Cicero, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

• B. Sruogos Uošvė, LFK 
Lituanicai pakvietus, bus 
vaidinama Chicagos Jauni
mo Centre vasario 17 dieną.

Nepažįstantiems to įžy
maus kūrėjo — poeto ir 
dramaturgo Sruogos bus 
tikrai didelė staigmena. Ro
dosi, net būtų sunku tikėti, 
kad tiek skirtingi, nieku 
būdu nelyginti veikalai, 
kaip pav. Milžino Paunks- 
mė ir Uošvė, yra to paties 
autoriaus parašyti.

• J. šalčius, iš Pittston, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
$5.00 auką.
• S. Giedrikis, iš S. Orange, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

ELEMENTORIUS ”Ė”
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė ži

nomas pedagogas Ignas Ma- 
lėnas pačiu naujausiu me
todu. Išmokti skaityti rei
kia tik pusės laiko, negu ki
tais metodais. Tik duok ele
mentorių, ir paskaityk pir
mąjį skiemenį. Toliau vai
kai patys skaitys.

Vaikus galima pradėti 
mokyti skaityti jau 4 me
tų, kai tik susidomi skaity
mu.

Elementorius ruoštas 25 
metus. Gausiai iliustruotas 
dail. V. Simankevičiaus 
spalvotais piešiniais. Yra 
112 psl. Išleido Ateitis 
Brooklyne, N. R. Spaudė 
saleziečių spaustuvė Itali
joj. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y., ir pas platinto
jus. Įsigykite tuojau. Savo 
vaikučiams padarysite di
delį džiaugsmą. (Pr.)

DETROIT

Auka gimnazijai
Detroite gyveną lietuviai 

teisininkai, mirus kolegai 
teisininkui dr. B. Balenįū- 
nui, vietoje gėlių paaukojo 
36 dol. Vasario 16-os gim
nazijai.

Radijo Klubo koncertas
Sausio 20 d., 6:30 vai. 

vakare, buv. Lietuvių sve
tainėje įvyks "Lithuanian 
Voice” radijo valandėlės 
ruošiamas koncertas. Tai 
bus lietuviškos dainos va
karas. Programoje žymiau
sios Kanados lietuvių muzi
kinio meno jėgos — solistas 
Vaclovas Verikaitis, Toron- 
t Vyrų kvartetas ir muz. S. 
Gailevičius. Koncertas ski
riamas visiems, o ypatingai 
jaunimui. Vaikams iki 12 
metų įėjimas nemokamas.

Dar viena naujiena, tai 
"Lithuanian Voice" radijo 
valandėlė pradės pastoviu 
laiku transliuoti savo pro
gramą sekmadieniais nuo 
8:30 vai. ryto. Tačiau tai 
programai sekti reikės tu
rėti FM aparatus.

Vasario 16-ji
šiais metais Vasario 16 

minėjimas yra ruošiamas 
Vasario 25 d. IVestern auk
štesnės mokyklos patalpose. 
Lietuvių kalbėtoju bus Lie
tuvos atstovas Washingto- 
ne Juozas Kajeskas.

Pinigų rinkėjų 
susirinkimas

š. m. sausio mėn. 21 d., 
12 vai. 30 min. perkamų na
mų patalpose (3009 Till- 
man) šaukiamas namams 
pirkti pinigų rinkėjų susi
rinkimas, kur bus aptaria
ma tolimesnė pinigų rinki
mo eiga ir suteikti nauji 
įgaliojimai.

TORONTO

Lietuvos Nepriklausomy
bės Talką sudarančių orga
nizacijų Vasario 16-sios mi
nėjimas banketo forma yra 
ruošiamas vasario 10 d., 7 
vai. 30 min. vak. Lietuvių

DIRVAI AUKOJO
L. Garbaeauskas,

Toronto ................. $5.00
St. Banelis, Toronto 2.00
J. Kaklauskas, Cleve. 2.00 
P. Ličkus, Chicago .... 1.00 
P. Narbutis, Chicago 2.00
J. Guobys, Providence 2.00
V. Gegevičiūtė, Chic. 1.00 
A. Gantautas,

Bridgeport ...........  1.00
W. Dilis, E. Orange 2.00 
P. Dzekonskas, Detroit 5.00 
V. Krivickas, Cleveland 2.00 
V. Kecorius, Toronto 5.00 
J. Satkus,

St. Catharines .....  5.00
J. Undraitis,

Rockford ...............  2.00
H. Siaurys, Cornvvall 3.00
J. Jankaitis, Toronto 2.00
K. Daugvydas, Detroit 3.00 
A. Jaras, Mėlrose Park 2.00 
J. Liaukus, Brooklyn 2.00

’ M. Paškevičius, Chic. 4.00
J. Lušaitis, Phila.......2.00
N. Miškinis, Detroit .. 5.00 
A. Ratkelis, L. Angeles 5.00 
Ing. V. Kruminas,

Venezuela .............  5.00
M. Kildisas,Wovcester 2.00 
Dr. P. Sutkus,

So. Holland........... 5.00
Dr. A. Vabalas,

Venezuela .............  5.00
K. Karalis, Cleveland 5.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

PHILADELPHIA

Los Angeles i^rų skautai 

gavo buklų

Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose, atidarant jūrų skautų 
baklą, žodį taria (pirmas iš dešinės) dr. J. Jurkūnas.

Kviečia į BALF vakarą
BALFo 52-sis skyrius 

Philadelphijoje šių metų 
vasario 3 d., šeštadienį, 6:30 
valandą vakaro, Lietuvių 
Muzikalinio Klubo (Lithua
nian Music Hali) patalpose 
— 2715 East Allegheny 
Avenue, Philadelphia 34, 
Pa., ruošia įdomų žodžio, 
muzikos, dainos ir šokių va
karą.

Netenka mūsų visuomenei 
aiškinti, kas yra BALFas, 
ko jis siekia, ką daro, ku
riuo tikslu tą vakarą ren
gia? Atsakyti į tai galima 
vienu žodžiu: šalpa.

šalpa mūsų brolių ir se
sių, į vargą patekusių. Tad 
ii’ vėl kreipiamės į lietuviš
ką visuomenę su prašymu 
mus paremti ir kuo gau
siausiai į tą vakarą atsilan
kyti. Atsilankę nesigailėsi
te.

Rengėjai žada įdomią 
jaunųjų menininkų progra
mą, kurią praves aktorius 
ir humoristas Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko. Po 
programos bus progos sma
giai pašokti ir skaniai už
kąsti.

Visi Philadelphijos ir apy
linkės geros valios lietuviai, 
su draugais ir pažįstamais, 
vasario 3 d., 6:30 valandą 
susirenka į Lietuvių Muzi
kalinio klubo salę A. B.

JOrų skautės išpildžiusios meninę programą: V. Kizytė, J. Vala
vičiūtė, I. Mažeikaitė, G. Statkutė ir G. Bonataitė.

Namų didžiojoj salėj. Mi
nėjimo metu kalbės Lietu
vių Rezistencinės Santarvės 
p i r m i ninkas Augustinas 
Kuolas. Meninę programą 
išpildys solistas Bronius 
Marijošius ir smuiku — Ra
sa Renkauskaitė. Jiems 
akomponuos Dalia Skrins- 
kaitė.

Įėjimas su pakvietimais, 
kuriuos iš anksto prašoma 
Įsigyti pas platintojus: P. 
Adomaitį, LE 5-5066, J. 
Barzevičių, LE 1-6856, p. 
Bastį, LE 4-9843 ir Lietu
vių Namuose pas A. Statu- 
levičių, LE 2-8723.

*

A. Paulauskas su šeima 
vasario mėn. pradžioj iš
vyksta nuolatiniam apsigy
venimui į JAV. Sausio 20 d. 
Lietuvių Namuose jiems 
yra ruošiama išleistuvės. 
Gvvendamas Toronte A. 
Paulauskas priklausė Lie
tuvių Rezistencinei Santar
vei, SLA ir kitoms ekonomi
nėms organizacijoms.

I iškilmes, atidarant jūrų skautų būklą, susirinko gausus Los 
Angeles lietuvių būrys. L. Kančausko nuotraukos

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611
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