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DIDIEJI ŠNIPAI IŠEINA Į LAISVE
Sovietų Sąjungos šnipo 

pulk. Abel byla prieš kelius 
metus jaudino daugelį šio 
krašto gyventojų. Bylos 
metu laikėsi kietai, apie jo 
tikrą tapatybę nedaug te
buvo patirta, o nuteisus bu
vo pamažu ir prisimiršta- 
ma, kad toks "svarbus" as
muo sėdi JAV kalėjime.

Iš Sovietų Sąjungos pu
sės oficialiai nebuvo paro
dyta susidomėjimo, tarsi 
tai būtų ne jų reikalas. Ne-

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
BERLYNO SfiRIS...

Prieš šešetą mėnesių vaka
riečiai ir sovietai buvo pasi
ryžę nesutarimą Berlyne iš
vystyti iki ginkluoto susirėmi
mo. Šiandien, nors abi pusės 
tebesilaiko savo reikalavimų, 
žaidžia tik žodžiais.

Kas atsitiko? Ar nebenori
ma kariauti dėl Berlyno?

Daugelis priežasčių paaiš
kina priešininkų laikysenos 
sušvelnėjimą.

Nežiūrint visų nepasiseki
mų derybose tarp Gromyko ir 
Thompsono, yra ženklų, kad 
durys nebuvo užtrenktos ir 
dar abiejų pusių diplomatai 
derėsis. Iki šio laiko Ameri
ka neparodė noro susprogdinti 
tiltus, o dabar Maskvos noras 
pradėti tiesioginiai derybas 
su Bonna už amerikiečių nu
garos, V/ashingtoną verčia at
sargiau manevruoti.

•
Chruščiovas iš savo pusės 

taip pat turi keletą priežasčių 
Berlyno klausimą ilgiau vil- 

. kinti, kuris anksčiau atrodė 
skubus.

Maskvos manevras su vo
kiečių ambasadoriumi Kroli, 
atrodo, davė laukiamų rezul
tatų. Dauguma vakarų Vokie
tijos politikų nori, kad tiesiog 
su Maskva būtų vedamos de
rybos, o ne per Washingtoną 

Ar to laukė Chruščiovas? 
Taip. Tai yra savotiškas 

būdas suskSldyti vakariečius. 
Vokietijos parlamente atsto
vai jau nebėra vienos nuomo
nės ir kanclerio Adenauerio 
padėtis pasunkėjo. Palaiko
mas Washingtono, jei pasi
rodys mažiau griežtesnis 
Berlyno klausimu neteks 
Amerikos paramos, Jei pasi
liks po senovei griežtas, su
silauks stiprios opozicijos sa
vųjų tarpe.

•
Chruščiovas irgi priverstas 

priveržti garus... nes atsirado 
svarbesnių problemų krašto 
viduje. Jis turi sunkumų su 
stalinistais, o žemės ūkio ne
pasisekimai jam kelia didelių 
rūpesčių.

Pagaliau de Gaulle, kuris 
visą laiką griežtai atsisakinė
jo derėtis su sovietais, dar 
gali sukelti sąjungininkams 
naujų problemų, kurias 
Chruščiovas bandys išnaudoti. 
Nebent vėjas Prancūzijoje 
pasisuktų sovietams palankia 
kryptimi, kairiesiems su ko
munistais paimant valdžią...

Kennedy irgi šiuo metu tu
ri pakankamai kitų rūpes
čių.

Tad Berlynas, kaip mėsa, 
padėta Į šaldytuvą, kad gali
ma būtų iškepti kai ateis 
tinkamas laikas...

Belaukiant tos valandos, 
berlyniečiai apsipranta su 
"mūru" ir net bando paversti 
"sūriu", kai kuriose vietose 
iškarpydami "meniškas" sky
les... 

oficialiai, atrodo, buvo ki
taip. Sovietai nenorėjo išsi
žadėti gerai paruošto savo 
agento, kad jį vėliau galėtų 
panaudoti kitoje vietoje, 
arba po kiek laiko ir vėl at
siųsti net į JAV.

Antras didysis atsirado 
1960 metais gegužės mėn., 
kada virš Sovietų Sąjungos 
buvo numuštas U2 lėktuvas 
ir į nelaisvę paimtas lakū
nas F. G. Power. Iš paskelb
tų bylos duomenų, dar ga
lutinai nenustačius, ar tar
dytojams spaudžiant, ar pa
čiam lakūnui labai apgailes
taujant, buvo paskelbtos vi- 
sis skridimo smulkmenos.

Po tokių smulkmenų pa
skelbimo daug kur pasirodė 
priekaištų, kad jei lakūnas 
lėktuvą valdyti buvo gerai 
paruoštas, tai moralinis jo 
paruošimas, nelaimei atsiti
kus, buvo arba apleistas ar
ba jis buvo minkšto cha
rakterio.

šeštadienį, vasario 10 d. 
abu tie du "didieji” — Abel 
ir Power, iš anksto paruoš
tu susitarimu, Berlyne vie
nas antru pakeisti ir išėjo 
į laisvę. Sovietai už Abelį 
pridėjo dar ir vieną studen
tą amęr;ikiętį, lyg tuo pa
brėždami, kad jie savo "di
dįjį” daugiau vertina.

Apie pasikeitimą sovietai 
savo gyventojus kol kas ne
informavo. Buvo tik pra
nešta, kad U2 lakūnas, nu
muštas virš Sovietų Sąjun
gos, atiduotas amerikie
čiams. Atseit, saviems gy
ventojams buvo padempns- 
truotas sovietinis gerumas 
net ir šnipui. Bet apie savą
jį šnipą Abelį, nutylėjo.

Trumpai
• JAV, Anglijos ir Pran

cūzijos pareigūnai pasiprie
šino sovietų pastangomis 
bent laikinai, neva savo rei
kalams, užimti nustatytus 
oro kolidorius, lėktuvų su
siekimui tarp Vakarų Ber
lyno ir Vakarų Vokietijos. 
Sovietai, norėdami oro ko
ridorius, virš 7000 pėdų 
aukščio naudoti kelioms va
landoms savo reikalams, no
rėjo sudaryti tik preceden
tus, kurie ateity būtų dar 
labiau išplėsti. Griežtai pa
sipriešinus, sovietai toliau 
jokių reagavimų neparodė.

• Robert Kennedy, esąs 
gerų santykių kelionėje To-
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Chrušiovas tiesia "raudoną kilimą" Vakarų Vokietijai...

Cleveland, Ohio

limuose Rytuose, iš Japoni
jos išvyko j Formozą. Išly
dėjimas iš Japonijos buvęs 
kiek rūgštokas, kam atomi
niams bandymams buvo pa
rinkta Christmas sala, esan
ti Ram. Vandenyne.

• JAV ambasadorius L. 
Thompson Maskvoje vėl tu
rėjo pasitarimą su užsienio 
reikalų ministeriu Gromy
ko ieškant palankaus spren
dimo Berlyno klausimu. Tai 
ketvirtas iš eilės pasitari
mas šiais metais.

• Gvatemaloje, kuri yra 
vienu iš pirmųjų Castro ša
lininkų taikiniu, žymiai pa
didėjęs komunistu judru
mas pradėti partizaninius 
veiksmus.

LIETUV01E PRIESPAUDA VYKDOMA NAUJAIS IR
PAVOJINGAIS DŪDAIS S. LOZORAITIS LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas, ku
ris yra iškilmingai daromas 
visur, kur tik yra lietuvių 
laisvajame pasaulyje, turi 
daugialypės ir svarbios 
reikšmės, švęsdami 1918 
metų vasario 16 dienos ak
tą, kuriuo buvo atstatyta 
Lietuvos valstybė, mes. už
sienio lietuviai, liudijame 
laisviesiems kraštams, kad 
lietuvių tautos teisė būti 
laisvai, suvereninei bei ne
priklausomai nėra įsisenė
jusi, bet palieka visados ga
lioje nežiūrint to, kad So
vietų Sąjunga yra ją sun
kiai pažeidusi ir toliau pa
žeidžia, laikydama mūsų 
kraštą neteisėtoj okupaci
joj. Ta mūsų tautos teisė 
tebegalioja ne tik kiekvie
nam lietuviui kur jis bebū
tų, krašte ar užsieny, bet 
taip pat ir objektyviai. Nes 
smurtas, o ypač toks niek
šiškas, kokį sovietai pada
rė Lietuvai, kad ir kaip il
gai jo padariniai egzistuotų, 
nesukuria naujos teisės, o, 
priešingai, pažeistąją pada
ro tik aiškesnę bei kilnesnę.

Yra neginčijamas daly
kas, kad teisė yra moderni
nes civilizacijos pagrindas. 
Tai ima dėmesin net ir so
vietai, kurie savo neteisė
tus darbus, agresijas, tautų 
ir žmonių priespaudą sten
giasi pridengti tariamo,
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Jau 44-ri metai skiria mus 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo akto. Nedaug jau 
liko gyvųjų to akto liūdininkų 
- signatarų. Nemaža dalis lietu
vių jau neturėjo progos alsuoti 
Nepriklausomos Lietuvos oru, 
o vienok to akto reikšmė --ta 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo data -- vieton ėjimo 
užmaršties keliu, kasdien auga 
ir stiprėja ir jo vertė lietuviui 
darosi vis brangesne.

Ji reikšminga todėl, kad tą 
1918 metų Vasario mėnesio 16 
dieną įsikūnijo sąmoninga lie
tuvių tautos energija, kuri augo 
per visą 19-jį šimtmetį, kuri 
plėtėsi nuo Poškos, Stanevičiaus 
iki Basanavičiaus, Kudirkos, 
Vaižganto, Maironio, Smetonos ir 
kitų nesuskaitomų Nepriklauso
mos Lietuvos žadintojų. Per 
pirmuosius lietuviškus laikraš
čius, per knygnešius, per Vil
niaus Didįjį Seimą jau tiesėsi 
kelias į Lietuvos Nepriklauso
mybę. Bet reikėjo ištarti tą 
didįjį lietuvių tautos valios žo
dį. Jis ir buvo ištartas Valsty
bės Tarybos 1918 metų vasario 
mėn. 16 d. Tą žodį ištarė Valsty-

melagingo teisėtumo skrais- laisvės byla teikia Vaka- 
te. Reikalaudami, kad Lie- rams nesugriaunamą argu- 
tuvos laisvė būtų atstatyta, mentą prieš sovietų propa-

pati gražiausia pasaulyje aikštė.
Lietuvos diplomatijos šefas min. Stasys Lozoraitis Paryžiuje, 

Concorde aikštėje, kuri skaitosi pati gražiausia pasaulyje aikštė.

mes tuo pačiu prisidedame 
prie civilizacijos gynimo 
nuo sovietų pastangų ją su
naikinti, mes tuo prisideda
me lygiu būdu prie Vakarų 
pozicijų stiprinimo prieš so
vietų veržimąsi pirmyn. 
Lietuvos ir kitų Sovietų 
Sąj u ngos pa vergtų tautu
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VYTAUTAS ABRAITIS
ALT S-gos pirmininkas

bės Taryba, bet jis kilo, kaip 
minėjau, iš stipriai gyvento lie
tuvių tautos renesanso, užtruku
sio virš šimto metų.
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gandą. Dar daugiau: ne
įmanoma moraliniai ir po
litiniai ginti, pavyzdžiui, 
Vakarų Berlyno ar Laoso 
arba Vietnamo laisvę, nu
tylint kartu sovietų užval
dytų Centro ir Rytų Euro
pos kraštų likimą. Todėl 
vienas mūsų, užsienio lie
tuvių, pirmųjų uždavinių 
yra nuolat priminti Vaka
rams, kad gindami mūsų 
tautos interesus, mes ne
trukdome nei tarptautinės 
tvarkos, nei taikos. Mes 
joms tik patarnaujame, nes 
nuo to laiko, kada Sovietų 
Sąjunga gavo galimumą 
pavergti pusę Europos, ne
bėra tikros taikos, o tarp
tautiniai santykiai yra so
vietų giliai sukrėsti. Ir vie
nintelis kelias išeiti palaip
sniui iš dabartinio tarptau
tinio chaoso tėra visuotinis 
laisvės idėjos stiprinimas, 
apsisprendimo teisės reika
lavimas pirmiausiai Sovietų 
Sąjungos pavergtoms tau
toms ir bent moralinis at
viras joms daromų skriau
dų pasmerkimas.

Yra daug žymių, kad So
vietų priespauda Lietuvoje 
vykdoma vis naujais ir pa
vojingais tautai būdais. Be 
įprastų komunistinei san
tvarkai priespaudos prie-

Be tautos valios pritarimo, tas 
Valstybės Tarybos žodis, tuo 
laiku apsuptos iš visų pusių lie
tuvių tautos priešų, nebūtų buvęs 
toks galingas, šventas ir reikš
mingas. Jį lietuvių tauta priėmė 
kaip savo garbės ir sąmonės iš
raišką, nes jis galutinai sufor
mulavo lietuvių tautos praeito 
gyvenimo ir dabarties reikala
vimų sintezę.

Tas Aktas tada išreiškė, ir 
dabar išreiškia, kiekvieno gar
bingo lietuvio valią.

Ir todėl nenuostabu, kad kiek
vienais metais minėdami Vasa
rio 16 dieną, mes, lietuviai vie
ningai pakartojame tą šventąją 
Lietuvių tautos priesaiką, kad 
mes norime būti laisvi.

Šiandien, minėdami Lietuvos 
Nepriklausomybės 44 metų Pa
skelbimo sukaktį, kada yra pra
ėję bemaž 22 metai nuo to laiko, 
kai lietuvių tautai nėra lemta 
naudotis ta savo iškovota lais
ve, tai yra lygiai tiek pat laiko, 
kaip moderniai lietuvių tautai 
teko gyventi nepriklausomu gyve
nimu, stabtelėkim,x ir bent bend
rais bruožais pasvarstykime, ko 
mes norime ir kuo mes tikime.

Mes tikime, kad Lietuvių tauta 
vėl bus laisva ir Lietuva ne
priklausoma, nes lietuvių tautos 
valia nėra pasikeitusi nuo Min
daugo, Gedimino, Vytauto Did
žiojo ir nuo 1918 metų Vasario 
16-tosios dienos.

Mes tikime, kad negali civi
lizuotame pasaulyje amžinai 
viena žmonijos pusė būti ver
gais, kita — laisvais.

Mes tikime, kad garbingų, pa
vergtų ir laisvame pasaulyje iš
blaškytų' lietuvių pastangos ir 
pasiaukojimas, Nepriklausomai 
Lietuvai atgauti atneš siekiamų 
vaisių.

Bet kaip Šventasis Raštas sa
ko: neužtenka vien tikėjimo būti 
išganytam, reikalingiir geri dar
bai. Lygiai taip ir mums, ne
užtenka vien tikėti, kad Lietuva 
vėl bus nepriklausoma. Jai at
gauti tenka ir teks sudėti vi
siems lietuviams pačias didžią
sias aukas ant Lietuvos Nepri
klausomybės aukuro. Lietuvių 
tautos šimtmečių istorija rodo, 
kad lietuviai nesibijo, kai reikia, 
ir kraujo ir darbo aukų. Lie
tuvių tautos kova dėl egzisten
cijos niekad nebuvo lengva. Ji 
nebuvo lengva ir užtruko virš 
šimto metų prieš 1918 -tuosius 
metus. Ji nebus lengva ir nie
kas negali pasakyti, kiek ji už
truks ir dabar.

Mes visi gerai žinome, kad pa
vergtoje Lietuvoje Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti veikimo 
sąlygos yra labai sunkios. Ne
abejotinai sunkesnės nei caris- 
tinėje Rusijoje. Bet, nežiūrint 
susižinojimų griežtų draudimų, 
mus visvien pasiekia žinios, 
kad Lietuvoje nepriklausomybės 
idėja ir jos ilgesys labai gyvi. 
Net ir palankiausi, paskutiniu lai
ku Lietuvoje lankęsi komenta
toriai pripažįsta, kad aiškiai ma
tosi ir jaučiasi, jog kraštas yra 
valdomas svetimųjų. Pačių oku
pantų spauda prisipažįsta, kad

(Nukelta Į 2 psl.)

monių, nukreiptą prieš bet 
kurią laisvę, sovietų okupa
cinė valdžia stiprina rusini
mo akciją. Pastoviai plečia
ma rusų dėstomoji kalba 
mokyklose ir rusų mokyklų 
tinklas. Vis daugiau aiškėja 
siekimas versti jaunuome
nę keltis iš Lietuvos į So
vietų Sąjunga tuo preteks
tu, kad krašte nesą pakan
kamai darbo. Okupacinė 
valdžia ruošia naujus smū
gius prieš dvasiškiją ir ti
kinčiuosius ir planuoja per 
artimiausius trejus metus- 
sunaikinti Lietuvos Bažny
čią.

šitų skriaudų bei pavojų 
akivaizdoje Nepriklausomy
bės atstatymo akto sukak
tis tepaskatina mus, užsie
nio lietuvius, ginti mūsų 
tautos interesus laisvajame 
pasaulyje ir dirbti jos lais
vės atstatymui.
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NEUŽTENKA VIEN TIKĖTI, KAD LIETUVA...

Mussoliniui priimti, Hitleris suruošė grandiozinį paradą.

JEI HITLERIS BŪTU LAIMĖJĘS KARĄ...

Keturių savaičių agonija
1938 m. kovo 11 d. Austrijai 

išmušė lemiama valandą ir Dr. 
Kurt von Schuschnigg, Austri
jos kancleris, laikotarpį tarp va
sario 12 ir kovo 11 pavadino "ke
turių savaičių agonija".

Pagal pasirašytą susitarimą 
1936 m. liepos 11 d. Vokietija 
buvo pasižadėjusi nesikišti į sa
vo kaimynės vidaus reikalus. Bet 
sutartis turėjo slaptus punktus, 
pagal kuriuos Austrijos kancleris 
Schuschnigg buvo padaręs nuo
laidų, vėliau jį atvedusios į pra
žūtį. Jis buvo sutikęs amnes
tuoti politinius kalinius, kurie 
buvo suimti bandant nuversti

Austrijos vyriausybė dar "ramiais" laikais, apsupta užsienio val
stybių karinių attache, priima kariuomenės paradą. Stovi iš kairės 
saugumo komisaras Fey, vėliau nacių nužudytas kancleris Dollfuss, 
valstybės prezidentas Miklas ir valstybės ministeris Vaugoin.

Austrijos vyriausybę ir dalyvavę, 
kanclerio Dollfusso nužudyme. 
Jis taip pat sutiko paskirti at
stovus, pasivadinusius tautinės 
opozicijos nariais, kurie tikru
moje buvo prisidengę naciai, pa
skirdamas juos į viešuosius pos
tus.

Visa tai Hitleriui leido Aust
rijoje statytis Trojos arklį.

Įsitikinęs, kad Roma nepalan
kiai žiūri J vokiečių kišimąsi 
Austrijoje, Hitleris nusiuntė pas 
Mussolinį savo pasiuntinį, kad 
perkalbėtų. Kaip žinia, Musso- 
lini buvo smarkiai supykęs dėl 
Dollfusso nužudymo ir prieBren- 
nerio buvo sutraukęs keturias 
divizijas.

Tuo metu Mussolini buvo puo
lamas Prancūzijos ir Anglijos 
dėl vedamas kampanijos Abisi
nijoje, Ispanijoje ir Viduržemio 
jūroje, tad jis priėmė Hitlerio 
kvietimą atvykti Į Berlyną.

Rugsėjo 25 d. apsivilkęs naują 
uniformą, specialiai pasiūtą šiam 
susitikimui, jis pervažiavo Alpių 
kalnus ir įžengė į Tretįjį Reichą. 
Čia jis buvo sutiktas kaip koks 
herojus ir buvo vežiojamas iš 
vieno Vokietijos galo į kitą.

Rugsėjo 28 d. Berlyne, viskam 
apvainikuoti, įvyko milžiniškos 
iškilmės. Apie milijonas žmonių 
susirinko Į Gegužės aikštę iš
girsti abiejų diktatorių kalbas. 
Mussolini, kuris kalbą pasakė 
vokiškai, buvo su entuziazmu 
minios sutiktas. Hitleris pareiš
kė, kad Duče esąs vienintelis 
žmogus, kuris gyvena šiame am
žiuje ir kuria istoriją. Kitą die
ną Mussolini išvyko j Romą, J- 
sitikinęs, kad jam reikia laikytis 
šalia Hitlerio.

Po mėnesio Roma padėjo pa
našą ant antikominterno pakto

ir painformavo Hitlerio užsienio 
reikalų ministerį, kad Italija ne- 
sinteresuoja Austrijos įvykiais, 
kurie natūraliai vystosi. Tai bu
vo ženklas, kurio Hitleris lau
kė.

Ištisus 1937 metus Austrijos 
naciai, finansuojami Berlyno, 
plėtė savo teroro kampaniją. Be
veik kasdien krašte įvykdavo 
bombų atentatai.

1938 m. vasario 4 d. vakare 
von Papen, tuometinis Vokietijos 
pasiuntinys Austrijoje, telefonu 
būvo iš Berlyno įspėtas, kad jo 
misija baigta ir atleidžiamas iš 
pareigų drauge su kitais tarnau-

tojais.
Von Papeno atšaukimas buvo 

įspėjimas Schuschniggui.
Tuo pačiu laiku su von Pape- 

nu dingo iš vokiečių armijos 
ir užsienių reikalų ministerijos 
vadovybės konservatoriai, pri
laikę Hitlerio ambicijas.

Von Papen tuoj nuskubėjo pas 
Hitlerį, kad sužinotų iš jo lū
pų kas tikrai dedasi. Jis atsi
rado Berchtesgadene vasario 5 
d. ir rado Hitlerį išvargusį. 
Bet nušalintasis ambasadorius 
su savo pasiūlymais jį suįdomi
no. Kodėl neišsiaiškinti tarp ke
turių akių su kancleriu Schus- 
chniggu? Kodėl jį negalima iš
kviesti J Berlyną? Hitleris ra
do, kad idėja gera. Ir užmiršęs, 
kad jis buvo von Papeną nušali
nęs iš ambasadoriaus pareigų, 
įsakė grįžti Į Vieną ir suorga
nizuoti pasimatymą.

Pasimatymas buvo paskirtas 
vasario 12 dienai.

Išvakarėse kancleris Schus
chnigg, lydimas savo užsienių 
reikalų ministerio Guido Sch- 
midt, didžiausioje paslaptyje, iš
vyko į Vokietiją susitikti su Hit
leriu jo "lizde" kalnuose.

Hitleris dėvėjo rudą švarką ir 
juodas kelnes. Lydimas trijų 
generolų jis pasitiko Austrijos 
kanclerį ir jo palydovus prie 
savo vilos laiptų. Schuschniggas 
rado priėmimą nuoširdų, bet gal 
truputį per daug ceremonialų. 
Už kelių minučių jis buvo vienas 
Vokietijos diktatoriaus akivaiz
doje, erdviame darbo kambaryje 
antrame aukšte, iš kurio langų 
matėsi Alpių kalnų snieguotos 
viršūnės, o kiek toliau Austri
ja, abiejų žmonių gimtinė.

Kurt von Schuschnigg, tada 41 
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metų amžiaus, buvo kilęs iš tų 
išauklėtų austrų, kurie galvojo, 
kad prieš pradedant pasikalbėji
mą, reikia pasakyti keletą pa- 
giriančių komplimentų kambario 
apstatymui, kuriame buvo. Bet 
Hitleris jį pertraukė: "Mes čia 
esame ne gėrėtis panorama 
ar kalbėti apie gražų orą." Po 
to prasidėjo audra.

"Jūs viską darote sukliudyti 
draugiškai, pradėjo kaltinti Hit
leris... Austrijos istorija tėra 
tik didelės išdavystės aktas, ir 
aš galiu užtikrinti, pone Schus- 
chniggai, kad esu pasiryžęs visa 
tai baigti. Reichas yra galybė ir 
niekas nepakels balso, kad su- 
kliudžius mums sutvarkyti savo 
sienų klausimą."

Nustebintas puolimais, Austri
jos kancleris bandė išlaikyti ra
mumą ir pasirodyti sukalbamas. 
Jis paprašė išdėstyti savo kalti
nimus.

"Kiek leis galimybės, mes da
rysime viską, kad panaikinus 
kliūtis, kurios yra geresniam 
mūsų sugyvenimui".

"Tai jūs sakote, atsiliepė Hit
leris. Bet aš pakartoju, kad vie
nu ar kitu būdu esu nutaręs šią 
problemą išspręsti."

Ir jis pradėjo dėstyti, kaltin
damas Austriją, kad ji stipri
nanti savo sienas prieš Vokieti
ją, ką Schuschniggas paneigė.

"Jūs netikėsite, bet jums Aus
trijoje užtenka tik vieną akmenį 
pajudinti ir aš kitą dieną viską 
žinau. Ar ne taip? Man tik rei
kia duoti įsakymą ir visas jūsų 
kvailas gynybos mechanizmas 
bus paverstas į trupinius. Jūs 
tur būt negalvojate rimtai, kad 
galite mane sulaikyti, gal ne
bent pusvlandžiui..."

Po šitų grasinimų Hitleris pa
vadino Schuschiggą pavarde, 
nebepridėdamas titulo, kaip rei
kalavo diplomatinis manda
gumas, įspėdamas, kad Austrija 
yra visiškai izoliuota, tat neap
ginama.

"Italija? tęsė Hitleris. Mus
solini panašiai žiūri {dalykąkaip 
ir aš... Anglija? Ji nepakels savo 
mažojo pirščiuko pagelbėti 
Austrijai. Ir Prancūzija? Ji ga
lėjo Vokietiją sulaikyti Reine ir 
mes būtume priversti trauk
tis. Dabar jau pavėlavo Pran
cūzija."

Tada Schuschniggas paklausė, 
kokie yra tikrieji Hitlerio už
simojimai.

"Tai mes aptarsime šiandien 
po pietų” -- pasakė Hitleris.

Per pietus Hitleris buvo geros 
nuotaikos, pastebi atsiminimuose 
Schuschniggas. Po kavos, Hit
leris pasitraukė ir Schuschnig
gas galėjo užsidegti savo pir
mąją cigaretę ir pasikalbėti su 
užsienių reikalų ministeriu Gui
do Schmidtu. Naujienos žadėjo 
būti daug blogesnės, negu jie lau
kė.

Abu austrai buvo įvesti pas 
Ribbentropą ir von Papeną. Rib- 
bentropas jiems padavė susitari
mą, dviejų mašinėlės lapų, kurie 
turėjo tuojau pat būti pasirašyti. 
Schuschnigas atsakė, kad jam pa
galiau bus malonu išgirsti Hit
lerio troškimus, bet kai perskai
tė dokumentą, jis buvo pritrenk
tas. Tai buvotikras ultimatumas, 
įsakantis vienos savaitės laiko
tarpyje Austrijos vyriausybę ati
duoti į nacių rankas.

Turėjo būti nuimtas uždraudi
mas nacių partijai, visi politiniai 
kaliniai paleisti, o nacis advoka
tas Dr. Seyss-Inųuart turėjo būti 
paskirtas vidaus reikalųministe-

(Atkelta iš 1 psl.)
po 22 metų ekonominio "klestė
jimo ir žydėjimo", karvės ne
duoda pakankamai pieno, viš
tos nesudeda pakankamai kiau
šinių ir nėra pakankamai kiau
lių, nes nėra kuo jas šeria. Ir 
tai viskas vyksta Lietuvoje — 
žemės ūkio šalyje.

Tiesa, okupantas per tuos 22- 
jus metus sutvarkė -- papuošė 
keletą rinkos aikščių, pastatė 
keletą naujų namų bei nieko 
bendro su Lietuvos ekonomija 
turinčių įmonių ir kur kas dau
giau perkrikštino neipastatėNe- 
priklausomybės laikais pastatytų 
modernių pastatų. Ir visa tai'at- 
liko sąskaiton Lietuvos Ūkininko, 
apie kurio nuosmūkį pats okupan
tas taip iškalbiai prisipažįsta.

Akyvaizdoje visų šių faktų la
bai aišku, kad Lietuvoje vyksta 
pasyvinė rezistencija. Tai vie
nintelė šiuo metu tikslinga ir 
įmanoma kova prieš okupantą. 
O tai reiškia ir krašto pasisa
kymą už norą būti laisvais.

Kitose sąlygose gyvename mes 
--laisvojo pasaulio lietuviai. 
Mūsų didžiausias priešas -- iš- 
tautėjimo pavojus, užuomirša 
savo kilimo krašto, o tuo pačiu 
ir savo pareigų, ypač pavergta
jam kraštui. Tiesa, mes išsiun
čiame labai daug siuntinių — 
maisto ir drabužių savo tėvams, 
broliams ir sesėms, jiems 
pridengti ir kąsnį pagerinti. Ir 
tai yra girtinas darbas. Bet tai 
tikriausiai neišsemia visų mūsų 
pareigų gimtajam kraštui.

Amerikoje mūsų niekas nevar
žo aktyviai kovoti su Lietuvos 
okupantu ir komunizmu. Nelau
kime, kad Lietuvai nepriklauso
mybę grąžintų Sovietų Rusija. 
Nelaukime, kad ir Amerika iš
eitų į trečiąjį pasaulinį karą 
Lietuvai išvaduoti. Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo idėjos 
puoselėjimas ir jos ugdymas did
žiausia dalimi yra mūsų atsa
komybė. Mes turime moralinę, 
teisę ir pareigą tai dirbti. Mes 
esame savo išsilavinimu, skai- 

riu. Kitas nacis Glaise -Horste- 
nau paskirtas krašto apsaugos 
ministeriu, o tarp austrų ir vo
kiečių armijos vadovybės turės 
būti glaudus bendradarbiavimas. 
Paskutiniame paragrafe buvo sa
koma, kad turi būti padaryti pa
siruošimai Austrijos ekonomiją 
įjungti į Vokietijos ekonomiją.

Schuschniggas iš naujo buvo 
įvestas pas Hitlerį.

"Pone Schuschniggai, štai do
kumento kopija. Nėra reikalo 
gaišti laiko diskusijoms. Aš 
nepakeisiu nė vieno taško. Arba 
jūs pasirašote ir išpildote per 
tris dienas, arba aš įsakau savo 
kariuomenei įžengti į Austriją." 

Schuschniggas priminė, kad 
pagal konstituciją, tik respubli
kos prezidentas galįs sutikti su 
tokia sutartimi. Jis negalįs to 
padaryti.

--Reikia! — suriko Hitleris.
--Aš negaliu, jokiu būdu, — 

atsakė Schuschniggas.
Tada Hitleris isiuto ir nubė

gęs prie durų sušuko:
--Generole Keitei!
Ir atsisukęs į Schuschniggą 

pridėjo:
--Aš jus pašauksiu už valan

dėlės.
Tai nebuvo gąsdinimas. Ir 

Schuschnigas pasakė, kad jis ne
bus labai nustebęs, jei už penkių 
minučių jį suims.

--Aš nutariau pakeisti pirmą 
kartą savo gyvenime sprendimą, 
-- pasakė Hitleris, -- bet įspė
ju, kad tai paskutinė jums gali
mybė. Aš jums duodu daugiau 
tris dienas išpildyti susitarimą.

Tokios buvo Vokietijos dikta
toriaus nuolaidos. Schuschniggas 
pasirašė. Tai buvo Austrijos 
mirties aktas.

Kitame numeryje: LONDONAS 
IR PARYŽIUS NEJUDA.

Kas Dirvas neskaito 
- daug nustoja! 

čiais ir ekonomiškai pakanka
mai pajėgūs tinkamai prie Lie
tuvos vadavimo darbo prisijung
ti. Reikia tik noro ir pasiau
kojimo.

Amerikos lietuviai prieš pir
mąjį pasaulinį karą, jo metu ir 
po jo, yra nepaprastai daug pri
sidėję Lietuvai laisvę atgauti 
ir išlaikyti. Mūsų pastangos da
bar neturi ir negali būti mažes
nės.

Daug kalbama ir dejuojama, 
kad mes turime perdaug Lietu
vai vaduoti organizacijų, kad nė
ra jų veiklos koordinacijos, vie
nybės. Ir todėl, kol jos nesueis 
į vieną organizaciją, nėra ko 
nei vienai iš jų aukoti ir auko
tis. Iš paviršiaus tai atrodo 
pagrįstas reikalavimas, kad tik 
vienybėje yra visa galybė. Bet 
taip yra iš tiesų, tai daugelis 
pavyzdžių gal kaip tik priešingai 
kalba. Savo laiku Lietuvai Va
duoti Sąjunga, kuri dabar yra da
limi Tautinės Sąjungos, neįei
dama į Amerikos Lietuvių Tary
ba, yra atlikusi darbus ir užda
vinius nei kiek nemenkesnius už 
Amerikos Lietuvių Tarybos. A- 
merikos Lietuvių Taryba šiuo 
metu apjungdama visas Ame
rikos organizuotus lietuvius, 
Lietuvos vadavimo darbe toli 
gražu, nepatenkina visos visuo
menės ir visų vadavimo proble
mų.

Privačios Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijai remti pastangos yra 
tikrai nemažiau vertingos Lietu
vos vadavimo darbe, kaip ir Ta
rybos vadavimo problemų kėli
mas Kongrese ir Valstybės de
partamente. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pastangomis gau
tas Amerikos lietuvių delegaci
jos priėmimas Baltuose Rūmuose 
ateinančią Vasario 16 dieną, yra 
irgi sveikintinos pastangos Lie
tuvos vadavimo darbe. Galų ga
le, nemažiau vertingos už Vliko 
memorandines pastangas yra ir 
Talkos užsibrėžtas tyrimas da

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
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ST. ANTHONY SAVINGS
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bartinės Lietuvos padėties bei 
dokumentacijos parūpinlmas a- 
telčiai.

Talkos ir Nepriklausomybės 
Fondo pastangomis išleidžiamos 
Lietuvos Partizanų dainos taip 
pat yra nepaprastai gražus įna
šas išryškinti mums Lietuvoje 
esančiai rezistencinei dvasiai.

Iš šių tik keletos nurodytų pa
vyzdžių, jei nėra visiškai aiš
ku, tai bent kelia labai stiprių 
abejojimų visas pastangas su
jungti į vieną organizaciją, tuo 
paneigiant sveiką kūrybinę kon
kurenciją. Girdisi balsų, kad ir 
Vasario 16 dienos minėjimai ir 
jų metu surinktų aukų skirsty
mas turėtų būti vykdomas tik 
per Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Mano giliu įsitikinimu, mes tuo 
tik sumažinsime Vasario 16 die
nos minėjimų vertę ir aukų dy
dį, nes niekas negali turėti mo
nopolio į savo tautos šventės 
minėjimus nei į pastangas Lie
tuvai laisvę atgauti.

Taip mes turime būti vieningi 
savo didžiajam tikslui atsiekti 
--Lietuvai laisvę atgauti. Mes 
tokiais ir esame, nes visa Lie
tuvių tauta, išskyrus išgamas, 
kovoja visomis jai įmanomis 
priemonėmis tą laisvę atgauti. 
Mes esame vieningi reikalaudami 
iš Amerikos ir likusio laisvojo 
pasaulio pagalbos, kad lietuvių 
tautai, kaip ir kitoms Sovietų 
Rusijos pavergtoms tautoms,bū
tų grąžinta laisvė ir nepriklau
somas gyvenimas. Mes esame 
vieningi reikalaudami traktuoti 
vienodai mūsų teises į nepriklau
somą gyvenimą su daug mažiau 
tas teises užsitarnavusiomis tau
tomis neatsižvelgiant į jų pato
gesnę geografinę padėtį.

Jei kolonializmas yra atgyve
nusi valdymo ir valdymosi forma 
Afrikoje ir Azijoje, tai jis tikrai 
neturi pateisinimo ir senutėje 
Europoje, ypač Lietuvoje, kurios 
nepriklausomybė istorijoje žino
ma ištisai, šimtmečiais.
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Neveiklumas visur vienodas 
pasekmes neša

Esame įpratę džiaugtis tais, kurie greit ir ryžtingai 
jiems pavestus reikalus tvarko. Iš tokių visad galima 
laukti, kad ir siekiama nauda nebus vien tuščios saujos 
svajonė. Ir beveik visada dūsaudami žiūrime j tuos, kurie 
įvykiams seka tik iš paskos, kurie tų įvykių pralenkiami 
ir tik plyšelius ar plyšius suskumba užkaišioti.

Toks džiaugsmas ar nusivilimas, lygiai matomas vals
tybių gyvenime, lygiai centrinėse organizacijose, kaip ly
giai ir tų organizacijų mažuose skyriuose. Paprastoj žmo
nių kalboj tai aptariama sakant, kad anos organcizaijos 
ar veikėjai miega, o šitie kruta, dirba ir kitus dirbti įtrau
kia.

Didžiausias neveiklumo ir neryžtingumo pavyzdys, 
yra Antrojo pasaulinio karo palikti nesutvarkyti reika
lai. Iš vienos pusės tai nuolat primenamas dviejų Vokie
tijų atsiradimas su Berlyno skauduliais, o iš kitos — nuo
lat "užmirštamas” satelitų ir visiškai į sovietinę sąjungą 
įjungtų valstybių likimas.

Jei kiti pavergti kraštai ar sovietų satelitais pada
ryti ir nelabai daug turi progų kiečiau savo reikalus kelti, 
teisybės šauktis, tai Vakarų Vokietija, ilgą laiką kant
riai laukusi, dabar pati pradeda tuos reikalus tvarkyti ir 
tiesiai su Maskva derėtis, žinoma, kai ji viena derėsis, 
tai ir daviniai gali būti kitokie, negu jų galėjo atsiekti 
suderintai ir energingai siekdami amerikiečai, anglai, 
prancūzai ir patys vokiečiai. B^t tūpčioįimas vietoj, ne
veiklumas ir nemokėjimas reikalus taip paspausti, kad 
Maskvoje atsirastų noras juos tvarkyti ir susitarti, veda 
į išskirstytų jėgų derybas. Ir, žinoma, Maskvai tai gali 
būti naudingiau.

Buvo jau seniau pastebėta, kad vokiečiuose didelis 
lūžis įvyko, kai po vakariečių nosimis buvo pradėta sta
tyti Berlyną padalinanti ir į anapus geležinės uždangos 
nustumianti siena. Vokiečiai laukė ir tikėjosi, kad ta sie
na bus išdraskyta. O įvyko tai, kad ne tik sieną pastatė, 
bet dabar ir prieštankines kliūtis įrengė. Ir vokiečiai tai 
suprato, kaip vakariečių bejėgiškumą. Suprato, kad ge
riau patiems savo reikalus, kad ir su velniu, bet energin
giau ir savo tautai naudingiau tvarkyti.

Antrą, veiklumo ir ryžtingumo pavyzdžiu, galima lai
kyti de Gaulle politiką Alžiro reikalu. Juk tas alinamasis 
karas Prancūzijai tikrai daug kaštuoja. Ir jį radikaliai 
nesprendžiant, Prancūzija gali gangrenuojančio kūno būk
lėj atsidurti.

Visi pripažįsta, kad de Gaulle ėmėsi sunkių operacijų, 
kurios dabar prancūzų tautą maištauti verčia. Bet vieną 
dieną, jei visi de Gaulle planai bus įvykdyti, prancūzų 
tauta pajus, kad gerai buvo padaryta. Ir protingai politiką 
vedant, jei Alžire neįsigalės Maskvos vėjai, jis liks Pran
cūzijai labai artimas, kaip savarankiško gyvenimo ir bui
ties syvus iš tos pačios Prancūzijos gavęs.

Neveiklumo pavyzdžių nesunku surasti ir mūsų bend- 
drinėse organizacijose, kuriose tebeplanuoiama ir tebe- 
galvojama bent dvidešimtmečiu atsilikusiais metodais. O 
gyvenimas eina, stato naujus reikalavimus ir tuoj prašo 
j juos atsakymų. Kągi jie ten bepadarys gero, ar gero su
organizuos, jei pagrindinis darbas yra likęs tik žiūrėti, 
kad konkurentų neatsirastų ir savo užimtose kėdėse būtų 
galima ir toliau išsilaikyti.

Neveiklumo pavyzdžiu matome ir savo gyvenamose 
vietovėse, kada eiliniu organizacijų valdvbos užsnūsta ar
ba į jas patenka iš prigimties neveiklūs žmonės. Tada or
ganizacijos lieka tik popieriuje, o ne gyvenime.

Mūsų visų pareiga, ypač šiam mėnesyje, kada Vasa
rio 16-tąją minim, i bet koki neveiklumą dėmesį atkreipti, 
išjudinti ir darbui paskatinti o porintieji priemonių tik
rai visada pajėgs susirasti. Tik reikia gerai apsidairyti ir 
pradėti. B. G.

Walt Disney muzikaliniame filme "Babes in Toyland" Jūratė Nausėdaitė -- Ann Jillian (kairėje).

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ HOLLYWOOOE
Malonu rašyti apie savus 

žmones, kai jie pasiekia lai
mėjimų mokslo ar meno sri
ty. Dar maloniau paminėti 
jaunus žmones.

šį kartą tenka susipažin
ti su dvylikos metų labai 
gabia lietuvaite, kuri jau 
suspėjo sužavėti televizijos 
ir filmų programų vadovus, 
kurią jau galima laikyti 
žvaigždute Hollywoode, ža
dančia ateityje sužibti švie
sia ir didele žvaigžde. Tai 
Jūratė Nausėdaitė, Juozo ir 
Margaritos (Kepai a i t ė s) 
Nausėdų dukrelė.

Juozas Nausėda, kilimo 
tauragiškis, yra buvęs aukš
tesnio laipsnio kariu Lietu
voje, Margarita Nausėdie
nė — aukštaitė, nors gimu
si Latvijoj, augusi ir moks
lus ėjusi Lietuvoj. M. Nau
sėdienė yra menininkė, pui
kiai piešianti, be to, domė
josi vaidyba, nors anksčiau 
buvo linkusi į medicinos 
studijas ir, apskritai, gabi 
visiems mokslams. Dabar 
Nausėdų sūnus Benito stu
dijuoja mediciną.

šios gražios šeimos paži
ba yra Jūratė-Onutė, gimu
si Cambridge, Mass. ir nuo 
1955 metų atvežta į Kali
forniją. Mergaitė nuo pat 
mažiausių dienų mėgo dai
nuoti ir visada buvo drau-

Iš filmo "Babes in Toyland . Jūratė Nausėdaitė -- Ann ' Jilliarui 
žygiuoja prieky.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
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• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
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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.
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2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLIN’OIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

t

ALĖ RŪTA

giška bei drąsi tarp žmonių. 
Mokykloje, turėdama ge
riausius pažymius iš visų 

Jūratė savo tėvelių ir broliuko tarpe. Sėdi motina Margarita, 
Jūratė, brolis Benito, kuris ilgesni laiką talkino Dirvoje buvusiame 
Neo Lithuania skyriui ir tėvelis Juozas Nausėda.

L. Kančausko nuotrauka

dalykų, Jūratė vis tik, sa
kosi, labiausiai mėgstanti 
dainuoti, vaidinti ir piešti. 
Taip pat, mėgsta plaukioti, 
jodinėti ir šokti. Jos norai 
ir svajonės sueina į viena: 
nori būti aktore, labai gera 
aktore. Užtat daug dirba, 
niokosi, turi daugybę Įvai
rių privačių pamokų. Jos 
tėveliai ir brolis supranta 
jos gabumus bei ambicijas 
ir jai, kiek galėdami, pade
da.

Jūratės gabumai pirmiau
siai buvo pastebėti Art 
Linkletter "House Party”, 
televizij os. programos metu, 
į kurią buvo atvežti keli, 
mokytojų nuožiūra parink
ti mokiniai, šioje progra
moje Jūratė pasisakė esan
ti lietuvaitė, paprašyta gra
žiai pasakė keletą žodžių 
lietuviškai ir paaiškino jų 
prasmę. Be to, puikiai pa
dainavo. Ji susilaukė daug 

aplodismentų ir po šios pro
gramos tėvai pradėjo susi
laukti daug telefoninių kvie
timų bei pasiūlymų. Taip 
Jūratė pradėjo gauti darbų

televizijoj.
čia jai teko būti komer

cinių ir meninių vaidinimų 
dalininke. Ji pasirodė ”Che- 
vy show”, ”Frank Sinatra 
show”, "Leave it to Beti- 
ver”, "Shirley Tejnple’s 
Storybook” h1 kituose. Dai
navo specialiame Kalėdų 
koncerte lVilshire Ebell te
atre. Los Angeles konserva
torijoje jai žadama duoti 
apie 15-kos minučių progra
mą per .radiją — skambinti 
pianinu, nes ji savo amžiaus 
mokinių tarpe yra ypatin
gai pasižymėjusi.

Paskutiniu metu Jūratė
debiutavo filme, vaidinda
ma Bo Peep charakterį 
IValt Dinncy filme ”Babes 
in Toyland”. ”Ne\v York 
Times” ir ” Ne\v York Post” 
atspaustose recenzijose apie 
tą filmą buvo ir Jūratė la
bai palankiai paminėta. Tie
sa, jos vardas filmuose, ne 
liepimu ar prievarta, o drau
giška sugestija, buvo pa
keistas į Ann Jillian.

1957 m. liepos 27 d. su 
Art Linkletter pasimatymu 
pradėjusi savo meninę kar
jerą, Jūratė Nausėdaitė 
šiandien jau, be minėtų, yra 
atlikusi savo roles dauge
lyje ”Western” filmų, dau
gelyje trumpų reklaminių 
rolių, yra {skambinusi ir 
įdainavusi plokštelių, jau 
dalyvavusi viename tikrame 
filme.

Jūratė daug dirba, atsi
dėjusi mokosi, žino, ko ji 
nori, ir, reikia manyti, kad

NEGALIMA BE AUKOTOJO 
SUTIKIMO

Gerų norų K. G. iš Clevelando 
Dirvos 14 nr. duoda gražių pa
tarimų, kaip padidinti Balfo na
rių skaičių. Jis rašo, kad už
tektų, jei reikalų vedėjas: "...pa
prašytų skyrių valdybas, kad jos 
prisiųstų aukotojų sąrašus, 1 do
leri žymėdami nario mokesčio 
gratoje.

Deja, tai būtų neteisingas ir 
neteisėtas veiksmas, kurio tei
sėtu negali padaryti nei Balfo 
centro valdyba, nei Balfo sei
mas. Nario mokestis ir aukos 
yra du skirtingi dalykai. Žinia, 
skyrių valdybos gali rinkdamos 
aukas paprašyti aukotojus, kad 
skirtų 1 doleri nario mokesčio. 
Aukotojui tai padarius, jis bus 
laikomas Balfo nariu, jei atitiks 
kitus, nedidelius įstatytų reika
lavimus.

Tačiau pati skyriaus valdyba, 
be aukotojo pareikštos valios, 
padaryti aukotoją Balfo nariu tik
rai negali, nors jis paaukotų ir 
šimtinę. Tai priešinga ir Balfo 
įstatams ir JAV valdžios įstaty
mams. Reikia pagerbti aukotojų 
valią.

Tiesa, kad daugelis aukotojų 
Balfui laiko save Balfo nariais. 
Balfo skyiaus vadovybei belie
ka tik formaliai tai sutvarkyti ir 
tik tada centrui pranešti.

Beje, Balfas savo apyskaitose 
nariais laiko tik tuos, kurie ap
simoka nario mokesti -- vieną 
dolerĮ per metus. Čia galima 
dadurti, kad nario mokestis 
jokiai organizacijai nėra tax de- 
ductible, o aukos Balfui yra, tai
gi atskirimą gali padaryti tik pats 
aukotojas.

KUN. L. JANKUS, 
Balfo Reikalų Vedėjas

apie jos tolimesnius darbus 
meno pasaulyje lietuviams 
teks daug išgirsti ir džiaug
tis,

DIRVAI AUKOJO
Dr. D. Giedraitis,

So. Elgin ............... $5.00
S. Nutaulas, Chicago 2.00
V. Morkūnas, Cleve. 2.00
F. Lapinskas,

South Windsor .... 3.00 
Dr. S. Paulauskis,

Greenvietv .............. 5.00
K. Aglinskas, Chicago 5.00
J. Juodikis, Chicago .... 5.00
A. Bričkus, Boston .... 2.00
M. Venis, Boston........10.00
A. Glodenis, Hot Spring 3.00
VI. Baltrušaitis, Brkln 5.00 
A. Matjoška,

Dorchester ...........  5.00
K. Karečka, Jamaica 2.00
M. Klimas, Linden .... 2.00 
V. Končius, Chicago .... 2.00 
J. Vilutis, Chicago .... 5.00
I. Šulcaitė, Detroit .... 2.00 
Br. Bajerčius, Boston 2.00
J. Škėma, Newark .... 2.00 
R. Rinkevičienė, Chic, 5.00
M. Vasiliauskas,

Thornton...............  2.00
A. Griauzdė, Boston .... 2.00
V. Misiūnas, Elizabeth 5.00
J. Kant, Albany ....... 2.00
A. Motuzas, Chicago .. 2.00
B. Svilas, Detroit....... 2.00

Kas Dirvas aeskaita 
- <ai{ Raštija!
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Scena iš "Dvylika brolių juodvarniais lakščiusių". Vaidinimas praėjo su dideliu pasisekimu Chica
goje ir pora šimtų žmonių turėjo grjžti nuo kasos langelio, nebegavę bilietų...

A. Gulbinsko nuotrauka
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'Kur bakūžė samanota’ dainą ir jos 
autorių prisimenant I.ŽILEVIČIUS

Muzikas Stasys Šimkus buvo 
gimęs 1887 m. sausiolOd. Motiš- 
kių km., Seredžiaus v., Kauno 
apskrity. Taigi prieš 75 metus. 
Gimęs mažažemių šeimoj, sa
manotoje bakūžėje. Augęs prie 
Nemuno krantų, su motina dai 
navęs daugybę dainų arba jas 
dainuojant, dar mažas būdamas, 
beklausydamas ašaromis palydė- 
davęs. Ganė kiaulytes ir žąseles 
pas kaimynus dūdelėms dūdavo, 
švilpynėles suko.

Tokia jo vaikystės dienų už
silikusi sielos gilumoje idilija 
išsiliejo pirmutinėje sukurtoje 
originalėje dainoje: "Kur bakūžė 
samanota, kurioje gimiau, obelis 
ten augaluota, ką sode mačiau"

Dirvos foto korespondentas Chicagoje A. Stelmokas, besidomin
tiems aiškina, kaip išmokti gerai fatografuoti.

A. Gulbinsko nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
UinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
IfllUnLol KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marąuette Parke
Telef. RE 7-1731

3AV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT .................. 5th. 4-79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5-39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..................5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ...5th.2.98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo.......................... 5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ..................................5th.5-29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.................. 5th. 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT..................................5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98

10. KIJAFA vynas.......................... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

(Vaičaičio žodžiai, versti iš len
kų kalbos)

Nors bakūžė sava, lietuviš
kiausia, bet melodija neturi 
kaimo lietuviškos dvasios, pilna 
svetimybių, ir tekstas iš sveti
mos kalbos verstas. Bet užtat 
melodijoje tiek platybių, tiek 
širdies vingiavimų. Ji slindanti 
per laukų laukus, lyg Nemunas 
plaukiąs vingiuoja tarpkalniuose 
ir lygumuose sukinėdamasis. Tai 
jaunystės nesuvaldomas sielos 
prasiveržimas, nuo kūdikystės 
subrendęs, lyriniai romantinis 
saldžios melodijos. Ir lietuviš
kuose parengimuose nuo pat 1911 
metų kai ji pasirodė, iki Lie
tuvos okupacijos, nenuėjo nuo 

scenos. Ji įsitvirtino ne vien 
Lietuvoje, bet visame pasaulyje, 
kur lietuvių gyventa buvo dainuo
jama ir meniškuoju savo "saldu
mu" saldydavo klausytojų sie
las.

Ne kartą Lietuvos spaudojepa- 
sigirsdavo pasisakymų, jog Lie
tuva "subakūžinta", nes ji, savo 
pasisekimu vakaruose, nusmelk
davo visus kitus pildomus soli
nės literatūros dalykus. Keičian
tis laikams, aplinkybėms, sko
niui, šiandien "Kur bakūžė sa
manota" koncertinėse progra
mose jau retesnė viešnia.

Ši daina buvo pradėta kurti 
1907 m. Lomžoje, kai jis, gy
vendamas su tuo metu Varšu
vos konservatoriją lankiusiu Al. 
Aleksiu, gyveno vienam kamba
ry (Al. Aleksis, kompozitorius, 
parašęs nemažai dainų dabar, 
gyvena Waterbury, Conn., praei
tą ruden{ atšventęs 75 m gimi
mą). Su juo tais metais, Kalė
dų atostogoms, buvo nuvažia
vę pas pastarojo broli kun. V. 
Aleksandravičių (jis taip pat 
yra sukūręs keletą giesmių). Ten 
brolio rengtam lietuviškam vaka
rėliui, S. Šimkus apmetė pirmus 
apmatus šiai dainai. Ji buvo pa
rašyta dviem balsam. Vėliau jis 
tą dainą tobulino keletą metų ir 
pagaliau, sutvarkęs solo, aukš
tam balsui, dedikuodamas Kiprui 
Petrauskui, Petrapilyje išleido.

Chorinė daina sukėlusi lietu
vių tarpe dideli tautini užsidegi
mą, buvo parašyta Sauerveino 
žodžiams "Lietuviais esame mes 
gimę...". Ši daina chorams taip 
pat buvo neatskiriama koncerti
nių parengimų dalis per ilgus 
metus. Dar gyvai tebėra ir da
bar dainuojama. Ji caro laikais 
tiek veikė lietuvius keldama pa
siryžimą, jog Kauno gubernato
rius uždraudė ją koncertuose 
dainuoti, o bendrai S. Šimkui 
koncertus ruošti gubernijos ri
bose. Leido jam tik skaityti apie 
muziką paskaitas chorą naudojanc 
demonstravimui.

Kas jo nežino harmonizuotų 
liaudies dainų -- "Ant tėvelio 
dvaro", "Važiavau dieną", "Du 
broliukai kunigai", "Kas subatos 
vakarėli" ir eilės kitų, pirmųjų 
jo leistųdainų. Tai vis, anot Vaiš- 
ganto -- "deimančiukai", kuriais 
koncertuose nei klausytojai, nei 
dainuote jai neatsigerėdavo,ypa
tingai kai jis pats diriguodavo.

Stasys Šimkus, Vilniaus pabė
gėliams šelpti komiteto buvo at
siųstas Amerikon parinkti aukų. 
Ir jų surinko apie $30,000. Iš
kilus partinėm piovinėm, po ke-

Dr. Steponas Biežis, Chicagos skautų rėmėjų komiteto pirmininkas {teikia diplomus skautų rėmėjams. 
A. Gulbinsko nuotrauka

NEWYORKE BALFUI 
SUAUKOTA $5,928

Balfo centro patalpose, 105 
Grand St., Brooklyn, {vyko New 
Yorko Balfo vajaus komiteto po
sėdis, kuriame paaiškėjo, kad 
šios žiemos vajus davė$5,928.25, 
Vajaus komiteto nariai šiltais žo
džiais dėkojo duosniems aukoto
jams — rėmėjams.

Ten pat įvyko ir Balfo šimtojo 
skyriaus posėdis, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba: Jonas 
Galminas, Marija Virbickienė, 
Liudas Norkus, Antanas Dir
žys ir Elena Kulber. O l revi
zijos komisiją: Vaclovas Alks
ninis, Juozas Barauskas ir Ka
zys Bačauskas.

Pasitarimo metu buvo plačiai 
pasisakyta dėl šelpiamųjų ir sėk
mingesnių rinkliavų Balfo naudai. 
Balfas šelpia lietuvius 1 vargą 
patekusius ne tik Sibire, Lie
tuvoj, Vokietijoj, Lenkijoj, Afri
koj, Azijoj, bet ir čia Ameri
koj (USA). Anksčiau dėmesys bu
vo labiau nukreiptas l tremtinius 
Europoje. Balfo {statai leidžia 
(ir šio krašto vyriausybė mielai 
pritaria) šelpti ir USA gyve
nančius vargšus. Todėl gailes
tingos širdies lietuviai nebūti
nai turi turėti atskirus fondus. 
Nors Balfas iš esmės nėra prie
šingas kitų fondų šalpos darbui, 
tik praktiškai mano, kad sėkmin
gesnis, pastovesnis ir pajėges
nis yra centralizuotas bendras 
šalpos darbas. Esant didesnei 
šalpos apimčiai Balfo rėmuose 
lengviau ir tiksliau galima tą pa
ti darbą atlikti.

Posėdžio -- susirinkimo metu 
paaiškėjo, kad šelpiamųjų skai
čius daugėja, lygiagrečiai ir Bal
fo lėšos turėtų didėti. O kad 
padidinus lėšas, pirmoj eilėj rei
kia pašalinti kliūtis, kurių yra ir 

- Štai mano vyro biblioteka...

lių mėnesių pasitraukė. Organi
zavo Philądelphijoje Dainos cho
rą, Chicagoje parašė ir su Bi
rutės chorų pastatė "Išeivis" ir 
"čigonai”. Grjžęs Lietuvon or
ganizavo Klaipėdoje konservato
riją su orkestrinėm klasėm, 
valdžiai remiant stipendijomis 72 
asmenims. Konservatoriją užda
rius buvo Kauno operos dirigen
tu, vėliau Meno patarėju, gavo 
paskirtą 600 litų valstybinę pen
siją.

Apsigyvenęs palei Kauną pa
rašė operą Pagirėnus prieš tai 
simfoninę poemą Nemunas ir 
eilę Įvairių kitų kūrinių. Mirė 
Kaune 1943 m. spalio 15 d.

Apie jo didelius darbus Lietu
vių muzikos srityje reikėtų iš
samios studijos. Laikraščio skil
tyse neĮmanoma visko aprėpti.

Grupė chicagiečių viešnių viename pobūvyje. Iš kairės: solistė 
Bičklenė, Kevalaitytė, Kriaučeliūnienė, Manelienė ir Anysienė. 

A. Gulbinsko nuotrauka

Balfe. Pvz., New Yorko Balfo 
šimtasis skyrius turi tk 51 narį, 
tai net koktu darosi girdint ši 
katastrofiškai mažą skaičių. O 
visų Balfo narių skaičius JAV 
vos 1,668. Kai Balfo pareigūnai 
vyksta {VVashingtoną dėl gavimo' 
šalpai gėrybių, tai valdžios įstai
gose dažnai išgirsta: "Kiek Bal
fas turi narių?” Meluot negali
ma, o pasakyt teisybę irgi nėra 
patogu.

Y ra duosnių Balfo rėmėjų, ku
rie aukoja dešimtinę ir daugiau, 
bet būti Balfo nariu arba atsi
sako, arba nesupranta motyvų, 
arba nenori eiti l susirinkimus, 
kad išrinktų l valdybą.

Nauja Balfo šimtojo skyriaus 
valdyba visa tai apsvarsčiusi pa
siryžo dar šiais metais birželio 
mėn. skelbti New Yorko apylin
kėje Balfo naujų narių verba
vimo vajų. Norima ir tikimasi 
esamą skaičių padidinti dešim
teriopai. Šiam tikslui bus iš
leisti specialūs atsišaukimai, 
daromi kiti žygiai.

LIUDAS NORKUS

Prašo pagelbėti
Dešimties asmenų šeima (du 

jauni tėvai ir aštuoni vaikai 17 
-2 mt. amžiaus) nesenai ištrūko 
iš Lietuvos. Žemaičiai, darbš
tūs, pavyzdingi. 1960 m. atsirado 
Vokietijoj, bet nori išlikti lie
tuviais ir atvykti Į JAV. Atsi
sakė visų vokiškų privilegijų.

Nei pažįstamų, nei giminių čia 
JAV, neturi, kreipiasi I Balfą 
ir, gavę dokumentus, galėtų 
lengvai ir greit Į JAV atvykti. 
Kelionei per Atlantą paskolą 
teikia tarptautinės organizaci
jos.

Balfo centrui būtinai reikia 
surasti butą ir pastovesni, ge
riau apmokamą darbą. Kas ateis 
talkon? Padėkite ir ką panašes

nio suradę tuoj rašykite: Balfas, 
105 Grand St., Brooklyn II, N. 
Y. Mat, tremtiniams l JAV at
vykti lengvatos baigiasi 1962 m. 
liepos 1 d.

JAUNIMO RAŠINIU 
KONKURSAS

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos St. Catharines skyrius, 
vesdamas rezistencinę veiklą už 
rytines bei pietines Lietuvos sie
nas su sostine VILNIUMI ir jo 
sritimis, ir norėdamas šią minti 
lietuvių tarpe palaikyti gyvesne, 
skelbia mokyklinio amžiaus 
jaunimo rašinių konkursą Vilniui 
geriau pažinti ir jo reikšmę iš
populiarinti.

Konkurso sąlygos:
1. Tema laisva, bet būtina apie 

Vilnių bei jo kraštą. (Vilniaus 
kraštu laikome visą buvusią len
kų okupuotą Lietuvos dali).

2. Rašinys neilgesnis kaip du 
mašinėle rašyti puslapiai ir tik 
lietuvių kalboje.

3. Pasirašytas slapyvardžiu, 
o kitame voke turi būt paduota 
tikra autoriaus pavardė, antra
šas, amžius, lankoma mokykla ir 
lankomos mokyklos skyrius.

4. RašinJ prisiųsti iki 1962 m. 
balandžio mėn. 15 d. šiuo ant
rašu: Lithuanlan Association of 
Vilnius Region St. Catharines 
Branch, 11 Erie Street,St. Catha
rines, Ontario, Canada.

5. Už geriausius tris raši
nius skiriamos piniginės pre
mijos: pirmoji premija $25.00 
antroji $15.00 ir trečioji $10.00 
Premijos bus įteiktos 1962 m. 
birželio 23 d. Niagaros pusiasa
lyje vilniečių rengiamose Joni
nėse.

6. Iyertinimo komisija suda
ryta:

a) Pedagogė ir dabartinė "Mo
teris" redaktorė I. Matusevičiū
tė, iš Toronto.

b) Hamiltono šeštadieninės 
mokyklos vedėjas J. Mikšys.

c) St. Catharines šeštadieninės 
mokyklos vedėja M. Gverzdienė.

d) Buvusi Vilniaus krašto 
mokytoja E. Jakubilienė, iš St. 
Williams, Ont. ir

e) Vilniečių atstovas VKLS-gos 
Krašto Valdybos pirmininkas K. 
Baronas.

Kreipiamės ( visus patriotus 
lietuvius, ypač l tėvus ir moky
tojus, paraginti minėtą jaunimą 
šiuos rašinėlius parašyti ir at
siųsti.

Mums žinomoms mokykloms 
š} kreipimąsi siunčiame laiškais, 
kitas mokyklas ir tėvus prašome 
naudotis šiuo skelbimu laikraš
čiuose.

Už atkreiptą dėmes} iš anksto 
dėkojame.

VALDYBA

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO - 
"ALMA MATER"

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis j 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNEH 

M 2-4450 
642 Meahw Lue Dr. 
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CLEVELANDE 
Ir apylinkėse

• Lietuvos pasiuntinys 
AVashingtone — min. J. Ka
jeckas, atvykęs dalyvauti 
rengtose Vasario 16 iškil
mėse, su Clevelando lietuvių 
organizacijų vadovais susi- 
ko vasario 9 d. vakare She
raton-Cleveland Hotel, kur 
buvo surengtas priėmimas, 
čia taip pat dalyvavo nema
žai ir kitų tautų veikėjų^ 
palaikančių draugiškus san
tykius Lietuvos laisvės ko
voje. Ministerį pristatė adv. 
J. Smetona. Min. J. Kajec
kas, anglų kalba, visięms 
priėmimo dalyviams pasa
kė gerai paruoštą kalbą, iš
keldamas mūsų laisvės ko
vos aspiracijas

Tą dieną min. J. Kajeckas 
priėmė Clevelando didžio
sios spaudos laikraštinin
kus, padarė pasikalbėjimus 
radijo ir televizijos progra
mose.

šeštadienį min. J. Kajec
kas lankėsi. Dirvoje, prie a. 
a. Antano Smetonos — pir
mojo ir paskutiniojo Lietu
vos prezidento kapo padėjo 
vainiką, lankė kitas lietuvių 
įstaigas ir dalyvavo organi
zacijų vykstančiuose susi
rinkimuose.

• Vyt. Abraitis, Tautinės 
Sąjungos pirmininkas, iš 
New Yorko vykdamas į

Min. J. Kajeckas tarp Clevelando lietuvaičių. Kairėje V. Kaspe- 
ravičiūtė, dešinėje N. Kersnauskaitė. V. Pliodžinsko nuotrauka
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UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TRAVELERS CHEQUES Į

IN TOWN Ol'I'ICE — 6712 SLTEK1OK AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERALHOMES

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

VIRŠUJE: Lietuvos pa
siuntinys Washingtone mi
nisteris J. Rajeckas, lietu
vių ir kitataučių organiza
cijų atstovų priėmime, įvy
kusiam Sheraton-Cleveland 
viešbuty, padarė pranešimą, 
kurį su dideliu įdomumu vi
si susirinkusieji išklausė. 
Nuotraukoj organizacijų at
stovai pranešimo metu.

V. Pliodžinsko nuotr.

Chicagą, buvo sustojęs Cle
velande. Pasitarė su Vilties 
Draugijos valdyba, Tauti
nės Sąjungos skyriaus vei
kėjais ir lankėsi Dirvoje.

• Pianisto A. Kuprevi
čiaus metinis rečitalis įvyks 

šj antradienį, vasario mėn. 
13 d., 8:30 vai. Cleveland 
Music School Settlement sa
lėje — 11125 Magnolia Dr.

Programoje Mozarto, 
Beethoveno, Chopino ir Pro- 
kofiero sonatos.

įėjimas laisvas.
• Čiurlionio ansamblis 

ateinantį sekmadienį, vasa
rio 18 d., Nepriklausomy
bės šventės proga, su savo 
programa pasirodys televi
zijos programoje, perduo
damoj 5-jų kanalu, 1 vai. po 
pietų. Visi kviečiami žiūrė
ti, o po to stočiai parašyti 
savo įspūdžius.

Čiurlionio ansamblis tiki
si ir dažniau televizijos pro
gramoje pasirodyti.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės šeštadieninės mokyk
los tėvų komitetas reiškia 
pagarbą ir padėką mokyk
los globėjui — Naujosios 
parapijos klebonui kun. J. 
Angelaičiui, už suteiktas 
mokyklai patalpą, leidimą 
naudotis parapijos sale ii' 
moralinę pagalbą.

Dėkojame inž. J. Augus- 
tinavičiui, inž. V. Abraičiui, 
V. Čiurlioniui, Vyt. Rauli- 
naičiui, B. Rekui ir J. Ru
dzevičiui už sutaisymą mo
kyklos suolų, paruošimą 
klasių, padarymą rašomųjų 
lentų ir kt. Taip pat parė
musius pinigais pradžioje 
mokslo metų. Dr. V. Rama
nauskui už 135 dol., Dr. J. 
Skrinskai už 15 dol. ir Dr. 
V. Gruzdžiui už 5 dol.

Didelis ačiū buv. mokyk
los vedėjai mok. E. Vodopo- 
lienei ir visiems mokyklos 
mokytojams, už taip gra
žiai paruoštą ir pravestą 
Kalėdinės eglutės programą 
vaikučiams. Ačiū visuome
nei ir tėveliams, už aukas 
pinigais ir maisto produk
tais, mums įteiktas Kalėdų 
eglutės proga! V. Urbaičiui 
ir O. Jokubaitienei už pra- 
vedimą laimėjimų. O. Jo
kubaitienei už dovaną — 
lietuvišką audinį. Aloyzui 
Aidriui už transporto prie
mones, Radijo valandos ve
dėjui J. Stempužiui, Dirvai, 
Draugui už skelbimus. Ačiū 
visiems, vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie 
eglutės pasisekimo!

Ypatingai dėkojame II-os 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
apylinkės valdybai, kuri per 
valdybos pirm. Pov. Mikšį, 
Kalėdinės eglutės proga, 
mums įteikė 3200.00 mo
kyklos reikalams.

Tėvų Komitetas
• BALFo centrui pasiųs

ta 700 sv. dėvėtų drabužių. 
Ačiū aukotojams.

• Dirvos redakcijai at
siųsta paminėti Juozo Liu- 
džiaus knyga "Raštai”, ku
rią jo atminčiai išleido P. 
Liudžiuvienė. Knygos kaina 
$3.00 ir ji gaunama Spau
dos kioske, vedamam V. 
Rociūno.

• Jonas Kazlauskas pa
jamų mokesčius (Income 
Tas) pildo Dirvos patalpose 
kiekvieną šeštadienį nuo 9 
vai. iki 1 vai. po pietų arba 
pagal susitarimą telefonu 
RE 1-7222,

J. P. MULL- MULIOLIS
8 kamb. — $9,600

Vienos šeimos, 4 mieg., 
graži virtuvė, kilimai, nau
jas garažas.

2 šeimų 7-5
Erdvus 7 kamb. butas, 

apačioj, 5 kamb. viršuj, gra
žus sklypas 40x175, geri 
garažai.

2 šeimų — $13,500
Arti šv. Jurgio, po 5 

kamb., gerai prižiūrėtas na
mas, radiatoriais šildomas.

2 šeimų — E. 45 St.
Po 5 kamb., moderni vir

tuvė ir nauja vonia apačioj, 
geras rūsys, 2 garažai, ge
rame stovyje, nebrangus.

4 mieg. —. $13,300
Didelis ir gerai prižiūrė

tas namas, nauji kilimai, 
graži virtuvė, 2 nauji gara
žai.

2 šeimų — $12,700
Po 5 kamb., moderni vir

tuvė apačioj, nėra garažo.
4 šeimų — $22,900

6-6-4-4, pajamos $263.00 
per mėnesį.

4 šeimų mūrinis
6-6-6-G, individualus šil

dymas radiatoriais, 4 gara
žai, pajamos $300.00 per 
mėnesį.

6 šeimų — $29,300
Mūrinis, pajamos $435.00 

per mėnesį.
3 šeimų -f- krautuvė

3 butai 5-5-4, erdvi mais
to parduotuvė ir 4 garažai, 
leidimas parduoti vyną ir 
alų, visi įrengimai. Viskas 
už $16,500.

Mėsos krautuvė
Gera klijentūra, bendros 

pajamos virš $1,600 per sa
vaitę, visi įrengimai, įran
kiai ir rūkykla.

Visi pirkėjai ir pardavė
jai skambinkite

UL 1-6666
A. Dailidė

Lietuvis bendradarbis ir E, 
Clevelando skyriaus vedė

jas,

Parengimu kalendorius
CLEVELANDE

VASARIO 24 D. Lietuviams 
budžiams remti valdyba Čiurlio
nio namuose rengia Užgavėnių 
blynų balių.

KOVO 3 D. Dainavos Ansamb
lio koncertas -- Slovėnų Audito
rijoje, Rengia LB Clevelando I 
apylinkės valdybą.

KOVO 10 D. Šv. Jurgio par. 
salėje, p. Stasiūnaičiai rodys lie
tuvišką filmą. Rengia BALFas.

KOVO 11 D. Lietuvių salėje Ne
ringos Skaučių Tunto rengiama 
Kaziuko Mugė.

KOVO 11 D. 4 v.- p.p. Čiurlio
nio ansamblio namuose studentų 
ateitininkų metinė šventė.

BALANDŽIO 8 D. Čiurlionio 
ansamblio namuose Lietuviai 
Budžiai ruošia Maironio 100 me
tų gimimo sukakties minėjimą.

BALANDŽIO 28 D. 1962 m.

Kaip praverti lietuviškai knygai 
platesnį kelią

Vienas iš didžiausių šių dienų 
mūsų rūpesčių -- kaip išlaikyti 
jaunoje kartoje gimtąją kalbą gy
vą ir gają, kaip sustiprinti savos 
kalbos ir tėvų žemės meilę. Šiuo 
rūpimu klausimu daug kas yra 
padaryta, daug kas daroma ir 
bus daroma, bet vistik dar jau
čiame jog ne visos galimybės 
išnaudojamos.

Mes galime pasigirti lituanis
tinių mokyklų pasiektais rezul
tatais, galime pasidžiaugti jau
nimo organizacijų veikla, galime 
pasididžiuoti meno parodomis, 
ansamblių ir operų pastatymais, 
bet visų šių iškiliųjų prošvaisčių 
šešėlyje visad lieka lietuviš
koji knyga. Ji vis dar 
stovi visų mūsų kultūrinės veik
los planų nuošalyje lyg ir už
miršta, neįvertinta, atstumta. Jai 
kelių į plačiąją visuomenę ner- 
praskina nei tūkstantinės premi
jos, skaudūs autorių bei leidėjų 
dūsavimai -- knygos guli leidėjų 
lentynose, laukdamos pirkėjų.

Kas atsitiko, kad daugelis mū
sų šviesuolių nusisuko nuo lietu
viškos knygos? Daugelis, kas pra
eina pro knygų lentynas nestap
telėję, nepasižiūrėję, o savo na
muose pirmumą užleidę ne lie
tuviškajai knygai! O knygą pado
vanoti gimtadienio, vardadienio 
ar šiaip kitokia proga -- lai
koma menkaverčiu dalyku!

ALB Švietimo Taryba savo po
sėdyje (1.21.62) apsvarsčiusi šią 
padėtį, šalia savo tiesioginių dar
bų, imasi uždavinio ieškoti būdų.

LOS ANGELES

Birutė Reivydaitė ir Do
natas Januta pasižymėjo 
moksle. Los Angeles Colleg- 
ian laikraštis paskelbė 40 
studentų sąrašą, kurie šį 
semestrą pasižymėjo moks
le. Tarp tų 40 studentų yra 
ir du lietuviai: Birutė Rei
vydaitė pasižymėjo danto- 
logijos moksle, o Donatas 
Januta fizikoje. Sausio 23 
d. gabieji studentai buvo 
pagerbti City College su
rengtuose pietuose. Jiems 
mokyklos vadovybė įteikė 
pagerbimo raštus.

Donatas Januta studijuo
ja inžinerija. Pasirinko 
elektroniką ir tolimesnėms 
studijoms sausio 29 d. išvy
ko į Kalifornijos universi
tetą, Berkeley, Calif.

Birutė Reivydaitė losan- 
geliečiams pažįstama, kaip 
gabi dainininkė-solistė.

*
Juozo ir Onos Masonų, 

gvv. Pasadenoj, žinomų lie
tuviškos veiklos darbuoto
jų dukrelė Birutė, vasario 
4 dieną, švęsdama savo 
21-jį gimtadienį, dalyvau
jant šeimos artimiesiems, 
susižiedavo su Reymond 
Guvėjo. Birutė yra baigusi 
gailestingosios sesers moks
lą ir turi gerą tarnybą.

♦

Dr. Antanas Rudokas su 
žmona Stefaniją iš Chica
gos. keletą savaičių viešėjo 
Los Angeles mieste pas sa
vo gerus prietelius, taip pat 
buvusius chicagiečius — 
Leo ir Izabele Oksus. Taip 
pat aplankė kitus savo se
nus pažįstamus - prietelius: 
Gediminus, Rudelius, Rap- 
sius ir kit.

Dr. A. Rudokas, nors jau 
Amerikoje augęs jaunosios 
kartos lietuvis, bet giliai su
prasdamas, kiek daug įna
šo duoda radijo valandėlės 
ir spauda mūsų tautiniam 
jausmui stiprinti, Los An
geles lietuvių radijo valan
dėlei paremti Įteikė 30 dol.

Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

1962 m. RUGSĖJO 29 D. Dir
vos metinis spaudos balius - kon
certas.

kaip praverti lietuviškajai kny
gai kiekvieno lietuvio namų duris. 
Visuotinai buvo priimtas vienas 
iš tokių planų:

1. Visos jaunimo organizacijos, 
ansambliai ir kultūriniai viene
tai į savo darbų planą įtraukia 
ir lietuviškųjųknygųbendrą skai
tymą, nagrinėjimą ir jų įverti
nimą.

2. Visos lietuviškos organi
zacijos savo nariams, švenčian
tiems gimtadienį, vardadienį ar 
šiaip kuria kita proga įteikia lie
tuvišką knygą dovanų.

3. Visos organizacijo savo 
narį ar artimą, sukūrusį lietuviš
ką šeimą, sveikina, įteikdami 
lietuvišką knygą su atitinkamu 
įrašu. Tegu išsivysto visuotinai 
bendra tradicija, kad kiekviena 
jaunųjų pora, sukūrusi lietuvišką 
šeimą, būtų pasveikinta lietu
viška knyga!

4. Visos organizacijos savo 
narį ar artimą sulaukusį nauja
gimio sveikina atitinkamo turi
nio lietuviška knyga.

. 5. Leidyklos ir organizacijos 
leidžia mažiesiems skaitytojams 
iš lietuvių tautosakos, padavi
mų bei istorinių įvykių iliustruo
tas knygeles. Tegu kiekvieną jau
ną skaitytoją pirmiausia sutinka 
lietuviškoji knyga!

Šį planą Švietimo Taryba be 
visuomenės pritarimo ir para
mos neįgyvendins. Reikia visų 
vienodo nusistatymo, visuotinio 
pritarimo. Tad į šį darbą Švie
timo Taryba kviečia visas lietu
viškąsias organizacijas nuošir
džiai įsijungti ir šį planą vi
suotinai vykdyti. įsijungusius ir 
visuotinai pritarusius šiam 
planui pageidautume atsiliepti 
spaudoje ar tiesiog J Švietimo 
Tarybą adresu: 6642 S. Francisco 
Avė., Chicago 29, III.

Lietuviškosios knygos vardu 
kviečiame visus!

ALB ŠVIETIMO TARYBA

brocRton
Kviečia į minėjimą

Brocktono Lietuvių Ta
ryba šiais metais Vasario 
16 minėjimą ruošia vasario 
18 d. Minėjimas pradeda
mas pamaldomis 10 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje. 2 v. 
p. p. iškilmingas aktas ir 
meninė dalis Franklino Klu
bo salėje.

Pagrindinę kalbą pasakys 
J. Audėnas. Meninėj daly 
pasirodys sol. Paulauskas ir 
komp. J. Gaidelio mišrus 
choras iš So. Bostono.

Brocktono ir apylinkės 
lietuviai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

J. č.

AR ŽINAI?
GINKLAS, kuriuo buvo paleis

tas pirmas šūvis Amerikos re
voliucijos metu, buvo pistoletas. 
Amerikos revoliucija prasidėjo 
Lexingtone, Mass., 1775 metais. 
Ten Anglijos kariuomenės va
das maj. Pittcain davė įsakymą 
išvaikyti susirinkusius Amerikos 
patriotus. Bet jie įsakymo nepa
klausė, tai majoras ištraukė savo 
pistaletą ir šovė į minią. Nuo 
to prasidėjo sukilimas, kuris bai
gėsi Amerikos nepriklausomybė.

*
PAŠAUKTI VYRAI Amerikos 

revoliucijos laikotarpiu turėjo 
tarnauti kariuomenėje tik tris 
mėnesius. Dėl to Washingtonas 
dažnai turėjo vos 15.000 vyrų 
savo vadovybėje. Bet už tai tu
rėjo pakankamai karininkų. O 
kadangi tie paskyrimai daugiau
sia buvo daromi politiniais su
metimais, tai dauguma karininkų 
buvo pulkininkai.

*
PREZIDENTAS THOMASJEF- 

FERSON nesididžiavo, kad buvo 
prezidentas. Jis laikė svarbiau
siais savo darbais: Declaration- 
of Independence pasirašymą, 
Virginijos Universiteto steigimą 
ir savo sukurtą Virginijos statu
tą apie tikybos laisvę.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA. R. SPALIO — 

"ALMA MATER"
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KAS IR KUR?
• Min. S. Lozoraitis tarny
bos reikalais išvažiavo ke
lioms savaitėms į Paryžių.

• Pianistas'Andrius Kupre
vičius savo koncerto reika
lais vasario 5 (1. lankėsi 
New Yorke.

Ta proga dr. Marijos Žu
kauskienės iniciatyva buvo 
susirinkęs koncertui remti 
lietuvių komitetas, kurio 
pasitarime dalyvavo net iš 
New Jersey veikėjai inž. 
Dilis su žmona.

A. Kuprevičius tarė pa
dėkos žodį už lietuvių pa
stangas šio koncerto įvyk
dymui.

Susirinkusių buvo 20 as
menų ir daugumoj visi jau
nosios kartos atstovai.

Koncertas įvyks balan
džio 8 d. Town Hali, New 
Yorke.

\Vorcliesterio lietuviai turėjo progos pasigrožėti jaunimu, suge
bėjusiu sklandžiai ir nuotaikingai pravesti metinĮ skautų banketą, 
kuriam suruošti daug darbo padėjo tnntininkė E. Gorodeckienė. 
Banketo programą atliko jaunieji menininkai. II. Jakubauskas pagrojo 
keletą dalykėlių saksafonu ir S. Stoškutė pašoko ispanišką šok( 
"EI vito". Nuotraukoje pianistė Violeta Matulevičiūtė, akompanavusi 
programos atlikėjams ir solistams Vytautas Prapuolenis. Dešinėje 
matyti E. Liogys, programos vedėjas. Meilaus nuotrauka

• Didžios Britanijos Lietu
vių Sąjungos valdybą, po 
įvykusio suvažiavimo, da
bar sudaro: Juozas Vilčins
kas — pirm., Petras Maša- 
laitis ir Juozas Lūža — vi- 
cepirm i n i n k a i, Albinas 
Pranskūnas — sekretorius, 
Vladas Strimas — iždinin
kas, Stepas Nenortas ir Zig
mas Juras — nariai.

Į tarybą išrinkti: kun. A. 
Kazlauskas, Dr. S. Kuz
minskas, K. Bivainis, J. 
Bendorius, Dr. K. Valteris, 
J. Levinskas ir D. Banaitis.

Revizijos komisija • P. 
Duoba, T. Vidugiris ir A. 
Žukauskas.

• šių metų sausio mėn. 24 
-d. Kaune mirė buv. Vyr. 
Tribunolo civilinio skyriaus 
pirmininkas Motiejus Čepas. 
Velionis buvo vienas žy
miausių Lietuvos veikusios 
civilinės teisės žinovų.
• D. Adomaitis, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• Dr. V. Bložė, iš Strongs- 
ville, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• V. Misiūnas, iš Elizabeth, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

• Chicagos Aukštesnioji Li
tuanistikos Mokykla leidžia 
Informacinį biuletenį. Iki 
šio laiko išleista 19 nume
riu. Paskutiniam numeryje 
pranešta geriausieji litua
nistinės mokyklos mokiniai. 
Pradedant parengi a m a j a

Lietuvių Bendruomenės Chicagos apygardos naujoji valdyba, išrinkta sausio 28 d. Įvykusiame su
važiavime. Sėdi iš kairės: A. Virbickas -- sekretorius, K. Drunga -- pirmininkas, P. Vėbra -- orga
nizaciniams reikalams, K. Kasakaitis — iždininkas. Stovi: B. Nainys -- tautinės propagandos, S. Šiau
čiūnas -- valdybos narys, J. Vedegys -- švietimo reikalų tvarkytojas, O Bielskus -- kultūros ir pro
pagandos, B. Vitkus -- jaunimo reikalams. a. Gulbinsko nuotrauka.

LB Chicagos apygardos suvažiavimo mandatų komisija ir toliau 
prie plakato sėdi knygai "Palik ašaras Maskvoje" aukų rinkėjas. 

A. Gulbinsko nuotrauka

klase, geriausi mokiniai mo
kykloje yra: V. Bačinskai- 
tė, A. Kiburas, D. Bakaity- 
tė, K. Ruikytė, D. Valiukė
nas, L. Buivydaitė, L. če- 
paitytė, A. Tamošiūnaitė,
L. Ųnderytė, E. Bradūnai- 
tė, E. Juodvalkytė, M. No- 
rušytė, R. Repšytė, K. Gra
bauskaitė, R. Raslavičiūtė, 
ž. Keliuotytė, M. Drunga ir
U. Juodvalkis. Visi paminė
tieji savo klasėse yra pir
mieji mokiniai ir jie pelno
si didelę lituanistinio moky
mosi garbę.

CHICAGO

Pirks 1000 knygų
Trečiadienį Chicagoje ofi

cialiai įsisteigė komisija, 
pirkti bent 1000 egzemplio
rių inž. A. Nasvyčio knygos 
anglų kalba: "Ašaras palik 
Maskvoj’’, ši propagandinė, 
antikomunistinė knyga tu
rės būti siuntinėjama ne tik 
politiniams Amerikos žmo
nėms (senatoriams, kon- 
gresmanams ir t.t.), bet ir 
kultūrinėms įstaigoms.

Komisija pasiskirstė pa
reigomis; L. Prapuolenis — 
pirmininkas, J. Vaičiūnas 
— sekretorius ir informaci
jos vedėjas, J. Bertašius — 
finansų vedėjas, V. Nau
džius — narys. Direktoriai: 
dr. S. Biežis, dr. Draugelis, 
prel. 31. Krupavičius, inž. V.

LB CENTRO VALDYBOS
PADALINIAI

ŠVIETIMO TARYBA: Jeroni
mas Ignatonis, centro valdybos 
narys švietimo reikalams, su
darė ir centro valdyba patvirti
no Švietimo Tarybą šios sudė
ties: Bronius Kliorė, Grasilija 
Meiluvienė, Vytautas Kasniūnas, 
.Bernadeta Beleškienė, Matas 
Krikščiūnas, Juozas Plačas, Ali
cija Rūgytė, Viktoras Binkis, 
Vincentas Liulevičius, Petras 
Maldeikis, Juozas Tamulis ir 
Aldona Šimaitienė.

Švietimo Taryba savo darbą 
jau pradėjo. Oficialus Švietimo 
Tarybos adresas yra pirmininko: 
Jeronimas Ignatonis 6642 So. 
Francisco Avė., Chicago 29,Illi- 
nois. Tel. RE 7 - 2739.

KULTŪROS FONDAS: Centro 
Valdyba patvirtino, Centro Val
dybos vicepirmininko kun. Stasio 
Šantaro pristatytą Kultūros Fon
do valdybą šios sudėties: Kun. 
Stasys Santaras -- pirmininkas, 
Stasė Semėnienė ir Vladas Bū-

Adamkavičius ir adv. R. 
Skipitis.

Kol bus paruošti aukų la
pai. malonūs tautiečiai 
kviečiami skubiai nepatin
gėti praverti kišenės ir vie
nu kitu žaliuku antikomu
nistinės propagandos reika
lą paremti, siunčiant: Jonas 
Bertašius, 2612 West 15th 
St., Chicago, Illinois.

tėnas -- vicepirmininkai, Vla
das Macas -- sekretorius, Jonas 
Gudas — iždininkas, Kazys Ro- 
žanskas -- reikalų vedėjas ir 
Anatolijus Lakas -- vald. narys 
"Gimtosios Kalbos Reikalams". 
Kultūros Fondo adresas: Kun. 
Stasys Šantaras, 717 West 18th 
St., Chicago 16, Illinois Tel. CA 
6-2929.

Taip pat baigiama sudaryti iš 
visų kultūros sričių kultūrinin
kų, Kultūros Fondo Taryba.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ: 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės valdybususitarimu.il- 
oji JAV ir Kanados Lietuvių Tau

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES 
SĄJUNGOS RICHMOND HILL 

SKYRIAUS NARĖS 
MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI I 
UŽGAVĖNIŲ 
VAKARĄ, 

kuris įvyks
FESTIVAL RESTORANE ir BARE - 

40 East 26th Street, New Yorke, 
1962 METU VASARIO 24 DIENĄ, 

7 vai. vakaro.
Lietuviškos vaišes, šokiai ir kitos staig
menos, grojant RUTENIO orkestrui.

Įėjimas $5.00; studentams $2.50.
Skyriaus Valdyba

KEPALAITE
CARNEGIE RECITAL HALL

SUN. AFT., 5:30 • MARCH 4,1962

tinių šokių šventė rengiama 1963 
metais birželio mėn. pabaigoje 
ar liepos pradžioje. Repertuaras 
jau pradėtas ruošti. Iki bus su
darytas šventei rengti komitetas,, 
visos tautinių šokių grupių nu
matančios dalyvauti II-joje tau
tinių šokių šventėje registruo
jasi pas LB Chicagos Apygardos 
valdybos narį: Stasys Šiaučiū
nas, 2511 West 69th St., Chi
cago 29, Illinois. Tel. 4-1979.

CENTRINĖS APYLINKĖS 
VALDYBA: Clevelande veikusiai 
prie JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdybos, Centrinei 
apylinkės valdybai atsistatydi
nus, JAV LB Centro Valdyba 
pakvietė adv. Rapolą Skipiti nau
ją valdybą sudaryti Chicagoje. 
į valdybą (eiti maloniai sutiko 
Jonas Talalas ir Liucija Sta
siūnienė. Visais Centrinės apy
linkės reikalais kreiptis 1 pir
mininką adv. Rapolą Skipiti ad
resu: 5613 So. Emerald Avė., 
Chicago 21, Illinois. Tel TR 3- 
2873.

Ie Centrinę apylinkę kviečiami 
jungtis toliau nuo lietuviškų ko- 
linijų gyvenantieji ir bendruo
menės apylinkei dėl nuotolio 
negalintys priklausyti lietuviai.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Mielam

DR. VYTAUTUI K. ČEPUI

ir jo artimiesiems, tėveliui — buv. Vyr. 

Tribunolo civ. skyriaus Pirmininkui 

Motie j ui Čepui mirus, reiškia

me gilią užuojautą ir kartu liūdime

Sofija, Domas, Pole ir Pranas 
Adomaičiai,

Dana ir Kostas Burbos

Detroito lietuviams gerai pažįstamas nejudamojo turto pardavimo 
agentas Juozas Briedis savo šeimos tarpe, kuri po ilgų vargų ir 
pastangų vėl susijungė. Jo duktė Dalia (dešinėje) (JAV atvyko 
1960 metų pabaigoje. Pradėjusi mokytis Kaune ir Varšuvoje^baigė 
Detroite ir dabar studijuoja chemiją Detroito universitete. Žmona 
l JAV atvyko tik praeitais metais prieš Kalėdas. Naujai susijungu
siems detroitiečiai linki daug laimės. J. Gaižučio nuotrauka
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