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SĄJUNGININKAMS NESUTARIANT PATYS 
VOKIEČIAI PRADEDA BLAŠKYTIS

Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje
Atrodo, kad Vakarai ir JAV 

neturi kito tvirto politinio nusi
statymo Vokietijos ir Berlyno 
atžvilgiu, kaip tik palaikyti esa
mą padėtj, susidariusią 1945 m. 
karui pasibaigus. Jie yra nusi
statę neapleisti Berlyno ir nepri
pažinti Rytų Vokietijos, bet ne
žino, ką ir kaip reiktų padaryti 
šitos keblios situacijos sunor- 
malizavimui. Jieteipgi žino, kad 
ši padėtis yrą pavojinga, nes 
Vak. Berlynas ir jų kariuome
nių daliniai priklauso nuo prie
šų -- sovietų valios.

Tos politinės idėjos, tiksliau 
nusistatymo stoka vakaruose, pa
lengvino sovietams pastatyti ir 
Berlyno mūrą. Rusai irgi žino, 
kad nei JAV, nei Anglija, nei 
Prancūzija, gilumoje širdies ne
nori Vokietijos susivienijimo, 
kuri būdama didelė ir galinga, 
yra jiems {variusi tiek baimės

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
LAIKO EKONOMIJA

Amerikos Prekybos Rū
mai, pravedę tyrinėjimus, pa
taria ekonomininti laiką. Gy
venti taip greitai, lyg diena

Tai sena svajonė. Besi
stengdamas žmogus to at
siekti, virsta bepročiu.

Prekybos Rūmai duoda ke
letą pavyzdžių, kur žmogui pa
sisekė sutaupyti laiką. Ran
dame nuostabių dalykų.

Sakysim, tūkstančiai a- 
merikiečių yra išmokę grei
tai skaityti. Sakoma, kad tai 
labai svarbu, nes buvo ap
skaičiuota, kad anksčiau vidu
tinio amžiaus žmogus skaity
mui sunaudodavo 27% laiko.

Jei seniau per minutę žmo
gus galėdavo perskaityti 200 
žodžių, tai buvo greitai. Da
bar skaitymo čempionai per 
60 sekundžių perskaito kele
tą tūkstančių žodžių.

Pavyzdžiui, pasaulinis re
kordas Shakespeare raštams 
perskaityti yra 2 valandos ir 
19 minučių? JĮ yra pastatęs 
vienas studentas iš Los Ange
les. Bet jis tikisi ŠĮ rekordą 
pagerinti iki 2 valandų.

*
Bet visa tai dar niekas, 

palyginus su tuo, kad pradė
ta skaityti estafetiniu būdu. 
Grupė amerikiečių studentų 
perskaitė didĮjĮ Websteriožo
dyną, britų enciklopediją ir 
Aristotelio raštus (graikiš
kai) per 17 valandų!

Svarbiausia, kad nė vienas 
iš jų nemokėjo graikiškai...

Muzikos srity irgi padaryta 
"pažanga".

Jei Beethoveno simfonijai 
išklausyti normaliai reikėjo 
valandos laiko, tai dabar, pa
naudojus Įvairias techniškas 
priemones, ta pati simfonija 
išklausoma per 15 minučių...

Ne kitaip ir su maistu. 
Maistas paruošiamas taip, kad 
jau nebereikia kramtyti ir 
pietauti užtenka 5 minučių.

Kokios pasekmės viso to 
skubėjimo? Tokios, aiškina 
Prekybos Rūmai, kad žmo
gus, kuris šiandien gims ir 
naudos visą tą greitą techni
ką laiko taupymui, palyginus 
su mumis, jo gyvenimo ilgis 
prilygs 230 metams!

Ar tuo jis bus patenkintas? 
Į ŠĮ klausimą Prekybos Rū
mai neduoda atsakymo. 

ir nuostolių 1939 — 1945 m., 
ir kuri (Vak. Vokietija) jau per
nelyg greit atsistatė ir sustiprė
jo būdama padalinta.

Vak. Vokietija atsakė Į gar
siąją Maskvos notą (iš 1961 m. 
gruodžio 27 d.), kurioje buvo 
siūloma betarpiai tartis "dviem 
galingiausiom Europos valsty
bėm" Berlyno ir Vokietijos su
jungimo klausimu. Atsakymas 
buvo "ne". Tačiau labai manda
gus ir pilnas niuansų. Bonna 
gieda himnus sąjungininkams, 
kurie taip garbingai padėjo Sa
vo pralaimėjusiam priešui vėl 
grĮžti Į civilizuotų tautų šeimą 
ir prisikelti iš griuvėsių. Vie- 
nintėlė vieta notoje, kur Bon
na vartoja kiek smarkesnius žod
žius, tai minėjimas Rytų Vokie
tijos valdytojų, kurie, anot jos, 
palaiko anoje Vokietijos pusėje 
režimą, trukdanti bet kokiam su- 
normalizavimui sovietų--vokie
čių santykiams. Rytų Vokietijos 
režimas paneigia tautų apsi
sprendimo teisę ir, iš matera- 
linės pusės, teikia vos minima- 
lines gyvenimo sąlygas. Bonnos 
vyriausybė norėtų palengvinti 
naštą, užkrautą Ulbrichto paval
diniams. Ir tik šioje srityje Va
karų Vokietija sutiktų kalbėti su 
SSSR. Visais kitais klausimais 
jie tegalĮ diskutuoti dalyvaujant 
trijų sąjungininkų atstovams.

Ir štai,’ už poros dienų po 
{teikimo Maskvai šito atsakymo, 
Adenaueris viešai pasiūlo, kal
bėdamas savo partiečiams, 
krikšč. demokratams. parla
mentarinėje grupėje, keturių did
žiųjų -- JAV, SSSR, Anglijos 
ir Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerių susirinkimą, kurie 
tartųsi ir mėgintų rasti išeitĮ 
Berlyno ir Vokietijos klausime, 

’ nes iki šiolei pasikalbėjimai 
Thompson ir Gromyko, nedavė 
jokių teigiamų davinių.

Tas kanclerio pareiškimas nu
stebino visus Vokietijos poli
tikus. Atrodo, kad Adenaueris 
ji padarė nenorėdamas, kad dia
logas tarp Maskvos ir Bonnos 
nutruktų, nes kol kalbama tai 
galima "laukti". O antra, jei so
vietų ofensyva betarpiškam Vo
kietijos -- SSSR pasitarimui bū
tų nutraukta, tuom pačiu išnyktų 
ir sovietų teikiama pagunda, ku
riai nemaža vokiečių pasirodė 
jautrūs. Adenaueris netiki, kad 
tiesioginiai pasitarirnai tarp 
Bonnos ir Maskvos pasiektų tiks
lo. "Kodėl -- jis sako mes 
turėtumėm laimėti ten, kur ne
pasisekė amerikiečiams".

Valstybės Departamentas bijo, 
kad SSSR konstatavus, jog pasita
rimai Gromyko - Thompson ne
progresuoja, nesigriebtų naujų 
diplomatinių pastangų ir nepadi

KENNEDY: -- Nuo tavęs, Nikita, priklauso, ar aš labiau turiu prispausti!

dintų Įtempimo tarp Rytų ir Va
karų. Ir tikrai, "Izvestija" ne
senai paskelbė viename iš savo 
straipsnių, kad tegu niekas ne- 
daleidžia, kad SSSR yra at
sisakiusi savo tikslo — galuti
nai ir greitu laiku baigti su Vo
kietijos problema. Ligšioliniams 
pasitarimams nedavus rezultatų 
SSSR grĮžianti prie savo pir
mykščio nusistatymo -- pasi
rašyti taiką atskirai su Rytų 
Vokietija.

Matėme, kad vos tik Chruščio
vas grĮžo iš savo atostogų 
prie Juodosios Jūros Rytų Vok- 
jos prezidentas buvo pakviestas 
jĮ atlankyti. Berlyniečiai tuo su
sitikimu ypač susijaudino jaus
dami, kad jiems vėl gręsia smar
kiai atšildytas nervų karas. Ul- 
brichtaš buvo lydimas sovietų 
ambasadoriaus Pankove.

Aišku, tuoj paplito Įvairūs gan
dai, kaip -- Ulbrichtas ir Chruš
čiovas susitarė greit pasirašyti 
taikos sutarti tarp Maskvos 
ir Rytų Vokietijos, Chruščiovas 
pareikalavęs iš Ulbrichto kaiku- 
rių nuolaidų susisekime tarp 
Vak. Berlyno ir Bonnos, kad 
Chruščiovas griežtai priminęs 
Ulbrichtui, kad "staliniečių" ga
dynė pasibaigus ir kad jis turĮs 
pasitrauktį iš savo pareigų. Ta
čiau tas atgarsis, duotas Chruš- 
čovo -- Ulbrichto pasimatymui, 
nėra Įprastas Mąskvos politikai,_ 
todėl spėjama, kad vargu tas 
pasimatymas turėsiąs didelės 
politinės svarbos. Manoma, kad 
jo pagrinde buvo ypač sunki Ry
tų Vokietijos ekonominė padėtis.

Bet reikalas nebaigtas. Vak. 
Vokietija turi vieną tokĮ kaip ir 
politini nežinomąjį, tai ambasa
dorių Maskvoje -- dr. H. Kroli. 
Jis nuolat flirtuoja su Maskva 
ir jis yra patraukęs dalĮ vokiš
kos opinijos savo pusėn—tiesio- 
giniems Maskvos -- Bonos dery
boms. Kita gi visuomenės dalis, 
ypač pabėgėliai, piktinasi Kroli 
pasisakymais ir reikalauja, kad 
Adenaueris jĮ atšauktų. Senis 
kancleris tyli, pabara savo pa
siuntinį, oficialiai paneigia jo 
žodžius, bet ir vėl leidžia jam 
grĮžti Į Maskvą. Gal tai kanclerio 
korta "jei jūs, sąjungininkai, ma
nęs nežiūrėsit, tai va, aš galiu 
apsieit ir be jūsų"...

Šiuo metu Dr. Kroli vėl iš
kviestas Į Bonną pasiaiškinti. Jis 
yra pasakęs, kad norint galutinai 
užbaigti Vokietijos bei Berlyno 
problemą, reiktų pripažinti Rytų 
Vokietiją kaipsuverenę respubli
ką, atsisakyti Berlyno Rytų Vok- 
jos naudai, ir pripažinti galutinu 
Vokietijos rubežium Oder -- 
Neisse liniją atsisakant Silezi
jos, Pomeranijos ir Rytprūsių.

SSSR siūlydama betarpias de-

Atvykusio iš Europos Valterio Banaičio pranešimas apie dabartinę būklę Lietuvoje, sutraukė gausų bŪrĮ 
Los Angeles lietuvių. Kovo 4 d. V. Banaitis drauge su p. Bačiūnais apleido Los Angeles lankyti kitų 
lietuvių kolonijų. Nuotraukoje būrelis losangeliečių palydėję svečius Į aerodromą. Nuotraukoje iš kai
rės: Pašakarnis, Mažeika, Valteris Banaitis, M. ir J. Bačiūnai, Žymantas ir Aleksandriūnas.

L. Kančausko nuotrauka

KONFERENCIJA, KURUI NERODOMA ENTUZIAZMO
šią savaitę Ženevoje, 

Šveicarijoje, prasideda 18 
valstybių anksčiau sutarta 
nusiginklavimo konferenci
ja. Konferencijai, kaip iš 
visų davinių matyti, jokia 
valstybė nerodo entuziazmo. 
Tik žinoma, kad komunisti
nių kraštų valstybės, diri
guojamos Maskvos, ruošia
si tik naujam propagandi
niam mūšiui. O vakarų val
stybės, neturėdamos visiš
kai vienodos pažiūros, grei
čiausia tik savais motyvais, 
bandys atsverti tą sovieti
nio stiliaus propagandą.

Pačių didžiųjų konferen
cijos dalyvių — JAV vals
tybės sekretoriaus D. Rusk 
ir Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministerio Gro- 
myko susitikimas nebus 
švelnus. Sovietų kariniams 
lėktuvams nuolat trukdant 
oro kolidoriais susisiekimą 
su Berlynu, bus pradėta nuo 
tos problemos narpliojimo.

rybas žino ką daro. Nuo jos 
vienos tepriklauso Vokietijos su
sijungimas. Po Prahos ir Buda
pešto Įvykių, Maskva aiškiai su
prato, kad Vakarai nesigriebs 
jėgos jokio krašto išlaisvinimui. 
Be to, Vokietija susitarus su 
Maskva, turėtų milžinišką rin
ką savo pramonės gaminiams.

Kol kas Adenaueris ir didžio
ji senesnės vokiečių kartos da
lis yra nusistatę prieš tokĮ su
sitarimą. Neapykanta bolševiz
mui yra stipresnė už visus kitus 
jausmus. Bet ką mano jaunesny
sis Vokietijos elementas, būsi- 
mieji šefai ir ministeriai -- ar 
jie sugebės ir norės atsispirti 
tam Chruščiovo miražui, šian
dien dar sunku Į tuos klausimus 
atsakyti.

. ■ *-■
nil

Ir nėra jokių davinių, kad 
sovietai tokio trukdymo at
sisakytų. Tat ką jau kal
bėti apie kitus didesnius 
klausimus, kuriems spręsti 
reikia parodyti daugiau ge
ros valios, negu, palyginti, 
šiam reikalui sutvarkyti.

Pesimistiškiausią, bet at
viriausią, ir tuo pačiu nuo
širdžiausią pažiūrą j tą kon-

ŽINIOS IS VISO PASAULIO

• Vakarų Vokietijos am
basadorius D-. Kroli, kaip 
praneša Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministerija, 
bus atšauktas ir tuo užbaig
ta nesibaigianti kontraver- 
sija, ardanti Vak. Vokieti
jos ir vakarų valstybių san
tykius.

• Gen. M. Taylor — pre
zidento karinis patarėjas, 
kovo 18 d. išvyksta dviem 
savaitėm susitikti su sąjun
gininkų vadovaujančiais ka
riais ir aptarti esamą būklę. 
Jis lankysis Paryžiuje, Bon
noje, Berlyne ir Londone.

• Venezueloje pagausėjo 
Castro stiliaus partizanu, 
norinčių nuversti vyriausy
bę. Taip pat sustiprintas ir 
jų gaudymas.

• Vakaru Vokietijoje šiais 
metais įvyko jau antra ka
syklų nelaimė, šį kartą 
Hecssen rajone žuvo 30 
angliakasių.

• Sovietu Sąjunga iš 
naujo įspėjo, kad ji nedel- 
sianti ir su Rytų Vokietija 
p a s i rašysianti separatinę 
taikos sutartį. ”Pravda” vėl 
apkaltino vakarų valstybes, 
kad jos nenorinčios greit 
spręsti Berlyno klausimo.

• Atlanto pakraštys nuo
N. Carolina iki Netv Yorko, 
kurį nesenai nusiaubė aud
ros ir su jomis sekęs potvi- 
nis, paskelbta federaline 
nelaimės vieta. Atstatymui 
bus suteikta 20 metu pasko- 
la iŠ 3r/r.

• Prie Alžiro ir Tuniso 
sienos iš naujo įvykusi arti- 
lcri'os kova tarp prancūzų 
kariuomenės ir sukilėlių, 
laikoma ateinančios būsi- 
sutarties paskutiniu ma
nevru. Gerai informuoti 
sluoksniai pranešinėja, kad 
paliaubos bus paskelbtos 
dar šis savaitę.

• JAV ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė naują kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį, 
kuri buvo pasibaigusi pra
ėjusiu metų gruodžio mė
nesi. Taigi ir toliau bus kei

ferenciią, o taip pat ir ato
minių reikalu gvildenimą 
susirenkant JAV, Sovietų 
Sąjungos ir Anginos užsie
nio reikalų ministeriams, 
pareiškė De Gaulle. Bet, 
reikia laukti, kad kai pasi
baigs šioji kalbu ir propa
gandos konferenciia. tokios 
pat nuomonės bus ir kitos 
vakarų valstybės.

čiamasi menininkų pasiro
dymais, mokslo, žemės ūkio 
ir pramonės specialistų ke
lionėmis.

• JAV atstovų rūmų na
rių skaičių iš 435 norima 
pakelti iki 438. Projektas 
yra pasiųstas teisių komi
tetui.

• Knin Gynybos Departa
mentas yra nrsne§es senato 
komitetui. 227 JAV kariai 
nuo 1954 metu vra patekę į 
sovietu rankas. Patiekimo 
pi’iežnstvs nenurodytos.

• Kuba paskutiniu metu 
iš Sovietų Sąjungos gavo 
keletą naujų žvalgybos ir 
krantų apsaugos laivų, 
ginkluotų stipria kovos ug
nim.

ROOSEVELTO REZOLIUCIJA 
LIETUVOS BYLOS REIKALU

Tautose, priverčiant so- 
pasitraukti iš Pabaltijo 
ir sugrąžinant visus tų 
tremtinius ir kalinius iš 
ir kalėjimų Rusijoje. Be

JAV kongreso atstovas James 
Roosevelt Įnešė 1902 m. vasario 
26 d. Į Atstovų Rūmus naują- 
rezoliuciją (II. Con. Res. 439) 
Pabaltijo kraštų reikalu.

James Roosevelt yra buv. 
JAV prezidento F. D. Roosevelt 
sūnus, jo distrikte gyvena ne
maža lietuvių, latvių ir estų. Jo 
distriktas yra Los Angeles 
miesto pietinėje dalyje.

Savo rezoliucijoje James Ro
osevelt reikalauja Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bylą iškelti Jung
tinėse 
vietus 
kraštų 
kraštų 
Sibiro 
to, rezoliucijoje reikalaujama 
pravesti laisvus rinkimus Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje Jung
tinių Tautų priežiūroje.

Rezoliucijos reikalu kreipėsi 
Į kongresmaną James Roose
velt Los Angeles lietuvių vei
kėjai. Už ŠĮ žygĮ kongresma
nas Roosevelt nusipelnė visų lie
tuvių didelės padėkos. Visi geros 
valios lietuviai turėtų jam 
parašyti nors po trumpą padė
kos laiškutį. Rašyti: The Hono- 
rable James Roosevelt, House 
Office Building, Washington 25, 
D. C.

(it)
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PUOLIMAS Būry PASISEKĘS, JEI...
Dirbau ten, kur mačiau, kad reikia darbininkų...

Juozo Jurevičiaus visuomeninio darbo sukaktuvių proga
Aštuonios dienos prabėgo nuo 

to laiko, kai vokiečiai netikėtai 
puolė amerikiečių pozicijas Ar
dėnuose, Dešimt tūkstančių ame
rikiečių jau pateko Į nelaisvę. 
Manteuffel tankai, nežiūrint a- 
merikiečių pasipriešinimo, to
liau judėjo Į priekį. Hitleris bu
vo jsakęs pasiekti Meuse bet 
kokia kaina. Eisenhoweris, gel
bėdamas padėtį, pasiuntė visus 
savo rezervus, bet jam reikėjo 
dar kelių dienų, kad sustiprintų 
atsitraukimo litai ją.

Bastogne mieste gen. Mac Au- 
liffe vyrų eilės kas valandą re
tėjo. Bostogne vardas, iki to 
laiko mažai kam žinomas, tapo 
garsus pasaulyje.

Bet pergalė dar nebuvo pa
svirusi nė | vieną pusę.

Žiema buvo ypatingai šalta ir 
Bastogne apgultiems amerikie
čiams gruodžio 23 - 24 naktis 
buvo didelė kančia. Sušalę, jie 
džiaugėsi patekančia saule, tryp
dami vietoje, kad sušiltų atšalu
sias kojas.

Horizonte jie išgirdo lėktuvų 
ūžėsį. Virš jų galvų praskrido 
naikintuvai su baltomis žvaigž
dėmis. Viltis grįžo visiems, kad 
gal dar pavyks išsikapstyti.

Vokiečiai galėjo lengvai pra
laužti prie Bastogne amerikie
čių pozicijas ir paimti nelais
vėn 20,000 vyrų, bet jie turėjo 
kitą tikslą — paimti Baraąue 
-de-Fraiture, netoli Vielsalm, 
svarbiame kelyje į Belgiją. Ant
roji vokiečių šarvota divizija tu
rėjo užimti šį mazgą ir verž
tis plačių keliu Į Liege.

•
Pas vokiečius jau nebebuvo 

optimizmo, kaip pirmomis die
nomis. Benzinas jau buvo sunor-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOI 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. VVHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ................5th. 4.98
4. M ARTINI 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. KI.JAFA vynas..........................5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

JI O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

muotas. Jų didžiausias priešas 
dabar buvo jų pačių intendantū
ra.

Hasso von Manteuffel paskam
bino Hitlerio štabui.

--Laikas bėga, -- sakė jis, -- 
o Brandenberger nepakankamai 
pirmyn pažengė, kad pridengtų 
mano kairįjį šoną. Kiekvienu mo
mentu aš laukiu stipraus priešo 
puolimo iš pietų. Dar šį vakarą 
praneškite man, ko Fuehreris 
nori. Atėjo momentas pakeisti 
mūsų planą. Aš negaliu vienu ir 
tuo pačiu laiku judėti Meuse kryp
timi ir paimti Bastogne.

--Fuehreris bus nepatenkin
tas, -- atsakė nerimaudamas 
Jodl.

—Bet tai tiesa. Daugiausiai ką 
mes galime padaryti, tai pasiekti 
Meuse. Mes perdaug ilgai už- 
gaišome prie Bastogne ir prie
šas, be abejojimo jau įsitvirti
no kitoj upės pusėje.

Bet Fuehreris niekad neatsi
sakys nuo savo plano paimti Ant
verpeną !

--Dar galima būtų laimėti — 
aiškino Manteuffel, -- jei būtų 
vykdomas šis siūlomas planas: 
aš kelsiuos į šiaurę šiapus Meu
se ir mes apsupsime visus ame
rikiečius rytuose nuo upės,

Jodl nesutiko su šiuo pasiūly
mu, bet Manteuffel spyrėsi.

--Duokit man pastiprinimų. Aš 
paimsiu Bastogne, pasieksiu 
Meuse ir pasikelsiu į šiaurę...

-.-Gerai, -- pagaliau pasakė 
Jodl. -- Aš pakalbėsiu su Fueh- 
reriu.

Tą Kalėdų išvakarę Bastognej 
buvo ramu.

Savo štabe gen. Mac Auliffe, 
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išvargęs nuo nemiegotų naktų 
telefonu kalbėjosi su VIII kor- 
po vadu gen. Troy Middletonu.

--Geriausią Kalėdų dovaną 
mums padarysite, rytoj atsiųs
dami pastiprinimus.

—Aš žinau, aš žinau...
Pusketvirto tūkstančio civilių, 

kurie buvo užblokuoti mieste, 
įsitaisė rūsiuose praleisti nau
ją naktį. Susispaudę šimtais 
drėgnuose ir šaltuose rūsiuose, 
bandė viens kitą sušildyti. Toks 
gyvenimas buvo sunkus seniams, 
kurių vieni numirė, kiti išėjo iš 
proto.

Štabe kareivis, ant sienos že
mėlapio daręs paskutinius atžy- 
mėjimus, didelėmis žaliomis 
raidėmis užrašė: "Linksmų Ka
lėdų".

Tuo metu apie 1 valandą nak
ties, abiejose pusėse vyko dvi 
operacijos. Sekant Montgomery 
įsakymą, 82-oji orinė divizija, 
vadovaujama gen. Gavino, trau
kėsi į šiaurę, kad sutvirtintų 
frontą. Kitoj pusėj vokiečių di
vizija, vadovaujama Peiperio, 
pritrukusi municijos ir benzino, 
taip pat traukėsi. Tačiau vaka
ruose 2-oji šarvuota amerikie
čių divizija ruošėsi pulti Celles, 
kur Harmono divizijos tankai bu
vo pasiruošę kautynėms.

Auštant visi vokiečių tankai 
atidengė ugnį, nes Hitlerio ofen
zyvos pasisekimas turėjo čia būti 
išspręstas.

*
Prieš pietus Omar Bradley 

nuskrido į Olandiją pasimatyti 
su Montgomeriu, kad įtikintų 
maršalą pradėti puolimą šiau
rėje.

Matydamas olandus šventadie
niškai pasipuošusius, jis nuste
bęs paklausė:

--Kas šiandien čia darosi?
—Kalėdos, generole.
Montgomery jį nuoširdžiai pri

ėmė nedideliame namely, kur 
buvo įsitaisęs savo štabą.

--Aš tikiu kad, galėčiau pra
siveržti iki Bastogne, — pasakė 
Bradley. -- Bet negaliu eiti to
liau be pastiprinimų ir jei ne-? 
bus vykdomas puolimas šiaurė
je.

--Šiuo momentu aš negaliu 
pradėti ofenzyvos, — atsakė 
Montgomery. -- Aš dar laukiu 
stipraus priešo puolimo. Kada 
vokiečiai bus pailsę, tada aš 
juos pulsiu.

Jie persiskyrė nuoširdžiai, 
kaip ir susitiko, bet Bradley li
ko nusivilęs.

Berlyne, Hitlerio štabe, vo
kiečių generolai diskutavo "Reino 
sargybos" plano pasisekimą.

--Mums reikia į dalykus pa
žiūrėti taip, kaip yra. Mes ne
galime persikelti per Meuse, 
--aiškino Hitleriui generolas 
Jodl.

Antroji šarvuota divizija buvo 
pavojuje. Apsuptas ir palikęs 
medžiagą. Peiper išsigelbėjo tik 
per stebuklą. Pattonas atidarė 
platų koridorių iki Bastogne. 
Bendrai, visame fronte vokie
čiai traukėsi ar dar laikėsi, 
bet jokiu būdu nebesiveržė pir
myn.

Hitleris išklausė kiekvieno 
planą ir kai visi baigė kalbėti, 
pasakė:

--Mes susilaukėmekeletosne
pasisekimų, nes mano planas ne
buvo paraidžiui įvykdytas. Bet 
niekas dar nežuvo. Model dar

Kai vieną speiguotą ir šaltą 
naktį tvoros spragėjo ir šaudė, 
o apsišarmoję medžiai sidabru 
blizgėjo, Meškalaukio kaime, Jo
niškėlio valsčiuje, Jurevičių šei
moje pirmuojubalsu suklykė nau
ja gyvybė — mažasis Juozukas. 
Sausio trisdešimtoji kaip tik buvo 
bebaigianti savo valandas.

Vaikis augo sveikai, nes juk 
kviečių žemėje pieno upės teka, 
o pasmailėžavimui bitės medaus 
prineša.

Lietuvos Nepriklausomybę su
tiko žąsis ganydamas, nes tokiam 
ponaičiui, kuris po laukus vaikš
to knygą pasiėmęs, negi duosi 
arklį važinėti. Vadžioms reikia 
dviejų rankų, o ne žąsies plunks
nos.

1930 metais gulėdamas darži
nėje ir pro pastogę žiūrėdamas 
į žvaigždyną galvojo apie ateitį 
ir svajingus planus. O kai kri
to žvaigždė, galutinai nutarė — 
reikia mokslus baigti.

Tų metų rudenį įstojęs į Vy
tauto Didžiojo Universiteto eko
nominį skyrių, pradėjo dirbti Fi
nansų ministerijoje. Dienos me
tu darbas įstaigoje, o vakarais 
studijos.

Nuplėšęs kelis kalendoriaus 
metus sėdo rašyti diplominį dar
bą: Prekybinės teisės kons
pektas, kuris 300 puslapių didumo 
buvo išleistas rankraščio tei
sėmis.

Gabumai pareigingumas, darb
štumas atnešė vaisių ir buvo 
paskirtas referentu. Gerbė ir 
mylėjo jį bendradarbiai už nuo
širdų draugiškumą. Pats dirb
damas daug ir sąžiningai, to 
paties reikalavo ir iš savo ben
dradarbių.

MEILE SAVO TĖVIŠKEI

Gera vasaros atostogų metu 
pabraidžioti po marias, ar pasi
maudyti. Baltijos jūroje prie Pa
langos, bet geriausia jas praleis
ti savo tėviškėje. O Juozas savo 
tėviškę ypatingai mylėjo.

Jei ankstyvoje jaunystėje 
pamėgęs raštą ir mokslą po 
laukus švaistėsi su knyga ran
kose, tai dabar grįžęs atostogų 
skrybėlę numesdavo į svirną ir 
pasivilkęs baltos drobės marški
nius griebdavo dalgį ir... valio, 
šieneli mano...

Kaimui vasarą reikia darbi
ninkų, o ne šlipsuotų ponaičiu
kų, sakydavo jis. O kai ateida
vo subatvakariai, ak tas pasiutęs 
biržietiškas alus ir balta saldi 
putelė... skambėdavo dainos iki 
rytmetėlių. O koks gražumas 
tų joniškėliomergaičių--užsau
lę skaistesnės, už midų mei
lesnės.

Ne vien dainai ir nakties mė
nesienos grožiui Juozas skyrė 
savaitgalius. Jis padėdavo jau
nimui ir visuomeniniame darbe.

Čia buvo surasta ir išrinktoji 
mergužėlė. Beliko tik sumainyti 
žiedelius.

Ak, liko ji tenai, liko Mūšos ir 
Mažupės upelės, liko piliakal
niai ir žvaigždėtos naktys...

MOKYTOJAS-VISUOMENINKAS

Tremtis pašaukė naujoms pa
reigoms, ant stiprių ąžuolo pečių 
užkrovė visuomenines pareigas.

Tik atsikėlęs J Wuerzburgo 
stovyklą ir nespėjęs nė kojų ge
rai sušilti, buvo išrinktas į ko
mitetą, aktyviai dalyvaudamas 
stovyklos administracijos darbe.

Žmonės vertė valdžias,o vald
žios neklausė žmonių, rinkimai 
sekė po rinkimų ir keitėsi ko
mitetai, bet Juozas vis buvo pra
šomas eiti valdžion ir buvo ren
kamas ir perrenkamas. O ir pa
reigos buvo atsakingos, vis jį 
kišdavo į ūkio vadovus. Visiems 
ką nors reikia, visko trūksta, 
o ir tų gėrybių nebuvo per dau
giausia, kad visų prašymus pa
tenkintum. Bet jis gebėjo, nes 
turėjo taurią aukštaitišką šir
dį- 

gali persikelti per Meuse, jei 
Brandenberger susiras lygsva
rą pietuose, jei mes paimsime 
Bastogne, jei Manteuffel ir 
Dietrich sunaikins priešą Meuse 
kilpoje. Aš noriu tuojau pat tri
jų naujų divizijų, arba mažiau
siai 25,000 vyrų, papildymui Ar
dėnuose.

Jis dar nebuvo atsisakęs nuo 
savo svajonės.

(Pabaiga kitame numeryje).

VYTAUTAS KASNIUNAS

Reikia pagalbos Raudonajam 
Kryžiui, kas padės — kviečia
masi Juozą. Ailės ir kitų vi
suomeninių darbų: -- Jurevičiui 
krauna, o jis veža vežimą.

Steigiasi gimnazija, trūksta

JUOZAS JUREVIČIUS 

mokytojų. Jis ir čia padeda, tam
pa mokytoju. Gimnazija didelė, 
reikia pavaduotojų, inspektorių, 
bet tokių, kurie turėtų visų mo
kytojų pasitikėjimą, nes jie pa
tys juos iš savo tarpo renka. 
Ir mes matome jį einant inspek
toriaus pareigas.

Mokiniai naują mokytoją pa
milsta, nes jis tikras širdies 
pedagogas. Ir dabar dar kitur 
gyveną buvę jo mokiniai nepa
miršta tu gražiųjų mokyklinių 
dienų ir rašo jam laiškus, o 
Chicagoje gyveną noriai susitin
ka ir pasikalba.

Visuomeniniame darbe Juozas 
pradėjo reikštis gana anksti 
Joniškėlyje, Biržuose, Kaune. 
Tėvai ir broliai, o ir garsieji 
Joniškėlio partizanai, dalyvavę 
Nepriklausomybės kovose, jo 
širdin uždegė tautiškos veiklos 
meilę. Vėliau jis dirbo Tauti
ninkų Sąjungos centre, eidamas 
instruktoriaus pareigas, o Chi
cagoje gyvendamas buvoALTau- 
tinės Sąjungos Vyr. valdybos 
spaudos ir informacijos komisi
jos nariu, tokias pat pareigas ei
damas ir ALT S-gos Chicagos 
skyriuje.

SPAUDOS DARBAS
Spaudos darbe pažįstame iš Ju

revičiaus pavardės ir Jūrelės 
slapyvardės.Pasirašo inicialais, 
gimtosios tėviškės vardu ir kt. 
Aktyviai bendradarbiaudamas 
spaudoje, turi surinkęs įdomios 
medžiagos ir paruošęs eilę il
gesnių straipsnių. įdomus jo ve
damas ekonominio gyvenimo 
dienynas. Nors mes esame įpratę 
sakyti, kad ekonomistai rašo sau
sai, bet jo stilius gyvas, leng
vai skaitomas.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

§1/Qf MOKAME UŽ BONU 
Zw TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN. 

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

sekretorius
tlshop 2-1397

Juozo asmenį gražiausiai pa
vaizduoja vieno buvusio kolegos 
mokytojo atestacija, kada Wuerz- 
burgo gimnazijoje įvyko eilė 
nesusipratimų. Štai ji:

"Mokyklos inspektorius J. Ju
revičius yra pareigingas, mėg
stąs darbą, pasiimtas pareigas 
atliekąs sąžiningai. Kuklus ir 
santūrus. Neteko matyti jo supy
kusio, besikarščiuojančio. Tole
rantingas ir pakantrus. Sprendi
mus daro rimtai apgalvojęs. 
Mėgsta išklausyti kitų nuomones. 
Iš-mokinių reikalauja daug, bet 
reikiantiems pagelbos visados 
padeda, nesigailėdamas darbo ir 
pastangų. Mokiniųorganizacinėje 
veikloje objektyvus, niekam ne- 
įtaigojąs savo nuomonės. Vengia 
nesusipratimų kolegų tarpe, o 
tarpe besikivirčijančių laikosi 
nuošaliai. Viską daro, kad 
tik būtų išlaikyta ramy
bė, ir drausmingumas. Nemėgsta 
pataikauti ir pataikaujančių".

Mums belieka pridėti tik, kad 
jis yra labai draugiškas, malo
naus būdo.

BOSTON

IZ. VASYLIUNO KONCERTAS

Šeštadienį, kovo 17 d. 8:30 
vai. vakare, Jordan Hali salėje, 
Bostone, Mass., smuikininkas I- 
zidorius Vasyliūnas duoda kon
certą. Fortepijonu palydi Vytenis
M. Vasyliūnas. Programoje John 
Bavicchi smuiko sonatos.

John Bavicchi yra bostoniŠkis 
amerikiečių kompozitorius, di
delis lietuvių prietelius, parašęs 
net lietuviškų dainų Stasio Sant- 
varo žodžiams. Jis prieteliškai 
palaiko bei padeda lietuvių muzi
kams Bostone. Jo kūryba gyva, 
įvairi bei spalvinga, pilna po
lėkio, išraiškos kupina, įdomi 
pasiklausyti.

Reikia tikėti, kaddidžiojoBos- 
tono lietuviai nepraleis progos į- 
vertinti kitų mums rodomą prie
lankumą ir gausiai ateidami į 
šį koncertą parodys savo susi
domėjimą John Bavicchi kūry
ba. Kartu parems savo smuiki
ninko drąsų ryžtą išeiti į Bos
tono viešumą su amerikiečio kū
ryba.

Visi kviečiami atsilankyti. Bi
lietų kainos po 2 ir 1 dolerį. 
Moksleiviams specialūs bilietai 
po 75 ir po 50 centų. Kainos 
prieinamos, kad tik padengus 
koncerto išlaidas, kurios nėra 
mažos. Bilietų galima gauti sa
lės kasoje, taip pat pas J. Vai
čaitį -- Siuntinių kontoroje, pas 
Minkus -- gėlių ir dovanų par
duotuvėje, ir pas O. Ivašklenę 
--Baldų krautuvėje.

Koncerto programa užtruks tik 
vieną valandą.
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Reikia gerų galvų ir 
šviesių akių...

Vasario 27 d. Drauge atspaustas vedamasis: "Altą 
sustiprins būtinos reformos”. Perskaičius minėtą veda
mąjį yra ko susimastyti. Susimastyti ne dėl to, kad 
straipsnis gražiai parašytas, bet kad suskaičiuota, kiek 
per paskutinį dešimtmetį Altas bereikalingai išleido pini
gų. Kad tos išlaidos nepateisino atliktų darbų ir pan.

Kadangi vedamojo autorius žinomas žurnalistas, ra
šytojas, visuomenininkas, keletos knygų autorius, tat 
reikia stebėtis, kodėl tik šiandien, o ne prieš dešimtį me
tų, išdrįso pakelti balsą prieš Alto vykdomojo komiteto 
diktatūrinius ir savanaudiškus veiksmus?

žinoma, geriau vėliau, negu niekad. Taip ir šiuo at
veju. Tik norėtųsi paklausti gerbiamo autoriaus, kodėl 
prieš keletą metų taip neparašėte ? Nesinorėtų tikėti, kad 
tų negerovių Alte nematėte ir apie jas neskaitėte? Juk 
tautinės minties žmonės per savo spaudą rašė per visą 
paskutinį dešimtmetį, kad Alte reikalingos reformos. Kad 
lietuvių visuomenės suaukoti laisvinimo darbams pinigai 
sunaudojami neracionaliai, neproduktingai, dažnai be 
tikslo ir reikalo, o vien tik asmeniškais išskaičiavimais, 
Visokios kelionės, administracijos išlaidos ir kita suėdė 
didžiules sumas pinigų, o tuo tarpu kultūriniams reika- 
lams paremti nerasdavo nei cento. Jeigu kartais ir pa
skirdavo, tai tik našlaitės skatiką.

šioje vietoje noriu trumpai priminti Alto Chicagos 
skyriaus veiklą, šį skyrių sudaro keturių grupių atstovai. 
Nuo kiekvienos grupės po 8 atstovus, šis skyrius daugiau
sia surenka aukų laisvinimo darbui.

Per paskutinį dešimtmetį šiame skyriuje verda poli
cinė košė, nesutarimas. Kodėl? Trijų grupių atstovai: 
katalikai, socialistai ir sandariečiai prieš tautininkų gru
pės žmones. Viso tų trijų grupių atstovai taip sutaria, 
kaip vienos motinos vaikai. Bat objektyvus praeities ver
tintojas ten visad ras gausybę pasiūlytų planų, referatų 
įvairioms temoms, kaip tautinės minties žmonės galvojo 
tą ar kitą reikalą tvarkyti. Kaip paremti vieną kitą kul
tūrinį darbą ar politinį ėjimą. Pav., išleisti anglų kalba 
gerą informacinį leidinį apie Lietuvą, kurio iki šios dienos 
neturime.

šiems ir panašiems reikalams jie siūlydavo, kad iš 
surinktų aukų dalis pinigų liktų Chicagos skyriaus kasoje. 
Prieidavo prie balsavimo ir visa ’troika” pasipriešindavo, 
klausimą palaidodavo, o pinigus pervesdavo į vykdomojo 
komiteto kasą.

Taip ši kova vyksta jau daugiau, kaip 12 metų, šiais 
metais Chicagos skyriui vadovauja katalikų grupė. Pa
žiūrėsime, kur surinktus pinigus nuvairuos.

Tautininkai ir šiandien tą pati tvirtina, kad Altas 
turi remti ir mūsų kultūrinius bei visuomeninius reikalus, 
štai vienas žmogus — dr. A. Nasvytis surašė ir savo 
iniciatyva surado leidėją B. Armonienės išgyventiems at
siminimams. Knyga turi ne’kainuoinmos vertės. Ją galė
jome įteikti ir JAV prezidentui. Ji tinka ir kitiems poli
tinio gyvenimo vairuotojams. Bet tik reikėjo pabandyti 
užkalbinti, kad šią knygą išleistų Altas. Būtų jvvkę visą 
eilė posėdžių, kali ų, ginčių, o knyga taip ir nebūtų išvy
dusi dienos šviesos.

Prisiminkime ir Kųchel-Lipscomb rezoliuciją. Kiek 
jos iniciatoriai ir visi rėmėjai buvo pajuokti ir iškone
veikti Alto sekretoriaus laikraštyje, žmonės, kurie rim
tai dirba ir supranta momento svarbumą, tampa pajuokos 
objektais. Alto sekretorius susiriesdamas sako, kad tas 
darbas nereikalingas, kad Kongrese nenraeis, kad ardoma 
vienybė ir t.t. Alto sekretorius nemėgsta tokių žmonių 
ii* jų darbų, kurie griauna vykdomo:o komiteto laiko dul
kių apneštą laisvinimo namelį, po kuriuo jau 20 metų ra
miai ir patenkinamai šildosi.

Antra, kuriant Lietuvių Bendruomenę, kiek Alto se
kretorius ir iždininkas prirašė neigiamu atsiliepimų bei 
pasisakymų ne tik dėl pačios Bendruomenės, bot ir kai 
kurių veikėjų. Net po Washingfono kelionės Alto iždi
ninkas bendruomenės veikėjus pavadino "'vyrukais”, ku
rie ardo laisvinimo darbą. (Sandara. 2-23-62 m.).

Labai gaila, kad esamu negerovių taip ilgai Draugas 
nematė. Bet reikia džiaugtis, kad pagaliau daug kam jau 
seniai žinomi reikalai paaiškėjo. Nuostoliu n°r tą laiką 
tikrai daug padarvta. nes toki rimtesni dnr’ ai nedirbti. 
Užsiimta tik rezoliucijomis >>• nasivnž.ifėiimais. Iš tu su
mų, kurios per 20 metų subėgo į Alto kasą, buvo galima 
daug ka nuveikti ir padaryti.

Gyvename permainingus laikus. Lietuvai laisvinimo 
keliai išgrįsti netašytais akmenimis. Reikia šviesių ir 
gerai jžiūrinčių akių, o taip nat ir geru gaivu, kurios su
gebėtu laiku ir vietoje paduoti reikiamą ženklą ir tarti 
uždegantį žodį. J. Jurevičius

TARP MOSU KALBANT
GALĖJO IR BLOGIAU 

BOTI!
Po lietuvių delegacijos 

Baltuosiuose Rūmuose apsi

lankymo, pasipylė visokios 
kritikos dėl delegacijos su
darymo ir audiencijos pra- 
vedimo. Atrodo, perdaug 
jau mūsų veikėjai kritikuo-

NIKITA CHRUŠČIOVAS: KA PAMIRŠAU PASAKYTI 
KOMPARTIJOS XXII SUVAŽIAVIMUI m

Didžiai pavargęs nuo daugybės darbo besiruošiant 
22-jam TSKP suvažiavimui ir nuo pareigų, kurias tuo 
pačiu metu jam teko atlikti, kaip vyriausybės galvai, N. S. 
Chruščiovas giliai užmigo. Užmigo ir sapnavo, kad jis 
sušaukė nepaprastą posuvažiaviminį partijos aktyvą ir, 
pasakė šią kalbą. Amerikos Darbininkijos Sąjungos, tai 
yra, visų profesinių sąjungų federacijos (AFL-CIO) biu
letenio Free Trade Union News redakcija tą "sapnuotą 
kalbą” surašė ir paskelbė 1962 metų sausio mėnesi. Čia 
perspausdinamas jos vertimas.

(Tęsinys iš 29 nr.)

Kai kurie iš jūsų gal būsit 
pritrenkti šių mano reveliacijų 
apie save patį. Kai kurie gal net 
susirūpinsit, kad kapitalistiniai 
priešai gali pasinaudoti tomis 
reveliacijomis. Jau ir dabar kai 
kurie mūsų tarybinės santvarkos 
kritika kaišioja į akis priekaištą, 
esą mūsų kolektyvistinė visuo
menė išvystė brutalesnį ir des
truktyvesnį asmens kultą, negu 
bet kuri beatodariškiausio kapi
talistinio individualizmo šalis. 
Tie komunizmo priešai kartoja, 
kad mūsų visuomenėn asmens 
kultas esąs neatskiriamai įau
gęs, tuo pačiu metu mūsų visuo- 
meninę santvarką šmeižikiškai 
vadindami totalistine tironija, 
kuri, anot jų, neišvengiamai rie. 
danti j vieno diktatūros viršū
nėje sėdinčio asmens despotizmą.

Tie akyplišiški pažangios mū
sų santvarkos šmeižikai tvirtina, 
kad tokio asmens kulto esą nei 
išvengti negalima, nepaisant 
tvirčiausių pasižadėjimų iš mū-

jami. Gal ir buvo ne visai 
taip, kaip reikia, bet juk 
galėjo ir daug blogiau bū
ti...

P a v y zdžiui, dejuojama, 
kad ALT tik keletą kitų at
stovų įsileido. Argi geriau 
būtų buvę, jei vien tik ALT 
visus mus būtų reprezenta
vęs?

Nurodoma, kad rezoliuci
ja buvo perrašyta net tris 
kartus, bet žinant mūsų ga
bumus viską savaip ištaisy
ti, juk buvo galima laukti 
keliolikos korektūrų.

Kažkas įkyriai vis mirti 
tokį niekniekį, kaip neturė
jimą rezoliucijos kopijų di
džiosios spaudos atstovams 
tuojau po audiencijos. Esą, 
tuo nebuvo išnaudota proga 
plačiai paskelbti rezoliuci
jos mintis. Sakau, tai irgi 
niekis. Gerai, kad nors pats 
prezidentas vieną kopiją 
gavo.

Daromas didelis dalykas, 
kad net vykstant į preziden
tūrą, dar buvo ginčijamasi 
dėl rezoliucijos teksto. Man 
atrodo, kad vistiek laimin
gai išėjo, nes taksio vairuo
tojas nuvežė į reikiamą vie
tą, o ne į artimiausią da
boklę. Juk jis galėjo gi pa
manyti, kad čia kokie šposi
ninkai juokus krečia prašy
dami vežti pas Amerikos 
prezidentą.

Nors ir buvo bartas!, bet 
nuotraukoje visi labai rim
tai išėjo. Man tik nepatiko 
kažkokia neaiški, lengva 
šypsena prezidento veide.

Dėl P. Grigaičio kalbėji
mo, vietoje V. Adamkavi- 
čTaus, tai ir aš nepasitikė
čiau tokiais jaunais, vos 
prieš 12 metų j šią "kontrę” 
atvykusiais vyrukais. Ko- 
dėl gi jie turi geriau angliš
kai kalbėti, negu P. Grigai
tis kalba.

Viską susumavus tikrai 
parodyta, kad mes esame 
"kovojanti tauta”. O tai tu
rėjo patikti J. F. Kenedžiui, 
nes gi ir airiai čia plačiai 
yra žinomi, kaip ”Fightirig 
Irish”.

Tik rengiantis kitų metų 
audiencijai, reiktų paprašy
ti, kad ji įvyktų didžiojoje 
senato salėje, kad ten galė
tų tilpti visų mūsų partijų, 
organizacijų, sąjungų, cho
rų, tautinių šokių grupių 
bei ratelių vadovai, o taip 
pat ii- save veikėjais skaitą 
tautiečiai.

Tadas Mickus 

sų centro komiteto vadovo pu
sės. Savo šlykštiems šmeižtams 
patvirtinti, tie buržuaziniai cini
kai cituoja net Stalino pasižadė
jimus, pasakytus Kominterno 
vykdomojo komiteto amerikinei 
komisijai 1929 metų gegužės 6 
dieną, kur Stalinas sakė, kad 
"stalinistų” nėra ir neturi būti. 
Savo pozicijai paremti, jie eina 
net tiek toli, kad kartoja Stalino 
žodžius, 1929 metų gegužės 14 
dieną pasakytus Kominterno 
vykdomojo komiteto prezidiu
mui:

"Rusijos bolševikai būtų su
griovę visą revoliucijos reika
lą, jeigu jie nebūtų mokėję 
suderinti paskirų draugų va
lios su daugumos valia, jei ne
būtų mokėję veikti kolektyviš
kai ... Sugebėjimas veikti ko
lektyviškai, pasiryžimas pa
skirų draugų valią priderinti 
prie kolektyvo valios, štai ką 
mes vadiname tikru bolševiki
nių vyriškumu. Nes be tokio 
vyriškumo, be sugebėjimo nu
galėti, jei norit, paskiro as
mens išdidumą ir paklusdinti 
asmens valią kolektyvo valiai, 
be šitų savybių, negali būti 
kolektyvo, negali būti kolek
tyvinio vadovavimo, negali 
būti komunizmo”.

Tokiems pasipūtėliams buržu
aziniams gudruoliams, kurie sa
ko, kad mano pasisakymai prieš 
asmens kultą tiek pat verti, kiek 
ir Stalino, mano atsakymas tik 
vienas: nubuskit iš kliedėjimų! 
Susipažinkit nors trupučiuką su 
didžiuoju neklaidinguoju lenini
nio dialektinio materializmo 
mokslu! Tik tada jūs galėsit 
kelti tokius klausimus tinkamoj 
moralinėj šviesoj, apsaugojan- 
čioj nuo buržuazinių iškraipymų. 
Jei jūs tikrai suprastumėt ir 
remtumėt mūsų lenininę siste
mą, jūs tokio klausimo niekad 
nekeltumėt, ir jūs matytumėt, 
kad mūsų geležinė proletariato 
diktatūra yra daug aukštesnė 
demokratijos forma, negu ta jū
sų parlamentinės demokratijos 
daugiapartinė sistema.

šiandien net ir akliausias 
mūsų priešas gali matyti, kad 
mes jau esame nebe toji Tarybų 
Sąjunga, ką buvo pirmutiniais 
porevuliciniais metais. Mes jau 
seniai savo trumpas kelnaites 
pakeitėm savo tėvų kelnėmis. 
Mes, jūs ir aš, būtumėm tikri 
seiliai, jei nesididžiuotumėm sa
vo tėvais.

Ne vaizduotės prasimanymas
Aš esu Ministrų Tarybos pir

mininkas. Aš esu atstovas mano 
didžiosios partijos, komunistų 
partijos, kurią sukūrė Leninas, 
partijos, kuri vadovauja darbo 
žmonių klasei, kuri brandina ko
vos vaisius, atstovas Lenino par
tijos. Aš, kurs esu centro komi
teto narys nuo 1934 metų — 
daugiau kaip 27 metai, ir polit- 
biuro narys nuo 1939 metų 18-jo 
suvažiavimo — aš nebijau jums 
pasakyti, kad mano Stalino šlo
vinimas nebuvo tik vaizduotės 
prasimanymas. Jis buvo įsišak
nijęs realybėje mano giliai in
tymių vadovybinių santykių su 
juo, ypač Ukrainos reikalų at
žvilgiu, kai buvau Ukrainos 
centro komiteto sekretorium nuo 
1938 iki 1949 metų. Man teko 
artimai bendrauti su Stalinu vi
soje eilėje jo neteisėtų ir nusi
kalstamų veiksmų Ukrainoje ir 
kitur, kuriuos aš žinojau ir ku
riuos vykdžiau su visišku bolše
vikiniu pasišventimu, atsakingu
mu ir marksistiniu - leninistiniu 
supratimu.

Savo galutinėse pastabose 
22-jame suvažiavime aš paminė
jau faktą, kad net Stalinui mi
rus buvo sunku išaiškinti tokius 
klausimus, kaip klausiniai, kas 
atsakingas už nužudymą Kirovo, 
Jakiro, Tuchačevskio, Ordžoni- 
kidzės ir daugelio kitų įžymių 
partijos ir valstybės vyrų, žu
vusių nekaltai. Aš, atsimenu, sa
kiau suvažiavimui: "kaip sunku 

buvo išaiškinti tokius klausimus, 
kai centro komiteto prezidiumo 
buvo tokių žmonių, kurie patys 
buvo nusikaltę piktnaudžiavimais 
ir masinėmis represijomis. Jie 
(Molotovo, Kaganovičius ir kt.) 
priešinosi viskam, kad demas
kuotų asmenybės kultą, ir vėliau 
griebėsi kovos net prieš patį 
centro komitetą”.

Toj pačioj kalboj suvažiavime, 
spalio 27 dieną, 1961 metais mi
nėjau ir draugo Šelepino kalbą, 
kuris papasakojo, "kaip buvo 
sunaikinti geriausi partijos ir 
armijos komunistai... Reikia 
pažymėti, kad draugas Jakiras 
savo laiku Stalino buvo labai 
gerbiamas. Galima pridurti, kad 
prieš pat sušaudomas Jakiras 
sušuko: Tegyvuoja partija! Te
gyvuoja Stalinas! Jis taip stip
riai tikėjo partija ir Stalinu, jog 
negalėjo net prisileisti tokios 
minties, kad neteisėti veiksmai 
būtų galėję būti vykdomi sąmo
ningai”.

Draugai, prieš nušviečiant 
ryškiau tuos nusikaltimus, ypač 
Jakiro nužudymą, leiskit man 
pakartoti, ką sakiau 22-jame su
važiavime: "Mūsų pareiga iš
tirti tos rūšies bylas, susijusias 
su panaudojimu valdžios piktam. 
Tai praeis, mes numirsim — vi
si esam mirtingi — bet kol dir
bam, mes galim ir turim išaiš
kinti daug dalykų ir pasakyti 
teisybę partijai ir liaudžiai. Mes 
privalom padaryti viską, kad tie
sa būtų išaiškinta dabar, nes juo 
daugiau praeis laiko, juo sun
kiau bus nustatyti tiesą ... Tai 
turi būti padaryta, kad toki da
lykai niekad nebepasikartotų”.

Taip, mano brangieji draugai, 
aš buvau nuoširdus, kai pabrė
žiau tą suvažiavime. Tačiau, ry
šium su tuo, aš pamiršau pasa
kyti tam istoriniam suvažiavi
mui, kad po to, kai Jakiras buvo 
sušaudytas, aš, Nikita Chruščio
vas, 1947 metais pasakiau ket
virtojoj Kijevo partijos konfe
rencijoj, kad "Jakiras ir kiti 
niekšai norėjo įsileisti vokiečius 
fašistus ir paversti Ukrainos 
darbininkus ir valstiečius fašiz
mo vergais ir Ukrainą — lenkų- 
vokiečių fašistų kolonija”.

Tais pačiais metais aš patei
kiau Ukrainos partijos keturio
liktajam suvažiavimui įvertini
mą pikčiausių nusikaltimų, koki 
tik kada yra buvę padaryti prieš 
daugelį draugų Ukrainoj:

"Mūsų tikslas yra šventas 
tikslas. O kam rankos virpa, 
kas sustoja pusiaukelėj, kam 
dreba keliai prieš sunaikinimą 
dešimties ar šimto priešų, tas 
stato revuliuciją pavojun. Rei
kia kovoti su priešais be pasi
gailėjimo. Nušluotom nuo že
mės paviršiaus kiekvieną, kas 
kėsinasi pulti darbininkus ir 
valstiečius. Mes įspėjąm, kad 
už kiekvieną lašą garbingo 
darbininkų kraujo, mes pra
liesim kibirą juodo priešų 
kraujo”.

Kaip sąžiningas bolševikas, 
turiu' prisipažinti, kad pamiršau 
papasakoti 22-jam suvažiavimui 
ir tai, kad mano kalba Kijeve 
buvo suderinta su rezoliucija, 
kurią aš pasiūliau, ir kuri buvo 
vienbalsiai priimta Maskvos par
tinėj konferencijoj 1927 metų 
gegužės mėnesį, būtent:

"Maskvos partinė konferen
cija užtikrina partijos centro 
komitetą ir mūsų vadą, moky
toją ir bičiulį draugą Staliną, 
kad nebuvo ir nebus pasigai
lėjimo šnipams, diversantams 
ir teroristams, kurie kelia 
ranką prieš darbininkų gyvy
bes Tarybų Sąjungoj, kad mes 
naikinsim šnipus ir diversan
tus taip pat ir ateityje, ir ne
leisim likti gyviems TSRS 
priešams, ir kad už kiekvieną 
darbininko kraujo lašą TSRS 
priešai turės mokėti pūdais 
šnipų ir diversantų kraujo”.

Draugai, aš ir dabar beveik 
pamiršau jums priminti, kad 
1955 metų vasario 8 dieną, siū
lydamas Bulganiną į Malenkovo 
vietą kaip vyriausybės galvą, aš, 
pabrėždamas jo didžias kvalifi
kacijas toms labai aukštoms pa. 
reigoms mūsų mylimoje socialis
tinėje tėvynėje, sakiau, kad jis 
esąs "vertingas didžiojo Lenino 
mokinys ir vienas iš artimiausių 
ginklo draugų Lenino darbo tę
sėjo, Josifo Visarionovičiaus Sta
lino. Draugas Bulganinas yra

Į, LOS ANGELES TIK 
PASISVEČIUOTI

Bostono laikrašty ir Dirvoj 
pasirodžiusi žinutė apie mano 
persikėlimą nuolatiniam apsigyr 
venimui į Los Angeles, yra ne
visai teisinga. I, Los Angeles 
važiuoju tik keliems mėnesiams 
pasisvečiuot ir po to grįšiu atgal 
J Bostoną.

DAIVA MONGIRDAITĖ, 
Boston

KNYGA BUS GAUTA ŽYMIAI 
PIGIAU

DIRVA šių metų kovo 2 dieną 
paskelbė Raimundo Mieželio 
laišką -- ar B. Armonienės iš
gyvenimų knyga --"Palik ašaras 
Maskvoj" perkant didesnį kiekį, 
bus gaunama pigiau.

Komisija kur oficialiai rūpina
si pirkimu, vadinasi: "Palik A- 
šas Maskvoj JAV LB knygos fon
do komisija". Ši komisija susi
tvėrė iš privačios iniciatyvos ir 
vėliau buvo žymiai papildyta.

Buvo planuojama pirkti 1000 
egzempliorių, tačiau komisijos 
posėdžiuose atsiranda vis dau
giau balsų už didesnį skaičių. 
Kiekį parodys geros valios lietu
vių nuotaikos ir reali piniginė 
parama. Pradžia nėra bloga, bet 
ne per daug džiuginanti, J leidi
nio reikšmę ir galimą įtaką po
litiniuose, Amerikos sluoksniuo
se žvilgtelėjus.

Tikslus R. Mieželio pabrėži
mas, jog leidykla turi duoti nuo
laidų, didesnį kiekį leidinio per
kant, ir "iš lietuviškos visuome
nės surenkamus pinigus pa
naudoti kaip galima taupiau".

Su leidykla yra susirišta ir įsi
tikinta, kad didesnis perkamų 
egzempliorių skaičius propor
cingai muša pačios knygos kainą. 
Šiuo metu vyksta galutinės de
rybos. Pakavimo, persiuntimo ir 
platinimo išlaidos dar nebuvo 
svarstytos. Komisija dar nėra 
apsisprendusi, kur, per ką ir ko
kiais keliais knygą ekspedijuos į 
numatytas vietas kongresma- 
nams, senatoriams, ir kitiems 
įtakingiems asmenims. Yra 
užuomina, kad knygas, skirtos 
Jungtinių Tautų atstovams, išda
lintų ar išsiuntinėtų JAV Lietuvių 
Bendruomenės organai New Yor
ke.

Y ra didelis pageidavimas iš 
gerbiamų knygos fondo rėmėjų: 
kad jei kas perka knygą ar jos 
kelis egzempliorius, ir pado
vanoja amerikiečių aukštiesiems 
pareigūnams, pranešti komisijai 
kam ir kada knyga buvo įteikta. 
Tai palengvins komisijai darbo 
vientisumą. Taip pat bus iš
vengta, kad dvi ar daugiau knygų 
tam pačiam asmeniui nepakliūtų.

JONAS VAIČIŪNAS, 
Chicago

įžymus partijos ir valstybės 
vadas”.

Man įdomu, brangūs draugai, 
kokia būtų buvusi 22-jo suva
žiavimo delegatų reakcija, jeigu 
aš būčiau atkreipęs jų dėmesį, 
kaip dabar tai padariau prieš 
jus, į visas tas reveliacijas apie 
mano paties laikyseną ryšium su 
nužudymu Jakiro ir daugelio 
šimtų kitų įžymių draugų, ku
riuos mes dabar nedelsdami tu
rim reabilituoti. Aš žinau, kad 
kai kurie iš jūsų, kurie buvot 
delegatai 20-jame suvažiavime, 
klausite bent patys save: kodėl 
Chruščiovas laikė teisingu daly
ku ginti Staliną 1956 metų va
sario 14 dieną, tik vienuoliką 
dienų prieš savo slaptąją kalbą 
apie asmens kultą ir jo nusikal
timus prieš partiją? Bet aš ne
noriu nei vieno iš draugų, ku
riuos turiu malonumo šiandien 
čia matyti, palikti nesusiprati
me. Aš žinau, kad, nors jūs esat 
geri marksistai-leninistai, jums 
prieš akis stovi skausminga 
mįslė.

Bet nebūkit man šiurkštūs, 
draugai. Aš tikiuos, kad čia ne
bus nei vieno, kuris išklausęs 
šią kai kurių mūsų partijos isto
rijos puslapių peržvalgą, pri
mins man dygų rusišką priežo
dį: "Neišprausi juodo šuns bal
tai”. Čia ne vieta priminti eiles

(Nukelta į 4 psL)
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UZSISTOVEIUSIU VANDENI} PAIUDINIMAS 
TIK Į SVEIKATA IŠEIS !_!!!!!

Geras lietuviškas laikraštis 
lietuviui dažnai tarnauja kaip 
kelrodis. Tas pats laikraštis jun
gia po tolimus kontinentus ir 
po jvairias pasaulio valstybes iš
siblaškiusius būrelius tautiečių, 
telkia juos | vieną prigimtimi 
ir dvasia giminingą vienetą.

Be informacinės pusės laik
raštis turi dar vieną ir didžiai 
svarbų uždavinį -- sveikos lietu
viškos pusiausvyros išlaikymą. 
Dar paprasčiau išsireiškus, lie
tuviškas laikraštis pasibarsčiu- 
siai lietuviškai visuomenei kai 
kuriais klausimais turi būti ir 
tikras kelio suradėjas bei nuo-

NIKITA CHRUŠČIOVAS...
(Atkelta iš 3 psl.)

vieno iš mūsų jaunųjų poetų, iš
varyto iš komsomolo 1957 me
tais, jo pavardė, regis, Jevtu- 
šenko, kuriose sakoma: ”Bet už 
kalbų tamsus lošimas vyko”.

Pagaliau, mieli draugai, aš gi 
aiškiai pasakiau 22-jam suva
žiavimui, kad:

"Mums dar daug reikia pada
ryti, kad atsikratytumėm praei
ties atgyvenomis”. Draugai, aš 
primygtinai kviečiu jus remti 
mane ir teisti mane, tik remian
tis šiuo pasiūlymu 22-jam suva
žiavimui:

”Mes, komunistai, aukštai 
vertinam ir remiam teisingo 
ir brangaus vadovavimo auto
ritetų. Mes turime saugoti 
partijos ir liaudies pripažintų 
vadų autoritetą ... Žmogus, 
kuris užmiršta, kad jis turi 
vykdyti partijos valią, liau
dies valią, tikrai pasakius, nei 
negali būti laikomas tikru va
du. □ .

"Kiekvienas partijos dar
buotojas vadovaujančioj padė
ty turi duoti pavyzdį savo vei
kimu liaudies tarnyboje ir tu
ri būti pavyzdžiu visiems ko
munistams ir nepartiniams ... 
TSKP centro komiteto narys 
bei kandidatas turi visu savo 
veikimu pateisinti didelį pasi
tikėjimą, kurį jam teikia par
tija. Jei TSKP centro komi
teto narys ar kandidatas ne
tenka garbės ir orumo, jei ne
gali likti centro komitete”.

Aš kreipiuos j jus kaip bolše
vikas, kaip toks, kuriam partija 
gyvenime yra viskas ir kuris 
per daugelį savo gyvenimo metų 
yra viską atidavęs partijai ir 
visada vykdęs partijos valią, 
prašydamas tikėti man, kai jums 
sakau: 193G-ais kaip ir 1961-ais, 
1952-ais kaip ir 1939-ais, 1937- 
ais kaip ir šiandien — visada, 
kiekviename savo veiksme, aš 
ištikimai ir energingai vykdžiau 
pvnc’Tilin'' partiios liniją ir reiš- 
kiau mūsų bolševikų sistemos 
tikrąją dvasią ir siekius. Aš di
džiuojuos buvęs ir tebesąs vai
sius mūsų didžios monolitinės 
partijos, kuri vadovauja prole
tariato diktatūrai ir kuri viena 
tegali sukurti komunistinę vi
suomenę.

Taip, mano brangūs kovingieji 
draugai, ką aš pamiršau pasa
kyti 22-jnm suvažiavimui ir ką 
pasakiau jums šiandien, tik įro
do, kad komunistu partija yra 
žmonijos viltis ir kad komunis
tai yra labiausiai nesavanaudiš
ki, pasiaukoję kovotojai dėl tie
sos, teisingumo, sąžiningumo, 
padorumo, tiesumo, tikro drau
giškumo ir naniu šlovės bei ci- 
vilizaeijos aukštybių.

Jūsų čia buvimas yra įrody
mas jūsų nenumaldomo tikėjimo 
komunizmo triumfu. Jūsų nuo
pelnai kovotoju eilėse ginant 
mūsų didžiąją soialistine Tėvy
nę rodo jūsų nesvvruojančia išti
kimybe partijai. Jūsų pasišven- 
tusio darbo užtikrinimu, mūsų 
istorinio 22-jo suvažiavimo pri
imtoji programa aprūpins tary
binę liaudi nauja jėga ir gyvy
bingumu išsnresti visiems esmi
niams socialistinės statybos už
daviniams ir sukurti nuostabiai 
komunistinei visuomenei.

Iš savo pusės, aš nesitveriu 
džiaugsmu, pradėjęs atskleisti 
jums nors tik keletą puslapiu iš 
tikrosios istorijos mūsų šlovin
gosios partijos, kuri, laimingu 
būdu, visada buvo vadovaujama 
lenininių centro komitetų. Ko
munizmo saulė iš tiesų teka 
mūsų Tėvynėje!

(Pabaiga)

monės sudarytojas. Kai kuriems 
laikraščiams tas darbas labai 
sklandžiai sekasi. Tačiau kartais 
pasitaiko, kad kitas laikraštis 
savo kelyje pradeda slidinėti, 
blaškytis ir lietuvių tautai įpras
tose vėžėse nebeišsilaikyti.

Apie tok| įtartinai besisukalio
janti laikraštj neseniai mums 
kalbėjo Bronys Raila. Po ilgos 
tylos buvo malonu išgirsti nie
kad nesenstanti Railos balsą. 
Skaitytojas neabejotinai to balso 
bus pasiilgęs. Kad ir ką begal
votum, Raila dažnai yra ta jėga 
kuri sujudina ramias ir dvokte- 
rėti bepradedančias kūdras. Rai
la, kaip neramus vėjas, įsiver
žia | snūduriuojančiųjų būrius ir 
"pakutena" jų knarkiančias gerk
les.

Ne visiems jis patinka. Mat tu
ri smailą ir skaudžiai duriančią 
plunksną. Nors ir nėra labai dė
kinga, bet kartais tikrai reika
linga, kad klaidingi tautos in
teresams pranašai ir filosofai, 
būtų piršto dūriu nurodyti.

♦

Kaip maža yra žmonių kurie 
patraukliai ir gaivinančiai rašo. 
Kaip maža spaudoje balsų, ku
rie kaip varpai iš aukštų bokštų 
lieja tautinę gyvybę ir žadina 
lietuviškąją pasąmonę.

Tiesa, ne tik prityrę žurnalis
tai, bet ir raštininkai mūsų laik
raščius užpildo. Dažnai žurna-
listai, o ir tie, kurie | metus 
kartą beparašo, taip savo pa
galbininkus spaudoje (ne žurna
listus!) vadina.

Kad tame aptarime esama tie
sos, apie tai neverta nei kalbėti. 
O tačiau pamėginkime išbraukti 
iš savų laikraščių visus rašti
ninkus bent porai savaičių, ir pa
matysime, kaip mūsų spauda su
liesės.

Padėka žurnalistui, daktarui, 
girininkui ir eiguliui, padėka mu
zikui, fotografui ir kiekvienam 
eiliniam raštininkui. Jų visųpe- 
čiais remiama mūsų laisvoji 
spauda, kadirsunedatekliais.bet 
vis dar gyvuojanti, nestovinti vie
toj ir žengianti pirmyn.

«
Lietuviškas laikraštis turi būti 

tikras mūsų gyvenimo veidrodis. 
Ne tik geros, džiugios ir malo
nios žinios čia turi rasti vietos. 
Atvirkščiai, mūsų nesutarimai 
nemalonaus pobūdžio nagrinėji
mai ir diskusijos čia vienodai 
turi rasti vietos.

Gerai žinome, kad gyvenime 
šalia malonių dalykų esama ir 
nesimpatiškų reiškinių, ypač kiek 
tai liečia mūsų politinius ir vi
suomeninius reikalus. Ir apie 
tai nutylėti negalima!

Štai, kad ir apie J. J. Bachū
ną kalbant. Bachūnas, kuris vi
suomet domisi ir sielojasi visu 
lietuvišku gyvenimu, nepersenai 
baigė rašyti apie Australijos 
lietuvių tarpusavius negalavi
mus. Reikalą išdėstė atvirai, kaip 
pats matė ir iš spaudos suprato.

Pr. Alšėnui tas nepatiko. Gir
di, tai gaisro kurstymas. Gerai, 
Pr. Alšėnai, tylėkime tada vi
sur! Tikrai nemalonu apie mūsų 
pačių nesklandumus kalbėti. Kam 
gi kelti tada nesklandžios ke
lionės J Washingtoną užkulisius. 
Kam gi rašyti apie artimodrau- 
go knygą, kuri nei ketvirčio do
lerio neverta?

Spaudoje kartais surandame 
visiškai kvailų pasisakymų tuo 
ar kitu klausimu. Bet tylėkime 

ir galvokime, kad žmogelis kada 
nors pats l protą ateis. Tat ar 
turime leistis, kad mus mokytų 
netikri mokytojai, o mūsų nuomo
nes formuotų netikri filosofai! 

Kodėl nebuvo prasminga Ba- 
chūnui apie Australijos lietuvius 
rašyti? Ar jie geresni lietuviai 
už Bachūną? Kodėl gi nesisie
loti reikalais, kurie nesiriboja 
kontinentais, jūromis, kinų sie
nomis ar religijomis?

Šiuo atveju mums daug 
svarbiau masė eilinių kareivių, 
o ne keli nusipolitikavę "genero
lai". Pagaliau, pats Bachūnas 
su visais ten kalbėjosi, juos ge
riau paž|sta ir jų reikalus žino. 
Kam gi prasmingiau būtų apie 
Australijos lietuvius kalbėti?

♦

Žmogus, kurio nei ambicijos 
nei piktos paskalos { pogrindi 
nepajėgė nuvaryti, šiuo metu lan
kosi Amerikoje. Kas dar negir
dėjo Valterio Banaičio, tas tos 
progos negali praleisti. Tai dar 
vienas kovotojas, kuris spėja api
bėgti šimtus mylių fronto linijų 
ir savo energiją bei sumanomu 
jas aplopyti.

Praleidus dvi valandas su V. 
Banaičiu dar labiau galima su
prasti tuos pagalbos šauksmus iš 
Tėvynės ir dar labiau įsisamo
ninti savo pareigas tiems, 
kuriuos mes savo broliais va
diname.

JAV kariuomenės turtas ir 
paslaptingas pašto ženklas

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Pagal Pentagono pranešimą, 
Gynybos Departamento turtas, 
1961 metų pabaigoje siekė $158.5 
bilijonus. Tai yra $4 bilijonai 
daugiau virš 1960 metų buvusios 
sumos.

Armijos (pėstininkų) turtas 
siekia $38.8 bilijonus -- pusę 
bilijono dolerių didesnis, negu 
praėjusiais metais. Armijos 
turte yra įskaitoma nekilnojamas 
turtas, {vairūs įrengimai, atsar
gos, nebaigta statyba ir pramoni
niai fondai.

Pentagonas praneša, kad ne
kilnojamo turto ir "ilgo amžiaus" 
turto, kaip laivai, vertė yra skai
toma {sigijimo kaina. Reikia ne
užmiršti, kad jsigijimo kaina, 
dažnu atveju, yra daug mažesnė, 
negu dabartinė to pačio turto 
kaina. Tuo būdu tikroji armijos 
turto vertė yra daug didesnė, 
negu oficialiai paskelbta.

Pranešimas taip pat parodo, 
kad 1.7% visos žemės visose 
50 valstijose ir District of Co- 
lumbia yra kariuomenės kontro
liuojamos. Šie 26.5 nuosavi ar 
pagal sutartis nuomuojami akrai 
užima apie 41,554 kvadratines 
mylias.

Šešiose valstijose, Gynybos 
Departamentas kontroliuoja virš 
milijono akrų žemės. Šios še
šios valstijos, su 19.1 milijonais 
kontroliuojamų akrų yra: Neva- 
da, California, Arizona, New 
Mexico, Utah ir Aliaska.

♦
Savanorių skaičius, Istojančių Į 

kariuomenę, šiuo metu yra pats 
didžiausias per visą eilę praėju
sių metų. Gynybos Departamento
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Leckavos bažnyčia pastatyta 1958 metais.

LECKAVA PAR NEATSISTATĖ
(žinios iš Lietuvos)

Leckava prieš karą buvo 
nedidelis miestelis, prisi
glaudęs prie Latvijos, 10 
km. nuo Mažeikių, Parapija 
turėjo apie 2000 gyventojų. 
Pirmiau, prieš įsisteigiant 
naujai Mažeikių parapijai 
(apie 1905 m.), gyventojų 
buvo daugiau. Kaip pasako
ja senesni žmonės, Leckava 
savo vardą paveldėjo iš Lec- 
kaus, kuris gyvenęs toje 
vietoje, kur dabar stovi 
miestelis.

Miestelis buvo pagarsė-

pranešimai rodo, kad paskuti
niuose dviejuose mėnesiuose sa
vanorių skaičius yra 22% aukš
tesnis, negu tuo pačiu laiku 
praeitais metais.

Kariuomenės skaičiaj rodo, 
kad apie 58,000 savanorių įstojo 
kariuomenėn pirmais penkiais 
1962 finansinių metų mėnesiais 
(nuo 1961 metų liepos iki 1961 
metų lapkričio). Tai yra apie 
8000 vyrų daugiau, negu 1961 
finansinių metų pirmais penkiais 
mėnesiais.

♦
Iš aukščiau paduotų skaičių, 

aiškiai matosi, kad JAV kariuo
menės savanorių programa turi 
nemažą pasisekimą.

Kiek kitaip išėjo su amerikie
čių kariuomenės planais {traukti 
Kubos pabėgėlius Į JAV ginkluo
tas pajėgas.

Pagal Army Times savaitraš
čio pranešimą, tik 89 kubiečiai 
{stojo | {vairias JAV ginkluotų 
pajėgų rūšis -- 11 Į kariuome
nę, 18 | laivyną, 19 | marinus 
ir 41 | aviaciją.

Pagal federalinj {statymą, ne- 
piliečiai neturi teisės savano
riais {stoti { kariuomenę ar { 
aviaciją. Laivynas ir marinai 
priima nepiliečius savanorius. 
Bet nepiliečiai turi teisę pa
prašyti būti pašaukti { kariuo
menę ir aviaciją.

Po nesėkmingos Kubos invazi
jos, Gynybos Departamentas 
tikėjosi, kad didžioji dauguma 
kubiečių savanoriais {stos ka
riuomenėn -- tuo metu buvo apie 
1300 amerikiečių apmokoma ir 
JAV valdžios finansiniai remia
mų kubiečių. Bet kaip matosi, 
šie planai netapo realybe.

«
Naujausio JAV pašto ženklo, 

mininčio astronauto John Glenn 
istorinĮ skridimą, atsiradino is
torija, neperdedant, skamba kaip 
tikra moderniųjų laikų šnipų Isto
rija.

Pavyzdžiui, Clevelando pašto 
viršininkas, prieš eilę mėnesių 
gavo registruotą paketą, nurody
mais j{ neatidaryti, kol nebus 
duota žinia iš Pašto Departamen
to vyriausybės.

Leidimas paketą atidaryti buvo 
gautas valandomis po laimingo 
John Glenn nusileidimo. Paketas 
buvo atidarytas, ir jame rasti 
4 centų pašto ženklai su Glenn 
kapsule, skriejančia aplink že
mę.

Žinoma, kada žinia apie š| nau
ją pašto ženklą pasiekė viešumą, 
o ypatingai filatelistus, pašto 
Įstaigos visoje Amerikoje tikrai 
buvo užgultos tų ženklų pirkėjų. 
Bet kadangi šių pašto ženklų buvo 
atspausta 100 milijonų, reikia ti-

Talp atrodo Leckavos, Mažeikių apskr., gatvės 1961 metais.

jęs savo metiniais turgais, 
vadinamais Jokubinės, įvyk
stančiais liepos mėn. Ta 
turgavietė buvo didelėje 
lankoje, prie Ventos, į kurią 
įteka Vadakstis, parubežinė 
upė ant Lietuvos Latvijos 
sienos.

kėti, kad jų atsargos dar kol kas 
neišsibaigs.

Šio pašto ženklo idėja ir tos 
idėjos realizavimas atsirado tuoj 
po astronauto Alan Shepardskri
dimo.

Pašto ženklas buvo suprojek
tuotas Federalinio Spausdinimo 
ir Graviravimo Biuro nario 
Charles R, Chickering. Jis tai 
atliko savo metinių atostogų 
metu už užsirakytų durų.

Visos pašto ženkle esamos rai
dės buvo atliktos savaitgaliais, 
biuras buvo uždarytas ir visi 
tarnautojai buvo namuose. Grave
ris savo darbą atliko nak
tį, kada jis galėjo nepastebimas 
laisvai dirbti.

Spausdinimo kambarys buvo 
užrakintas, kada pradėjo pašto 
ženklą spausdinti.

Pagal paštodepartamentopra
nešimus, tai yra pirmas atvejis 
Amerikos pašto istorijoje, kada

East Chicagoje Vasario 16 minėjime išpildę meninę programą šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos mokiniai.

L Valančiaus nuotraukos

Ypač dideli turgai būda
vo caro laikais. Į Jokubinės 
suplaukdavo minios žmonių, 
pėsčių ir važiuotų iš visų 
apylinkių, neišskiriant ir 
Latvijos. Nagi, ir buvo ko 
pažiūrėti j karuselės, Rygos 
cirkai, ilgiausios eilės tų 
palapinių, budelių su me- 
dauninkais, b a r o n komis, 
sprindiniais saldainiais ir 
visokiomis kitomis gėrybė
mis. Bernai ir samdinės 
mergaites išsiderėdavo iš 
ūkininkų išleisti juos i Jo- 
kubynes.

Lietuvos nepriklausomy
bės laikais, atsiradus Lat
vijos rubežiui, turgai suma
žėjo. O dabar tik šešėlis be- 
palikęs.

Karo metu miestelis su
degė kartu su bažnyčia. Iš
liko tik keli atskiri namai.

nepaliesti ugnies. Miestelis 
iki šiol neatsistatė. Tik 1958 
m. liepos mėn. buvo pasta
tyta nedidelė medinė bažny
tėlė ir ta su dideliais var
gais ir sunkumais, o vidus 
įrengtas tik po keletos me. 
tų. M.

buvo parduodamas pašto ženklas, 
minintis prieš kelias valandas 
{vykusi istorini {vyk{.

♦
Kalbant apie ŠĮ istorini John 

Glenn skridimą, Įdomu patirti, 
kiek šis {vykis kainavo kiekvie
nam JAV mokesčių mokėtojui.

Skaitant, kad šis skridimas 
yra prieš tris su puse metus 
pradėto ir $400,000,000 kaina
vusio Project Mercury pabaiga, 
tai šią sumą palyginus su JAV 
gyventojų skaičiumi, išeina, kad 
John Glenn skridimas, kiekvie
nam JAV gyventojui -- vyrui, 
moteriai ir vaikui, kainavo$2.15.

Iš šios $400,000,000 sumos, 
apie $160,000,000 buvo panaudota 
erdvės kapsulių gamybai, (vedi
mas ir išlaikymas visų sekimo 
tinklų, kainavo apie $95,000,000. 
Ir Project Mercury naudotų 
Atlas, Redstone ir Little Joe 
raketų gamybų kainavo dar apie 
$85,000,000. «
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CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• ‘Lietuvos partizanų ko

vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautų Stuogj — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė. telef. 361-8165; 
Vladą Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV l-67u0 ir Dirvoje.

• Kęstutis Gaidžiūnas, 
kaip rezervistas atliekąs ka
rinę tarnybą specialistų da
linyje, buvo savaitei parvy
kęs į Clevelandą Artimiau
sius dvejus mėnesius pra
leis mokykloje Texas vals
tijoje.

• Clevelande veikia ir 
aktyviai reiškiasi Lietuvių 
Demokratų Klubas, j kurio 
narių eiles kaskart vis dau
giau įsijungia lietuvių, be
sidominčių šio krašto poli
tine veikla.-

Šis Klubas, savo nariui, 
čia gimusiam lietuviui vei
kėjui, kuris neseniai išrink
tas j miesto tarybą, E. Ka- 
talinui rengia viešą pager
bimo vakarienę. Į šią vaka
rienę kviečiami ne tik na
riai, bet ir plačioji lietuviš
koji visuomenė.

Vakarienė įvyks kovo 24 
d. gražioje ir jaukioje Park 
Lane Vilią salėje, 105-toj 
gatvėj, prieš Mont Sinai li
goninę. Pradžia 7 vai. 30 
min. vakaro.

Savo atsilankymu šį pa
rengimą žada pagerbti Cle
velando miesto mayoras 
Anthony Celebrezze, o taip 
pat Lakewoodo mayoras 
Celeste, kurie savo pasiža
dėjimą jau yra davę. Vaka
rienės metu Liet. Demokra
tų Klubas paskelbs savo na
rio, žinomo liet, veikėjo J. 
Muliolio kandidatūros rėmi
mą ir rinkimo kompanijos 
pradžią. P. J. Muliolis šie
met stato savo kandidatūrą 
į Amerikos kongresą, kaip 
23-čios apylinkės kandida
tas. Klubas jo kandidatūrą 
remia ir dės visas pastan
gas sėkmingam jo išrinki
mui.

Vakarienės kaina 4 dol. 
asmeniui. Galima užsisaky
ti staliukus 10-čiai žmonių. 
Bilietai gaunami Muliolio 
įstaigoje, Liet. Banke pas 
DeRighter ir pas visus ko- 
miteto narius. (b. ag.)

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

Dainavos ansamblio koncerte Clevelande scena iš "Pagirėnų 
operos, dalyvaujant moterų chorui, šokėjams ir solistams Moni
kai Kripkauskienei ir Jonui Vazneliui. V. Pliodžinsko nuotrauka

Jaunieji neolituanai blynų baliuje. Stovi iš kairės: korp. pirm. 
Rimas Staniūnas, M. Firevičius, L. Narbutis, A. JPoškaitytė, A. 
Saulis, A. Sidzikauškaitė ir A. Kudirka. Sėdi: P. Žemgulienė, B. 
Izellis, K. Cicėnas, N. Lorencaitė, V. Litvinas ir B. Cicėnaitė. 

V. Račkausko nuotraukaPlataus masto koncertas

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450 
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24

BALT1C BAKERY GAMI
NIAI NAUJOSIOS PARA

PIJOS RIBOSE
Mūsų tautiečių maloniam 

dėmesiui turime pranešti, 
kad mūsų kepyklos gami
niai Naujos parapijos ribo
se gaunami šiose krautuvė
se:

845 E. 185 St., 19300 
Shawnee Avė., 391, 445, 
690 E. 200 St., 16903,17003, 
172u5 Grovewood, 16812, 
17914, 22363 Lake Shore 
Blvd. ir E. 220 ir kampas 
Lake Shore Blvd.

Baltic Bakery
(Baltikos kepykla)

(30)

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

Teorikai dažnai skelbia, kad 
koncerte turi būti išlaikyta vien
tisinė linija. Tai svarbu pačiai 
esmei. Jeigu liūdną kūrinį seka 
linksmas, tai liūdni klausytojo 
įspūdžiai dingsta, nors abiejų 
kūrinių autoriai būtų vienodo pa- 
jėgimo, o atlikimas -- vienodo 
tobulumo. Dar blogiau, kai visa 
koncerto programa nesaikiai iš
siveržia iš vienalyčio turinio rė
mų įvairiomis kryptimis.Tuoat- 
vėju skriaudžiama beveik visi au
toriai, žiūrovai gi nebesusigau- 
do.

Gera, kad Dainava savo 
koncertui kovo 3 d. Clevelande 
tiek rūpestingai sudarė progra
mą, kad visų šitokio blaškymosi 
pavojų laimingai išvengta. Į- 
vairumo daug, bet skoningo at
sargumo ribose. Turinys, pobū
dis ir nuotaikos kito, tačiau ir 
autorių tikslus pasiekė ir žiūro
vo jautrumą patenkino. Lyg kon
certas žengęs vienu tikru keliu, 
vienos sąlygos tesaistomas 
--savo nesilpstančio šūkio: Su 
daina į laisvę!

AUTORIAI
J. Sinius savo kantata - -Troš

kimas laisvės mums pasirodo 
naujas. įdomiai suskirstyta tri
mis dalimis. Įspūdžiai gilūs. 
Harmonija, akompanimentas, 
jaudinąs melodingumas, lyrika — 
teoriškai sudėtingi, bet logiškai 
vystomi labiausiai sukrečia žiū
rovą savo nostalgija. Antroji 
dalis — tikras šedevras. Galin
gai kyla ir skaudžiai gelia klau
simas: kur didesnis troškimas 
laisvės? Vilniečių -- nepriklau
somos tėvynės laikais ar išei
vių bei tremtinių -- dabar?

St. Šimkaus Pagirėnų frag
mentas įvairiaspalvis, gyvas, 
tartum rodąs naują šio kompo
zitoriaus žodį naujame pasauly
je. Mūsų žemės sulčių kupinas 
realizmas. Poetinis A. Rūko pro
logas švelniai įvesdina publiką 
į veiksmą.

Malonu buvo sekti, kaip 
ansamblis atliks jam pačiam 
dedikuotą VI. Jakubėno Tremti-

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

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

Parengimu kalendorius

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam 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

EAST CLEVELAND — 13515 EVCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UHTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
iNSUREnTO 

•IO OOO
HOME AND 

REMODEUNG LOAN3

IN TO1VN QFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

KOVO 24 D. Lietuvių Demok
ratu Klubo metinis balius Park 
Lane Vilią garbės svečias An- 
tliony Celebrezze.

KOVO 25 D. 4 v. p.p. Čiurlio
nio ansamblio namuose studentų 
ateitininkų metinė šventė.

BALANDŽIO 29 D. Čiurlionio 
ansamblio namuose Lietuviai 
Budžiai ruošia Maironio 100 me
tų gimimo sukakties minėjimą.

BALANDŽIO 28 D.'1962 m. 
Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos koncertas 
--vakaras Naujosios parapijos 
salėje.

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

GEGUŽĖS 26 D. Korp. Neo 
Lithuania rengiamas literatūros 
vakaras.

BIRŽELIO 10 D. Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyklos 
šventė -- Gegužinė N'eurų ūky
je. Esant Blogam orui -- šv. 
Jurgio parapijos salėje.

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

nių ir išvežtųjų giesmę. Atrodo 
taip atlikta, kad ir autorius tu
rėtų būti patenkintas.

Iš J. Karnavičiaus Gražinos o- 
peros Vaidilos daina visuotinai 
džiugino žiūrovus. Gaila, kad 
permaža teturime iškarpų iš tos 
operos.

Girdėjome dar kaiką tų pačių 
autorių ir, be to, S. Adomavi
čiaus S. Berželio J. Gudavičiaus, 
J. Kazėno ir J. Zdaniaus.

VADOVAI
St. Sodeika diriguoja santū

riai, bet aiškiai ir tiksliai. Tur
būt neatsirastų nė vieno choris
to, kuris nesuprastų įstojimų, 
skatinimų, praplėtimų, siauri- 
nimų, greitinimų, lėtinimų ir 
daugybės kitų nenuobodžių akiai 
mostų. Valdymas įtikinamas.

Iš Alg. Šimkaus veržiasi 
"karštumas" ir nuoširdus įsigy
venimas, nors jis taip pat preci- 
zus ir taiklus. Judesių neperma- 
ža ir neperdaug.

Abu dirigentai vengia pigių e- 
fektų. Kūrinių dvasia ir inter
pretacija jautri iki smulkmenų. 
Tempai pavyzdingi.

Jeigu prisiminsime, kad for- 
tepionu pritarė VI, Jakubėnas ir 
vargonavo Alg. Šimkus, tai bus 
aišku, kad darna iš viso -- be 
priekaištų. Keletas vos žymių 
klaidelių buvo meistriškai už
tušuota.

Tautiniams šokiams vadovavo 
ir akordeonu grojo F. Strolia. 
Tokiais atvejais teikiamas šo
kėjams tikras palengvinimas ir 
padrąsinimas.

SOLISTAI
M. Kripkauskienė šį kartą lai

mėjo salės prielankumą įvai
ruojančiu kūrinių perteikimu, į- 
vairiais priėjimais prie autorių 
ir turtinga vokaline technika. 
Balso siunčiamoji pozicija ne
svyruojanti, diapazonas labai 
platus, viršūnės drąsios ir leng
vos. Jėgos netrūksta, kadangi 
balsas valdomas labai sąmonin
gai. Ypatingu pasigrožėjimu so
listė buvo priimta kantatoje, 
kur švystelėjo subtiliais niuan
sais, nugalėjo nepatogias perei
gas ir grakščiai atskleidė paty
rios dainininkės muzikalumą.

Stipriam Alg. Brazio balsui 
šitokia programa atrodė leng
va. Ir kantatoje, ir Gražinoje, ir 
kitur -- skardus, metalinis, bet 
ne rėkiantis. Tasai solistas vi
sada ugningas, degančio tempe
ramento ir visdėlto tinkamai pri
siderinąs.

J. Vaznelis pasižymi nepap
rastu savo balso išlyginimu. 
Rodosi, visados ramiai, lygiai 
plaukiąs. Nusiteikimas jau ganė
tinai laisvas. Vaidyba palaipsniui 
ryškėja.

CHORAS
Pirmiausia krito į akį draus

mingumas. Balsų suderinimas 
vertas sveikinimų. Nei altai, nei 
antrieji tenorai niekur nedingo, 
kaip kituose choruose dažnai pa
sitaiko. Bendrai baisingumo pa
rodyta didelio, nors ir be for
savimo. Tarsenairtartisgerokai 
išlavinta. Įvairūs skirtumai skir
tumėliai, spartos ar akordų ki
timai atlikti tiksliai. Muzikiniai 
virpesiai tikri -- su gero sti
liaus požymiais. Dalyvavo 58 as
menys.

ŠOKIAI
Šokta dailiai, tinkamu gyvumu, 

skoningai. Tikslumo vertėtų pa
siekti da gražesnio. Žiūrovams 
įsmigo atmintin Aštuonianytis 
vaizdingumu ir vykusiai paro
dytomis figūromis. Vyrų drabu
žiai verti pagyrimo, neskaikurie 
ansambliai perdaugbestilizuoda-

Grupė blynų baliaus dalyvių: Eglė Valutienė, Tadas Jurcys, Bro
nė Paplėnienė, Virginija Jurkūnienė, Dagmara Jurcienė, Genė ir 
Cezaris Modestavičiai ir Jonas Jurkūnas.

V. Račkausko nuotrauka

CHICAGO
tradiciniai Užgavėnių 
BLYNAI CHICAGOJE

Kaip ir kitais metais, Korp! 
Neo Lithuania, drauge su LTA 
Sambūriu, kovo 3 dieną, Balio 
Pakšto salėje, suruošė tradi
cinį Užgavėnių blynų balių.

Šiais metais teko pastebėti da
lyvaujančių tarpe daug daugiau 
jaunimo. Tai iš dalies yra nuo
pelnas Korp! Neo Lithuania Chi
cagos skyriaus valdybos ir jos 
energingo pirmininko Rimo Sta- 
niūno. Vis daugiau lietuviško a- 
kademinio jaunimo buriasi Į 
šią korporaciją, ir kelia jos 
reikšmę akademiniame gyveni
me.

Nemažas nuopelnas ir LTA 
Sambūrio pirmininko Jono Naš- 
liūno, kuris kiekvieną proga sten
giasi pabrėžti lietuviškojo aka
deminio jaunimo vaidmenį lie
tuvybės išlaikyme tremtyje.

Baliaus, kuris praėjo labai 
smagiai, vyriausiu tvarkytoju bu
vo dr. Jonas Juodikis, o paruo
šimo vadovas Juozas Žvynys.

V. A. Račkauskas,

LOS ANGELES
KULTŪROS KLUBO PASKAITA 

Šeštadienį, kovo 17 d. 7 vai.
pp. Lietuvių Namuose (4415 San
ta Monica Blvd.) Lietuvių Kul
tūros klubas rengia Įdomią, vie
šą paskaitą.

mi nutolsta nuo lietuviškumo. 
Viena mergelė be reikalo šoko 
akiniuota.

APIPAVIDALINIMAS

V. Petravičiaus dekoracijos 
tokiai programai tinka nuo prad
žios iki galo. Spalvos, piešiniai, 
bendra konjunktūra lyg susilieja 
su muzika.

Šviesos tarpais sėkmingai kei
čiamos bet ar nebuvo dar dau
giau galimybių? Čia būtų neper- 
drąsu iškelti ir tokį sklausimą: 
kada pasieksime visiško šviesų, 
spalvų ir muzikos derinio? Kai- 
kas kaikur jau bando net mirks
niais bei žaibais derinti šviesas 
prie... arpeggio.

Laimingai suderinti choro per- 
sirikiavimai su šokėjais. Sklan
du.

Pagirėnų scena neatbaigta. 
Mergaitės perdaug tvarkingai 
sėdi, perdaug planingai šypsosi 
ir perdaug koncertiškai vaidina. 
Va, pasirodo frakuotas negri
muotas senelis. Čia negali būti, 
neįmanoma pusiaukelė. Arba -- 
arba. Jeigu koncertiškai, tai be 
vaidybinių pamarginimų ir jeigu 
sceniškai, tai visais atžvilgiais 
sceniškai.

Vladas Braziulis

Muzikė Giedra Gudauskienė 
skaitys paskaitą: Lietuvių liau
dies dainos ir jų įtaka į mūsų 
kompozitorių kūrybą. Paskaitos 
pavadinimas rodo platų, Įdomų 
ir naują temos apėmimą. Pre
legentė nežiūri Į lietuvių liaudies 
dainas kaipo Į istorinę lietuvių 
kultūros apraišką, bet jungia dai
nas su dabartimi, suteikia joms 
didžiulę vertę. Ieško jų Įtakos 
šios dienos lietuvių muzikoje.

Tą labai įdomu temos dės
tymą prelegentė pailiustruos 
gausiais pavyzdžiais: pianinu, 
plokštelėmis, gal būt ir bendru 
auditorijos dainavimu. Seniau
sios dainos, dainų modernėjimas, 
pašalinės Įtakos ir lietuvių Įta
ka svetimiesiems,dainų rinkimai 
ir suskirstymai -- tai vis tos 
paskaitos dalys.

Neseniai apsigyvenusi Los An
geles kaiminystėje, Santa Moni- 
coje, muzikė Giedra Gudauskie
nė mokėsi Kauno konservatori
joje, Chicagos Roosevelto uni
versitete ji gavo bakalauro laips
nį. Ji parašė nemažai savų 
kompozicijų: sonatą fortepia- 
nui, variacijų liaudies dainų 
temomis ir kt. Tenka labai 
džiaugtis, kad muzikė G, Gu
dauskienė taip noriai ir nuošird
žiai jungiasi į Los Angeles lie
tuvių kultūrinę veiklą.

Kaip paprastai, po paskaitos 
diskusijos ir paklausimai.

To pat vakaro programoje dar 
bus trumpas pranešimas Kultū
ros klubo veiklos reikalu; po
puliarioji lietuviškos knygos lo
terija (mecenatas V. Prižgintas); 
ponių mecenačių parengtoji ka
vutė. Pakvietimai siunčiami 
tiems, kas davė savo adresą Klu
bui. Kviečiami visi lietuviai, be- 
sidomį Klubo veikla.

K.K. VALDYBA

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
Netoli Euęlid Avė. — Co- 

lonial Ilts. (prie Booth Me- 
morial ligoninės).

5 kambariai ir visi ant 
vieno aukšto. Gaso pečius. 
lĮj automobilio garažas. 
Gražus aptvertas kiemas.

Tik 7 metų senumo.
Prašo $14,900. Padaryki

te pasiūlymą.
Galite pirkti tik su visai 

mažu įmokėjimu.
Turime gerų namų ir ki

tuose rajonuose.
Taip pat turime spalvotų 

pirkėjų Jūsų namams Eddy 
Rd., St. Clair ar Arlington 
rajonuose.

J. ŠIRVAITIS 
Wm. T. Byrne Real Estate 

1535 Hayden Avė.
MU 1-6100 —■ įstaiga. 
KE 1-4080 — home.
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Chicagos lietuviai pagerbs 
gen. konsulą Dr. P. Daužvardį

KAS IR KUR?
• Algirdo Šimkūno, gyv. 
Australijoje, grafikos dar
bų paroda nuo kovo 1 iki 
kovo 13 d. vyksta Barry 
Stern galerijoje.

• Vincas ir Magdalena 
Šmulkščiai, dabar gyvenų 
Evanston, III., Lietuvių Fon
dui paaukojo $1000.00. Vin
cas yra Vokietijoje baigęs 
ekonomijos mokslus, o Mag
dalena Marijampolės gim
naziją. Lietuvoj yra dirbęs 
bankuose, buvęs valstybi
nės spaustuvės vedėjas. Bu
vo steigiamojo seimo narys, 
baigęs Karo mokyklos pir
mąją laidą.

• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui savo anks
čiau prisiųsta įnašą Vytau
tas Saulius, lietuviškosios 
spaudos bibliografinio Jeicli- 
nio ”Mūsų Lentyna” leidė
jas, pakėlė iki 200 dolerių. 
Lietuviškoji visuomenė su
prantanti pilnų rašytojo 
Antano Škėmos i’aštų išlei
dimo reikšmę Lietuvos lite

Philadelphijos Lietuvių Tautinis Ansamblis, vadovaujamas L. 
Kaulinio, išpildęs meninę programą Vasario 16 minėjime Philadel- 
phijoje. V. Gruzdžio nuotrauka

Lietuvos operos solistė Juzė Augaitytė ir Onutė Matiošaitytė 
giedojo pamaldose šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje Va
sario 16 proga. Prie vargonų V. Matonis. v. Gruzdžio nuotrauka

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1962 m. kovo 2 d., 12:05 valandą ryto 
mirė

A. t A. JONAS CHMIELIAUSKAS, 
paskutiniu laiku gyvenęs 6186 Roy St., Les An
geles 42, Calif.

Kovo mėn. 5 d. buvo palaidotas Los Angeles 
Kalvarijos kapinėse.

Liūdinti žmona, duktė, žentas, anūkai 
ir brolienė.

Mūsų brangiam bičiuliui

JONUI CHMIELIAUSKUI

mirus, jo žmoną JADVYGĄ CHMIELIAUSKIE-

NĘ ir BUŽĖNUS širdingai užjaučia
Pranė Bliumentalienė, 
K. ir R. špokai, 
Vlada Maciejauskienė

ratūrai, savo įnašus prašo
ma siųsti Fondui adresu: 
Dr. Jonas Valaitis, 5204 El- 
lington, Western Springs, 
Illinois.

• Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Stuttgarto ir Ra- 
statto apylinkių narių pa
vesta širdingai dėkoju 
BALF vadovybei, rinkėjams 
bei aukotojams už suteiktą 
šalpą maisto produktais, rū
bais ir pinigais. Nuolatinis 
BALF rūpinimasis mūsų 
tautiečių likimu daug padė
jo visiems tiems lietuviams, 
kurie reikalingi globos ir 
paramos.

Sušelptųjų ir visų apylin
kių narių vardu reiškiu šir
dingą lietuvišką ačiū!

S. Jauniškytė,
Stuttgarto apylinkės 

pirmininkė

• A. Ruibys, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• E. Jarašūnas, iš Downey, 
Cal., mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką,

Lietuvos gen. konsulas Dr. Petras Daužvardis, kurĮ chicagiečiai 
ruošiasi pagerbti, minint dvigubą sukaktį.

V. Gedgaudo nuotrauka

NEVV YORK
ALT S-gos Richmond Hill 

(11) skyriaus narės — po
nios: P. šimėnienė, N. Kul- 
botienė, E. čekienė, B. Oniu- 
nienė, E. Rastenienė, G. 
Prekerienė, A. Mackevičie
nė, Vakselienė, G. Siliūnie- 
nė, D. Senikienė, Ališaus
kienė, S. Abraitienė ir E. 
Sirusienė ruošiant Užgavė
nių balių (vasario 24 d.) pa
aukojo puikiai jų pačių pa
gamintą ii- skoningai pa
puošta vaišių stalą sve
čiams. Tuo būdu sudarė są
lygas skyriui gauti daugiau 
pelno, kuris numatoma pa
skirti Antano Smetonos mo
nografijos leidimui paremti.

Už tai, mieloms ponioms, 
skyriaus valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką.

Tautinės Sąjungos
Rilhmond Hill skyriaus 

valdyba

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
MENO PARODA

Didžiausia kliūtis mūsų 
mėgėjams dailininkams iš
kilti yra ta, kad nėra progų 
jų kūrybinius darbus pla
tesnei visuomenei viešai pa
rodyti. Atsižvelgiant į šią 
problemą, Studentų Skautų 
Sąjungos New Yorko sky
rius ryžtasi ir šiais metais 
ruošti jaunųjų dailininkų 
meno parodą.

Paroda įvyks balandžio 
14 ir 15 dienomis, šiemet 
paroda bus praplėsta. Įjung
tas ir fotografijos menas. 
Kūriniai bus premijuojami. 
Su autorių — dailininkų su
tikimu, visuomene galės 
mėgiamus paveikslus įsigy
ti.

Visi mėgėjai dailininkai 
ir fotografai yra kviečiami 
parodoje dalyvauti. Dėl 
smulkesnių infor m a c i j ų 
prašoma iki kovo 31 d. susi
siekti su Algiu Rimu — 
1G51 Putliam Avė., Brook
lyn 27, New York. Telef. 
EV 6-6188.

MAIRONIO METAI 
KULTŪROS METAI

PLB Valdyba 1962 metus 
paskelbė Maironio metais. Did
žiojo mūsą poeto 100 metų sukak
tis verta tokios garbės. Pritar
dami LB iniciatyvai, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos vardu drįs
tame Maironio metus pavadinti 
lietuvių kultūros metais. Prie 
minėjimų iškilmingumo pridė
kime dabarties gyvenimo turinį

Kovo 18 d., 5 vai. p.p. Jauni
mo Centro didžiojoje salėje, ren
giama vakarienė -- aktas Lietu
vos gen. konsului Chicagoje pa
gerbti. Proga — dr. P. Dauž- 
vardžio 35-ių metų Lietuvos kon- 
suliarinėje tarnyboje ir 25-ių 

ir pareigas savajai kultūrai.
Maironis yra netik didelis po

etas, bet ir tautos prisikėlimo 
vadas. Jis iškilmingai ir su gi-

liu įsitikinimu skelbė kultūrinės 
kovos Sūkius ir idėjas: "Paimsi
me arklą, knygą, lyrą ir eisme 
Lietuvos keliu!"

Maironio metais visa jėga atsi
gręžkime veidu į lietuviškąją kul
tūrą: dėmesys lietuviškai kny
gai, dailininko paveikslui, lie
tuviui kompozitoriui. Mūsų pa
rengimai ir pramogos šiais 
metais turėtų būti ypatingai 
kruopšti, ne tuščiaviduriai. Ypa
tingas dėmesys jaunimui. Jo į- 
augimas į lietuvišką kultūrą te
būna mūsų visų gyvybinė pa
reiga.

LRD visur, kur tik galėdama, 
talkins Maironio pagerbimui ir 
kultūrinei veiklai. Tačiau LB, 
kaip visus lietuvius junganti kul
tūrinė visuomeninė organizacija, 
turėtų stoti Maironio metų kul
tūrinės veiklos priekyje, derinti 
vietose kitų organizacijų inicia
tyvą, planuoti kultūrinius šių me
tų darbus ir budėti, kad Mairo
nio metai nepasiliktų tik eiliniais, 
nieku neatžymėtais metais. LRD 
vardu prašome JAV LB Centro 
Valdybą įsteigti nuolatinę metinę 
lietuvių literatūrospremiją.

LRD Valdyba: Pranas Naujo
kaitis, Algirdas Landsbergis, 
Paulius Jurkus, Kotryna Gri- 
gaitytė, Leonardas Žitkevičius. 

Netikėtai susitikusios Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose 
losangelietė Alena Devenienė ir michiganietė Marija Bačiūnienė, 
dalinasi įspūdžiais. L. Kančausko nuotrauka

--Ačiū už tokį įdomų pranešimą ir iki malonaus pasimatymo!-- 
sako losangeliečiai Aleksandriūnas, Pašakarnis ir Žymantas Los 
Angeles apleidžiančiam Valteriui Banaičiui.

L. Kančausko nuotrauka

Grupė Los Angeles lietuvių, susirinkusių į Lietuvių Tautinius Namus išgirsti iš Vokietijos atvyku
sio Valterio Banaičio pranešimo apie dabartinę padėtį Lietuvoje. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: p. Rai
lienė, N. Railaitė, Petrauskaitė, A. Glažė, Jurkūnienė, J. Bačiūnas, V. Mažeika.

metų konsulavimo Chicagoje su
kaktis.

RENGĖJAI:
Pagerbimo aktui rengti ko

mitetą sudaro senosios ir naujo
sios ateivijos organizacijų bei 
visuomenės atstovai: (dr) J. Ber- 
tašius, dr. S. Biežis, O. Biežie- 
nė, dr. K. Drangelis, K. Drunga, 
S. Endrijonienė, A. Gintneris,
J. J. Kazanauskas, E. MikužiŪ- 
tė, G. Musteikienė, inž. A. Ru
dis, S. Semėnienė, D. Šatas 
prof. B, Vitkus, ir teisėjas A. 
Wells.

Komitetui pirmininkauti buvo 
pakviestas JAV LB Chicagos a- 
pygardos valdybos pirmininkas
K. Drunga.

PROGRAMA
Pagerbimo parengimas bus 

pradėtas invokacija, kuriai at
likti yra kviečiamas J. E. vysk. 
V. Brizgys. Pagerbimo akto 
programai vadovaus dr. S. Bie
žis. Akto metu 15 - 20 min. 
žodį tars R. Skipitis ir trumpai 
dar kalbės redaktorius St. Pie- 
ža ir JAV LB Centro valdybos 
pirm. J. Jasaitis.

Akto meninę dalį atliks solis
tai -- R. Mastienė ir Alg. Bra
zis, pianinu palydint J. Byanskui.

Aktas bus baigtas malda, ku
riai sukalbėti yra kviečiamas 
Tėvų Jėzuitų provinciolas B. 
Markaitis, S. J.

Pagerbimo aktas, įskaitant ir 
vakarienę, yra suplanuotas 2 vai. 
15 minučių.

BILIETAI -- PAKVIETIMAI
- Bilietai -- pakvietimai jau yra 

atspausdinti ir pradėti platinti. 
Įsigyti ar užsisakyti bilietus ga
lima:

iki 2 vai. p. p. paskambinant-- 
K. Kasakaičiui, - 247 4754, 
St. Šiaučiūnui -- HE 4 1979 

arba kreipiantis "Margučio” J- 
staigon darbo balandomis.

Bilietus užsisakyti galima taip 
pat per kitus pagerbimui rengti 
komiteto narius ar per LB Chi
cagos apygardos valdybos na
rius.

Bilieto kaina -- $6.00.
K. Drunga

DIRVAI AUKOJO
A. Gešventas, Chicago $5.00
J. Mačiulis, Cleveland 5.00 
R. Veltas, Pittsburgh 5.00
A. Stankevičius,

Waterbury ........... 1.00
B. Genčauskas,

Hammoud  ............ 2.00
Dr. A, Kudirka,

Mason Sity ........... 5.00
Dr. P. Pečiulis, Elkhart 5.00
K. Memenąs, Detroit 2.00
J. Mikalauskas, Omaha 2.00 
B. Veitas, Pittsburgh 5.00 
V. Šukys, Toledo ....... 2.00
A. Dimas,

Mįddle Villagc .... 5.00 
Z. Ašoklis, Chicago .... 2.00 
P. Pabickas, VVorcester 2.00 
J. Matulevičius,

\Vorcester .............  2.00
A. Gubilas, Detroit .... 2.00 
P. Petrušaitis, Ručine 5.00 
J. šulaitis, Chicago .... 5.00 
Pr. Stempužis, Cleve. 2.00 
Al. Sm., Chicago ....... 5.00

L. Kančausko nuotrauka
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