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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHRUSCIOVO LIKIMAS
CHRUŠČIOVAS, KURIS SIEKĖ TO PATIES, 
KAIP JO PIRMATAKŪNAS STALINAS, TA
ČIAU DAUG ŠVELNESNIAIS METODAIS, 
VENGDAMAS ŽUDYNIŲ, SUSILAUKĖ SAVO 
PATIES VARŽOVŲ LIKIMO. — NORS JO PA
VARDĖ REČIAU MINIMA, KAIP STALINO, JIS 
GYVENA ŽYMIAI GERIAU, KAIP EILINIAI 

SOVIETŲ PILIEČIAI.

——- Vytautas Meškauskas ---------

Pagal paskutinę "oficialią" so
vietų istorijos trumpo kurso, ku
ris visdėlto turi 646 psl., laidą, 
tūlas Nikita S. Chruščiovas buvo 
1942 m. liepos 12 d. paskirtas | 
Stalingrado karinę tarybą, o po 
devynių metų buvo pasklrtaskom- 
partijos CK pirmuoju sekreto
rium. Tai ir viskas, kas ten pa
rašyta apie tą žmogų. Net nepa
žymėta, kad jis buvo ministeriu 
pirmininku ir praktiškai sovieti- 
ją valdė 11 metų absoliutaus dik
tatoriaus teisėmis!

Kaip prie to prieita, plačiau 
svarsto Pietų Californijos Uni
versiteto leidžiamo žurnalo 
"Communist Affairs" paskutinis 
numeris. Jame Charles Mala- 
muth aiškina motyvus, privedu- 
sius prie Chruščiovo nuvertimo.

Skirtumas tarp Chruščiovo ir 
Stalino buvęs tas, kad Stalinas sa
vo galimus konkurentus pašalin
davęs urmu kruvinų‘valymų’for
ma, tuo tarpu Chruščiovas palik
davo juos gyvus. Tačiau Chruš
čiovo metodas buvo tiek pat tiks
lus kaip ir Stalino. Jis taip pat 
išvystė 'asmenybės kultą’ kaip 
Stalinas, Ir neturėjo jokio sąži
nės graužimo dėl neištikimybės 
savo vakarykštiems sąjunginin
kams. Taip iš partijos CKJšrink- 
to 1956 metais, kada Chruščio
vas pradėjo savo "nustalinimo" 
’Mją, 190'2 7-ątaie, per sekanti 
partijos kongresą, 60^0 narių jau 
nebuvo perrinkta. Jų tarpe buvo 
daugelis ištikimų Chruščiovo tai - 
ki ninku.

Iš 18 sva rbiausių sovietijos va-

KODĖL HUMPHREY NEVYKO Į 
CHURCHILLIO LAIDOTUVES?

Washingtono politiniuose 
sluoksniuose viena iš pa
grindinių svarstymo temų 
šiomis dienomis buvo: ko
dėl prez. Johnsonas nepa
skyrė viceprez. Humphrey 
JAV atstovu Churchillio 
laidotuvėms? Tokiu klausi
mu buvo užkluptas ir pre
zidento spaudos sekretorius 
Reedy. Jis atsakė, kad pre
zidentas pats norėjęs vykti 
į. didžiojo politiko ir JAV 
garbės piliečio laidotuves, 
bet turėjęs paklusti gydy
tojų patarimams ir nuo ke
lionės susilaikyti. Tas atsa
kymas sukėlė eilę spekulia
cijų: ar prezidento liga 
sulaiko viceprezidento 
siuntimą iš krašto, ar 
kiu atveju nebuvo dar 
kių specialių priežasčių
kiam apsisprendimui? 
Klausimai, kurie vis tebe- 
kvaršina politikų ir spau
dos atstovų galvas, yra dar 
ir tokie: ar prezidentas no
rėjo šalia savęs turėti 
Humphrey dėl ligos, ar 
Humphrey pats prašė pa
likti jį ramybėje dėl darbų 
gąusumo? O gal Johnsonas 
nebuvo linkęs likti šešėly
je, pasaulip dehiesį atkrei
pus į Humphrey? Pagaliau, 

, gal tik ėmė ir, apie delega
ciją galvodamas, užmiršo 
tą pavardę?

ne- 
iš- 
to- 
ko- 
to-

• WINSTONUI CHURCHIL- 
LIUI paskutinę pagarbą atiduoti 
| Londono Westminsterlo rūmus 
susirinko karaliai, prezidentai, 
ministerlai pirmininkai iš viso 
pasaulio kraštų. Apytamsiame 

dų, pergyvenusių Stalino mirt{, 
Chruščiovo nuvertimo metu tik du 
buvo likę savo vietose. Chruš
čiovas šalino savo draugus, nes 
buvo reikalingas ‘atpirkimo ožių’ 
už savo paties klaidas. Paskuti
niuoju metu jaut tarnautibuvo jau 
labai nesaugu. Ir ta aplinkybė pa
skatino sąmokslą prieš pat{ 

Chruščiovą.
Stalinas prieš tokią galimybę 

bandė apsidrausti preventyviniu 
teroru. Chruščiovas bandė savo 
galimus konkurentus pašalinti be 
žudynių ir čia jis padarė didžiau
sią klaidą. Mat, kai vienas bend
radarbių sluoksnis buvo pašalin
tas, jo vieton pakilęs kitas sluoks
nis turėjo pagrindobūkštauti, kad 
ir su juo panašiai atsitiks. Savai
me aišku, kad Chruščiovui jis ne
jautė nei dėkingumo nei kokio 
nors kitokio {sipareigojimo.

Tokiu būdu Chruščiovą nuver
tė jo paties parinkti artimiausi 
bendradarbiai. Tai tik patvirti
na iš seniau žinomą taisyklę, kad 
"revoliucija ryja savo vaikus". 
Už tat Malamuth’as mano, kad 
ir naujus sovietų valdovus ištiks 
panašus likimas. Diktatūrinis re
žimas yra reikalingas diktato
riaus, su jo nuosavu asmenybės 
kultu, kaprizais ir palinkimuarti- 
miausius bendradarbius paaukoti 
kaip "atpirkimo ožius".

Po tokkr teori.’ld’ šhn.^- u ta vi- 
mo, sustokime kiek prie paties 
Chruščiovo asmeninio likimo. 
Asmeniškai, atsisakymas nuo sta
lininių metodų — žudymo, jam at
nešė nemažai naudos. Jeipatikė- 

salės kampe jie liko beveik ne
pastebėti tūkstančių londoniškių, 
eilėmis pagarbiai ir susikaupime 
slenkant pro istorinės asmeny
bės karstą, apdengtą D. Brita
nijos vėliava.

I laidotuves atvyko prez. de 
Gaulle, karalius Olavas iš Nor
vegijos, kancleris L. Erhardas, 
Graikijos, Danijos ir Belgijos 
karaliai, arabų valstybių sulto
nai bei eilė kitų.

Amerikos delegacija atkreipė 
dėmesį Išsiskiriant gen. D. Ei- 
senhoverio asmenybe, nors jis 
ir ne|eina | prezidento skirtos 
delegacijos sąstatą, o laidotuvė
se dalyvauja kaipChurchillio šei
mos svečias.

Skaičiuojama, kad W.Churchi- 

Be žodžių

ti Der Spiegei, Chruščiovas šiuo 
metu gyvena valdiškuose poilsio 
namuose — "dačoje" -- netoli 
Usovo miesto prie Maskvos — 
Uspenskoje plento. Kiekvieną ry
tą pusę devynių Chruščiovas iš
eina pasivaikščioti po mišką ant 
kaklo pasikabinęs transistorinj 
radijo priimtuvėl|. Juo jis gali 
girdėti tik Maskvos radijo ryt
metines žinias ir sovietinės spal
vos apžvalgą. Žmogus, kuris dar 
neseniai galėjo skaityti slapčiąu- 
sius savo agentų pranešimus išvi
so pasaulio, dabar turi pasitęn- 
kinti skurdžia sovietų spaudos ir 
radijo informacija.

Šiaip jis yra palyginti gerokai 
privilegijuotas. Jam mokama 700 
rublių pensijos mėnesiui, tuo 
tarpu jo buvę varžovai Bulgani- 
nas ir Molotovas gauna tik po 300 
rublių ir turi pasitenkinti kukliais 
buteliais Maskvos Granovskio 
gatvėje 3 Nr. Chruščiovas be to 
turi savo dispozicijoje mažą au
tomobili "Volga" su šoferiu. (Kad 
tas yra saugumo agentas, aiškinti 
turbūt nereikia). Nina Chruščio- 
vienė, kaipbuvusi mokytoja,gauna 
120 rublių pensijos.

Žentas Aleksėjus Adžubėjus, 
40 m., dirba kaip vienas iš re
daktorių "Sovietų Sąjungos" žur
nale. Tas žurnalas yra leidžia
mas 17 kalbų ir tarnauja sovieti
nei propagandai. Nors Adžubėjus 
{ savo darbovietę ateina punktu
aliai ir labai daug rašo, iki šiol 
nė vienas jo rašinių dar neišvy
do dienos šviesos. Vyr. redak
torius Gribačov išsiverčia be jo 
talkos. Adžubėjus gauna 300 rub
lių mėnesiui algos ir gyvena 
Gorkio gatvėje, kur jo kaimynai 
yra Uja Erenburgas, Mikojano sū - 
nūs Ivanas ir Molotovo sūnėnas 
Skriabinas.

Chruščiovo dukros — Rada 34 
m., Adžubėjaus žmona, ir 26me
tų Elena liko savo vietose. Pir
moji dirba "Nauka i Žizn" redak
cijoje, antroji "Novosti" žinių 
agentūroje.

Tuo tarpu kai apie Chruščio
vą be rimto reikalo vengiama 
prasitarti, apie Adžubėjų - Ad- 
zubei bez druzei -- eina įvairiau
si anekdotai. Vienas iš jų yra 
toks, kad jam dabar tikrai paaiš
kėję, jog jis Chruščiovo dukrą ve
dęs tik iš meilės.

Lengviausiai savo likimą per
nešant! Nina Chruščiovienė. Vy
rą nuvertus, ji raminusi visą šei - 
mą: "Na tai kas, gyvensime kaip 
visi kiti!"

Uiui paskutinę pagarbą, atsilan
kymu Į Westminsterio rūmus, 
atidavė apie 300 tūkst. londoniš- 
kių. Tai kuo ne daugiau, kaip 
per karaliaus Jurgio VI laido
tuves 1952 metais.

Generolas de Gaulle iškilmė
se dalyvavo kariškoje uniformo
je. Specialioje audiencijoje jis 
buvo priimtas karalienės Elz
bietos.
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Australijos lietuvių vyrų krepšinio rinktinė. Klūpo iš kairės: A. Andrikonis, S. Lukoševičius, D, 
Atkinson, J. Gumbys. Stovi: A. Vaišutis, A. Lapšys, R. Daugalis, R. Zenkevičius, V. Soha ir G. Gru- 
dzinskas. Apie Australijos lietuvių sporto šventę žiūr. 4 psL J. Donielos nuotrauka

NORI UŽSALDYTI’ BRAZILIJOS VYRIAUSYBĘ
v v

Jau baigiasi pirmasis šių me
tų vasaros mėnuo, tačiau tikro
sios vasaros, kurią teko pažinti 
1963 metais, taip ir netenka pa
justi. Ar čia tie atomiški užtai
sų sprogdinimai aukštai erdvė
se ar kurios kitos priežastys tu
ri įtakos {Brazilijosklimatą, sun
ku įspėti, tačiau šie metai yra 
ypač gausus lietumi, kuris lyg iš 
gausybės rago drėkina raudoną, 
lyg Georgia valstijos molynus, 
žemę.

Štai praėjusiomis dienomis 
(nuo sausio 19-20) Sao Paulo 
didmiesti faktinai užliejo "pra
kiurę debesys". Nei gaisrininkai 
nei kitos greitosios pagalbos prie
monės nesuspėjo pagelbėti tokios 
greitosios pagalbos reikalin
giems asmenims. Tai buvęs pats 
sunkiausias šio miesto potvynis 
dvidešimtame amžiuje. Miesto 
tėvai, ieškodami sau ir savo blo
gai tvarkomos kanalizacijos ir 
vandens nuotakumo klaidų pa
teisinimo, po milijoninių nuos
tolių miesto gyventojams pada
rytų pareiškė, kad "nesą to blo
gio, kuris neišeitų | gerą: potvy
nis nuskandinęs gausybes žiur
kių"! Iš tos paguodos vienas iš
radingas žurnalistas paskelbė, 
kad buvusi potvyni miesto tėvai 
| savo metraščius turėtų {ra
šyti, kaip "žiurkių skandinimo 
potvynis".

Tačiau ar kraštą paliestų aud
ros ar sausros ar potvyniai — 
čia dar neteko girdėti, kad kada 
nors būtų {vykę žemės drebėji
mai. Politikieriai - profesiona
lai nesiliauja spėlioję, ar {vyks 
prezidento rinkimai 1966 metų pa
baigoje, kaip tai yra numatyta įs
tatymo. Ir nors dar ligi tos da
tos daug vandens nutekės Amazo
ne ir Rfb Grande do Sul | Pietų

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. koresp. 

Brazilijoje

Atlantą, politikai jau dabar no
rėtų žinoti,! kurią stovyklą jau 
būtų laikas permesti inkarus, 
kad po sekančių rinkimų išeiti 
su laimėtojais.

Apie busimųjų rinkimų gali
mumus prosocialistinis Rio de 
Janeiro dienraštis "Correio da 
hianha" vedamajame "Ar bijo
masi rinkimų?" rašė: "Aukštuo
se visuomenės sluoksniuose ne
perseniai prasidėjo sąjūdis, kad 
dabartinio prezidento Castelo 
Branco kadencija būtų pratęsta 
net ligi 1970 metų. Sis pratęsi
mas, kariuomenei spaudžiant, bo
tų patvirtintas parlamento. Kai 
kurie politikai siūlo politikie
riams - profesionalams, kad gu
bernatorių ir kitų rinktų asme
nų vietos vykdomoje valdžioje 
būtų taip pat pratęstos ligi 1970 
metų. Kitais žodžiais tariant,tau- 
tinė politika privalėtų būti už
šaldyto penkeriems metams. At
seit, tik mirtis tegalėtų nušalinti 
iš užimamos vietos gubernato
rius, senatorius bei kitus seimų- 
seimelių atstovus.

Galimas dalykas, kad žmonėms 
būtų suteikta teisė išsirinkti sa
vų savivaldybių atstovus. Tai reik
tų aiškinti, jog brazilai - rinkė
jai tegalėtų spręsti politiką vien 
tik savo savivaldos rėmuose", — 
rašo lalkraStis.

Toliau komentuodamas apie to
kių pažiūrų skleidimą laikraštis 
sako, kad "tokių pratęsimo idėjų 
platinimas gal|s būti prilygintas 
pamišimui, kuris gal|s paliesti 
asmenis nepaprasto išsiblaš
kymo metu".

Tęsdamas vedamąjį laikraštis 
rašo: "Praėjusią savaitę prezi
dentas Castelo Branco spaudai 
nedviprasmiškai pareiškė, kad 
jis jokiu būdu nesutiksiąs, kad 
arba jis būtų perrinktos prezi
dentu ar kuriuo nors kitu būdu 
jam būtų primesta, Jog Jis prezi
dentautų net ligi 1970 metų. Ta
čiau nežiūrint šio labai griežto 
prezidento pasisakymo, liaudyje 
kyla nepasitikėjimas dėl kai ku
rių asmenų viešų pareiškimų, 
kad prezidentas savo vietoje palik
tų ilgesni laiką. Šios įtakingos 
grupės pradeda skleisti obalsius 
kaip: "Prezidentas tur|s pareigą 
savo tautai" ar"Karo ministras 
ir I-sios armijos vadas nor|, 
jog Castelo Branco liktų savo vie
toje ligi 1970 metų" ar "Revoliu
cija reikalauja, kad prezidentas 
paliktų savo poste kuo ilgiau
sia" ir t.t.

Demokratiškų institucijų liki
mas yra prezidento Castelo 
Branco rankose. Jo pareiga bus 
parodyti visai tautai, kad jis da
lyvavo revoliucijoje be antldemo- 

kratiškų minčių. Jeigu gi būtų 
kitaip, tada krašte įsivyrautų olk 
garchija, reakcija, bei pseudo- 
technokratiška diktatūra, kuri 
skelbtų, kad žmonės patys nesu
geba valdytis. Gi toks yra visų 
diktatorių pasiteisinimas.

"Prezidentas, kuris visada gal
vojo, ką apie Braziliją galvos 
ir rašys užsienio spauda, jei
gu revoliucijonieriai jaučia, kad 
jie negali pasitikėti rinkėjais, tai 
kaip tik reikštų,jog revoliucija 
nesiekė atstatyti krašte norma
lias demokratiškas teises" — 
rašė dienraštis "Correio da 
Manha".

Nors šis laikraštis ir nėra 
per daug {taklngas (atstovavo bu
vusio prezidento Jucelino Ku- 
bitšek pažiūras -- aut.), tačiau 
šis vedamasis yra būdingas tuo, 
kad jau šiandien busimieji rinki
mai politikams sudaro nemažą 
galvosūk{.

Tuo tarpu eiliniai Rio gyven
tojai džiaugiasi 400 metų sukak
timi, tikėdami, kad miestas 
puikiai uždirbs iš turistų. Gi po 
šešerių savaičių čia {vyks svai
ginantis karnavalas, kurio pasi
žiūrėti sugūžės iš visų pasvie
čių smalsūs turistai. O | karna
valą pasižiūrėti ir jame padūk
ti tikrai verto.

• Kubos ir Čekoslovaki
jos keleiviniai lėktuvai ne- 
benutūpsią Newfaundlando 
aerodrome. Mat, per daug 
tų kraštų piliečių, ten su
stojus, j lėktuvą nebegrįž
ta, o kreipiasi į Kanados 
vyriausybę prašydami po
litinių pabėgėlių teisių.

Kubos pabėgėliai tokiais 
atvejais vežami į Halifaxą, 
o iš ten į Floridą, kur yra 
Kubos pabėgėlių centras. 
Čekai, daugiausia mechani- 
kai-specialistai, siunčiami į 
Kubą gendančioms maši
noms taisyti ar naujoms 
montuoti, mieliau lieka Ka
nadoje. kur ir algos dides
nės ir pragyvenimas bei 
gyvenimas kitoks, nei ko
munistų valdomoj tėvynėj.

Kubiečiai dabar skraidi
nami be sustojimo į Madri
dą ar Pragą.

• DARBO DEPARTAMENTO 
pareigūnas pareiškė, kad uostų 
darbininkų streike matosi neabe
jotina komunistų Juka. Tai pasi
reiškė Baltimorės uoste balsuo
jant už naują sutarti, kuri buvo 
atmesta, tuo pratęsiant streiką.
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RYTĮ FRONTE (6)

'Sovietiškas Rommelis’ skiriamas 
vyriausiuoju fronto vadu

Sovietams centriniame fronte 
grėsė tikra katastrofa. Tą turėjo 
pripažinti ir pats Stalinas, kuris 
tuoj pradėjo ieškoti gero organi
zatoriaus, kad atstatytų pašliju
sią padėt|. Tok| žmogų jis rado 
Sibire ir nė minutės nedvejo
damas iššaukė | Maskvą.

T uo metu, kai vokiečių tankai 
veržėsi pro sovietų gyvybos li
nijas, tolimame Sibire, keturioli
ka šimtų kilometrų už Uralo, 
Novosibirsko geležinkelio stoties 
viršininkas , lydimas seržanto, 
bėgo išilgai sustojusio Transibi- 
rinio traukinio, ieškodamas atski
ro vagono skyriaus. Prie vieno 
praviro lango sustojo.

— Drauge, generole, — pasa
kė jis sėdėjusiam prie lango stam
biam kariškiui — Gynybos minis- 
teris jus prašo išlipti ir toliau 
kelionę tęsti lėktuvu.

— Gerai, -- atsakė genero
las.

Seržantas surinko lagaminus ir 
generolas nusekė stoties virši
ninką, skverbdamasis pro karei
vių minią, kurie laukė kito trau
kinio.

Generolas vadinosi A. I. Ere- 
menko. Jis vyko 1 Maskvą iš 
Chorborovsko, kur vadovavo pir

PAMINKLINIS LEIDINYS
Šio apibūdinimo tikrai nusipelno Aleksandro 

Merkelio parašyta ANTANO SMETONOS mono
grafija, kurią puikiai apipavidalintą išleido Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

• Faktas, ne komplimentas
Veikalas solidus tūriu ir turiniu. Aprašomojo 

asmens paveikslą autorius piešia istorinio vyks
mo fone. Lietuvių tautos artimiausios praeities 
(1902-1940) laikotarpis vaizduojamas plačiai, 
nuodugniai, net smulkmeniškai, ir, svarbiausia, 
objektyviai. Visuose septyniuose veikalo skyriuo
se — kurie išdėstyti 150 poskyrių — gausu vienas 
už kitą svarbesnių ir reikšmingesnių faktų.

• Spaudos atsiliepimai
"A. Merkelio monografija yra gražiu stiliumi 

ir taisyklinga kalba parašytas veikalas. Jis ver
tingas pirmiausia sukauptais gausingais duome
nimis, dažnai grindžiamas autentiškais šaltiniais 
iš 22 m. nepriklausomybės laikų’*.

”... kas domėsis tais Lietuvos laikais ar ką 
tirs, tai A. Merkelio "Antanas Smetona’’ bus pir
maeilis vadovas”.

”... Veikalas paliks žymiausiu paminklu pir
mam ir paskutiniam prezidentui anos Nepriklau
somos Lietuvos”.

"Draugas”

"Autorius ir knygos leidėjas ... sveikintini 
ir įvertintini kaip atlikę reikšmingą įnašą lietuvių 
tautos istorijai”.

"Aidai”

”... skaitytojas ras įdomios medžiagos iš Lie
tuvos atsikūrimo, laisvo gyvenimo ir net tremties 
dienų”.

"Laisvoji Lietuva"

"Palikim tą visą gausybę medžiagos pasigar
džiuoti patiems monografijos skaitytojams. O pa
sigardžiuoti bus kuo".

"Europos Lietuvis”

• O kaina?
Jei veikalo kaina būtų skaičiuota komerciškai 

pagal amerikinių leidyklų praktiką, ji būtų ne 
mažesnė kaip $24.95. O "Antano- Smetonos” mo
nografija išleista ekonomiškiausiu būdu, parda
vinėjama po $12.50. neieškant pelno. Už šią sumą, 
kurią sudaro faktinės minimalios išlaidos, Jūs 
gaunate 786 psl. (iš to skaičiaus 32 psl. iliustraci
jų) didelio formato nenykstamos vertės veikalą, 
įrištą kietais viršais, su iliustruotu aplanku.
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mai armijai. Tarp kariškių Ere- 
menko turėjo gerą vardą, kaip 
gabus organizatorius, gera s stra
tegas ir svarbiausiai, patikimas 
komunistas. Savo karinę karjerą 
jis pradėjo puskarininkiu Trockio 
karių eilėse.

Kai vokiečiai birželio 22 d. 
pradėjo puolimą, Tolimųjų Rytų 
Armijų grupės vadas gen. Smoro- 
dinov jam pranešė, kad vokiečiai 
bombarduoja miestus ir prasidė
jo tikras karas.

— Tad mes galime laukti japo
nų puolimo? - paklausė Eremen- 
ko.

Smorodinov j| nuramino. Jokių 
ženklų, kad japonai puls. Tačiau 
Eremenko tur|s tuojau pat vykti 
| Maskvą.

Divizijos gen. Eremenko neži
nojo kas jo laukia. Jis nežinojo, 
kad Stalinas iš visų sovietų mar
šalų ir generolų pasirinko jį cent
rinio fronto vadu. Ir Stalinas ne
apsiriko, nes tai buvo "sovietiš
kas Rommelis", žinąs savoama- 
tą ir gerai suprantąs moderniš
kojo karo vedimą .

Situacija prie Bialostoko buvo 
beviltiška. Trys sovietų divizi
jos ne tik kad neparodė jokio pa
sipriešinimo vokiečiams, bet kai 

politrukai su revolveriu rankose 
privertė kareivius eiti muštis, 
buvo iš šautuvų nušauti. Paskui 
kareiviai išbėgiojo. Dauguma jų 
bėgo tiesiog pas vokiečius, ši 
katastrofa smarkiai sujaudino Sta
liną.

Novosibirsko stoty gen. Ere
menko nieko naujo nesužinojo, 
čia buvo pasakojami visokiausi 
gandai. Buvo tvirtinama, kad so
vietai jau atmušė vokiečius ir ke
lias laisvas net Į Varšuvą. Gi vie
tos įgulos kapitonas ramino žmo
nes: "Mūsų žemėlapiai paruošti 
iki Reino". Novosibirske viešpa
tavo optimizmas, čia nebuvo tra
giškai priimtas iš fronto praneši
mas, kad vokiečiai užėmė Brest- 
Litowską. Rusai sakė: "Brest- 
Litowsk! Nieko. Juk tai Lenki
ja"!

Eremenko sėdo bombonešin ir 
išskrido | Maskvą. Reikėjo pada
ryti 2800 km. kelio. Lėktuvas tu
rėjo keturis kartus nusileisti pa
sipildyti benzinu ir patikrinti mo
torus. Birželio 28 d. vakare lėk
tuvas nusileido Maskvoje ir Ere
menko tuoj nuvyko į karo minis
teriją. Gynybos ministeris mar
šalas Timošenko pasitikdamas 
pasakė:

— Mes jūsų laukėme.
Iš karto buvo pereita prie rei- . 

kalo. Stovėdamas prie didelio že
mėlapio Timošenko pradėjo:

— Vadai, kurie vadovauja mūsų 
kariuomenei pasienyje, nepasi
rodė uždėtų pareigų aukštumoje.

Ir Timošenko griežtai iškriti
kavo gen. Dimitri Pavlovą, kuris 
su sovietų motorizuotom jėgom 
buvo Bielostoko trikampyje. Jei 
Timošenko taip kritikuoja "so
vietišką Guderianą", tai blogai ir 
Eremenko išsigando, kaiTimo
šenko pradėjo rodyti žemėlapyje 
prarastas žemes. Vokiečiai jau 
užėmė liniją Mintauja, Daugpilis, 
Minskas ir Babruiskas. Gudija 
jau prarasta. Keturios armijos 
apsuptos ir priešas ruošiasi 
pulti Smolenską, kai jam nebetu
rima jėgų apginti.

Timošenko minutei nutilo. Kam - 
bary įsiviešpatavo mirtina tyla. 
Paskui maršalas vėl prabilo.

— Pavojus yra tame, kad fa
šistai naudoja šarvuočius, pulda
mi didelėm grupėm, kai mes tu
rime tik mažas grupes, kaip prie
dą pėstininkams. Bet vokiečiai 
nėra nenugalimi. Kiek man ži
noma, jie neturi sunkiųjų tankų. 
Aš J frontą pasiunčiau visus at
sargoje buvusius T 34. Dabar, 
drauge Eremenko, žinote kokia 
yra fronte padėtis.

— Taip, paveikslas nėra links
mas.

Po trumpos tylos Timošenko 
vėl prabilo:

— Gen. Pavlovas ir visas jo 
štabas tuojau bus nušalintas. Vy
riausybės nutarimu jūs esate ski
riamas Vakarų Fronto vyriau
siuoju vadu.

— Kokia yra mano svarbiausio
ji užduotis? -- paklausė Ere
menko.

— Sulaikyti priešą.
Įsakymas buvo trumpas ir aiš

kus. Nuo jo įvykdymo priklausė 
Maskvos likimas.

Kodėl pats Stalinas nedalyva
vo šiame pasikalbėjime? Kodėl 
leido atlikti tok| svarbų uždavinį 
kitiems. Bet Eremenko buvo ne 
vienintėlis, kuris nematė Stalino. 
Per pirmas dvi savaites, karui 
prasidėjus, apie Staliną niekas 
negirdėjo Maskvoje kalbant. Apie 
vokiečių įsiveržimą per radiją, 
paskelbė Molotovas, nors Stali
nas buvo vyriausybės galva. Kur 
jis buvo? Jis nekalbėjo ir niekur 
nesirodė. Net kai birželio 27 d. 
| Maskvą atvyko britų misija siū
lyti ekonominę ir karinę pagalbą, 
Salinąs nedalyvavo priėmime. 
Buvo kalbama, kad jis nušalin
us, norint patenkinti Hitlerį. Ki
ti sakė, kad jis Turkijoje ar Per
sijoje. Kiekvienu atveju, tą lem
tingą valandą birželio 28 ir 29 d. 
Eremenko gavo sunkias parei
gas ne iš Stalino rankų.

Vokiečiai vis veržėsi pirmyn. 
Bet jų judėjimo greitumas pri
klausė nuo kelių, kurie Rusijo
je buvo blogi.

Operacijų zonoje Guderiano 
šarvuočių grupė, persikėlus per 
Būgą, turėjo tik du plentus: B ręst 
- Litowskas — Babruiskas ir 

Brest - Litowskas — Minskas. 
Šiais dviem pienais turėjo per
važiuoti 27,000 šarvuočių gru
pei priklausančių vežimų ir 
60,000 pėstininkų grupei priklau
sančių vežimų. Visi važiuojantie
ji buvo suskirstyti | kategorijas. 
Pirmenybę turėjo pirmoji kate
gorija. Ir kai ant kelio nebuvo 
pirmos kategorijos vežimų, leis
davo judėti antros kategorijos 
vežimams. Dėl to buvo įvykęs 
konflikas. Prie aviacijos pri- 
skiras ryšių pulkas "Hermann 
Goering" gavo trečios kategori
jos leidimą. Reicho maršalas 
Goeringas buvo labai nepatenkin
ąs, kad jo pulkui neduota pir
menybė ir pasiuntė pulkininką 
pas Guderianą išreikalauti pir
mos kategorijos leidimą.

Guderianas, ramiai išklau
sęs, paklausė:

— Ar iš jūsų telegrafo stul
pų, kuriuos vežate, galima šau
dyti?

— Aišku, negalima — atsakė 
pulkininkas.

--Tad matote, kodėl jie turi 
pasilikti trečioj kategorijoj.

Dalykas buvo užbaigtas. Bet 
pulkininkas, nedr|sdamas pa
sirodyti prieš Goeringą pralai
mėjusiu, nusišovė.

Jei sovieai būtų daugiau dė
mesio atkreipę | kelius, prieša
kiniai vokiečių daliniai būtų at
sidūrę kritiškoj padėtyje.

Pavlovas savo šabą buvo įsi
taisęs Mogileve. Birželio 29 d. 
Eremenko, atvykęs { šabą, rado 
Pavlovą gerianti arbatą.

— Ko jūs čia atvykote | š| už
kampi. Sėskit prie salo ir papa- 
sakokite^kas naujo pas jus, — pa
kvietė svečią Pavlovas.

Bet Eremenko pasiliko stovėti 
ir padavė Pavlovui mėlyną voką. 
Sis perskaitęs išbalo.

— Kur aš turiu vykti?
— Ministras jums jsakėprisi- 

satyti | Maskvą.
Pavlovas norėjo pasilikti man

dagiu ir pasiūlė arbatos stiklą. 
Bet Eremenko pakratė galvą.

— Aš manau, kad daug svar
biau, jei mane tuoj supažindin
site su fronto situacija.

Pavlovas stengėsi gintis.
— Vokiečiai mus užklupo nepa- 

siruošiusius. Mes nebuvome ko
vos pozicijoje. Didžioji dalis ka
rių buvo poilsyje a r poligone. Ka
reiviai gyveno kaip alkos metu. 
Vokiečiai prasiveržė pro gyny
bos linijas ir sudaužė mus | tru
pinius. Jie paėmė Bobruiską ir 
Minską. Niekas dėl jų puolimo 
nebuvo |spėas. Mes nieko ne
sitikėjome...

Į tok| pasiteisinimą Eremen
ko nerado ką pasakyti. Vėliau 
savo atsiminimuose jis rašė, 
kad Pavlovas buvo teisus saky
damas "Jei sovietų kariuomenė 
pasienyje būtų buvusi užaliar- 
muou, viskas būtų buvę kitaip".

Ar sovieai tikrai nieko neži
nojo apie vokiečių pasiruošimus 
puolimui?

Ne visai aip.
Kaip tada paaiškinti, kad vo

kiečiai, birželio 22 d. įsiveržę 
Sovietijon rado 139 sovietų di
vizijas ir 29 autonomines bri
gadas, tai yra 4,700,000 karių? 
Vien tik Gudijoje sovieai turė
jo, nors ir pasenusius, 6000 lėk - 
tuvų. Kaip paaiškinti tą chaosą 
sovietų armijos eilėse? Kur yra 
tikroji paslaptis?

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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-------- Povilą

Apie Winstoną Churchill| yra 
daug prirašya ir bus dar dau
giau. Churchillis yra mūsų laikų 
žmogus. Mes apie j| žinome tie
sioginiai iš jo darbų. Visi raštai, 
kurie yra ir dar bus parašyti, 
mums bus tik pagelbinė priemonė 
jo pažinimui. O rašyti apie j|yra 
labai daug ką.

Churchillio giminėj jis yra ne 
pirmasis, kuris būtų savo dar
bais praaugęs kitus. Yra sako
ma, kad jo giminystė siekia net 
Prancūzijos imperatorių Karol| 
Didljj. Kad Anglijos karalių Al
fredo Didžiojo ir Henriko VU 
kraujas teko Minstono gyslomis. 
Net yra teigimų, kad normanų ka« 
ralius Williamas, kuris dar buvo 
vadinamas užkariautojo vardu, 
irgi siekia iki Winstono Chur
chillio. Winstono motina yra ame
rikietė, kurios proseneliai kovojo 
prieš anglus už Amerikos laisvę. 
Jau Winstono prosenelis kuni
gaikštis John Churchill buvo gar
sus ir Vokietijoj sumušė kara
liaus Ludviko XIV kariuomenę. 
Taigi, su tokiu paveldėjimu atė
jo pasaulin Winstonas Churchil
lis.

Winstonas Churchillis buvo 
valstybės vyras, karys, orato
rius, rašytojas ir dailininkas. O 
už savo raštus Jis gavo net Nobe
lio premiją.

Jauno Winstono vardas pradė
jo garsėti 1898 meais kovoje 
prie Nilo. O 1899 metais, kare 
su borais, Jis dar daugiau iški
lo. 1900 meais būdamas 25 metų 
jau buvo išrinkąs | parlamentą, 
o 35 metų jau buvo ministeris. 
Ir nuo to laiko jo žvaigždė ne
benusileido, nors karais užslink
davo vienas kias debesėlis. 1914 
m. prieš prasidedant I-jam Pas. 
karui, nuojautos ar žinių dėka, 
anglų laivynas nebuvo užtikas 
nepasiruošęs. Winstonas Chur
chillis tada valdė laivyną. 1915 
metais buvo jo pirmoji nesėk
mė. Jo operacija prie Dardane
lų baigėsi nepasisekimu. Bet ir 
tai ten buvo ne vien jo kaltė. Ka
riuomenė nebuvo ai operacijai pa- 
kankamai paruošta. Po šio įvykio 
Churchillis buvo atleistas iš pa
reigų, bet netrukus vėlpašaukas 
| ministeriokėdę. JeiguI Pas. ka
ras buvo laimėas, Ui yra ir jo 
įnašas | tą laimėjimą.

Prasidėjus n-ram pasauliniu! 
karui Churchillio žvaigždė vėl 
pasirodė horizonte. O1940meUis 
jis jau buvo Britų Imperijos minis
teris pirmininkas ir karo vadas, 
nors fronte ir nevadovavo. Sia
me kare jo tiesioginis fronus 
buvo politika. Reikėjo organizuo
ti viską, ne tik pergalei fronte, 
bet ir ateities politikai.

Vedant šią sunkią kovą, jis 
lankė Rooseveltą ir Staliną. Ir 
kai tik pajuto, kad Vokietija vie
ną dieną bus nugalėta, pradėjo 
ruošti planus Europai. Nuo čia 
prasidėjo jo gyvenimo nelaimin
giausios valandos. Roosevelus 
ėjo su Stalinu išvien. Churchillis 
matė, kad išsigelbėjus ir išgel
bėjus Europą nuo vieno priešo, 
ateina kitas, dar baisesnis. Ta
čiau visi jo politiniai ir kariniai 
pasiūlymai buvo atmeami.Netir 
įtikinėjimas keltis Balkanuose, 
kur visos sąlygos ir net gyvento
jai palankūs, nieko negelbėjo. 
Salinąs priešinosi, o Roosevel- 
as rėmė Staliną. Churchillio pla
nams nepadėjo net ir Atlanto 
Charta.

: ŽMOGUS
j Ž i č k u s ------

Karas ėjo prie pabaigos ir ar
tėjo Anglijos parlamento rinki
mai. Parlamento rinkimus jo 
partija pralaimėjo. Tada jis pa
liko garsų posak|: "Nelaimėje 
mes šaukiamės Dievo Ir ginkluo
to žmogaus pagalbos. Nelaimei 
praėjus -- Dievą pamiršam, o 
kareivi keikiam". O 1964 m. ko
vo 5 d. Fulton, Missouri, jis ati
dengė ir geležinę uždangą. "Nuo 
Stettino per Baltiją iki Triesto 
Adrijoje, per visą kontinentą,yra 
geležinė uždanga."

Winstonas Chruchillis buvo ang
las ir Anglijos patrioas. Tai, ką 
jis darė, jis darė pirmiausia An
glijos labui. Tačiau gindamas 
Angliją, jis gynė ir kitus. Tai bu
vo šio šimtmečio didžiausias po
litikas.

Įdomu, kad...
Sovietų Rusijoje pilnai sugrį

žo senas žmonių padalinimas | 
tris luomus: aristokratija (kar
tu su caru priešaky, įvairūs ku
nigaikščiai, grafai, baronai buvo 
pakeisti komunisais, užimančius 
aukštas bei atsakingas pozicijas 
partijoje ir vyriausybėje^-- tai 
yra pirmos rūšies piliečiai. Vi
dutinysis luomas paliko beveik 
be pakeitimo, tai kariuomenės 
bei civilinių {saigų pareigūnai, 
taip pat jam priklauso inteligen
tija: profesoriai, rašytojai, ar
tistai ir tt.„ trečiasis luomas - 
ai liaudis, kuri ir šiandien liko 
pažeminta prieš aukštesnio rango 
žmones.

Vienam sovietų piliečiui nusi
šypsojo laimė. Jis netikėai pra
turtėjo ir nežinojo, ką daryti su 
pinigais. Draugai jam paarė ap
sirengti kartu su žmona gražiais 
iš užsienio gautais drabužiais ir 
kaip turtingiems žmonėms pada
ryti tokią pasilinksminimui 
kelionę. Naujas turtuolis pasi
rinko kelionę Volgos upėje gra
žiu moderniu garlaiviu, kuYis be 
tiesioginio savo uždavinio atlik
davo linksmus turistinius pasi
važinėjimus.

Pasirodė, kad ir as garlai
vis buvo padalintas | tris kla
ses: paprasti eiliniai žmonės, 
vadinami liaudis, kurios vardu 
|vyko revoliucija, kaip komunis- 
ai tvirtina, kad būtų atsieka žmo
nių lygybė. Toje paalpoje buvo 
nepakankamai suolų, ai jie užim
davo vietas arp vištų, kiaušinių 
ir kitų prekių. Jie neturėjo kur 
valgj nusipirkti ir turėjo j| pasi
imti su savim. Jiems buvo už
draustas {ėjimas J aukštesnes 
klases. Antroji klasė jau turėjo 
savo paalpoje kėdes ir salus, ir 
net bufetą su valgiais ir gėrimais. 
Jiems buvo leista nusileisti | tre
čią klasę, bet jie neturėjo tei
sės pasikelti | pirmą klasę. O 
ten galėjo pakliūti tik tie, kurie 
galėjo brangiai užmokėti už bi
lietus. Čia keleiviai naudojosi 
visais moderniais patogumais, ir 
patys nuo gero gyvenimo atrodė 
vienas už kitą riebesni, ypač jų 
žmonos, kurios dėl savo "kul
tūringumo" žinojo tik du malonu
mus: valgj ir tinginiavimą.

Netikėai praturtėjęs pilietis, 
pakliuvęs | pirmą klasę arp tų 
naujų "aristokratų", negalėjo su
prasti, kur dingo žmonių lygybė, 
dėl kurios taip smarkiai kovo- 
a. (nb)

• Dabartinis dividen
das 4\i'/(, išmoka
mas du kart per 
metus.
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proga

REIŠKIAMOS VILTYS
0 KUR VEIKSMAI?

Ukrainiečiai šventė savo nepriklausomybės paskelbimo 47 metų 
sukaktį sausio 22 d. Ta proga, kaip tokią švenčių metu įprasto, buvo 
pasakyta kalbų ir išleisto spaudai aplinkraščiai, byloją, kad ameri
kiečiai,- "su atnaujinta energija" privalą deklaruoti, kad "pavergtos 
tautos vieną dieną atgąus savo pačių likimo kontrolę."

Pavyzdžiui, JAV Senate pasakytoje kalboje senatorius Hugh 
Scott, atpasakojęs trumpą faktą apie Ukrainos nepriklausomybės 
paskelbimą Kijeve 1918 metais ir pabrėžęs, kad už jo dėmesį paverg
toms tautoms smarkiai reaguojanti sovietinė spauda, konstatuoja, 
jog "tos reakcijos rodo, kad sovietų vadai labai nervuojasi dėl jų 
plačios kolonialinės imperijos ir nemėgsta, kai pasaulis primena jų 
nusikaltimus".

Pabaigai — išreiškiama.viltis, kad pavergtos tautos atgaus ne
priklausomybę, pakartojant, kad JAV to pavergimo nepripažįsta.

Ne vien Ukrainos nepriklausomybės šventės proga, bet ir Va
sario 16 išgirsime tokių ir gal šiltesnių ir nuoširdesnių žodžių. 
Senate ir Kongrese pareikštos simpatijos ir viltimis grindžiami 
pareiškimai nėra nei neigtini nei smerktini. Tik gal tektų pridur
ti, kad tose institucijose pavergtųjų tautų viltys dedamos Į kur kas 
reikšmingesnius ir politiškai svaresnius sprendimus. Tie sprendi
mai turėtų būti tokie, kurie paveiktų praktiškąją JAV užsienio politi
ką reiškiamų vilčių išsipildymo kryptimi. Tuo tarpu tenka tik ap
gailestauti, kad daugelio senatorių ir kongresmanų palankūs žodžiai 
neranda tinkamo atgarsio valstybės departamente.

Juozas Masilionis "Lietuvių li
teratūros" vadovėlio ketvirtojoje 
dalyje Vincą Ramoną nukelia Že
miau Juozo Paukštelio ir Jono 
Marcinkevičiaus, nors ir pažy
mi, kad "Kryžiai" yra vienas iš 
stipriausių romanų po V. Myko
laičio Putino "Altorių šešėly". 
Tačiau V. Ramonui neskiria tiek 
vietos, kiek skiria Juozui Gru
šui ir Antanui Vaičiulaičiui. Ma
no nuomone, tai yra ne tik lite
ratūros istoriko neobjektyvumas, 
bet ir siaura literatūrinė nuovo
ka. V. Ramonas novelės srityje 
visiškai gali lygintis su J. Gru
šu, o romano — žymiai pralen
kia A. Vaičiulaitį. Jo "Dulkės 
raudonam saulėleidy" ir "Kry
žiai" literatūriniu, idėjiniu ir 
psichologiniu požiūriu mums yra 
brangesnis ir vertingesnis už 
Nobelio premijos laureatus Pas
ternaką ir Sartre.

ŠĮ kartą, nenorėdamas rašyti 
V. Ramono biografijos ir jo kū
rybos analizės, teliesiu tik "Dul
kių raudonam saulėleidy" pagrin
dinį personažą Žolyną. Pradžioje 
tenka pabrėžti, kad šis romanas 
geriausiai pavaizduoja pirmąją

STEPAS VYKINTAS

Ir taip, palankių ir simpatingų kalbų besiklausant, stebime veiks
mus, kurie nedžiugina. Tegul tai ir ne Amerikoje, o Anglijoje, bet 
vistiek -- nedžiugina. Londone, sausio 20 d. prasidėjo derybos su Sov. 
Sąjunga dėl Pabaltijo valstybių turto: aukso bei kitų vertybių, deponuo
tų Anglijos bankuose. Žurnalo Post korespondentas ta proga suges- 
tijuoja, kad derybos vedančios į Baltijos valstybių aneksijos pripa
žinimą.

Post korespondentas daro Išvadą, kad derybos nė nebūtų prasiu 
dėję, jei Anglijos vyr'Iausybė nenumatytų, kokius reikalavimus pa
vergtų kraštų atžvilgiu statys Sov. S-gos atstovai.

Nors dėl tų derybų yra įteikę savo protestus Pabaltijo vals
tybių pasiuntiniai, bet -- derybos jau vyksta.

Kiltų klausimas, ką čia bendro turi Washingtono politika su 
derybomis Londone.

Žinant glaudžius D. Britanijos ir JAV vyriausybės santykius ir 
nuolatinį kontaktą užsienio poltikos klausimais, neabejojama, kad 
toks esminis klausimas, kaip Pabaltijo aneksijos pripažinimas nega
lėtų būti sprendžiamas Londone nekonsultavus JAV vyriausybės.

Atrodo, kad derybomis Londone kuriamas labai nemalonus pre
cedentas, kad ir aukso gabalo vardu. (j.Č.)

pasidairius

VALDŽIOS PAKAITALAS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI (sausio 
28 d.) praneša apie VLIK pir
mininko V. Sidzikausko viešna
gę Toronte ir jo pasakytą kal
bą vietos politinių grupių 
sukviestame visuomenės susi
rinkime.

Čia patiekiame Tėviškės Žibu
rių bendradarbio patiektą pirm. 
V. Sidzikausko kalbos santrau
ką ir pagrindines mintis — "... 
akstiną VLIKui apsijungti davė 
Toronto veikėjai, tuometiniai 
PLB valdybos žmonės — d r. J. 
Sungaila ir J. Matulionis. Dabar

VLIKas esąs vieningas Ir bando 
rikiuoti visas lietuvių jėgas ko
vai už Lietuvos nepriklausomy
bę, kuri esanti tautos išlikimo 
pagrindas. Keliai j nepriklauso
mybę esą eina per tarpt. įvy
kių raidą ir mūsų pačių kovas. 
Išeivijoj esanti ketvirtoji dalis 
tautos turi lygią pareigą kovoti, 
kaip ir Lietuvoje pasilikę. Kiek 
ilgiau sustojęs V. S. ties II D. 
karo politika, pabrėžė, kad Sta
lino Įtakos dėka sąjungininkai 
nutarė reikalauti besąlyginio Vo
kietijos pasidavimo, t. y. prak
tinio sunaikinimo. Dėlto vėliau 
nebuvo kam kalbėti Vokietijos 
vardu. Tai prisidėjo prie taikos 
konferencijos nustflmimo neribo
tam laikui ir prie Sov. Sąjungos 
išsiplėtimo.

Vakariečiai Lietuvos laisvini
mo bylai pritaria, tačiau pabrė
žia, kad karo dėl jos nebus ir

kad to turį boti siekiama tai
kiomis priemonėmis. Esą, kai 
Europa sustiprės, galės daugiau 
lemti ir Lietuvos laisvinimo by
loje. Daugiausia paramos šiuo 
metu susilaukiama iš JAV, nors 
jos, kaip ir kiti vakariečiai, pa
brėžia evoliucinius kelius, ne
vengiančius plačių santykių pa
laikymo su sovietiniu bloku. Afri
kos ir Azijos tautos sunkiau su
pranta Lietuvos bylą. Jos , esą 
klausia, kodėl okupuoti lietuviai 
nekovoja prieš sovietus, kaip tai 
daro kolonistiniai krašto! prieš 
prancūzus ir britus. Jiems dar 
sunku suvokti, kad tokia kova 
Lietuvai šiuo metu būtų savižu
dybė. Daug geriau supranta Lie
tuvos būklę P. Amerikos vals
tybės.

Būklė Lietuvoje, pasak V. S., 
nesanti tokia, kaip kartais mes 

včia galvojame. Ten okupacija per 
25 metus padarė daugiau žalos, 
negu mes manome. Ypač daug 
žalos buvo padaryto stalininia
me laikotarpyje. Ten esą dabar 
daugelis mano, kad Lietuvos ne
priklausomybė yra neįmanoma 
nei politiškai, nei ekonomiškai. 
Jaunosios kartos galvosenoje yra 
susidariusi savotiška politinė 
tuštuma. Joje nėra aiškios vie
tos būsimos Lietuvos vizijai.

Išeivijoj esą vyrauja ekonomi
nė gerovė, bet didėja senosios 
tėvynės užmiršimas; perdaug ko
vojama tarpusavyje, permažai — 
su priešu.

Atsakydamas į paklausimus, 
V. S. pareiškė, kad naujai ap
jungto VLIKo santykiai su Lie
tuvos diplomatais bus visiškai 
sunormuoti. Esą jau nutarta baig
ti šios srities ginčus ir palikti 
Lietuvos atstovavimą, kur tik 
galima, diplomatams. Taip pat 
naujasis VLIKas esą stengsis 
būti valdžios pakaitalu ir duos 
nurodymus, apimančius visą po
litinę veiklą. Lėšų klausimas 
esąs sprendžiamas drauge su 
ALTa; be to, lėšas polit. veik
lai telkia Tautos Fondas. Jauną
ją kartą stengiamasi įjungti į 
polit. veiklą, bet norima, kad 
būdą apspręstų jos pačios atsto
vą L

Prieš pranešimą įvadinį žo
dį tarė J. Matulionis, pirminin
kavo P r. Bastys, pranešėjui pa
dėkojo V. Vaidotas".

bolševikų okupaciją Lietuvoje 
1940 — 1941 m. Okupantas atei
na į Lietuvą tankų, karinės jė
gos pagalba. Rusijos pavyzdžiu 
bolševikinė diktatūra paskubomis 
įvedama Lietuvoje. Viskas su
griaunama, kas buvo sukurto ne
priklausomybės laikais. Patrio
tinė inteligentija, Ūkininkija ir 
net darbininkija naikinama. Iš
kyla nemokšos, gyvenimo ne
vykėliai, nusigyvenę girtuokliai 
darbininkai, padugnės. Kas prie
šinasi šiai diktatūrai, tas eina 
arba į kalėjimą, arba į pogrin
dį. Kas prisitaiko šiai sistemai, 
tas gali vegetuoti, kaip pavz. 
Norkaičiai.

Šioje griovimo ir naikinimo 
"keptuvėje" veikia pagrindinis 
romano asmuo Vincas Žolynas. 
Tai vidutinio ūgio, plačiapetis, 
tamsiaplaukis jaunuolis. Ryškūs 
ir lenkti antakiai ir tiesi nosis 
teikė jo veidui beveik moteriško 
švelnumo. Jo mėlynos akys švie
tė gerumu ir atvirumu. Jis buvo 
iš prigimties poetas, tačiau stu
dijavo mediciną. Matyt, nenorė
damas lankyti bolševikinio uni
versiteto, jis nutraukė studijas 
ir apsigyveno pas dėdę Marijam
polėje. Čia jis tuoj įsitraukė 
į pogrindžio antibolševikinę veik
lą. Jis veikė ir žodžiu, ir veiks
mu. Jo pažiūros yra išreikštos 
šiais žodžiais: "Mes laikysime 
labai, labai sunkius egzaminus. 
Mes neišsižadėsim savo kalbos, 
savo papročių, bet už tai mūsų 
lauks kalėjimai, kankinimai ir 
mirtis. Bet geriau garbingai nu
mirti, su panieka žiūrint kan
kintojui į akis, nekaip laižyti 
prispaudėjo batą ir supūti sveti
moj baloj." (24 psl.). "Kovoje 
prieš bolševizmą bus du svarbūs 
dalykai — religija ir nuosavybė. 
Atimk religiją ir tauta žlugs. 
Jai nieko nebus šventa ir bran
gu šioj žemėj. Ji lengvai išsi
žadės savo kalbos, savo gimto
sios trobelės kamino dūmų. Ne
mokytos žmogus be religijos tai 
vagis, tinginys arba tiesiog dvi
kojis gyvulys."(26 psl.). Nuosa
vybės klausimu jis taip pasisako: 
"Nuosavybės atėmimas -- di
džiausia bolševikų klaida. Galėjo 
apribot, bet ne visai atimt. Žmo
gus iš prigimties trokšta ką nors 
turėt savo. Rusijoje panaikino 
nuosavybę, ir dingo juokas. Ru
sas nori gyventi, bet dirbti ne
nori" (26 psl.).

Plačiau savo politinę sampra
tą Žolynas išdėsto diskus!jose su 
savo giminaičiu, bolševikiniu 
veikėju Juozu Dagiu. Jis pareiš
kia: "Sakysi, kad tėvynės mei
lė yra prietarai. Tai kodėl jūs 
kalbat apie savo "plačią tėvynę"? 
Kuo jūs pakeisit mano tėvynės 
meilę? Negyvom idėjom? Lais
vės idėją jūs patys sunaikinot, 
lygybės Idėją taip pat. Broly
bė? Ar gali būti brolybė, kada 
jūs skelbiat neapykantą? Jūs sa
kote nešą laimę žmonijai. Ar 
gali būti laimė be laisvės ir 
meilės? Viskas melas! Ir melu 
norit pakeisti tėvynės meilę!Nė
ra ir niekad nebus tokių žemiš
kų idėjų, dėl kurių aš paauko
čiau savo tėvynę! Toks žmogus 
tik būtų gyvas lavonas?'(133psl.).

Kaip idealistinės, patriotinės 
pasaulėžiūros ir veiksmo žmo
gus, Žolynas kovoja su materia
lizmu ir bolševizmu. Jis nepa
kenčia Norkaičių prisitaikymo, 
atsargumo politikos. Jis rizikuo
ja savo gyvybe ir organizuoja 
pogrindžio veiklą. Tinkamiausias 
šios veiklos talkininkas ir vykdy-

tojas yra idealistinis jaunimas. 
Ir gimnazijos inspektorius Vaiš- 
nys susieja Žolyną su mokslei
viais, kurie savo priešbolševi- 
kinį nusistatymą parodo komu
nistinio mitingo metu. Žolynas 
šiame mitinge sviedžia kurstan
čias idėjas. Jis pasislėpęs mi
nioje sušunka: "Amžina garbė 
laisvės pranašui Vincui Kudir
kai". Po šio mitingo pas Žoly
ną ateina du mokiniai: Matulis 
ir Blažys. Su jais Žolynas su
taria ir nustato pogrindžio veik
los gaires ir metodus. Mokiniai 
lankysis pas jį slapta, kada bus 
kaktusas nuo jo lango nuimtas. 
Žolynas su mokiniais atlieka ne
maža uždavinių: jie apsaugo 
Vaižganto, Šatrijos Raganos ir 
kitų rašytojų leidinius nuo sunai
kinimo, jie padeda pabėgti į Vo
kietiją kun. Samuoliui, kuriam 
gresia pavojus iš bolševikų pu
sės. Žolynas, moksleivių pade
damas, Įsigyja ir slepia šapi- 
rografą, su kuriuo multiplikuoja 
atsišaukimus. Jis išgauna slap
tos žinias iš bolševikinių veikė
jų ir apsaugo ūkininkus, kad jų 
visų turtų bolševikai neužgrobtų.

Žolyno kovoje dėl mūsų tau
tos ir valstybės laisvės didžiau
sias priešas yra bolševizmas,

kurio atstovas šiame romane yra 
Juozas Dagys. Jei pastarasis ne
būtų turėjęs gimininių ryšių ir 
"buržuazinių sentimentų” Vin
cui Žolynui, jis būtų tuoj, ro
mano pradžioje, jį sunaikinęs. 
Jų kova dar labiau paaštrėja, 
nes juodu yra ir konkurentai: 
myli tą pačią mergaitę -- Bro
nę Gulbinaitę. Dagysbandė įpirš
ti Žolynui savo seserį Veroniką, 
manydamas, kad jis tada laimės 
Bronę. Bet kada paaiškėja Da
giui, kad Žolynas ir Bronė vei
kia prieš bolševizmą, tada Da
gys ruošiasi Žolyną likviduoti, 
o Žolynas pirmiau likviduoja Da-

Žolynas yra būdingas mūsų 
rezistencinės, antibolševikinės 
veiklos kovotojas, idealistas; ne
priklausomybės laikų užaugintas 
nuoširdus ir tiesus patriotas, ku
ris yra ištikimas savo tautai, 
valstybei, religijai ir savo žmo
nėms.

Ar maža tokių Žolynų žuvo 
kovoje dėl mūsų tautos ir vals
tybės laisvės? Kur jie mūsų li
teratūroje? Ar Valentinos mums 
brangesnės už Žolynus? Žinoma, 
V. Ramonas už šį romaną nei 
iš bolševikinių kritikų, nei iš 
Stokholmo premijos negaus, nes 
jis nerašo pasternakiškai, nei 
sartriškai. Jis rašo nepataikau
damas, o kovodamas dėl žmo
nių ir žmonijos laisvės, kurią 
kėsinasi paglemžti bolševizmas.

ALĖS RŪTOS

premijuotas romanas

KELIAS Į KAIRĘ
jau išsiuntinėtas knygų platintojams.

Romaną galima įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti paštu. K a i n a- 3 dol.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA \ ‘

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

VIEŠĖDAMI (RIMOJE PIRKITE VAI.JUJE MODERJIOJE
RAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

”SERVING YOU SINCE 1922”

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC....................5th
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str. Whiskey.. 5th
3. CANADA DRY VODKA.............................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur........
6. CHIANTI Imported Wine .,
7. Zeiler SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone; 656-6330
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Dirvos bendradarbis Robertas Sidabras ir Australijos lietuvių 
moterų stalo teniso meisterė Onutė Mikalainytė.

P. Petručio nuotrauka

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Australijos lietuvių sportuo
jantis jaunimas XV-tąją sporto 
šventę atšventė Melbourno mies - 
te..Iškilmingas šventės atidary
mas, stebint tūkstantinei tautie
čių, |vyko Viktorijos Krepšinio 
Sąjungos stadione. Tai yra to
je pačioje vietoje, kur prieš pus
meti garbingai kovoja S. Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinė. 
Atidarymo iškilmėse su klubų vė
liavomis dalyvavo daugiau200lie
tuvių sportininkų. Pagerbus vė
liavas, šventės dalyviai ir žiū
rovai sugiedojo Lietuvos himną. 
Po atidarymo kalbų ir tautinių 
šokių, sekė varžybos, kurios nu
sitęsė 5 dienas. Varžytasi krep
šinio, tinklinio, stalo ir lauko te
niso bei šachmatų šakose.

KREPŠINIS
Vyrų pirmenybėse iškiliausiai 

pasirodė Adelaidės Vyčio krep
šininkai. Jiems teko dešimtą kar
tą meisterio vardas. Komanda, ku
rios šulams J. Gumbiui, R. Dau- 
galiui, A. Lapšiui ir žaidžiančiam 
treneriui D. Atkinson netrūksta 
gerai paruošto jauno pakaito,pa
sirodė kaip susižaidęs vienetas, 
su giedriomis viltimis ateičiai.

Antrą vietą iškovojo Melbour
no Varpo sportininkai pralaimė
ję* tik adelaidiškiam 37:56. V. So- 
hos ir A. Vaišučio žaidimas jau 
nebedominuoja ,kaip prieš keletą 

metų, o jauniams dar reikia po
ros metų patirties.

T rečia vieta atiteko Sydnėjaus 
Kovo krepšininkams. G. Grudzins- 
kas, S. Lukoševičius, A. Andrie- 
jūnas sudarė komandos pagrindą. 
Jų žaidimo sparta teikė vilčių | 
aukštesnę poziciją, bet nulėmė 
pralaimėjimas prieš Varpą 
46:52. Ketvirtą vietą užėmęs Gee- 
longo Vytis tvirtai pasipriešino 
Kovui (44:46). Hobarto Perkūnas 
užėmė penktą vietą, šis vienetas, 
vadovaujamas A. And-rikonio, 
garbingai atstovavo Tasmanijos 
lietuvius. Iš Perkūno krepšininkų 
daug žada 18 metų aukštaūgis A. 
Radzevičius.

Moterų krepšinio pirmenybės 
nugalėtojomis tapo jaunos, bet 
gerai paruoštos Adelaidės Vyčio 
krepšininkės.

Staigmeną patiekė Geelongo 
vytietės, įveikusios SydnėjausKo- 
vo krepšininkes 21-18 ir užtikrino 
sau antrą vietą. Pirmenybių len
telės apačioje atsidūrė Melbour
no Varpo jaunosios sportininkės, 
kurios, tikriausiai, suvaidins di
desni vaidmenį ateities varžy
bose.

Nemažiau atkaklios varžybos, 
ypatingai jaunių grupėje, vyko 
prieauglio pirmenybėse. Pirme
nybėms pasibaigus, jaunių ir mer, 
gaičių grupėje lentelė atrodė taip:

DIRVA

L Adelaidė, 2. Geelongas, 3. Mel- 
bournas.

RINKTINĖ

Šventės varžybos užbaigtos vy
ry krepšinio rinktinės pasirody
mu prieš Australijos esty rink
tinę. Estai tvirčiau pasipriešin
ti pajėgė tik rungtynių pradžio
je. Tolimesnėje eigoje išryškė
jo lietuvių sportininkų pranašu
mas ir estai buvo įveikti 65:45.

TINKLINIS

Vyrų pirmenybėse, parodę ga
na puikų susižaidimą,nugalėto
jais tapo Adelaidės Vytis. Sekan
čias vietas paeiliui užėmė Geelon- 
00, Melbourno, Sydnėjaus ir Ho- 
barto tinklininkai.

Moterų pirmenybėse dalyvavo 
tik dvi komandos. Adelaidiškės 
be didesnio pasipriešinimo įvei
kė Gellongo tinklininkes.

STALO TENISAS

Komandinėse vyrų pirmenybė
se dominavo Melbourno ir Hobar_ 
to sportininkai. Nugalėtojais ta
po Melbourno Varpo stalo teni
so komanda, įveikusi Hobarto 
Perkūną 3:2 pa sėkme. Sydnė
jaus vyrai |veikę Adelaidę 4:1, 
užėmė trečią vietą.

Moterų komandinėse pirmeny
bėse O. Mikalainytės pranašu
mas užtikrino pirmą vietą Ade
laidės Vyčio sportininkėms. Gee
longo vytietėms teko antra vieta, 
o Melbourno varpietėms — tre
čia.

Vyrų vieneto varžybose staig
meną patiekė melbourniškis A. 
Banionis, baigmėje įveikęs ilga
meti meisteri A. Andrikonj (Ho- 
bartas) 17:21, 21:17, 21:12. Trečią 
vietą užėmė J. Ablonskis ir ket
virtą V. Vasaris. Abu iš Melbour
no.

Moterų vieneto pirmenybėse 
buvo nemažai staigmenų. Ypatin
gai gražiai pasirodė Adelaidės 
stalo teniso prieauglis. Koman
dinėse primenybėse pralaimė
jimo nepatyrusi O. Mikalainytė 
(Adelaidė) laimėjo prieš G. Ka- 
ledienę (Geelongas) 21:10, nugalė
tojos titulą iškovodama trečią 
kartą.

LAUKO TENISAS

Veteranui A. Remeikiui iš Ade* 
laidės dėl ligos ir praėjusios 
šventės laimėtojui melbourniš- 

kiui A. Gaveliui dėl tarnybos ne
dalyvaujant, atslūgo susidomėji
mas ne tik komandinėse, bet ir 
vieneto pirmenybėse. Koman
diniais vyrų nugalėtojais tapo Ade
laidės Vytis, įveikęs Melbourno 
Varpą 3:2. Vieneto varžybųbaig- 
mėje C. Žilinskas (Canbera) įvei
kė T. Žilinską (brolis) 8:6, 6:4.

Dėl nepakankamo susidomėji
mo, moterų pirmenybės nejvyko. 
Skirtos dovanos atiteko praėju
sios šventės nugalėtojoms Ade
laidės vytietėms ir A. Morkūnai- 
tei (Adelaidė) be kovos.

ŠACHMATAI

Neapsieita be staigmenų ir 
šachmatų pirmenybėse. A. Bal
tučiui sužaidus lygiomis prieš 
adelaidišk| tarptautini meisteri 
R. Arlauską komandinėse pirme
nybėse, Melbourno Varpas iško
vojo lygiąsias. Ryškesnė Varpo 
pergalė prieš Sydnėjaus Kovą 
užtikrino jiems pirmą vietą. Ant
ra vieta teko Adelaidei ir trečia 
Sydnėjui.

Nedaug kas |spėjo ir žaibo tur
nyro laimėtoją. Juo ūpo Adelai
dės Vyčio atstovas V. Opulskis.

XV-oji sporto šventė praėjo 
sklandžiai ir pakilioje nuotaiko
je. Tai Melbourno Varpo valdy
bos nuopelnas, kuriai tinkamai 
pravedus S. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės viešnagę Mel- 
bourne, pavyko gauti leidimą nau
dotis sunkiai prieinamu Viktori
jos krepšinio sąjungos stadionu.

Šulo teniso pirmenybės buvo 
pravestos gretimai esančiose pa - 
ulpose, kur 1967 m. bus pasaulio 
šulo teniso pirmenybės.

Kartu |vyko ir klubų atstovų 
suvažiavimas. Čia buvo apurti 
Australijos lietuvių sportiniai rei - 
kalai. Suvažiavimo dalyviai reiš
kė noro už kelerių metų vėl pa
sikviesti š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinę. Dauguma tiki, 
jog tai pavyks įgyvendinti.

R. Sidabras

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI 
STUDENTAI AUSTRALIJOJE

Pietų Austrlijos Good Neigh- 
bor Coucil parinko du jaunuo
lius — abu lietuvius — jaunųjų 
piliečių premijai (Youth Citizen- 
ship Award), kuri bus pirmą kar
tą skiriama Australijos piliečių 
sąskrydyje (Australian Citizen- 
ship Čonvention) Canberroje. Iš 
jų yra:

Vytas K A POCIŪNAS, meno 
mokyklos studenus ir

Vytautas STRAUKAS, pradžios 
mokyklos mokytojas.

Premiją skyrė Tautinis Jauni
mo Komitetas Australijoje ir ji 
buvo {teikta {migracijos ministe- 
rio sausio 19 — 21 d.d.

Tokios premijos bus skiriamos 
kasmet jauniems vyrams ir mer
gaitėms ligi 25 m. amžiaus ir gi- 
musiems už Australijos ribų iš 
neaustralų tėvų.

Premijas skiriant atsižvelgia
ma, kad jie būtų pavyzdžiu jau
nimo organizacijoms, naudingi 

bendruomenei, pranašūs moksle, 
sporte ir kitose srityse.

Vytas KAPOClONAS yra 20 
metų amžiaus, neseniai laimė
jęs Goya meno premiją 100 gn. 
konkursinėje visos Australijos 
jaunųjų dailininkų parodoje, ku
rioje dalyvavo 450 jaunųjų daili
ninkų žemiau 25 m. amžiaus. 
Jis 1962 m. gavo Commonwealth 
stipendiją studijuoti meną. Pietų 
Australijos meno mokykloje jis 
eina aukščiausiais pažymiais.

Vytautas ST RA ŪKAS yra 19 m..

Pasiklausyti Čiurlionio ansamblio koncerto Detroite buvo atėju
sios pakistanietės studentės, kurios nuotraukoje matyti pirmoje eilė
je tarp G. Viskantienės ir V. šarkos. J. Gaižučio nuotrauka

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove

lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, 

kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pra
leidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruojamos 
išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1965 me
tų kovo mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, No
velės Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai bū
tinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto- 
toriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. Vo
kas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: nelai
mėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1965 m. Konkurso skelbėjas tūri teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti Dirvo
je, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius gali 
premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos 
siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų 
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui at
skirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką 
premijuoti ir ką rekomenduoti spausdinti.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

1965 m. sausio 31 d.

yra jaunesnysis pradžios mokyk
los mokytojas. Vytautas priklau
so lietuvių tautinių šokių grupei 
ir dabar moko tų šokių jaunes
niuosius. Dainavo vietos lietuvių 
chore ir dabar chorvedžio tre
niruojamas vesti chorą. Jis pri
klauso Lietuvių Studentų Sąjungai 
ir trejus metus išbuvo skyriaus 
sekretorium. Taip pat Vytautas 
Straukas aštuonerius metus išbu
vo lietuvių skautų sąjungoje ir 
dabar yra vienas iš skautų va
dovų. (Mūsų Pastogė).

RAUDONOJI ARMIJA GRĮŽTA
Ištrauka iš Sibiro tremtinės Barboros Armonie- 

nės knygos "Palik ašaras Maskvoje", kurią lietuvių 
kalboje išleido Vilties leidykla;

(3)

Rusai suėmė Krivicką, bet Krivickienės tą sekma
dienį nebuvo namuose ir taip jai pavyko išvengti stai
gios bausmės. Po dviejų dienų sugrįžus ji neberado 
pastogės prisiglausti. Pamačiau ją tyliai sėdinčią ant 
akmens kieme tarp griuvėsiu ir pelenų. Priglaudžiau 
ją pas save kelioms dienoms. Ji niekuo nesiskundė tik 
nuolatos kartojo ir kartojo: "Mano vargšai vaikeliai, 
mano vyreli...” Neįstengiau jos nuraminti. Netrukus 
ji išsikėlė gyventi pas tolimesnius gimines, bet mane 
kiek vėliau policija tardė dėl jos priglaudimo.

Visos apylinkės nustebimui Krivickas buvo po ke
lių mėnesių paleistas iš kalėjimo. Negalėjome suprasti, 
kodėl jis išvengė bausmės ir net nebuvo ištremtas. 
Visi pradėjome įtarinėti, kad čia slypi kažkokia ap
gaulė ir vengėme jį įsileisti į savo namus. Jam duoda
vome duonos ar mėsos ir prašydavome nešdintis. Vė
liau, jau Novostroikoje, artimas Krivicko ir mano kai
mynas su ašaromis akyse pasakojo, kaip sunku jam 
būdavę taip atstumti Krivicką, net neįsileidžiant pro 
duris. Jis jaudinosi dar labiau, kai paaiškėjo, kad jis 
pats vistiek buvo ištremtas Sibiran, tad ar begalėję 
jam atsitikti blogiau, jeigu jis tą vargšą būtų priglau
dęs, kada jam pastogė taip baisiai buvo reikalinga? 
Krivickas, per septyniasdešimt metų amžiaus, buvo 
rastas negyvas ant vieškelio vieną šaltą spalio mėne
sio dieną.

. Partizanų būklė darėsi vis daugiau beviltiška. Ru
sai paskelbė keletą amnestijos atsišaukimų, tačiau tie, 
kurie į juos atsiliepė, buvo kankinami tol, kol išdavė 
savo draugus ir jų slėptuves. Taigi ir šis metodas 
pasibaigė nesėkmingai.

Rusų milicija ir specialūs kariuomenės daliniai 
kovoti su partizanais pradėjo persekioti kiekvieną įtar
tą teikiant maistą laisvės kovotojams, bet atvykus 
partizanams pas ūkininką ir prašant maisto, niekas 
negalėjo atsisakyti, kad ir kažkaip būtų bijojęs; jei
gu jis atsisakytų, partizanai jį nubaustų.

Jaučiaus esanti nuolatiniame pavojuje. Kartą 1947 
metų žiemos naktį vienas Krivicko sūnus/ pasibeldęs į 
mano langą vėl teiravosi žinių iš Amerikos. Ji pasakė, 
kad daugiau kaip tuzinas partizanų miega mano kloji
me ir aš turinti jiems nunešti maisto. Išviriau didelį 
puodą sriubos ir, labai atsargiai nunešusi jiems, mal
davau juos, kad tik jie čia ilgai nesilaikytų. Išbuvo 
dar vieną dieną ir pavakariais išvyko. Ir gerai padarė, 
nes po keletos valandų į mano sodybą atvyko didelis 
rusų kariuomenės dalinys ir ėmė mane klausinėti apie 
partizanus. Tur būt, kas nors jau buvo įskundęs. Ka
reiviai viską iškrėtė, bet nerado net pėdsakų. Aš vis 
dėlto buvau suimta, nugabenta į artimiausią policijos 
būstinę, smulkiai tardoma ir kaltinama priglaudusi 
kelioms dienoms tokį liaudies priešą kaip Krivickienę. 
Sakiau jiems, kad širdis man neleido matyti senyvą 
moterį gulint be pastogės ant savo namų pelenų krū
vos. Ištardžius buvau paleista, bet jaučiau, kad mano 
gyvenimas darėsi nebesaugus.

Vyriausybė paskelbė naują žemės reformą, tik šį 
kartą dar griežtesnę. Nors pagal naują įstatymą man 
buvo leista turėti trisdešimt septyni akrai, atsisakiau 
ir to, pasilikdama tik namą ir vienuolika akrų. Turė
jau karvę, paršą, avį ir dešimtį vištų ir taip galėjau 
laikytis.

Iš tokio žemės sklypo ir gyvulių kiekio valstybinių 
duoklių turėjau atiduoti: apie trečdalį viso gaunamo 
pieno, 120 kiaušinių, du šimtus svarų mėsos ir keletą 
bušelių grūdų. Duoklių atidavimo nuostatai buvo griež
ti. Jei ūkininkas neatiduodavo pieno duoklės, atimdavo 
karvę. Neatidavus kitų produktų, grėsė kalėjimas. Gy
venimas buvo sunkus, tuščias ir įkyriai vienodas.

Laimei, mano vyras gavo laišką, siųstą per aną 
kaukazietį karininką. Tuo metu aš gaudavau nemaža 
laiškų iš Jono, bet atrodė, kad ne visi mano pasiųstieji

buvo jo gaunami. Jis pradėjo siuntinėti man pinigų 
mažesnėmis sumomis per banką. Tuo būdu, gavęs mano 
parašą ant pakvitavimo, jis buvo tikras, kad esu dar 
gyva.

Jo siunčiamieji pinigai teko iškeisti oficialiu kur
su — keturi rubliai už dolerį. Juodosios rinkos kainos 
buvo labai aukštos. Pyragaitis, pavyzdžiui, kaštuoda
vo aštuoni rubliai. Sūnus, lankąs dabar pradžios mo
kyklą, jau galėjo rašyti. Aš jam padiktavau laišką, 
kad jis tėvui parašytų, jog už du žalius paveiksliukus 
(dolerius) mes galime nusipirkti tik vieną pyragaitį, 
ir prašėme, kad siųstų maisto, jeigu įmanoma. Tas 
laiškas praėjo. Kartą Jonas atsiuntė trisdešimt penkis 
dolerius, žinodama pinigų vertę Amerikoje ir matyda
ma jų nuvertinimą, iškeltus čia oficialiu kursu, aš 
atsisakiau priimti čekį. Pinigai buvo grąžinti ir mano 
vyras suprato netiesioginę mano mintį.

Nesilioviau ir aš dariusi žygių susijungti su visa 
šeima. 1945 metų balandžio mėnesio 7 dieną, komu
nistams jau grįžus, buvau nuvykusi į Vidaus reikalų 
ministeriją Vilniun, Lietuvos sostinėn, kad dar kartą 
sužinočiau apie galimybes išvykti į Ameriką. Man bu
vo tada patarta palaukti karo pabaigos. Po mėnesio, 
kada karas pasibaigė, aš vėl nuvykau ir paprašiau vi
zos. Mano prašymą priėmė ir kartu dar davė užpildyti 
ilgą klausimų lapą. Tuo pat metu atėjo ir mano vyro 
pareiškimas iš Amerikos. Maniau, kad dabar jau tik
rai turiu rimtą pagrindą leidimui gauti, tačiau jiems 
tai nesudarė jokio skirtumo.

Tuo metu kelionės buvo be galo ilgos ir varginan
čios. Iki Vilniaus tiesia linija buvo apie 140 mylių, o 
kelionėje tekdavo išbūti pusantros dienos, o kartais ir 
ilgiau. Keliauti be specialaus leidimo buvo draudžiama, 
o jam gauti taip pat tekdavo pašvęsti ne tik daug lai
ko ir pastangų, bet ir išlaidų, kyšių ištroškusiems pa
reigūnams patenkinti. Bet ir leidimą gavus, tekdavo 
taip pasirinkti traukinius, einančius aplinkiniais ke
liais, kur jie nebūdavo taip perpildyti, bet gauti vietą 
vagone taip pat buvo sunku, nebent vėl kyšys konduk
toriui.

(Bus daugiau)
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IR APYLINKĖSE
• ”Palik Ašaras Maskvo

je”, Barboros Armonienės 
knyga, keliomis laidomis iš
leista angliškai (Leav Your 
Tears in Moscow) ir išvers
ta į septynias kitas kalbas, 
jau atspausdinta lietuviš
kai. Knygos lietuviškąją 
laidą atspausdino ir išleido 
Vilties leidykla. Šiuo metu 
baigiami knygos įrišimo 
darbai Clevelande ir ji ne
užilgo jau pasirodys knygų 
rinkoje. Knygos kaina — 3 
dol.

Platintojai ir pavieniai 
asmens prašomi jau iš ank
sto užsisakyti ir pranešti, 
kiek egz. tos knygos išsiųs
ti, šiuo adresu: Dirva, 6907 
Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

• VIKTORAS §AMATAUS- 
KAS, praleidęs atostogas Flori
doj, Miami Beach, kur nuolatos 
yra apsigyvenusi jo Žmona ir vai
kai, grįžo pailsėjęs į savo nuola
tini darbą Clevelande.

• St. Clair Savings Assoc. 
naujasis prezidentas Don 
Schneller paskelbė pasky
ręs Harold R. Swope ir Ro- 
bert C. Sterbank naujoms 
pareigoms.

Pirmasis paskirtas vice
prezidentu, o antrasis se
kretoriaus — iždininko pos
tam

Abu pareigūnai jau il
gesnį laiką turėjo atsakin
gas pareigas St. Clair Sav
ings organizacijoje ir pa
sižymėjo organizaciniais ir 
administraciniai gabumais.

REIKALINGA PRITY
RUSI MAŠININKĖ — 

klijentų priėmėja draudimo 
įstaigoje. Pageida ujama 
kalbanti lietuviškai ir ang
liškai. 5 dienos savaitėje.

General Underwriters 
Insurance 

6606 Superior Avė. 
Tel. UT 1-2345 

(Kreiptis į
Juozą Mull-Muliolį)

• Visais apdraudos* vei
kalais kreipkitės į prityru
sius ir maloniai patarnau
jančius draudimo agentus: 
V. Giedraitį telef. 944-6835, 
ar į Z. Obelenį tel. 531-2211.

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ 

bendram namų ruošos dar
bui. Pageidautina mylinti 
vaikus, kad padėti motinai. 
Nereikia skalbti. Gyventi 
tenka kartu. Rekomendaci
jos. Aukštas atlyginimas.

Tel. 831-8820.

SAFE
SURE
SINCERE
SERVICE

. (joes the "S” 
jįstand for?

*•••••

Our customers know 
what the "S” stands for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean.

ST. CLAIR
AVINGS

MAIN OFFICE: 813 E. 185th STREET

Režisierius — ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ 
Dailininkas — JURGIS DAUGVILA 
Kostiumai — VANDA BALUKIENĖ 
Baletas — GRAŽINA GIEDRAITIENĖ 
Apšvietimas — KAZYS CIJŪNĖLlS

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA

Š. M. VASARIO MĖN. 6 D 7 VAL. VAK.
CLEVELANDE, SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE, 6417 ST. CLAIR AVENUE 

STATO
K. JURAŠŪNO 3 veiksmų liaudies pasaką

v

EGLE ŽALČIU KARALIENE“
VAIDINA:

B. Briedienė, E. Bradūnaitė, J. Cijū-
nėlienė, M. Lemešytė-Dikinienė, A. Gepne- 
rienė, A. Kėželienė, E. Rukuižienė, L. Ba
rauskas, St. Bernatavičius, Pr. Beinoras, A. 
Dikinis, S. Grėbliūnas, V. Repšys, R. Sta- 
kauskas, L. Valaitis.

ŠOKIAMS GROS MOKSLEIVIŲ ORKESTRAS. BUS IR VAIŠĖS.
Bilietai po 3 ir dol. suaugusiems ir 1 dol. moksleiviams, kuriems vietos skir

tos balkone prižiūrint paskirtiems globėjams.
Bilietus galima užsisakyti pas: PETRĄMAŽELĮ — telef. 371-4729 ir ROMĄ

ZORSKĄ — telef. UL 1-5258 ir prieš vaidinimą salėje.

Natiurmortas (aliejus)KASIULIS

Vasario 7 d. Clevelande, 
Gallery International patal
pose, atidaroma dailininko 
Vytauto Kasiulio meno pa
roda, kurioj bus išstatyta 
apie 40 aliejaus, pastelių ir 
spalvotų litografijų. Paro
da tęsis iki kovo 6 d.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
2 miegamieji, didelė vir

tuvė, vonia, privatus įėji
mas, sandėlys. Idealus ne
vedusių vyrų ar merginų 
porai.

Prie St. Clair ir 67 gt.
Telef. RE 1-5513.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &.Wi)liam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

SUPERIOR 
SAVINGS

JIMCI l«O9

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

CLEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS- - - - -

VASARIO 6 D. Chicagos Scenos 
Darbuotojų Sąjunga šuto "Eglė 
Žalčių Karalienė" Slovėnų audi
torijoje.

VASARIO 13 D. Lietuviams Bu- 
džiams Remti Valdybos tradici
nis blynų balius, šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

VASARIO ]4 D, Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mas, rengia ALT Clevelando sky
rius.

VASARIO 20 D. A. Stephens 
moterų choro koncertas. Rengia

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

O

šv. Kazimiero liet, mokykla.
VASARIO 20 D. Clevelando Vy

rų Okteto koncertas. Ruošia LSK 
"Žaibas", Moterų tinklinio sekci
ja.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos ruošiami 
pietūs, "Aukuro" ansamblio iš
vykoms paremti.

VASARIO 27 D. Ateities Klubo 
parengimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 28 D. DLK Birutės 
D-jos pietūs šv. Jurgio parapi
jai paremti.

KOVO 7 D. Neringos tunus 
rengia Kaziuko Mugę šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO 14 D, Putnamo senelių 
namų sutybai remti Clevelando 
apylinkių rėmėjų seimas.

BALANDŽIO 4 D. Aukuro an
samblio metinis koncerus.

BALANDŽIO 24 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti
nis balius.

BALANDŽIO 25 D. Margučių 
ridinėjimas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 2 D, Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽES 9 D. Čiurlionio an
samblio sukaktuvinis koncerus 
Clevelando Muzikos Instituto sa
lėje.

GEGUŽĖS 22 D. LietuviųSala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

BIRŽELIO 20 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos gegužinė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

COLONIAL FLOV/ER SHOPPE
GĖLES KIEKVIENAI PROGAI

Conveniently located one block from Jakubs & Son 
Funeral Home.

IVanhoe 6-5055 890 East l 85 St.
Cleveland, Ohio 441 I 9

Clevelando vyry oktetas koncertavęs Tėviškės Žiburių spaudos ba
liuje Toronte su pranešėja I. Stasaite. Kairėje stovi okteto vadovas 
R. Babickas. S, Dabkaus nuotrauka

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS 
TORONTE

Patiko mums, to romiečiams, 
jūsiškė aštuoniukė - okteus. Pa
tiko ir jų atsivežtoji programos 
pranešėja Ingrida Stasaitė. Mes 
jiems nepagailėjom plojimų. (Ir 
kas pasakytų, kad torontiškė pub
lika nedėkinga ir nenuoširdi me
no žmonėms?)

Sausio 23 d. čia įvyko "Tėviš
kės Žiburių" spaudos balius, šie
met gi us balius buvo —dar ypa
tingesnis, negu kiuis metais, 
mat — sukaktuvinis. Mūsų šis 
kanadiškis savaitraštis T.Ž. šven
tė 15 metų savo amžiaus sukaktį. 
Nekoks ui amžiaus didys -- 15 
metų, bet — vis tik šis us. Ypač 
Žinant, kad Tėviškės Žiburiai be
velk vienų "dipukų" produktas. 
Taigi, maždaugtiek metų tam laik
raščiui, kiek naujajai į Kanadą 
lietuvių imigrantų bangai, nors 
juos tveriant — prisidėjo keleus 
ir senosios imigracijos atstovų. 
Garbė jiems!

Kas ūme spaudos baliuje bu
vo ir kas įvyko? Penketą minu
čių pakalbėjo laikraščio redak
torius kun. dr. P. Gaida, progra
mą pranešinėjo adv. G. Balčiū
nas, buvo šokiai — švelnūs ir 
trankūs, geras orkestras, minkš
ti ir kieti gėrimai, užkandžiai ir 
laimėjimai, kurių ypatingiausi bu
vo du fanui — ui dailininkų: 
Žmuidzinienės ir Valiaus pa veiks - 
lai. Buvo ir kitų gana gerų do
vanų.

Bet dabar — grįžkim prie Cle* 
velando okteto. Jis prisistatė kiek 
pavėlavęs. Mat, oras pasitaikė 
toks, kad "dangus su žeme" mai
šėsi -- snigo ir siautė nežmoniš
ka pūga. Gerai, iš viso, kad jų 
nepaskandino sniege u didžioji 
vėtra.

Nežiūrint blogo oro -- publikos 
prisirinko pilnutėlė Prisikėlimo 
parapijos salė.

Kokį įspūdį padarė clevelan- 
diečiai torontiečiams? Trumpai 
uriant — didelį.

Aštuoniukė -- gražiai, vieno
dais švarkais apsirėdžiusi, o jų 
duous programos repertuaras - 
lengvo žanro, pasakytume, šlage- 
rinio, bet itin patrauklaus, pra
moginiam stiliuje. Dėl tos tad 
priežasties okteto panaudotas 

programinis repertuaras šiame 
spaudos baliuje labai atitiko pu
blikos nuouikas, nes kaip tik 
šiuo metu ji buvo susirinkusi 
ne giliam muzikiniam susikaupi
mui, bet "good time" nuotaikoj 
vakarą praleisti.

Jei neskaityti St. Šimkaus "šią 
naktelę" ir R. Babicko harmoni
zacijos apie "Sūrias ašarėles" 
bei kariūno Jono Balsio sukur
tos ir uip pat R. Babicko su
harmonizuotos dainos apie kariū
nus, visi kiti dalykai — daugiau
sia verstiniai, bet jie buvo itin 
nuouikingi, net gi — humoristi
niai. Pvz., nekalbant jau apie ba
liaus nuouikai tinkantį dalyką 
"Kelkim taures" ar dainą iš Ha
vajų, ypatingai linksmai visus 
nuteikė daina apie ... "kreivą 
žmogų".

Oktetas išpildė porą dalykų 
iš savo išleistos ilgo grojimo 
plokštelės, kurią, po programos 
kai kurie dalyviai jau buvo įsi
giję.

Oktetininkų laikysena scenoj 
itin puiki — drąsi, laisva. Jų 
balsų deriningumas --be prie
kaištų, švelnus, mielas, sruve
nantis, tarytum žavingas van
dens tekėjimas.

Toronto lietuvių publikai Cle
velando okteus patiko ir, gali
ma sakyti, labai patiko. Tai liu
dijo jų begaliniai audringi ploji
mai ir, berods, net dvi išprašy
tos dainos "bissui".

Baigiant, norėtųsi priminti, jog 
Toronto lietuviškoji publika — 
visada miela programos išpildy- 
tojams, ypač -- svečiams. Ji 
moka jiems parodyti dėkingumą.

Pr. Alšėnas

ŠV. ANTANO GIMNA
ZIJOS VEIKLA

Šv. Antano gimnazijoje, 
pasibaigus pirmo semestro 
egzaminams, mokiniai ėmė 
ruoštis Vasario 16 minėji
mui. Gimnazijos vadovybė 
paskyrė dvi premijas už ge
riausiai parašytas, paskai
tėles šios šventės tema. 
Choras mokosi naujų dai
nų. Tautinių šokių grupę 
ruošia Ona Ivaškienė, at- 
vykdama čia kas šeštadienį 
iš Bostono. Vaidinimą tai 
progai režisuoja akt. Beat
ričė Kerbelienė, lankyda
masi iš Providence. Vasario 
16 minėjimas gimnazijoje 
įvyks vasario 20 d.

Prasidėjus antram se
mestrui, gimnazija padidė
jo trimis mokiniais. Pirma
jame semestre buvo 51. 
Pranciškonai pasiryžę ir 
toliau ugdyti šią mokyklą. 
Rūpinamasi ko daugiausia 
turėti mokinių ateinan
tiems mokslo metams. Re
gistracija jau prasidėjo, ir 
gaunami prašymai. Moki
nių lietuviškose vietovėse 
ieško T. Rafaelis šakalys. 
'Pittsburgho apylinkėje jam 
talkina T. Kazimieras 
Venclovas. įstojimo reika
lais rašoma Šiuo adresu: 
Father Rector, St. Antho- 
ny’s High School, Kenne- 
bunkport, Maine.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KNYGŲ LENTYNA — 2 nr. 
(1964 m). Leidžia LB Kultūros 
Fondas, redaguoja ir tvarko Al. 
Ružancovas. Tai lietuviškųjų lei 
dinių ir svarbesnių įv. temomis 
straipsnių vardynas.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• "Mūsų Lietuvos” II to
mo spaudos darbai šiuo me
tu atliekami Liet. Enciklo
pedijos spaustuvėje Bosto
ne (savininkas J. Kapo
čius). Knygos autoriui Bro
niui Kvikliui (5747 South 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629) skubiai reikalingos 
šių vietovių nuotraukos: 
Čedasų, žiobiškio, Onuškio, 
kriaunų, Panevėžiuko, Zy- 
balų, Žemaitkiemio, Pusnės, 
Panoterių, Kiauklių, Gelvo
nų, Upytės, Gelvonų, Vely
kių ir kt. mažų vietovių. 
Jeigu kas turėtų ar žinotų 
kur galima gauti, prašomi 
pranešti autoriui. Nuotrau
kų originalai saugomi ir 
persifotografavus sugrąži
nami jų savininkams.

• Vyskupo P. Brazio kon
sekracija įvyks vasario 14 
d. Konsekruos kardinolas 
Carlo Confalonieri, asistuo
jant arkivyskupui Antonio 
Samorė ir vyskupui Vincen
tui Brizgiui.

Vasario 13 d., konsekra
cijos išvakarėse, bus spe
ciali Popiežiaus audiencija 
lietuviams.

• ALT S-gos Detroito 
skyrius, atsiskaityd amas 
už Antro Kaimo vaidinimo 
skelbimą Dirvoje, kartu 
prisiuntė ir 12 dol. auką.

• Erd. Simonaitis sausio 
23 d. Vasario 16 Gimnazi
joje skaitė paskaitą apie 
Klaipėdos krašto ir Mažo
sios Lietuvos 1923 m. suki
limą.

• Stp. Vykintas, Vasario 
16 Gimnazijos VI kl. moks
leivių suruoštame J. Ais
čiui paminėti vakarėlyje, 
skaitė apie J. Aistį refera
tą. Mokiniai M. Landas ir
J. Milinis paskaitė iš J. 
Aisčio poezijos.

PHILADELPHIA

ALT S-GOS PHILADEL
PHIJOS SKYRIAUS 

VEIKLA

Sausio 24 d. įvyko ALT 
S-gos Philadelphijos sky
riaus metinis visuotinas 
narių susirinkimas. Susi
rinkimo metu peržvelgta 
praeitų metų veikla ir nu
statytos gairės ateinan
tiems metams. Didžiausias 
rūpestis skyriaus valdybai 
buvo prez. A. Smetonos mi
nėjimo surengimas, kuris, 
kitoms organizacijoms tal

Moterų Vienybės pirm. dail. V. Kulber (kairėje) peikia diplomą ir 
gėlių korsažą Ligijai Bieliukienei už jos nuopelnus keliant Lietuvos 
vardą tarptautinėse ir JAV moterų organizacijose.

L. Bieliukienė yra vienintėlė svetimtautė, išrinkta į General Fe- 
deration of Women*s Clubs direktorių tarybą. Ta organizacija turi 
U mil. narių 64 valstybėse ir švenčia 75 m. gyvavimo sukaktį. Or
ganizacijos centras yra JAV. R. Kisieliaus nuotrauka

kininkaujant, geriau pra
ėjo negu buvo tikėtasi.

Iždo padėtis gera. Vilties 
Draugijai įnašas papildy
tas iki 125 dol. Išplatinta 
A. Smetonos monografijų 
apie 50 egz. Dail. č. Jonu*- 
šas, už suruoštą jo kūrinių 
parodą, yra padovanojęs 
skyriui paveikslą.

Į 1965 m. skyriaus val
dybą yra išrinkti: J. česo- 
nis, V. Gruzdys, P. Didelis, 
A. Jonys ir V. Matonis.

1965 m. rugsėjo mėn. 25 
d. numatomas suruošti pa
rengimas. Tikimasi pasi
kviesti ’*Antrą Kaimą” iš 
Chicagos.

Po susirinkimo buvo vai
šės, skyriaus ponių labai 
gražiai paruoštos, kurių 
metu surinkta Nepriklauso
mybės Fondui 111 dol.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Nepriklausomybės šventė 

Philadelphijoje šiemet mi
nima š. m. vasario mėn. 14 
d., 3 vai. p. p. Lietuvių Mu
zikinio Klubo salėje. Minė
jimą ruošia LB Philadel
phijos apylinkė ir prie jos 
sudarytas organizacijų at
stovų, komitetas, kurio pir
mininku yra J. Ardys, o 
jam talkininkauja organi
zacinės komisijos pirm. V. 
Gruzdys, o finansų komisi
jos pirm. K. čikotas. Pa
grindiniu kalbėtoju pa
kviestas St. Santvaras iš 
Bostono. Taip pat bus ir 
amerikiečių valdžios atsto
vas.

Meninę dalį išpildys vie
tos pajėgos: dainininkė V. 
Bentjžiūtė, Tautinis An
samblis vad. L. Kaulinio ir 
tautinių šokių grupė ”žil- 
vynas”, vadovaujamas E. 
Bendžiūtės. Vasario 16 d. 
proga yra renkamos aukos 
A. L. Tarybos. Minėjimas 
pradedamas 10 vai. 30 min. 
šv. mišiomis šv. Andriejaus 
bažnyčioje.

• L. M. A. Philadelphijos 
Klubo visuotinas metinis 
susirinkimas įvyks š. m. 
vasario mėn. 7 d., 4 vai. p. 
p. Lietuvių Banko patalpo
se. Bus svarstomi klubo 
reikalai ir renkama valdy
ba. Po susirinkimo — ka
vutė.

• L. Bendruomenės Phi
ladelphijos apylinkės me
tinis visuotinas susirinki
mas įvyks š. m. kovo mėn. 
7 d., ne vasario 28 d., kaip 
kad anksčiau buvo skelbia
ma. P. M.

Gen. konsulas dr. P. Daužvardis ir tėvų komiteto pirm. dr. K. Balukas atidaro Klaipėdos uosto mu
gę Chicagoje.

KLAIPĖDOS UOSTO MUGĖ CHICAGOJE
Sausio 24 d. Chicagos Jūrų 

Skautija Mažosios Lietuvos Dr- 
jai ir Jūrų šauliams talkininkau
jant, vietos lietuviškajai visuo
menei sėkmingai prisistatė su 
nauju savo metiniu parengimu, 
Klaipėdos Uosto Muge.

Jaunimo Centro vestibiulyje iš
kilmingai kabėjo Klaipėdos Kraš
to herbas, skelbdamas visiems, 
kad čia vyks Klaipėdos Kraštą 
ir jūrą mylinčių tautiečių ypa
tingas susibūrimas. Lygiai 12 
vaL, stebint gausiai žiūrovų mi
niai, Klaipėdos Uosto Mugės ati
darymo iškilmes pradėjo Chica
gos Jūrų Skautijos Tėvų Komite
to pirmininkas Dr. K. Balukas, 
kuris pasidžiaugęs rodomu susi
domėjimu, pakvietė mugę ati
daryti Lietuvos Generalini Kon
sulą Dr. P. Daužvardį.

Konsulas P. Daužvardis savo 
žodyje iškėlęs Klaipėdos Kraš
to reikšmę lietuvai ir paraginęs 
visas jėgas telkti bei ugdyti ko
vai dėl Lietuvos atstatymo ir jos 
teisių prieiti prie Baltijos jū
ros, perkirpo jūrų skautų-čių 
laikomą juostą ir paskelbė Klai
pėdos Uosto Mugę atidaryta, čia 
pat jūrų skautai-ės apdovanojo 
konsulą ir ponią dovanomis ir vi-

NEW YORK

• ALT S-gos 1-jo sky
riaus narių metinis susirin
kimas įvyks vasario 6 d., 6 
vai. vak. Amerikos Lietu
vių Atletų Klubo patalpoje, 
1332 Halsey St., Brooklyn 
27, N. Y.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus skyriaus narius ir 
p r i j a učiančiuosius šiame 
svarbiame susirinkime da
lyvauti.

BOSTON

• ALT Norwoode valdy
bą 1965 m. sudaro: pirmi
ninkas K. Šimėnas, vice
pirm., A. Tumas, sekr. J. 
Martyšius, ižd. J. Vasiliaus
kienė ir valdybos narys 
(spaudos informacijos) B. 
Kovas.

Vasario 16 d. minėjimas 
įvyks vasario 21 d. bažny
čios salėje, kurį rengia vie
tos R. K. Federacijos ir Al
to skyriai. Rengimo komi- 
sijon iš R. K. Fed. įeina V. 
Kudirka, O.Pazniokaitė ir 
P. Jaras, o iš Alto R. Vėtą,
J. Strašunskas ir J. Marty
šius.

• Bostono Jūrų skautų 
Nemuno Tuntas vasario 5-6 
dienomis dalyvauja Bosto
no BSA ruošiamoje parodo
je ”Commonwealth Armo- 
ry”.

Nemuniečiai parodos lan
kytojus supažindins su bu
riavimo, rw>ętlymo ir signa
lizacijos pagrindais, be to 
bus parodyta jūriškų rank
darbių ir kt.

Pažymėtina, kad Nemu
no Tuntas per savo gyvavi
mo tris metus sugebėjo pa
našiose ankstyvesnėse BSA 
suruoštose parodose du 
kartu laimėti pirmą vietą.

B. K. 

sa minia pajudėjo Jaunimo Cent
ro didžiosios salės link, kuri 
rengėjų darbščių rankų, suma
numo ir išradingumo dėka buvo 
paversta Į tikrą Klaipėdos uos
to kampelį.

čia ant sulų, dekoratyviniu 
laivų burių ir kabančių tink
lų pavėsyje, per visą salę buvo 
skoningai išdėstyti pačių jūrų 
skautų-čių pagaminti gražūs ir 
įvairūs rankdarbiai, medžio dro, 
žiniai, stiklo raižiniai, siuvi
niai, lietuviškais raštais išaus, 
tos margaspalvės juostos, ke
ramikos darbai, puodai, inkilai 
ir visokios kitokios mugei pa
ruoštos gėrybės.

Aukščiau, ant scenos, Korp! 
Gintaras buvo įsirengusi Euro- 
pietišką kavinę,kur pavargę mu
gės lankytojai turėjo galimybės 
pailsėti, kavos atsigerti, lietu
viškos giros pagurkšnoti, na ir 
patogiai įsitaisius, stebint visą 
mugę, pasišnekučiuoti.

Gi, už mažo pušinėlio gardžiai 
kvepėjo Tėvų Komiteto narių ir 
mamyčių pagaminti lietuviški val
giai. čia buvo pavalgydinti pietų 
išsiilgę tautiečiai, čia buvo paso, 
tinti visi lietuviškų valgių mė
gėjai.

Tų pačių pušų pavėsyje veikė 
Jūrų Saulių la imėjimų stalas. 
Garsiai skambėjo vedėjo balsas, 
smagiai sukosi laimėjimų ratas 
ir skirtos laimėjimams gėrybės 
greitai perėjo į laimingųjų ran
kas.

Netoliese, prie "uosto" var
tų, išdidžiai baltavo, lietuviškom 
juostom ir audiniais išpuoštos 
Mažosios Lietuvos Dr-jos spau
dos kioskas, kurį žvaliai aptar
navo tautiniais rūbais pasipuo
šusios Mažosios Lietuvos duk
ros.

Negalima praeiti ir pro mu
gės "meninį kampelį", kur vik
riai sukosi Korp! Gintaras se
sės ir broliai, vadinamoje "Spal- 
voramoje".

Salės kampe skaisčiai blykčio
jo Klaipėdos Uosto švyturys spal
vingais spinduliais maloniai 
glostydamas mugės lankytojų 
džiaugsmingus veidus.

Greta "Klaipėdos Uosto", ats
kirose patalpose buvo įrengtas 
Jūrų šaulių klubas, valgykla ir 
kavinė, kur susirinkę jūros šau^ 
liai ir jų svečiai linksmai šne
kučiavosi.
Ypatingą mugės lankytojų dėme

sį patraukė įspūdinga Lietuvių 
Jūrų Skautijos veiklos raidos ap
žvalginė paroda. Jūrų Skauti
jos vadovybės pastangomis, gre
timoje klasėje įrengta, čia lan
kytojai galėjo susipažinti su Jū
rų Skautijos organizacinėmis 
schemomis, garbės ir uniformi
niais ženklais ir kt. vaizdingai 
sienose iškabinėtais. Galėjo ori
ginaliuose jūrlapiuose pamatyti 
spalvingai atžymėtas jūrų skau
tų padarytas keliones Baltijos, 
Atlanto, Australijos, Europos ir 
Siaurės Amerikos vandenų ban
gomis. Meniškai įkabinėtose nuo
traukose, vaizdų albumuose ir 
spaudos iškarpų rinkiniuose, be- 
siįdomaująs lankytojas galėjo su
sipažinti su Lietuvių Jūrų Skau
tijos vienetų veikla, parengimais 
ir atliktomis stovyklomis, čia 
budintieji jūrų skautų vadovai 
maloniai informavo ir darė rei
kiamus paaiškinimus. •

Per keletą valandų Klaipėdos 
Uosto Mugėje viskas buvo iš
pirkta, išparduota ir suvalgyta. 
Visur girdėjosi džiaugsmingi 
mūsų tautiečių ir jaunimo bal

sai, vyravo linksma nuotaika ir 
pasitenkinimas, jūrų skautijos 
suteikta proga gražiai praleisti 
laiką jūrinių organizacijų ir lie
tuviškojo jaunimo tarpe.

Lietuvių Jūrų Skautija, jos vie
netai veikiantieji Chicagoje, su 
Klaipėdos Uosto Mugės "prem
jera" vietos visuomenei prisis
tatė, kaip organizaciniai pajėgus, 
darniai veikiantis jaunimo jungi
nys, kuris šiuo parengimu ne 
tik sugebėjo apjungti jūrinę min
tį skleidžiančias lietuviškas or
ganizacijas, bet taip pat pras
mingai ir įdomiai atžymėjo Klai
pėdos atvadavimo metinę sukak
tį. Lietuvių Jūrų Skautija dar 
kartą įrodė, kad ji yra gaiva
linga ir savo veikloje išradinga 
organizacija, žengianti tikruoju 
jūrinio skautavimo ir tarpusavio 
bendradarbiavimo keliu.

šia proga, besidžiaugiant lie
tuviškojo jaunimo naujais laimė
jimais, galima tik palinkėti Lie
tuvių Jūrų Skautijai tvirtai ženg
ti pasirinktuoju keliu ir šį, nau
jai pradėtą tradicinį metinį pa
rengimą, perkelti ir už Chicagos 
ribų.

Gero Vėjo,Chicagos jūrų skau
tams ir skautėms!

Ed.

MUZIKOS IR DAILIOJO 
ŽODŽIO KONCERTAS 

CHICAGOJE

1965 m. vasario mėn. 7 
d., 3 vai. p. p., Jaunimo 
Centre, Chicagos visuome
nė turės malonią progą iš
girsti tris jaunas ir labai 
gabias menininkes: solistę 
Ireną Stankūnaitę, pianistę 
Aldoną Kepalaitę ir aktorę 
Eleną Blandytę.

Irena.Stankūnaitė — ko
loratūrinis sopranas, pasi
rodys lietuvių visuomenei 
su savo Chicagos debiuti
niu koncertu. Ji yra baigu
si Julliard Aukštąją Muzi
kos Mokyklą New Yorke. 
Irena taip pat gilino moks
lą siekdama magistro laips
nio Hunter’s ir New Yorko 
miesto kolegijose. Dabarti
niu metu ji yra St. Patricko 
aukštesnės mokyklos choro 
vedėja Elizabethe, taip pat 
ji mokytojauja savo tėve
lio, muziko Juozo Stankū
no, Muzikos studijoje. Ire

na mielai talkininkauja lie- 
tuviškms organizacijoms.

Aldona Kepalaitė — pra
dėjo muziką studijuoti Mu
zikos akademijoje Muen- 
chene. Atvažiavusi j Ame
riką studijas tęsė Manhat- 
tanville kolegijoje, kur įsi
gijo muzikos bakalauro 
laipsni. Ji lavinasi muzikoj 
pas pianistą Andrių Kupre
vičių. Aldona yra daug kon
certavusi New Yorko apy
linkėse kaip solistė ir taip 
nat vra dalyvavusi su New 
Yorko Kompozitorių grupe 
Carnegie Hali. Reikia pa
žymėti, kad kritikų atsilie
pimai anie šiuos koncertus 
buvo labai palankūs.

Aktorė Elena Blandvtė. 
gerai žinoma Chicagos vi
suomenei, paskaitys kelias 
ištraukas iš lietuvių tauto
sakos.

• L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania ir Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje 
š. m. vasario mėn. 20 d. 
ruošia tradicinį Užgavėnių 
blynų balių B. Pakšto sve
tainėje, 2801 W. 38th St.

Svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais ir Užga
vėnių blynais, šokiams gros 
B. Pakšto orkestras. Pra
džia 7 vai. 30 min. vakaro.

Korp! Neo-Lithuania ju
morai žada pasirodyti su 
būdinga staigmena.

Vietas prašome iš anks
to rezervuotis pas Aleksą 
Siliūną — 6839 S. Rockwell 
Avė,, tel. PR 8-0149 nuo 6 
iki 8 vai. vakarais.

L.S.T. Korp! Neo-Lithu
ania ir L. T. Akademinio 
Sambūrio valdybos kviečia 
visus savo narius su jų 
draugais ir bičiuliais atsi
lankyti į šį Užgavėnių bly
nų balių.

• Mykolas Drunga, jau 
spėjęs pasižymėti pianistas, 
prof. VI. Jakubėno moki
nys, jau kelis kartus daly
vavo Chicago Artist Assoc. 
koncertu ose. Koncertų 
klausytojus sudomino jo 
atlikti Mozarto kūriniai, o 
ypatingai mūsų kmp. M. K. 
Čiurlionio kompozicijos.

Sausio 26 d. įvykusiame 
Curtis Hali koncerte M. 
Drunga atliko 6 M. K. Čiur
lionio preliudus.

• Sol. Roma Mastienė ir 
akt. Eglė Vilutienė išpildys 
programą Dariaus - Girėno 
Lituanistinės Mokyklos ir 
Gage Parko Lietuvių Bend
ruomenės ruošiamame ba
liuje, kuris įvyks š. m. va
sario mėn. 13 d. Pakšto sa
lėje. Visas pelnas skiriamas 
mokyklos išlaikymui.

• Prof. leno Končiaus 
drožiniu parodėlė ruošiama 
Chicagoie, B. Pakšto salėje 
(2801 W. 38th St.) II. 7 d., 
3 vai. n. p., io naujosios 
knvgos "žemaičiu krvžiai ir 
koplvtėlės” pristatymo pro- 
ga. Kadangi šių metų vidu
ryje Profesorius ižengia į 
80-uosius savo gyvenimo 
metus, ta pačia proga bus 
prisiminta ir io amžiaus 
sukaktis. Minėjimą ruošia 
akademikai skautai.

UŽPREUMERUOKITE 
DIRVA fe 

SAVO BIČIULIAMS
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