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Chruščiovui sunkiai sekasi 
susidoroti su Molotovu...

Molotovo žaigždė, Stali
nui valdant, išsilaikė beveik 
visada vienodoje aukštumo
je. Tiesa, buvo taip jpat mo
mentų, kada Stalino dėme
sys piktokai susitelkdavo 
ties Molotovo veidu. Bet šis, 
gerai pramatąs Stalino silp
nybes, sugebėdavo išsilai
kyti, nors teigiama, kad to
kiu atveju Molotovas, vietoj 
savęs, Stalinui sugebėdavo 
pakišti kitas aukas. Ir, žino
ma, jos nukentėdavo.

Dėl tėkio Molotovo elge
sio, pačių komunistų vadų 
tarpe visą laiką buvo pasi- 

n- - - - - - - - 1ŠIANDIEN 
IR RYTOJ☆ ☆ ☆
Apie Eichmano nuteisimą 

dar bus ilgai kalbama. Ar jis 
susilaukė teisingo teismo 
sprendimo?

Čia gali būti {vairiųnuomo
nių.

Jei jauna Izraelio valstybė 
norėjo pagarsėti, tai tikslas 
buvo atsiektas. Bet tikroji 
problema, dėl kurios buvo ke
liama byla, liko nepajudinta iš 
vietos.

Nacių nusikaltimai, kaip no
rėta teisme {rodyti, esą buvę 
žiauriausi istorijoje. Bet Čia 
gal perdėta, nes per visą žmo
nijos istoriją, nuo pat seniau
sių laikų, yra buvę ir kitų ne
mažiau žiauresnių nusikalti
mų, kai ištisos tautos buvo 
sunaikintos. Pagaliau, pavyz
džių nereikia toli ieškoti. Už
tenka pasižiūrėti J komunis
tų daromas nusikaltimus, ta
čiau kažkodėl jų niekas ne
siruošia teisti.

Praktika parodė, kad teisia
mi tik pralaimėję...

•
Žmogžudystės didumas 

Eichmano nuteisime irgi ne
turi prasmės. Sakoma, buvę 
šeši milijonai aukų. Bet ar 
yra koks skirtumas tarp še
šių tūkstančių ir šešių mili
jonų? Nusikaltimas lieka tas 
pats.

Ar Eichmaną reikėjo taip 
teisti?

Iš viso ką reiškia teisti? 
Seniau sakydavo atkeršyti.

Už nusikaltimą duodavo baus
mę, kad teisingumo svarstyk
lės būtų išlygintos.

Eichmano atvejuje to pa
daryti neįmanoma. Jokia 
bausmė negalės išlyginti še
šių milijonų nužudytų. Už
mušti kaltinamąjį? Bet jis tik 
triumfuos jausdamas, kad jo 
vieno gyvybė buvo verta še
šių milijonų žydų.

Palikti kalėti iki gyvos gal
vos, duodant sekmadieniais 
gerus pietus ar laikant šil
toje ir šviesioje kameroje? 
Bet tai būtų pasityčiojimas 
iš jo aukų, kurios buvo nu
žudytos baisiausiose sąlygose 
koncentracijos stovyklose.

Kankinti Eichmaną? Tai 
būtų tik savęs pažeminimas.

•
Geriausiai buvo j{ palikti jo 

paties likimui, duodant su
prasti, kokius baisius nusikal
timus jis yra padaręs.

Bet ar Eichmanas būtų paju
tęs sąžinės graužimą? Ar jis 
teisme nesakė:

"Juo matome daugiau lavo
nų, tuo labiau atbunka jaus
mai ir prieš tas apocalipsi- 
nes scenas tampame bejaus
miais../ 

piktinusių. Ir Chruščiovas, 
atėjęs į valdžią, labiausiai 
to negalįs Molotovui dova
noti. Esą, dėl tokio Moloto
vo suktumo, vieną kartą ir 
pats Chruščiovas buvo pa
tekęs j Stalino nemalonę. 
Bet, kaip ir Molotovas, su
gebėjo išsisukti. Greičiau
sia, savo vietoj ką nors ki
tą Stalinui įskundęs.

Molotovo žvaigždė pradė
jo leistis 1957 metais, su 
pradėta Stalino nuvertinimo 
akcija. Tas jo nuvertinimas 
ėjo per Mongoliją, kaip ne
reikšmingą Maskvai postą, 
nes Mongolija ir taip yra 
Maskvos kontrolėje. Paga
liau, atrodė, kad Molotovas 
ne tik išsilaikys virš van
dens, bet ir išplauks j pla
tesnius vandenius. Jis buvo 
paskirtas į Vieną, kad ir 
n e r e ikšmingan Atominės 
Kontrolės punktan, bet vis 
tik j Vakarus*

Praėjusį lapkritį Moloto
vas iš Vienos staiga išvyko. 
Jo išvykimas sutapo su 
naujais Stalino nuvainika
vimais ir Molotovo apkalti
nimais prieš' partine politi
ka. Vėl atrodė, kad Moloto
vas bus paskandintas.

Bet štai dabar vėl pasi
rodė pranešimai iŠ Mask
vos, kad Molotovas vėl grįž
tąs į Vieną. Kai kurie laik
raščiai jau spėjo ir praneš
ti, kad jis iš Maskvos jau 
išvykęs. Bet rašant šias ei
lutes vėl buvo pranešta, kad 
Molotovas tikrai vyks į Vie
ną, bet kol kas dar tebesąs 
Maskvoje. Taigi Molotovas 
vėl iškyla virš vandens, 
nors Chruščiovo rankos ir 
siekia jį paskandinti.

šiuo metu, kada ta nauja 
žinia paskelbta, dar perma- 
ža žinių, kas Molotovą vėl 
išgelbsti. Nurodoma, kad 
Molotovas komunistų parti
jos centre turįs dar savo 
gerbėjų, kurie jo visišku su
naikinimu priešinasi. Iš 
anksčiau yra paskelbta, kad 
Molotovas, vykdamas iš 
Vienos į Maskvą, buvo pasi
rūpinęs tokios medžiagos 
palikimu kinų ar albanų ko
munistų vadų saugiose ran
kose, kurie, reikalui esant, 
padėtų parodytų, koks iš 
tikrųjų yra buvęs Chruš
čiovas. O jis, kaip žinia, yra 
buvęs pakankamai žiaurus 
ir daug aukų likvidavęs ly
giai tokiais pat metodais, 
kokiais likviduodavo ir jo 

"Parama" iš užpakalio

mokytojas Stalinas.
Tat dabar ir spekuliuoja

ma, kad Chruščiovas tokių 
dokumentų paskelbimo iš
sigandęs ir Molotovo išsiun
timo į Sibirą atsisakęs. Tuo 
pat metu spekuliuojama, 
kad ir kita Chruščiovo au
ka — Malenkovas taip pat 
dar iškels galvą iš vandens, 
nors jis jau kiek giliau yra 
panertas.

Kaip ten bebūtų, bet šie 
įvykiai rodo, kad Chruščio
vas yra taip pat pančio ja- 
mas ir prilaikomas kitų jė
gų, kurios Kremliuje tai 
silpnėja tai vėl kyla. Bet 
yra rimtai spęliojančių, kad 
vieną dieną Kremliuje vėl 
prasiverš aštraus peilio po
litika ir vėl riedės galvos, 
kaip riedėdavo ankstyves
niais laikais.

• Indonezijos Sukamo, 
toliau gąsdindamas Olandi
ją ir reikalaudamas N. Gvi
nėjos prijungimo, nustatė 
10 dienų laukimo terminą.

AR PASISEKS IUNGTINES TAUTAS ATVESTI
' it ’ ' iį GERĄ KELIĄ (Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

1962 metai daugelyje 
kraštų prasidėjo bombomis, 
šūviais bei žudynėmis kai
muose, miestuose, gatvėse 
ir kareivinėse. Tai buvo 
Portugalijoje, Libane, Pran
cūzijoje ir Alžyre. Toks pat 
neramumas tebegręsia Ku
veite, N. Gvinėjoje ir daug 
kur kitur.

Tai pasekmės nevykusio 
pavyzdžio, kurį pasauliui 
davė Jungtinės Tautos bu
vusiame belgų Kongo. Ji 
pavartojo jėgą aiškiai loka
lizuotame, net ne tarptauti
niame nesusipratime.

Negalima griežtai tvir
tinti, kad tuose vietiniuose 
ginčuose kaltė buvo vien 
kurio nors asmens ar vado
vo, ar kad tas ginčas rėmė
si grynai politiniais pagrin
dais. Jungtinės Tautos ne
sugebėjo įvykdyti savo pir
mojo ir svarbiausiojo užda
vinio — palaikyt ar įgyven
dinti taiką.

Jungtinės Tautos niekad 
n e s i s tengė įgy vend i n t i 
praktišką ir realistinę savo

Naujoji FASKO valdyba posėdžio metu Clevelande. Sėdi iš kairės: Algirdas Bielskus, Juozas Ki- 
jauskas, Algirdas Nasvytis, pirm. Jaunutis Nasvytis, Vytautas Jokūbaitis, Kazimieras Karalis, Elvy
ra Vadopalienė. y. Bacevičiaus nuotrauka

1962 METAI SKIRIAMI LIETUVIU TAUTINĖS 
ULIMPIJADOS PRISIMINIMUI

Naujuosius 1962 metus prade
dant, Š. Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komi
tetas sveikina sporto klubus, 
sporto darbuotojus ir visus spor
tininkus!

S. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos vi
suotinis suvažiavimas, {vykęs 
1961 m. lapkričio 11 - 12 d. To
ronte,
• prisimindamas 24 metų sukak
tį nuo I-sios Lietuvių Tautinės 
Olimpiados, {vykusios 1938 me
tais Kaune,
• tęsdamas 1958 metais Š. Ame-

pareigų dalį —būtent, duo
ti naujam pasauliui galimy
bės gyventi. Ji labiau domė
josi šių valstybių struktū
ros principais, apleisdama 
jų organizaciją, žodžiu, po
litinė sritis nukentėjo dėl 
ekonominės srities silpnu
mo ir neišvystymo.

Suteikti pirmenybę eko
nomikai, nepriklausomybių 
tvėrėjams ir čempionams, 
atrodo žeidžiantis ir žemi
nantis reikalas. Mat, visi 
matė, kaip naujosios vals
tybės garbina ir gėrisi tau
tine nepriklausomybe, o 
viskas, kas liečia materiali
nį gyvenimą, atrodo ir ego
istiška ir nepakankamai kil
nu. Jungtinės Tautos nesi
ėmė toje srityje vaidinti 
patarėjo bei mokytojo ro
lės. Jos ekonominis skyrius 
merdėjo pasitenkinda m a s 
registravimu ir lyginimais 
pagalbos, kuri buvo didžių
jų valstybių teikiama ma
žosioms.

Tačiau naujosios valsty
bės, bebręsdamos, praėjus 

rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos pradėtą tradi
ciją, minint XX metų sukakti nuo 
I-slos Lietuvių Tautinės Olimpi- 
jados, skirti kas 4-tus metus Lie
tuvių Tautinės Olimpijados pri
siminimui,
• griežtai protestuodamas prieš 
Lietuvos pavergėjus, sutrukdžiu
sius tolimesni Lietuvių Tautinių 
Olimpijadų vykdymą ir tvirtai ti
kėdamas, kad ateis laikas, kada 
viso pasaulio lietuviai sporti
ninkai vėl galės laisvai susiburti 
po Lietuvių Tautinės Olimpijados 
vėliava,

pirmam pasidžiavimui ir 
tautinės meilės periodui, 
pradėjo viena po kitos jaus
ti ekonominius sunkumus. 
Kiekviena jų, pav. Egiptas, 
bandė išspręsti savo proble
mas išnaudodama savo 
krašto turtus, net jei reikė
jo nusavinti ar sekvestruo
ti. Bet 'r tai pasirodė per- 
maža. Buvusi krašto ekono
mika rėmėsi dideliais kapi
talais, patyrimu, nuolati
nėm investacijom ir dažnai 
įgudusiu technišku ir admi- 
nistratyviniu personalu.

Jungtinė Arabų Respubli
ka plyšo, nes Sirija panoro 
dirbti sau, savo naudai. Li
bane įvykusio perversme 
(nenusisekusio) ir Indone
zijos "karščio” pagrinde ra
sime materialius interesus. 
Commenvvealth trukdo ir 
varžo Anglijos įstojimą į 
Bendrą Rinką vien tik dėl 
e g z išklojančiu komercinių 
ryšių, kurie dažnai būna 
tvirtesni, negu politiniai 
ginčai ir ideologiniai skirtu, 
mai.

P. Amerika irgi bruzda. 
Jai gręsia pavojus iš nau
jųjų Afrikos valstybių, ku
rios gali sudaryti konkuren
ciją tropiškųjų prekių ir 
žemės vaisių pasiūla. Nei 
JAV, nei SSSR niekad ne
sugebės supirkti visų per
teklių bei padengti tų visų 
kraštų biudžeto deficitus. 
Tarp kitko, Sovietų S-ga 
daugiau domisi ideologinėm 
pergalėm, negu ekonomine 
lygsvara.

Būtų reikėję ekonominę 
pagalbą suplanuoti ir su
tvarkyti pritariant jaunųjų 
r e s publikų vyriausybėms, 
kurios, deja, dar tebėra 
perdaug egoistiškos ir as
meniškos. Jungtinės Tau
tos būtų turėjusios sudary
ti Bendrą Rinką pasaulinė
je plotmėje.

Kas tuo rūpinosi vakar
(Nukelta ( 2 psl.)

• skelbia 1962 metus Lietuvių 
Tautinės Olimpijados paminė
jimo metais ir {galioja FASK-tą 
pravesti XII Š, Amerikos Lietu
vių Sportinių Žaidynių varžybas 
atatinkamoje dvasioje bei {teikti 
specialius medalius pirmų 3 vietų 
laimėtojams vyrų ir moterų kla
sėse.

Taigi 1962 metais turime su
stiprinti mūsų sportinę veiklą, 
turime rasti būdų ir priemonių 
pakelti lietuvišką sportini gyve
nimą tiek sportine, tiek ir or
ganizacine prasme. Neužtenka 
pasitenkinti vien varžybų su
rengimu ir dalyvavimu jose, jei 
jos, praeina silpnos organizaci
jos, menkų pasekmių ir pilkos 
nuotaikos ženkle. Jos turi būti 
gausios dalyvių skaičiumi, pa
trauklios aplinka ir organizaci
ja, šviesios sportinėmis kovomis 
ir pasekmėmis, entuziastingos 
jaunatviškai lietuviška nuotaika.

Nei FASK-tas, nei jo kiti pa- 
gelbiniai organai nėra pajėgūs 
vieni vesti mūsų sportini gyve
nimą pažangos keliu. Tobulėji
mui reikia visų talkos! Tik, jeigu 
visi sporto klubai stiprės savo 
viduje sugebėdami organizuoti 
sportini prieaugli, Pritraukti 
naujus sportininkus ir išlaikyti 
senus, jei sporto darbuotojai -- 
veteranai ateis Į talką su savo 
gausiu teoretinių ir praktinių ži
nių bagažu, jei mūsų visuomenė 
ir organizacijos prideramai {- 
vertins lietuvišką sportini judė
jimą --tuomet galėsimedžiaug- 
tis pažanga ir tobulėjimu.

Lietuviškas sportinis judėji
mas yra viena iš kertinių prie
monių išlaikyti mūsų jaunimą 
draugėje, lietuviškoje aplinkoje. 
Sportas yra natūraliai patrauk
lus, atatinkąs laiko dvasią, su
prantamas ir tiems, kuriems 
Lietuva yra tik jų tėvų ar protė
vių kilmės kraštas.

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas, vykdydamas visuo
tinio suvažiavimo Toronte nuta
rimus ir savo pasižadėtą 14-kos 
punktų programą, skelbia 1962 
metus sportinio darbo talkos me
tais:

FASK-tas, savo ruožtu, deda 
visas pastangas, kad duotieji pa
sižadėjimai bei padaryti įsipa
reigojimai neliktų tuščiais žod
žiais, bet būtų darbais {rodyti.

Jau yra sudarytas 1962 metų 
sportinių varžybų kalendorius. 
Pradėti žygiai surengti spor
tiniam pasitobulinimui vasaros 
stovyklą. Baigiama paruošti dir
vą Sporto žurnalo leidimui. Per
organizuojami ir papildomi spor
to administraciniai organai. In
tensyviai pradėtas susirašinėji
mas ir jau net sueita l kontak
tą su kai kurių Europos valsty
bių krepšinio sąjungomis, mūsų 
krepšinio rinktinę 1962 metų gale 
j Europą pasiųsti. Reformuoja
ma ir tobulinama mūsų sportinių 
varžybų programa bei jų vykdymo 
sistema.

Visų mūsų talka padės užsi
brėžtus tikslus {gyvendinti. Te
gul mūsų eilės daugėja, tegul 
jos susiglaudžia našesniam dar
bui ir lietuviško sporto gar
bei!

FASK-tas
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Senstantis feldmaršalas Hindenburgas tikrumoje Vokietijos nebevaldė. Jo pilkoji eminencija” 
Schleicher, pats į viešumą nesi rodydamas, buvo pasidaręs tikruoju Vokietijos valdovu. Nuotraukoje 
Schleicher ir Hindenburg teatro ložėje.

Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... (13)

"DABAR AŠ TURIU IUOS SAVO KIŠENĖJE..."
Vokietijos respublikai, labiau 

už kitus, kasė kapą ir kita keista 
asmenybė, tai generolas Kurt von 
Schleicher, kurio pavardė vo
kiškai reiškia "intrigantas" arba 
"gyvatė".

Iki 1930 metų pradžios jo pa
vardė visuomenei nebuvo žinoma. 
Prityręs derybų vedėjas, aistrin
gas intrigų kėlėjas, Schleicher 
mėgo dirbti šešėlyje.

1928 m. sausio mėn. jis panau
dojo savo augančią įtaką pas 
prezidentą Hindenburgą, su ku
riuo jis pasidarė intimiškas dėl 
jo sūnaus Oskaro, kad paskirtų 
krašto apsaugos ministeriu gen. 
GroenerJ, savo buvusi viršinin
ką. Tokiu būdu Schleicher tapo 
galingas ne tik tarp kariškių, 
bet jis pradėjo plėsti savo galią 
ir politikoje. Armijoje jis ga
lėjo skirti ir atleidinėti aukštuo
sius karininkus. 1930 metų pava
sari jis pirmą kartą bandė parink
ti kancleri ir su armijos pagal
ba {tikino Hindenburgą paskirti 
Heinrichą Brueningą, smarkų 
katalikų konservatorių.

Parlamentinė vyriausybė pasi
darė, anot vokiečių, Kuhhandel, 
tarp partijų prasidėjo balsų ieš
kojimo derybos, nękreipiant dė
mesio J tautinius reikalus. Kada 
Brueningas buvo išrinktas kanc
leriu 1928 m. kovo 28 d., 
Reichstage pasidarė neįmanoma 
sudaryti daugumą bet kokiai po
litikai, ar tai būtų iš kairės, 
dešinės ar centro. Tad Bruenin
gas turėjo naudoti konstitucijos 
48 straipsni ir kraštą valdyti 
{sakymais.

Schleicheris ir jo draugai ar
mijoje kaip tik ir norėjo matyti 
taip kancleri valdant. Tai davė 
stiprią diktatūrinę vyriausybę. 
Kada 1930 m. rugsėjo 14 d. šeši 
ir pusė milijono vokiečių atidavė 
savo balsą už nacius vietoj 
810,000 prieš porą metų, Schlei
cheris suprato, kad jam reikė
jo kitaip elgtis. Pabaigoje metų 
jis užmezgė kontaktą su Roehm 

Vokiečių kariuomenės menevruose 1930 metais, Lietuvos karinis attache Berlyne pulk. K. Škirpa 
prisistato Vokietijos prezidentui Hindenburgui.

ir Gregor Strasseriu. Tai buvo 
pirmasis ryšys tarp nacių ir tų, 
kurie turėjo valdžią respublikoje 
Ir rezultate po dviejų metų Hit
leris pasiekė valdžios. O Schlei- 
cheriui tai reiškė pralaimėji
mą ir galutinai jis buvo nužu
dytas.

Schleicher, kaip ir Bruening, 
kėlė klausimą, kas atsitiks, kai 
Hindenburgas baigs prezidentavi
mo terminą 1932 metais. Mar

Gen. Kurt, von Schleicher buvo aistringas intrigų kėlėjas ir mėgo 
dirbti šešėlyje.

šalas tada turės 85 metus ir 
bus persenas toliau pasilikti po
litikoje.

Brueningas sugalvojo planą, 
kad prezidentiniai rinkimai 1932 
metais bus panaikinti ir Hin- 
denburgo mandatas bus pratęs
tas Reichstago.

1931 m. spalio 10 d. Hitleris 
pirmą kartą buvo priimtas pre
zidento Hindenburgo. Š{ pasima
tymą paruošė Schleicheris. Pre
zidentas nebuvo sužavėtas šiuo 
"bohemišku kapralu", kaip jis 
j{ pravardžiavo, ir pasakėSchlei- 
cheriui, kad Hitleris galjs pasi
daryti pašto rųinisteriu, bet jo
kiu būdu ne kancleriu.

Hitleris išvykojBadHarzburg, 
kur spalio 11 d. dalyvavo masi

nėje manifestacijoje -- "tauti
niame pasipriešinime". Tai buvo 
dešiniųjų mitingas, atstovauja
mas ne tiek nacionalsocialistų, 
kiek labiau konservatoriškes- 
nių elementų, kaip Hugenber- 
go tautinės vokiečių partijos, 
junkerių buvusių kovotojų, pasi

vadinusių Bismarko jaunimu. 
Nacių vadas nelabai buvo linkęs 
eiti J mitingą. Jis su panieka 
žiūrėjo J senojo režimo liekanas 
ir jų medalius. Bet jis galėjo 
juos panaudoti režimo nugriovi
mui.

Hugenberg ir Hitleris atsisakė 
priimti Brueningo pasiūlymą 
pratęsti Hindenburgo mandatą.

1932 m. pradžioje Brueningas 
pakvietė Hitlerį atvykti l Ber
lyną naujoms diskusijoms. Te
legrama buvo gauta tuo momen
tu, kai Hitleris tarėsi su savo 
artimais bendradarbiais "Voel- 
kischer Beobachter" redakcijo
je, Muenchene. Rodydamas jiems 
telegramą Hitleris sušuko: "Da
bar aš turiu juos savo kišenė
je! Jie mane pripažino deryboms 
partneriu."

Goebelsas savo dienoraštyje 
sausio 7 d. įrašė: "Šachmatųpar
tija dėl valdžios prasideda... 
Svarbiausias dalykas pasilikti 
stipriems ir nesutikti su komp
romisais."

įpykintas dėl nacių ir naciona
listų atsisakymo pratęsti jo pre
zidentini mandatą, Hindenburgas 
sutiko iš naujo išstatyti savo 
kandidatūrą rinkimams. Jam at
rodė, kad jis bus nesumušamas. 
Legendarinis herojus turėjo rė
mėjų ne tik dešinėje, bet ir 
demokratiniuose sluogsniuose, 
kurie jame matė respublikos iš
gelbėtoją.

O Hitleris net negalėjo būti 
renkamas. Jis dar nebuvo Vo
kietijos piliečiu. Bet vos tik rin
kiminė kampanija prasidėjo, pa
dėtis pasikeitė. Vasario 25 d. 
Brunswick valstybės vidaus rei
kalų ministeris paskelbė, kad jis 
poną Hitlerį skiria attache l 
Brunswick pasiuntinybę Berlyne. 
Dėka šio operetinio manevro, 
nacių vadas automatiškai pasida
rė Brunswick piliečiu, o tuo pa
čiu ir Vokietijos. Tai jam davė 
teisę išstatyti savo kandidatūrą 
ir dalyvauti Vokietijos prezi
dento rinkimuose.

Nugalėjęs šią mažą kliūti,Hit
leris su visa energija metėsi 
rinkiminėn kampanijon važinėda
mas iš vieno krašto { kitą po 
visą Vokietiją, kreipdamasis { 
milžiniškus klausytojų būrius, 
kurie susirinkdavo { nacių mi
tingus. Goebelsas ir Strasseris 
darė tą pati.

Tai buvo aistringa rinkiminė 
kampanija. ReichstageGoebelsas 
Hindenburgą pavadino "dezerty
ravimo partijos" kandidatu ir 
buvo pašalintas iš posėdžio už 
prezidento įžeidimą. Berlyne na
cionalistų laikraštis "Deutsche 
Zeitung", kuris palaikė 1925 me
tais Hindenburgo kandidatūrą, 
dabar j{ puolė.4 Šiandien reikia 
žinoti, rašė laikraštis, ar tarp
tautiniai išdavikai ir pacifisti
nės kiaulės, su HindenburgO'pri- 
tarimu, galutinai nesugriaus Vo
kietijos".

Naciai visuose miestuose iš
klijavo milijonus atsišaukimų, 
išdalino 8 milijonus brošiūrų, 
išleido savo laikraščių 12 mili
jonų papildomų egzempliorių, su
organizavo 3,000 mitingų per die
ną ir pirmą kartą Vokietijos rin
kiminėj kampanijoj panaudojo ki
no teatrų programą ir plokšte
les, kurios buvo grojamos iš 
garsiakalbių sunkvežimiuose.

Brueningas irgi bandė neatsi
likti, kad užtikrintų senojo pre
zidento laimėjimą.

1932 m. kovo 13 d. balsavimo 
rezultatai buvo:

Hindenburgas gavo 18,651,697 
balsus arba 49,6%.

Hitleris -- 11,339,446 arba 
39,1%.

Thaelmann (komunistų vadas) 
—4,983,341 arba 13,2%.

Duersterberg (nacionalistų 
kandidatas) -- 2,447,729, arba 
6,8%.

Rezultatai buvo nusivilimas 
visiems. Senasis prezidentas 
gavo 7 milijonais balsų daugiau 
už Hitlerį, bet jam truko, 0,4% 
iki reikalingos daugumos. Tad 
reikėjo perbalsuoti iš naujo, ta
da, daugiausiai gavęs balsų kan
didatas, skaitysis išrinktu.

Hitleris, pasamdęs lėktuvą, vėl 
metėsi l rinkiminę kampaniją, 
tą pačią dieną dalyvaudamas ke
liuose mitinguose. Ir tai buvo 
nauja vokiečių rinkiminėj kam
panijoj.

Būdamas gudrus ' jis pakeitė 
taktiką, kad surinktų daugiau bal
sų. Per pirmąją kampaniją jis 
kalbėjo daugiau apie tautos mize
riją ir respublikos negalią. Da
bar jis kalbėjo apie gražią atei
ti, kuri laukia visų vokiečių, 
jei jis bus išrinktas prezidentu. 
Darbininkai turės darbo, ūki
ninkai gaus aukštesnes kainas už 
žemės ūkio gaminius, prami-

AR PASISEKS JUNGTINES TAUTAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

ar šiandien? Naujųjų vals
tybių ekonominis gyveni
mas dažnai yra desorgani- 
zuotas, be plano. Jų gyven
tojai džiaugiasi nepriklau
somybe, bet dažnai miršta 
badu. Tuo tarpu kitur ne
beturima kur dėti pertek
lių. Politinis malūnas su
kasi tuščias, nebent laikas 
nuo laiko pasigirsta mėly
nųjų šalmų dundėjimas.

JAV ir Anglija pradeda 
tai suprasti. Spauda skel
bia, kad greitu laiku susi
rinks Washingtone Jungti
nių Valstybių ir Didž. Bri
tanijos atstovai tuo reikalu 
tartis. Goa afera skaudžiai 
palietė anglus, statydama 
juos j keblią padėtį prieš 
t r a dicinius sąjungininkus, 
pačią Portugaliją ir buvusį 
Commonwealth narį — In
diją. Tuom pačiu iškilo su
sirūpinimas krize, kurią 
pergyvena Jungtinės Tau
tos. JAV irgi mato sudėtin
gas ir dažnai nevykusiai 
s p r e n džiamas Jungtinių 
Tautų problemas. Tačiau jų 
nusivylimas yra mažiau ag
resyvus, negu Anglijos.

JAV vyriausybė yra nu
mačiusi sekančiame visuo
tiname Jungtinių Tautų su
sirinkime pasiūlyti kai ku
rias reformas. JAV norėtų 
įvesti procedūrą, kuri leistų 
Jungtinėms Tautoms iš-

ninkams atsidarys geresnės 
perspektyvos prekybai ir bus 
sudaryta stipri armija. Berlyne 
jis pažadėjo: "Kiekviena mer
gina Trečiajame Reiche suras 
sau vyrą!"

Nacionalistai iš rinkiminių 
varžybų atitraukė savo kandidatą 
ir prašė balsuoti už Hitlerį.

Kitame numeryje: HITLERIS 
TARIASI SU SCHLEICHERIU. 

SEPTYNIŲ SKIRTUMU GALVOSŪKIS Nr. 2
Kokie yra 7 skirtumai tarp tų dviejų piešinių? 

Atsakymą rasite 6 puslapyje.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

spręsti įvykusius konfliktus 
anksčiau, negu jie būtų iš
kelti Asamblėjoje ar Sau
gumo Taryboje. Istorija jau 
įrodė, kad tie ginčai daž
niausiai paaštrėja ir neduo
da apčiuopiamų rezultatų 
juos sprendžiant visuotina
me susirinkime. JAV siūly
tų, kad Jungtinės Tautos 
paskirtų kiekvienam ginčui 
specialų referentą, kuris iš
studijavęs padėtį, galėtų 
pasiūlyti išeitį.

Tuo būdų JAV tikisi, kad 
Jungtinės Tautos nustotų 
buvusios "gaisrininku”, ku
ris kviečiamas kai jau lieps
na apima namą, o sugebėtų 
tapti "kaminkrėčiais”, suge
bančiais atlikti apsaugos 
vaidmenį.

Aišku, galima numatyti, 
kad panašus pasiūlymas su
keltų didelį triukšmą. Ypač 
tų tautų tarpe, kurios ir da
bar skaito, kad Jungtinės 
Valstybės kišasi į jų vidaus 
reikalus.

Prezidento Kennedy fi
nansinė pagalba Jungti
nėms Tautoms aiškiai rodo, 
kad JAV vyriausybė yra 
nusistačiusi ją ginti, nežiū
rint smarkių išmetinėjimų 
iš kraštutinių jų, kurie sa
ko, kad Jungtinėse Tautose 
labai patogius lizdus yra su
sisukę raudonieji.

Reikia tikėti, kad būsi
moje Asamblėjoje bus sten
giamasi įnešti reformų į 
Jungtinių Tautų veikimą ir 
organizaciją. Reikia lauk
ti, jog atsiras pakankamai 
narių-tautų, kurios supras 
tos intencijos svarbą ir su
gebės suteikti tam šimta- 
galviui organizmui pakan
kamai išminties ir geros 
valios, kad visos "galvos”, 
lyg viena, siektų savo di
džiojo ir vienintelio tikslo 
—, taikos pasaulyje.
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Rusų pastangos užvaldyti 
Baltijos jūrą

Rusija niekad nekontroliavo tiek Baltijos jūros pa
krančių, kiek dabar kontroliuoja. Nuo Leningrado iki 
Stettino — tai didelis atstumas, virš 1900 klm. arba 1200 
mylių. Ir kiek tose pakrantėse, kad ir neperdidžiausių, 
bet gerų uostų.

Tiesa, dalis jų oficialiai priklauso Lenkijai arba Rytų 
Vokietijai. Bet kam dabar priklauso pati Lenkija ir Rytų 
Vokietija, mums daug aiškintis nereikia. Visi ir taip gerai 
žinom.

Maskva, Į savo rankas suėmusi tokią didelę Baltijos 
pakrantę, -stengiasi joje ir įsitvirtinti. O kaip įsitvirtinsi 
be pajėgaus laivyno ir gerų karinių uostų, kurie pasku
tiniojo karo metu buvo gerokai sudaužyti? Todėl ir metė, 
palyginti, labai dideles jėgas, kad uostai būtų atstatyti ir 
šių dienų kariniams reikalams pritaikyti, o taip pat ir 
reikiamas kiekis laivų pastatytas.

Tai iš vienų, tai iš kitų šaltinių patiriame, kad su 
uostų atstatymu buvo lengviau, negu su naujų laivų 
statyba. Bet pastaruoju metu, sovietų karo laivynas, ne
kalbant apie prekybinį laivyną, Baltijos jūroje greit ir 
pastoviai auga. O su augančiu laivynu auga ir Maskvos 
pretenzijos, kad Baltijos jūra taptų jų vienų kontroliuo
jama jūra.

Neseni įvykiai, kada NATO rengėsi paskelbti Balti
jos jūros šiaurinės dalies apsaugos savistovį štabą, Mask
vą labai jaudino. Jei iš visokių bandymų tai palaikyti 
agresija prieš Sovietų Sąjungą niekas ir neišėjo, bet liko 
atgarsis, kad Maskva į tai labai jautriai ir net piktai rea
guoja.

Ir suprantama, nes Sovietų Sąjunga didžiausią savo 
laivyną ir turi Baltijos jūroje. O iš tos Baltijos jūros, 
gerai blokuojant Vakarų Vokietijai, Švedijai, Danijai ar 
Anglijai, beveik ir negalima išplaukti. Todėl tas laivynas 
yra savaip pririštas ir daugiau tik Europos jėgų persva
rai teįskaitomas.

Visiškai kita to laivyno svarba pasidarytų, jei į So
vietų Sąjungos rankas patektų iš Baltijos jūros j Atlantą 
išėjimo kontrolė. Tada pilnai išsipildytų Rusijos carų ir 
raudonųjų vadų svajonė. Jei Petras Didysis prasikirto 
gerą langą statydamas pelkėse St. Petersburgą, vėliau 
išvirtusį į Leningradą, tai raudonieji vadai jau daug dau
giau padarė atėję iki Stettino.

Bet ir tais laimėjimais jie nenori pasitenkinti, o sie
kia visą Baltijos jūros kontrolę į savo rankas suimti. 
Tam tikslui jie planuoja savo politiką, Baltijos jūros pa
krantes verčia, tvirtovėmis ir statosi stiprų karinį laivy
ną. Ne kuriuo kitu tikslu ir Baku žibalą vamzdžiais reikia 
atsivesti iki Oderio.

Vokiečių žinių šaltiniais remiantis, šiuo metu Mask
va, įskaitant Lenkijos ir Rytų Vokietijos jūrines jėgas, 
Baltijos jūroje turi 5 kreiserius, 57 naikintojus, 112 po
vandeninių laivų, 133 povandeninių laivų naikintojus, 115 
išsikėlimo laivų ir per 500 minininkų.

šis karinis laivynas dar turi visą eilę pagalbinių laivų 
ir 1350 lėktuvų, esančių Baltijos jūros pakrantėse. Lėk
tuvams įvestas 24 valandų pei' parą patruliavimas. Yra 
daug davinių teigti, kad visas Rusijos kontroliuojamas 
Baltijos laivynas kamanduojamas iš buvusio Piliau uosto, 
kurį rusai dabar vadina Baltisk.

Bet tokių jūrinių tvirtovių, koks dabar yra Piliau, 
rusai turi visą eilę. Ir teisingai sakoma, kad anksčiau 
gintarų garsus Baltijos pajūris, dabar paverstas jūrų 
laivyno sukaustytu ir nepaprastai budriai saugomu kran
tu.

Iš tų davinių nesunku spręsti, kad Maskva stengiasi 
Baltiją paversti Rusijos jūra, žinoma, kelias nuo Lenin
grado iki Stettino jai buvo lengvesnis. Iki čia ateiti tal
kino ir Anglija ir Jungtinės Valstybės. Bet nuo Stettino 
iki Hamburgo ar Bremeno, o taip pat pro danų ir pran
cūzų uostuos praplaukti kanalą, jau bus sunkiau. Antrojo 
pasaulinio karo metu turėtos talkos nebegaus, o jėgų ru
sus stumti atgal, reikia manyti, netruks.

Jei rusams, kaip jie siekia, pasisektų Baltiją paversti 
rusų jūra, tai tada ir visą Europą valdytų jau Maskvos 
skirti komisarai. B, G.

ačiū už talką

1961 metais eidama Clevelando 
Neringos Skaučių Tunto tun- 
tininkės pareigas visada džiau
giausi jausdama didelę pagalbą 
Jūsų leidžiamo Dirvos laikraš
čio. Nepaprastas palengvinimas 
buvo dirbti žinant, kad yra su

prantančių žmonių, kurie pade
da jaunimui. Ačiū Dirvai ir vi
siems redakcijos pareigūnams, 
kad taip nuoširdžiai visada {dė
davote skaučių prisiųstas ži
nutes. Tikrai daug padėjote mū
sų lietuviško jaunimo darbe.

Tikiu, kad ir naujoji tuntininkė 
paskautininkė Aurelija Balašai- 
tienė susilauks Jūsų paramos.

MIRGA KIŽIENB, 
Cleveland

NEPATINKA
Nepatinka aukotojų paskelbi

mai. Vieni nori reklamos, o dau
gumas gal ne ir gal daugiau au
kotų.

Dr. H. B., 
Cleveland

LIETUVIU TAUTINĖS IDĖJOS VYSTYMASIS
AMERIKOJE (Dr. Stepono Biežio paskaitos santrauka, skaityta 

ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkime)

- - - - - KELI ŽODŽIAI APIE PASKAITININKU - - - - - -
Dr. St. Biežis kilimo aukštaitis. Atvykęs { J. A. V. 1912 

m. baigė Valparaiso universitetą ir 1914 m. Chicagos medicinos 
ir chirurgijos kolegiją M. D. laipsniu. Pirmojo pasaulinio 
karo metu kariavo amerikiečių armijoje Europoje.

Be savo tiesioginio darbo uoliai reiškiasi lietuvių visuo
meniniame, kultūriniame bei politiniame gyvenime. 1919 m. 
Chicagoje suorganizavo ir vadovavo Lietuvos gelbėjomo drau
gijai. Keletą kartų pirmininkavo lietuvių gydytojų draugijai 
ir šiuo metu yra Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas.

Politinėje veikloje yra nepailstantis veikėjas Amerikos 
Lietuvių Tautinėje Sąjungoje. Buvo jos pirmininku. Aktyviai 
dalyvauja SLA veikloje, kur ilgus metus eina daktaro kvo
tėjo pareigas. Daug rašo sveikatos klausimais lietuvių spau
doje. 1953 m. paruošė ir savo lėšomis išleido knygą — Būkit 
sveiki.

Dr. St. Biežis yra vienas iš uoliausių lietuvių skautų rė
mėjų ir Chicagoje skautams remti draugijos pirmininkas. 
Per Margučio radiją veda sveikatos skyrių.

Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybė, {vertindama Dr. St. 
Biežio darbus, 1938 m. apdovanojo Gedimino 3-čiuoju laipsniu, 
kuris tų pačių metų balandžio 27 d. buvo iškilmingai {teiktas 
Chicagoje Shoreland viešbutyje, dalyvaujant per 300 asmenų.

Korporacija Neo Lithuania {vertindama Dr. St. Biežio 
lietuvišką veiklą jį išsirinko garbės filisteriu.

Nors Dr. St. Biežis yra sulaukęs gražių metelių skai
čiaus 72, bet atrodo gana jaunai ir tautinėje - lietuviškoje 
veikloje tebėra gyvas ir judrus. Kviečiamas niekuomet neat
sisako patalkininkauti bei tarti žod{.

JUOZAS JUREVIČIUS

Didesniais skaičiais lietuviai 
pradėjo imigruoti Amerikon ant
roje pusėje devynioliktojo ir 
pradžioje dvidešimtojo šimtme
čiais. Taigi tai vyko iki pirmo
jo pasaulinio karo.

Tais laikais { šį aukso, lais
vės ir laimės kraštą būriais 
bėgo jaunuoliai lietuviai, dau
giau kaimiečiai, dar nesulaukę 
brandos amžiaus. Tai buvo jauni, 
sveiki, pilni energijos vyrai ir 
mergaitės, bet didžiulėje dau
gumoje visiškai beraščiai. Tik 
retai kuris šiaip taip galėjo
savo vardą pasirašyti ir iš
"kontičkos" ar elementoriaus 
kiek paskaityti. Ir tą mokslą 
jie buvo įgavę iš savo motinos 
prie ratelio arba iš kaimo da
raktoriaus, kuris tuo metu buvo 
laikomas mokyčiausiu profe-s-" 
sorium. Tik retas kuris turėjo 
progos lankyti pradinę mokyklą. 
O apie gimnaziją ar universitetą 
nė kalbos nebuvo.

Tai šitokio kultūrinio lygio bu
vo masės senosios išeivijos.

Lietuviai, atvykę { svetimą, 
nežinomą kraštą be mokslo, ir 
nepažinodami vietinės kalbos, o 
dauguma dar neturėdami kur pri
siglausti, neišvengiamai pradė
jo naują gyvenimą kurti labai 
sunkiose sąlygose. Ir Šitokia 
naujojo išvajoto gyvenimo prad
žia, bematant, sugriovė visas 
viltis prisisemti aukso ir rasti 
tą pasakišką laimę.

Tiesa, jie rado laisvę, kurios 
nebuvo pažinę savajame krašte. 
Ir tik toji laisvė teikė kantru
mo pakelti visus sunkumus ir 
neužtarnautus pažeminimus.

Iš šitokios pilkos masės, ir 
dar ekonominiai bei dvasiniai 
jaučiant dideli slėgimą, negi ga
lėjai tikėti, kad ji pajėgtų ir 
mokėtų kurti bet kok{ savitą, jau 
nebekalbant apie kultūrinj, gy
venimą? Šitokios svajonės tada 
buvo visiškai svetimos, nes duo
nos kąsnis buvo patsai pagrindi
nis ir net gyvybinis reikalas.

Prie ekonominių sunkumų ir 
dvasinio slėgimo, pirmuosius at
eivius dar užgulė lenkiškumo 
šmėkla, užsispyrusiai siekianti 
visiškai juos sulenkinti. Mat, len
kai anksčiau atvykę ir jau prasi- 
kūrę, turėjo savąsias bažnyčias 
ir organizacijas. Jie, kaip tik 
{manydami, traukė pabirusius 
lietuvius pas save, vadindami 
juos savo broliais.

To laiko bemokslė ir tautiškai 
nesusipratusi lietuvių išeivija 
lengva dvasia jungėsi { jų para
pijas ir organizacijas, jas fi
nansiniai ir moraliniai stiprinda
mi. Tuo metu atrodė, kad lie
tuviams, kaip tautinei grupei, 
ateitis bus tamsi ir net pra
žūtinga. Juk veiksmingos at
ramos prieš sulenkinimą nebu
vo ir, reikia pasakyti, beveik 
niekas tokios atsparos ar rim
tesnio pasipriešinimo nė neieš
kojo.

Nebūtų teisu juos pakaltinti 
ir pasmerkti, nes didžiulė dau
guma neturėjo aiškesnio supra
timo, kad jie esą garbingos tau
tos sunūs ir dukterys. Jie net 
nebuvo girdėję apie savo tautos 
didingą praeiti, iš kurios ir da

bar mes semiame stiprybės, 
kada kovojame prieš nutautė
jimą.

Lenkams, persiėmusiems sa
vo poniška didybe, tikrai buvo 
gausi šienapiūtė saulėtoje dieno
je grėbti pasimetusius lietuvius 
ir juos traukti { savo kluonus. 
Tačiau ilgainiui, tai vienur tai 
kitur, kad ir ne taip drąsiai, 
lietuviškas balsas prabilo. Pra
bilo pasipriešinęs lenkinimui ir 
raginęs lietuvius atsiskirti nuo

Dr. Steponas Biežis.
lenkų. Raginąs kurti savą, lie- dai pralaužti ir tuo sudarytas 
tuvišką gyvenimą. lietuviškam gyvenimui pagrin-

Vienas iš pirmųjų ir tikrai das.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

drąsiųjų, stipriau prabilęs buvo 
Jonas Šliūpas, Amerikon atvy
kęs 1884 metais ir vėliau čia 
{gyjęs medicinos daktaro laips
ni-

Jonas Šliūpas, užgrūdintas pat
riotas, aušrininkas, jau Jgudęs 
dirbti ir kovoti už lietuvių tau
tos likimą,greitai supratęs len
kų užmačias sužlugdyti lietuvių 
išeiviją savo spąstuose, ėmėsi 
praktiškų ir tikrai drąsių žy
gių atskirti lietuvius nuo lenkų.

Jonas Šliūpas, gerai pažinda
mas to meto lietuvių menką pat
riotini susipratimą ir taip pat 
žinodamas lietuvius esant be
veik visu 100 procentų tikrais 
katalikais, priėjo praktiškos iš
vados, atskirti lietuvius nuo len
kų. Atskirti {kuriant grynai lie
tuviškas parapijas, kuriose lie
tuviai kunigai vadovaus ir ku
riose lietuvių kalba vyraus.

Bet tuojau susidūrė su rimta 
kliūtimi. Būtent, tuo metu JAV 
nebūta nė vieno tikro lietuvio 
kunigo, kuris šitokį rimtą ir 
sunkų darbą atliktų. Reikėjo 
kreiptis { carų valdomą Lietuvą, 
iš kurios atvyko kun. Aleksand
ras Burba (1854 - 1930).

Šis jaunas, pilnas energijos, 
kietas patriotas lietuvis ir jau 
Lietuvoje aktyviai ir tvirtai pasi
reiškęs savo lietuviška veikla, 
nugalėjęs didelius sunkumus su 
lenkais, pasišovusiais nepaleisti 
lietuvių iš savo nagų, ir radęs 
lietuviuose palankumą, pagaliau 
{kuria pirmą, grynai lietuvišką 
parapiją 1890 metais, Plymouth 
miestelyje, Pennsylvanijos val
stybėje.

Jono Šliupo išmintis ir jo kie
tas ryžtas buvo padarytas per 
bažnyčią. Atseit, pirmieji le-

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the L’nited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

ŠYPSENOS— ☆ ☆ ☆ —
JONUKAS atidžiai stebi, 

kaip klebonas prie bažnyčios 
bando pataisyti tvorą, kalda
mas lenteles.

Suintriguotas vaiko dėme
siu, klebonas paklausė:

--Ar tu nori išmokti vinis 
kalti?

--Ne, klebone, aš norėčiau 
išgirsti ką pasakysite, kai sau 
per pirštus suplaktukusuduo- 
sitel...

*
RESTORANE vienas klien

tas, jau gerokai išgėręs, gin
čijasi su baro patarnautoju.

--Žinote, aš esu nuostabus 
tipas!... Jūs galite sumaišyti, 
man nematant, { stiklą kokių 
norite gėrimų ir aš jums pa
sakysiu kas jame buvol...

Klientui nusisukus, patar
nautojas { dideli stiklą pripy
lė visko, kas tik po ranka 
pakliuvo ir suplakė. Susidarė 
pritrenkiantis gėrimas. Kli
entas išgėrė nemirktelėjęs 
ir po kelių-sekundžių pasakė:

--Jūs sumaišėte džiną... 
romą... vodką... konjaką... 
kirshą... whisky... ir tru
puti Kijafos vyno...

Patarnautojas išpūtė akis.
—Visai teisingai. Nuosta

biai teisingai! Gal dar kartą 
pabandysime?

Klientui atsisukus, jis š{ 
kartą iš krano prileido { stik
linę šalto vandens ir pada
vė gerti.

Klientas išgėrė, suraukė 
antakius ir pakratė galvą.

—š{ kartą aš pralaimėjau. 
Prisipažinsiu, kad šio gėri
mo niekad nebuvau ragavęs. 
Bet aš manau, kad jo nedaug 
parduodate!

Už tai lenkai smarkiai pyko 
ir visokias kliūtis statė. Ta
čiau išeivijos lietuviška sąžinė 
prabudo ir jos širdyje įsižiebė 
patriotinis jausmas. Ilgainiui jis 
išaugo { pasididžiavimą būti lie
tuviu.

Su didele širdgėla reikia pri
siminti, kad daug ir labai daug 
gabių lietuvių, nuėjo lenkams 
tarnauti ir net jų stambiom or
ganizacijom , lietuvių sąskaita, 
vadovauti.

Kun. A. Burbai {kurus pirmą
ją, grynai lietuvišką parapiją, 
ilgainiui tokios pat parapijos ė- 
mė kurtis kituose miestuose, kur 
didesnis skaičius lietuvių buvo 
apsigyvenęs. Lygagrečiai lietu
viškų parapijų ribose, pradėjo 
kurtis lietuviškos organizacijos, 
tuomet vadinamos draugystė
mis, daugiausia pasivadinusios 
šventųjų vardais, kuriamos kata
likiškais pagrindais, bet tauti
niais motyvais. Juk jos visos 
buvo lietuvių organizacijos, jose 
lietuviškai visi kalbėjo, prisi
minę savo tėvus ir kūdikystę, 
mintimis gr{ždavo Į savo gimtini 
kaimą. Taip tada buvo kurstomas 
ilgėsys ir meilė gimtąjam kraš
tui.

Šios pradinės organizacijos, 
be tikybinių pareigų, neturėjo 
aukštesnių siekių ir idealų. Bet 
jose buvo užuomazga ir tvirtas 
pagrindas tautiškumui vystytis 
ateityje. Iš jų vėliau išaugo ki
tos, didesnio masto organizaci
jos, jau su aiškesniais tautiniais 
šūkiais.

Kitam numeryje: TAUTIŠ
KUMO DIEGAI
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Loren Maclver

Edward Hopper

Štai du paveikslai. Iš pažiūros 
jie neturi nieko bendro. Tačiau 
panagrinėjus jų istoriją, atsiran

da bendrybių. Edward Hopper 
paveikslas, vaizduojąs viešbučio 
prieškambari, buvo išstatytas 

56-je Amerikos meno parodoje 
Meno Institute, Chicagoje. Šis 
paveikslas laimėjo Mr. ir Mrs. 
Frank G. Logan premiją (pir
moji premija). Dešinysis pa
veikslas, kurio autorius yra Lo
ren Maclver buvo išstatytas šių 
metų 65-je Amerikos meno pa
rodoje Meno Institute, Chicago
je ir laimėjo tą pačią Mr. ir 
Mrs. Frank G. Logan premiją.

Šiuos du paveikslus skiria tik 
16 metų. Ir iš jų aiškiai maty
ti, kokią fenomenaliai staigią 
permainą mene pergyvena mūsų 
karta. Meno lygio vertinimas pa
sikeičia beveik per naktj kas 
pirmiau trukdavo šimtmečius. 
Beveik sunku patikėti.Gal tai tik 
koks nesusipratimas ar sutapi
mas?

Kuo gi remdamiesi vertinimo 
komisijos nariai skiria premi
jas? Ir kokiu būdu jie išskiria 
tą tikrąjį geriausią paveikslą iš 
masės vienodų?

I, šiuos klausimus sunku rasti 
atsakymą net ir šio meno šali
ninkų kritikų tarpe, kurie tų dve
jų linijų Įvertinimui nesigaili to
kių pareiškimų: stipru, nuosta
bu, gaivalinga ir t.t. Tačiau mė
giamiausias tokios kritikos pa
reiškimas: esą dailininkai toli 
pralenkė savo laikotarpį

Man atrodo, kad tie dailininkai 
panašūs Į bėgiką, kuris pirmas 
atbėgęs prie finišo nesustojo pa
imti savo laimėtos taurės, bet 
bėgo ir nubėgo tolyn ir niekas 
jo daugiau nebematė. O kas lie
čia mūsų lietuvius, vadinamus 
moderniškus dailininkus, tai jie 
dar atbėgs po dešimties metų, 
kai visi senai bus jau išsi
skirstę.

Peržiūrėjus šią 65-ją ame
rikiečių parodą ir su didžiau
siomis pastangomis stengiantis 
suprasti tai, kas išstatyta, vie
na išvada peršasi: visas šių die
nų meno tragizmas glūdi tame. 

kad menas kūriamas ne gyveni
mui, bet muziejams. Pabandy
kite Įsivaizduoti savo namuose 
ant sienų bent kelis tokius pa
veikslus: balta ir juoda. Nedaug 
tereikėtų laiko, kad smegenyse 
nebeliktų nei balta nei juoda, o 
tik beprasmė tuštuma.

Neradus šioje parodoje to, 
ko vardan ši paroda rengiama, 
nejučiomis mintys nukrypsta Į 
pašalinius, su menu mažai ryšio 
teturinčius dalykus. Imi vartyti 
katalogą ir skaityti dalyvaujan
čių pavardes: SidneyGordin.born 
in Cheliabinsk, Russia; Ivan Al- 
bright, born in Chicago; Leonard 
Baskin, born in Bruswick, New 
J ersey; Alexander Liberman, 
born in Kiev, Russia; Louise 
Nevelson, born ir Kiev, Russia, 
Milton Resnik, born in Bratis- 
lav, Russia; Miriam Shapiro, 
born in Canada; Hedda Sterne, 
born in Bukarest, Rumania; Jack 
Tworkow, born in Biala Poland. 
Klausimas: Ar tikrai ši paroda 
"65-th American Exhibition”, 
kaip parodos kataloge pasakyta, 
yra amerikietiška?

VLADAS VUEIKIS

Elsworth Kelly

Paul Cadmus

Štai kitas paveikslas iš 1946 
metais įvykusios 56-sios paro
dos, laimėjęs Floros MayerWit- 
kowky premiją. Tai Paul Cad

mus paveikslas, pavadintas - Re- 
flekcijos. Gi šių metų Witkowsky 
premiją laimėjo Elsworth Kelly 
paveikslas: Juoda ir balta.

Nežinau ar premijų mecenatai 
gyvi ar mirę, ar vartosi grabuo
se ar lovose, bet vartytis turė
tų. Toks staigus posūkis kiekvie
ną gali iš pusiausvyros išmesti.

Stebint tuos premijuotus šių

metų paveikslus ima kilti klau
simai, kodėl gi nelaimėjo kiti 
paveikslai, kurie niekuo nesiski
ria nuo laimėtojų. Ir kaip jau
čiasi Leon Polk Smith,išstatęs 
ŠĮ paveikslą, o nieko nelaimėjęs,

BENDRADARBIAVIMAS, KURIS NAUDINGAS
TIK VIENAI PUSEI

Amerikiečių visuomenė, grei
čiausia, bus nepastebėjusi, kad 
lygiai prieš metus laiko John 
F. Kennedžio inauguracijos iškil
mėse nei vienoj invokacijoj ar 
maldoj nebuvo paminėtas Jėzaus 
Kristaus vardas, išskyrus vieną 
Kristaus vardo paminėjimą 
(žiūr. 1961.1.20. Congressional 
Record).

Tik kardinolas Richard Cu- 
shing invokacijoj pasireiškė kaip 
krikščionis ir tuo parodė, kad 
JAV yra krikščioniškas kraštas. 
Jis savo invokaciją pradėjo: 
"Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, 
ir Šventosios Dvasios", kartu 
persižegnodamas, ką ir prezi
dentas Kennedy padarė. Tuo pa
čiu būdu kun. H. C. VVilkinson 
pabrėžė, kad Amerika yra krikš
čioniškas kraštas, paminėdamas 
inauguracijos kalendorinę datą, 
1961 m. sausio 20 d., keturis 
kartus, vieną kartą panaudoda
mas žodžius: "20 sausio -- 1961 
metais nuo Kristaus gimimo". 
Tai ir buvo tas vienas kartas, 
kada Kennedžio inauguracijos 
metu buvo paminėtas Kristaus 
vardas.

Tylios pastangos išbraukti Jė
zaus Kristaus vardą iš visų vie
šų maldų Amerikoje prasidėjo 
prieš 60 metų, Kaip San Fran- 
cisco Examiner buvęs reporteris 
Franklin Hichborn pasakoja, apie 
1897 metus Kalifornijos senato
rius Edward I. Wolfe ragino se
nato kapelioną vengti Kristaus 
vardo maldose, motyvuodamas, 
kad senatorius negalįs dalyvauti 
maldoje, kurios Kristaus vardas 
minimas. Jis sekęs senatorių 
Wolfe per dešimt metų, bet jis 
vis siekė pašalinti Kristaus var
dą iš viešų maldų. Tik 1907 
m. Wolfo pastangos pateko Į 
spaudą, po to kilo audra visuo
menėje, bet tai neatbaidė Wolfo 
ir jo bendratikių nuo užsibrėžto 
tikslo išbraukti Jėzaus Kristaus 
vardą iš viešų maldų.

Priešingai, Wolfo pradėtas ka
ras prieš Jėzų Kristų San 
Francisce 1897 m., persikėlė 
| Mashingtoną. Ir ten vėliau at

sirado jėgų, kurios pradėjo rei
kalauti ir šiandien reikalauja 
vengti Jėzaus Kristaus vardo mi
nėjimo Kongreso maldose. Ga
lima būtų paminėti daug atsiti
kimų, daug garsių pavardžių, pa
cituoti eilę dokumentų, bet tai 
užimtų daug vietos.

Paminėtinos pastangos prieš 
Kristų Amerikos Legione. 1954 
m. VVashingtone Įvykusioje Ame
rikos Legiono konvencijoje buvo 
pasiūlyta rezoliucija vengti žod
žių "Jėzus Kristus" Legiono 
maldose. Kilo pasipiktinimas 
visame krašte. Rezoliucija buvo 
atmesta. (Žiūr. Human Events, 
1954 m. rugsėjo 22 d.).

Iki 1935 m. Harvardo universi
teto motto skambėjo: Veritas 
Christo et Ecclesiae. Apie tą lai
ką tie žodžiai dingo. Vėliau pa
klaustas Harvardo vyras atsakė: 
"Aš manau, kad (Harvardo) auto
ritetai jautėsi turį pasitraukti 
nuo betkokio šiaurio antraeiliš- 
kumo".

Žinomoms nekrikščionių pa
stangoms išmesti Jėzaus Kris
taus vardą iš viešų maldų Ame
rikoje, laikui bėgant, pasiprie
šinimas krikščionių tarpe mažė
ja, ypač protestantų tarpe. Irtam 
Įrodyti čia necituojame po ranka 
turimų šaltinių tik dėl vietos 
stokos.

Šitaip reikalams klostantis ne 
be pagrindo kyla klausimas, ar 
Amerika yra krikščioniškas 
kraštas?

Kiekvienas apsiskaitęs Ameri
kos pilietis žino, kaip meldėsi 
pirmasis Amerikos prezidentas 
--George Washingtonas. Jo 
malda baigdavosi žodžiais: "..per 
Jėzų Kristų mūsų ViešpatĮ". Ir 
taip ar panašiai melstasi visų 
prezidentų per šimtmetĮ, kaip ir 
JAV Kongrese.

Jei jau pirmasis prezidentas, 
kaip Amerikos tėvas, tokiu būdu 
yra pažemintas ar paniekintas, 
tai kodėl mes konservatyviškai 
laikomės tradicijos kitose sri
tyse gerbti Washingtoną. Pavyz
džiui, kodėl mes prezidento 
kabineto narius ne ministeriais,

bet sekretoriais tituluojame, ko
dėl mes maršalų neturime, iš 
viso, kodėl mes JAV Konstitu
cijos iš pagrindų nereviduojame?

Ta pačia proga prisiminkime 
krikščionių ir žydų brolystės or
ganizaciją, kuri dabar sėkmingai 
veikia kiekviename Amerikos 
didmiestyje.

Pirmasis tarptautinis krikš
čionių ir žydų suvažiavimas {- 
vyko 1948 m. rugpjūčio mėn. 
Šveicarijoj. Jame dalyvavo apie 
60 atstovų iš Amerikos, Austra
lijos ir Europos kraštų. "The 
American Jewish Yearbook for 
1948 - 49" tarp kitko pasidžiaugė, 
kad ta konferencija davė gerus 
rezultatus. Konferencija vienbal
siai sutiko, kad reikalinga pasto
vi organizacija ir kad būtų 
pasiūlyta reviduoti krikščionių 
religinĮ mokymą ypatingai Nu
kryžiavimo istorija, tokiu būdu 
siekiant sumažinti antisemitiz
mo pavojų jaunųjų galvojime.

Negalima sakyti, kad krikščio
nių ir žydų bendravimas yra ne
naudingas žmonijai, bet krikš
čionys tame bendradarbiavime 
turi būti gana apdairūs, kad tas 
bendradarbiavimas nebūtų tik 
vienai pusei naudingas.

J. Nendrė

arba Aleksander Liberman pra
turtinęs pasauli tokiu šedevru

I[]

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

arba kodėl nieko nelaimėjo šis 
paveikslas pavadintas Vakarų 
pakrantės vaizdas.

O kuo blogesnis šitas už kitus? 
(P. S. šis nelaimėjo, nes aš pats 
j| pagaminau.)

Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

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

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
The Louisville Title Pldg., 118 St. Clair Avė., N. E. 

Phone MA 1-2075

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
Minu/FCT MAISTO ir LIKERIŲ 
miUnLUI KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
Telef. PR 8-9259

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. MARTĘL 3 star Cognac .... 5th 5.39
2. WHITE HORSE SCOTCH

WHISKY....................................5th 4.98
3. Arrow Coct. MARTINI or

MANHATEN KVORTA .......... 2.98
4. COINTREAUXLiquer.......... 5th 4.75
5. Da SILVA 10 metų brandy • • 5th 3.69
6. LONDON DRY GIN 80 proof

KVORTA.............................................. 3.59
7. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT .............................. 5th 3.98
8. Import. Prancūz. likeriai .... 5th. 2.98
9. KIJAFA vynas ...................... 5th 1.75

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

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

didelis pasirinkimas!
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LIETUVOS JURU SKAUTU* ŠVENČIA
40 METŲ VEIKLOS SUKAKTI

Kaip kiekvieno mūsų, taip jr 
atskirų organizacijų gyvenimas, 
nestovi vietoje. Vienos jų, vos 
pradėjusios savo veiklą, sunyks
ta, kitos gi, radusios savo veik
lai idėjinį pagrindą ir puikią dir
vą bujoja, bręsta bei pasiekia de
šimtimis metų skaičiuojamas 
gražias sukaktis.

Viena tų, jaunimo auklėjimo 
organizacijų, veikianti Lietuvių 
Skautų Sąjungos apimtyje, yra 
Lietuvos jūrų skautija, šiais me
tais . švenčianti savo veiklos 
40-ties metų garbingą sukakti

Lietuvos Jūrų Skautija, Dr. Ju
liaus JURGĖLOS pastangomis 
sukurta, savo pirmuosius žings
nius Pradėjo žengti 1922 m. kovo 
m. 12 d. Nepriklausomoje Lietu
voje, prie Baltijos jūros krantų.

Greta žemyno skautų galingai 
augančio ir bręstančio Lietuvių 
Skautų Sąjungos ąžuolo, gaiva
lingai pradėjo stiebtis ir bujoti 
jūrų skautijos ąžuolėlis, savo 
gajomis šakomis tvirtai apjung
damas lietuvišką jūriniai skauti- 
nĮ jaunimą beveik visuose dides
niuose Lietuvos miestuose. Kau
nas, Klaipėda, Šiauliai, Panevė
žys, Zarasai,' Ukmergė ir kitos 
vietovės tapo pagrindiniais jūrų 
skautijos uostais, kuriuose gyvai 
reiškėsi, augo ir žydėjo jūriniai 
skautine veikla.

Nepriklausomos Lietuvos gy
vavimo metais, broliai ir sesės 
jūrų skautai, jūriniai skautinių 
idėjų vedami, rasiai ir linksmai 
raižė Lietuvos upių ir ežerų mė
lynuosius vandenis, intensyviai 
dalyvavo jūrinės minties sklei
dime ir palaikyme lietuviško jau
nimo bei visuomenės tarpe, ir 
savo programiniais užsiėmimais 
ruošė Lietuvai būsimuosius jū
rininkus. Iš Kauno ir Klaipėdos 
jūrų skautų eilių, per kelioliką 
metų, išaugo visa eilė jaunojo 
Lietuvos karo ir prekybos lai
vyno jūreivių, jūrų karininkų, 
laivų kapitonų, k. a. Labanaus
kas, Kuizinas, Marcinkus, Lim
bą, Domeika, Severinas ir kt., 
kurie buvo ir yra Lietuvos jū
rų skautijos pasididžiavimas pa
minėti Klaipėdos krašto jūrų 
skautus. Klaipėdiečiai jūrų skau
tai, nepasitenkino vien vidaus 
vandenimis, bet, kaip tikri pajū-

jums patiks .geresnis!
Atsimenat paskutini kartą, kada draugai susi
rinko ir jūs neturėjot pakankamai atsigaivini
mo? štai kaip jūs galit visada pasiruošti. Kitą 
kartą perkant jūs pasifeiraukit vyro specialiai 
vienos dėžės šviesesnio, skanesnio Stroh’s alaus. 
Jums patiks Stroh’s geriau ir taip pat jūsų sve
čiams. Visur vyraujanti rūšis ... visur popu
liariom kainom.

E. VENGIANSKAS

rio sūnūs, veržėsi l jūrą ir 
savo jėgomis bei plaukiojamai- 
siais pastatais atliko kelioliką 
tolimojo plaukimo reprezentaci
nių kelionių Baltijos jūros keliais. 
Jie aplankė Švediją — Gotlando 
salas ir kaimyninių Pabaltijo val
stybių didžiuosius uostus. Rep
rezentaciniai Lietuvos jūrų skau
tijos vimpilai drąsiai ir išdidžiai 
plėvesavo greta mūsų karo ir 
prekybos laivyno vėliavų, viešai 
skelbdami Lietuvos pasiryžimą 
ateityje tapti jūrine valstybe.

Kaip daugelis naujų bekylančių 
ideologinių judėjimų, taip ir jū
rinei skautinei idėjai kelias ne
buvo rožėmis klotas. Jis buvo 
kietas, audringas ir banguotas. 
Dar daugiau, jis pareikalavo ir 
mūsų brolių gyvybės aukos. 1933 
m. liepos 15 d., Klaipėdos uosto 
vartuose, negailestingas jūrų 
dievaitis Neptūnas, pasišaukia 
pas save tris Lietuvos jūrų 
skautijos narius. Tą dieną, Bal
tijos Jūros bangos priglaudžia 
amžinos atminties jūrų skau
tus Šidlauską, Amulevičių ir Ja- 
siukaitĮ. Vėliau, 1936-siais me
tais, jūrų skautai Garmus ir 
Nemcinavičius staigios, neti
kėtos ir audringos Baltijos Jū
ros bangos tampa nuplauti nuo 
molo.

Šios Lietuvos jūrų skautijos 
tragedijos, tuo metu, plačiai nus
kambėjo Lietuvoje, kaimyni
niuose kraštuose ir gedulo šy
das apgaubė Skautų Sąjungą ir vi
sus jūrų skautijos narius.

Kaip kam tuo metu atrodė, kad 
tragiškas šių jūrų skautų žuvi
mas pastos kelią tolimesnei jū
rų skautijos veiklai ir ją galuti
nai suparaližuos. Tačiau buvo 
suklysta. Brolių jūrų skautų gy- 
vybės auka, dvasiniai dar labiau 
sustiprino jūrų skautijos eiles 
ir amžinos pagarbos ženklan 
įpareigojo, kiekvieną jūrų skautą 
ir vadovą, tęsti žuvusių brolių 
gražiai pradėtą darbą Lietuvoje, 
ir eventualiu atveju, už krašto 
ribų.

Antrojo pasaulinio karo audros 
išdavoje, kaip ir visa Nepriklau
somos Lietuvos valstybinė eg

zistencija, taip ir jūrų skautijos 
veikla buvo sutrypta. Lietuvos 
jūrų skautijos nariai ir vadovai, 
su skausmu širdyje buvo pri
versti palikti židriuosius Lietu
vos vandenis, auksinę Baltijos 
jūros pakrantę ir iškeliauti neži- 
nion, tremtin, išeivijon.

Lietuvos jūrų skautas, toli nuo 
tėvynės krantų, atsidūrė sveti
moje aplinkoje, neįprastose gy
venimo sąlygose. Šiandien su pa
sididžiavimu galima pasakyti, 
kad ir tose sunkiose valandose 
jūrų skautijos nariai nepalūžo. 
Kaip ir kiti Lietuvių skautų są
jungos padaliniai tremtyje, jūrų 
skautų vienetai, senųjų jūrų skau
tų vadovų ir veteranų pastango
mis, vėl atsikuria,prisitaiko prie 
vietos sąlygų ir {gavę dar pla
tesnes ir naujas savo veiklos 
bei organizacines formas, sėk
mingai reiškiasi iki šios dienos.

Jei Lietuvoje jūrų skautija 
savo veikloje daugiau rėmėsi 
praktiniu jūriniu skautavimu ir 
grindė ją atskiros skautų spe
cialybės formoje, tai pastarų
jų 15-kos metų laikotarpyje, iš
eivijoje, savo vienetų ir narių 
skaičiumi kas diena auganti, stip
rėjanti ir apjungianti jūrų jau
nius, jūrų skautus, būdžius, jū
rų skautus akademikus ir jūrų 
skautininkus, Lietuvos jūrųskau
tija yra tapusi tvirtu moraliniu 
avangardu ideologinėje ir lietuvių 
tautos kovoje už Nepriklausomos 
Lietuvos ir Lietuvos kaip jū
rines valstybės atstatymą.

Šios kovos reprezentantai, jū
rų skautai ir vienetai, savo veik
loje šiandien randami tolimoje 
Australijoje, Vokietijoje, kai
myninėje Kanadoje ir plačiai 
reiškiasi J. A. Valstybėse: Chi
cagoje, Detroite, Clevelande, 
Bostone, Los Angeles, Hartforde, 
So. Chicagoje ir kt. Ypatingai 
pažymėtina Chicagos jūrų skau
tijos veikla besireiškianti per jū
rų skautų Baltijos Jūros tuntą, 
jūrų skaučių Juodkrantės tuntą 
ir jūrų skautų akademinę kor
poraciją GINTARAS, šių jūrų 
skautų padalinių reprezentacinė 
veikla, darniomis gretomis ir 
drausmingomis eilėmis ne karv 
tą lietuviškajai visuomenei ir 
vietos gyventojams buvo progos

šviesesnis 
skanesnis 
ugnim 
virtas

Jūrų sktn. Edmundas Vengianskas Lietuvių Skautų Brolijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjas.

pasigrožėti.
Lietuvos Jūrų Skautijos 40-ties 

metų veiklos sukakti pradedant, 
tebūna leista man pristatyti jūrų 
skautijos vadovus, kurių dėka 
Lietuvos jūrų skautija išeivijo
je išlaikė savitą veidą, kurie 
perdavė jaunesniesiems bro
liams ir vadovams metų metais 
išugdytas jūriniai skautines tra
dicijas ir kurie šiandien, lietu
viškąjį jūriniai skautinĮ jauni
mą {veda l garbingą, ir daug 
jūrų skautijai žadanti, penktojo 
dešimtmečio kelią.

Lietuvių Skautų Brolijos Jūrų 
Skautų Skyriaus, besirūpinančio 
jūrų skautų šakos reikalais, va
dovybę dabar sudaro: Chicagoje 
—jūr. sktn. E. Vengianskas, 
jūr. v. sktn. A. Aglinskas, jūr. 
v. sktn. L. Knopfmileris, jūr. 
sktn. Tėv. J. Raibužis, jūr. v. 
sktn. Dr. K. Aglinskas, jūr 
psktn. L. Slėnys, jūr. psktn. R. 
Mieželis, jūr. sktn. A. Levanas 
ir jūr. psktn. A. Butkevičius. 
Kanadoje -- Jūr. v. sktn. L. 
Stundžia, jūr. v. sktn. V. Ša
rūnas ir j. psk. V. Stepaitis. 
Australijoje - jūr. pskt. V. Vait
kus Vokietijoje -- sktn. T. Gai
lius. JAV-se Jūrų Skautų Sky
riaus bendradarbiai Clevelan
de — jūr. v. sktn. V. Petukaus- 
kas, Los Angeles — jūr. psktn. 
S. Makarevičius, Hartforde — 
jūr. sktn. L Petniūnas ir dauge
lis kitų atskirų jūrų skautų vie-
netų vadovų.

Lietuvių Skaučių Seserijoje, 
jūrų skaučių judėjimui vadovauja 
atskiras jūrų skaučių skyrius, 
skyriaus vadovybė, kurią sudaro 
sesės jūrų skaučių vadovės: 
jur. psktn. D. Lukošiflnaitė, sktn. 
J. Janulevičienė, v. J. Liškevi- 
čiūtė, v. D. Baltramonaitienė, v. 
B. Didžpinigaitytė, v. J. Bukaus
kienė ir Chicagoje veikiančio jū
rų skaučių Juodkrantėstuntotun- 
tininke sktn. J. Gasnerienė.

Akademinė lietuvių jūros skau
tijos veikla pasireiškia atskiroj 
lietuvių jūrų skautų korporaci
joje GINTARAS, kurios valdybą 
sudaro: jūr. psktn. L. Slėnys, 
v. v. M. Gumbi naitė, v. v. B. 
Urbonas, vair. V. Puirius, v. 
v. J. Liškevičiūtė ir vair. P. 
Tirulis.

Šiais visais vadovais jūrų 
skautija didžiuojasi, žinodama, 
kad tik jų dėka, šiame audrin
game laikotarpyje, Lietuvos jūrų 
skautijos laivas sėkmingai pra
plaukė visas uolas, seklumas, at
laikė pakelyjepasitaikiusias aud
ras ir dabar, 1962 -siais savo

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Meahw Laie Dr.

Clevelaid 24

veiklos metais, išdidžiai Įplaukia 
l penktojo dešimtmečio auksinės 
sukakties garbingą kelią.

Kiti rašo:
APIE JAUNIMĄ IR SENIMĄ
Jaunimo klausimus svarsty

dami "Tėviškės Žiburiai" rašo:
16-kos ar pan. metų jaunuolio 

akimis 30-ties metų žmogus yra 
senas. Jo 40-ties ar daugiau me
tų tėvas su motina yra "labai 
seni”. Jei tėvams atrodo nees
tetiška ir juokinga, kai jaunuo
liai šoka rock’n roll, tai jau
nuoliui atrodo dar neestetiškiau 
ir beprasmiškiau, kai kas šeš
tadieni pilnos salės "senių" 
stumdosi pirmyn ir atgal, šok
dami tango ar fokstrotą.

Kad jie čia turi tiesos, nie
kas negali užginčyt. Pinigų vi
siems reikia, ir todėl kas šeš
tadieni šokiai. Inteligentas žmo
gus smagiausiai laiką praleidžia 
subuvimuose pasikalbėdamas. 
Čia yra progos jam ir jo drau
gams parodyt savo sąmojų, iš
minti, pasidalyt savo ir išgirst 
kitų nuomones ir nuotaikos. Nie
ko blogo, jei jis ir pašoka. 
Bet kai subrendę žmonės, atrodo, 
neberanda jokio kito užsiėmi
mo kaip šokius, šokius viešus, 
šokius namuose, tikrai jau juo
kingai atrodo. O kai jie daro

A. Kašubienės "Kalėdų Madona", glazflrinė tapyba, Pranciškonų 
vienuolyne Kennebunkporte.

HARTFORD

Pabaltiečių 
bendradarbiavimas

Jau ketvirti metai iš ei
lės, kaip pabaltiečių komi
tetas, susidedantis iš Lietu
vių Bendruomenės ir latvių 
bei estų organizacijų atsto
vų, rengia bendrą koncertą 
balių. Tai yra puikus ir vie
nas iš daugelio būdų palai
kyti tampresnį kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp ar
timų tautų.

Reikia pripažinti, kad pa
baltiečių ben dradarbiavi- 
mas Hartforde neapsiriboja 
vien tik šiais bendrais kon
certais. Kiekvienais metais 
tautybių atstovai dalyvau
ja Vieni kitų nepriklauso
mybės minėjimuose. Be to 
yra gana tamprus bendra
darbiavimas politinėje sri
tyje, pasidalinant įvairiom 
politinėm žiniom ir darant 
bendrus koąrdinuotus žy
gius visur, kur tik Pabalti
jo interesai reikalauja.

šiais metais pabaltiečių 
koncertas balius įvyksta 
sausio 20-tą dieną Lietuviu 
Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 227 Lavvrence St., 
Hartforde.

Programoje: lietuvis Ar
noldas Vokietaitis, bosas, 
estas Heinz Riivali, tenoras 
ir latvė Mudite Vizulis, me- 
zosopranas.

Teko patirti, kad lietu
viams yra skirta tik vienas 
šimtas vietų. Labai gaila, 
kad salės dydis neleidžia pa
didinti dalyvių skaičiaus. 
Pabaltiečių Komitete ren
giamam koncerte lietuvius 
atstovauja: p. Endreliune- 
nė, p. Ustjabauskienė, p. 
Miniutienė ir Z. Strazdas.

priekaištus, kad jaunimas Cik šo
ka rock’n roll ir niekuo daugiau 
nesidomi, tai jau daugiau negu 
juokinga.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.) 

Šiame numery spausdinamos paskutinės konkursui 
gautos nuotraukos

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 137. Aldona Rygelytė, 9 metų 
amž., iš Monroe, Conn. Nuotrauka A. Rygelienės.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 135. Laura Mačiukaitė, 5 mėn. 
amž., iš Connecticut. Nuotrauka A. Mačiuikos.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 136. Algirdas Jovaišas, 6 metų 
amž., iš Catharines, Kanada. Nuotrauka Vyto Alonderiss.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|S1/ Of MOKAME UŽ BONŲ 
Wlo TAUPMENAS

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS —

SAUSIO 14 D. A. Valeišaitės 
-Brusokienės ritminės gimnas
tikos ir išraiškos šokio studi
jos spektaklis Jaunimo Centre 
2:30 vai. p.p.

SAUSIO 27 D. Jūratės ir Kas
tyčio Operos Fondo balius Wes- 
tern Ballroom salėje.

SAUSIO 28 D. Lietuvių Istori
jos Draugijos metinis susirin
kimas.

VASARIO 3 D. Chicagos jūra 
skautijos tradicinis balius "Puota 
jūros dugne” Western Ballroom 
salėje.

VASARIO 3 D. Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos tra
dicinis balius Drake viešbutyje 
7:30 vai. vakare.

KOVO 4 D. Chicagos skautų 
Kaziuko mugė Jaunimo Centre.

KOVO 17 D. Laiškų Lietuviams 
metinė šventė Jaunimo Centre.

BALANDŽIO 1, 7, 16 D.D. ,1962 
m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

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
Blshop 2-1397

GALVOSŪKIO Nr. 1 
SPRENDIMAS

1. Pirmosios sirenos uode
ga storesnė. 2. Prieš pirmą
ją sireną uola yra labiau gūb- 
ruota. 3. Pirmosios sirenos 
šukuosena ant kaklo storesnė. 
4. Jos dešiniosios rankos 
pirštai praskėsti. 5. Horizonte 
matoma uola. 6. Užpakaly ant
rosios sirenos uoloje vienu 
brūkšniu mažiau. 7. Antrosios 
sirenos plaukai užkritę ant 
peties.

GALVOSŪKIO Nr. 2 
SPRENDIMAS

1. Šuo saugo vienu lagaminu 
daugiau. 2. Nesimato {vynioto 
berniuko dešinios kojos. 3. 
J{ nešančio keleivio apykaklė 
ir kaklaraištis yra dingę. 4. 
Moters laikomo {vyniotokūdi
kio kūnas trumpesnis. 5. 
Dešinėje keleivio lagaminas 
turi vienu brūkšniu mažiau. 
6. Grupėje yra vienu kelei
viu mažiau. 7. Kairėje bėgan
čios mergaitės šukuosena pa
keista.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą: ...
Name

No. Street City Statė

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 138. Birutė Stavičenkaitė, 4 met. 
amž., iš Providence, R. I. Nuotrauka Juozo Stavičenkos.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY4BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE

DUODĄS DAUGIAU ŠILUMOS...
Padaro KIEKVIENĄ paltą atlaikantį šaltį 
tomis sausio vėjuotomis dienomis . . .

IŠVERČIAMAS
ĮSEGAMAS
VILNONIS

Palto 
pamušalas

Pilnas 38” plotis 
Megzti rankogaliai

• Long Wearing Taffeta Liner
• Complete with- Knit Wristlets
• Stonu Tab Closing
• Fully Reversible for Double Duty

• Slit Back for Walking Ease
• Buttons Included
• Black • Brotvn • Tan • Grey

Dydžiai: maži (8-10), vidutiniai (12-14), dideli (16-18) moterų (40-42), specialiai dideli 
(46-46). Tegul tavo paltas dvigubai šildo. Tik įsek šitą išverčiamą vilnonį pamušalą. Quilted 
acetate taffeta, 100% perdirbtos vilnonės me ižiagos.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi, šaukite CHerry 1-3070.
Prašom pažymėti ant~ą pasirinkimo spalvą.

BASEMENT COAT DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES
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NAUJAI PARUOŠTOJE PROGRAMOJE

ANSAMBLIO MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRŪS CHORAI

SOLISTAI SVEČIAI: ALDONA STEMPUŽIENĖ
VACLOVAS VERIKAITIŠ

PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR VAIŠĖS. ŠOKIAMS GROS NEOLITUANŲ ORKESTRAS
BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI DIRVOJE, SPAUDOS 
KIOSKE, PAS ČIURLIONIEČIUS IR PRIE ĮĖJIMO.

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

1962 m. SAUSIO 13 d.
NAUJOSIOS PARAPIJOS SUĖJĘ, CLEVELANDE 11022 NEFF ROAD 

ĮVYKS

L.T.M.
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

METINIS KONCERTAS

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Korp! Neo Lithuania 
metinė sueiga Įvyko sausio 
7 d. Lietuviii salėje. Daly
vavo 30 korporantų. Ap
svarstyta eilė vyr. valdybos 
pasiiilymii ir savo skyriaus 
darbo planų.

Naujos valdybos rinki
muose, iš 11 kandidatų, Į 
valdybą buvo išrinkti: Bi
rutė Augustinavičiiitė, Da
lia Mackevičiūtė, Vytautas 
Šlapelis, Arimas Gasparai- 
tis ir Vacys Vinclovas.

Sueiga, vadovaujant Vy
tautui Staškevičiui ir Da

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai praeitą sekmadienį Naujosios parapijos 
•salėje išpildę kalėdinės eglutės programą. V. Pliodžinsko nuotrauka

r » ‘ N
L Ii Jr r# i .p» zl* zV 'V f?i

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

liai Mackeyičiūtei, praėjo 
darnioje ir kūrybingoje 
nuotaikoje.

• BALFo piniginis vajus 
už 1961 m. Clevelande baig
tas. Surinkta 1798.90 dol.

Aukos buvo renkamos 
bažnyčioje, aukii lapais ei
nant po namus ir 50 asme
nį! buvo pasiiisti raštai pra
šant aukos. Tik 17 atsiliepė 
ir prisiuntė savo aukas.

Aukojo 500 asmenų.
šv. Jurgio parapijos kle

bonui kun. B. Ivanauskui ir 
kun. P. Dziegoraičiui už 
pravestą rinkliavą bažny
čioje, Dirvai už nemokamus 
skelbimus, visiems aukoto
jams ir aukų rinkėjams, 
šelpiami!jii vardu, visiems 
nuoširdus ačiū.

DIRVA

• St. Clair Savings Ass’n, 
kuri skelbiasi Dirvoje, ant
rame praėjusių metų pus
metyje pasiekė vėl naują 
rekordą. Per metus šio ban
ko apyvarta paaugo virš 6 
milijonų dolerių ir dabar 
siekia $50,222,195. Banke 
sutaupos padidėjo virš 5 
milijonų. Taip pat ir išduo
tos paskolos.

St. Clair Savings Ass’n 
šiuo metu turi tris skyrius: 
813 East 185 St., 6235 St. 
Clair Avė. ir 25000 Euclid 
Avė. Kreitai bus atidarytas 
ir ketvirtas skyrius — Lake 
Shore Blvd.

• Čiurlionio ansamblio 
meno vadovas Alfonsas Mi
kulskis sukūrė naują dainą 
mišriam chorui su solistu. 

Ši stipriai dramatiško po
būdžio daina pirmą kartą 
bus išpildyta ansamblio 
680-tame koncerte, šį šešta
dienį, sausio mėn. 13 d., 
Naujos parapijos salėje. 
Tai pati naujausia daina 
naujame ansamblio reper
tuare. Didesnę dalį dainų 
Clevelando klausytojai gir
dės pirmą kartą.

• Rūta Gaidžiūnaitė sau
sio 6 ir 7 d. dalyvavo South 
Bend įvykusiam atviram 
stalo teniso turnyre, į kurį 
buvo suvažiavę stalo teni
sininkai iš kelių valstijų. 
Mergaičių klasėje laimėjo 
pirmąją vietą, o moterų 
klasėje ir mišriam dvejete 
pasiekė pusiaufinalus.

• Solistas Vaclovas Ve- 
rikaitis atvyksta iš Toronto 
talkininkauti Čiurlionio an
samblio 680-tajame koncer
te, šį šeštadienį, sausio 13 
d., Naujos Parapijos salėje. 
Tai bus pirmas didesnis lie
tuviškas koncertas jau vi
sai užbaigtoje 1000 žiūrovų 
talpinančioje puošnioje sa
lėje.

Solistas V. Verikaitiš, be 
darbo su Prisikėlimo para
pijos choru ir dažnu daly
vavimu lietuviškuose kon
certuose dar nuolat daly
vauja ir Kanados bei JAV 
televizijos ir radijo progra
mose bei scenose. 1961 m. 
jis buvo kviečiamas gastro
lėms Anglijoje, bet dėl įsi
pareigojimų Kanadoje, šio 
kvietimo negalėjo priimti.

Su Čiurlionio ansambliu 
V. Verikaitiš jau bendra
darbiauja septyneri metai.

• Penkių kambarių na
mas. Parduoda savininkas. 
Prie Naujosios parapijos — 
19417 Chickasavv Avenue. 
šaukti Boguslov Sluga — 
IV 1-7970. (1, 2, 4)

Ę EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.^
SAVINGSl 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30 |

4% SUPERIOR 
SAVINGS
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OEPOSITS MAOE OY JAKUARY 20th 1 
ĮeARN IKTEREST FROM JANUARY lstĮ

* IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. 1

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 Eaat 185 Si.
EN 1-1763 KE 1-7770

SOCIALINIS DRAUDIMAS I. ŠOLlONAS

NESKRIAUSKIME SAVĘS
Vėl pražingsniavome naujus 

metus. Jų praėjimas daliai so
cialinio draudimo pensininkų ir 
vėl sukels naujų rūpesčių. Min
tyje turiu dirbančiuosius mūsų 
pensininkus, kurie metų pabai
goje turi užpildyti tam tikras 
formas. Tų formų neužpildžius 
galima prarasti vieno mėnesio 
ček| ir todėl šis žodis yra 
paraginimas esamą pareigą at
likti.

KOKIA YRA TOJI TAISYKLĖ?

Kiekvienas pensininkas, užpil- 
dydamas socialinio draudimo 
pensijai gauti pareiškimus, taip 
pat kartu pasirašo ir pasižadė
jimą, jog jis praneš socialinio 
draudimo Įstaigai, jei jis laike 
metų uždirbs daugiau, negu yra 
leista pensininkams uždirbti.

Dažnai mes daugelį dalykų 
pasirašome visai nežinodami ką 
pasirašome (Štai vienas pilietis 
Anglijoje pasirašė sau mirties 
sprendimą). Kadangi pasižadėji
mą pasirašome, todėl tuo pačiu 
užsikrauname sau ir pareigą pra
nešti apie savo uždarbius.

Socialinio draudimo Įstatyme 
yra taisyklė, leidžianti pensinin
kui uždirbti $1200.00 per metus 
neprarandant nė vieno mėnesinio 
čekio. Turiu pabrėžti, kad šitoji 
taisyklė neliečia tų pensininkų, 
kurie yra virš 72 metų amžiaus 
ir pensininkų, kuriegauna nedar
bingumo pensijas.

Pirmiesiems jokių uždarbių 
suvaržymų nėra, o antriesiems 
galioja skirtingos taisyklės. O 
visi kiti dirbantieji pensininkai, 
vienų metų bėgyje uždirbą virš 
$1200.00, turi apie tai pranešti 
socialinio draudimo Įstaigai.

KAS DARYTINA?

Pensininkas, kuris pereitais 
metais uždirbo virš $1200.00, 
metų pabaigoje turi užpildyti 
uždarbių blanką -- Form OA 
-C 777. Šitoji forma yra gau
nama kiekvienoje socialinio 
draudimo Įstaigoje. Ji, piliečiui 
prašant, gali būti pasiunčiama 
ir paštu.

Turiu pabrėžti du dalykus: 1) 
Šitoji blanka -- forma nėra 
jūsų uždarbių pranešimas (nie
ko bendro neturi su income 
taxes), 2. Šią formą turi už
pildyti ir tas pensininkas, ku
riam sukako pereitais metais 
62 m. amžiaus ir kuris pradėjo 
gauti socialinio draudimo pensi
ją net ir vėliau negu nuo sau

Nr. 4 — 7

sio mėnesio. Mat, dažnai girdima 
pasiteisinimų, kad, girdi, uždar
biai, nors jie ir buvo virš 
$1200.00, buvo uždirbti prieš su
laukiant 62 m. amžiaus ir prieš 
išeinant Į pensiją.

Jokio skirtumo nėra. Jei metų 
bėgyje buvo uždirbta virš 
$1200.00 ir tų pačių metų bė
gyje buvo pradėta gauti pensiją, 
forma OA - C 777 turi būti 
užpildoma. Šią formą turi už
pildyti ir sava prekyba besi
verčiąs pensininkas. Nebūtina 
ŠĮ pareiškimą apie savo uždar
bius užpildyti dabar, tačiau jis 
turi būti užpildytas iki balandžio 
mėn. 16 dienos.

KIEK PRARASIU ČEKIŲ?

Bene populiariausias dirban
čiojo pensininko klausimas ir 
yra noras žinoti, kiek jis pra
ras čekių, jei uždirbs daugiau 
negu $1200.00.

Pasakysiu, jog apskaičiavi
mas, kiek pensininkas praras 
čekių, nėra toks paprastas. Ta
čiau bendrai paėmus, jis nėra 
nė painus, jei nesigiliname Į 
Įvairiausias sudėtingas šeimų si
tuacijas.

Trumpai: dirbąs pensininkas, 
uždirbąs $1500.00 per metus, 
iš savo pensijos praras tik 150.00 
dol. Kodėl? Mat, už pirmuo
sius $300.00, uždirbtus virš 
$1200.00, yra atskaitoma tik 
$150.00 (už kiekvienus du uždirb
tus dolerius nuo $1200.00 iki 
$1500.00, yra atskaitoma vienas 
doleris).

Pensininkui, uždirbančiam 
virš $1500.00 per metus, yra 
atskaitoma vienas doleris už i 
atskaitoma vienas doleris už 
kiekvieną dolerĮ, uždirbtą virš 
$1500.00.

Aiškumui štai pavyzdys. Pet
ras Kalvis gauna $100.00 mėne
sinį socialinio draudimo čekĮ. 
Jis 1961 metais uždirbo $1650.00 
Pasiteiravęs Įstaigoje jis suži
nojo, kad jis 1961 metų bėgyje 
prarado 3 mėnesinius čekius 
Kodėl?.

Atsakymas: už jo pirmuosius 
$300.00 virš $1200.00, jam buvo 
sulaikyta $150.00. Tačiau virš 
$1500.00 jis uždirbo dar $150.00 
ir todėl iš viso jam buvo su
laikyta $300.00. Kadangi jo mė
nesinė pensija yra $100.00, to
dėl jis prarado tik tris mėne
sinius socialinio draudimo če
kius, nors 1961 metais jis ir 
uždirbo $1650.00.

Tačiau jei jis neužpildys for
mos OA - C 777 iki balandžio 
16 d., tai jis praras, kaip pa
baudą, dar vieną čekį. Tad ne- 
nuskriauskime savęs ir atlikime 
savo Įsipareigojimus.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

DETROIT

Lietuvių Kultūros Klubo 
metinis susirinkimas

Kad ir negausus nariais 
Lietuvių Kultūros Klubas, 
prisiglaudęs prie Tarptau
tinio Instituto Detroite, už
tikrintai varo kultūrinę va
gą — lietuvių kultūros ir 
lietuvybės puoselėjimo dir
vonuose. Tik gaila, kad 
daugelis lietuvių, kurie tu
rėtų prisidėti ir padėti šio 
klubo darbuotojams švie
siuose užsimojimuose, nuo
šaliai lūkuriuoja.

Sausio 14 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. šaukiamas labai 
svarbus metinis susirinki
mas. Programoje valdybos 
rinkimai. Savybinis pobū
vis. Kavutė. Kaip ir visada, 
susirinkimas įvyks Tarpt. 
Instituto rūmuose, 111 E. 
Jžirby g;, prie Woodvardo 

; Meno muziejaus. Mg.



KAS IR KUR?
• Mažosios Lietuvos Lietu
viu draugijos ruošiamas 
Klaipėdos krašto atvadavi- 
ftio stikakties paminėjimas 
įvyks Chicagoje per "Mar
gučio” radijo pusvalandį, 
sausio 15 d. (pirmadienio 
vakare). Bus paskajtytos ir 
vieno sukilimo dalyvio iš 
Sibiro parašyto laiško iš
traukos. Programą atliks 
stud. Karina-firugytė ir Ra
minta Lampsaitytėo

• Vysk. T. Matulionis, einąs 
89 tnetūs ir virš pusę savo 
gyvenimo komūhistų kan
kintas kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ir ištrė
mime, buvo sunkiai susir
gęs. Iš ligoninės vėl turėjo 
grįžti į Šeduvą, kur jis prie
varta apgyvendintas, kad 
neturėtų ryšių su Kaišiado
rių vyskupija, kurios vys
kupu jis esąs.
• Lietuvos atstovas P. Ra
jeckas ir ponia suruošė Ka
lėdų eglutę Washingtono 
lietuvių šeštadieninės mo
kyklos vaikučiams ir jos 
mokytojoms pagerbti.
• Lapkričio mėn. 10 d. mirė 
JAV atsargos pulkininkas 
WiIIiam E. Shipp, 68 metų, 
gyvenęs Front Royal, Va.

Jis buvo JAV karo atta- 
chė Lietuvoje prieš II-jį pa
saulinį karą ir rezidavo Ry
goje.

Visuomet uoliai atsilan
kydavo į Pasiuntinybės pri
ėmimus Vasario 16 dieną.
• P. R. Šilbajoris, profeso
riaująs Oberlino kolegijoje, 
Ohio, Columbia universite
te gavo daktaro laipsnį. 
Oberlino kolegijoje jis dės
to rusų kalbą ir rusų lite
ratūrą.
• A. L. Dailininkų Sąjungos 
rengiama dailės paroda bus 
atidaryta sausio 20 d. Jau
nimo Centre, Chicagoje. 
Dailininkai kūrinius (ne 
daugiau šešių), prisiunčia 
iki sausio 16 d. Sąjungos 
valdybos nario V. Vijeikio 
vardu 4346 S. Western Ave
nue, Chicago 9, III.
• A. L. Dailininkų Sąjungos 
narių visuotinas susirinki
mas įvyksta sausio 12 d., 7 
vai. vak. dail. V. Vijeikio 
bute, 4346 S. Western Avė. 
Susirinkimui bus patiekta 
daug aktualu) klausimų.
• Praėjusiam Dirvos nume
ryje į Dr. A. Nasvyčio ra
šinio antraštę įsimetė klai
da. Antraštė turi būti: Su
sitarę ir aktyviau veikdami 
daug daugiau padarytume.
• A. Mikalkėnas, iš Detroit. 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• J. Pročkys. iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

Mielam bendradarbiui

VLADUI BACEVIČIUI,

jo broliui Juozui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia

Picker X-Ray
Sheet Metai skyriaus bendradarbiai

K0RP1HE0 LITHUANIA
NEW YORKE RUOŠIASI

METINEI ŠVENTEI
Korporacija Neo Lithua

nia New Yorke sparčiai 
ruošiasi savo metinei šven
tei. Dar praeitų metų gruo
džio 9 dieną juniorai turėjo 
sueigą, kurioje fil. P. Ali
šauskas skaitė paskaitą apie 
Korporacijos garbės narius, 
apibudino jų nuopelnus lie
tuvių tautai, korporacijai, 
atžymėjo kiekvieno svar
besnius darbus.

Sausio 6 dieną juniorai 
išklausė fil. S. Mackevičiaus 
paskaitos apie Korp! tradi
cijas. Po paskaitos buvo 
juniorų egzaminai.

Sausio 20 dieną, Šeštadie
nį, 7 vai. vak. Atletų Klu
bo salėje kviečiamas Korp! 
Neo Lithuania New Yorke 
filisterių ir senjorų sueiga, 
kur bus keliami juniorai į 
senjorus, o taip pat aptar
tas korporacijos šių metų 
darbo planas.

Visa tai yra įžanga ir pa
siruošimas metinei korpo
racijos šventei, kuri bus 
sausio 27 dieną, šeštadienį, 
7 vai. vak. Maspetho Lietu
vių Piliečių Klubo didžiojoj 
salėje (69-63 Grand Avė., 
Maspeth, N. Y.

Metinėj šventėj privalo 
dalyvauti visi korporantai. 
Taip pat kviečiami atsilan
kyti visi Korporacijos drau
gai ir prijaučiantieji, šven
tėj bus iškilminga sueigos, 
po jos vaišės ir šokiai.

FLORIDA

darbotvarkėj verta

BALF 141 skyriaus 
susirinkimas

BALF skyrius sausio 13 
d., 7:30 vai. vak., Little 
Flower Auditorium, 1843 
Pierce St., Hollywood, Fla., 
šaukia metinį susirinkimą.

Sus irinkimui paruoštoj 
pažy

mėti šie svarbesnieji reika
lai: BALFo centro praneši
mai ir metinė ataskaita, 
skyriaus valdybos praneši
mai ir metinė ataskaita, 
tolimesnioji skyriaus veik
la, valdybos rinkimai 1962 
metams.

Susirinkime dalyvaus ir 
platesni pranešimą šalpos 
reikalu padarys BAFo pir
mininkas kan. J. B. Kon
čius.

Turime prisipažinti, kad 
Kalėdų proga ne visus sa
vo draugus bei savo artimą 
mylinčius tautiečius aplan
kėme šelpiamųjų vardu, to
dėl daug geros valios tau
tiečių pasigendame Kalėdi
niame sąraše. Esame dėkin
gi tiems, kurie savo dova
nelę jau Įteikėte. Bet dar 
nėra pervėlu ir tiems, ku
rie dar neturėjote progos.

Negalintieji susirinkime

Grupė lietuvių jaunų inžinierių su poniomis Naujų metų sutikime Los Angeles. Pažymėtina, kad visi 
jie yra baigę Illinois universitetą ir dabar Įsikūrę Kalifornijoje. l. Kančausko nuotrauka

NEW YORKO VYRŲ OKTETAS 
KONCERTUOJA PATERSONE

Patersono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė, kiek są
lygos leidžia, stengiasi dirb
ti. Pereitų metų gruodžio 
pradžioje Bendruomenė val
dybos iniciatyva Vyt. Vai
tekūnas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys, skaitė pa
skaitą apie tarptautinius 
įvykius ir Lietuvą, o šių 
metų sausio 13 d. Bendruo
menės valdyba rengia dide
lį koncertą-vakarą, kuris 
įvyks 7 vai. vak. naujoj ir 
moderniškoj Piliečių Klubo 
salėj, 62 Lafayette St. 
(kampas Summer St.), Pa- 
terson, N. J.

Tai bus tikra meno šven
tė Patersone, kokios dar 
niekad nebuvo: dainuos 
New Yorko vyrų oktetas, 
ved. pianisto Alekso Mro- 
zinsko, akordeonu gros Vyt. 
Daugirdas, o piano solo 
skambins pats A. Mrozins- 
kas. Po programos šokiai, 
kuriems gros Arnoldo Pris- 
terniko orkestras. Veiks 
turtingas lietuviškių valgių 
ir gėrimų bufetas.

Į šią meno puotą laukia
ma svečių ir iš plačiosios 
apylinkės: Elizabeth, Ne- 
wark, Blumfield, Karney, 
Philadelphijos, New Yorko 
ir kit.

*
Pereitų metų gruodžio 2 

d. po ilgesnės pertraukos 
vėl pradėjo veikti šeštadie- 

dalyvauti, BALFui aukas ir 
nario mokesčius galite įteik
ti arba pasiųsti skyriaus iž
dininkei — J. Goodwill, 1828 
Wilson St., Hollywood, Fla. 
Tel. WA 2-6669. Kalėdini 
aukotojų sąrašą užbaigsime
ir paskelbsime sausio 20 d. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus skyriaus narius daly
vauti susirinkime. Į šalpos 
darbą pakieskite ir savo 
draugus.

• R. Nemickas. iš Highland, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• K. Pocius, iš E. Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• Vincas Trumpa, iš Wa- 
shingtono. mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.
• Atsiusta paminėti J. Na- 
rūnes ''Am beri ta’’ — ang
liškai išleista anksčiau pa
sirodžiusi jos pasaka vai
kams "Gintarėlė”. Išleista 
Lietuvių Moterų Tarybos 
Nevv Yorke. Spalvotos ilius
tracijos dail. V. Stančikai- 
tės-AbVaitienės. Kaina ne
pažymėta. Autorės adre
sas: Janina Narūne, 3338
S. W. 25 St., Miami, Fla, 

ninė mokykla. Kaip ir anks
čiau, pamokos vyksta kiek
vieną šeštadienį 10 vai. ryto 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Pažengusiųjų grupę mo
ko kun. V. Demikis, o lietu
viškai nemokančiuosius mo
ko Danguolė Masionytė. šią 
grupę lanko penki trečios 
kartos Amerikos lietuviu
kai. Laukiama daugiau mo
kinių. Mokyklą globoja Lie
tuvių Bendruomenė.

*
Lietuvių Bendruome n ė s 

Patersono Apylinkės Valdy
ba gruodžio 17 d. sukvietė 
organizacijų atstovus pasi
tarti Vasario 16 d. minėji
mo reikalu. Tam tikslui su
darytas komitetas; garbės 
pirmininkas kun. klek J. 
Kinta, pirm. Antanas Gudo
ms, sekretorius Antanas 
Rugys, iždininkas Antanas 
Masionis, nariai I. Kerai-' 
tienė ir Praleika.

Minėjimas įvyks vasario 
25 d. Paskaitą skaitys prof. 
Antanas Kučas. Bus graži 
meninė dalis.

$
J. Kriukonis, žinomas lie

tuviškų ir kitų gerų darbų 
rėmėjas, prieš metus laiko 
Patersono viešajai bibliote
kai nupirko 10 knygų apie 
Lietuvą anglų kalba. Dabar 
gi yra pasiryžęs nupirkti 
tai pačiai bibliotekai 12 ge
riausių lietuviškų knygų.

Barb. Paež.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

Puikiai pasisekusiame Naująją metą sutikime Los Angeles dalyvavo gausus būrys lietuvią, ją tarpe 
ir Nepriklausomybės akto signataras prof. M. Biržiška (kairėje) ir konsulas dr. Bielskis su ponia 
(dešinėje). L. Kančausko nuotrauka

NEW YORK
Lietuvos Nepriklausomy

bės Fondui aukas siųsti 
New Yorke prašome iždi
ninko adresu: L. Tamošai
tis, 90-34 78 Street, Wood- 
haven 21, N.

*
Lietuvių Moterų Atsto

vybės Klubas New Yorke, 
vadovaujamas V. Leskaitie- 
nės, pasiuntė telegramą į 
Washingtoną Kuchel-Lips- 
comb rezoliucijos reikalu. 
Pirmininkė pasiūlė, kad 
klubo narės dar siųstų tele
gramas ir kiekviena asme
niškai savo vardu.

*
Audronė Gudaitė, žinomo 

Nevv Yorko visuomenės vei
kėjo Stasio ir Veronikos 
Gudų dukra, staiga susirgo 
ir paguldyta į ligoninę ty
rimams.

Audronė yra Korp! Neo 
Lithuania narė, tautinių 
šokių šokėja ir visur akty
viai dalyvauja.

*
Pianistės Aldonos Kepa- 

laitės rečitalis įvyks kovo 
4 d., Carnegie Recital Hali, 
New Yorke.

Tai bus bene pirmas jos 
didesnis viešas pasirody
mas, kuris gali turėti lemia
mos reikšmės jos talento 
ateičiai. Todėl lietuviai tu
rėtų susidomėti ir gausiai 
atsilankyti.

•
Dail. Romo Viesulo kūri

nių paroda vyksta Pratt 
Art'Graphic Center, 10-tos 
gatvės ir Broadway kam
pas, Nexv Yorke. Paroda tę
sis visą sausio mėnesį.

♦

Valerija Butkienė, pulk. 
Butkaus našlė, iš Great 
Neck, N. Y. po sunkios li
gos grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta namie.

TUUMPAI IŠ VISU!

• šios savaitės pradžia
Washingtone buvo įtempta 
pasitarimais prieš praside
dant naujiems Konge posė
džiams. Pasitarimuose su 
abiejų partijų vadais ir pa
sitarimuose su demokratų 
— daugumos atstovais bu
vo siekiama iš anksto suda
ryti palankesnę dirvą būsi
mų klausimų sprendimui. 0 
tokių klausimų yra visa ei
lė, įkliuvusių iŠ praėjusių 
metų, kaip socialinio drau
dimo, mokyklų paramos, 
pašto mokesčių pakėlimo ir 
kt. ,

• Belgijos keleivinis lėk
tuvas Sabena, nukrypęs nuo 
maršruto, sovietų migų bu
vo priverstas nusileisti Ar
mėnijoje, 12 mylių nuo Tur
kijos sienos. Kaip žinia, to
je vietoje paslaptingai yra 
dingę ir du amerikiečių lėk
tuvai. Bet šiuo atveju, Mas
kva elgiasi kitaip. Praneš
ta, kad lėktuvas su 19 ke
leivių ir 9 įgulos narių, bus 
išleistas.

• Didž. Britanijos min. 
pirm įninkąs Macmillanas 
lankosi Vokietijoje tartis 
Berlyno problemos klausi
mais. Kitas jo rūpimas klau
simas tai iš Vakarų Vokie
tijos išgauti daugiau pini
gų, reikalingų savo kariuo
menės daliniams prie Reino 
išlaikyti.

DIRVAI AUKOJO
P. Aleksandravičius,

Cleveland............... $5.00
J. Aukštikalnis,

Brooklyn ............... 1.00
K. Kriaučiūnas,

New York ............. 2.00
K. širvinskas, Cleve. 1.00
J. Janušauskas, Chic. 2.00 
St. Nasvytis, Cleveland 2.00 
P. Povilaitis, G. Neck 5.00
J. Bartkus, Chicago .... 5.00
J. Grigaitis, Chicago 5.00
L. Bieliūkas,

Richmond Hill 2.00 
A. Smilgius, E. Chicago 2.0o 
A. Degutis, E. Chicago 2.00 
P. Didelis, Philadelphia 2.00
L. Baltrukonis, Cleve. 1.00
K. Pocius, E. Chicago 5.00 
P. Summers, Cleveland 5.00 
V. Trumpa,

IVashington.......  5.00
A. Sylvester,

Ne\v Britain ....... 1.00
A. Rūkas, Chicago 1.00
A. Gubilas, Detroit 2.0i>
J. Baranauskas, Cleve. 2.00
B. Ni mickas, Highland 5.0n 
A. Mikalkėnas, Detroit 5.00
K. Miltakis, Detroit 2.00 
J. Pročkys, Chicago 5.0(> 
P. Lukauskas,

tVaukegan.............  3.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ..
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