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ĮŽANGA į RIMTESNI KUBOS SPAUDIMĄ
Valstybės Departamentas 

paskelbė baltąją knygą apie 
Kuboje sukurtą agresinę 
jėgą, kuri grąso visoms

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
Jungtinės Tautos, Į kurias 

daugelio buvo sudėtos viltys, 
pasirodo tęsia seną blokų po
litiką.

Kuriant šią organizaciją 
niekas nepasikeitė. Tik šian
dien ta prekė siūloma prideng
ta idealizmo ir humaniškumo 
apvalkalu, kalbama apie žmo
gaus teises, o tai Jungtinių 
Tautų politiką daro dar la
biau begėdiškesnę.

Jei vakare iš už kampo kas 
nors jums surinka: "Rankas 
aukštyn, atiduok piniginę I" 
Tai būna nemalonu, bet žino
te, kad turite reikalo su ban
ditu. Bet kai panaši agresija 
vykdoma vardan humaniškumo 
ir tautų teisės apsispręsti 
joms pačioms, tai būna sunkiai 
suprantama tiems, kurie sa
vyje dar nešiojosi kibirkštėlę 
idealizmo.

*
Paimkim kad ir tokĮ pavyz

dį. Neseniai Egipto diktatorius 
Į kalėjimą uždarė keturis 
prancūzų diplomatus, kurie 
pildydami tradicines diplo
matų pareigas, visiškai niekuo 
nenusižengė diplomatijos Į- 
statymams.

Bet Nasseris nesiskaito su 
tarptautine morale. Tačiau jis 
turi balsą Jungtinių Tautų 
tribūnoje, vardan tų principų, 
kuriuos turi Įrašiusi J. T. 
charta.

Viskas, kas kalbama Jung
tinėse Tautose, yra tik žod
žiai. Badas ir tautų kentė
jimai čia tampa (ik retorika 
ir reikia būti ciniku, kad da
lyvautum diskusijose. Dažnai 
atstovai čia kalba apieidealiz- 
mą, duoda moralės pamokas 
kitiems, reikalauja laisvės, 
tuo tarpu savo krašte vykdo
ma žiauriausia vergystė.

*
Jungtinės Tautos stengiasi 

Įsikišti tik ten, kur mažiausiai 
rizikuoja.

šiandien jų lėktuvai bom
barduoja Katangos miestus i'r 
žudo Raudonojo Kryžiaus ne
ginkluotus atstovus, bet kai 
Budapešte vengrai sukilo 
prieš rusus, niekam ir Į gal
vą neatėjo mintis pasiųsti ten 
lėktuvų...

Chruščiovas niekad nesi
varžė pasakyti, kad šiandien 
skaitomasi tik su karine ga
lybe. Ir dėl to, kad Sovietija 
šiandien būdama viena galin
giausių karinių valstybių, gali 
nekreipti dėmesio Į Jungtinių 
Tautų nutarimus. Tuo tarpu 
tokiai Katangai, kuri nori iš
likti nepriklausoma, stengia- ■ 
masi primesti režimą, kurio 
ji nenori.

Išorinis kolonializmas mi
rė. Bet būtų naivu tikėti, kad 
kraštas-, kuris gauna nepri
klausomybę, jau laisvas nuo 
kolonializmo. Jis eksploatuo
jamas tų, kurie jam išgavo 
nepriklausomybę ir jųmetodai 
nė kiek negeresni už senųjų 
kolonialistų.

Jungtinių Tautų drama yra 
toji, kad steigiant šią organi
zaciją, žmonės buvo apgauti, 
sudarant iliuziją, jog JT yra 
virš tautų ir kaip koks "deus 
ex machina" sugebės išspręsti 
pasaulio problemas.

Tikrumoje JT tėra tik vieta, 
kur ir toliau tęsiami ginčai, 
kur susidaro blokai ir did
žiosios tautos vykdo savo im
perialistinę politiką.

Amerikos valstybėms ir 
kuri yra Sovietų Sąjungos 
imperializmo tvirtovė Va
karų valstybių pusėje.

Nors tos baltosios knygos 
dokumentinė medžiaga ap
ima davinius tik iki praėju
sių metų rugpiūčio mėnesio, 
bet joje pakankamai įrodo
mosios medžiagos, kuri sa
ko, kad Maskva Kuboje įsi
rengė imperialistinę tvirto
vę, iš kurios lengva tiesti 
grobimo pirštus į visas Pie
tų ir šiaurės Amerikos vals
tybes.

Paskelbta baltoji knyga 
sako, kad Kuboje sovietinis 
blokas yra sutelkęs naujų 
ginklų už 60-100 milijonų 
dolerių. Po ginklu laikomų 
vyrų skaičius svyruoja nuo 
250,000 iki 400,000. Tai de
šimt kartų daugiau, negu 
buvo prieškastriniais lai
kais. O taip pat dabar Ku
ba yra daug stipriau gink
luota, kaip bet kuri kita 
Pietų Amerikos valstybė. 
Kuboje esą per 300 karinių 
patarėjų iš Sovietų Sąjun
gos ir Čekoslovakijos, o taip 
pat virš 500 įvairių kitokių 
patarėjų, kurie yra ne kas 
kitas, kaip komunistinės 
sistemos organizatoriai.

Baltoji knyga yra pasi
ruošimas Amerikos Valsty
bių Organizacijos suvažia
vimui, kuris įvyks sausio 22 
d. Punta Dėl Estate, Urag- 
vajuje. Toji knyga, palan
kesnės opinijos sudarymui, 
dideliais kiekiais bus pa
skleista visuose Pietų Ame
rikos kraštuose. Tik, žino
ma, kas jau tiki Castro re
voliucijos reikalingumu, tų 
ji nepakeis. Bet kas abejo
ja, ras įdomios ir įtikinan
čios medžiagos, kad komu
nistinis pavojus jau ne prie 
Amerikos valstybių durų, 
bet jau veržiasi ir į kamba
rius.

Ruošiantis tam suvažia
vimui su dideliu dėmesiu 
sekama, ar Jungtinėms Val-

ŪKINIU POŽIŪRIU 1962 METAI GERAI PRASIDĖJO
1961 m. baigėsi ketvirto

ji pokarinė ūkinė krizė, ku
ri pasiekusi stipriausią sa
vo tašką vasario-kovo mė
nesiais, pamažu užleido vie
tą ekonominiam gerėjimui, 
kurio augimo stiprumą ir 
lygį atstovaus 1962 m.

Valdžios biudžetai kas
met auga, reikalavimai di
dėja ir kartu problemų sėk
los sėjamos, ypatingai fe- 

stybėms pasiseks vieningai 
pravesti Kubos spaudimo ir 
izoliavimo politiką, kad pa
galiau Kuba grįžtų į Vaka
rų valstybių bloką. Kaip ži
nia, ji turi užtarėjų ar bent 
tariamų neutralistų, kurie, 
dėl populiarumo tarp savų 
kraštų vargingųjų sluoks
nių, Castro režimo nenori 
pasmerkti. Ir blogiausia, 
kad tų užtarėjų tarpe yra 
didžiosios Pietų Amerikos 
valstybės.

• Portugalija, kaip savo 
kalboje pažymėjo min. pir
mininkas A. Salazaras, ruo
šiasi pasitraukti iš Jungti
nių Tautų, kurios reikiamai 
nereagavusios dėl Indijos 
pagrobimo jų Goą koloni
jos. Manoma, kad Portuga
lija tuo reikalu paruoš do
kumentuotą medžiagą ir po 
to įvykdys pasitraukimą.

• Pagal Gynybos Depar
tamento planus prez. J. F. 
Kennedy patvirtino dviejų 
naujų armijos divizijų su
organizavimą ir iš buvusių 
14 pastoviai pakeliant iki 
16 divizijų arba 960,000 vy
rų.

• Indonezijos kariuomenė 
paruošta kiekvienu momen.- 
tu įsiveržti į Olandijos N. 
Gvinėją.

• Rumunija savo ginkla
vimosi oficialų biudžetą 
šiais metais padidino 14%. 
Tai ženklas, kad panašiai 
padidės ir kitų Maskvos sa
telitinių kraštų kariniai 
biudžetai.

• A. Mikojanas, su eilė 
palydovų, iš Maskvos išvy
ko į naujas Afrikos vals
tybes, ten tartis dėl ūkinių 
santykių ir, kaip jau įpras
ta, vesti propagandą prieš 
Vakarų valstybes.

JONAS KAZLAUSKAS

deralinės valdžios, kurios 
išlaidos sudaro 11% visos 
ūkios apyvartos. Neabejo
tina, kad valdžios išlaidos 
metų bėgyje paaugs (lėtes
nis tempas bus antroje me
tų pusėje), kas yra teigia
mas faktorius, bet turįs sa
vo ribas.

TRUMPAI |Š VISUR

Cleveland, Ohio

JAV KARIUOMENE - PASAULIO TAIKOS SARGAS
Šiandien, Jungtinių Amerikos 

Valstybių ginkluotosios pajėgos 
sudaro stipriausią karinę jėgą 
visame laisvame pasaulyje. Šios 
jėgos išlaiko taiką, kuri dažnai 
kabo ant plono siūlo, ir dar 
dažniau rodo tendencijas visai 
nutrūkti. Sudėjus atomines ir Į- 
prastines karinės pajėgas, pa
ruoštas kiekvienai minutei ko
von, 2,500,00 vyrų ir moterų 
iš armijos, laivyno, aviacijos ir 
marinų, diena iš dienos, 
landa iš valandos atitolina 
vietijos agresiją.

Ši agresija yra atitolinta ne
kreipiant dėmesio Į Chruščiovo 
gąsdinimus, "palaidojimus" ir 
grasinimus, kurie yra paremti 
Rusijos raketomis, pajėgomis 
pasiekti bet kurĮ Amerikos mies
tą ar karinę bazę, gerai paruoš-

va-
So-

Valdžios pinigai, kurie 
yra surinkti iš mokesčių 
mokėtojų ir naudojami gy
nybai, erdvės tyrinėjimams, 
kelių bei mokyklų statybai 
iššaukia didesnį žaliavų bei 
darbo jėgos paklausą ir 
stipriau suka ūkio ratą.

Tačiau milžiniškas biu
džetas, kuris daugumoje 
pokarinių metų yra nesuba
lansuojamas, pareikala u j a

KĘSTUTIS GAIDŽIUNAS
Dirvos korespondentas

JAV armijoje

tą, dvigubai už amerikiečių di
desnę kariuomenę, ir visa eile 
ilgos distancijos atominių bom
bonešių.

Ši Amerikos karinių pajėgų 
apsauga nuo sovietinės agresi
jos, ir šios apsaugos būdai, turi 
asmeninio svarbumo kiekvienam 
laisvojo pasaulio piliečiui. 
Trumpas žvilgsnis j šios apsau
gos problemas ir Įdomybes, gal 
padės geriau Įžvelgti Į šią prob
lemą, kai kurių laikomą pap
rasta kasdienybe.

•

Beveik durtuvas prieš durtuvą, 
prieš sovietų pajėgas, 300 my
lių geležinės uždangos pasieniu 
Vokietijoje ir prie Čekoslovaki
jos, stovi JAV Septintosios Ar
mijos kariai. Su savo 200,000 
kovai pilnai paruoštų vyrų. Sep
tintoji Armija yra didžiausia A-

didelio kapitalo, kurį suda
ro mokesčiai ir viešoji sko
la. Tai reiškia, kad dalis 
dabartinių išlaidų yra pa
dengiamos skolinamų pini
gų. Esmėje valdžia yra nau
dojanti, o ne kurianti jėga. 
Išradimai bei pažanga atei
na iš privačios iniciatyvos, 
kur glūdi kūrybos gyslelė, 
kur doleris yra produktin- 
giausias.

Ar didelis kapitalo kon
centravimas valdžios ranko
se ir jo naudojimas (kai 
kurių užsienio kraštų rėmi
mas ir vidaus ūkio gaminių 
finansavimas yra du iš ke
leto pavyzdžių) neatima 
dalies kapitalo reikalingo 
privačiam bizniui ir jo ne
nustelbia? Ar Amerikos 
ekonomija metai iš metų 
nejaučia bridimo i skolą 
rezultatų — infliacijos? Ar 
doleris, panaudotas Jungti
nių Tautų išlaikymui, yra 
tiek pat vertas kaip likęs 
mokesčio mokėtojo kišenė
je? Tai biznieriaus ar dar
bininko klausimai, kelią 
abejojimų dėl visapusiško 
valdžios išlaidų pateisini
mo.

(Nukelta Į 2 psL)

Armijos vyrų 
paruošimas grei- 
visus abejojimus, 
dažnus armijos *

merikos lauko armija, išlaikoma 
taikos metu. Ji yra stipriai ap
ginkluota ir puikiai paruošta 
atominio ar Įprastinio karo me
todams.

Septintosios 
kovos geras 
tai išsisklaido 
pažvelgus Į 
manevrus ir jų davinius. Jos ko
vos pajėgumas su atominiais 
ginklais, nors jau ir dabar tu- 
rĮs neįsivaizduojamą galią, ne
tolimoje ateityje dar bus pastip
rintas naujomis, lengvomis ato
minėmis bazukomis. Su šiomis 
bazukomis, eilinis kareivis turės 
progos panaudoti atominj ginklą, 
kuris Į dulkes gali paversti did
žiausią tanką ar visai sunaikinti 
sutelktą karių grupę.

Septintosios Armijos vyrai yra 
gerai pasiruošę. Ir nekreipiant 
dėmesio Į faktą, kad komunistai 
bet kuriuo metu gali smogti 
milžiniška jėga, jų moralė yra 
labai aukšta.

Kita didelė pajėga laisvojo pa
saulio sargyboje yra Jungtinių 
Valstybių Septynioliktoji Avia
cijos grupė. Šios grupės rake
tiniai lėktuvai gali pradėti mesti 
atomines ir paprastas bombas 
komunistų teritorijon greičiau, 
negu asmeniui trunka išgerti 
puoduką kavos.

Šios grupės daliniai yra kiek
vieną minutę pasiruošę netikė
tiems Įvykiams, nes jų bazės 
yra tik minučių atstume nuo So
vietų bazių ir sekundžių atstume 
nuo komunistų raketų bazių Ry
tų Vokietijoje. Dalis Septyniolik
tosios Aviacijos grupės dalinių 
yra kiekvieną minutę ore. O da
lis pasiruošę kiekvienos dienos 
kiekvieną minutę pakilti.

Tas pats tinka ir Strateginės 
Oro Komandos bombonešiams, 
kurie irgi yra ore ar sekundžių 
pranešimu pasiruošę pakilti iš 
bazių netoli sovietų teritorijos 
Europoje - Šiaurinėje Grenlan
dijoje, Anglijoje, Ispanijoje, 
Šiaurinėje Afrikoje. Šie raketi
niai bombonešiai, kiekvienas su 
atominiu kroviniu, pajėgiančiu 
sunaikinti didelius karinius Įren
gimus, ar Maskvos dydžiomies- 
tus, kiekvienu momentu yra pa
siruošę žygiui sovietų terito
rijon.

Naujas ginklas su dideliu pa
jėgumu -- balistinėm raketom 
ginkluotas atominis povandeninis 
laivas, neseniai buvo Įjungtas Į 
JAV apsaugos planą. Penki šio 
tipo povandeniniai laivai, kiek- 

(NuKelta Į 2 psl.)
1;-S3 '■



Nr. 2 — 2 DIRVA 1962 m. sausio 5 d.

Paul-Joseph Goebels (baltose kelnėse), kurio gyvenimas prasidėjo dideliu nusivilimu, pasirodė 
esąs žibąs oratorius ir fanatiškas nacionalistas.

Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... (11)

KEISTAS MAŽAS DAKTARAS GOEBELSAS
Kada Hitleris išėjo iš kalėji

mo, pamatė, kad ne tik jo ša
lininkai tarpusavyje pešėsi, bet 
ir tokie gerbiami vadai, kaip 
Ludendorff ir Rosenberg reika
lavo, kad iš partijos būtų išmesti 
kriminaliniai nusikaltėliai ir ho
moseksualistai. Tačiau Hitleris 
kategoriškai atsisakė tai daryti.

Tačiau 1926 metais, kai nepa
sitenkinimas padidėjo, Hitleris 
sudarė partijos teismą, kad suk
liudytų draugams nešvarius bal
tinius skalbti viešumoje.

Nežiūrint teismo aktyvumo, 
nagrinėjant tūkstančius atvejų, 
šis teismas, pasirodė, buvo 
reikalingas labiau vadams, negu 
eiliniams naciams. Ir Hitleris 
turėjo dažnai pats asmeniškai 
Įsikišti, kad išlygintų ginčus, 
gudriai manevruodamas neduoti 
besiginčijantiems prieš ji sukil
ti.

Dar tuo metu, kai jis sėdėjo 
kalėjime, vienas vyras, vardu 
Gregor Strasser, staiga užėmė 
svarbią vietą nacių tarpe. Jis 
buvo kilęs iš Bavarijos, iš 
profesijos vaistininkas, trimis 
metais jaunesnis už Hitlerį, da
lyvavęs D. kare ir apdovanotas 
geležiniu kryžiumi. Jei Hitleris 
karinę tarnybą baigė kapralu, 
Strasser buvo pasiekęs leite
nanto laipsnj. Jis buvo energingas 
ir greit pasirodė nė kiek ne
blogesnis oratorius ir organiza
torius už Hitlerj.

Mėgstąs savarankiškumą ir 
nežiūrint Hitlerio priešinimosi, 
su Ludendorffo ir Rosenbergo 
pagalba jis suorganizavo tautinj 
socialistų laisvos Vokietijos są
jūdi, kuris 1924 metų rinkimuose 
surinko 2 milijonus balsų ir 
Reichstage gavo 32 vietas, kurių 
viena teko pačiam Strasseriui.

Hitleris tuo pasisekimu nebuvo 
patenkintas, o Strasseris ir 
nemanė HitlerĮ pripažinti visa
galinčiu viešpačiu ir 1925 m. 
vasario 27 d. nacių mitinge Muen- 
chene atsisakė dalyvauti,

•
Kad nacionalsocialistų partija 

galėtų tapti tikrai tautine, rei
kėjo jai išsiplėsti šiaurinėje Vo
kietijoje, Prūsijojeir ypač priešų 
tvirtovėje -- Berlyne.

Dviem savaitėm praslinkus po 
vasario 27 d. mitingo, kuriame 
buvo atkurta partija, Hitleris 
nugalėjęs neapykantą, iškvietė 
Strasserj, siūlydamas jamgrjž- 
ti atgal j partiją ir imtis orga
nizavimo šiaurėje.

Strasseris sutiko. Jis čia matė 
puikiausią progą parodyti savo 
sugebėjimus, pavydžiam ir aro
gantiškam vadui negalint iš arti 
stebėti. Po kelių mėnesių Ber
lyne jis įsteigė laikrašti "Berli- 
ner Arbeiterzeitung", kuriam va
dovavo jo brolis Otto Strasser, 
ir dvisavaitini žurnalą "N. S. 
Briefe", kuriame vadovams buvo 
nurodoma kokios linijos laikytis.

Strasseris, kaip koks meteo
ras, keliavo po šiaurinę Vokie
tiją kalbėdamas mitinguose ir 
plėsdamas partijos veiklą. Būda
mas Reichstago atstovu, jis 
buvo geresnėj padėtyje už Hit
lerį. Galėjo nemokamai naudotis 
geležinkeliu ir galėjo laisvai kal
bėti. Jokia valdžia jam negalėjo 

sukliudyti kalbėti viešai. Savo 
asmeniniu sekretoriumi ir "N.
S. Brief” redaktoriumi Stras
seris pasirinko jauną reinietį, 
28 metų amžiaus Paul-Joseph 
Goebelsą.

Šis jaunas ir nedidelis šlei
vas žmogelis, su nervišku komp
leksu, pasirodė žibąs oratorius 
ir fanatiškas nacionalistas. Be 
to dar turėjo aštrią plunksną, 
buvo universitetinio išsilavini
mo, kokių tuo metu buvo sunku 
tarp nacių rasti.

Jis norėjo pasidaryti rašytoju. 
Prieš gaudamas Heidelbergo uni
versitete filosofijos daktaro dip
lomą, jis parašė autobiografini 
romaną "Michael”, kurio joks 
leidėjas nenorėjo spausdinti. Vė
liau jis parašė du teatrui vei
kalus "VagabundaS" (iš Kristaus 
gyvenimo) ir "Vienišassvečias", 
kurie pamatė sceną tik tada, kai 
Goebelsas tapo propagandos mi
ni st erių.

Jis neturėjo laimės ir žurna
listikoj,Berlyno liberalinis dien
raštis "Berliner Tageblatt" at
metė keliasdešimt jo straipsnių, 
kuriuos jis pasiūlė, kad būtųpri
imtas reporteriu.

Jo asmeniškas gyvenimas, kaip 
matome, prasidėjo dideliu nusi
vilimu. Jis negimė šleivas, kaip 
daugelis manė. Būdamas septy- 
nerių metų amžiaus jis buvo 
auka kaulo smegenų uždegimo. 
Ir po nepavykusios operacijos 
kairioji koja tapo trumpesnė.

Gal būt šis fizinis trūkumas 
sugadino jo pasisekimą jaunystė
je ir širdyje jis nešiojo karteli. 
Dar studijuodamas universitete 
ir dalyvaudamas mitinguose 
prieš sąjungininkus, jis dėdavosi 
esąs karo invalidas. Jis netu
rėjo laimės ir meilėje. Pasi
žymėjo per visą savo gyvenimą 
tik avantiūromis.

Susitikęs su Strasseriu jis už
sidegė Įsteigti partiją, kuri rem
tųsi proletariatu. Savo dienoraš
tyje, kuris buvo po karo sąjungi
ninkų rastas, 1925 metais jis ra
šė: "Geriau yra baigti mūsų gy
venimą po bolševikų režimu, ne
gu būti kapitalizmo vergais." O 
1926 m. rašė: "Keista, kad ko
munistai ir mes(naciai)tarpusa- 
vyje kovojame... Kaip rasti sugy
venimą su komunistų vadais?’’.

Ir tame laikotarpyje jis at
spausdino komunistų vadams at
virą laišką, išdėstydamas, kad 
komunizmas ir nacizmas yra tas 
pats dalykas. "Jūs ir aš, rašė 
jis, kovojame, bet mes nesame 
tikrais priešais."

Adolfas Hitleris tai laikėgryna 
herezija ir jis atidžiai sekė, 
kaip broliai Strasseriai ir Goe
belsas šiaurėje steigė partijos 
liberalini ir proletarini spar
ną. Neišvengiamas konfliktas }- 
vyko 1925 metais vasario mė
nesi.

*
Incidentas jvyko dėl Gregor 

Goebelso taktikos,

prisidėtų prie komunistų ir so
cialistų kampanijos už turto 
konfiskavimą.

Hitleris buvo nepatenkintas. 
Tuo metu didieji pramoninkai 
pradėjo remti pinigais Hitlerį, 
nes jis buvo pažadėjęs kovoti 
prieš komunizmą. Jei Strasser

Strasser ir 
kuri rėmė socialdemokratų ir 
komunistų pasiūlymą Vokietijoj 
konfiskuoti karališkosios šeimos 
turtus. Šis klausimas turėjo būti 
išspręstas referendumo keliu. 
Strasser ir Goebelsas pasiūlė, 
kad nacionalsocialistų partija

1962 METAI GERAI PRASIDĖJO...
(Atkelta iš 1 psl.)

Korporacijų investavimas 
į gamybos priemones bei 
inventorius, sergąs nuo 
1957 m., ieško vaistų nuo 
trūkstamo pareikalavimo ir 
mažėjančio pelno. Infliaci
jos pasėkoje pakeitimas 
mašinų kasmet daugiau 
kainuoja. Didėjanti užsienio 
prekių konkurencija ir ky
lantieji atlyginimai vis stip
riau kerta pagrindinį biznio 
motyvą — pelną.

Augimo stadijoje esantis 
ūkis žada didesnę paklausą. 
Bendrovių koncentravima- 
sis į modernizavimą mašinų, 
įgalina pasiekti norimo ob
jekto — pigesnės gaminio 
kainos, kuri palengvina kon
kurenciją su importu ir pa
lieka didesnę pelno dalį.

Laukiamas 5% aukštes
nis investavimas yra paten
kinamas, bet nepakankamai 
didelis išvystyti ūkinį ger
būvį, kuris sumažintų be
darbių skaičių iki 4% dar
bo jėgos.

Vartotojas, pergyve n ę s 
paskutinius du ekonominius 
smukimus, ilgesnį laiką ro
dė pasyvumo tendenciją. 
Tai yra natūralu ir pateisi
nama.

1958 m. krizė buvo stip
riausia. Kilimas, nepasie
kęs savo išbaigimo taško, 
suvaržytų kreditų ir plieno 
streiko, išsivystė į 1960-61 
m. kritimą. Įvykiai dėstėsi 

ir Goebels pradės vykdyti savo per greitai neigiama link- 
pasiūlymą, tai nacių pajamos iš 
pramonininkų sumažėtų. Bet 
prieš Hitlerio Įsikišimą, Stras
ser sušaukė šiaurėje partijos 
vadus, kad pradėtų kampaniją 
už turtų konfiskavimą ir naują 
ekonominę programą.

Strasser ir Goebels taip pat 
siūlė nusavinti didžiąją pra
monę. Hitleris atsisakė daly
vauti. Daugelis nacių, kurie vė
liau Trečiajame Reiche užėmė 
svarbias vietas, dalyvavo, išsky
rus vieną Ley iš Koelno. Goe
belsas tada sušuko: "Aš reikalau
ju, kad tas mažytis buržujus -- 
Adolfas Hitleris būtų pašalintas 
iš partijos!"

Kongresas pritarė pasiūlymui 
prisijungti prie marksistų kam
panijos dėl karališkosios šeimos 
turtų konfiskavimo. Hitleris pa
laukė ir 1926 m. vasario 14 d. 
atkirto. Jis sušaukė nacių vadus 
{ Bambergą, pietinėje Vokieti
joje, parinkdamas vidurį savai
tės, kad šiaurėj gyvenantieji 
nacių vadai negalėtų apleisti dar
bą. Ir Strasser su Goebelsu 
buvo vieninteliai galėję atvykti. 
Jie atsidūrė mažumoje ir turė
jo kapituliuoti.

Jei kitą dieną Goebelsas dar 
palydėjo Strasser} { stot}, tai 
tik guosdamas, nes jau jis buvo 
sužavėtas Hitleriu ir savo dieno
rašty rašė: "Hitleris man tele- 
fonavo... Jo gerumas, nežiūrint 
Bambergo incidento, mus verčia 
gėdintis... Mes nuėjome {"Buer-

me.
Vartotojas turėjo viską 

pakelti planuodamas ir rea
lizuodamas savo pirkimus. 
Kai praeitais metais ūkis 
pajudėjo į priekj, atsigavi
mas pasidarė realybė. Pra
dedant lapkričio mėnesiu ir 
vainikuojant Kalėdų pirki
mo gausumu, vartotojas 
užsirekomendavo kaip pa- 

1 grindinė jėga ekonominio 
kilimo eigoje ir įžengė į 
naujuosius metus su pirki- 

1'

gerbrau”. Hitleris jau ten. Aš 
Įeinu l salę. Aplodismentų 
audra. Ir paskui aš kalbu pustre
čios valandos. Žmonės rėkia 
patenkinti. Pabaigoj Hitleris man 
paspaudė randą. Aš esu laimin
giausias žmogus..."

Ir rugpiūčio menes} jis viešai 
nutraukia ryšius su Strasseriu, 
atspausdinęs straipsni "Voel- 
kischer Beobachter" laikraštyje.

, O 1926 m. spalio m. Hitleris 
Goebelsą paskiria Berlyno gau
leiteriu.

Berlynas tuo metu buvo "rau
donas". Goebelsas, kuriam buvo 
29 metai, ėmėsi svarbaus už
davinio.

Kitame numery: PENKI VY
RAI, KURIE VIENAS KITO NE
APKENČIA... 
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tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

mo iniciatyva ir kylančio
mis pajamomis — metinis 
vidurkis 4% didesnis, negu 
1961 m.

Tikėkime, kad užsimoji
mai bus realizuoti!

Kreipiant dėmesį į tris 
”mažiuosius” bendras vaiz
das yra teigiamioje per
spektyvoje, bet nagrinėjant 
pavieniai atsiranda įvairu
mo su klaustukais.

Detroitas yra patenkin
tas gamybos lygiu, paklau
sa, turimu automobilių in
ventorių ir numatomu 1962 
m. modelių pardavimu, — 
1 milijonas virš praeitų 
metų, arba 6.5 milijono vie
tinių automobilių. Importas 
mažėja su Volkswagen iš
imtimi. Amerikiečių norai 
ir pageidavimai vėl suka į 
didesnes bei brangesnes 
mašinas, o pridėjus didelį 
modelių pasirinkimų ii’ kai
nų prieinamumų (maži ir 
nežymus sumoje pakėlimai) 
duoda pagrindo laukti gerų 
metų.

Dėmesio centre stovintis 
yra plienas; darbininkų ir 
darbdavių sutarties pasira
šymo metai, kainų klausi
mas ir užsienio konkuren
cija.

P r e z i dento Kennedžio 
prašymas buvo išpildytas 
ne iš geros valios, bet iš rei
kalo. Plieno pramoninkai, 
palikdami nepakeltas meta
lo kainas, pasiliko kozyrį 
rankose derybų stalui ir 
kovoje su importu. Nežiū
rint kokios aplinkybės — 
sąlygos dominuos sutarties 
eigų, ta porcija, kurių plie
no bendrovės būtų gavusios 
iš pakeltų kainų, atsiims iš 
unijų prie derybų stalo, — 
kontrakto kaina bus tiek 
žemesnė, bet abejotina ar 
jos užteks. "Plieno kainoje 
yra jau $.39 atlyginimų pa
kėlimo nuo 1959 m., o kaina 
ta pati, mes laukiame iš jū
sų panašaus pavyzdžio” — 
pasiūlymas bus gana pras
mingas ir kietas riešutas 
unijų atstovams.

Per paskutinį dešimtme
tį Amerikos plieno gamyba 
paaugo 27%, V. Europos — 
140%, Rusijos 270% ir Ja
ponijos 495%. Importas iš 
Japonijos 1960 m. buvo 
23.5%, arti 26% 1961 ir ne
mažiau numatoma šiais me
tais iš viso importuojamo 
plieno.

Japonijos plieno kokybė 
yra gera ir kasmet gerėja, 
japono darbininko atlygini
mas yra 7 kartus žemesnis, 
negu amerikiečio plieno 
darbininko, šių davinių aki
vaizdoje nenuostabu, kad 
plieno gamyba veikia 75 C 
savo pajėgumo, 9% mažiau 
darbininkų. Naujoji šių 
metų sutartis nebus inflia
cinė. Plienas savo auksinę 
gadynę yra užrašęs į istori
jos lapus.

Statyba, kaip automobi
liai ir plienas, tikisi geres
nių metų, kurie nebus uni
versalūs visam kraštui, bus 
svyravimai tarp vietovių ir 
miestų. Ji padarė didelę pa
žanga praeitais metais, kai 
vasario mėn. žemiausias 
taškas lapkričio mėnesį jau 
pašoko 40%. Lengvesnės 
sąlygos namų pirkimui, di
desnės gyventojų pajamos 
ir švelnesnis psichologinis 
galvojimas dėl Dėdės Šamo 
tarnybos, duoda pagrindo 
laukti, kad naujų gyvena
mų namui statyba sieks ar
ti 1.5 milijono vienetų.

Statyba turi būdų, ku
rios stabilizuoja augimą.

JAV KARIUOMENĖ...
(Atkelta iš 1 psl.)

vienas apginkluotas po šešiolika 
Polaris raketom, šiandien ne
pastebimi patruluoja {vairiose 
jūrose. Stebėtojo nuomone, jie 
yra pakankamai arti, kad galėtų 
paleisti Rusijon 80 raketų.

Šeštas Polaris povandeninis 
laivas jau netrukus bus Įjungtas 
tarnybon. Ir dar visa eilė šio 
tipo laivų yra statoma ar užsa
kyta.

Kitas stiprus JAV ginkluotas 
kumštis yra Šeštasis Laivynas 
Viduržemio jūrojeir Atlanto Lai
vynas. Kiekvienas gali skubiai 
atsiginti atominiais smūgiais 
su savo lėktuvais iš greitai 
plaukiančių lėktuvnešių.

Antroje pasaulio pusėje, gar
siosios Pirmos Kavalerijos Di
vizijos, Aštuntosios Armijos ka
riai, akis J akj stovi prieš ko
munistų pajėgas Korėjos paliau
bų linijoje. Kariams šioje vie
tovėje taikos dar nėra — tik la
bai neaiškios ir dažnai nere
alistiškos paliaubos. Amerikie
čių patruliai veikia kiekvienos 
dienos kiekvieną minutę, prie 
siauro "niekeno" ruožo, kuris 
juos skiria nuo komunistų ka
rių.

Ramusis Vandenynas yra 
kontroliuojamas Septintojo Lai
vyno, kuriame visą laiką budi 
stiprūs marinų daliniai. Mari
nų diviziją, visą laiką apmokoma 
Okinawoje, pasiruošus bet ko
kiam netikėtumui 40,000,000 my
lių Ramiojo Vandenyno ir Toli
mųjų Rytų plote.

Bet laisvojo pasaulio apsigy
nimo smūgio didžiausia jėga yra 
pačiose Jungtinėse Valstybėse. 
Tai yra Strateginės Oro Koman
dos raketiniai bombonešiai ir 
raketų bazių {rengimai. Aukšto 
apmokymo {gulos daugumoje ba
zių ir dabar yra gerai pasi
ruošusios išleisti savo ilgų 
distancijų bombonešius Rusijon 
greičiau kaip per penkiolika mi
nučių. Kitos Įgulos yra pasiruo
šusios raketų bazėse, kur 45 
terpkontinentinės raketos,kiek
vienu momentu yra paruoštos 
iššovimui. Šių metų pradžioje 
šis skaičius pakils iki 63, o 
1965 metais bus 834 Atlos, Ti
tan ir Minuteman raketos, pa
ruoštos žaibiniam apsigynimui.

*
Kiekvienas geriau informuotas 

asmuo gerai žino, kad visi šie 
JAV pajėgų daliniai nėra be rei
kalo, ir nėra vieninteliai kovos 
vienetai pasaulyje. Visi gerai 
žino, kad ir Rusija turi gerai 
apmokytą ir paruoštą kariuo
menę, beveik dvigubai didesnę 
už amerikiečių. Žino, kad jie 
gali pasiųsti du karius prieš 
vieną amerikiečių kari kovon Vo
kietijoje. Žino, kad ir Chruš
čiovo pajėgos turi ilgų distan
cijų bombonešius ir tarp kon
tinentines raketas, galinčias su
naikinti Seattle, St. Louis, Phi- 
ladelphia, Chicago, Washington 
--beveik betkurf Amerikos 
miestą.

Kaip ir visada, kada viena 
problema tampa išspręsta, at
siranda nauja, dažnai didesnė už 
pirmąją. Bet peržvelgus visus 
faktus, susidaro {spūdis, kad 
laisvajj pasauli saugojanti jėga 
nėra jau tokia menka, maža ar 
bejėgė. Ši jėga per eilę metų 
yra Įrodžiusi savo vertingumą. 
Ir nėra reikalo abejoti, kad lais
vojo pasaulio pasitikėjimas būtų 
apviltas. JAV karys apginkluotas, 
paruoštas ir nuolat ruošiamas. 
JAV karys budi už JAV ir viso 
pasaulio laisvę.

Aukštas darbininko atlygi
nimas, palengva kylanti 
medžiagų kaina, nevilioja 
nei statybininko nei namo 
pirkėjo. Be to, ji yra ma
žiau modernizuota, negu ki
tos didžiosios pramonės ša
kos. Brangus darbininkas 
automobilių, anglių ir plie
no gamyboje daugumoje iš
šaukė modernizaciją. 
(Pabaiga kitam numeryje)
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Geri darbai geroms
organizacijoms

Turime, kaip dažnai sakoma, devynias galybes Įvai
rių organizacijų. Jų čia nemažai priorganizavo senieji 
ateiviai. O naujieji, kurie čia atsirado jau po Antrojo 
pasaulinio karo, beveik visas organizacijas atkūrė, kurios 
tik veikė Lietuvoje. Ir taip jų susidarė geras perviršis.

Labai gaila, kad tos organizacijos, turinčios labai 
gražius vardus ir dar gražesnius tikslus, nepasižymi nei 
narių gausumu, nei dirbamų darbų originalumu ar sva
rumu. Jei narių skaičius popieriuje dar ir yra didesnis, 
tai susirinkimus lankančių ar j aktyvią veiklą kitaip įsi
jungiančių, tikrai mažas. O visa veikla sukasi tik apie 
didesnių ar mažesnių pobūvių rengimą, prie progos atsi
menant dar vieną kitą paskaitą surengti ir metinį susi
rinkimą sušaukti.

Iš profesinių organizacijų, kurios šiame krašte mū
sų yra atkurtos, gal realiausią ir tikriausią pagrindą turi 
gydytojų ir inžinierių draugijos. Visos kitos laikosi tik 
praeitimi, arba kaip vienas čia mums parašė, tik "kelių 
gerų vyrų ar moterų garbės žodžiu". Neturėdamos tikro, 
joms skirto darbo, arba tokio darbo neieškodamos ir ne- 
surasdamos, jos įsirikiuoja į eilinių organizacijėlių po
būdį, kurių amžius, norė3 ar nenorės, baigsis kortų vaka
rėliais ir pasimatymais su senais pažįstamais.

Bet darbo, jei jo sąžiningai būtų norima, galima ir 
šiose sąlygose susirasti. Sakysim, karių Ramovei labai 
pritiktų studijuoti naujus ginklus ir jų lietuviškus var
dus sudaryti. Kiek žinau, kadangi lietuviškų karinių da
linių, lietuviškai juos kamanduojančių, nei Lietuvoje, nei 
Sovietų Sąjungoje nėra, tai tų naujų ginklų vardai ir ten 
arba rusiškais, arba iš rusų kalbos verstais vadinami.

Inžinieriams, kadangi gyvename perversminę tech
nikos gadynę, dažnai atominiais vardais vadinamą, čia 
ypatingai daug gražaus darbo. Tiesa, apie tą naują tech
nikos gadynę kiekvienas iš mūsų šiek tiek nusimanome. 
Bet tik šiek tiek, atskiromis nuotrupomis. Ir kaip mūsų 
inžinieriai daug mums visiems patarnautų, jei apie naujus 
išradimus, erdvių laivus-raketas daugiau parašytų, supa
žindintų, naujom žiniom mus praturtintų.

Kai kurie iš inžinierių, kad ir šių eilučių rašytojo 
pakalbinti, mielai pažada, bet susiduria ir su tokiais sun
kumais, kurių jie vieni jau negali nugalėti, štai ištrauka 
iš vieno inžinieriaus, Dirvos bičiulio, dirbančio prie rake
tų, rašyto laiško. Jis rašo: "Man pačiam norisi kai ką 
parašyti apie raketas, erdvę ir panašiomis temomis. Bet 
kai reikia nusakyti daug anksčiau neturėtų išradimų pa
vadinimus, pritrūkstu lietuviškų žodžių. Manau, kad su 
ta problema susiduria dauguma, kurie mokėsi ne Lietu
voje. Kartais net norėjau tuo reikalu ką nors rašyti ir 
veikti, kad mūsų vadai ar gudrieji inžinieriai neparuošia 
techniškų žodžių žodyno, žinau, kad gal jau prieš 10 
metų Inžinierių ir Architektų Sąjunga pradėjo ar ruošėsi 
pradėti žodyno sudarymą. Atrodo, kad tas projektas kur 
nors užsimetė”.

štai ir didelis darbas, kurio prašo mūsų jaunieji in
žinieriai, jau čia aukštuosius mokslus baigę. O ar ne tas 
pats ir visose kitose mokslo šakose ? Ar ne tas pats medi
cinoje, naujų ginklų pavadinimuose?

Profesinės organizacijos tikrai labai daug gero pa
darytų, jei vietoi rengiamų eilinių pobūvių ir pobūvėlių, 
į čia keliamus klausimus dėmesį atkreiptų ir jais susirū
pintų. Už tai būtų dėkingi jaunieji specialistai, bet nė 
kiek nemažiau ir spaudos žmonės, kurie beveik kasdien 
su tais terminais susiduria, o neturėdami gero vadovo, ir 
be painiavos neapseina. B. G.

Daugiau kaip prieš 50 metų 
garsiosios Kražių parapijos var
goninkas atsivertė storą knygą. 
Joje atžymėjo gimimą naujopara
pijiečio ir stambiomis raidėmis 
Įrašė naują vardą Mečys ir iš 
tėvo paveldėtą pavardę ŠIMKUS. 
Po to klebonas pajuokavo krikš
tatėviams -- šis vaikis išaugs 
dideliu žmogumi. Rėkė, kad net 
kitoj parapijoje galėjo girdėti.

Nudžiūvo rašalas Įpilietinęs 
naują bažnyčios ir valstybės narį. 
Metrikų knygą vargonininkas 
spinton užrakino. Linksminosi 
giminės ir kaimynai krikštynas 
švęsdami, o lopšelyje gulinčiai 
gyvybei palinkėta augti, bujoti, 
maitintis savo gimtosios žemės 
syvais.

Greitai prabėgo lopšio dienos 
ir sudžiūvo, tiek ašarų nu
šluostęs, tiek lairtiės ir paguo
dos suteikęs, skanusis čiulnikė- 
lis. Po to sekė pirmieji žings
niai Į mamos sijonėli Įsiki
bus, vėliau pašvykšt su botagė
liu po tėviškės arimus ir gana 
nerūpestingomis kūdikystės die
noms. Kai susipąžĮsti su pirmą
ja raide ir botagėlĮ Į plunksną 
pakeiti, tada prasideda rūpestė
lio dienos ir žengiami pirmieji 
žingsniai naujo gyvenimo kelyje.

Gabus vaikis, mokslan linkęs, 
tad nieko kito nedarius, moks- 
luosna reikės ir leisti, -- vieną 
pavakarĮ susėdus visai šeimai 
prie vakarienės stalo, o Mečiu- 
kui knygą rankose tebelaikant, 
--tarė tėvas. Motinai džiaugsmo 
ašaros sužibo, o vaikelis ir ne
bežino kaip tėvui už tokĮ gražų 
žod{ padėkoti -- priglaudė savo 
lūpytes prie raukšlėto tėvo veido 
ir virpa visu kūneliu -- juk 
tokia laimė...

Vieną ankstų rudens rytą iš
bildėjo iš Ūkio kiemo ratai ve
žini MečĮ Į Kražių gimnaziją. 
Birėjo metai kaip žirniai, pūtė 
vėjas pavasarius ir rudenis ir po 
aštuonių metų darbymečiui Įpu
sėjus, tarė sūnus tėvui ir mamai, 
ačiū uŽ viską, dabar ryžtuos 
baigti pradėtą ir Įpusėtą darbą 
ir važiuosiu Į Kauną teisės 
mokslų studijuoti. Susirinko kai
mynai, giminės, atsisveikino ir 
linkėjo — neužmiršk brolio ar
tojo, padėk visados jam sunkaus 
gyvenimo kelyje, širdies meile 
mylėk tėviškės arimus...

Mečys išvažiavo. Mokslo darbą 
ėmėsi kietai, žemaitišku užsi
spyrimu ir dideliu darbštumu. O 
norėdamas, kad gyvybės medžio 
šaka neštų daugiau vaisių, Įsi
jungė Į LST Korp! Neo - Lithua
nia eiles, kad, anot Vaižganto, 
geriau galėtų išmokti mylėti nors 
purviną, bet savo gimtojo krašto 
žemę, kad pasirengtų geriautar- 
nauti ne sau, kaip kadaise kai
mynai prašė, bet savo broliui 
artojui.

Netrukus, po kelių metų, Įgim
ti dideli gabumai mokslą apvai
nikavo universiteto diplomu. Ir 
kai po eilės sėkmingos teisės 
praktikos Mečys Šimkus buvo 
paskirtas Kretingos apskrities 
viršininku, jojo vardą savo šir
dyse užrašė tūkstančiai žmo
nių. Mylėk savo artimą kaip pats 
save -- jis ne tik skelbė, bet 
ir vykdė. O žemaičiai didžiavosi 
juo - toks didelis ponas, o toks 
paprastas, ir mokėk tu taip žmo
nėms padėti, gebėk taip juos su
prasti. Tik žemaitis gali būti

VYTAUTAS KASNIUNAS

tokiu žmogumi, porino žemaičiai.
Sukūręs šeimą nebeilgai gy

veno tėviškės padangėje. Karo 
audra nubloškė į vakarus, kad 
kražiškių protėvių dvasios pa-

suprasti žmones ir gebėjo jiems 
daug padėti.

Nepalaužė jo energijos, užsi
brėžto tikslo ir trečioji gyven
vietė — Cliicaga. Su šypsniu kė
lęs, su šypsniu gulęs, griebėsi 
sunkaus fizinio darbo, o laisva- 
laikĮ skyrė šeimai, visuomeni-

MOKAME
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
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Prea.

Sukaktuvininkas MEČYS ŠIMKUS, aktyvus tautininkų veikėjas.

veiktas aukotus, dirbtų ir koptų 
j kalną laisvės žiburĮ uždegti.

Atsidūręs Vokietijoje Mečys 
Šimkus vėl- stojo savojo žmo
gaus pagelbos tarnyboje. Sto- 
.vykiose būdamas legaliniu tei
siniu patarėju, jis mokėjo

niam darbui ir tolimesnėms stu
dijoms — pasiruošti namų pirki
mo - pardavimo (Real Estate), 
taksų pildymo ir kt. darbui.

Kaip tas žmogus visur suspė
ja ir visur dalyvauja, -- daugis 
stebėjomės jo visuomenine veik -

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVŲMIDWEST

2515 West 69 St. Marquette Parke
PR 8 - 9259

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URA LT ................. 5 ths. 4-95
2. BISQUIT 3 star cognac....... 5 ths. 4-98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39
4. WHITE HORE SCOTCH

VVHISKY...........................................5 ths. 4-98
5. Arrow Cockt. MARTINI

OR MANHATEN .................. 5 ths. 2-98
6. CONTREAU LIQUER....... .5 ths. 4 75
7. Da SILVA 10 metų

Portugalų BRANDY...................... 5 ths. 3-69
8. Kijafa Vynas......... • •..............5 ths. 1.75
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

BUVO TIK PAREIKŠTAS ’ 
PAGEIDAVIMAS

Labai dėkoju už Dirvoje Įdėtą 
mano dukters Jūratės Nausėdai
tės nuotrauką ir gražų aptarimą. 
Bet galimiems nesusipratimams 
išvengti aš labai prašyčiau ati
taisyti žodĮ priversta, kur pa
rašyta; "Jūratė filmų gamintojų 
buvo priversta savo gražų vardą 
ir pavardę pakeisti Į suameriko- 
nintą Ann Jilliann,"

Jūratė nebuvo priversta pa
keisti savo vardo. Filmų gamin
tojų buvo tik pareikštas pageida
vimas pakeisti vardą dėl sunkaus 
ištarimo. Todėl, kad nebūtų pai
niavos ,mes pritarėm ir sutikom 
priimti naują vardą, kaip jos 
teatralinĮ -- profesinĮ vardą. 
Prievartos iš studijų pusės ne
buvo. Buvo tik pageidavimas.

Su geriausiais linkėjimais, 
MARGARITA NAUSĖDIENĖ 

Woodland Hills, Calif.

la. Kartą gi ir klausėme, kokias 
gi piliukes vartoji tokiai didžiai 
energijai palaikyti. Jis gi šypso
si pro ūselius ir sako, broleli, 
mat, atsivežiau iš Žemaitijos, iš 
Kražių žemės syvų. Jie ir pa
deda man, broleli. O kad tie tė
viškės že nės syvai yra galingi, 
rodo ir jo didelė visuomeninė 
veikla. O tas visuomeninės veik
los vežimas didelis: jis veiklus 
neo - lithuanas, ėjęs Įvairias 
pareigas Chicagos valdyboje, jis 
jau trečius metus dirba ir vy
riausioje valdyboje, jis vienas 
didžiųjų sraigtų ir tautininkų dar
be, jis nenuilstamas veikėjas 
Amerikos Lietuvių Taryboje ir 
kitur.

ANTROJI SUKAKTIS - 5 METAI 
REAL ESTATE BIZNYJE

Tokia jau yra visų nuomonė, 
kuri yra pilnai pagrĮsta, ką Me
čys Šimkus daro, daro nuošir
džiai, sąžiningai, lyg jis ne sau 
gyventų, bet dėl kitų. Toks jo 
kelias buvo kai jis dirbo būdamas 
teisininku, toks pat kelias vi
suomeniniame darbe, tokiais pat 
akmenimis grĮstas ir jo naujoje 
profesijoje --realestatebiznyje, 
kurios darbe jis kaip tik mini 
penkmetĮ.

Nors ši sukaktis ir trumpa, 
bet reikšminga tuo, kad ir nau
jame darbe jis gavo visų pasiti
kėjimą. I jo Įstaigą važiuoja lie
tuviai iš visų kolonijų. Paten
kinti namų pirkėjai, patenkinti ir 
pardavėjai. O kai ateina su val
džia atsiskaitymo diena, kai rei
kia atsiskaityti, kiek tu jai turi 
mokėti ir kiek tau priklausogau- 
ti, čia reikia Įstatymų žinojimo. 
O šiame atsakingame darbe Me
čys Šimkus turi didelĮ patyrimą. 
O kiek dar daug Įvairiausių ki
tokių patarnavimų.

Paprastai sukaktuvininkui lin
kima žodžiais ir nešamos dova
nos. O mes, tavo kolegos, bi
čiuliai bei draugai ta proga leid
žiame Į visuomenę atsišaukimą, 
norėdami, kad ir jie išgyventų 
džiaugsmą tavo darbais, tavo pa
tarnavimu, kaip daugis iš mūsų 
jau išgyveno ir patyrė, štai ir 
tas mūsų atsišaukimas: lietuvis 
pas lietuvĮ.

O tu, mielas Kražių palikuonių 
sūnau, pergyvenęs audras ir 
džiaugsmo dienas, peržengęs 
kalnus ir jūras perplaukęs gali 
drąsiai tarti: kas bus, kas nebus, 
bet žemaitis nepražus. O tokiam 
žemaičiui, kaip tau, su atvira 
gryna širdimi, su broliška meile 
ir jos tikruoju išpažinimu, su 
nuoširdžia šypsena, kuri parodo 
tavo tikrąjj Vidinį pasaulĮ -- kas 
gi gali būti pasaulyje gražesnio, 
brangesnio, vertingesnio.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Skautų šventė Chicagoje

Vyr. sktn. O Zailskienė prisega skautų ordeną "Už nuopelnus" 
skautų rėmėjai O. Bežienei.

Skautų -ordenais apdovanoti sktn. Tumienė ir inž. J. Jurkūnas.

SKAITYTOJŲ LAISVOS NUOMONĖS

VIENA RANKA NESUSIGAUDO, KA KITA DARO' c

struck the sheels, the lines and 
the locomotlve itself, būt štili 
the train rolled on.

The fascist leaned back in his 
cockpit exhausted. The sky was 
clear. It was a beautiful mild

Dėl kultūrinio bendradarbiavi
mo su kraštu jau nemažai rašalo 
išlieta ir popierio sunaudota. 
Vieni pasisakė už bendradarbia
vimą, kiti prieš. įvairių luomų 
paskaitininkai suvažiavimuose, 
kongresuose, susirinkimuose, 
minėjimuose ir kitomis progomis 
kalbėjo l mus, Į tas komunizmo 
aukas, tik per plauką gyvas iš
likusias ir svetingoje žemėje pri
siglaudusias. Jie įrodinėjo ko
munizmo -- raudonojo tvano pa
vojus. O kiek tuo reikalu prira
šyta rezoliucijų, protestų Jung
tinėms Tautoms ir {vairių val
stybių vyriausybėms, mylin
čioms taiką ir laisvę. Nemažai 
turime ir gyvų liūdininkų: Čer
venės, Praveniškių, Rainių ir ki
tų vietovių žiauraus komunis
tinio teroro. Kiekvienas iš mūsų 
pažįstame komunizmą taip gerai, 
jog savo vaizduotėje matome jį 
nunuogintą ir pastatytą ant pedes- 
talo, kaip didžiausia naujųjų am
žių kaltininką. Bet ar tai ką pa
dėjo?

Atsirado "kultūrininkų”, ku
rie siekia bendradarbiavimo su 
tauta, atvirai sakant, su komu
nizmu, nes tautos lūpos yra už
čiauptos, o jos nuomonę reiškia 
komunistų partija.

Toks "kultūrinis” bendradar
biavimas su komunizmu prasidė
jo daug anksčiau, negu to ben
dradarbiavimo šalininkai ėmė ŠĮ 
klausimą gvildenti lietuviškoje 
išeivių spaudoje. Tas bendra
darbiavimas, geriau tiktų pava
dinti -- natūriniu bendradarbia
vimu, nes tam tikros rūšies "kul
tūrininkai" siekia jo vien tik dėl 
savo asmeniškos naudos. O kad 
tai atrodytų legalu ir lietuviška 
išeivija sutiktų išskėstomis ran
komis, tam ir reikėjo papilti 
spaudoje tuzinus straipsnių, ku
riuose buvo nurodomas reika
lingumas ir naudingumas tokio 
bend rada rbia vimo.

Ir jei to bendradarbiavimo 
šalininkai būtų susilaukę prita
rimo, mes būtume apversti ko
munistinėmis propogandinėmis 
prekėmis ir literatūra, o "kul
tūrininkai” būtų susikrovę gražų 
kapitalą. Nesvarbu, kad tas ka
pitalas yra aplaistytas jų brolių 
arba artimųjų prakaitu, ašaro
mis, krauju, o tūkstančiai iš jų 
jau buvo apmokėję savo gyvybe: 
Sibire ar Kazachstane, Ukrainoje 
ar Urale, Kaukaze ar šiaurės 
taigose arbamirėkankiniųmirti- 
mi ir buvo valkiojami gimtojo 
miestelio gatvėmis ir pūdomi tur
gų aikštėse. Bet kai kurie "kul
tūrininkai" visa tai pamiršo, nes 
jiems akis ir protą aptemdė do
leris.

1955 m. birželio mėn. 18 d. 
"Draugas" Nr. 142atspaudėskel
bimą: "DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNAS — Redagavo

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

Dr. S. Biežis įteikia garbės rėmėjo diplomą dr. L. Kriaučelifl- 
nui. Šalia stovi diplomą gavęs dr. S. Budrys.

L. Knopfmilerio nuotraukos

prof. J. Balčikonis, 987 puslap. 
6x9, {rištas, Vilnius 1954. Siun
čiama registruotai gavus užsa
kymą su \ POSTAL MONEY OR- 
DER vertės $5.50. Užsakant 
knygas rašykite lietuviškai {Mo- 
dern Book Distribution, 187 Ful- 
ton Road, London, S. W. 3, Eng- 
land".

Chicagos' knygų biznieriai 
užsisakė žodyno didelius kiekius 
ir pardavinėjo po $8.00. Pelnas 
gražus -- $2.50. Kuri kita lie
tuviška knyga duotų tok{ gražų 
pelną? Biznieriai nesijaudina, jei 
$5.50 nukeliavo bolševikams, 
svarbu, kad biznis eina. Apmokė
ta už skelbimą, biznieriai už 
kiekvieną parduotą tomą $2.50 
{sidėjo { kišenę, o bolševikams 
irgi apvali sumelė susidarė. Bet 
štai keletas pavyzdžių iš to žo
dyno:

--Komunistų partija -- prie
šakinis ir organizuotas darbi
ninkų klasės būrys, aukščiausia 
proletarų susivienijimo ir pag
rindiniai vadovaujamoji jėga dar
bininkų klasės kovoje dėl kapi
talistinės santvarkos nuvertimo, 
dėl proletariato diktatūros už
kariavimo ir sustiprinimo, dėl 
socialistinės visuomenės sukūri
mo, dėl komunizmo pergalės...

--Komunizmas -- aukščiausia 
žmonių visuomenės forma, vi
suomeninė santvarka, pakeičianti 
kapitalizmą kaip proletarinės re
voliucijos rezultatas, kaip rezul
tatas pergalingos socialistinės 
-statybos vadovaujant komunistų 
pergalei...

—Komunistų partija -- visų 
mūsų pergalių įkvėpėja ir orga
nizatorius...

—įkvepiąs pavyzdys viso pa
saulio tautoms, galinga tautoms 
demokratijos ir socializmo tvir
tovė yra mūsų brangioji Tėvynė 
--Tarybų Sąjunga...

--Buržuaziniai principai jau 
seniai virtę išmestiniais palai
kais...

--Mūsų socialistinė Tėvynė — 
gyvas leninizmo Idėjų įkūniji
mas...

Imperialistinės monopolijos 
grasina tautų nacionaliniam sa
varankiškumui...

—Tarybinis ginklas atnešė 
laisvę lietuvių tautai...

--Komunistai nesitaikydami 
kovoja su liaudies priešais. Mū
sų šalyje socializmas iškovojo 
pergalę, išnaudotojų klasės se
niai sutriuškintos ir likviduo
tos...

Ir taip visas žodynas prisėtas 
komunistinių usnių, Negi visas 
išskaičiuosi. Ir tai ne mano, ei
linio žmogelio, darbas. Tie ku
rie garsino ir kurie pardavi
nėjo, juk geriau žinojo ką daro. 
Ir pasėtos sėklos derlių aiškiau 
pramatė, nes jiems buvo atly
gintas natūra.

Taip maždaug atrodo pirmoji 
"kultūrinio" bendradarbiavimo 
dalis.

Keisti reiškiniai ir toliau vyko 
mūsų išeivių gyvenime ir tebe
vyksta. Štai praeitą vasarą per 
tų pačių platintojų malonę buvo 
atsiųsta platinti "Anglų Kalbos 
Gramatika". Tuojau krito Į akis, 
kad nėra autoriaus ir leidėjo. 
Tikrai kuklus tas autorius ir 
leidėjas, -- pagalvojau.

Bet čia vėl { pagalbą ateina 
mūsų lietuviškoji spauda. Pasi
rodo TERROS leidyklos skelbi
mai keliuose laikraščiuose: "Už

sisakykite Terroje šitas knygas", 
skelbime reklamuojama trys 
TERROS leidiniai, o jų tarpe 
ir minima gramatika. Pacituosiu 
skelbimą iš "Nepriklausomos 
Lietuvos" Nr. 29, 1961 metų: 
"Anglų Kalbos Gramatika, stam
bi apie 220 psl. knyga, rimtas ir 
metodingas vadovėlis lietuviams 
mokytis anglų kalbos ar tobulin
tis joje. Visi aptarimai lietuviš
ki, tikslus ir aiškus supažindi
nimas su kalbos dalimis, sin
takse ir anglų kalbos savitumais, 
gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais {lietuvių kal
bą. Kieti viršeliai, kaina 
-$3.50".

Kilo klausimas, kodėl TERRA 
neišdrįso pažymėti savo lei
dyklos ir autoriaus. Bet pradė
jus atidžiau versti tos rimtos ir 
metodingos gramatikos pusla
pius, paslaptis pradėjo ryškėti. 
Lietuviškam vertime randamas 
toks išsireiškimas: "Kai atvyksi 
Į Leningradą, parašyk man laiš
ką". Arba: "Two years ago she 
came to Moscow". Atradus siūlo 
galą, lengviau surandamas ir ka
muolys: 63 puslapyje rašoma:

"1. The living condition ofpro- 
letarian children in tzarist Rus- 
sia (be) very bad. Peter (be) 
seven years and ten months old 
when he (begin) to work. He (go) 
to work every day in the week 
at 6 a. am. and (leave off) about 
9 p. m. He (work) in a cotton 
mill, under very bad conditions. 
Our Soviet Children (not work) 
in factories when they (be) so 
young. They (study) at school, 
and (have) a happy childhood. 
After they (graduate) from the 
elementary school, some ofthem 
(go) to factory schools and (get) 
a special technical education; 
others (go) to Institutes and Uni- 
versities and (become) engi- 
neers, teachers, doctors and 
scientists. In this way they(help) 
their country in its industrial 
development. They (help) it very 
much during the Great Patriotic 
War of 1941 - 1945".

Arba psl. 154 skaitome:
"The fascist airman was mad 

with rage. He made more and 
more attacks on the train. At 
lašt he was sure of his mark, 
the locomotive driver kad make 
his first mistake, būt he had 
no more bąmbs left.

"The devil!" exclaimed theair
man. He swooped down and fired 
his machine -- guns straight at 
that Russian vorker Whose skili 
and caurage made mock of him 
and who was driving thetrainun- 
damaged to its destination. The 
bullets rattled on the train, they

autumn morning. He kad no more 
ammunition left. The duel was 
over. The Russian driver below 
him kad won. He felt a cold shi- 
ver run down his spine. Once 
more he dived and full of cu- 
riosity and had flew over 
the train. He could not see the 
keen eye of the driver watching 
him. The Russian realized that 
the fascist airman coud do no 
further harm. "You’ve lošt your 
sting, you viper!” ho shouted.

The long goods train, loaded 
with munitions for the Soviet 
Army, continued on its way to 
the front.”

Tokios bolševikiniai propogan- 
dinės tendencijos pilna grama
tika, kuri akiplėšiškai iškelia 
sovietinius herojus su pergalin
ga praeitimi ir entuziastiška 
ateitimi.

Iš šių pavyzdžių matyti, kad 
sidabro yla ir velnio maišą pra
duria. Bolševikai žino, jog mes 
neturime gero lietuvių kalbos 
žodyno, nei anglų kalbos gra
matikos. Ir jie tuos veikalus 
mums paruošė. Mes dar neturi
me tarptautinių žodžių žodyno, 
bet nenusiminkime, jie paruoš 
ir apkaišę komunistine propogan- 
da paskleis išeivių tarpe, o mūsų 
sunkiai uždirbta pinigas subyrės 
l biznierių ir Lietuvos okupantų 
kišenes.

Tikrai nuostabu, kad naujųjų 
emigrantų tarpe atsirado biznie
riai, kurie turėjo noro taip 
mums patarnauti. Tai savotiškas 
bendradarbiavimas. Bet ne kul
tūrinis, o jau natūrinis, kuris 
apmokamas grynais. Ir dėl jo yra 
ko susimąstyti.

Tiesiog neĮtikėtina, kad leidė
jas atiduotų perspausdinti knygą 
visiškai jos neperskaitęs ir ne
žinodamas kas joje rašoma. Mi
nima gramatika yra nemažesnis 
nuodas lietuviškai išeivijai už so
vietiškąjį prof. J. Balčikonio žo
dyną. Kaip atrodytų, jei ši gra
matika, (kaip veikalas išleistas 
anglų kalboje) pakliūtų { kokio 
nors senatoriaus rankas ir šis 
panorėtų sužinoti, iš kur ji at
sirado, Ar būtų lietuviškai išei
vijai gražu, jei siūlo galas pri
vestų prie generalinių platintojų 
šiuo atveju Draugo, o pagaliau ir 
TERROS leidyklos.

Mes, lietuviai, kurie taip toli 
bėgome nuo komunistinio teroro 
ir suradome prieglaudą svetin
goje Amerikos žemėje, kur anti- 
bolševikinis judėjimas stiprėja, 
tokiais darbaisišeinameir jiems 
talkinti. Tai jau ir tikra gėda, 
kuri reikalauja akcijos, kad atei
ti taip nebūtų.

K. ŽUKAUSKAS, VVelland

š{ šeštadieni sausio 6 d. Detroito jūrų skautai rengia vakarą, 
kuriame bus vaidinama "Karolio Teta". Nuotraukoje Algirdas Pesys 
vaidina tetą, o Geldauskas įsimylėjusi. Vakaras {vyks ukrainiečių 
salėje, 4655 Martin Avė., Detroit. Pradžia 6:30 v.
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ŽIEMĄ PFALCO

Davė rimtų žinių apie sovietinį "rojųM

Balta žiema Clevelando aukš
tumose man primena 1948 -9 
metų žiemą Pfalco kalnuose, 
šiapus Rheino upės,arti Kaisers
lauterno miesto, prie autostra
dos iš Berlyno j Saarbrueckeną 
ir Paryžių.

Mūsų trečioji sargybų kuopa, 
susiorganizavusi 1947 m. prad
žioje Scheinfeldo tremtinių sto
vykloje, (vad. pik. Ugianskiui ir 
maj. A. Jonaičiui), po kelių mė
nesių "akademijos" Kaefertahly- 
je prie Mannheimo, gerai pasižy
mėjusi Wuerzburge, buvo pada
linta j dvi kuopas, kurių viena 
buvo nusiųsta vienur, kita -- j 
Bad Kissingeną.

Po šešių mėnesių, 1948 m. ru-

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

D

Grupė vyrų, tarnavusių sargybų kuopoj Vokietijoj.

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. 

Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse 
dalyvauti. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 (vieno tūks
tančio) doleriu premija.

Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, 
skelbiamos šios sąlygos;

Veikalo žanras — romanas.
Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
Veikalo tematika ir dydis neaprėpiami, bet kūri
nys turi būti vertingas literatūriniu požiūriu.
Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį lei
džia spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo. 
Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro 
išleidimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų 
tartis visų pirma su Vilties Draugijos leidykla. 
Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury 
komisijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 
6 vai. vakaro.
Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčia
mi tokiu būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duo
da ne tikra savo pavarde, bet pasirašęs slapyvar
džiu, 2. Prie rankraščio pridedamas uždaras vo
kas, ant kurio pakartojamas minėtas autoriaus 
slapyvardis, 3. Vokan įdedamas mažesnis uždaras 
vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu. 
Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami 
autoriams išlaikant šiuo atveju reikalingą slap
tumą.
Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų 
spausdinti savo skiltyse, dėl to su autorium ta
riamasi atskirai.
Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro 
Dirvos redakcijos atstovas — Stasys Santvaras, 
du rašytojai. Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai 
— Antanas Gustaitis ir Faustas Kirša, ir du gro
žinei literatūrai artimi asmenys — dail. Viktoras 
Vizgirda ir Juozas Kapočius. Jury komisijos 
sprendimai daromi balsų dauguma.
Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių pre
mija bus įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos meti
nės šventės metu, 1962 m. rugsėjo 29 d.

m) Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti 
mašinėle, nelaukiant nustatyto termino, siunčia
mi šiuo adresu: Stasys Santvaras, Dirvos romano 
konkursui, 404 K St., So. Boston, Mass., U.S.A.

Šio romano konkurso 1, OOO dolerių premijos me
cenatas yra JONAS ČESNA, iš Omahos, Nbr.

Dirvos Redakcija

a)
b)
c)

Prijaukinti šernai, kaip kiaulės, vaikščiojo tarp palapinių...

denj, iš Bad Kissingeno turėjo
me vykti traukiniu nežinomon 
vieton vakarų kryptimi. Neckaro 
slėniu pro Heidelbergą atsidūrė
me už Rheino ir už penkių kilo
metrų nuo Kaiserslauterno išsi
krovėme mažoje stotyje. Kari
niais sunkvežimiais netoli pava
žiavę pabirom dideliame miške. 
Tik čia paaiškėjo mūsų kelio
nės ir paskirties paslaptingumas.

Pirmiausia turėjome sau na
mus pasistatyti -- palapines iš
tiesti ir suremti. Visi reikalingi 
priedai jau buvo suvežti. Ameri
kiečių priežiūros kuopa ir lenkų 
darbo kuopa buvo anksčiau atvy
kusios. Jos rengėsi statyti ba
rakus ūkiniams reikalams. Estų 

darbo kuopa pasirodė vėliau.
Mūsų sargybų kuopa perėmė 

apibrėžto miško rajono apsaugą 
nors patys svarbiausieji saugoti
ni objektai atsirado vėliau, kai 
buvo paruoštos 'aikštelės gink
lams ir municijai vienai armijai 
aprūpinti. Taip pat ir aukšta 
spygliuotų vielų tvora apie saugo
mąjį rajoną vėliau atsirado.

Mes žinojome kurs esame ir 
džiaugėmės, kad Kaiserslauter
no didmiestis netoli, tačiau kiek 
nusiminėm, kai mums buvo už
drausta kelis mėnesius už rajo
no ribų pasirodyti.

Taip mes buvome atskirti nuo 
pasaulio, nors buvome sotūs,ge
rai aprūpinti ir neblogai apmo
kami. Mes turėjome savo koply
čią, kunigą (Chomskj), chorą, 
neužmiršome lietuviško kalen-

Sargybų palapinėse ir žiemą buvo šilta ir patogu

Savaitiniame žurnale "This 
Week", kuris duodamas kaip 
sekmadieninis priedas prie did

doriaus -- šventėme Kalėdas, N. 
Metus Vasario 16-ją ir kitas 
sukaktis organizuotai minėjome. 
Jautėmė amerikiečių pasitikėji
mą mumis, nes mes saugojome 
visą rajoną, kiek prisimenu, ga
na laimingai.

Žiema buvo gana kieta. Palapi
nėse gyventi buvo nelabai smagu. 
Bet turėjome šiltus guolius, gerą 
aprangą, o palapinių viduryje 
geležiniai pečiukai kūrenosi. To
kiose sąlygose net ir su šernais 
susidraugavome. Kelis jaunes
nius iš jų net prisijaukinome. 
Jie buvo mūsų mėgiami nami
niai gyvulėliai.

Laisvalaikiu mokėmės anglų 
kalbos, (mok. Karosas ir k.), 
klausėmės vėliausių žinių ir po
litinės 
(pran. 
giedoti 
vairias 
me, vad. muz. Gečui. Mūsų šei
ma buvo padidėjusi iki 300 vy
rų.

Į pavasari buvo nuimtas karan
tinas, ir mes atgijome, galėdami 
{ Kaiserslauterną ir kitur nu
vykti, laisviau laiškus rašyti. 
Mūsų paslaptingas "Rhein Gene- 
ral Deppot" jau nebuvo niekam 
paslaptis. Persikėlėm Į naujus 
barakus, iš kur pradėjom emi
gruoti | visas šalis.

Šiuo metu toje vietoje jau, 
kiek girdėjau, yra nemažas pra
monės miestas išaugęs.

Su malonumu prisimenu tą žie
mą Pfalco kalnuose. Su malonu
mu atsimenu kuopos draugus ir 
vadus: pik. J. Juknevičių, kap.
A. Šležą, Įeit. A. Siliūnas, M. 
ŠnapštJ, Slavinską ir kitus.

J. Nendrė 

apžvalgos pranešimų 
E. Karnėnas) mokėmės 
ir dainuoti, rengėme |- 
pramogas, koncertavo-

žiųjų dienraščių, buvo nemažai 
pasaulinių žinių, liečiančių ir 
Lietuvą.

Žurnalo viršelyje buvo at
spausta Rytų Berlyno kario nuo
trauka šokant | Vakarų Berlyną. 
(Toji nuotrauka jau prieš pora 
mėnesių buvo atspausta Dir
voje RED.). Po nuotrauka geras 
parašas: Geriau drąsa, negu ver
gija!

Antrame puslapyje aprašyta, 
kad nuo 1945 m. per {vairias 
komunistines valstybes, skyrian- 
čias nuo laisvo pasaulio, perbė
go l laisvę virš 10 milijonų 
žmonių. Šios žinios buvo surink
tos iš Free Europe Committee, 
The U. S. Statė Department and 
Committee for Refugees. Pabė
gėliai buvę iš šių šalių.'

Rytų Vokietijos 3,600,000 
Baltijos valstybių 200,000 
Europinių satelitų 1,283,000
Kinijos 3,000,000
Azijinių satelitų 2,000,000 
Rusijos 200,000

Iš viso 10,373,000
Aštuntame ir devintame pusla

pyje {dėtas 1962 metų žemėlapis 
parodyta iš kurių šalių buvo pa
bėgėliai. Taipgi visų šalių vėlia
vos. Gaila, kad jų tarpe nėra 
Lietuvos vėliavos, nors panašių 
kai kas ir gali {žiūrėti.

Toliau seka mokslininko Dr. 
Kločko aprašymas, kodėl jis pe
reitų metų rugpiūčio mėnesi 
Ottavos mieste Kanadoje, pap
rašė Royal Canadian Mounted 
Police protekcijos, pareikš
damas pasitraukimą iš raudo
nosios vergijos.

Rusų pasiuntinybės atstovai 
bandė j| perkalbėti, bet Dr. Klo
čko nekreipė | juos dėmesio.

Dr. M. A. Kločko vaizdžiai 
nupasakoja, kodėl jis pasitrau
kė iš komunistinės Rusijos. Jis 
aiškina, kad Rusijos valdomieji 
sluoksniai vadinami K, G. B., 
buvę N. K. V. D., jam neleido 
laisvai dirbti, kai mokslininkui 
žmonių gerovei.

Jis pareiškė, kaip yra sunku 
žmogui, sulaukusiam 58 metus, 
pasitraukti iš savo gimtinės ir 

LB New Yorko apygardos 
iniciatyva gruodžio 28 d., P. 
Bručo patalpose, buvo sukvies
tas New Yorko jaunimo organi
zacijų posėdis. Dalyvavo 12 at
stovų iš šių organizacijų: Tau
tinių šokių grupė, Korp! Neo- 
Lituania, Studentų Skautų S-ga, 
skautų Tauro tuntas, Mokslei
vių Ateitininkų S-ga, Lietuvių 
Studentų S-ga, skaučių Neringos 
tuntas ir Sporto klubas.

Pradžioje susirinkimo organi
zatorius ir vedėjas Romas Kezys 
nurodė priežastis dėl kurių at
stovai čia buvo sukviesti: reika
las pratintis bendrai dirbti, sie
kiant lietuviškos sąmonės iš
laikymo; reikalas burtis apie 
Lietuvių Bendruomenę, kaip vi
soms grupėms priimtiną, de
mokratiškai tvarkomą, visuotiną 
išeivijos organizaciją.

Buvo priimtas pasiūlymas Ga
vėnios metu suorganizuoti ir pra
vesti viešą "Jaunimo teismą". 
Čia būtų proga pasireikšti jau
nosios kartos kritikams, o jos 
gynėjai galėtų nurodyti priežas
tis, kodėl padėtis yra tokia, ko
kia yra, ir pateisinti jaunosios 
kartos pažiūras ir laikyseną. Pa
demonstruojant jaunimo vienybę 
idealistiniam darbe, buvo nu
spręsta suorganizuoti jaunimo 

ieškoti svetimos prieglaudos. Bet dieną su savo jėgomis sudaryta 
pagal jo pasakymą, laisvė už 
viską brangesnį

Dr. Kločko gavo didelę algą. 
Apie trigubai didesnę, negu vi
dutinis darbininkas. Apie 6,250 
dolerių metams, arba 25,000 senų 
rublių. Daug privilegijų važi
nėti po visą Rusiją ir net kitas 
šalis. Ir buvo apdovanotas aukš
tu garbės medaliu už išradimus. 
Bet nuolatinis politinis nesaugu
mas jam nedavė ramybės.

Dr. Kločko matė, kiek nekaltų 
žmonių buvo apkaltinta, nuteis
ta, nužudyta ir pasiųsta ilgiems 
metams kalėjiman. Kaip aukštos 
moralės žmogus, Dr. Kločko, 
piktinosi ir nuolatos galvojo, kad 
nuo tokio teroro nėra vilties iš
sivaduoti. Dr. Kločko savo pa
bėgimą planavo per penkioliką 
metų. Jis ruošėsi pabėgimui pa
našiai, kaip ir Krevčenko, ku
ris pabėgo Jungtinėse Valsty
bėse, Washingtone.

Dr. Kločko gyveno paprastame 
viešbutyje, apie 8 mylias nuo 
darbovietės. Ten jis išgyveno 
27 metus, nors užtrukdavo dvi 
valandas autobusu nuvykti J dar
bą. Jis gyveno vienuolišką gy
venimą, atsisakęs nuo visų savo 
draugų, net nuo pačių artimiau
sių. Jis taip darė bijodamas,

kad jo paslaptis neišspruktų iš 
jo lūpų ir, kad jam pabėgus nei 
vienas žmogus nebūtų klausinė
jamas, tardomas ar baudžiamas.

Čia Dr. Kločko pamini, kad 
nors viešumon nebuvo iškelta, bet 
visi Rusijoj žino, kad 1932 metais 
Stalinas nužudė savo žmoną. Kad 
Stalinas buvęs be menkiausios 
sąžinės ar meilės žmogus. Kad 
komonistinėj Rusijoj žmogaus 
gerove, niekas rimui nesirūpina. 
Viskas paremta propaganda ir 
melu.

Marija Sims

SEKTINOS NEW YORKO 
JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ PASTANGOS

programa, ir pelną skirti Vasa
rio 16 gimnazijai, Lituanus žur
nalui ar Maironio šeštadienio 
mokyklai.

Buvo pasisakyta prieš bendrą 
vasaros stovyklos organizavimą. 
Tačiau buvo priimtas pasiūlymas 
rengti iškylas, kurių metu būtų 
aplankoma žymesnės vietos ir 
būtų pasilinksminta.

Diskutuojant jaunimo ansamb
lio organizavimo klausimą išryš
kėjo, kad būtų sunku tok] an
sambli išlaikyti. Net ir dabar 
veikią vienetai sunkiai besilaiko. 
Pav., J. Matulaitienė tame posė
dyje pareiškė, kad jos tautinių 
šokių grupė planuoja užbaigti 
savo veiklą šiais metais. Prie
žastis -- mūsų visuomenės ne- 
sidomėjimas ir nerėmimas tokių 
ir panašių vienetų. Jaunimo an
samblio organizavimo klausimas 
buvo užbaigtas su pesimistiška 
nuotaika.

Buvo pasisakyta ir dėl galimo 
jaunimo kongreso 19G4 m. New 
Yorke. Tais metais New Yorke 
vyks pasaulinė paroda, kurią, 
manoma, aplankys daug ir lietu
vių. Todėl tais metais būtų tin
kama proga rengti didesnio mąsto 
lietuviškus suvažiavimus -- jau
nimo kongresą, tautinių šokių 
šventę, dainų šventę ar pan. šis 
klausimas, žinoma, yra centrinių 
valdybų kompetencijoj, ir todėl 
šiame posėdyje nebuvo daroma 
jokio sprendimo. Tačiau, jei toks 
jaunimo kongresas įvyktų, atsto
vai pasisakė už joorganizavimą.

Sekantis posėdis buvo numaty
tas' netolimoj ateityje, kur bus 
konkrečiai diskutuojama "Jauni
mo teismo" klausimai.
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POKALBIS SU UOŠVĖS PREMJEROS STATYTOJU 
V. MATULIONIU

Sakoma, kad visi talen
tingi žmonės yra kuklūs. 
Bet Dirvos bendradarbiui 
pavyko B. Sruogos Uošvės 

komedijos statytojo ir re- 
žisoriaus V. Matulionio kuk
lumą nugalėti.

— Kaip Tamstai patinka, 
gavus diplomą Western Re- 
serve universitete ir per
ėjus iš akademinio kūrybos 
pasaulio j lietuviškas var
gingas sąlygas?

— Lietuviškose, nors ir 
apvertinai kukliose sąlygo
se, dirbti malonu. Ir tikrai 
'džiugu, kad atsiranda žmo
nių, nesigailinčių laiko lie
tuviškam teatrui puoselėti. 
Perėjimas iš akademinio j 
grynai praktinį darbą sta
to kai kuriuos nelengvus 
reikalavimus, kurie tuo pa
čiu yra ir akstinu toliau 
veikti.

— Koks skirtumas šian
dien tarp Europos ir Ame
rikos teatrų vaidybinėje 
technikoje, metoduose, ten
dencijose ir t.t.?

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|gl/<y MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUDDAMUS VIS NAUIUS 
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 21397

— Vaidybinė technika ir 
metodai abejuose kontinen
tuose remiasi tvirtai įsi- 
šaknėjusiais Stanislavskio 

nuostatais, nors jie grynoje 
formoje ne visur tevarto
jami. Abu teatrai stipriai 
pasinešę į realizmą ir natū
ralizmą su nemaža abstrak- 
tizmo doze. Europos teatras 
daugiau eksperimentu o j a, 
nes yra valstybės remia
mas. Amerikos teatras yra 
labiau komercinio pobūdžio. 
Eksperimentuojama čia tik
tai universitetuose bei gru
pėse, kurios nėra suintere
suotos pelnu.

— Ar yra priemonių lie
tuvių teatrui sustiprinti iš
eivijoje?

— Bendros kalbos tarp 
visuomenės ir teatro bei 
tarp atskirų teatrinių gru
pių suradimas būtų puiki 
priemonė teatrui sustip
rinti, jei tokius pokalbius 
sektų konkretūs darbai. Iki 
šiol tai nepasiekta. Didesnė 
visuomenės finansinė ir 
morali parama taip pat pa

dėtų teatrui sustiprėti. Tuo 
galėtų susirūpinti Bendruo
menė. Lietuviškoji publika, 
kartais besididžiuodama sa
vo atsivežtine kultūra, per- 
dažnai pamiršta, kad rim
tas teatras visais laikais 
buvęs kultūros nešėjas.

— Kas vertinga, kas smo
giška šioje komedijoje,

— Ryškiai ir gyvai su
kurti tipai ir meistriškas 
lietuvių kalbos vartojimas. 
Meniškai j dialogą įterpti 
liaudies posakiai yra tikri

GRUODŽIO 17-oji NEW YORKE
Korp! NL Filisterių iniciatyva 

buvo paminėtas Lietuvoje {vyk
dytas valstybinis - politinis per
versmas 1926 metais ir istorijon 
{ėjęs populiariu "Gruodžio 17- 
toji" vardu.

Minėjime dalyvavo Lietuvos 
kariai, tautininkai, Korp! NL fi
listeriai ir kt.

Dalyvavęs majoras Bobelis 
vaizdžiai perdavė susirinku
siems, kaip tą perversmo vykdy
mo naktj buvo sukilėlių paimta 
Krašto Aps. Ministerija, kaip 
buvo nuginkluotas tą nakt{ budė
jęs ir silpnai lietuviškai kalbė
jęs kapitonas, kaip toje pačioje 
vietoje vykdžiusiems sukilimą 
karininkams buvo tam tikros 
netikrumo ir nervingas momen
tas kol sužinojo, kad numatytie
ji kariuomenės daliniai { suki
limą prisijungė. Kaip pagaliau 
buvo sulaukta ryto, kad atėjo ži
nia { tą pačią ministeriją jog 
sukilimas užbaigtas sėkmingai ir 
to viso didžioji mirties auka bu
vo... gatvėje automobiliu užmuš
tas arklys.

7 vai. rytą nuginkluotam bu
dinčiam karininkui buvo leista 
gr|žti prie savo stalo užpildy
ti tos nakties {vykių raportą. Tas 
rusų tautybės karininkas {rašė: 
"Nieko ypatingo neatsitiko”.

Maj. Virbickas, tarp kitų da
lykų, prisiminė atsitikimą, kaip 
prieš gruodžio 17-tąją, kartą jis 
karininko uniformoj,. buvo "už
pultas" L. Alėjoj (Kaune) ma
nifestuojančių komunistų ir kele
tas jų, pripuolę prie jo Vir
bicko reikalavo nusiimti kepurę 
giedamo internacionalo pagerbi
mui. Ir tik ginklo pagalba jam 
tekę "{tikint", kad tie narsuoliai 
pasitrauktų.

Kap. Kiaunė davė vaizdą apie 
ano meto Lietuvos savanorių pa
stangas {kurti savo sąjungą, o 
Krašto Aps. Ministerijoj štabo 
viršininkas juos apibarė ir pa
sakė, kad jis, girdi, nepripažjs- 
tąs jokių panašių organizacijų. 
Esą, visoj Lietuvoj miestuose ir 
miesteliuose jau buvo matoma, 
kad vyksta slaptas komunistinis 
judėjimas, vis daugiau reiškėsi 
netvarka ir visa tai patriotams 
kėlė rūpest{: kuo tas viskas baig
sis?

Lapkričio 25 dieną Ateitininkų 
su tautininkais suruoštas stu
dentų mitingas Liaudies Namuose 
Kaune, buvo pirmoji vieša reak
cija prieš ano laiko vyriausybę, 
nebojusią kas dedasi krašte. Lyg 
tyčia, vyriausybė su policijos 
pagalba, kietai persekiojo pat
riotinės studentijos demonstra
cijas ir toleravo komunistines.

Visa tai pribrandino gruodžio 
17-tos {vyk} — sako kap. Kiau
nė.

Vedęs tą minėjimą -- pobūvj 
A. Diržys davė to Jvykio bendrą 
interpretaciją. Jo žodžiais, 
gruodžio 17-tos perversmas, pa
ruoštas ir {vykdytas Lietuvos 
patriotinės karininkijos, lietuvių 
tautoj turi du vienas kitam prie
šingus aiškinimus. Vieni tą {vyk{ 
vertina neigiamai, j{ peikia ir 
laiko aiškia gėda jaunai Lietuvos 
Respublikai. Kiti tą perversmą 
užgiria, laiko ji buvus Lietuvai 
reikalingu ir dėlto tiems jis 
virsta istorijoj garbės ir pasidid
žiavimo {vykiu.

Kai nuo ano Jvykio turim jau 
35 metų laiko nuotoli, tokioj 
perspektyvoj visų reikalųgeriau- 
sias filosofas -- laikas yra davęs 
pakankomų pamokymų gruodžio 
17-tos Jvykio nešališkam (verti
nimui.

Pirmiausia, galima ir reikia 
šiandien tvirtinti, kad ano meto 
perversmo tikrasis taikinys buvo 

"deimančiukai”.
— Kuri stilių Tamsta 

taikai sceninei šito veikalo 
vaizduosenai?.

— žodinėje vaizduoseno- 
je vyrauja realizmas. Deko
racijos suprastintos iki pa
čių būtinybių ir gal todėl 
atrodys beveik abstrakčios.

— Kurie visuomenės 
sluoksniai išjuokiami ko
medijoje?

— Sruoga "botagu” stip
rokai pačaižo įvairius pla
čiuosius sluoksnius.

*
Kaip žinia, Uošvės prem

jera Clevelande įvyks sau
sio 20 d. Lietuvių salėje.

ne ano meto vyriausybė ir sei
mas, bet tada vykusi infiltracija 
slaptos komunistinės veiklos jau
noje mūsų valstybėje. Tada to 
būta ne tik pas mus, bet taip pat 
Latvijoj ir Estijoj, kurios turėjo 
tuos pačius rūpesčius, tą pačią 
grėsmę. Nėra ir negali būti 
šiandien abejojimų, kad anoji ko
munistinė konspiracija ėjo iš 
Maskvos ir buvo diriguojama 
Kremliaus vadovų, kurie pasi
žymėjo anuo metu ir tuo pačiu 
pasižymi šiandien, kad jeigu ką 
puola viešai ar slaptai, tai daro 
regioniniu mastu. Tada anoji 
Kremliaus užmačia krito ant visų 
naujųjų Baltijos valstybių.

Taigi, ruoša gruodžio 17-tos 
Jvykiui tada buvo tiesioginė kont- 
raakcija prieš slaptą komunisti
nę akciją, kuri pirmu tarpu darė 
griaunamą darbą su siekiu vals
tybinės suirutės, o po to, turėjo 
aiškų planą pasinaudoti susirute 
ir pagriebt respubliką { kietą 
komunistų partijos kumšti iš 
kurio, iki šių dienų nėra pavyz
džio, kad kas nors būtų ištrū
kęs arba būtų buvęs paleistas. 
Nėra nei tokio krašto nei tokios 
tautos.

Ką 1926 ir 1927 metais pergy
veno Baltijos naujos respublikos, 
tą pat{ pergyveno 1957 metais 
sena Prancūzijos Respublika gel- 
bėdamosi nuo komunistinės kons
piracijos taip pat autoritetiniu De 
Gaulle režimu 1958 metais.

Dar ryškesnis pavyzdys yra 
šiandieninė Kuba, tikroji komu
nizmo auka ir, pagaliau, pačios 
JAV -- kur jau šiandien gimsta 
{domus reakcijos procesas vi
soj didžiojoje valstybėje prieš 
komunistini vėž{.

Lietuvos patriotinė karininki- 
ja, tikriausia, tiesioginiai nieko 
neturėjo prieš Dr. K. Grinių, 
ar' M. Šleževičiaus vyriausybę 
ir net seimą. Bet tikra yra tai, 
kad jie nejučiomis ir tai gana 
greit virto kliuviniais Lietuvos 
gelbėjimui ir tik dėl to turėjo 
atsisakyti vadovavimo valstybei.

Kad toks tvirtinimas atitinka 
tiesai, rodo ir tai; jog nė vienam 
nušalintam vyriausybės asmeniui 
nieko blogo neatsitiko. Pulk Pa- 
pečkis, buv. Krašto Aps. mi
nistras buvo paskirtas Valstybės 
Tarybon, Dr. Grinius tapo ilga
mečiu Kauno miesto sanitarijos 
viršininku, o adv. Šleževičius 
jei negavo tai tikriausia tik dėl 
to, kad nebuvo Lietuvos Res
publikoj tokios vietos, kuri pa
jamų atžvilgiu prilygtų jo teisės 
praktikai, nešusiai per metus 
nemažiau 125 tūkstančių litų.

Kad ano meto perversmas gra
žiai ir sėkmingai buvo pravestas 
ir net be vieno šūvio,tai yra nuo
pelnas ano meto patriotinės kari
ninkijos. Visi jie tada buvo jau
ni kupini idealizmo ir ryžtingi 
savo tautos ir valstybės laisvei 
ir gerovei# Tat suprantama, ko
dėl jiems padėjo Kauno patrio
tinė studentija. Ir kai pervers
mas buvo užbaigtas, suprantama 
tapo ir kodėl visoj Lietuvoj 
suskambėjo ryškus didžios dau
gumos džiaugsmas ir simpati
jos perversmo vykdytojams ir 
jų pastatytai vyriausybei.

Jonas Valaitis ilgesne ir gra
žaus stiliaus kalba iškėlė gyvą 
reikalą padaryti savišką gruodžio 
17-to perversmą dabar lietuvių 
gyvenime Amerikoj. Tuo jis ape
liavo ( idealizmą, ryžtą kurio 
taip stingame čia ir neišnaudoja- 
me tiek daug galimybių, kurių 
turime amerikiečių tarpe Lietu
vos laisvės reikalui.

L. T. S. Centro V-bos pirm. 
V. Abraitis tarė užbaigiamąjį 
žod{. Jis priminė, kad gruodžio

Kaip Švedija ruošiasi apsisaugoti 
nuo atominio puolimo

Grėsmingos galimo atominio 
karo perspektyvos privertė šve
dų vyriausybę pasirūpinti gyven
tojų apsauga.

Už 150 kilometrų pietuose nuo 
Stockholmo milžiniška aviacijos 
(monė S. A. A. B. jau giliai 
"nuėjo po žeme". Jūroje išsklai
dytos akmeninės salelės jau se
niai pasiruošusios priimti J savo 
urvus -- olas karint ir prekini 
laivyną, nekalbant jau apie po
vandeninius urvus — bazes po
vandeniniams laivams. Dauguma 
aerodromų, angarų ir gyvenamų
jų namų "nuleisti po žeme".

Kai kuriose Stokholmo miesto 
dalyse patys namų savininkai pa
sistatė papildomus namelius po 
žeme. Gettesborge po žeme yra 
ištisas septynetos aukštų "vasar
namis", kuris kol kas panaudoja
mas kaip viešbutis tiems, kurie 
nori pailsėti nuo miesto triukš
mo. Archyvai ir muziejai taip 
pat turi jau savo slėptuves. Šioms 
statyboms panaudojami granitas 
ir alavas.

Žymiausias Švedijos atsieki- 
mas priešatominėj srity yra, be 
abejo, milžiniška priešatominė 
slėptuvė Stockholme talpinanti 
20 - 30 tūkstančių žmonių ir 
pavadinta "Katerina".

...Be triukšmo atsidaro vartai 
miesto centre, kuriuos vairuoja 
"foto - akis". Iš stiklinės bū
delės išeina geltona uniforma 
žmogus - vadovas po"Kateriną”. 
Gal būt, slėptuve "Katerina" ne
teks pasinaudoti atominio karo 
atveju, bet ji vis tiek neveltui 
pastatyta. Kol kas tai milžiniš
kas garažas miesto centre sutri- 
mis tunelių aukštais, iškaltais 
granito oloje. Slėptuvės statybos 
kaina, maždaug apie 4 milijonai 
dolerių, palengva padengiama 
nedidelio mokesčio už automobi
lių stovėjimą.

Pirmoji slėptuvės patalpa — 
didelė salė išklota melsvos spal
vos kokliais. Sienos (o vietomis 
ir grindys) apšviestos paslėptom 
lemputėm, duodančiom minkštą, 
raminančią šviesą.

Šviesos signalų sudėtinga 
grandinė apskaičiuota žmonių

17-toji labai objektyviu įsigilini
mu yra aprašoma A. Smetonos 
monografijoje, kurią rašo Alek
sandras Merkelis ir ta knyga 
pasirodys 1962 metais. Tai bus 
gana detalus dokumentas ir apie 
gruodžio 17-tos JvykJ visiems 
tiems, kurie yra ir dar bus gimę 
po 1918 - 1940 m. Lietuvos lais
vės periodo.

Visas minėjimas praėjo dar
niai, jaukioj nuotaikoj ir su visų 
kalbėjusių geru skoniu bei visų 
klausiusių akyvaizdžiu susi
domėjimu. 

Cosmos Parcels Express Corp.
Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat 

naujiesiem*', kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimą į Sovietų Sąjungą.

Mes esame įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimą, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir t.t.) labai prienamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

XEW YORK X. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 7. X. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEVVOOD, X. J., 120 — 4th Street — Tek FO 3-8569 
PATERSON 1. X. J.. 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN. Conn., 6 Dav Street — Tel. LO 2-1446 
PLTTSBL’RGH 3, Pa.. 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
1VORCESTER. Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. 111.. 2222 Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8, III., 3212 So. Halsted St.. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantie Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23. Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
’.VATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAP1DS, Mich., 606 Bridge St. N.W,

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J.. 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETRO1T, Mich.. 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767

srovės greitam suskirstymui. Po 
aliarmo signalo per pirmą
sias aštuonias minutes "Ka
terina" gali priimti visus 
20,000 žmonių. Toksai skai
čius yra jos talpumo riba, 
turinti galvoje ten esančias "ka
reivinių" gyvenimo sąlygas: 
griežtai nustatyta kubatūra, pap
rastos lovos. Žinoma, pasispau
dus, kaip, pavyzdžiui, būdavo 
Berlyno bunkeriuose orinių už- 
skridimų metu, tai sutilps ir 
30,000. Gal būt, dar daugiau.

Slėptuvės pavidalas -- milži
niškas konusas, kurio sienos yra 
alavinės. (Kaip žinoma, alavas 
saugo nuo radiacijos). Sis ala
vinis konusas yra {kurtas milži
niškoj oloj, kuri per metus buvo 
iškalinėta granite. Tarp alavi
nės sienos ir olos granito yra 
oro tarpsluoksnis sumažinti oro 
bangos smūgiui atomo bombai 
sprogus. Storis olos graminių 
sienų -- 20 metrų.

Slėptuvė su požeminio gele
žinkelio tinklu, turi nuosavą 
elektros jėgainę, 750 klv. galin
gumo ir tris vandentiekio linijas, 
kurių dvi sujungtos su požemine 
vandentiekio sistema, o trečioji, 
pati svarbiausioji, vandeni ima 
iš nuosavo šaltinio. Ventiliacinė 
sistema išvalo milijonus kubinių 
pėdų oro per valandą ir pajė
gi trukdyti prasiskverbti radio- 
aktyvinei miglai, jeigu dalis slėp
tuvės būtų sugadinta. Išvietės ir 
prausyklos numatytos 20,000 
žmonių, taigi galima išsiversti 
be eilių. Be to, dar (rengta 130 
specialių "aerotemperių", neut
ralizuojančių šilimą, kurią spin
duliuoja hermetiškai uždarytoje 
patalpoje susigrūdę { krūvą žmo
nių kūnai.

Kaip ilgai žmonės gali išbūti 
ten po žeme, tai jau išbandyta. 
Į tos pačios "Katerinos" mažą 
patalpą būdavo vedama po būr{ 
(400) kareivių, sukemšant kaip 
silkes statinėje. Geros organi
zacijos ir puikios ventiliacijos 
dėka žmonės net dvejetą parų 
išbuvę išeidavo sveiki.

Gydytojai stebėjo dviejų tokios 
pat rūšies fabrikų darbininkus. 
Vienas tų fabrikų jau "nuėjo po 
žeme”, kitas dirba "posenovei". 
Buvo daromi bandymai ir su {vai
riomis kitomis žmonių grupėmis 
kurios laisvai sutiko laikinai pa
būti "kurmiais".

Bandymai parodė, kad žmonės 
kur{ laiką pasiilgsta saulės, ža
lumynų, miesto triukšmo, net ir 
darbo tempas sulėtėja. Per tam 
tikrą laiką tačiau produktingumas 
atstatomas. Žinoma miestiečiai 
lengviau pakelia "urvini gy
venimą", negu kaimiečiai.

"E. Lietuvis"



1962 m. sausio 5 d.

Vaizdai iš Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos kalėdų eglutės parengimo. Viršuje jaunieji artis
tai. Apačioje tėveliai ir svečiai. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuviu Bendruomenės 
abieju apylinkių valdybą 
surengtas Nauju metų su
tikimas praėjo dideliu pa
sisekimu. Dalyvavo virš ke
turių šimtų svečių. Jų tar
pe pirmą kartą buvo gana 
daug ir jaunimo. Jie buvo 
gražiai susiorganizavę ir 
turėjo atskirus stalus. Jų 
stalų sponsoriais buvo Ona 
ir Kazys Karpiai. Jie paau
kojo $10.00 stalų papuoši
mui. Džiugu, kad keli sta
lai buvo senosios kartos lie
tuvių.

L. B. abiejų apylinkių 
valdybų vardu svečius pa
sveikino antros apyi. pirm. 
Povilas Mikšys ir nuošir
džiai palinkėjo kiekvienam 
iš jų laimingų 1962 metų.

Meninę programą atliko 
mūsų mieli menininkai: so

ĮĖAST CLEVELAN D — 1351.'. EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

v SUPERIOR
/0 SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & WiJJiam J. Jakubs

Kicensi j uot i laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1 1763 KE 1*7770

listas Julius Kazėnas, muz. 
Genovaitė Karsokienė, so
listė Cicilija Valenčikaitė ir 
muz. Regina Brazaitienė. 
Meninė programą svečių 
buvo ypatingai įvertinta — 
susilaukė ilgų, nuoširdžių 
plojimų.

Didžiulė salė, gražiai iš
puošta, visus jaunus ir se
nus skatinte skatino, orkes
trui grojant, šokti, dainuo
ti.

Pertraukėlė įvyko tik pri
artėjus dvyliktai valandai, 
kada visus pasveikino L. B. 
Tarybos pirm. Stasys Barz- 
dukas, savo trumpam žody
je pabrėždamas, kad mūsų 
visų žingsnius lydėtų švie
sa ir tiesa. Sugiedoti Lietu
vos ir Amerikos himnai.

Be abiejų apylinkių val
dybų didžiausia darbų naš
ta teko ir Moterų Sąjungai.

Mes visi nuoširdžiai dė
kojame menininkams už iš
pildymą programos be at
lyginimo. Dirvai. Darbinin
kui ir Draugui už garsini
mus šio parengimo ir vi-

DIRVA

siems svečiams už atsilan
kymą.

Abieju auvlinkiu 
valdybos

• ALTo skyriaus atstovą 
susirinkimas įvyks sausio 7 
d., 11:30 vai. (sekmadienį), 
tuoj po sumos, šv. Jurgio 
liet, parapijos salėje. Dar
botvarkėje: Vasario 16 mi
nėjimo aptarimas ir kt. 
klausimai. Prašome organi
zacijas atsiųsti atstovus ir 
nevėluoti.

• Aldona ir Vytautas Ka
mantai 1962 m. sausio 2 d. 
susilaukė dukrelės Dainos- 
Reginos. Iš anksčiau Ka
mantai augina sūnų Rimą 
ir dukrelę Rasą.

• Clevelando vyru okte
tas yra pakviestas koncer
tuoti New Yorke gegužės 
5 d.

• Pr. Aleksandravičius, 
mokėdamas už Dirvą, įmo
kėjo ir $5.00 auką.

Išnuomojamas butas 
Show ii- Hayden Avė.rajo
ne. 5 kambariai, moderniš
kai įrengtas. Mėnesiui — 
$75.00. šaukti: 681-2819.

___  .(3),

• Penkių kambariu na
mas. Parduoda savininkas. 
Prie Naujosios parapijos — 
19117 Chickasav Avenue. 
šaukti Boguslov Sloga — 
IV 1-7970. (1. 2. 4)

SPORTO 
VARŽYBŲ 

KALENDORIUS
Vidurinių Vakarų Sporto Apy

garda savo 19G2 m. pirmajame 
pusmetyje yra numačiusi šį 
sportinių varžybų planą:

Apygardinės vyrų krepšinio 
pirmenybės įvyks 1962 m. sausio 
27 - 28 d. Detroite. Apygardos 
vadovybės pavedimu, jas vykdo 
Detroito LSK Kovas.

Dalyvių registracijos terminas 
-- 1962 m. sausio 17 d.

Registracijos adresas: V. Si
mutis, 12373 Cherry Lawn, Det
roit 4, Mich.

Apygardinės prieauglio klasių 
krepšinio, tinklinio ir stalo teni
so pirmenybės įvyks 1962 m. va
sario 24 - 25 d. Chicagoje. Var
žybų vykdytojas — Chicagos 
sporto klubų komitetas.

Apygardinės vyrų tinklinio ir 
stalo teniso pirmenybės ir mo
terų tinklinio, krepšinio ir stalo 
teniso pirmenybės įvyks 1962 m. 
kovo 3 - 4 d. Chicagoje. Pir
menybių vykdytojas -- Chicagos 
Sporto Klubų Komitetas.

Šalia šių apygardinių varžybų, 
apygardos ribose numatomos 
pravesti šios XII-ju Š. Amerikos 
Lietuvių Sportinių Žaidynių var
žybos:

a) XII-jų Žaidynių individuali
nės stalo teniso ir plaukymo var
žybos -- 1962 m. balandžio 7-8 
d. Detroite. Data dar galutinai 
nenustatyta.

b) XII-jų žaidynių krepšinio 
varžybos — 1962 m. balandžio 
28 - 29 d. Chicagoje.

c) XII-jų žaidynių tinklinio ir 
komandinės vyrų stalo teniso 
varžybos -- 1962 m. gegužės 5 -6 
d. Clevelande.

RENKAMA NAUJA APYGARDOS 
VADOVYBĖ

Ryšium su naujojo FASK-to 
išrinkimu, vyksta pasikeitimai 
ir apygardos vadovybėje. Šiuo 
metu vyksta naujo apygardos va
dovo rinkimai, kurie baigiasi 
gruodžio 31 d. Naujai išrinktasis 
vadovas sudaro apygardos komi
tetą ir jį patiekia FASK-tui pa
tvirtinti.

Pareigų perdavimas naujai 
apygardos vadovybei numatomas 
per apygardos suvažiavimą, ku
ris šaukiamas 1962 m. sausio 27 
-28 d. Detroite, apygardinių vyrų 
ir moterų krepšinio pirmenybių 
proga.

ATLIKIME METINĘ 
SPORTININKŲ 

REGISTRACIJĄ
Pradedama vykdyti 1962 m. lie

tuvių sportininkų metinė regis
tracija. Pabrėžiama, kad tiek 

v A. A

1962 m. SAUSIO 13 d.
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE, CLEVELANDE 18022 NEFF ROAD 

ĮVYKS

L.T.M.
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

METINIS KONCERTAS
NAUJAI PARUOŠTOJE PROGRAMOJE

ANSAMBLIO MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRUS CHORAI 

SOLISTAI SVEČIAI: ALDONA STEMPUŽIENĖ
VACLOVAS VERIKAITIS

PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR VAIŠĖS. ŠOKIAMS GROS NEOLITUANŲ ORKESTRAS
BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI DIRVOJE, SPAUDOS 
KIOSKE, PAS CIURLION1EČIUS IR PRIE ĮĖJIMO.

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

apygardinėse pirmenybėse, tiek 
ir visose kitose lietuvių ar pa- 
baltiečių varžybose dalyvauti 
gali tik 1962 m. S. Amerikos Lie
tuvių sportininkų metinę regis
tracijos prievolę atlikę klubai 
bei pavieniai asmenys.

Registracija atliekama apy
gardoje per sporto klubus. Klu
bams nepriklausą asmenys re
gistraciją atlieka bei visas 
smulkesnes informacijas gauna 
tiesiai apygardos būstinėje, šiuo 
adresu:

Mr. A. Bielskus, 1211 Carlyon 
Rd., East Cleveland 12, Ohio.

RŪPINAMASI SPORTINIŲ 
VADOVŲ PARUOŠIMU

Yra numatoma Chicagoje su
rengti trumpalaikius kursus, 
sporto instruktorių bei sporto 
administracinių pareigūnų pasi
tobulinimui. Si problema ypa
tingai yra aktuali, kadangi spor
tininkų skaičius auga o kadrų ei
lės vis retėja. Tikimasi šiam 
reikalui gauti talkos iš Chicago
je ir apylinkėse gyvenančių mūsų 
sporto darbuotojų -- veteranų.

BOSTON

šachmatininkai pasižymi

So. Bostono lietuvių pil. drau
gijos šachmatininkai baigė metus 
su keliais žymėtinais laimėji
mais. Jaunuolis Algis Makaitis 
Naujų metų išvakarėse sudorojo 
stipriausį Massachusetto meis
terį John Curdo, kuris drauge yra 
šių metų Naujos Anglijos ir 
Bostono čempionas. Tai įvyko 
per Massachusetto atviras pir
menybes.

Panašią staigmeną A. Makaitis 
yra padaręs praeitose Mass. 
atvirose pirmenybėse, kai jis 
nugalėjo stipriausi Connecticut 
valstybės ekspertą Dr. J. Platz, 
iš Hartfordo, o rudenį, įveikda
mas 1959 m. Bostono meisterį 
Gediminą Šveikauską, didžiojo 
Bostono pirmenybėse. Tose pir

Nr. 2 — 7

menybėse Makaitis dalinosi 
antrą vietą su keliais Bostono 
pirmūnais.

Massachusetto pirmenybės, 
gruodžio 29 - sausio 1, laimėjo
G. Proll, sukoręs 5 1/2 - 1/2 
tš. Antrą vietą su 4 1/2 taškų 
pasidalino Algis Makaitis, Carl 
VVagner ir Morphy. Pernykštis 
meisteris John Curdo,buv. Bos
tono meisteris D. Scheffer ir 
daug kitų liko žemiau.

Boston Sunday Globė, gruod
žio 31 d. skelbia pagal Harold 
Noreli duomenis iš Švedijos (jis 
pasaulio korespondencinių pir
menybių tvarkytojas), kad JAV 
komandos dalyvis Kazys Merkis, 
trečioj lentoj, atsistojo pirmuo
ju pusfinalio grupėj, visu taš
ku pralenkdamas antruoju einan
tį I. Maričič, Jugoslavija. Pa
brėžta, kad nežiūrint bostoniškio 
didelių pastangų ir pasekmės, 
JAV komanda įpirmenybiųbaig- 
mę nepateko. Užbaiga tokia: K. 
Merkis, JAV, 4 1/2 tš. (iš 6).
I. Maričič, Jgslv. 3 1/2, H. Fab- 
ricius, V. Vok., 3, P. Cherta, 
Ispanija, 3, F. Schulz, Kana
da, 2 1/2 inž. Marcussi, Argen
tina 2 1/2, Laughton, Australija 
2 tš.

Baigmėn iš šio pusfinalio kva - 
lifikavosi Vokietija ir Ispanija. 
Prieš abu tų valstybių žaidikus 
Merkis laimėjo.

Prieš pat Kalėdas lietuvių ko
manda sužaidė lygiomis su Bos
tono čempionais -- Cambridge, 
I, 2 1/2 - 2 1/2, tuo tarpu kitos 
komandos pralaimėjo meisteriui. 
Dera pažymėti, kad šiose rung
tynėse Kazys Merkis įveikė G. 
Proll, naująjį Massachusetto 
čempioną.

M.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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CHICAGO

KAS IR KUR?
• Draugo romano konkursą 
šiais metais laimėjo Juozas 
Kralikauskas už romaną 
"Titnago ugnis”. Premijos 
įteikimas įvyksta šį sekma
dienį, sausio 7 d., Chicagoje.

• Inž. A. P. Vaitaitis, iš 
Denver, Coloraido, Mairtin 
Co. siunčiamas į Cape Ca- 
neveral, Floridon, trims mė
nesiams. Kaip žinia, Martin 
Co. Denveryje gamina ir 
Floridoje bando Titan ra
ketas.
• Inž. Gerimantas Penikas 
Sausio mėn. išvyksta į Pa- 
cifiko salas atominių tyri
mų reikalais.
• Kazimieras Jecevičius-Je- 
čius, mirė širdies liga gruo
džio 26 d. Chicagoje. Velio
nis buvo gimęs 1898 m. Va
balninko valsčiuje. Lietuvo
je ilgus metus buvo Pieno
centro direktorium. Buvo 
baigęs agronomijos moks
lus.
• Dr. Antanas Rudokas, ak
tyvus Amerikos lietuvių vi
suomenės veikėjas, kuris 
neseniai LST Korp! Neo-Li- 
thuania buvo išrinktas gar
bės filisteriu, išvyko į Los 
Angeles, California aplan
kyti savo draugų. Į Chica
gą grįš sausio 22 d.
• New Yorko vyrų oktetas 
šių metų pradžioje turi dvi 
gastroles — sausio 13 d. 
Paterson. N. J. ir vasario 3 
d. Baltimorėj, Md.

CICERO
Skelbs Dirvos platinimo 

vajų
Baigdama savo kadenci

ją skyriaus valdyba turėjo 
posėdį. Buvo svarstyta daug 
klausimų ir prieita išvados, 
kad vienas iš svarbiausių 
tikslų yra remti, ir platinti 
savąją spaudą — Dirvą. To
dėl nutarta paskelbti Dir
vos platinimo vajų — krei
piantis į kiekvieną narį at
skirai. Jau yra sudaromas 
sąrašas numatytų naujų 
Dirvos skaitytojų, kuris 
bus pasiųstas redakcijai.

Posėdis įvyko p. Petku
mi puošniame name. Po po
sėdžio p. Petkūnienė visus 
pavaišino.

B. Vasys

ALT S-gos Cicero skyriaus valdyba posėdžiavusi p. Petkūnų na
muose. Iš kairės: dr. K. Sruoga -- vicepirmininkas, Bronius Vasys 
--pirmininkas, p. Petkūnienė (sekretoriaus Petkuno, tuo metu da
riusio šią nuotrauką, žmona) ir p. Trinka -- iždininkas.

Iš Lietuvos pranešė, kad Kaune gruodžio 7 
dieną staiga širdies smūgiu mirė

JUOZAS BACEVIČIUS,
37 metų amžiaus.

Palaidotas gruodžio 10 dieną Kleboniškio ka
pinėse.

Nuliūdęs brolis gyvenąs Clevelande

TAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

L. Tautinės S-gos Rytų 
Apygardos Valdyba šaukia 
sausio 14 d. Newarke suva
žiavimą, kuriame bus svar
stoma - nagrinėjimą tauti
ninkų pasaulėžiūra. Į šį su
važiavimą yra kviečiami 
Elizabetho, Newarko, New 
Yorko I ir II skyriaus, Phi- 
ladelphijos ir Waterburio 
tautininkai.

Šiame suvažiavime darys 
pranešimus Dr. Br. Nemic- 
kas, E. čekienė ir V. Ras
tenis. Diskusijas ves A. Dir
žys. Suvažiavimas prasidės 
lygiai 1 vai. p. p. Suvažia
vimo adresas:

180 New York Avė.
Newark, New Jersey.

Tai šv. Jurgio Draugijos 
patalpos, kurios yra prie 
lietuvių šv. Trejybės baž
nyčios. A. A.

• Kas turėtų mano knygą 
ŠILKINĖ SUKNELĖ ir su
tiktų perleisti ją, maloniai 
prašyčiau atsiliepti ir pa
teikti savo sąlygas: ar no
rės pinigais, ar pasikeisti 
kita kuria iš mano knygų. 
Juozas švaistas, 516 Ray- 
mond Avė., Santa Monica, 
Calif.

• Komunistinė "Vilnis”, iš
einanti Chicagoje, vėl skun
džiasi, kad "Kalėdų naktį 
nacionalistai politiniai des- 
peratai ar jų samdiniai, į 
"Vilnies” administrac i j o s 
raštinę per langą įvertė 
daugiau kaip penkiasdešimt 
svarų sunkumo luitą”.
• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui savo įnašus 
prisiuntė Hamiltono Lietu
vių Mėgėjų Teatras "Au
kuras” $18.00. Lietuviško
sios teatrinės grupės ir vi
suomeninės organizac i j o s 
įvertinančios rašytojo An
tano Škėmos kūrybinį pali
kimą ir suprantančios jo 
reikšme ateities Lietuvos 
literatūrai įnašus prašomos 
siųsti Fondui adresu: Dr. 
Jonas Valaitis, 2547 W. 
45th St., Chicago 32, III.
• K. Gečaitė, iš Manteno, 
mokėdama už Dirvą atsiun
tė $5.00 auką.
• A. Jonkutė, iš Chicagos, 
mokėdama už dvi prenume
ratas, atsiuntė ir $5.00 au
ką.

Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje suruoštos eglutės jaunieji artistai, suvaidinę "Užburtos 
gėlės". Iš kairės R. Lampsatytė, J. Lipskis, E. Lipskis, Ž. Bilaišytė, mokyt. V.'Cibavičius, R. Stra- 
vinskaitė, O. Žostautaitė, V. Miknaitis ir M. Trakis. v. Noreikos nuotrauka

NEW YORK

KORP! NEO - LITHUANIA
FILISTERIŲ SĄJUNGA

1961 m. gruodžio 17-tą (vyko 
New Yorke gyvenančių Neo Li- 
thuania filisterių susirinkimas, 
kuriame buvo svarstytas Filiste
rių Sąjungos klausimas. Kaip ži
nia, iki šiol tremties gyvenime 
ši akademinė šeima Filisterių 
S-gos neturėjo, bet šis reikalas 
paskutinių dviejų metų bėgyje 
buvo nuolatiniu rūpesčiu. Sis 
klausimas buvo studijuojamas ir 
svarstomas ir, štai, šiame susi
rinkime dalyvavę filisteriai vien
balsiai nutarė tokią sąjungą 
(steigt.

I€ pirmutinę valdybą buvo iš
rinkti 5 asmenys, kuriepasiskir- 
stė pareigomis: Antanas Diržys 
--pirm., Dr. Halina Montvilie
nė -- vicepirm., Kazys Siliūnas 
—sekret., Juozas Maurukas — 
ižd. ir Petras Ulėnaš — kultū
ros reikalams vadovas.

Ta pačia proga tenka pabrėžti, 
kad ši Filisterių S-ga, kaip 
kad buvo Lietuvoje taip pat ir 
čia yra integralinė visos Korp! 
NL dalis. Jos charakteris yra 
savitai funkcionalinis, išplaukiąs 
iš asmens, baigusio aukštąjį 
mokslą.

Filisteris, šio žodžio prasme, 
yra senas Korporacijos draugas, 
narys tiek su užbaigtu minimali- 
niu aukštuoju mokslu, tiek su pla
čia patirtimi savo Korporaci
joj. Jis virsta dideliu pagelbi- 
ninku ne tiek mažuose kas
dieniuose Korporacijos reikaluo
se, kiek bendruose ypatinges- 
niuose svarbiuose klausimuose ir 
tam filisterių žodžiai, jų nuomo
nės, sugestijos yra svarūs ir 
svarbūs.

Su filisterių susiburimu New 
Yorke yra dėtas pirmutinis 
žingsnis pritraukimui ( gyvesnį 
dalyvavimą šioj Korporacijoj vi
same pasaulyje esančių fi-

Dail. Antanas Vaikšnoras, kurio naujausių tapybos darbų paroda 
šiuo metu atidaryta Akrone Art Instituto rūmuose, Markei St. Paro
da bus atidaryta iki sausio 21 d.

Jaunieji artistai R. Srugytė, Ž. Bilaišytė, L. Gerulytė, R. Gerulis,
Žvinytė, Ž. Puodytė, I. Stravinskaitė ir M. Trakis, suvaidinę 

V. Noreikos nuotrauka"Užburtos gėlės".

TORONTO

Naują metu sutikimas
1962 metų sutikimas bu

vo kiek skirtingesnis negu 
ankstyvesniais metais. Dėl 
veikiančių provincijos įsta
tymų, kuriais draudžiama 
sekmadieniais rengti paren
gimus su šokiais ir svaigi
nančiais gėrimais, buvo at
sisakyta didžiulių tradici-

listerių. Su tuo lauktina, 
kad Korp! Neo - Lithuania turėtų 
gauti naują impulsą, kuris bus 
labai naudingas kaip tik tuo metu, 
kai pati Korporacija (žengė ( 40- 
tuosius savo gyvenimo metus.

Filisterių S-gos Valdybos New 
Yorke adresas: 1119 Hancock St., 
Brooklyn 21, N. Y. Telef. GL 2- 
1442 (code 212) 

nių Naujųjų Metų sutiki
mų.

Vietoję penkių ar šešių 
ankstyvesniais metais ren
giamų sutikimų, šiais me
tais, berods, buvo tik vie
nas. šį sutikimą organizavo 
"Tėvynės Prisiminimai” ra
dijo valandėlės vedėjas J.
R. Simanavičius.

Sporto klubas Aušra su
tiktuves atžymėjo šokiais 
gruodžio 30 d.

P a m i n ėtinas studentų 
Naujų Metų sutikimas pas 
A. Beresnevičių ir vyresnio
sios kartos visuomeninkų 
būrelio pas Aug. Kuolą.

Nors linksmintis ir buvo 
tam tikros kliūtys, tačiau 
visi torontiečiai lietuviai 
mažesniais būreliais dauge
lyje vietų gražiai sutiko 
1962 metus. Pasakytose 
kalbose visų mintys buvo 
pakeltos j mūsų kenčiančią 
tėvynę Lietuvą ir jos išsi
vadavimą iš svetimųjų jun
go. Su linkėjimais togu lais. 
vė sugrįžta Pavergtoms Eu
ropos tautoms, buvo ryžtin
gai Naujųjų Metų slenkstis 
peržengtas.

PHILADELPHIA

Kviečiame į Kanarėlės 
vaidinimą

Mūsų jauno rašytojo dr.
K. Ostrausko, gyv. Phila- 
.delphijoje drama Kanarė
lė bus parodyta Philadel
phijos visuomenei sausio 13 
d. Vaidins New Yorko te
atralų grupė, vadovaujama 
režisoriaus V. Valiuko. De
koracijos taip pat Philadel- 
phijoje gyv. ir aukštai iš
kilusio dailininko R. Viesu
lo.

Vaidinimas vyks Lietu
vių Pašalpinio Klubo salėje 
— 928 E. Moyarmenting 
Avė. Vaidinimo pradžia 6

K. DONELAIČIO MOKYK
LOS EGLUTĖS VAKARAS 

CHICAGOJE
K. Donelaičio šeštadieni

nė lituanistikos mokykla 
varo didelį lietuviškojo švie
timo ir lietuvybės ugdymo 
darbą. Mokykla veikia tre
čiuosius metus.

Dabar ją gana tvarkingai 
lanko arti 200 moksleivių, 
susirenkančių iš plačiosios 
Chicagos ir net tolimesnių 
jos apylinkių. Mokykloje 
veikia 8 pr. mok. skyriai ir 
užima, palyginti, erdvias 5 
klases (Marąuette Park 
Fieldhouse, So Kedzie ir 67 
Street).

Mokyklai energingai ir 
sėkmingai vadovauja J. šir- 
ka. Mokykloje dar dirba šie 
mokytojai: V. Cibavičius
(muzikos ir dainos), E. Di- 
minskienė, P. Lampsatienė,
M. Šimonienė, S. Vaišvilienė 
ir I. Peteraitienė (taut. šo
kiai, žaidimai).

Kalėdų švenčių proga šioj 
mokykloj bendromis vedėjo, 
mokytojų ir moksleivių pa
stangomis buvo suruoštas 
šaunus Kalėdų eglutės va
karas. Moksleivių, jųjų 
draugų, tėvų ir artimųjų 
buvo perpildytos visos mo
kyklos patalpos ...

Eglutės įdomią ir turinin
gą programą atliko patys 
moksleiviai, suvaidind a m i 
Vandos Frankienės 3 v. ka
lėdinę pasaką "Užburtos 
gėlės”, padeklamuodami bei 
pažaisdami — pašokdami. 
Scenos lietuvišką apipavy- 
dalinimą labai vykusiai at
liko dail. A. Petrikonis. Vi
sa programa buvo atlieka
ma su pasiruošimu, įsijauti
mu ir veikalo minties su
pratimu. O tų vaidintojų 
viso per 50!

Turint galvoje programos 
paruošimo lygį, savaime 
peršasi mintis ar negalėtų 
mieli jaunieji vaidintojai 
"suruošti išvyką ar išvy
kas” dar šiuo metu į kitas 
Chicagos lituanistikos mo
kyklas ? mv 

vai. 30 min. vak.
Po vaidinimo šokiai, bu

fetas ir laimėjimai. Iš lai
mėjimų gautas pelnas ski
riamas a. a. A. Olio paveik
slui nupiešti, kurs vėliau 
bus padovanotas Vasario 
16 Gimnazijai Vokietijoje.

Vaidinimą ruošia ALT 
S-gos Philadelphijos sky
rius. Tikimės, kad mieloji 
Philadelphijos visuo menė 
supras rengėjų gerus norus 
ir gausiai atsilankys į ši 
vaidinimą, o ypač, kad tu
rėsite progos pamatyti ir 
sava veikalo autorių ir dai
lininką. piešusį dekoracijas.

Trumpai
Vasario 3 d. Lietuvių 

Muzikalinio Klubo salėje 
Baltas ruošia koncertą.■u

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas įvyks 
Lietuvių Muzikalinio Klubo 
salėje vasario 18 d. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas 
adv. Julius Smetona.

Pa M.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

KAIP IS TIKRŲJŲ ATRODO 
ana televizija ar tas vokiškas aparatas, nuspręsti vien iš pa
veikslo — sunku. Pačių daiktų — "gyvų" -- (vairių firmų 
dešimtimis Gradinsko televizijų, radijų ir stereo patefonų 
krautuvėj, 2512 W. 47th Str., Chicago, UL, FR 6-1998.
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