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Kaune sausio 4 - 5 d. { sporto 
salę buvo suvaryta ir sukviesta 
virš 4000 švietimo darbuotojų 
ir komunistinio švietimo darbo 
kelių nurodinėtojų. Pastarųjų 
tarpe, kaip paprastai būna, par
tinis, tarybinis ir komjaunimo 
aktyvas, liaudies švietimo skyrių 
vedėjai, vidurinių ir aštuonmečių 
mokyklų direktoriai, mokytojų 
partinių ir komjaunimo organi
zacijų sekretoriai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir tt.

Dalyvavusių litanija ilga. Iš 
jos tik matyti', kiek daug įvai-
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"U. S. News and World re- 
port” sausio 15 d. numeryje 
nagrinėja Chruščiovo fizinius 
negalavimus ir konstantuoja, 
kad Sov. Sąjunga yra seno ir 
liguisto žmogaus vadovauja - 
ma. Beveik tikras dalykas, kad 
jis pats numanąs, jog nebe
daug laiko liko jo planams 
įgyvendinti. Lieka tik klausi
mas, ar lenktynėse su laiku 
jis bandys pagreitinti savo 
agresijos planus, siekiant di
desnių laimėjimų, ar sulėtins 
tempą, tikslu neužsimoti tai, 
ko nebūdamas tikras, gali ir 
nebeĮgyvendinti.

•
Straipsnio anoniminis au

torius neužsiima pranašystė
mis, kas atsitiktų tuo atveju, 
jei Chruščiovas numirtų. Kas 
paveldėtų jo sostą? Ar kitas 
ligonis? Ar sukalbamesnis va
das? O gal ir baisesnis dikta
torius, tikrai užsimojęs nu
gramzdinti pasaulĮ karu? Tik
ra, esą tik vienas dalykas, 
kad Stalinui mirus, vykusi pa
vojinga kova dėl vadovybės 
ir kad po - stalininis laiko
tarpis pakeitęs istorijos va
gą sekusių po to {vykių. 
Chruščiovo mirtis galinti su
kelti vėl sunkiai pramatomų 
įvykių grandį. Kyląs klausi
mas, ar pasaulis dar kartą 
turėsiąs stebėti ligos veikia
mą istorijos raidą?

•
Pasauliniai Įvykiai ne kartą 

buvo nulemti liguistų senių. 
Jų visa eilė priskaitoma ir 
šiandien dar gyvųjų tarpe, le
miančių mūsų dienų pasauli
nės politikos raidą. Tačiau 
būtų klaidinga nevykusios po
litikos nelaimes suversti vien 
Į žmogaus fizinius negalavi
mus. Esame gi jau išmokę 
(ar išmokyti) skirti fizinį nu- 
garkaulĮ nuo politinio nugar
kaulio. Nendrinis politinis nu
garkaulis, tai daugiausia bai
mės kelianti liga, galinti pa
veikti milijonų žmonių likimą.

•
Nendrinės nugarkaulio poli

tikos stebėtojais esame visi, 
matydami tokias antikomu
nistines valstybes, kaip Angli
ją, Prancūziją, Kanadą,Aus
traliją, Vak. Vokietiją ir Ja
poniją, skubant gelbėti Raudo
nąją Kiniją iš ekonominės be
dugnės. Tokios politikos pilna 
Pietų Amerika, toleruodama 
ir net proteguodama Kubos vė
žį. Ne kitokios politikos dėka 
šiandien prie Berlyno raudo
nojo mūro sovietų kariai šau
do Rytų Vokietijos poli
cininkus, bandančius ieškoti 
laisvės Vakaruose.

rių partinių pareigūnų tą vargšą 
Lietuvos moksleivį dabar tampo, 
kad jis tik geru komunistu išaug
tų.

Iš pranešimų aiškėja, kad prieš 
suvažiavimą buvo vykdyti įvairių 
komunistinių organizacijų parei
gūnų pasitarimai ar jų apklau
sinėjimai, rinkti duomenys, kad 
suvažiavimo pamokslai Įtikina
mesni ir stipresni būtų.

Tokius tris pamokslus pasakė 
partijos sekretorius A. Snieč
kus, švietimo ministeris M. Ged
vilą ir komjaunimo sekretorė L. 
Barakūnaitė.

Suvažiavime buvo kietai aiški
nama, kad komunistinį auklėji
mą reikia pradėti iš mažens ir 
jo neatleisti. Esą, šiais mokslo 
metais į mokyklas atėjo 13 tūks
tančių vaikų daugiau, negu praė
jusiais mokslo metais. Nemaža 
padirbėta gerinant visuotinį mo
kymą Joniškio, Jurbarko, Kazlų 
Rūdos, Kaišiadorių, Kalvarijos, 
Pasvalio, Utenos rajonuose. Bet 
mokslo metų pradžioje nesimokė 
daugiau kaip 4800 vaikų, iš Kre
tingos rajono — 129, Alytaus 
—132, Nemenčinės - 146, Sakių 
- 59, Vilniaus ir Zarasų -- po 
179. O per pirmą trimestrą metė 
mokslą daugiau kaip du tūkstan
čiai -- I - VIII klasių moki
nių, iš jų vien tik Kauno mies
te — 236.

Reikia manyti, kad tie skaičiai 
tikrenybėje yra žymiai didesni. 
Juk paregūnai, bijodami sank
cijų, savo viršininkams pranešė 
tik mažiausiaa savo rajonų kal
tes.

Iš pranešimų aiškėja, kad mo
kyklų trūkumas didelis, kad jas 
turi statyis patys kolūkiai, kurie 
ir taip ūkiniai yra patys vargin
giausi vienetai, kad mokiniai tu
ri iš mokyklų grįžti Į bendra
bučius.

Tai suprantama, nes tada ko
munistinis auklėjimas ir priežiū
ra jau mokinį gali kontroliuoti 
visas 24 valandas. Tokio auklė
jimo mokykloje ir už mokyklos 
sienų, partija visokiausiomis 
priemonėmis siekia, o ateityje 
dar labiau sieks.

Suvažiavime iškritikuoti va
dovėliai, kurie nors jau komu
nistinėje santvarkoje išleisti,bet 
dar neesą pakanka! stiprūs ko
munistinėje dvasioje moksleivius 
auklėti. Apie vieną tokį vadovė
lį A. Sniečkus pasakė:

Komunistų partijos XIII suva
žiavime, pasiremiant sąjunginių 
organizacijų parama, buvo kri
tikuojami rimti trūkumai ir klai
dos drg. J. Jurginio Lietuvos 
TSR istorijos mokykliniame va
dovėlyje ir Lietuvos TSR istori
jos skaitiniuose. Drg. J. Jurgi
nio darbas -- tai pirmas ban
dymas iš marksistinių pozicijų 
nušviesti Lietuvos istoriją mo

CHRUŠČIOVAS: -- Nebijok, paimk truputį!...

kykliniame vadovėlyje, ir šia 
prasme jis suvaidino tam tik
rą vaidmenį. Tačiau vadovėlis 
parašytas nesiremiant marksis
tinių - leniniu istorinio proceso 
periodizavimu. Jis grindžiamas 
ne ekonominėmis formacijomis, 
o valstybinio priklausomumo po
žiūriu. Tai, be abejo, neteisinga.

(Nukelta Į 4 psl.)

TRUMPAI IS VISUR

• Prezidentas J. F. Ken
nedy, pradedant Kongreso 
1962 metų darbų, sausio 11 
d. pasakė kalbą, kurioje pa
ryškino būsimus darbus ir 
galimus sunkumus. Prezi
dentą pristatė naujas at
stovų rūmų pirmininkas J. 
W. McCormack.

• Ohio gubernatorius Di 
Šalie būsiąs paskirtas svei
katos ir švietimo departa
mento sekretorium, vietoj 
dabartinio Abraham Ribi- 
coff. Kaip žinia, Ribicoff 
siekia senatoriaus vietos 
Connecticut valstybėje.

• Pietų Korėjos gen. Ch.
D. Young, buvęs štabo vir
šininkas, dabartinės kari
nės juntos teismo nuteistas 
mirties bausme. JAV kari
niai speialistai jį vertina, 
kaip didelių gabumų ir bri
liantinį karį.

• Gen. L. CIay grįžo į 
Berlyną išgavęs iš' Wa- 
shingtono gen. A. '{Vatso
nui daugiau teisių, kurias 
iki šiol stipriai varžė vals
tybės departamentas.

1962 METU JAV VIDAUS POLITINE STRATEGIJA
Demokratai pradėjo nuo silpniausio taško

Prezidentas Kennedy sau
sio 6 d. buvo atvykęs į Ohio 
valstijos sostinę Columbus 
talkinti demokratų sustip
rinimui. Jis čia pasakė 13- 
kos minučių kalbą Ohio gu
bernatoriaus DiSalle 54 me
tų amžiaus sukakties minė
jime, Demokratų partijos 
rengtoje vakarienėje.

Kaip žinoma, DiSalle at
sisakė kandidatuoti antram 
terminui (eina spėjimai, 
kad Kennedy gali duoti jam 
vietą savo kabinete).

Kadangi prezidento rin
kimuose Ohio didelėje vals
tijoje dauguma balsų teko

16 dainų. Nuotraukoje: dirigentas Alfonsas Mikulskis ir dalis ansamblio (altai ir bosai) plokštelių 
{rašymo studijoje Clevelande. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

ČIURLIONIEČIAI DAINUOJA SOVOTIŠKU BŪDU...
Juos iŠ tolo atpažinsi, nes turi savąjį AŠ

J. ŽILEVIČIUSVargiai rasime kitą lietuvių 
pasaulinį chorą, kuris išlaikė 
savo aukštą darbingumą per 22 
metus. Ir per tą laiką surengė 
680 koncertų! Jau pačios šios dvi 
skaitlinės tikriausiai kalba. Tik 
reikia pagalvoti, kiek per tą veik
los laikotarpĮ reikėjo prirengti 
680 koncertų programų. Juk an
samblio nariai keitėsi. Manau, 
nedaug yra likę, -- jei jų dar ir 
yra, tebedainuojančių nuo pirmo
jo koncerto. O dirigentas ir jo 
ištikimoji bendradarbė Ona Mi
kulskienė tebežengia petis į petį, 
tebėra tie patys.

Kiek reikėjo choro nariams 
pašvęsti valandų toms progra
moms parengti, nėra imanoma 
jų besuskaityti. Ką bekalbėti apie 
vadovą A. Mikulskį, kuris turėjo 
naujus dalykus prirengti, kad 
programą atnaujintų. Daugumoje 
nariai, susidėjus aplinkybėms, iš 
choro pasitraukdavo, o dirigen
tas naujai įstojusius skyrium tu-

respublikonui Nixonui, reiš
kia DiSalle vadovaujami 
Ohio demokratai neprisidė
jo Kennedy išrinkti. Tat 
koks tikslas buvo preziden
tui vykti į gubernatoriaus 
DiSalle 54 metų sukakties 
pokylį ?

Tačiau tai ženklas parti
jų strategijos, kad ilgos po
litinės rankos toliau pa
siektų. Prezidentas Kenne
dy ir demokratų partija de
da pastangas stiprintis silp
niausiose valstijose, kad iš
laikytų Kongrese savo at
stovų daugumą, kuri dabar 
yra 44. Kaip žinia, šiemet

L.M, A. Čiurlionio garbės narys 

rėdavo prirengti, kad jie būtų 
naudingi ansambliui. Tiesa, daž
nai turi padėjėjus, kaip šiuo lai
ku yra R. Babickas. Dirigentui, 
be choro praktikos, reikia pri
rengti ir gaidas. Kada pradžioje 
buvo liaudies instrumentų gru
pė, įskaitant ir kanklių grupę, 
visiems vienetams teko duoti 
gaidas. O kad tai būtų, teko pil
domuosius dalykus instrumen- 
tuoti. O čia, po sunkaus darbo 
grįžus, kaip dirigentui taip ir 
choristams, nevisada galėjo pa
kakti "ukvatos” iki vėlyvo laiko 
vieniems praktikuotis, dirigen
tui su veikalų paruošimu ir di
rigavimu krapštinėtis.

Gaidų paruošimą sunkina ir tai, 
jog nėra tokiam sąstatui sukurtų 
kūrinių, ypatingai kad A. Mikuls-

lapkričio 6 d. bus perrenka
mi visi 437 atstovai.

Ohio valstija turi Wa- 
shingtone abu demokratus 
senatorius (Lausche, cleve- 
landietis, eina perrinki- 
kams), ir 23 atstovus kon
grese, kurių 16 yra respub
likonai ir 7 demokratai.

Suvažiavę j DiSalle pager
bimą virš 3000 politikierių 
ir jų draugų, sumokėję po 
$1CO.OO už vakarienės bilie
tą, sudėjo demokratų vajui 
virš $300,000 fondą.

Respublikonų partija irgi 
kelia savo fondą rinkimų 
vajui. Clevelande surengtas 
priėmimas senato respubli
konų partijos vajaus vadui 
senatoriui Gokhvater iš Ari
zonos, prasimušusiam kon
servatoriui ir atvirai kriti
kuojančiam Eisenhovverį ir 
Kennedy už tupčiojimą so
vietams. Jų vakarienės bi
lietai taip pat po $100.00.
KONGRESAS SUSIRINKO

Sausio 10 d. Kongresas 
vėl susirinko Washingtone 
posėdžiams. Visų — senato 
ir kongreso atstovų, o taip 
pat ir paties prezidento rū
pestis nukreipta į būsimą 
437 atstovų perrinkimą ir 
Į perrinkimą 37 senatorių. 
Prezidentui Kennedy rūpi, 
kad didesnėse valstijose de
mokratai neprarastų po ke
lis savo atstovus.

G u b e rnatoriai renkami 
vienur kas dveji metai, ki
tur kas ketveri. Senatoriai 

(Nukelta J 2 psl.) 

kis turi susikūręs savo muziki
nį stilių, liaudiškojo primityvo 
dainų atkūrimą naujose formose. 
Jam tenka pačiam beveik 90% 
programos sukurti, kad liaudies 
daina skambėtų taip, kaip diri
gentas ją jaučia sielos gelmėse.

Sunku Įsivaizduoti ir suprasti 
A. Mikulskio ryžtą, pajėgumą,iš
tvermę ir sugebėjimą tiek metų 
ansambliui vadovauti ir jaunimą 
suburti, kad jis būtų jo meniš
kiems siekimams paklusnus ir 
lankstus, tam šventam darbui 
nesigailėtų nei laiko, nei nuo
vargio, poilsio ar malonumo va
landėlių, taip žavingų šiame 
krašte "gut-taimų”. Tai čia ir 
iškyla A. Mikulskio asmens di
dybė ir tas organizacinis suge
bėjimas vadovauti, kad tai sunau
dojus meniškam lietuviškos 
dainos ugdymui ir patriotiškumo 
kėlimui.

Ansamblis dainuoja savotišku 
būdu. Joks kitas lietuvių choras 
šiuo būdu nedainuoja. Vieniems 
tai patinka, kitiems ne. Ypatingai 
kai mūsų tarpe nestinga mėgėjų 
po svetimas padanges paskra
joti ko tai beieškant.

Ne kartą ansamblio vadovas 
buvo spaudoje puolamas, kam, 
girdi, jis dainuoja taip, o ne 
kitaip. Kitaip visi mūsų chorai, 
vieni geriau, kiti blogiau, moka 
dainuoti ir todėl jie neturi savo
jo AŠ, arba, kitaip tariant, ne
turi savo veido -- stiliaus. Jis 
yra bendras. Nors ir nežinotum, 
ir nematytum, bet tik išgirdęs 
dainuojant dainą, tuoj atpažinsi 
čiurlioniečius iš tolo, nes jie jau 
turi savąjj AŠ.

Pavyzdžiu gali būti ir tokia 
prisiminimai. Man teko kartais 
girdėti ir dalyvauti choro pra
timuose labai garsaus choro, vad. 
Č. Sasnausko šv. Kotrynos baž
nyčioje, Petrapilyje. Caro kape
los chorą Petrapilio šventyklo
je. kuriam vadovavo tuo metu 
mano profesorius. Teko girdėti 
ir Dono kazokų chorą koncertus 
Lietuvoje, JAV ir pastarojoje 
vietoje dalyvauti eilėje pratimų 
diriguojant Jarovui. Štai kas su 
tais chorais atsitiko. Č. Sas
nauskui mirus jo vietą užėmė 
Al. Kačanauskas, nors puikus 
muzikas, choras giedojo tuos pa
čius veikalus, bet choro skam
besio nebegalėjo beatpažinti. 
Caro kapelos choras revoliucijos 
metu buvo suvalstybintas, priva
lėjo dainuoti masėms liaudies 
dainas ir pasaulinės muzikos kū
rinius. Choras pasidarė nebe
pažįstamas. Mat, jo pasaulinis 
garsas buvo vien tik stačiatikių 
bažnytinių giesmių giedojime pa
siektas. Kai caras dalyvaudavo 
kur pamaldos, tas choras Petra
pilio katedrose ir giedodavo. Ka
zokų choras baigia savo gyve
nimo dieąas, nes su jais pasi
kalbėjus, jie sako tiesiai: kitas 
to nepadarys, ką daro Jarovas. 
Neverta su kitu gadinti aukštai 
iškeltą choro vardą.

(Nukelta J 7 psl.)
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Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... (14) LAIŠKAS IŠ JAV ARMIJOS KĘSTUTIS GAIOŽIŪNAS

Hitleris tariasi su Schleicheriu
1932 m. balandžio 10 d. antrų

jų rinkimų dieną oras buvo ne
palankus -- lyjo, tad buvo vie
nas milijonas susilaikiusių nuo 
balsavimo. Naktį paskelbti re
zultatai buvo:

Hindenburgas gavo 19,359,983 
balsų arba 53%,

Hitleris -- 13,418,547, arba 
36,8%.

Thaelmann (komunistas) — 
3,706,759, arba 10,2%,

Tad Hindenburgas buvo išrink
tas aiškia dauguma. Daugiau kaip 
pusė vokiečių parodė savo pasi
tikėjimą demokratijai ir aiškiai 
atmetė ekstremistus tiek deši
niuosius tiek kairiuosius. Arba 
bent taip žmonės manė.

Kai kurie asmenys, kaip kanc
leris ir krašto apsaugos minįs- 
teris gen. Groener, įžiūrėjo 
Hindenburgo perrinkime kaip 
jiems duotą mandatą ginti res
publiką nuo nacių ir neduoti jiems 
jėga paimti valdžią. Buvo atėjęs 
momentas jėgą panaudoti prieš 
jėgą.

Balandžio 10 d. susirinkę vy
riausybės nariai posėdžiui nu
tarė tuojau pat likviduoti Hitle
rio privačią armiją. Bet susi
durta su sunkumais iš Hinden-

JAV rezervistai klausia: KODĖL MANE?

JAV POLITINĖ 
STRATEGIJA

(Atkelta iš 1 psl.)
kas šešeri metai, bet Kon
greso atstovai perrenkami 
kas dveji metai.

Kadangi šiemet Kongre
so atstovų rinkimas nesu- 
puola su prezidento rinki
mais, toks protarpinis kon
greso atstovų rinkimas par
tijoms turi nepageidaujamą 
reikšmę. Kai prezidentu yra 
demokratas, Kongreso ir 
Senato atstovai daugumoje 
išrenkami r e s p ublikonai. 
Kai prezidentas respubliko
nas, Kongrese dauguma ati
tenka demokratams.

Eisenhowerio 8 metų pre
zidentavimu, dvimetini a i s 
kongreso rinkimais daugu
mą laimėjo demokratai. Se
nate iš 100 senatorių yra 
64 demokratai, 36 respubli
konai (senato kontroliavi
mui reikalinga 51 balsas). 
Atstovų rūmuose demokra
tai išsiaugino 44 daugumą.

Ta pati istorija buvo 
prie demokratų prezidentų 
Roosevelto ir Trumano. Res
publikonai, turėdami savo 
daugumas Senate ir Atsto
vų rūmuose, pajėgė praves
ti kelis žymius įstatymų pa
keitimus, priešingus demo
kratų administracijoms.

Kai Rooseveltas (nuo 
1932 metų) įsibėgėjo kan
didatuoti antram, trečiam 
ir ketvirtam terminams, 
r e s p u b likonų daugumos 
Kongresas ir Senatas (1947 
m.) nustatė prezidentui tik 
du terminus. Pravedė reikš
mingą Taft-Hartley įstaty
mą užkirtimui komunistų 
kontrolės unijose.
44 DAUGUMA GALI 
SUTIRPTI

Partijų vadai ir strategai 
Washingtone spėja, kad 
šiais rinkimais demokratai 
pajėgs išlaikyti savo dau
gumą Senate. Bet perren- 
kant visus 437 kongreso at
stovus, ta 44 atstovų dau
guma gali sutirpti. Kongre
se demokratai turi 259 at
stovus, respublikonai 174 
(4 vietos neužimtos). Kon
greso kontroliavimui reika
linga 218 balsų. Politikai 
sako, kad tokiais protarpi
niais Kongreso rinkimais 
pasikeitimų įvyksta iki 40 
atstovų (kai opozicija ne
turi nei 40 daugumos).

Respublikonai j šių metų 
Kongreso rinkimus eina ti
kėdami, kad tai bus respub
likonų metas. Demokratai 
jau nuo pat metų pradžios 
šoko į darbą savo pozicijas 
gelbėti.

K. S. Karpius

Von Papeno paskyrimas Vokietijos kancleriu Hitleriui atidarė 
Nuotraukoje Hitleris, von Papen ir gen. von Blombergduris į valdžią, 

pasitarimo metu.

burgo išgauti parašą dekretui. 
Schleicher, kuris pradžioj pri
tarė, pradėjo prezidentui šnibž
dėti, kad susilaikytų, tačiau galu
tinai balandžio 13 dekretas buvo 
pasirašytas ir balandžio 14 pa
skelbtas.

S. A. viršininkas Roehm ir 
dar keletą karštagalviųnaciųsiŪ- 
lė priešintis vyriausybės įsa
kymui. Bet Hitleris, gudresnis 
už savo leitenantus, pareiškė, 
kad reikia klausyti. Dar nebuvo 
išmušusi valanda ginkluotam 
sukilimui. Pagaliau jis išSchlei- 
cherio buvo gavęs įdomių žinių.

»
Balandžio 26 d. Goebelsas savo 

dienoraštyje įrašė, kad Schlei
cheris pranešė grafui Helldorf- 
fui, S. A. viršininkui Berlyne, 
kad jis norįs pakeisti vadovy
bę. Gegužės 8 d. Goebelsas ra
šo dienoraštyje, kad Hitleris su 
gen. Schleicheriu ir prezidento 
artimais patarėjais turėjo svar
bią konferenciją. Viskas vyksta 
gerai. Brueningas už kelių dienų 
kris. Prezidentas jam atšauk
siąs savo pasitikėjimą.

Ir toliau jis rašo, kad Schlei
cheris ir prezidento patarėjai 
susitarę su Hitleriu, išdirbo pla
ną: paleisti Reichstagą, suda
ryti naują prezidentinę vyriau
sybę, panaikinti visus uždraudi
mus, kurie lietė S. A. ir na
cius. Kad nesukeltų Brueningo 
įtarimo, rašo Goebelsas, Hitle
ris išvyks iš Berlyno.

Naciams, rašoGoebelsas, pre
zidentinė vyriausybė būtų tik lai
kinoji vyriausybė. Aišku, kitaip 
galvojo Schleicheris, kuris sva
jojo apie naują vyriausybę, ne
priklausomą nuo parlamento ir 
kuriai jis dominuoti;. Jis sva
jojo inkorporuoti S. A. į armi
ją ir tokiu būdu galėtų kontro
liuoti, o davęs Hitleriui vyriau
sybėje vietą, jis kontroliuotų 
ir nacius.

Bet Schleicheris ir Hitleris, 
kiekvienas tikėjo laimėsiąs kito 
sąskaiton.

Tuo metu Schleicheris dar tu
rėjo kortą savo rankose. Jam 
sekasi įtikinti pavargusį prezi
dentą, kad jis duos tai, ko Brue
ningas negalįs duoti: vyriausybę 
kurią palaikys Hitleris.

Gegužės 10 d., dviem dienom 
praslinkus po Hitlerio susitikimo 
su Schleicheriu ir prezidento pa
tarėjais, Schleicheris perėjo Į 
puolimą. Smūgis buvo suduotas 
Reichstage. . Gen. Groener pa
sikėlė ginti Įstatymo, kurisbuvo 
skirtas suvaržyti S. A. veiklai 
ir smarkiai buvo užpultas Goe- 
ringo. Krašto apsaugos minis- 
teris bandė gintis kaip Įmanyda
mas, bet prieš jį pasipylė iš 
nacių suolų įžeidimų audra. Iš
vargęs ir pažemintas jis ruo
šėsi apleisti salę, kai jis susi

tiko su gen. Schleicheriu, ku
ris jam šaltai pareiškė, kad jam 
belieka tik atsistatydinti. Groe
ner kreipėsi Į Hindenburgą, ku
ris jį visad lojaliai palaikė. Bet 
senis maršalas, pasakė kad "ap
gailestauja" ir nieko negalįs pa
daryti.

*
Nusivilęs Groener atsistatydi

no iš krašto apsaugos ministerio 
pareigų. Gegužės 19 savo die
norašty Goebelsas įrašė: "Gen. 
Schleicher atsisakė paimti pats 
krašto apsaugos ministerio vie
tą." Tai tiesa, bet nevisiškai. 
Brueningas prašė Schleicherio, 
padaręs jam priekaištą dėl elge
sio su Groeneriu. "Aš noriu būti 
ministeriu, atsakęs Schleicheris, 
bet ne jūsų vyriausybėje."

Gegužės 29 d. Hindenburgas 
iškvietė Brueningą ir brutaliai 
pareikalavo atsistatydinti, ką šis 
tuojau pat ir padarė.

Schleicheris triumfavo. Poli
tinė Vokietijos vadovybė nebe
buvo, kaip respublikai susikū
rus, tautos rankose, kontroliuo
jama Reichstago. Dabar ji buvo 
sukoncentruoto senio rankose ir 
jo ambicingų patarėjų. Hitleris 
tai suprato ir labai tiko jo pla
nams.

Gegužės 30 d. Hindenburgas 
priėmė Hitlerį ir pritarė pla
nui, kuris buvo sutartas tarp 
Hitlerio ir Schleicherio gegu
žės 8 d. panaikinti įstatymus, 
suvaržančius S. A. veiklą, su
daryti prezidento vadovauja
mą vyriausybę, paleisti Reich
stagą.

Ar Hitleris palaikys naują vy
riausybę? -- klausė Hindenbur
gas. Hitleris atsakė teigiamai.

Ir tuo metu Į sceną išeina, 
trumpam pasirodymui, nelaukta 
ir juokinga asmenybė. Žmogus, 
kurį Schleicheris prezidentui pa
siūlė, ir kuris 1932 m. birže
lio 1 d. buvo paskirtas Vokie
tijos kancleriu. Jis vadinosi 
Franz von Papen, turėjęs 53 me
tų amžiaus, kilęs iš kilmingos 
vokiečių šeimos, politikas mė
gėjas iš centro katalikų ir pa
sidaręs dėka žmonoskraičiotur- 
tingu pramonininku.

"Prezidento pasirinkimas buvo 
priimtas nepatikinčiai, rašė 
Prancūzijos ambasadorius Ber
lyne. Negalima buvo nesišypsoti, 
nes Papen išrinkimą niekas ne
priėmė rimtai nei iš jo draugų, 
nei iš priešininkų."

Kada jis buvo paskirtas kancle
riu, jo partijos vadovybė, pa
sipiktinusi išdavyste Brueningo 
atžvilgiu, vienbalsiai nubalsavo 
išmesti iš partijos. Bet Hin
denburgas jam įsakė sudaryti 
vyriausybę virš partijų, kas 
jam tuoj pasisekė, nes Schlei
cheris jau turėjo paruošęs ka-

Dar ne taip seniai, vieną va
karą prezidentas J. F. Kennedy 
atsistojo prieš televizijos kame
ras, amerikiečiams ir visam pa
sauliui pranešė savo JAV gink
luotų pajėgų sustiprinimo planą. 
Jis pasakė, kad naujokų šauki
mas ateinančiais mėnesiais bus 
padidintas, eilė rezervų dali
nių ir pavienių rezervistų bus 
pašaukta laikinon aktyvion tar
nybon, visos ginkluotų pajėgų rū
šys bus sustiprintos...

Poros mėnesių laikotarpyje šie 
pažadai tapo realybė. Naujokų 
šaukimas kariuomenėn, paskuti
niais 1961 metų mėnesiais, buvo 
padvigubintas ir patrigubintas, 
armija laikinon aktyvion tarny
bon (iki 12 mėnesių) pašaukė
119,500 rezervistų ir Nacionali
nės Gvardijos narių, laivynas 
atgal aktyvion tarnybon įvedė ei
lę laivų ir pašaukė 8357 rezer
vistų, aviacija mobilizavo 28,000 
Oro Nacionalinės Gvardijos ir 
aviacijos rezervų narius.

bineto sąrašą. Tai buvo "baronų 
kabinetas".

♦

Penki vyriausybės nariai buvo 
kilmingi, du buvo direktoriais 
stambių bendrovių. Ir "baronų 
kabinetas" visoj Vokietijoj buvo 
sutiktas, kaip žmonių linksmini
mas.

Pirmasis von Papeno žestas 
buvo išpildyti Schleicherio paža
dą Hitleriui. Birželio 4 jis pa
skelbė Reichstago paleidimą ir 
paskyrė liepos 31 d. naujiems 
rinkimams ir nuėmė draudimą 
S. A. Po šitų nutarimų Vokieti
joj prasidėjo susirėmimai ir po
litinės žmogžudystės, kokių dar 
vokiečiai nebuvo matę. Hitlerio 
smogikai užplūdo gatves ir ieš
kojo muštynių. Vien Prūsijoje 
tarp 1 ir 20 'birželio įvyko 461 
susirėmimas gatvėse, buvo 82 
užmušti ir 400 sunkiai sužeistų. 
Liepos 10 d. gatvėje buvo nu
kauta 18 asmenų ir kitą sekma
dienį, kai naciai, policijos lydi
mi paradavo Hamburgo darbi
ninkų priemiesty Altonoj, buvo 
užmušta 19 asmenų ir 285 su
žeisti.

Civilinis karas, kurį "baronų 
kabinetas" turėjo sukliudyti, tik 
dar labiau išsiplėtė.

Von Papen, apkaltinęs Prūsi
jos vyriausybę nesugebančia iš
laikyti tvarką, pasiskelbė pats 
Prūsijos kancleriu. Berlyne buvo 
paskelbtas apgulos stovis ir gen. 
von Rundstedt areštavo Prūsijos 
ministerius socialistus, kurie 
nenorėjo nusileisti von Papenui.

*
Tai pasitarnavo dešiniesiems, 

kurie užgrobė federalinę valdžią. 
Hitleris dabar galėjo būti ramus, 
kad nebesulauks pasipriešinimo 
iš kairiųjų ar centro. Jei 1920 
metais visuotinas streikas išgel
bėjo respubliką, tai dabar dar
bininkų vadai ir socialistai svar
stė, ar nepanaudoti šią prie
monę. Ji buvo atmesta kaip pa
vojinga. Ir von Papen įkalė naują 
vinį Į Weimaro respublikos kars
tą.

Liepos 31 d. rinkimai buvo 
tretieji Vokietijoj tautiniai rin
kimai per penkerius paskutiniuo
sius mėnesius. Su 13,754,000bal
sais naciai Reichstage gavo 230 
vietas, tapdami svarbiausia par
tija parlamente, bet dar toli 
iki daugumos iš 608 vietų. So
cialistai prarado 10 vietų. Komu
nistai laimėjo 12 ir tapo tre
čiąja partija Vokietijoje su 89 
atstovais Reichstage.

Hitleriui dar truko daugumos, 
kad galėtų paimti vyriausybę Į 
savo rankas. Jis buvo laimėjęs 
37% balsų ir didžioji dalis vokie
čių dar buvo prieš jį.

Hitleris ilgai tą naktį tarėsi 
su savo leitenantais.

Rugpiūčio 5 d. Hitleris išdės
tė Schleicheriui savo reikalavi
mus: jam turinti būti pavesta 
kanclerio vieta ir partijai Prū
sijos ministerio pirmininko vie
ta, Prūsijos ir Reicho vidaus 
reikalų ministerio,' Reicho tei
singumo, ekonomijos ir aviaci
jos ministeriu vietos ir įsteigti 
naują ministeriją Goebelsui -- 
kultūros ir propagandos. Kad su
žavėtų Schleicherį, jam pasiūlė 
pasiimti krašto apsaugos mi
nisterio vietą.

Kitame numeryje: I, VALD
ŽIĄ PER MAŽASIAS DURIS...

Šiandien, šiems įvykiams jau 
nutolus už kelių mėnesių, ame
rikiečių spaudoje iš redaktorių, 
skaitytojų ir pačių rezervistų, 
pasigirsta klausimai — Kodėl 
aš, o ne kitas čia yra? Kodėl 
mane?

Šie klausimai taip pat ryš
kiai atsispindi rezervistų laiš
kuose namiškiams ir pažįsta
miems.

JAV armija šiems klausimams 
išaiškinti pagaliau išleido for
malų atsakymą knygelėje-Kodėl 
Mane? (Why Me?) Tai yra geras 
atsakymas, tik gal kiek vėlokai 
išleistas viešumon.

Jau dabartiniu laiku, šios da
linės mobilizacijos rezultatai 
realiai apčiuopiami.

Kiekvienas "laisvalaikio" ka
rys, o jų pašaukta 119,500, gali 
didžiuotis savo atliktu darbu, 
nors kartais jam nėra aiški ap
mokymo technika, metodai ar 
būdai ir nesuprantama jo pozi
cija didžiajamemobilizacijos pa
veiksle.

Faktai rodo, kad pašauktieji
119,500 armijos rezervistai ir 
Nacionalinės Gvardijos nariai, 
iš vienetų ir pavieniai, savo pa
skirtą pareigą atlieka. Ir ją 
atliks, kol bus reikalavimas.

Kada mobilizacijos buvo pa
skelbta rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesiais, armija buvo gana silpna 
ir nerangi organizacija, palygi
nus su šio krašto stipriais ir 
svarbiais kariniais uždaviniais.

Armija buvo sudaryta iš 11 ko
vos divizijų, ir patikimos ne
oficialios žinios, rodė, kad šios 
divizijos buvo toli nuo reikalau
jamo pajėgumo.

Mobilizacija pirmiausia su
stiprino šias 11 kovos divizijų, kai 
kuriais atvejais net su pertek- 
liais. Antra, dar trys divizijos 
pakilo iki kovai paruošto laips
nio. Ir trečia, armija jau turi 
16 divizijų dabar, o ne už šešių 
mėnesių.

Šio tikslo siekimas, pagal iš
rinktuosius ir paskirtuosius 
krašto gerovę saugoti asmenis, 
buvo reikalingos. Nors negalima 

SEPTYKIIĮ SKIRTUMU GALVOSŪKIS Nr.3
Kokie yra 7 skirtumai tarp tų dviejų piešinių ? 

Atsakymą rasite 6 puslapyje.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

kol kas pripažinti, kad Ameri
ka dabartiniu laiku laimi šaltą
jį karą, bet mobilizacija pa
siekė kai kuriuos nustatytus tiks
lus.

Amerika įrodė pasauliui, o 
ypatingai Chruščiovui, kad esa
mos ar būsimos krizės metu kon
kretūs planai taps realybe — 
"Laisvalaikio” armiją greitu 
laiku ir su pasisekimu galima 
įjungti į reguliarios armijos 
eiles.

Kokia pranašaujama šios mo
bilizacijos ateitis? New York 
Herald Tribūne dienraščio prieš 
kiek laiko paskleisti gandai, kad 
pašauktieji rezervistai bus iš
laikyti aktyvioje tarnyboje ilgiau 
kaip 12 mėnesių, Pentagono buvo 
griežtai paneigti.

Gynybos Departamento sek
retoriaus pavaduotojas Carlisle 
P. Runge savo pranešime pa
reiškė: Gynybos Departamento 
intencija yra rezervistus paleisti 
iš aktyvios tarnybos kiek galima 
greičiau ir jokiu būdu rezervistų 
tarnybos laikas neprašoks dvy
likos mėnesių".

Dabar, jau informuoti sluoks
niai pranašauja, kad armija pa
leis visus aktyvion tarnybon pa
šauktuosius rezervistus ir Na
cionalinės Gvardijos narius iki 
šių metų birželio 30 dienas. 
Laivynas ir aviacija, bent iki 
šio laiko, planuoja išlaikyti savo 
rezervistus pilnus 12 mėne
sių.

Kalbant apie šį klausimą -- 
"Kodėl mane?" -- su juoku pri
simenu atsitikimą mūsų kuopoje. 
Ir mes gavome tas informaci
nes brošiūras. Ir mes, kaip visi, 
jas atidžiai-Perskaitėme.

Po to vienas vyrukas nuėjo 
pas seržantą, ir labai rimtai 
išraiška paaiškino seržantui, kad 
jis viską esąs perskaitęs, be
veik viską suprantąs, beveik vis
kam pritaria tik jam kyla vie
nas mažas klausimas.

—Koks? — susidomėjęs pa
klausė seržantas.

--Kodėl mane? — buvo naujas 
klausimas.
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LIETUVIU TAUTINĖS ĮDĖJUS VYSTYMASIS
AMERIKOJE (Dr. Stepono Biežio paskaitos santrauka, skaityta

ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkime) (2)

Kitų kaltes didindami, savas 
nori paslėpti

Dirvoje jau buvome minėję, kad praėjusiais metais 
Lietuvoje buvo išleista visa eilė knygų ir brošiūrų, o taip 
pat laikraščiuose skelbiama daug straipsnių, kurie keltų 
pasipiktinimą karo metais įvykdytais žiaurumais, ypatin
gai žmonių žudymais. Tuo pačiu metu buvo leidžiama ir 
nemažai knygų, kurios pavaizduotų sovietinių partizanų 
"išganingą veiklą, ramių ir taikingų žmonių apsaugą, 
okupanto jėgų naikinimą", — kaip patys tokių knygų 
leidėjai rašė.

Bičiuliai iš anapus pasirūpino, kad tas knygas ir 
brošiūras gautume ir su jomis susipažintume. Dvi tokios 
nemažos knygos, iliustruotos nuotraukomis ir kai kuriais 
dokumentais — ' Sakalai broleliai" ir "Hitlerinė okupa
cija Lietuvoje”, dar neseniai mus pasiekė. Jose ta pati 
medžiaga, kuri jau anksčiau ne kartą buvo naudota, tik 
dabar plačiau ir propagandiniai įtikinamiau skaitytojui 
atiduota.

Nė kiek nereikia abejoti, kad dabartiniai Lietuvos 
okupantai labai suinteresuoti tokios spausdintos medžia
gos gaminimu ir jos skleidimu lygiai Lietuvoje, lygiai 
visur kitur, kur tik lietuvių gyvenama. Keldami tokių 
žiaurumų didumą ir baisumą, įvykdytą vokiškų okupan
tų, jie neri pridengti savo pačių žiaurumus. O tų žiauru
mų, didžiausių prasikaltimų prieš žmogaus laisvę ir gy
vybę, jie tiek įvykdė, kad svarstyklės, sveriančios sovietų 
ir vokiečių okupacijos metus, dar nežinia į kurią pusę pa
kryptų.

Mums, kurie buvome, o didžioji tautos dalis ir dabar 
tebėra, tų kraštutinių sistemų malimo girnose, nėra jokio 
reikalo sverti, kuri iš tų okupacijų daugiau ir pikčiau 
mūsų tautos žmones piovė. Abi piovė pakankamai aštriais 
ir įmantriai išgalastais peiliais. Mums šiuo atveju tik tiek 
svarbu, kad vokiškas nacionalsocialistinis peilis jau se
niai iš rankų išmuštas, kad dabartinė Vakarų Vokietijos 
valdžia ir pati vokiečių tauta tą buvusią piktą politiką 
yra pasmerkusi.- Ir dabar ji prieš-lietuvių tautą tiesia ne 
naują peilį, bet galimybių sąlygose pagalbą suteikia.

O tuo tarpu komunistiniai rusai tebėra ne tik tie 
patys, bet dar labiau įsidrąsinę amžinais Lietuvos oku
pantais pasilikti. Jų prasikaltimai prieš lietuvių tautą 
buvo nepaprastai dideli pirmoje okupacijoje, o ką kalbėti 
apie antrąją arba dabartinę, kada lietuviai buvo ir tebėra 
taip naikinami, jog nerasi tokių sovietijos kalėjimų ir 
stovyklų, kuriose nebūtų lietuvių, o aplink jas gausių 
lietuvių kapų

Tat ir savaime suprantamos komunistų pastangos 
viską daryti, kad tie jų prasikaltimai būtų pridengti. O 
kaip kitaip juos geriau pridengsi, jei ne aiškindamas ir 
įrodinėdamas, kad kiti buvę dar baisesni, dar piktesni, 
dar žiauresni. O kad tokių žiaurumų svoris dar pakiltų, 
kartais griebiasi ir naivių argumentų.

štai "Hitlerinė Okupacija Lietuvoje”, 60 psl. rašo: 
"šitaip be laiko buvo nuvaryti į kapus žymus Lietuvos 
chirurgas Vladas Kuzma, prof. Albinas Rimka, poetas 
Kazys Binkis, kompozitorius Stasys Šimkus, dailininkas 
Petras Didžiokas ir kai kurie kiti žymūs mūsų meno ir 
mokslo veikėjai.”

Gerai žinantiems, kaip šie vyrai mirė, tai tik juoką 
gali sukelti. Bet jauniesiems, kurie jau tų faktų nebežino, 
tokie argumentai taip pat įsirikiuoja į masinių šūdinių 
papildymą, kuriu tikrai tada nestigę.

Nemažiau kiekvienas lietuvis susimąstys ir skaity
damas apie Lietuvos sovietinius partizanus, kada jis išti
sai ras tokias pavardes; Icikas Vitenbergas, Sonia Ma- 
deiskerytė, Makaras Korablikovas, Aleksandras Mazū
ras ... (Hitlerinė Okup. Lietuvoje. 277 psl.). Arba rašant 
apie Miliūnų miške. Rokiškio apskrityje veikiančius lietu
vius partizanus, tos pat knvgos 310 puslapyje; "šioje gru
pėje buvo draugai Grigorijus Kliviovas, Evstignėjus Zai- 
čikovas, Ana Kruglova, radistas Pranas Fedoravičius ir 
koletas kitų draugų”.

Manau, kad skaitant tokias pavardes, komentarų 
nereikia. Ir labai aišku kokiais tikslais jie buvo perme
tami i Lietuvą. Tai buvo grynai rusiškų komunistų kari
niai tikslai, daugiau vokiečių karo mašinai kenkti, lietu
vius gąsdinti ir Lietuvai naują okupaciją greičiau priar
tinti.

. Mums šiuo atveju, kada užsimename ir apie vienų ir 
kitų okupantų žiaurumus, tenka tvirtai priminti, kad 
kiekvienas iš jų. pagal ivykdvtus prasikaltimus, už savo 
darbus ir atsakingi. Vokiškieji nacionalsocialistai jau nu
bausti. O rusiškieji komunistai ne tik nenubausti, bet dar 
ir kitus kaltina. Bet bausmės ir jie kada nors susilauks.

Toks nežmoniškas tautų žndvmas negali nesusilauk
ti atpildo. Ir negali būti nuslėptas naujais, propagandi
niais gudravojimais. B. G.

IŠVADĄ PADARYTI
ką pirkti, jums bus lengva, kai pamatysit pačius daiktus, 
eilėmis išstatytus Gradinsko televizijų, stereo patefonų, ra
dijų ir vokiškų aparatų krautuvėj, 2512 W. 47th Str., Chicago, 
III., FR 6 - 1998.

1886 m. balandžio 17 d. New 
Yorke, būrelis tautiškai nusitei
kusių lietuvių, vadovaujant ener
gingajam Jonui Šliūpui, vedini 
aušrininkų idėjos, susirenka ap
tarti galimybes {kurti glaudesni 
apsijungimą, atseit, lietuvių su
sivienijimą. Radus šiltą pritari
mą šiai idėjai, tų pačių metų 
rugpiūčio 15 d. {vyko pirmasis, 
taigi steigiamasis seimas, kuria
me dalyvavo 11 draugijų atstovų.

Vienbalsiu nutarimu {kuriamas 
Susivienijimas Visų Lietuvninkų 
Amerikoje, kuris, dėja, kalpauš- 
rininkų idėjų atspindys, išgyveno 
tik iki 1888 m. rugpiūčio mėnesio, 
nes trečias metinis seimas taip 
ir nebeįvyko. Priežastys, sako
ma, daugiausia buvo žmonių tam
sumas ir nesugebėjimas rei
kiamai organizuotis.

Šiam susivienijimui to meto 
kunigų vadovaujamoji visuome
nės dalis nepritarė. Ir ne tik 
nepritarė, bet jis dar buvo ap
šauktas "bedievišku". Todėl vie
toj apjungęs, to laiko išeiviją pa
dalino l dvi. priešingas dalis, 
ilgai nesantaikoje, barniuose ir 
net neapykantoje viena prieš kitą 
kovojusias ir taip menkas jėgas 
naikinusias.

Tačiau, bešaliai pažymint fak
tą, reikia prisiminti, kad pirma
sis susivienijimas davėirteigia- 
mų rezultatų, nors ir ne džiaugs
mingoje formoje.

Manoma, kad tautinės idėjos 
žmonių užsimojimas apsijungti 
platesniu mastu, paskatino arba 
bent davė katalikiškos grupės 
veikėjams suprasti reikalą pa
tiems apsijungti. Išvada buvo ta, 
kad Juozas Paukštis, tuometi
nis "Vienybės Lietuvninkų" lei
dėjas, jos redaktorius Domini- 
kas Bačkauskas ir kun. Varnagi- 
ris, tada buvęs lietuvių ir lenkų 
parapijos klebonas Plymouth 
miestelyje, Pa., gavę dar poros 
draugijų pritarimą, 1886 m. lap
kričio 22 d. Plymouth miestelyje 
sušaukia seimą ir čia pat {ku
ria Susivienijimą Visų Draugys
čių Katalikiškų Lietuviškų Ame
rikoje, kurio krypti nusako pats 
pavadinimas.

Per porą metų tie du susivie
nijimai, jei tokiais juos tada buvo 
galima pavadinti, egzistavo ir 
vegetavo, vienas kitam gero žod
žio nepasakydami. Tuo metu 
draugiškam ar bent kaimyniškam 
sugyvenimui negalėjo būti nekal
bos. Taigi tada vyko ne apsijun- 
gimas, o skaldanti nesantaika, 
kuri ilgam laikui trukdė bet kokĮ 
kultūrinĮ ar kūrybinĮ darbą.

Katalikiškasis susivienijimas 
po dviejų metų likęs vienintele 
didesnio masto organizacija ano 
meto sąlygose neišvengiamai 
pradėjo vadovaujančiai reikš
tis, kaip stambiausia Amerikoje 
lietuvių organizacija, {kurią jun
gėsi nemažai lietuvių. Ji augo 
narių skaičiumi ir turtu. Kadangi 
ji buvo katalikiška ne vien iš 

vardo, bet kietai iš esmės ir 
principo, tai visai natūralu, kad 
jam vadovautų ir derektyvas teik
tų pati dvasiškija. Taip ir buvo.

Atrodė, kad buvo galima laukti 
ir tikėtis gerų davinių ir pačios 
organizacijos gerovei ir plates
niu visuomeniniu pažiūriu. Ta
čiau gyvenimo eiga nuvedė klyst
keliais, sukėlusiais šiurkščių ne
ramumų. Ir tai, kiek dabar ga
lima patikrinti, daugiausia dėl 
asmeninių užgaidų ir ambicijų, 
kai kilusiam Įkarštyje nelemtai 
atsiremdavo { religiją, kurios ta
riamiems nusižengimams kai ku
rie nariai buvo smarkiai bara
mi, pravardžiuojami, be tyrinėji*- 
mų baudžiami išmetimu iš su
sivienijimo. O tikrumoje niekas 
religijos klausimų nekėlė ir jai 
nesipriešino.

Vadovybė, kurią per eilę metų 
sudarė dvasiškija, kietai valdė, 
reikalaudama visiško narių pa
klusnumo ir pildymo visų {saky
mų kartais neatsižvelgiant ir net 
aplenkiant organizacijos nuosta
tus. Dėlto dažnai kildavo nepa
sitenkinimų ir net pasipriešini
mų iš kai kurių narių dėl apsi- 
lenkimų su įstatais. Čia ir 
buvo tikrasis patsai šaltinis vi
sokių nesutarimų, kurie ilgai
niui suskaldė susivienijimą { dvi 
dalis. Būtent, J visiškai paklus
nius kunigų vadovybei, ir J tuos, 
kurie tariamai kėlė "herezijas". 
Pastarojoje grupėje buvo dau
giausia tautiniai nusiteikę nariai.

Šitokia organizacijai žalinga 
padėtis, su laiku smarkiau ašt- 
rėjo. Apie bet kok{ susitaikymą 
arba kokj ryšių sušvelninimą, 
niekas negalvojo. Vyriausias 
uždavinys, sakytum, kiekvienos 
grupės buvo telkti jėgas ir dėti 
pastangas opoziciją nugalėti. O 
kai nuotaika ir užsikirtimu vado
vaujamasi, tai bendrai kalbai nė
ra vietos. Ir tada nebelieka lai
ko dirbti bet kokius organizaci
nius darbus. O apie kultūrinius 
nei kalbos nėra. Ir taip šitokioje 
{temptoje, lyg karo stovio padė
tyje, buvo ruošiamasi šešiolikta
jam seimui, kuris {vyko 1901 
m. gegužės 21 d.,Milkes-Barre, 
Pa.

Seimo išvakarėse kiekviena 
grupė atskirai tarėsi apskaičiuo
dama savąsias jėgas ir ruoš
dama strategijos planus. Apie 
bet koki pasitarimą galimam su
sitaikymui niekas nė neužsimi
nė, nes nė viena nė kita pusė 
nebeteko vilties paliauboms.

Kitos dienos seimo pirmoje 
sesijoje susivienijimo pirminin
kas kun. A. Kaupas savo as
meniniu patvarkymu atmetė 20 
"neištikimų" teisėtų delegatų, o 
visus tuos, kurie buvo pažymėti 
prisegta rūtų šakele prie švarko, 
kaip "ištikimas", taip pat savo 
patvarkymu pripažino delegatais.

Pasipriešinimai ir protestai 
prieš tokią neteisėtą delegatų 

atmetimo ir priimimo tvarką nie
ko nepadėjo. Atmestieji ir jų šali
ninkai demonstratyviai apleido 
svetainę. Būdinga, kad su jais 
išėjo 14 delegatų, turėjusių pri
segtas rūtas, kurias numetė že
mėn. Jų tarpe ir du kunigai: 
Žilinskas ir Žebris. Iš viso to
kių buvo 43 delegatai.

Taigi Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje galutinai skilo. Išėju
sieji delegatai, susirinkę kitoje 
svetainėje, {teisino save kaip tei
sėtą seimą tuo pačiu vardu 
—Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje. O pasilikusieji dlegatai, 
su visa valdyba, išskiriant sek
retorių Tarną Astramską, kuris 
pirmininko buvo atmestas ir ap
leidęs su kitais svetainę, {ku
ria savąjj, pavadinę — Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivienijimas A- 
merikoje.

Tai šitaip, trumpais bruožais 
kalbant, atsirado du susivieniji
mai. Pirmasis dažnai vadinamas 
tautišku, o antrasis katalikišku.

Tačiau su tuo buvusios bėdos, 
pyktis ir barniai dar nesibaigė. 
Buvo iškviesta policija, {vyko 
areštų ir vėliau ilgą laiką po 
teismus bylinėtasi.

Tačiau laikas ir dideles žaiz
das apgydo. Pagaliau abudu su
sivienijimai rado reikalą tartis 
prie bendro stalo ir išlyginę, 
kivirčius geruoju susitaikė kiek
vienas atskirai dirbdamas ir su
gyvendamas gero kaimyno nuo
taikoje.

Susivienijimo Lietuvių Ameri-
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Tūlas P. M. iš Philadelphijos, 
rašydamas Dirvoje 146 Nr. apie 
S. Narkeliūnaitės papasakotus iš 
dabartinės Lietuvos {spūdžius ir 
parodytą filmą, padarė tok{ 
griežtą sprendimą: — Išklausius 
pranešimo ir pamačius filmą su
sidaro nuomonė, kad arba kelio
nė buvo grynai šeimininlo po
būdžio arba patarnaujanti oku
pantui.

Visai nedaug trūksta, kad S. 
Narkeliūnaitė būtų apšaukta, jei 
ne raudona, tai bent paraudusia. 
Juk labai tikrai aišku, kad jos 
kelionė buvo tikrai privataus po
būdžio. Ir kas gi ją ten { Lietu
vą pas savo tėvus galėjo siųsti? 
O kaltinti ją patarnaujant okupan
tui, kad ji matė Lietuvoje ir kai 
ką gražaus, tai yra didelė ne
sąmonė. Nereikia pamiršti, kad 
ten gyvena visa Lietuvių tauta, 
kuri, nors ir būdama baisioj 
priespaudoj, kiek begalėdama 
dirba ir kuria. Būtų nusikalti
mas nematyti, ar bent nenorėti 
matyti tų pastangų darbo vaisių.

VY. ŽINTA, 
Cleveland

NORIU PAKLAUSTI
Dirvoje N r. 133 buvo {dėta St. 

Santvaro laiškas rašytojui Pul- 
giui - Andriušiui. Tėviškės Ži
burių Nr. 51 toks laiškas, tik 
sutrumpintas, perspausdintas, 
bet nenurodyta, kad paimtas iš 
Dirvos.

Aš, kaip eilinis skaitytojas, 
buvau susidaręs nuomonę, kad 
laikraštis turi nurodyti straips
nių kilmę.

Prašau man atsakyti:
Ar St. Santvaras tok} pat laiš

ką parašė ir "T. Ž."? Ar mano 
susidarytoji nuomonė dėl laik
raščio redaktorių elgesio yra 
klaidinga?

J. ČESEKAS, 
Toronto

koje {kūrėjai dėjo pagrindan tau
tiškumo idėją. Jam visada rūpėjo 
ir rūpi išlaikyti lietuvybę mūsų 
išeivijoje ir lietuvių tautos ge
rovę. Dar prieš Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą jis rū
pinosi, kad būtų paskelbta, o da
bar jai netekus laisvės, stipriai 
rėmė ir riamia jos laisvinimo 
veiksnius bei šelpia savo brolius- 
seseris tremtinius,! vargą pate
kusius. Žodžiu, kiek išgali, at
lieka ištikimybę savo tautai. Taip 
pat reikia visu nuoširdumupasa- 
kyti, kad Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje yra 
tikrai patriotinė organizacija, 
kurios aukštus siekius ir tikslus 
niekas negali {tarti.

(Nukelta Į 4 psl.)
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Chicagos lietuvių sporto klubo Utuanica dvi jaunių komandos, žaidžiančios Gage parko lygoje. Kai
rėje stovi komandų treneris Rimas Dirvonis, Gage parko instruktorius Rich. Vidury: parko direktorus 
J. Detloff ir dešinėje jaunių sekcijos vadovas Jonas Degutis. z. Degučio nuotrauka

TAUTININKU ORGANIZACIJOS KŪRIMASIS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Rusijos revoliucija 1905 metais 
ir tais pat metais Lietuvių Sei
mas Vilniuje iškėlęs šūkĮ -- 
Lietuvai laisvė ir nepriklau
somybė, paskatino ir Amerikos 
lietuvius sušaukti bendrą srovių 
seimą. Jis {vyko 1906 m, vasa
rio 22 d. Philadelphijoje, Pa.

I, ŠĮ seimą srovių dalyviai vyko 
pasitarti, apsvarstyti ir vieningu 
balsu siekti Lietuvai laisvės iš 
carų pavergimo. Vieningo ben
dradarbiavimo viltis net iškėlė 
tokĮ apsibendrinimą, tiesa, dėl 
kai kurių žodžių neteisingo su
pratimo, net ir juokingą: "Seimas 
daugeliui užsiliks atmintyje kai 
pirmutinis žingsnis, kur visi 
lietuviški gaivalai susitaikė ko
voje už tautos nepriklausomybę".

Tačiau sroviniai interesai, ku
rie tuo metu reiškėsi aštriai ir 
drausmingai, paėmė viršų nu
stelbdami paties suvažiavimo vy- 
riausįjĮ tikslą. Suvažiavusieji 
gerokai pasiginčijo ir grĮžo na
mo nepajėgę susitaikyti ir vie
ningai dirbti.

Katalikams jau gana stipriai 
susiorganizavus, o iš kairės so
cialistams vis stiprėjant ir ro
dant savystovumo bei agresyviai 
reiškiantis, tautiečiai, arba kaip 
juos tada dažnai vadindavo vidu
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 190.5 metais.
• Nilo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l’nited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, 1LLINO1S 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

rine srove, pasijuto pabirę, ne
turi nė vieningumo, nė vienos 
Vadovybės. Dėlto, žinoma, jų 
svoris ir Įtaka mažai reiškė.

Patsai gyvenimas verste vertė 
tautiečius apsijungti, kad pajėg
tų mažiau ar daugiau lygiomis 
bendradarbiauti ir konkuruoti su 
kitomis srovėmis. Ir pats var
das -- tautietis, buvo nebeaiš
kus, palšas ir jau nebeatitinkąs 
savo paskirčiai.

Pirmąjam pasauliniam karui 
užsiliepsnojus, vėl iškyla sąjū
dis sušaukti bendrą srovių sei
mą pasitarimui ir sutarimui 
bendrai veikti Lietuvos laisvini
mui. Savais sumetimais katali
kams atsisakius dalyvauti, tauti
ninkai ir socialistai suvažiuoja 
1914 m. spalio 4 d. Brooklyne,
N. Y. Tačiau ir šiuo kartu ne
rasta nė sklandumo, nė noro 
kompromisiniu keliu prieiti vie
ningumo, ypač kai svarstyta rei
kalavimas Lietuvai autonomijos 
ar visiškos nepriklausomybės. 

Nė vienai srovei nenusi- 
leidžiant, suvažiavimas taip 
ir iširo be aiškesnių rezultatų. 
Mat, tais laikais ir dar gerokai 
vėliau, srovės kietai laikėsi 
savų nusistatymų ir principų, 
kuriuos smarkiai gynėbekomp- 
romisų. O tokiuos užsispirimus 

lemdavo vadovaujančių asmeni
nės užgaidos, pro kurias ne- 
prasiverždavo eilinių lietuvių 
širdžių pastangos, ieškančios 
tarpsrovinių bendradarbiavimo 
ir solidarumo. Tai viena iš mūsų 
lietuviško gyvenimo tragedijų, 
kurios kliudė sutartinai dirbti 
lietuvybės išlaikymui ir net mū
sų tautos kitais svarbiaisiais rei
kalais susitarti. Tai laikytina di
dele praeities klaida.

Skilus šiam suvažiavimui, tau
tininkai atskirai susirinkę Įkuria 
jau savąją organizaciją, pava
dinę -- Lietuvių Tautiška Parti
ja. Nuo šio laiko jau ir reiškia
si trys skirtingos partijos, 
būtent: Krikščionių Demokratų 
(katalikų), kuri buvo pripažĮsta- 
ma stipriausia, Lietuvių Socia
listų Sąjunga, vis stiprėjanti, 
drausminga ir agresinga, ir Lie
tuvių Tautiška Partija, kuri, 
kaip naujokė, dar negalėjo pasi
girti savo gausumu, bet kupina 
ryžto ir pasišventimo ėjo Į gy
venimą.

Tačiau už vienų metų -- 1915 
m. tautininkai, susirinkę Phila
delphijoje, rado reikalo padaryti 
pakeitimą ir pasivadinti nauju 
vardu -- Amerikos LietuviųTau- 
tinė Sandara, kuri rado gauses
nį, taip vadinamos vidurinės sro
vės pritarimą. Tai žymiai ją su
stiprino, kaip grynai patriotinę 
lietuvių organizaciją, nesurištą 
su jokiais interesais, kurie nu
kreiptų dėmesĮ ir energiją nuo 
pagrindinių lietuviškųjų princi
pą.

ALT Sandara iš principo siekė 
bendradarbiavimo su kitomis 
ideaologinėmis organizacijomis, 
kur tai buvo Lietuvos ar lietuvių 
išeivijos bendrieji reikalai. San
dara, vadovaudamasi susitarimo 
principu, jungtinai su katalikais, 
sušaukia didingą seimą 1918 m. 
kovo 13 d., New Yorke su tikslu 
apspręsti, kaip padėti Lietuvai, 
pasiskelbusiai nepriklausomai 
valdytis. Gaila, kad kviečiami 
socialistai atsisakė dalyvauti.

Šiam suvažiavimui -- Seimui 
laikas buvo palankus ir visuo
menės nuotaikos aukštai pakilu
sios. Mat, karas ėjo jau Į pa
baigą sąjungininkų naudai, o mū
sų gimtasis kraštas jau buvo 
pasiskelbęs nepriklausoma val
stybė, nors tada dar tik popie-

Kiti rašo:
JEI BŪTI} 
NUOŠIRDUS...
"Lietuvos Pajūrio" naujame 

numeryje apie Chruščiovo dvi
veidiškumą taip rašoma:

"Mūsų mylimas Staline! Di
dysis vade, genijau ir mokyto
jau!". Taip pradėjo savo kalbą 
Nikita Chruščiovas 19-tame ko
munistų partijos kongrese 1949 
m., kai jam Stalinas patikėjo 
partijos sekretoriaus postą. Tuo
met Chruščiovas buvo pats išti
kimiausias Stalino batlaižys, jo 
kruvino rėžimo egzekutorius ir 
organizatorius. Pataikaudamas 
Stalinui, jis skundė ir išdavi
nėjo savo draugus NKVD genoci
do ekpertui, Ivanui Serovui.

Pačius kruviniausius nusikal
timus Chruščiovas padarė Uk
rainoje, kur jĮ Stalinas buvo pa
siuntęs malšinti prie savo žemės 
prisirišusių ir jos nenorinčių 
išsižadėti valstiečių. Užsivilkęs 
ukrainiečių tautiniais drabužiais 
ir dėvėdamas plokščią medžia
ginę kepurę, jis siautėjo po vi
są Ukrainą. Jo Įsakymu ne tūks
tančiai, bet milijonai ukrainiečių 
buvo areštuoti ir sulikviduoti Si
bire.

1939 m. Kieve tūlas vyras, dė
vėdamas geležinkeliečių unifor
mą, metė bombą Į vagono skyrių, 
kuriuo važiavo Chruščiovas. Du 
komisarai buvo užmušti, o ne
didelis randas Chruščiovo pano
sėj dar ir šiandien primena, kaip 
ukrainiečių tauta norėjo atsiskai
tyti su raudonuoju Eichmanu.

Tat labai teko nustebti, kai 
neseniai Įvykusiame komunistų 
partijos kongrese Chruščiovas 
iškoneveikėjo savo "didĮjĮ moky
toją." Kongrese, dideliam daly
vių susijaudinimui, jis savo bu
vus} "genijų genijų" apibudino 
kaip paprastą žmogžudį -- ban
ditą, turintį ant savo sąžinės 
milijonus nekaltų žmonių gyvy
bių. Įsikarščiavęs Chruščiovas 
reikalavo nedelsiant iškraustyti 
Stalino mumiją iš mauzoliejaus 
ir ją užkasti Kremliaus mūrų 
pasienyje. Ta pačia proga jis iš
vardino ir būsfmuosius mirties 
kandidatus: Molotovą, Kaganovi- 
čių, Malenkovą, Bulganiną, Vo- 
rošilovą... Senas bolševikų dės
nis -- jėgos praradimas lygus 
gyvybės praradimui -- atrodo 
vėl galioja. Opozicija pas sovie
tus visuomet likviduojama nu
sikaltimų priekabiu. Ir tai visai 
nesvarbu ar nusikaltimai iš tik
rųjų padaryti ar sufabrikuoti. Nes 
jei Chruščiovas tikrai norėtų nu- 

riuje. Taigi visus tikrus lietuvius 
tada buvo apėmęs net dvigubas 
džiaugsmas, kėliąs nepaprastą 
entuziazmą.

Tada, palankiose sąlygose, su
važiavo apie 1200 dalyvių iš dau
gybės draugijų. Tai buvo tikrai 
gausi reprezentacija ir reikš
mingas atsiliepimas.

Sis seimas buvo tikrai darbin
gas ir sėkmingas. Vienas iš 
reikšmingųjų nutarimų buvo 
Įkūrimas Egzekutyvio Komiteto, 
VVashingtone, D. C. diplomati
niu keliu padėti Lietuvai, kovo
jančiai už savo nepriklausomy
bės gyvybę. Į ŠĮ Komitetą iš 
Sandaros buvo paskirtas Dr. M.
J. Vinikas, nuoširdus patrio
tas ir visuomenininkas, miręs 
1961 m., ir Dr. J. J. Bielskis, 
dabartinis Lietuvos garbės kon
sulas Los Angeles, Calif.

Jų pareigos buvo itin sunkios 
ir uždaviniai dideli. Reikia tik
Įsivaizduoti, juk lietuvių tauta 
buvusi pavergta per 120 metų, 
buvo beveik visai užmiršta. 
Ypač šis kraštas apie ją nieko 
nežinojo, o čia ji siekia būti 
nepriklausoma valstybe.

Taigi tiems vyrams reikėjo, 
taip sakant, pradėti iš nieko. 
Supažindinti valstybės pareigū
nus, Kongreso narius ir kitus su 
lietuvių tauta, jos istorija ir sie
kius nepriklausomai gyventi, už- 
megsti pažintis, ieškoti palanku
mo ir draugų, ruošti dirvą 
jos pripažinimui. Jų pasišven
timas, ryžtas ir sugebėjimai 
pagaliau buvo apsivainikuota pil
nu Lietuvos valstybės pripaži
nimu 1922 m. liepos 22.

Taigi šis seimas pasiliks isto
riniu nepaprastu Įvykiu, aukštoje 
pagarboje, kaip daug ir reikš
mingai prisidėjęs prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo ir nepriklau
somybės išlaikymo pastagų.

Kitame numeryje pabaiga: Į- 
SIKURIA AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA.

LIETUVOS MOKSLEIVIAI TARP...
(Atkelta iš 1 psl.)

Vadovėlyje daromos nuolaidos 
buržuaziniam objektyvizmui, ja
me pasireiškia praeities ideali
zavimas. Per daug skiriama 
vietos kunigaikščių ir jų veiklos 
aprašymui, pakankamai neišryš
kinant liaudies masių vaidmens.

Knyga parašyta be reikiamo 
ryšio su kitų TSRS tautų ir pir
moje eilėje rusų tautos išsiva
davimo kovų istorija. Vadovėlyje 
iškreiptai parodoma 1905 - 1907 
m. revoliucijos eiga Lietuvoje, Į 
pirmą planą iškeliamas ne agra
rinis klausimas ir kova už pro
letariato hegemoniją buržuazinė
je - demokratinėje revoliucijoje, 
o nacionalinis klausimas, vi
siškai nekalbama apie lenininę 
partijos taktiką buržuazinėje de
mokratinėje revoliucijoje.

Neatskleistas bolševikų lozun
gas apie nacijų apsisprendimo 
teisę, jis iš esmės suvedamas 
Į nacionalinĮ apsisprendimą ir 
nacijų atsiskyrimą. Vadovėlio 
dalyje, skirtoje socializmo lai
kotarpiui, pasigendama ryškaus 
Lietuvos darbo žmonių kovos už 
socializmą ir komunizmą, Ta- 

bausti nusikaltėlius, tai ir jis 
pats save turėtų prisistatyti val
stybės prokurorui ir egzekuto
riui.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|Eji/ Of mokame už boniį 
W4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės

CK L\z"lv 
1447 So. 4Sth Court, Cicerą SO. III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

Blshop 2-1397

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MinUirCT MAISTO ir LIKERIŲ 
ITIIUvvlOI KRAUTUVĘ

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

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. MARTEL 3 star Cognac .... 5th 5.39
2. WHITE H0RSE SCOTCH

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

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

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

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

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

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

didelis pasirinkimas!

rybų Lietuvos ekonomikos ir kul
tūros suklestėjimo vaizdo."

Taigi, tik žiūrėkite, kiek daug 
klaidų padaryta. O tą vadovėli 
Vakaruose gyveną ir vartę mūsų 
mokytojai, negalėjo ir taip at
sistebėti, kaip viskas iškraipyta 
ir komunistiniais melais per
sunkta.

Suvažiavime daug dėmesio 
skirta, kad moksleiviai daugiau ir 
geriau mokytųsi rusų kalbos, štai 
kaip apie tai buvo kalbėta:
„ Gerinant internacionalinĮ auk
lėjimą mokyklose, reikia nuolat 
stiprinti dėmesĮ rusų kalbos mo
kymui, Šiandien kiekvienam aiš
ku, kad rusų kalbos mokymasis 
turi teigiamą reikšmę, nes tai 
padeda stiprinti mūsų šalies tau
tų ryšius ir savitarpio bendra
darbiavimą ūkinėje ir kultūrinė
je statyboje. Kiekvienos mokyk
los garbės reikalas -- pasiekti, 
kad baigę mokyklą moksleiviai 
gerai mokėtų rusų kalbą.

Rusų kalbos mokėjimas suda
ro geresnes galimybes bendrau
ti su broliškų respublikų moks
leiviais, geriau pažinti visų ta
rybinių tautų kultūros lobyną, 
o tai labai svarbu auklėjant moks
leivius tautų draugystės dvasia/

Suvažiavime taip pat reikalau
ta, kad visi moksleiviai būtų 
suvaryti Į komjaunimą ir ten jie 
pilnai pasiduotų komjaunimo auk
lėjimo programai.
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PRANAS BASTYS
Nuotraukos J. Pilipavičiaus

J. Pilipavičiaus nuotrauka

Mano gyvenimas buvo nelengvasDAGYS

DAGYS

IšmaldautojasPavasario darbai ir vargai DAGYSDAGYS

Iš šalies stebint, numanu, kad 
tokių žmoniųbuvimas mūsų bend
ruomenėj buvo nepaprastai nau
dingas. Pradžioje tik per juos

Pavasario džiaugsmai

{manomiau tebuvo galima už- 
megsti ir palaikyti pradinius ry
šius už tėvynės ribų.

Tačiau naujoj aplinkumoj 
nebūna taip paprasta Jsipilietinti. 
Pirmiausia reikia apie save mo
kėti susidaryti palankią opiniją 
ir kuo nors įrodyti, kad tu esi 
ko nors vertas. Kitaip sakant, 
reikia praeiti pro kritikos ug
nį, kuri kartais būna gana karš
ta. Tik kai savo sugebėjimais 
ir darbais prideramai mokame 
reikštis, tai tuo pačiu atkreipia
mas stebinčių dėmesys ir susi
laukiama vertinimo.

Antrojo pasaulinio karo pasė
koje išsisklaidžiusių po platųjį 
pasauli mūsų tautiečių pasiskir
stymas profesijomis labai įvai
rus. Nemaža rasimepuikiai pasi
ruošusių ir mokančių dirbti savo 
profesinĮ darbą, tačiau jie ne visi 
gali būt lygiai naujose gyvenimo 
sąlygos suprantami.

Gretinant išsimokslinusius ad
vokatą, gydytoją ir menininką, 
pastebėsime, kad iš tos trejukės 
bene labiausiai bus suprantamas

Kas domisi daina, muzika, ta
pyba bei skulptūra, lengvai ga
lėjo pastebėti, kad lietuviai me
no srityje yra pasiekę nemažų 
laimėjimų. Menininkas tremties 
gyvenime pasidarė gana judrus 
mūsų tautos reprezentantas. O 
tai labai svarbu, nes pasitraukę 
nuo besiartinančio okupanto l

vakarus, tuojau pat pajutome, 
vos tik peržengus sieną, kokią 
tai nežinomybę. Svetima kalba, 
papročiai ir aplinkuma darė sle
gianti IspūdJ. Vietiniai žmonės, 
stebėdami pro šalj praeinančius 
ar pravažiuojančius, apipildavo 
klausimais, j kuriuos nevisi mo
kėjome pakankamai gerai atsa
kyti.

Didžiausia kliūtimi, artimes
nio vieni kitų pažinimo, buvo 
sutikimas skirtingos kalbos, ku
rios nemokėdami, irpriegeriau- 
sių norų, negalėjome perduoti 
savo tuo momentu dvasinių išgy
venimų bei patirties.

Viskas, rodos, taip paprasta, 
bet kai liežuvis atsisako savo 
šeimininkui tarnauti, nieko dau
giau nebelieka, tik tylėti. Taipgi 
matėme, kad tų, kurių liežuvis 
dar anksčiau buvo pratinamas 
vartoti svetimos kalbos žodžius, 
jiems viskas ėjo pakankamai 
sklandžiai. Reiškia, su svetimos 
kalbos mokėjimu jie nugalėjo pa
čią didžiausią kliūti, skiriančią 
tautas vieną nuo kitos.

Skulptoriaus Dagio parodą aplankius

do statulai vargu ar beįmanoma 
būtų buvę rasti. Tikrai poetiš
ka. Taip, rodos, ir matai tą rais
tą, liūną ir dumblą, kuriame tas 
medis, neturėdamas tinkamų 
sąlygų, tik per dideles savo pas
tangas galėjo išaugti, žaliuoti ir 
atkreipti menininko dėmes}, 
kuris j{, dėl jo ypatingo išau
gimo, rado tinkamu panaudoti 
grožio įkūnijimui.

Dažnai praeina daug laiko, kol 
surandama forma, žiūrovui nu
sakanti suprantamą kūrinio turi
nį ir grož{. Meno kūrinyje,, ko
kiai krypčiai jis bepriklausytų, 
turi būti idėja ir turinys, kuriai 
pašalietis susižavėtų.

Skulptorius Dagys kaip tik su
teikė visą tai šiam savo kūriniui

menininkas, nes jis moka kalbė
ti tokia kalba, kurią supranta 
visos tautos. Menininkas savo 
sugebėjimais ir darbais veikiau 
visuomenės bus pastebėtas ir 
{vertintas, negu teisininkas, pe
dagogas ar kitos kurios pro
fesijos asmuo. Todėl jo kūri- 
binei mūzai reikštis kelio nie
kas negali pastoti. Jinai nei lai
ko, nei erdvės nėra varžoma. 
Jai atviros visos durys { žmo
nių širdis.

Dažnais atvejais menininkas 
visiškai svetimoj aplinkumoj gy
vendamas prigyja, būna supran
tamas ir gražiai vertinamas.

Nereikia toli eiti. Imkime, kad 
ir mūsų menininkus. Daugelis jų 
savo darbais, išstatytais {vai
riose meno parodose, yra su
silaukę pelnytai palankių atsi
liepimų. Ne vienas šiandien turi 
{siruošęs meno studijas, kurios 
gimsta jų meno kūriniai.

Tokios kilo mintys aplankius 
skulptoriaus Dagio meno parodą 
Toronte W &W galerijoj. Apžvel
gus visumą jo kūrinių, kurie su
darė apie 80 atskirų pavadini
mų, žmogų vertė pagalvoti: iš 
kur plaukė toji energija ir ėmė
si laikas tokiai gausybei {vairių 
temų medyje apipavidalinti?

Atsakymą {taip statomą klau
simą galėjo duoti ne kas kitas, 
o tik pats menininkas. Tikriausiai 
savaitgalių laisvalaikio tiems 
visiems darbams niekuomet ne
būtų pakakę. Anot skulptoriaus 
Dagio, kol grožis pakyla iš 
dumblų, turi praeiti tam tikras 
laikas.

Tas jo pasakymas, ir tuo pačiu 
pavadinimu medžio statula, sukė
lė daug vaizdų. Tinkamesnio var-

ir davė sparnus, kuriais jis ga
lėtų skristi Į Parnasą.

Visai kitaip skulptorius Dagys 
pavaizduoja sunkiai l gyvenimą 
prasiskinančių žmonių kelią. Šią 
savo apvalaus medžio statulą jis 
pavadino: "Mano gyvenimas buvo 
nelengvas”. Iš pirmo žvilgsnio 
veide pamatome sukauptą skaus
mą, didelius išgyvenimus ir nuo
vargi grumiantis su kieta gyve
nimo realybe.

Tas skulptūros kūrinys iš
reiškia ir mūsų visų padorių 
tėvynainių liūdesį netekus tėvy
nės. Jeigu tai imsime visos mū
sų tautos požiūriu, galėsime jos 
istoriją ir likimą suvesti Į ke
letą prasmingų žodžių, kurie tik
riausiai atitiks nūdienės okupa
cijos sunkumus. O tie žodžiai

ir bus labai panašūs l skulpto
riaus Dagio žodžius, parašytus 
statulos papėdėje.

Kai menininkas paliečia labai 
jautrų reikalą ir mėgina mus su
artinti su pačia gyvenimo tikro
ve, kuri yra ištikusi, mums yra 
nepaprastai brangintinas.

Vėl kitas, labai artimas mūsų 
sielai, yra "Išmaldautojas". Jo 
akys primerktos, lūpos sučiaup
tos, galva stačiai pakelta { aukš
tybes, i tą galingąjį Praamžių, 
kurio malonių laukiama. Ir tikrai, 
taip yra, kai žmonės pamiršta, 
apleidžia ar skriaudžia, didžiau- 
siojoje nelaimėje daugiau nieko 
nebelieka daryti, o tik pakilti 
mintimis aukščiau ir laukti pa
galbos.

Nemaža darbo skulptoriaus 
Dagio {dėta statuloje "Ar tu myli 
mane". Tai moteris, kuri ne 
kitų, bet pati savęs mėgina klaus
ti ir nežinia kieno laukia at
sakymo. Pro šią, gražiai api
pavidalintą medžio figūrą, tikiu, 
nė vienas nepraėjo užmerkęs a- 
kis.
' Negalima būtų praeiti pro šalį 
nepadarius vieną kitą pastabą 
apie reljefus, t. y. plokščiame, 
medyje drožinius. Didžiausias 
tos rūšies darbas bene bus "Pa
bėgėliai", kuris prieš keletą me
tų, atsimenu, buvo išstatytas Šat-

Skulptorius Jokūbas Dagys, gimęs 1905 m. Biržų apskr., 1932 m. baigė Kauno meno mokyklą ir, iki 
pasitraukimo { Vakarus, Lietuvoje dėstė gimnazijose meno dalykus. Pirmą kartą su savo skulptūros 
kūriniais dalyvavo 1935 m. Kauno meno parodoje. Apsigyvenęs Kanadoje {stojo { Kanados skulptorių 
sąjungą ir dažnai dalyvauja jų ruošiamose parodose. Nuotraukoje skulptorius Dagys prie savo kūrinių 
W & W galerijoje.

rijos tunto skaučių Kanados Tau
tinėje Parodoje, lietuvių pavil
jone. W & W galerijoj matėme 
išstatytą tik to kūrinio nuotrau- 
kc|

Kiti didesnieji Dagio drožiniai 
medyje "Lietuviška sodyba", 
"Pavasario džiaugsmai", Pava
sario darbai ir vargai", "Tai 
Kanada" ir "Naujos kultūros atė
jimas", yra išskirtini iš dauge
lio kitų tos rūšies darbų. Mūsų 
dvasiai pirmieji trys darbai la
bai artimi, nes juose mes ran
dame lietuvi ūkininką, artoją ir 
besidžiaugianti kartu su atbudu
sią pavasario gamta. Drožiniuose 
naujos kultūros atėjimas, ir tai 
Kanada, skulptorius Dagys visai 
pilnai ir vykusiai tas idėjas iš
vystė, suteikdamas joms rimtą 
ir suprantamą turini.

Ne vien tik medis. Parodoje žy
mią vietą užėmė gipso ir metalo 
darbai. Paminėtini Napoleonas 
prie Maskvos, Pirmoji medžiok
lė, Laikas atsigaivinti. Pasi
ruošęs kovoti. Agitatorius ir kt.

Įsidėmėtiną įspūdį paliko Agi
tatorius, kuris yra vienas nau
jausių Dagio darbų. Realiam gy
venime tokio tipo turbūt niekuo
met nesutiksime, nes pernelyg 
yra sumodernintas. Tačiau ga-

(Nukelta Į 6 psl.)
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Tai KanadaDAGYS

SKULPTORIAUS DAGIO PARODA APLANKIUS
(Atkelta iš 5 psl.)

Įima pastebėti, kad kūrėjo esa
ma gero psichologo, mokančio 
pagauti smulkias akimirkas ir tuo 
pačiu suteikti kūriniui daugiau 
dvasios. Kiek ilgiau įsižiūrė
jus, belieka tik laukti, kada toji 
sumoderninta agitatoriaus figūra 
ims kalbėti.

Skulptorius Dagys mums patei
kia techniškai išbaigtas formas, 
suteikdamas kūriniui, tarytum, 
daugiau sielos. Jo vėlesniuose 
kūriniuose jaučiama tendencija 
vis labiau atsipalaiduoti realiz
mo varžtų ir mėginimas ją į- 
vilkti J kitas, pagal laiko reika
lavimus formas. Tačiau, kaip 
pats žmogus, taip lygiai ir jo pa
žiūros Į išorės pasaulį, kad ir 
nežymiai, bet keičiasi. Kad ir 
kaip bebūtum užkietėjęs ir nusi
stovėjęs laikytis senų tradicijų, 
bet laikas, kaip vanduo tekėda
mas, griauja, ardo ir palieka 
savo pėdsakus. Taip ir kūrybai 
laikas pagimdo naujas formas, 
kad jinai nesustingtų.

Formos atžvilgiu skulptorius 
Dagys, reikėtų pripažinti, yra 
daugiau savitas. Jis dėl išlai
kymo formos neaukoja pačios 
idėjos. I klausimą kas yra menas 
ir kas yra menas šiandien, jis 

DAGYS Grožis kyla iš dumblų

pats duoda ir atsakymą. Menas 
nėra koks tai ypatingas mokslas 
ar filosofija, bet kūrinys apie 
kurį galima pasakyti -- man pa
tinka arba ne. Tikras menas turi 
turėti šiuos pagrindinius ele
mentus: idėją, kompoziciją spal
vų ir menininko nusiteikimą.

Dagys abstraktą jį meną, ne
turintį šių elementų, kaip meną 
visiškai nepripažįsta.

Skulptorius Dagys, kuris eilę 
metų pasišventusiai yra atsida
vęs vien tik menui, savo dar
bais spėjo giliau įsišaknyti ka
nadiečių visuomenėje. Jo trys 
didelės, statulos turinčios apie 
6 pėdas, puošia šv. Monikos baž
nyčią Toronte. O kur visa eilė 
pavienių asmenų, teigiamai 
įvertinusių menininką ir įsigiju
sių savo namų papuošimui jo 
kūrinių. Ypatingai būtų gražu, 
kad ir lietuviai atkreiptų daugiau 
dėmesio menui ir jį paremtų. 
Vietoje visokių brangių kristali
nių vazų, ar negalėtume surasti 
daug mielesnių mūsų sielai dova
nų, kurios savyje turi idėją ir 
turinį.

Pažymėtina, kad skulptorius 
Dagys jau nuo 1954 metų atsi
davęs tik menui. Jis yra Ka
nados Skulptorių Sąjungos narys.

Dažnai kartu su kanadiečiais da- 
lybauja jų ruošiamose meno pa
rodose.

Šiai, kūrinių gausumu meno 
parodai patalpos gal kiek buvo ir 
per ankštos, nes jautėsi lyg tam 
tikras perkrovimas. Tačiautaine 
kiek nemažino parodoje išsta
tytų kūrinių vertės.

GALVOSŪKIO N r. 3 
SPRENDIMAS

1. Lango perskyrimas yra 
aukščiau. 2. Ant bonkos yra 
užklijuota etiketė. 3. Dešinėje 
naktinio staliuko yra brūkš
nys. 4. Pižamos kišenės baltas 
atlapas yra platesnis. 5. Ant
klodėje yra raukšlė. 6. Moters 
marškinių dešinysis antpetis 
turi kraštą. 7. Virš sieninės 
lempos yra elektros laidas.

SPORTAS
LITUANICA ĮVEIK® 

MAROONS
Sausio 7 d. prasidėjusiose 

salės futbolo (Indoor Soc- 
cer) pirmenybėse Lituani- 
cos (Liths) futbolininkai 
nugalėjo 1961 m. salės pir
menybių I divizijos ir 1961 
m. lauko pirmenybių ”ma- 
jor” divizijos meisterį — 
italų Maroons komandą 2:1.

Chicago Avenue Armory 
patalpose apie 2,0000 žmo
nių stebėjo šį susitikimą, 
kuris nors ir nebuvo labai 
Įdomus, tačiau maloniai pra
džiuginęs lietuvius žiūro
vus, nesitikėjusius pergalės.

šiose rungtynėse italai 
pirmieji padarė 1:0 ir tokia 
pasekmė išliko iki antrojo 
kėlinio 4-tos minutės, kada
H. Jenigas iš baudos tolimu 
šūviu išlygino. Po kelių mi
nučių V. Palčiauskas irgi 
iš tolo Įrėžė žemą kampą, 
fiksuodamas 2:1. Tokia pa
sekmė išliko iki baigminio 
švilpuko.

Lietuvių komandą atsto
vavo: A. Jurkšaitis, J. žu-

KAVA IR JOS MĖGĖJAI
Kava yra skubančiųjų žmonių 

malonus gėrimas,gydytojų pagel- 
bininkė ir žmogaus dvasios ir 
kūno lygsvaros balansuotoja.

Sakoma, kad kava privalo būti 
karšta kaip pragaras, juoda kaip 
velnias, skaidri kaip angelas ir 
saldi kaip meilė. Ši prasminga 
minties reikšmė yra apgaubusi 
kantrybėje ir santurume pa
skendusių diplomatų darbą.

Didieji pirkliai kietas konku
rencijos rungtines švelnina juo
dos kavos puoduku. Taurieji me
nininkai kūrybinio įkvėpimo galią 
gaivina skaidrios kavos lašeliu. 
Kavą geria visi tie žmonės, 
kurie nori sužadinti savo dvasios 
akimirkos padarinius,kurie vė
liau išryškėja aiškiais pavyda-

kauskas, J. Kaunas, H. Ga
vėnia, V. Palčiauskas, H. 
Jenigas, R. Jenigas, M. Mc 
Cluskey. Salės futbole ko
mandą sudaro ne 11, bet 7 
žaidėjai ir nedaugiau kaip 
2 atsarginiai.

ši pergalė lietuviams da
vė 2 taškus, kurių ateityje 
labai reikės, norint išlikti 
”major” divizijoje, čia žai
džia 8 geriausios Chicagos 
komandos iš kurių dvi pa
skutinės lentelėje turės ap
leisti šią diviziją.

Dabar rungtynės vyks 
kiekvieną sekmadienį toje 
pačioje vietoje. Sausio mėn. 
14 d., 2:40 vai. lietuviai žais 
prieš Hansos vienetą. To
liau jų laukia susitikimai su 
Eagles, Treen — Whites, 
Schtvaben, Slovaks ir Lions. 
šios komandos savo pajėgu
mu yra žinomos visoje Ame
rikoje, kai kurios iš jų yra 
buvusios JAV taurių finale.

Įdomu paminėti, kad kai 
kurios komandos (Eagles, 
Marrons, Slovaks ir kitos) 
žaidžia su samdytais žaidė
jais, todėl jų padėtis yra 
žymiai geresnė negu tų, ku
rie negali ar nenori to da
ryti.

Sekmadienį prasidėjęs sa
lės futbolo sezonas yra 12- 
tas iš eilės Chicagoje. Chi
cagos pavyzdžiu pasekė ir 
kiti miestai, taip kad salės 
futbolas po truputį plečiasi 
visoje Amerikoje. Salės fut
bolo taisyklės šiek tiek ski
nasi nuo lauko futbolo ir 
žiūrovai čia neturi progos 
n'uobodžiauti. Edv. š. 

lais ir. žmogui atneša vidinę dva
sios ramybę. Bet didelė dalis 
žmonių ją geria, kaip kasdie
ninį ir įprastą gėrimą.

Todėl netenka stebėtis, jei 
rimtas gydytojas, po sunkios 
operacijos ir sudėtingos diagno
zės, savo nervus ramina stip
rios kavos puoduku, kad sugra
žintų savo dvasios ir kūno lygs
varą į normalią būklę. Apie tą 
nuostabų ir malonų gėrimą įdo
mias mintis patiekia Dr. med. 
Kari Georg. Jis kalba ne apie 
to aromatinio gėrimo teikiamą 
žmogaus viduje laikiną malonu
mą, bet gvildena šį klausimą pa
gal žmogaus sveikatos požiūrį. 
Anot jo, jei žmogus neturi įtar
tinų ligos simptomų, kurie ka
vos pagrindinės medžiagos -- 
kafeino gali būti dar labiau 
sustiprinti, tai tokiam žmogui 
kavos vartojimas yra patarti
nas.

Kafeinas veikia trikinančiai 
vegetatyvinę nervų sistemą, ku
ri nežinomas funkcijas žmogaus 
kūne atlieka. Perdidelis kavos 
vartojimas gali būti sukrikdi- 
mo priežastimi: nemigo, rėmens 
ir bendras žmogaus kūne ra
mybės praradimas. Bet nežiū
riam į tai, šių dienų medicinos 
mokslas pripažįsta, kad kava vis 
dėlto yra svarbi žmogaus savi
jautos pagelbininkė.

Nedeginta kava gaunama iš šių 
kraštų: Vidurio ir Pietų Ameri
kos, Afrikos, Indijos ir daugelio 
pusiaujo salų. Rinkai patiekiama 
kava savo grūduose turi vandens, 
azoto, kafeino, riebalų, cukraus, 
rūgščių ir medienos.

Deginimo arba paruošimo 
proceso metu šitos sudėtinės 
medžiagos keičiasi. Tačiau 
kafeinas lieka nepaliestas. Taip 
pat išsilaiko pagrindinės kavos 
savybės: kvapas ir skonis, kurie 
yra neatskiriami geros kavos 
palydovai.

Geras deginimas pažadina ka
vos aromatą. Taip pat kruopš
tus kavos paruošimas ją vartoti 
gali pakelti jos aromatą ir jo 
rezultato pastovumą.

Smulkus kavos grūdelių su- 
malimas mažina aromato patva
rumą.Ilgoje karšto vandens įta
koje iš kavos miltelių išsiski
ria kafeinas ir išsilaiko aukš
čiausio pajėgumo laipsnyje. Kal
bingas vanduo tačiau trukdo 
šią išeigą ir neleidžia pakan
kamai gerai išsiskirti kafei- 
nui.

Iš ryto kava -- savijautos ža
dintoja. Daugelis kavos vartoto
jų, kafeinas ir jos paruošimo 
procese gautas aromatos ir iš 
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medžiagų išsiskyrę substancijps 
gaivinančiai veikia į nervų siste
mą, o ypatingai į galvos sme
genis ir nervus, kurie nepriklau
so nuo žmogaus valios (vege- 
taviniai) ir raumenis. Taip pat 
sužadina didžiųjų smagenų plė
vę ir minties išreiškimas daro
si stipresnis. Galvojimo veikimo 
veržlumas darosi pastabesnis. 
Mintis ir vaizduotė tampa akyles- 
nė. Nuovargio jausmas pranyks
ta. Nemiga sutrumpinama. Todėl 
su malonumu iš ryto daugelis 
pietų kraštų gyventojų geria puo
duką juodos kavos.

Po gerų pietų, kai virškinimo 
metu į vidurius suplūsta krau
jas ir kai tikrai apima dvasios 
tingumas, juodos kavos puodukas 
atgaivina ir pažadina veiklumą.

Maloniai kava atgaivina nuo 
šalčio ir karščio. Ji skatina 
odos prakaitavimą ir šlapumo 
išskirimą. Kad smagenyse vyk
tų geresnė kraujo apykaita, 
patartina vartoti kavą, kuri kar
tais pašalina ir galvos skaudė
jimą. Apsinuodyjimo atveju, nuo 
alkoholio, narkotikų ir nuo įvai
rių miego miltelių, patartina var
toti kavą. Rekomenduoja taip pat 
vieną puoduką kavos vartoti kaip 
vaistus tiems žmonėms, kurie 
turi žemą kraujo spaudimą. Be 
to kavos antraeiliai produktai 
žadina apetitą.

Galutinoje išvadoje, dr. med. 
Kari Georg sako, kad kava yra 
geradarė, jeigu jos vartojimas 
neišvirsta besaikiu gėrimu. Ir 
pagaliau, kavos gėrėjai, kurie 
gausiai pilia pieną ar saldžią 
grietinėlę į kavą turi atminti, 
kad pienas ar grietinė didelę da
lį kafeino išjungia iš aktyvios 
veiklos. Cukraus vartojimas, ka
vos ir kafeino cheminio sąsto 
nekeičia.

J. ANDRAŠIŪNAS

ADENAUERIS PAVERG
TŲJŲ SEIMUI

Vokieti jo3 kancleris K. 
Adenaueris savo atsakymo 
telegramoje į Pavergtųjų 
Seimo pirmininko Naujųjų 
metų sveikinimą pareiškia, 
kad 1962 metais savo pa
reiga ir uždaviniu laikys 
"saugoti laisvųjų laisvę ir 
taiką ir nenuilstamai kovo
ti, kad būtų pritaikyta ap
sisprendimo teisė ir tiems 
Europos žmonėms, kuris 
šiandien turi vilkti svetimų
jų priespaudą”.

• Lenkija iš Varšuvos iš
varė prancūzų laikraščio 
”Le Monde ’ korespondentą 
Jean Wetz.
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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 NEOLITUANĮĮ ORKESTRAS
BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI DIRVOJE, SPAUDOS 
KIOSKE, PAS ČIURLIONIEČIUS IR PRIE ĮĖJIMO.
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PRADŽIA 7 VAL. VAK.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Kiekvieną koncertą už 
Lietuvos ribų Čiurlionio 
ansamblis pabaigia tradici
ne daina — Namo! Ja pa
baigs ir Clevelando publikai 
skiriamame 680-tame kon
certe šį šeštadienį, sausio 
mėn. 13 d. Naujos parapi
jos salėje. Bet tai bus bene 
vienintelė dainaTlikusi iš se
nųjų ansamblio dainų lo
byno.

Muzikas Alfonsas Mikuls
kis yra suharmonizavęs vi
są eilę naujų liaudies dai
nų, kurias labai šiltai pri
ėmė Detroito, Toronto ir 
Hamiltono miestų lietuviai 
prieškalėdinėje ansamb 1 i o 
koncertų serijoje. Dabar 
jas išgirsti ir įvertinti tu
rės progos ir clevelandiečiah

Grupė šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinių Clevelande išpildo 
eglutės parengimą.

• Sausio 20 d. Uošvės, B. 
Sruogos 3 v. komedijos, 
premjeroje žengia viešu
mon pirmutinė vaidybinė ir 
techniškoji sudėtis. Vaidi
na: O. Kalvaitienė, A. Ka- 
zėnienė, I. Stasaitė, J. Kal
vaitis, A. Pautienis, A. Va
siliauskas ir J. Vencius. Pa
statymas, režisūra ir deko
racijos — V. Matulionio, 
asistavimas — V. čečio, 
šviesos ir garsiniai efektai 
— J. Kalvaičio ir lietuvių 
kalbos (ne autoriaus, bet 
tiktai vaidintojų) priežiū
ra — VI. Braziulio.

• Pranešu mieliems lie
tuviams, kad perėmiau bu
vusią F. Klimaičio krautu
vę, žinomą Superior Self 
Service vardu, esančią 7031 
Superior Avė.

Krautuvėje didžiau s i a s 
pasirinkimas vietinio ir už
sieninio vyno, šampano, 
įvairių rūšių alaus ir vais
vandenių. šviežių vaisių ir 

daržovių žemiausiomis kai
nomis. Didesnius užsaky
mus pristatom į namus, 
šaukite telefonu: EXpress
1-8247.

Prašau ateiti ir įsitikinti. 
Viktoras Degutis

Išnuomojamas
keturių kambarių butas. 3 
aukštas. 6046 Superior Avė. 
$45.10 mėnesiui. Naujai de
koruotas. Skambinti telef.:

Parduodamas palikimas
Du plytiniai namai ant 

vieno sklypo. Vienas yra 2 
šeimų 6-6, kiekvienas bu
tas turi atskirą rūsį ir šil
tu vandeniu apšildomi.

Kitas vienos šeimos iš 5 
kambarių, apšildomas šiltu 
pučiamų oru. Du geri gara
žai. Teismo įkainuotojo 
įvertintas $37,000. Parduo-

tautinį šokį per kalėdinės
J. Garlos nuotrauka

Čiurlioniečiai...
(Atkelta iš 1 psl.)

Kai buvau atvykęs praeitą ru
denį muzikologijos reikalais Į 
Clevelandą ir svečiavausi pas A. 
Mikulskius, teko dalyvauti dvie
juose trumpuosepratimuose. An
sambliečiai susirinkę atrodė 
labai draugiški, savitarpyje su
sigyvenę, lyg vieno tėvo vaikai. 
Subrendusių, rimtų veidų būry
je, matėsi vos pražydusio gražu
tėlio jaunimo. Nuotaika pakili, 
šventiška -- prasideda pirmieji 
sezono pratimai, kurio metu 
turės atlikti eilę koncertų.

Po gražiai ir maloniai pra
skambėjusių mišraus choro ke- 
letos dainų, užtraukė vyrų 
choras J. Dambrausko "Gersim, 
broliai, uliavosim" nepaprastai 
skambiai ir įtikinančiai. Po to 
neiškentęs tuoj pat pasveikinau, 
tarp kito pareikšdamas, jog 
skamba kaip Jarovo kazokų cho
ras. Ir tikrai taip! Su šia daina, 
savo pildymu, intonacija, ekspre
sija, visiškai priartėja prie ka
zokų, pasaulinio garso choro. 
Panašiai skamba A. Mikulskio 
paruošta "Lopšinė".

Ir kai čiurlioniečių vadovas 
kada pasitrauks dėl nuovargio, 
aišku, choras nebeskambės mi- 
kulskiškai ir čiurlioniškai. Tai 
pavyzdys, kodėl išeivijoje čiur
lioniečiai su savo vadovu yra 
neįvertinamai brangūs grynai 
lietuviškos liaudiškos muzikos 
srityje.

Šeštadienį įvykstantis jų su
kaktuvinis koncertas duoda pro
gos nors dalinai savo atsilan
kymu koncertan juos pagerbti 
ir jų atsiektais vaisiais pasi
džiaugti. O taip pat ir meniš
kojo repertuaro pasiklausyti. 
O jei dar yra užsilikę pirmū
nai, jie turėtų būti Šia proga 
ypatingai pagerbti atskirai ir 
nuotraukoje įamžinti.

Pas A. Mikulskius mačiau, kiek 
daug iš savo veiklos turi su
kaupę muzikologinės medžiagos. 
Jau turi keletą didelių albumų 
sutvarkę, o jų būsią daug ir į- 
vairiomis kalbomis. Tą visą rin
kinį padovanojo Lietuvių Muziko
logijos Archyvui. Ir net pasi
ryžę testamente Įrašyti, kad jei 
šis rinkinys jiems mirus nebūtų 
dar perduotas L. M. A. kad 
testamento vykintojai tai pada
rytų. Už tai p. Mikulskiams pri
klauso didelis lietuviškas ačiū. 
Ateityje, tą sritį studijuojantieji 
galės matyti krūvoje sudėtą čiur
lioniečių veiklos faktiną medžia
gą. Kalbėtasi ir su eile veikliųjų 
ir atsakingųjų čiurlioniečių, kad 
ir jų, kaip čiurlioniečių archyvą 
prijungtų. Pažadėta tai padaryti. 
Ačiū jiems už tai. O ten daugy
bė adresų,nuotraukų, padėkų, do
vanų. Tai milžiniškas mūsų mu-

damas pigiau tos kainos. 
Geros pajamos.

Toje vietoje labai lengva 
išnuomoti. Dėl platesnių in
formacijų prašome skam
binti

East Shore Realty 
Juozas Mikonis — Realtor 
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

vadovaujamoji dramos studija

SAUSIO 20 DIENĄ,

LIETUVIŲ SALEJE

VAIDINA

UOŠVĘ-
Balio Sruogos 3 v. komedijos premjerą

Pastate ir režisuoja
VYTAUTAS MATULIONIS

PRADŽIA 6 VAL. VAK.

Bilietai — nuo $1.50 iki $3.00 — 
parduodami Dirvoje, Prekybos 
namuose ir sekmadieniais Šv. Jurgio 
parapijos spaudos kioske.

Po vaidinimo šokiai ir bufetas iki 
1 vai. no

DEGTUKAMS gaminti mašiną 
sugalvojo 1841 metais Chauncay 
VVarner. Ligi to laiko kiekvienas 
degtukui pagaliukas buvo žmo
gaus ranka piaunamas iš med
žio.

*
AUTOMOBILIŲ katastrofos 

dažniausia įvyksta, kaip statis- 

zikologinės medžiagos turtas. 
Taip pat šia proga reiškiu pa
dėką čiurlioniečiams už suteik
tas man dovanas, sveikinimus, 
linkėjimus, kada pas jus lankiaus.

Labai gaila, neteks asmeniniai 
taip svarbiame ir istoriniame 
koncerte dalyvauti. Todėl vadovą 
A. Mikulskį, O. Mikulskienę ir 
visus čiurlioniečius širdin
giausiai sveikinu. Linkiu visiems 
ištvermės, ryžto ir pasišventimo 
toliau tęsti tą šventą ir garbingą 
darbą mūsų tautos garbei. Ilgiau
sių metų!

tika parodo, neblogam orui, snie
gui lietui užėjus, ir važiuojant 
vingiuotu keliu, bet atvirkščiai, 
esant geram orui ir tiesiam ke
liui. Ir tai yra suprantama: 
tada žmogus važiuoja daug grei
čiau ir labai nerūpestingai.

♦
ŽMOGUS greitesnis už arklį. 

Tiesa, pirmoj mylioj arklys pra
lenks žmogų, bet ilgesnės dins- 
tancijos bėgimą laimės žmogus.

•
PASIVAIKŠČIOJIMAS ir valgis 

su saiku yra labai gera priemonė 
suplonėti. Bet ne vienas dakta
ras nepatars tokio pasivaikščio
jimo, kaip vienas vyras Kalifor
nijoje sugalvojo savo žmonai. Jo 
žmona svėrė 265 svarų ir todėl 
jos vyras kartą pasiūlė jai at
likti pasivaikščiojimo ekskursi
ją. Ją nuvedė nuo Kalifornijos 
šiaurės dalies ligi Meksikos ru- 
bežio. Ir tikrai, jo žmona su
plonėjo. Ji numetė 110 svarų

«
PERSIJOJE seniau vyrai ne

šiodavo sijonus, o moterys kel
nes.

*
STRADIVARIUS savo smui

kams dažniausia vartodavo eglės 
medį. Jis pats asmeniškai pasi
rinkdavo iš aukštumų Alpių kal
nuose, Šveicarijoje.

N.B.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2*4456
642 Nerti* Lau Dr. 

Clevelirt 24



KAS IR KUR?
• Dail. J. Paukštienė, gyve
nanti Chicagoje, Dirvos re
daktoriui B. Gaidžiūnui, su
laukus 50 metų, padarė di
delę staigmeną, per savo 
bičiulį St. Lazdinį, atsiųs
dama gražų, Lietuvos baž
nytkaimių temomis, alieji
nės tapybos paveikslą.
• Dr. Ant. Butkus, grįžęs iš 
ilgesnės kelionės po JAV ir 
Angliją, gavo vizą pastoviai 
apsigyventi JAV ir šiomis 
dienomis su šeima Naująją 
Zealandįją apleidžia. Į JAV 
atplauks apie vasario 12 d.
• Dr. G. Misevičius, psi-
chiatras ir neurologas, pa
skirtas Kankakee valstybi
nės ligoninės, turinčios 
4200 lovų, direktorium. Me
dicinos mokslus jis yra pra
dėjęs Vytauto Didžiojo Uni
versitete. o baigęs Vokieti-

ROSELANDO
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Gruodžio 30 d. Roselande, 

vienoje iš Chicagos koloni
jų, teko pasidžiaugti moks
leivių gražiu parengimu, 
kurį suruošė Roselando Li
tuanistinė Mokykla. Buvo 
suvaidinttas V. Frankienės 
dviejų veiksmų veikalėlis 
”Gyvi žaisliukai”.

Vaidinimą paruošė sce
nai L. Pačkienė, mokyklai 
padedanti kaip pagelbinė 
mokytoja, talkininkaujant 
visiems mokytojams.

Veikalėlyje Kalėdiniai ir 
tautiniai motyvai pynėsi į 
darnią pynę. Veikėjų buvo 
virš 30.

Po vaidinimo buvo dekla
macijos ir choras, kuris va
dovaujamas mokyklos ve
dėjo J. Plačo padainavo ke
letą dainelių. Po- vaidinimo 
buvo pagerbta vaidinimo 
autorė V. Frankienė, kuri 
šiai mokyklai yra davusi 
keturius scenos veikalus, 
statytus per eilę metų. Tė- 
vlį Komitetas, norėdamas 
autorei nors dalinai atsidė
koti, įteikė ”Mūsų Lietu
vos” prenumeratą. Tai gra
žus pavyzdys, kad suvaidin
tą veikalo autorius nėra pa
mirštamas, bet moraliai pa
skatinamas ir toliau su jau
nimu ir mokytojais bendra
darbiauti'.

Šventės užbaigimui darbš
čiosios mamytės, vadovau
jamos p. Petreikienės, pa
ruošė skaniii valgių vaiku
čiams ii* vakaro dalyviams. 
Nežiūrint blogo ir slidaus ta

Scenos vaizdelis iš Roselando lituanistinės mokyklos suruošto Viktora-Viktoravičius. 
kalėdinės eglutės parengimo. Bronė Balaitytė

joje, Tuebingene.
Toje pačioje ligoninėje 

dar dirba ir kiti lietuviai 
g y d ytojai: Kančauskienė, 
Poškus ir Zubrickas.
• L. Garbačiauskas, iš To
ronto, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė 5.00 auką.
• Kostas Januška, iš Chi- 
eagos, mokėdamas už Dir
vą, užsakė laikraštį ir ki
tiems dviems savo artimie
siems.
• P. Dzekonskas, iš Detroit 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• J. Satkus, iš St. Catha- 
rines, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Kalėdų senelis pas Detroito vaikučius. J. Gaižučio nuotraukos

vakarą kelio, atsilankė ne 
vien tėveliai, bet ir svečių 
iš toliau. Vaidinimą žiūrėjo 
ir seserys mokytojos Kazi- 
mierietės, parapijos kunigii 
atstovas kun. J. Panavas, Į 
parengimą atvyko ir buvusi 
ilgametė tos mokyklos ve
dėja Bronė Balšaitytė, Dr. 
Jaras su žmona iš High- 
land, Indiana, Koncevius su 
žmona, čiagimiai lietuviai, 
leidžiantieji savo dvi duk
reles lituanistikos mokytis. 
Svečių tarpe matėsi ir se
nosios išeivijos žmonių, jų 
tarpe Roselando veikėjai 
Rubinas ir Bubelis. A. L. 
Bendruomenės vietos apy
linkę atstovavo veiklusis vi-

Detroito lituanistinės mokyklos mokiniai kalėdinės eglutės parengime suvaidino J. Radvilos kalėdini 
vaizdeli "Nuotykis nykštukų karalystėje". Nuotraukoje jaunieji aktoriai. Iš kairės: Asta Banionytė, 
Jonas Kundrotas, Antanas Paškus, Algis Rėklys, Vytautas Rėklys, Viola Reklytė, Regina Garliauskaitė, 
Jūratė Kaupaitė, Vilija Baukytė, Viktorija Ratnikaitė.

DETROIT

Su skautais prie Kalėdų 
eglutės

Jau kelinti metai Detroi
te būna dvi lietuviškos eg
lutės. Prieš pat Kalėdas šeš
tadieninė mokykla ruošia 
eglutę visiems lietuviu
kams, o po Kalėdų Detroito 
skautai ruošia eglutę savo 
skautiškąjai šeimai. Jau 
treti metai Detroito Min
daugo draugovė, vadovau
jama skautininko Algirdo 
Vaitiekaičio, yra tos eglu
tės šeimininkė.

Sausio 7 d. smarkiai snin
gant ir pučiant šaltam vė
jui, susirinko mindaugėnai, 
Birutės draugovės paukšty
tės ir Algimanto draugovės 
vilkiukai į savo eglutę.

Svetainės gale stovėjo 
papuošta eglutė, o šone lie
tuviška prakartėlė. Giedant 
giesmę — Tyliąją naktį atė
jo piemenėliai. Suklaupę jie 
žiūrėjo į Kūdikėlį. Nuskam- 

suomenininkas Kostas Bru
žas.

Ši sėkminga lietuviška 
šventė rodo, kad ir mažoje 
apylinkėje, iš širdies dirba
mas darbas gali pasiekti 
gražių laimėjimų.

Mokyklai vadovauja švie
timo darbuotojas J. Plačas. 
Mokytojauja: p.p, Gaškienė 
ir N. Kapteinytė. Tėvų Ko
mitetą sudaro: pirm. inž.
E. Vilkas, p. Petreikienė ir

"Nykštukai” Vytautas Kaunelis, Rimutis Kasputis, Viktoras Na
kas, Robertas Arlauskas.

bėjus giesmei, pasirodė 
žvaigždė, o ją atsekė trys 
karaliai, atnešę aukso, smil
kalų ir miros.

Išvykus piemenėliams ir 
karaliams, kad ir pavėlavęs, 
užpustytu takeliu, nykštu
kų lydimas, atkeliavo iš Lie
tuvos Kalėdų senelis. Eglu
tės šeimininkas skautn. A. 
Vaitiekaitis pasitiko mielą 
svečią ir paprašė papasako
ti, ką jis savo ilgoj kelionėj 
matęs, ką sutikęs.

Gražbylys Kalėdų senelis 
papasakojo, kad jis apkelia
vęs Lietuvos kampus ir 
kampelius, aplankęs Puns
ko lietuvius ir Vasario 16- 
osios lietuviukus atkeliavo 
į Detroitą, kur sutikęs savo 
palydovus, kurie atvedę jį 
į šį jaukų pobūvį. Skautai 
jam gražiai pagiedojo, pa
dainavo ir paprašė, jų au
ką, Kalėdti gerąjį darbelį, 
nuveštų ten, kur ji bus la
biausiai reikalinga.

Išvykus seneliui sekė 
Įvairūs žaidimai. Išsiskirstė 
visi patenkinti, nes kiekvie
nas toks pobūvis, kur skam
ba vien tik lietuviška daina 
ir žodis, duoda dvasinio pe
no tam mūsų atžalynui, ku
ris augdamas toli nuo tėvy
nės jo yra labai reikalingas.

CHICAGOS 
LIETUVIU 
ŽINIOS

Sniego gausybė daug 
keblumų pridarė. Parengi
mai ir susirinkimai lanky
tojų skaičiumi labai suma
žėjo. Tik dideli entuziastai 
nugali visas kliūtis ir tuo 
palaiko parengimų gyvastį.

♦

Sausio 7 d. p. Kasakaitis, 
LNT Chicagoje atstovas, 
sukvietė Talką sudarančių 
organizacijų atstovus pasi
tarti, kaip šių organizacijų 
nariai ir bičiuliai galėtų ge
riau paminėti Vasario 16-ją.

Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas finansuoja
L. N. Talkos užsimojimą 
Vasario 16 dienos proga iš
leisti — Laisvės kovotojų 
dainų rinkini. Gražus ir gir
tinas sumanymas. Leidinys 
visų laukiamas. Bus taip 
pat nemažas Įnašas į mūsų 
lietuviškos išeivijos gyveni
mą.

ALDONOS VALEIŠAITĖS,
RITMINES GIMNASTIKOS IR 
IŠRAIŠKOS ŠOKIO STUDIJOS

PASIRODYMAS,
PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE.

1962 m. sausio 14 d. 
2:30 vai. p. p.
JAUNIMO CENTRAS 
5620 S. CLERMONT AVĖ.

Programa atlieka studijos mokiniai ir 
ALDONA VALEIŠAITE.

PELNAS SKIRIAMAS JAUNIMO
CENTRUI.

Bilietai gaunami prie kasos.

RENGIA TĖVAS KUBILIUS.

Aptarus visus reikalus 
prieita vienodos nuomonės, 
Vasario 16 d. minėjimą at
likti vasario 10 d., 7:30 v. v.
B. Pakšto svetainėje. Kuo 
daugiau minėjimų, tuo dau
giau žmonių į juos atsilan
ko. Į vieną minėjimą negi 
visi Chicagos lietuviai gali 
sutilpti.

Meninę programą patvar
kys aktorė Eglė Vilutienė. 
Numatytas vienas kalbėto
jas.

Įėjimas su vakariene kaš
tuos — $2.00, studentams 
— 1.00.

Smulkesnė šio minėjimo 
programa bus paskelbta vė
liau.

•
Sausio 7 d. jvyko Draugo 

romano premijos įteikimo 
aktas. Premiją laimėjo ra
šytojas J. Kralikauskas iš 
Kanados už romaną "Tit
nago ugnis”.

Šio romano macenatas 
buvo Neo Lithuania filiste
ris Dr. L. Kriaučeliūnas. 
įteikdamas $ln00 čekį pri
minė lietuviškos knygos 
svarba išeivijos gyvenime 
ir linkėjo rašytojui nenu
leisti rankų ir kurti toliau.

Meninėje dalyje gražiai 
padainavo sol. P. Bičkienė, 
Lietuvių Sentro Studentų 
Ansamblis pašoko tautinius 
šokius. Pagal oro sąlygas 
publikos buvo nemažai ir 
vis tas senimas. O jaunimo 
taip ir nesimato. Kur jis?

*
Dipl. teis. Mečys Šimkus, 

Real Estate kontoros vedė
jas Brighton Parke, 4259 
So. Maplewood Avė. Telef. 
CL 4-7450 ne tik maloniai 
ir sąžiningai patarnauja 
perkant bei parduodant na
mus, bet taip pat šiuo me
tu žinoviškai užpildo paja
mų mokesčių blankus (In- 
come Tax). Taip pat M. 
Šimkus visiems lietuviams 
išrūpina automo b i 1 i a m s 
1962 m. leidimus, vadina
mus (Auto Statė ir City 
Licenses), pratęsia vairavi
mo leidimus ir atlieka įvai
rius patarnavimus,

*
Dr. Rudokas pranešė te

lefonu, kad Kalifornijoje, 
Los Angeles mieste, 80 laip- 
šilumos ir saulutė žeme rie
da, o Chicagoje sniego iki 
ausų.

Juozas Jurevičius

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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