
Lietuvos nacionalinė
M.Mužvydo biblioteka

Tadas Meckauskas 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ind«

Nr. 6 Sausis-January 15, 1961

AA
Cleveland, Ohio

LAUKIAMA NAUJO SOVIETŲ 
SPAUDIMO BERLYNE

■f.

Aiškėja, kad gen. L. Clay 
prezidento J. F. Kennedy 
specialaus atstovo lanky
masis Washingtone, buvo 
ne vien nuomonių išlygini
mas su Valstybės departa
mento sekretorium D. Rusk, 
daugiau teisių išgavimas 
gen. A. Watsonui, bet ir ap
tariamas naujo sovietų vys
tomo spaudimo, kad Berly
nas greičiau nukristų į vi
sišką jų kontrolę. Apie tokį 
spaudimą žinios jau plačiau 
prasiveržė, nors oficialių 
reikalavimų šiuo metu dar 
ir nėra paskelbta.

Tokį spaudimą Maskvoje 
vykdo trys didieji satelitai 
— Rytų Vokietijos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos vy
riausybės. Jos visos labai 
suinteresuotos, kad Berly
no klausimas greičiau būtų 
išspręstas ir išspręstas taip, 
kaip Chruščiovas anksčiau

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆
Dažnai mėgstama sakyti,# 

kad mūsų seneliai buvo lai
mingesni ir pažinojo tikrąjį 
gyvenimo džiaugsmą, nes jie 
gyveno tokiame amžiuje, 
kuris nebuvo panašus {mūsiš
ki.

Seniau, saulei nusileidus, 
krautuvės užsidarydavo ir visi 
eidavo miegoti.

Dabar nebeliko jokio skirtu
mo tarp dienos ir nakties. 
Milijonams žmonių naktis jau 
nebėra poilsiu. Pagaliau, 
žmogus dirba dieną ir naktį 
prie dirbtinos šviesos.

Žmogus prisitaikė prie ma
šinų ritmo.

Indėnų išminčiai sakydavo, 
kad bet koks darbas, kuris 
neturi asmeniško ritmo, var
gina ir ardo sveikatą.

Dabar žmogus darbui taiko 
ne savo, bet mašinos ritmą. 
Jis tiek mažai vaikšto, kad 
jam labiau reikalingas au
tomobilis, negu batai.

Ir, nežiūrint, kad gyvena 
susispaudęs miestuose, jis 
jaučiasi vienišas ir nesocia
lus. Jis nebeturi draugų. Mi
nioj, kurioj jam tenka gyven
ti, jis jaučiasi kortotekos la
peliu, kurį kasdien po du 
kartus štampuoja darbovietė
je.

Jis valgo dažytą mėsą.che- 
mikaliniai išbaltintus miltus 
ir kvėpuoja tokiu oru, jog 
pamatęs visas tas bacilas, 
kurias sutraukia į plaučius, 
mirtinai išsigąstų.

*
Einšteinas prieš mirtį yra 

sakęs, kad žmogus, suskalb
damas atomą, viską pasauly
je iš pagrindų pakeitė, išsky
rus save. Jo mintys liko tos 
pačios, kurios nesutampa su 
aplinka. Ir jei norima iš
vengti katastrofos, reikia iš
mokti naujai galvoti.

Mokslininkai jau siūlosi su
kurti naujo tipo žmogų. Sako, 
jei iki 2,000 metų nepavyks, 
bus vėlu. Žmogui reikia nau
jos galvos, plieninių smege
nų, kurie atlaikytų šio am
žiaus ritmą, jei nenorima 
būti kandidatu J beprotnamį.

Mat, atominiame amžiuje 
negalima toliau gyventi 
mūsų senelių galva... 

buvo griežtai reikalavęs, o 
dabar nutilęs.

Berlyno klausimo spren
dimas sovietų reikalaujama 
prasme, dabar esąs patogus 
ir Maskvai. Nors yra ofi
cialių pareiškimų, kad va
kariečiai tarpusavyje yra 
sutarę, bet Maskva gerai 
žino, kad plyšiai didžiuliai 
ir į juos įvaryti kylį dabar 
esąs patogus metas.

Pasikalbėjimai JAV am
basadoriaus L. Thompsono 
su Gromvku, o taip pat Va
karų Vokieti ios ambasado
riaus Kroli taip pat lanky
masis pas Gromyką, Mask
vai ir davę daugiausia me
džiagos ne tik ateity kietai 
laikytis, iokiu nuolaidų ne
bedaryti, bet ir naują spau
dimą išvystyti.

• Dabartinis JAV vy
riausybės įsiskolinimas sie
kia 298 bilijonus dolerių. 
Šiais metais, su naujo biu
džeto svarstymu, bus pra
šoma įsiskolinimą padidinti 
dar keliais bilijonais.

• OAS — slapta karinė 
prancūzų organizacija Al- 
žire, įspėjo gyventojus, kad 
jie apsirūpintu maistu 
dviems mėnesiams. Tuo da
vė lyg suprasti, kad Alžire 
prasidės didelės kovos už 
krašto išlaikymą su Pran
cūzija. Iš kitų šaltinių in
formuojama, kad tai despe- 
retiškas žingsnis, keliąs tik 
paniką.

• Iš Briuselio pranešama, 
kad JAV ir Europos Com- 
mon Market sutarta suma
žinti muitus iki 20%. žino
ma, to bus siekiama palaips
niui ir tai užsitęsia apie 
pusantrų metų.

• Vokiečių žurnalo 
”Quick” paskutinį numerį 
Bonnos vyriausybė konfis
kavo, nes jis atspausdino 
sensacingą straipsnį apie 
tai, kur vyriausybė pasi
slėpsianti karo atveju ir jį 
iliustravo f o t ografijomis, 
rodančiomis iškastus tune
lius Ahr slėnyje, žurnalo 
leidėjui ir redaktoriams ke
liama byla už valstybės pa
slapčių išdavimą.

• Turkijos vyriausybės 
pirmininkas Ismet Inonu 
pareiškė, kad Turkija neke
tina nutraukti ryšių su Va
karais ir sudaryti sąjungą 
su sovietais. Turkija pri-

SOVIETŲ "PARAMA" AFRIKOS VALSTYBĖMS PRAVESTI KELIUS...

klauso Atlanto paktui ir iš
tikima Jungtinėms Tau
toms, tat tose ribose bandys 
gerinti santykius su Sovie
tų sąjunga.

• Indonezijos Sukamo 
toliau varo propagandą 
Olandijos N. Gvinėjai už
imti. Jis ignoravo JAV pre
zidento J. F. Kennedy at
siųstą dovaną helikopterį, 
nes JAV spaudžianti Su
kamo nuo karinių veiksmų 
susilaikyti.

• Gynybos departamento 
sekretorius McNemara vyk
sta į Pietų Vietnamą aiš
kintis dėl karinės ir kito
kios pagalbos, kur šiuo me
tu vėl vystomas didelis rau
donųjų spaudimas.

KOLUMBIJA IR VENEZUELA LAUKIA REFORMU
Kolumbija ir Venezuela 

— didelių priešybių kraš
tai. Priešybės reiškiasi vi
sose gyvenimo srityse. Čia, 
šalia gražių dvaro rūmų, 
skurdi lūšnelė. Greta nutu
kusios pieningos juodmar
gės — apšepusi ožka vaikš
tinėja. Prie milžiniško, auk
sinėmis varpomis pasipuo- 
šusio lauko — dar didesnis 
dirvonuojantis plotas, sod
riu varpučių ar piktžolėm 
apžėlęs. Derlinguose laukuo
se nuo moderniškų kombai
nų ir paskutinės mados 
traktorių triukšmo, rodosi 
visas kraštas galėtų pasidi
džiuoti paskutiniu žemės 
ūkio mechanizacijos žodžiu, 
jei nesugadintų vaizdo, už 
poros kilometrų medine ža
gre beariąs savo sklypelį 
suvargęs muchacho.

Mieste, žygiuojančioje ei
senoje sutiksi pagal pasku
tiniąsias Paryžiaus madas, 
pasipuošusias gražaus vei
do, elegantiškas senoras ai* 
senoritas, arba iš angliškos 
medžiagos, gero siuvėjo ap
klostytom eilutėm apsivil
kusius mandagiausius džen
telmenus. O už keletos žing
snių, pagal laisvės ir lygy
bės principą, taip pat rū
pestingai slenkančias ir ska
rose įvyniotus ant savo kup
ros mažus "bambinos” ne
šinas nevisai nusiprausu
sias ir be jokios kosmetikos 
ir šukuosenos suvargusias 
’Tnuchachas”.

Lietuvių Bendruomenės Kultūros Kongreso rengimo komitetas neseniai Chicagoje buvo susirinkęs 
posėdžiui, aptarti artėjančio kultūros kongreso programą. Nuotraukoje iš kairės: Gaučys, Balzaras, 
Jasaitis, Tamulėnas, Babrauskas, Maldeikis, Vitkus, Adamkavičius ir Švedas.

V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIŲ ŠOKLIU PASISEKIMAS KONSULARINIO 
KORPUSO TRADICINIAME ŠVENČIU POBOVYIE

Sausio 6 d. Chicagoje, 
Mokslo ir Pramonės muzie
juje įvyko Chicagoje rezi
duojančio konsularinio kor
puso šeimų tradicinis šven
čių pobūvis, kuriame antri

Pagal paskuainį techni
kos žodį nutiestame kelyje 
modernišku "cadillacu” iš
didžiai rieda kelių tūkstan
čių hektarų savininkas ir 
tų kraštų kontrastą tame 
pačiame kelyje atstovaująs 
basas, suvargęs, ant penkių 
varnų panešamo asilo, bejo
jus "muchacho”.

Tai tipingas tropinės sau
lės kaitroje ir plačiuose že
mės plotuose susikūręs na
tūralus kasdienybės pa
veikslas. Tai graudi sociali
nės nelygybės idilija ir 20 
amžiaus žmonijos gėda. Tai 
graudžiai tragiškas pasau
lio vaizdas, kuris politikams 
kelia didelio susirūpinimo, 
o Maskvos, naujiems 20 
amžiaus bajorams, yra di
delė vilionė praplėsti savo 
valdomųjų žemių ribas va
karuose iki Ramiojo vande
nyno neramių bangų.

Tačiau politinę problemą 
palikime spręsti pasaulio 
politikos smagenų trustui, o 
pasistenkime pakelti šio pa
veikslo uždangą, kad galė
tumėm pamatyti šių šalių 
žmonijos socialinį veidą, jos 
kasdienybės didžiuosius rū
pesčius ii’ skurdo ir vargo 
pasėkoje susidarusią pavo
jinga situaciją.

Kalbant apie Venuzuelos 
ir Kolumbijos socialinį gy
venimą reikia priminti, kad 
ten vedamoji politika yra 
atitrūkusi nuo gyvenimo 

metai iš eilės rengimo ko
misijos pirmininkė ir pro
gramos vedėja buvo Lietu
vos gen. konsulo žmona Ju
zė Daužvardienė.

Pobūvy dalyvavo gausus 

Mills žodžiai:

tikrovės. Valdantieji dekla
ruoja gražiais žodžiais nu- 
suklastotą filosofiją apie 
laisvę, moralinių principų 
politikoje p r a k t ikavimą. 
Bet realus gyvenimas rodo, 
jų gyventojų, nepakenčiamą 
būklę. Gal teisingiausiai pa
dėtį gali aptarti šie C. 
Whight
"Skurdas reiškia neturėji
mą apavo ir jis reiškia rie
bias kirmėlės, rėpliojančias 
tavo vaikų žarnose iki jo 
baso pado. Kasgi galėtų sa
kyti, kad tai gyvenimas 
vargingoje lūšnoje: purvi
nomis grindimis, kiauru 
stogu, atviru virimui židi
niu, apie kurį kosėdami dū
muose grūdasi jos įnamiai”.

Tai kasdieninis kaimo 
žmonių vaizdas. Ir jei mes 
atsiminsime, kad Kolumbi
joje 8,123 savininkai valdo 
daugiau kaip 33% visų dir
bamų plotų. Tuo tarpu dau
giau kaip pusė milijonų šei
mų yra pasiskirstę 3,5% 
plote ir daugiau kaip du mi
lijonai kaimiečių yra visiš
kai bežemiai.

Panaši žemės pasiskirs
tymo padėtis yra ir Vene- 
zueloje. Suprantama, kad 
šitoks socialinis neteisingu
mas, skatina vargšus ieško
ti geresnio gyvenimo išei
ties. Todėl kalbant K. Mark
so žodžiais: ”Kad perdaug 
yra žmonių, kurie nieko 
daugiau ko prarasti neturi, 
išskyrus savo pančius”, ga
lima suprasti jų nuotaikas. 
Todėl šitokiuose kraštuose 
labai greitai galima įžiebti 
revoliucijos kibirkštis. O 
prie to reiškinio dar skatina 
ir ta aplinkybė, kad tų 
kraštų žmonės, pagal savo 

(Nukelta į 2 psl.) 

MŪSŲ SODYBOS SKYRIUS DIRVOJE
Dirvoje pradedame naują skyrių — Mūsų 

sodyba, šiame skyriuje skaitytojas ras žinių apie 
savos sodybos, atseit savų namu, savo kiemo, savo 
sklypo, savo sodo, gėlių ir medžių priežiūrą, gra
žesnį susitvarkymą ir lietuvišką patrauklumą.

Tokio skyriaus buvome prašomi. Mat, lietu
viai mėgsta gyventi savuose, o ne nuomotuose na
muose. Mėgsta darželį, gėles. Ir mėgsta, kad visa 
tai gražiai atrodytų.

šis skyrius nebus dažnas, bet jame ras tokių 
žinių, kad lietuvio sodyba būtų tvarkinga, graži, 
patraukli ii’ maloni.

šios savaitės penktadienio numeryje ir bus 
pradėtas Mūsų sodybos skyrius.
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būrys įvairių valstybių kon
sulatų tarnautojai su vai
kučiais, kurių dauguma bu
vo aprengti tautiniais rū
bais.

Deklamacijų, dainų ir šo
kių programą atliko Peru, 
Vokietijos ir Lietuvos vai
kai. Vokiškoms dainoms ir 
šokiui grojo akordeonu Vo
kietijos vicekonsulas Fried- 
rich Ruth. Ateities Atžaly
no šokėjai — Petrukas, My
kolas ir Juzytė Daužvar- 
džiai (Liet. Gen. Konsulo 
vaikaičiai), Norbertas, Do
naldas ir Terėsa Trejoniai, 
Nancy ir Katerina Banky ir 
Alan Pratt pašoko Aguonė
lę, Mikitą, Kalvelį ir Jur- 
gelį-Meistrelį. Jiems akor
deonu grojo W. Tenclinge- 
ris. Atžalyno mokytoja 
Franciška Gramontienė vė
liau pravedė bendrą visti 
dalyvių — vaikų ir suaugu
sių žaidimų ir šokių pro
gramėlę.

Įdomu buvo stebėti įvai
rių tautų vaikučius bešo
kančius lietuvišką Jurgelį- 
Meistrelį, kurį jie greit pra
moko.

Kasmet šiose programo
se bandoma pademonstruo
ti skirtingų tautų tradici
jas. Todėl šįmet buvo pasi
rinkta Trijų karalių diena, 
ir ispaniškai kalbančių tau
tų papročiu, Trys karaliai 
išdalino visiems vaikams 
dovanas. Tris karalius pa
vaizdavo Paragvajaus kon
sulas F. Adler, Švedijos vi
cekonsulas R. Petri, ir Phi- 
lipinų gen. konsulo ponios 
Estela Sulit vyras kapit. 
Sulit.

Į pobūvį atvyko angliškos 
spaudos reporteriai ir foto
grafai ir WGN televizijos 
stoties atstovai — filmuo- 
tojas ir radijo televizijos 
komentatorius Sig Sako- 
wicz.

P r o g r amos ištraukos, 
įskaitant lietuvišką Mikitą, 
buvo perduotos WGN tele
vizijos programoje sekma
dienio vakare, 10 valandą.
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Rinkiminės kampanijos metu, kad gautų daugiau balsų, Hitleris nevengdavo paglostyti vaiko žandelĮ.

Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... (15)

Į valdžią per mažasias duris
Hitleris grįžo iš pasimatymo 

su Schleicheriu įsitikinęs, kad 
jam pavyko Schleicher} pri
kalbinti savo programai, ir geroj 
nuotaikoj išvyko J savo viląOber- 
salzberg.

Gruodžio 2 d. Kurt von Schlei
cher tapo kancleriu ir pasiūlė. 
Gregorui Strasseriui vicekanc
lerio ir Prūsijos ministerio pir
mininko vietą, tuo tikėdamasis 
nacių tarpe sukelti skilimą, nes 
Strasseris buvo partijoj antrasis 
numeris po Hitlerio, tikėjo { 
tautini socializmą ir buvo po
puliaresnis už HitlerJ. Būdamas 
partijos organizaciniu vadu jis 
palaikė ryšius su visais provin
cijos nacių vadais, kurie atro
dė jam buvo ištikimi.

Schleicher manė, kad naciai 
yra bankroto išvakarėse. Fritz 
Thyssen buvo {spėjęs lapkričio 
mėnes{, kad jis daugiau parti
jai nebemokės kontribucijos ir 
beveik partijos ižde nebebuvo 
pinigų mokėti tarnautojų algoms 
ir išlaikyti S. A. vyrus, kuriems 
vieniems reikėdavo pustrečio 
milijono markių kas savaitę. 
Spaustuvininkai, kurie spausdino 
nacių laikraščius ir brošiūras 
grasino sustabdyti mašinas, jei 
neapmokės pavėlintas sąskaitas. 
Goebelsas šiuos sunkumus apra
šė savo dienoraštyje lapkričio 11 
d.

"Finansinė padėtis, rašė Goe
belsas, yra beviltiška. Vien sko
los." Ir gruodžio mėn. jis ap
gailestavo, kad buvo priversti 
sumažinti algas.

Pagaliau Thuringijos provin
cijos rinkimuose, kurie {vyko 
gruodžio 3 d., kada Schleicher 
iškvietė StrasserĮ, naciai pra
rado 40"/b balsų. Buvo aišku, bent 
taip galvojo Strasseris, kad na
ciams niekad nepavyks paimti 
valdžios rinkimų keliu. Tad jis 
patarė Hitleriui atsisakyti nuo 
savo politikos "viską arba nieko" 
ir imti tai ką galima gauti, {eiti 
j Schleicherio koalicinę vyriau
sybę, kitaip partija išnyksianti.

Gruodžio 7 d. Hitleris ir Stras
seris susitiko Kaiserhofe ir jų 
pasikalbėjimas virto aštriu gin
ču. Hitleris apkaltino savo pir
mąjį leitenantą bandant jam 
smogti l nugarą, norint pašalinti 
iš partijos vadovybės ir likvi
duoti nacių partiją. Strasseris 
energingai neigė kaltinimus pri
siekdamas, kad jis esąs lojalus, 
bet kaltino Hitlerį, kad jis su 
savo politika vedąs partiją {pra
žūti.

Gr{žęs l Excelsior viešbuti, 
Strasser parašė Hitleriui laišką, 
kuriame pranešė, kad pasitrau
kiąs iŠ visų pareigų partijoje.

Laiškas, kur} Hitleris gavo 
kitą dieną, anot Goebelso, pada
rė sprogusios bombos ĮspudĮ. 
Atmosfera Kaiserhofe buvo pa
naši kapinėms.

"Vakare, rašė Goebelsas, Hit
leris atėjo pas mus. Jis buvo be 
nuotaikos. Dr. Ley paskambino 
pranešdamas, kad padėtis parti
joje blogėjanti kas valandą. Hit
leris turėjo tuojau pat grįžti Į 
Kaiserhofą.

Goebelsas irgi buvo paprašytas 
kartu vykti. Antrą valandą ryto 
Strasseris išdėstė savo pažiū

ras rytiniams laikraščiams, ku
rie pradėjo rodytis gatvėje.

"Išdavystė! Išdavystė" — rėkė 
Hitleris.

Ilgas nakties valandas jis 
vaikščiojo pirmyn ir atgal po 
kambar}. Jis jautėsi {žeistas. 
Paskui sustojęs pasakė: Jei par
tija žlugs, tai per sekančias 
tris minutes aš nusišausiu iš 
revolverio.

Partija nežlugo ir Hitleris ne
nusižudė. Frick, Hitlerio paves
tas, ieškojo Strasserio po visą 
Berlyną, nes Hitlerį {tikino, kad 
reikalinga susitaikyti, norint iš
vengti katastrofos. Bet Strasse
ris, kuriam viskas buvo įgrisę, 
išvyko atostogų { saulėtą Italiją.

Hitleris visad džiaugdavosi, 
kai savo priešininke surasdavo 
silpną vietą, tad jis smogė grei
tai ir griežtai. Politinę parti
jos organizaciją, kurią Strasser 
buvo išdirbęs, jis paėmė l savo 
rankas, paskirdamas Koelnogau- 
leiterĮ dr. Ley savo adjutantu. 
Strasserio draugai buvo nuša
linti iš vadovybės vietų ir visi 
partijos vadai iššaukti Į Ber
lyną turėjo pasirašyti naują iš
tikimybės Hitleriui priesaiką, 
ką visi nemurmėdami ir pada
rė.

*
Savaitei praslinkus, kai Schlei

cher nuvertė von Papeną, šis 
pradėjo tiesti savo intrigų tink
lą. Jis pasimatė su Koelno ban
kininku baronu Kurt vonSchroe- 
deriu, kuris finansavo nacių par
tiją ir pasiūlė suorganizuoti 
slaptą susitikimą su Hitleriu.

Abu vyrai susitiko Schroede- 
rio viloje sausio 4 d. Tai buvo 
svarbus momentas nacių vadui, 
Viršžmogiško kantrumu jis iš
laikė partiją po Strasserio pa
sitraukimo, važinėdamas po 
kraštą ir per dieną tris ar ketu
rias kalbas pasakydamas mitin
guose, pergrupuodamas partiją 
skyriuose. Bet partijos kasa buvo 
tuščia ir daug kas sakė, kad 
viskam arėjęs galas.

Kas buvo kalbama, tiksliai ne
žinoma. Bet manoma, kad 
Schroederio parodymas Nurem- 
bergo teisme yra arčiau tiesos. 
Jis sakė, kad Papen pasiūlęs 
pakeisti Schleicherio vyriausybę 
Hitlerio - Papen vyriausybe, ku
rioj abu vyrai turėtų lygią vald
žią. Iš to pasimatymo paaiškėjo, 
kad Vokietijos finansininkai su
tikę padengti nacių skolas, nes 
jie nusiviję Schleicheriu, kuris 
pradėjęs flirtuoti su darbininkų 
unijomis.

Tą pačią dieną, kai Hitleris 
ir Papen posėdžiavo su Schroe- 
deriu Koelne, Schleicher išrū
pino Strasseriui, grįžusiam iš 
Italijos, pasimatymą pas Hinden
burgą. Ir Strasser išreiškė norą 
{eiti Į Schleicherio vyriausybę. 
Tas nutarimas {nešė sujudimą 
nacių tarpe, kurie Lippe valsty
bėlėje buvo pasiruošę visomis 
jėgomis vietos rinkimams. Visi 
pripažino, jei Strasser {eis { 
vyriausybę, partijai bus didelis 
smūgis.

Panašiai galvojo Schleicher. 
Ir kai sausio 15 d. pas jĮ at
vyko vizitui Austrijos teisingumo 
ministeris Schuschnigg, jie

sutarė, kad Hitleris nebekelia 
problemos ir jo sąjūdis nustojo 
būti politiniu pavojumi. Ir vis
kas dabar lieka tik praeities 
prisiminimai.

Bet tą pačią dieną, kai Schlei
cher su Schuschnigg džiaugėsi 
Hitlerio žlugimu, naciai Lippe 
valstybėje laimėjo rinkimus. Tai 
nebuvo didelis dalykas. Bendras 
balsų skaičius siekė tik 90,000 
iš kurių naciai gavo 38,000, tik 
39?o pakeldami 11°/o savo buvus} 
toj valstybėj laimėjimą.

Bet Goebelsopropagandos apa
ratas iš to mažyčio dalyko pa
darė milžinišką pergalę, ir kas 
keisčiausia, ši propaganda su
jaudino dideli skaičių konserva
torių, įskaitant ir Hindenburgo 
patarėjus, tarp kurių buvo val
stybės sekretorius Meissner ir" 
>.? prezidento sūnus Oskar.

Sausio 22 d. vakare Meissner 
ir Oskar von Hindenburg slaptai 
apleido prezidento rūmus, ir kad 
niekas nepastebėtų, pasisamdę 
taksi, nuvažiavo Į priemiesti pas 
vieną, iki to laiko dar nežinomą 
nac{ -- Joachim von Ribbentrop, 
kur susitiko su Papenu, Hitleriu, 
Goeringu ir Frick.

*
Anot Meissner, Oskar von Hin

denburg iki to vakaro priešinosi i 
bet kokiam susitarimui su na-' 
ciais. Hitleris tai, matyt, žino
jo, nes pareikalavo su juo pasi
kalbėti "prie keturių akių".

Ką Hitleris pasakė prezidento 
sūnui, kuris niekad nepasižymė
jo nei dideliu protu nei asme
nybe, nežinoma. Manoma, kad 
Hitleris sumaišė pasiūlymus su 
grasinimais, žinant kokį vaidme
nį suvaidino Oskar Rytų Vokie
tijos pagalbos organizacijoje, kur 
šimtai stambių žemvaldžių 
praturtėjo iš vyriausybės "pa
skolų". Šitame skandale netie
sioginiai buvo {trauktas prezi
dentas, nes žemės plotai, kurie 
jam buvo padovanoti Rytinėje 
Prūsijoje, skaitėsi nelegaliai 
perversti jo sūnui. Žinoma tik 
tiek, kad už kelių mėnesių 2,000 
hektarų žemės, atleisti nuo mo
kesčių, padidino Hindenburgo gi
minės ūkĮ prie Neudeck ir 1934 
m. Oskar buvo pakeltas brigados 
generolu.

Grįžtant Į prezidentūrą, Oskar 
pasakė Meissneriui, kad prieš 
Hitlerį negalima kovoti ir nacius 
reikia Įsileisti Į vyriausybę.

Dabar Hitleriui liko tik suža
vėti tėvą. Ir Papen tą rolę atli
ko.

Sausio 23 d. Schleicher nuvy
kęs pas Hindenburgą pasakė, kad 
jis negal{s Reichstage sū
riniai didžiumos, reikalavo pa
leisti Reichstagą ir sudaryti vy
riausybę, kuri prilygtų "karinei 
diktatūrai".

Hindenburg {sakė jam atnaujin
ti pasitarimus, kad susidarytų 
didžiumą parlamente. Tai reiškė 
Schleicherio galą.

*
Sausio 28 d. jis {teikė prezi

dentui savo vyriausybės atsista
tydinimą.

"Mano viena koja jau karste, 
ir aš nežinau, ar danguje vėliau 
nesigailėsiu šio momento" — 
pasakė Hindenburgas nusivilu-
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KODĖL AMERIKA YRA IŠSIGANDUSI?
Atsakydamas l toki klausimą, 

kolumnistas Fr. Ginder šitaip 
pradeda: "Jis gimė Center, 
Point, Texas, 1909 m. Augo aukš
tas ir tiesus, mylėjo arklius ir 
kareiviavimą. Turbūt todėl —jis / 
ir baigė West Point 1931 m.

"Jis buvo Schofield kareivinė
se, Havajuose, kai vokiečiai {- 
žengė l Lenkiją. Po to buvo 
grąžintas atgal { Ameriką, daly
vavo greitam perorganizavime 
iš arklių traukiamų { mechani
zuotas divizijas JAV kariuome
nės. Tačiau jis buvo perdaug vi- 
talus, kad užsidarytų kuriame 
nors siauram artilerijos dali
nyje. Komandavimas? O, tai ir 
buvo jo menas! Todėl jis ir tapo 
vadovaujančiu karininku vadina
moj "First Special Service 
Force" kanadiečių ir amerikiečių 
karių, nebijojusių kautis su prie
šu akis { ak{.

Turėjo išmokti naudotis para
šiutu. Pirmiausia, jis paklausė 
seržanto: "Kaip jūs užsidedate 
šitą dalyką?" Tik jam parod
žius, už keletos minučių, jis jau 
iššoko iš skrendančio lėktuvo...

"Jis ir jo vyrai narsiai kovo
jo itališkajampusiasaly--Anzio, 
Aleutuose, orinėse kovose Nor
vegijoj. Už tai jo krūtinę puošia 
daug ordinų kaspinų.

"Pagaliau, taikos metas vėl... 
Tada -- nuvyko { Korėją. Vado
vavo pėstininkų pulkui, o vėliau 
—vėl narsiai kovėsi su priešu... 
Tad, kas gi. jis, pagaliau? O gi—

MAJOR GEN. EDWIN A.
WALKER

Dabar -- jau jis... atsargoj. 
Tačiau, pakalbėkime ir dar tru
puti apie praeiti. Apie tai ir, 
konkrečiai, apie gen. E. A. Wal- 
ker -- karšta plunksna rašo "The 
Richmond News - Leader”. Ir 
rašo, ką generolas rado Vakarų 
Vokietijoj, kai jis buvo tenai pa
skirtas 1959 m.

"Tenai jis rado tą pat{ švel
numą, tą pat} betikslingumą, ku
ri šimtai profesonalų karių buvo 
pergyvenę anksčiau savam kraš
te, besimaudydami pasyviam li
beralizme ir nežinodami pagrin
dinių savo tikslų.

"Jis tenai pradėjo kalbėti kie
čiau apie komunizmą, aiškinda
mas draugams ir eiliniams ka
riams, kas jis yra, kokiomis 
priemonėms jis taikstosi pa
smaugti savo priešus ir 1.1.

O už šitas pastangas -- kas gi 
toliau? Generolas VValker, pir
miausia, buvo suspenduotas savo 
pareigose. Po to — jis pats pasi
traukė iš kairuomenės, kad toliau 
galėtų tarnauti tikresniam tiks
lui -- tiesai...

"Po to -- Generolas Walker 
greitai pasidarė kontraversiniu 
centru. Vieniems jis šiandien 
herojus, kitiems -- "dešiniojo 
sparno ekstremistas"...

APIE "EKSTREMISTUS" IR 
"FANATIKUS"

Tačiau, jeigu gen. Walker yra 
ekstremistras, tai šiandien atro
do, jau pusė viso milžiniškojo 
krašto -- Amerikos yra ekstre
mistai. Tokiu būdu -- situacija 
ir pasidaro tarytum 'kvailoka.

šiam generolui.
"Po šitos išdavystės, mar

šale, aš nebesu tikras, kad jūs 
pakliūsite Į dangų", -- atsakė 
Schleicher.

Kitą dieną Hindenburgas pave
dė Papenui informacinę misiją, 
sužinoti apie galimybes sudaryti 
vyriausybę, kuriai pirmininkautų 
Hitleris.

1933 m. sausio 30 d. Hitlerio 
vyriausybė buvo sudaryta.

Tokiu būdu jis Į valdžią atė
jo per mažasias duris, per 
politines derybas su senojo re
žimo reakcionieriais, kurie ne
norėjo pagalvoti, kad buvęs Vie
nos valkata, smarkus revoliu
cionierius, pasidarytų Vokietijos 
kancleriu.

Svarbiosios ministerijos buvo 
duotos konservatoriams, kurie 
galvojo "surišę" nacius. Kitos 
ministerijos buvo patikėtos "spe
cialistams". Papen buvo paskir
tas vicekancleriu ir Prūsijos mi
nisteriu pirmininku. Jis galvojo, 
kad su seno prezidento ir kon
servatorių parama,dominuos vy
riausybėje.

Bet šis politikas blogai pa
žinojo Hitlerį. Tiesa, niekas tada 
Hitlerio gerai ir nepažinojo.

Kitame numeryje: REICHSTA
GAS DEGA...

Generolas Walker 

nes daug kas nori klausti: "Kas 
gi nustato standartus, kas iš
dirba taisykles, kuris asmuo yra 
"dešiniojo", kuris — "kairio
jo" sparno, kuris "vidurio" ir ku
ris, pagaliau, "ekstremistas"?...

Dekanas ClarenceManion, kal
bėdamas Pittsburghe, prieš ke
letą savaičių ir davė tam tikrų 
nurodymų bei paaiškinimų. O čia 
minimas dekanas tai jau tikras 
oratorius, maždaug tokios kla
sės, kaip vyskupas Sheen. Ka
da jis kalbėjo, Frank Ginder 
teigia, "aš žiūrėjau perpildytoj 
auditorijoj l vieną ir Į kitą pusę, 
klajojau akimis po didžiulę žmo
nių jūrą ir — ką gi aš mačiau? 
O gi tenai mačiau ir vietinės 
plieno darbininkų unijos prezi
dentą, ir pensininką pramoninin
ką, ir savininką didelio fabri
ko, skelbimų agentūros vedėją, 
esant} didelės spaustuvės na
muose, labai gerą advokatą, vie-

Kolumbija...
(Atkelta iŠ 1 psl.) 

būdo savybes yra linkę grei
tai naują judėjimą sekti ir 
jį remti.

Kolumbijoje ir Venezue- 
loje nekontrol i u o j a m a s 
stambus ūkis turi lemiamos 
įtakos valstybei ir politikai. 
Rinkas ir ūkiškojo gyveni
mo interesus yra užvaldę 
atskiri asmenys, ar siauros 
grupės. Vaizdžiai tariant, 
valstybė ir visuomenė yra 
pavirtusi galingųjų ūkinių 
grupių intereso grobiu.

Pokarinės ūkiškosios ir 
politinės išdavos tuos kraš
tus paskatino ieškoti tobu
lesnio ūkinio susitvarkymo 
ii’ lankstesnės politinės val- 
dymosi formos. Supranta
ma, kiekviena naujovė ver
tė peržiūrėti vidaus gyveni
mo ūkinius santykius ir ieš
koti priemonių esamas ne
gerovės šalinti. 1948 metais 
balandžio mėnesį Kolumbi
joje, Bogotos mieste, įvyko 
Pietų Amerikos Valstybių 
ir JAV konferencija, Mon- 
reos doktrinos dvasioje. Ki
lusios riaušės Bogotos mies
te konferencijos darbą nu
traukė.

Vėliau tyrinėjant riaušių 
priežastis, gautieji duome
nys įrodė, kad į tą riaušių 
darbą buvo įsimaišiusi ir 
Sovietų Sąjungos ambasa
da. šis įvykis baigėsi tuo, 
kad S. S-gos ambasada tu
rėjo apleisti Kolumbijos 
kraštą.

Riaušių vadai, bijodami 
atsakomybės prieš teismą, 
pasislėpė ir pasitraukė į 
Andų kalnus. Tuo būdu su
sikūrė tariamieji partizanai, 
kurie tuose kraštuose vadi
nami populiariu "bandole- 
rų” vardu.

Todėl kalnų "bandolerų” 
keliamas šūkis — Kova su 
stambiaisiais kapitalistais, 
noras visiems žmonėms at
nešti laisvę, teisingumą ir 
gerovę yra žavintys paža
dai, kurie skurdžiąją visuo
menės dalį vilioja ir patrau
kia.

šiuo atveju tų kraštų 
kiekvienos naujos vyriausy
bės politika turi skaitytis 
su savo krašto visuomenėje 
esamais sunkiai suderina
mais interesais. Gerinti 

ną kitą kunigą, eilę pažįstamų 
studentų ir t.t. ir t.t." — Ar 
tai Jie visi fanatikai ir ekstremis
tai? — klausia Fr. Ginder. -- 
Ar tie, kurie kalbėtojo (prieš 
komunizmą) taip intemptai klau
sėsi ir taip entuziastingai ir 
nuoširdžiai plojo, tikrai jau "eks
tremistai"?... Ar?...

IŠVADA
Esą, jau daugel} metų mūsų 

tautinė politika buvo tvarkoma 
ir diktuojama vadinamųjų "kai- 
riasparnių" vadovų. Jie tvarkė, 
kaip norėjo, nežiūrint dešiniųjų 
protestų. O rezultatai? Mes ma
tėme, kaip Amerika nuoširdžiai 
išsaugojo komunistin} rėžimą So
vietų Sąjungoj. Tai ypač jam 
padėjo diplomatinis to rėžimo 
pripažinimas. Toliau. Amerika 
išsaugojo sovietiją nuo visiško 
ekonominio bankroto su... $11 bi
lijonų vadinamos "lend-lease" 
paskolos. Ji — ta pati Amerika, 
ne kas kitas, atidavė raudonie
siems atominės bombos pa
slaptis, privertė pabėgėlius grįž
ti { komunizmo pražūti už gele
žinės uždangos ir t.t.

Negana dar ir to. Apleido Len
kiją ir Rytų Europą, leisdama 
tenai Įsiviešpatauti raud. imperi
jai, suteikė sąlygas komunis
tams Įsigalėti Kinijoj, nesuteikė 
jokios pagalbos sukilėliams pat
riotams Poznanėj, Rytų Berlyne 
ir Vengrijoj. O ir dabar paremia 
komunistus, spaudžiančius olan
dus iš Indonezijos, padeda pulti 
anti-komunistinęKatangą. Ir taip 
didžiulė eilė tokių darbų...

Tad, tokiai padėčiai esant, kaip 
gi nebus išsigandusi pati Ameri
ka ir Amerikos gyventojas -- 
amerikietis?...

P.A.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

skurdžiosios visuomenės pa
dėtį, turtingųjų sąskaiton 
yra sunkiai išsprendžiama 
problema. Juo labiau, kad 
turtingieji nerodo noro nu
silenkti vykstančiam socia
linio judėjimo faktui, kuris 
gali turtuolių fanatizmą pa
laidoti Fidel Castro stiliaus 
revoliucijos bangose.

Ir jei praeitų metų pabai
goje J. A. Valstybių prezi
dentas J. Kennedy skrido į 
Venezuelą ir Kolumbiją, tai 
ne pasivažinėjimo malonu
mų vedinąs ir ne mandagu
mo vizito skatinamas, bet 
didžiųjų ateities pavojaus 
rūpesčių verčiamas. O tie 
rūpesčiai labai aiškūs. Juk 
Venezuelą yra trečioji vals
tybė pasaulyje naftos pro
duktų gamyboje. Gamybos 
procese dalyvauja J. A. 
Valstybių kapitalas. Kolum
bijoje JAV kapitalas turi 
koncesiją aukso ir platinos 
kasyklose ir daug kitokių 
pelningų įmonių.

Ir galbūt geriausiai di
džiąją dramos įtampą at
skleidžia J, A. Valstybių 
prezidento 19G1 m. gruo
džio mėn, 16 d. Bogotos 
mieste pasakyti žodžiai: — 
Jau yra rimtų momentų iš
sižadėti dalies savo žemės 
ir turtų, kad netektų vėliau 
prarasti visų turimų gėri- 
hių.

Ign. Andrašiūnas

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meahw Laie Dr. 

Cleveland 24
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Verta rimčiau susirūpinti
Po ranka neturima paskutinių davinių, kiek šiuo me

tu SLA turi narių. Tik gerai žinoma, kad narių skaičius 
prieš kelerius metus buvo pradėjęs kristi. Vykdomi vajai, 
esą, narių mažėjimą papildę ir dabar vėl esama apie 12,000.

Pilnas dvylika tūkstančių, ar kiek mažiau, ne taip 
jau svarbu. Svarbiau, kad šią lietuvių organizaciją galima 
vadinti nariais ir turtu didžiausią. Narių tūkstančiai, o 
turto milijonai.

Kaip žinia, šios didžiausios ir turtingiausios organi
zacijos vadovybė renkama kas dveji metai. Tokie rinki
mai įvyks ir šiais 1962 metais. O paruošiamieji darbai, 
atseit kandidatų parinkimas, įvykęs praėjusių metų gruo
džio mėnesį.

Šiuo metu jau žinoma tų kandidatų parinkimo, arba 
kaip pati SLA vadina, nominacijų duomenys. Juos čia 
spausdiname, kad skaitytojai galėtų geriau įsigilinti į 
susidariusią būklę.

Iš skelbiamų nominacijos davinių matyti, kad balsa
vimuose dalyvavo tik apie 1800 narių. Tai sudaro tik 
15% visų narių skaičiaus.

Iš anksčiau spausdinto Dirvoje pranešimo (Dirvos 
Nr. 1 — sausio 3 d.) skaitytojai dar atsimena, kad nomi
nacijoms tebuvo pasiūlytas tik vienas kandidatų sąra
šas. Ir tame sąraše buvo surašyti tik dabar taryboje esan
tieji asmenys. Niekas kitas jokio kandidatų sąrašo nepa
siūlė. Tik atsirado keli pavieniai asmenys, bet ir tie ma
žai kam žinomi.

Balsavusių procentą reikia laikyti nepaprastai mažą.
Kai kuriems tarybos narių postams, kaip pirmininko 

ir iždininko, net konkurencijos nebelieka. Mat, kandida
tai, nominacijose nesurinkę nė 3% balsavusiųjų balsų, 
negali savo kandidatūros toliau statyti. Pagal balsavu
siųjų skaičių tie 3'/ sudaro bent 54 balsus. Į pirmininko 
vietą antras kandidatas, pagal balsų daugumą, gavo tik 
14 balsų, o i iždininko vietą antras kandidatas gavo tik 
39 balsus.

Ne ką daugiau balsų gavo ir kiti antriniai kandidatai. 
Bet jie vis dar surinko tuos reikalaujamus 3% balsų ir 
toliau galės kandidatuoti.

Kodėl taip yra? Ar tie tarybos postai nesvarbūs? 
Ar jie kandidatuojančiam nuostolingi? Ar kuri kita prie
žastis įsimetė, kad nariai pasidarė tokie apatiški ir nebe
sidomi sava didžiausia ir turtingiausia organizacija?

Dalis priežasčių buvo pasakyta jau minėtame raši
nyje. Bet dalis dar ir nutylėta. O ta nutylėtoji dalis gal ir 
pati svarbiausia.

Kažkaip atsitikdavo, kad i SLA pildomąją tarybą 
daugelį metų niekas kitas nebūdavo išrenkamas, ko neno
rėdavo SLA .-ildomosios tarybos narių dauguma. Kai kas 
net sakydavo, kad be sekretoriaus palaiminimo net ne
verta išrinkimo laimės bandyti...

Prieš kelius metus, mirčiai talkinant, SLA pildomo
sios tarybos narių sudėtis pradėjo keistis. Taigi, norma
liai atrodo, kad kandidatams laimę bandyti atsirado nau
jų galimybių. Bet susigundžiusiu nepasirodė. Matyt, atsi
rado kitų priežasčių, kurios taip pat nepatinka. Ir taip 
toliau žengiama i bekonkurencinį merdėjimą.

Tokiai didelei ir turtingai organizacijai tai jau tikrai 
nekokia atestacija. Ir dėl tokios būklės patiems nariams 
verta rimčiau susirūpinti. B. G.

Klaipėdos šaulių rinktinės vaidintojų grupė, vaidinusi 1933 m. sausio 14 d. Šaulių namuose. Nuotrau
koje iš kairės: O. Mikulskienė, kpt. Kukutis, V. Zakarevičius, Peterienė. Dešinėj sėdi E. Rastenienė 
ir pirmas iš dešinės stovi E. Karnėnas. '

LIETUVIŲ VEIKLA KLAIPĖDOS KRAŠTE
Lietuvių tauta, aušrininkų ir 

varpininkų dvasiniai paruošta 
nepriklausomam gyvenimui, 1918 
m. dar turėjo sunkumų valsty
bini aparatą organizuojant. Bet 
tie sunkumai lengvėjo, greitomis 
ruošiant Įvairių specialistų kad
rus iš jaunų žmonių, kilusių iš 
sveiko lietuviško kaimo. Ir kai

1923 m. reikėjo perimti valdžios 
Įstaigas Klaipėdos krašte, Kau
nas jau buvo pajėgus suorga
nizuoti atitinkamus kadrus, pa
liekant savo vietose atrinktus 
lietuviškos kilmės pareigūnus 
iš buv. vokiečių administracijos.

Autonominiame Klaipėdos 
krašte Lietuvos vyriausybė pilnai

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS! 

|£jl/Qf MOKAME UŽ BONU 
y/4^ TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.
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S. Jokūbaitis ....................................... 10

Viceprezidento:
S. Gegužis ........................................... 904
S. Jokūbaitis ....................................... 603
A. Wells ...........................................  88
J. Balchiukonis .................................... 88

Sekretoriaus:
B. Pivaronienė ...................................  1,548
V. čiapas............................................... 63

Iždininko:
Nora Gugienė .......................................  1,518
J. Gedmįntąs ....................................... 39
E. Mikužiutė ..................................  26

Iždo globėjų:
E. Mikužiutė ...................................... ' 1,316
S. Bredes...............................................  1,156
N. Bayoras ..................................... ..... 509
J. Būdvytis ............................................ 72
J. Andriulionis ..................................... 33
J. Gednintas ....................................... 30

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 21397

Daktaro kvotėjo:
Dr. S. Biežis ........ :.............................. 1,582
Dr. P. Zalatorius ............................... 103
Dr. K. Pautienius ............................... 13

Balsavime dalyvavo 1,791 narys.

kontroliavo tik pasienio apsau
gą, geležinkelius, paštą, telegra
fą ir telefoną, uostą, vidaus 
saugumą, valiutą. Kitos sritys 
Klaipėdos krašto direktorijai 
priklausė. Centrinei valdžiai at
stovavo gubernatorius. Savaime 
suprantama, kad centrinei vald
žiai rūpėjo visos sritys, ypač 
švietimas, kad daugumoje lietu
viškame krašte nebūtų toliau vyk
domas vokietinimas.

Atsimenant buvusios Vokieti
jos valstybinę Įtaką, Klaipėdos 
krašte tarnaujantiems lietuviams 
ir be specialių pamokymų buvo 
aišku, kad jie ten yra ne vien 
samdiniai. Todėl nestebėtina, 
kad, pradedant eiliniu laiškininku 
geležinkeliečiu ar pasieniečiu, 
beveik visi lietuviškos dvasios 
pareigūnai jungėsi Į lietuviškas 
organizacijas ir daugiau ar 
mažiau buvo aktyvūs visuomeni
niame bei kultūriniame veikime. 
Pažymėtina, kad nuo pareigūnų 
iš Didžiosios Lietuvos neatsiliko 
ir lietuvninkai pareigūnai, turė
ję teigiamos Įtakos Į vietos gy
ventojus.

Taip Klaipėdos krašte atgijo 
ir sustiprėjo vietinės lietuviškos 
organizacijos ir atsirado veiklūs 
Didž. Lietuvos organizacijų pa
daliniai. Pagyvino savo veikimą 
Mažosios Lietuvos kultūrai remti 
draugija Aukuras su savo mu
ziejum, vieša biblioteka ir atsi- 
kvietusi valstybinio teatro pada
lini, 1935 m. net operą suorgani
zavusi. Veikė Lietuvių ūkininkų 
draugija. įsisteigė Lietuvių mo
kytojų draugija. Iškilo Mažosios 
Lietuvos tautinio jaunimo sąjun
ga Santara. O Lietuvių visuome
nės sambūris jungė visus kovoje 
prieš vokietininkus, greta Lietu
vių darbininkų s-gos ir paminė
tos Liet, ūkininkų dr-jos.

Atskiro dėmesio verta Klai
pėdos šaulių rinktinė su šaulių 
būriais visame krašte. Jos glo
boje veikusi Klaipėdos krašto 
giedotojų draugija turėjo kelio
lika puikių chorų, iš kurių ypač 
reprezentatyvus buvo centrinis 
choras Klaipėdoje, kuriam va
dovavo muzikai: Antanas Vaičiū
nas, Stepas Sodeika, Alfonsas 
Mikulskis ir protarpiais kiti 
dirigentai. Giedotojų chorųtink- 
las Įgalino net kelias dainų šven
tes Klaipėdoje ir Šilutėje su
rengti. Greta šių chorų, Klai
pėdoje veikė šaulių vyrų, Ai
dos, Vaidilutės, Pedagoginio ins
tituto ir kiti chorai. Paminėtinas 
Donelaičio gimnazijos choras 
Pagėgiuose.

Sporto srityje labai aukštai 
stovėjo Klaipėdos sporto sąjun
ga (KSS), kurios A lygos fut
bolo komanda buvo žinoma vi
soje Lietuvoje. Jos rungtynės 
su vietine vokiečių stipria ko
manda (Spielvęreinigung) Į pui
kų Klaipėdos miesto sporto sta
dioną minias lietuvių ir vo
kiečių sutraukdavo. Gana repre
zentatyvi buvo ir KSS teniso ko
manda.

Vandens sporte, kuriame nuo 
seniau vokiečių klubai stipriai 
laikėsi, lietuvius pradžioje -tik 
Jachtklubas ir jūrų skautaibud- 
žiai atstovavo, dažnai su savo 
jachtomis ir kitus Baltijos jūros 
pakraščius pasiekdami, kaimyni
nių valstybių regatose dalyvauda
mi. Tik vėliau, Santarai savo

NIEKO ipOMAUS JOJE 
NERADAU

Perskaitęs Sauliaus Šimoliūno 
ilgą straipgsnĮ "Vėžio juosta — 
dabar daugiausia perkama knyga 
(žr. "Dirvos” 1961 m. 145 nr.), 
nutariau susipažinti su ta gar
senybe, Henry Millerio kny

ga "Tropic of Cancer" (Vėžio 
atogrąža, bet ne juosta).

Prisipažinsiu, kad neturėjau 
kantrybės jos iki galo perskai
tyti, nes nieko Įdomaus joje ne
radau: nei Įdomių asmenybių
arba tipų, nei turinio arba intry- 
gos, nei lakių minčių arba idė
jų. Tai tik pikto ir viskuo nusi- 
vylusio žmogaus burnojimas, 
berniškas pliauškimas be jokio 
saiko ir skonio.

Reikia pripažinti, kad paprasti 
mūsų kaimo bernai apie tuos pa
čius dalykus mokėdavo, gerokai 
paėmę ant danties, su daug di
desniu sąmojum ir originalumu 
išsireikšti. Visi žinome, kad daug 
kam karts nuo karto užeina no
ras stipriai nusikeikti, tačiau 
skaityti panašius dalykus per be
veik tris šimtus puslapių -- tai 
jau labai nuobodus dalykas.

Sakoma, kad tai esąs autoriaus 
dienoraštis iš Paryžiaus laikų, 
kai jis ten nuvyko iš New Yorko 
apie 1930 metus ir bastėsi be pi
nigų ir be galimybių pažinti 
ką nors daugiau, kaip Paryžiaus 
padugnes, čia prisimena kitas 
panašus atvejis, Knutas Hamsu- 
nas ir jo autobiografinis veikalas 
"Badas”. Jame tuojau atsispindi 
didelis rašytojo talentas. Mille
rio veikalas -- tik manierizmas, 
jis pliauškia ir skeryčiojasi, kaip 
cirko klounas.

Nebūdamas rašytojas ar kriti
kas, nutariau savo Įspūdžius 
pasitikrinti su specialistais. Ma
no kaimynas, Marylando u-to 
literatūros profesorius, trumpai 
ir aiškiai pasakė: "The book is 
neither instructive, nor enter- 
taining". Žinoma.apsukrūs biz
nieriai visados moka Įpiršti 
falšyvą prekę. Tad labai gaila, 
kad S. Simoliūnas rado reikalin
ga šią knygą taip karštai siūlyti 
skaitytojams, kai yra tūkstančiai 
tikrai gerų veikalų. Jei redakto
rius būtų paskaitęs nors pir
mus penkis tos knygos puslapius 
tai esu tikras, kad tos recenzi
jos nebūtų spausdinęs.

DR. JONAS BALYS, 
VVashington

ĮVYKO NETIKSLUMAS

Leiskite atkreipti jūsų dėme- 
sĮ Į Dirvos (Nr. 148 - 1961) 
laidos pirmame puslapyje pasi
taikiusi netikslumą. Ten paminė
ta, kad Katalikų Bažnyčios Eku
menine Taryba, iki šioljau tu
rėjusi 20 suvažiavimų, pirmą 
kartą tokiam posėdžiui susirinko 
1869-70 metais. Tai netikslu, nes 
kaip tik tais metais Įvyko pas
kutinis (t. y. XX) suvažiavimas.

Manyta, kad ryšium su popie
žiaus neklaidingumo dogmos pa
skelbimu daugiau Visuotinų 
Bažnyčios Suvažiavimų nebus, 
tačiau popiežius Jonas XXIII nu
tarė ir vėl sušaukti. Tad beveik 
po 100 metų pertraukos vėl Įvyks 
Visuotinas Bažnyčios Suvažia
vimas. (domių istorinių žinių apie 
pirmuosius dvidešimts suteikia 
Dr. Hubert Jedin savo knygoje 
Ecumenical Councils of theCa- 
tholic Church (1960 - Herder).

VYT. P. VYGANTAS, 
Brooklyn

jaunimą Į vandens sportą Įtrau
kus, sporto baseiną Smiltynėje 
Įrengus ir baidarių bei jolių lai
vyną Įkūrus, lietuviai galėjo drą
siai rungtis su vokiečiais, ne 
vieną vietinę regatą suorganizuo
dami. Žinoma, daug prisidėjo 
ir paskiri jachtininkai entu
ziastai, kaip dr. V. Didžys (da
bar Australijoj), mok. S. Šeme- 
rauskas ir kiti.

Lietuvos valstybingumas Klai
pėdos krašte reiškėsi kiekvie
name žingsnyje, kad net kie
čiausi vokietininkai stebėjosi 
didlietuvių sugebėjimais ir ener
gija. Klaipėdos uostas buvo pa
gilintas ir padidintas, miestas

(Nukelta Į 4 psl.)



Nr. 6 — 4 DIRVA 1962 m. sausio 15 d.

Nepriklausomybės laikais kasmet sausio 15 d. Klaipėdoje prie žuvusiems dėl Lietuvos pajūrio atva
davimo paminklo Įvykdavo iškilmės, kuriose buvo prisiminama Klaipėdos krašto prijungimas prie 
Lietuvos.

LIETUVIU TAUTINES IDĖJOS VYSTYMASIS
AMERIKOIE (Dr. Stepono Biežio paskaitos santrauka, skaityta

ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkime) (3)
ALT Sandarai, apjungusiai vi

durinę srovę ir dažnai vadinamai 
tautininkais bei sudariusiai 
trečiąją srovę, tokia apimtimi 
neteko ilgai egzistuoti. Tai tęsės 
tik vienuoliką metų. Įvykęs Lie
tuvoje perversmas 1926 m. 
gruodžio 17 d. suskaldė sanda- 
riečius - tautininkus. Tai Įvyko 
vien tik dėl to perversmo ver
tinimo.

Dalis narių perversmą griež
tai pasmerkė palaikydami buvu
sią santvarką. O kita dalis ŠĮ 
perversmą teisino, kaip neiš
vengiamą, nors ir prieškonstitu- 
cinį pasireiškimą, kuris, anot 
pastarųjų teigimo, išgelbėjo Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės išlaikymą.

Pasmerkusieji perversmą 
sandariečiai, praminti kairiai-

(Atkelta iš 3 psl.) 

plėtėsi ištisomis naujų namų gat
vėmis, Lietuvos pajūrio sostinė 
augo, gyvėjo ir lietuvėjo.

Žydintis Lietuvos užnugaris 
davė ir turistų, kuriems neuž
teko Palangos. Ypatingai juos 
traukė svajingoji Neringa su ri- 
vieriškais paplūdimiais Smil
tynėje, Nidoje ir visame Bal
tijos pajūryje.

Lietuvos valstybės globoje 
Klaipėdos kraštas 1923 - 1939 
m. gyveno klestėjimo laikotarpį. 
Tik reikėjo politinės ramybės, 
kurią drumstė junkeriai iš už
nemunės. Bet, nežiūrint Į tai, 
per tą laikotarpį Klaipėdos kraš
te lietuvių atlikti darbai ilgai 
liudys apie lietuvių organizuo
tumą ir veržlumą, aRie jų val
stybingumą. Juk dar tebestovi 
didžiuliai uosto pastatai, milži
niški Vytauto Didžiojo gimna
zijos ir Prekybos instituto rū
mai, Ryto spaustuvė,puiki Rau
donojo kryžiaus ligoninė radijo 
stotis, gražūs Donelaičio gim
nazijos rūmai Pagėgiuose, nauji 
gyvenamųjų namų kvartalai, 
Telefono stotis, dideli skerdyk
los pastatai Smeltėje ir daug ki
tų gražių pastatų.

J. Nendrė

KLAIPĖDA

Klaipėdos krašto Giedotojų Draugijos chorų dirigentų,ir atstovų suvažiavimas 1929 m. birželio 12 
d. Šulutėje, su vietos choristais. Sėdi J. Bruvelaitis, J. Joniišaitis, A. Vaičiūnas, Čečkauskas.

S. Čiuplio nuotrauka

LAISVOS NUOMONĖS

Pamokos prezidentams

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Sakoma kad iš senovės Grai
kijos paveldėtoji šveicariškoji ir 
anglosaksų demokratija yra to
buliausia valdymosi forma.

Feodaliniais laikais buvo įro
dinėjama žmonėms, kad kiekvie
na valdžia iš Dievo. Demokrati
joj, kur dauguma vado, Abrao
mo Lincolno žodžiais tariant, 
valdžia yra iš žmonių, per žmo
nes, žmonėms.

Bet ir tokia demokratija yra ne 
be trūkumų, ypač kai tokios de-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MinUIPCT MAISTO ir LIKERIŲ miUnLOI KRAUTUVŲ

Marąuette Parke2515 West 69 St.
Telef. PR 8-9259

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
MARTEL 3 star Cognac .... 5th 
WHITE HORSE SCOTCH
WHISKY........ ........................... 5th
Arrow Coct. MARTINI or 
MANHATEN KVORTA .

4. COINTREAUXLiquer ...
5.
6.

1.
2.

3

5th
Da SILVA 10 metų brandy • • 5th 
LONDON DRY GIN 80 proof 
KVORTA ..................
KRON-BRANNVIN 
AQUAVIT .............................. 5th
Import. Prancūz. likeriai .... 5th 
KIJAFA vynas ...................... 5th
ZELLER SCHWARZE
KATZE vynas ...................... • • 5ths. 1.29

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

didelis pasirinkimas!

mokratijos kraštams reikia tvir
tos valdžios santykyje .su dikta
tūriniais kraštais, kaip komunis
tinis blokas ir k. Tie trūkumai 
reiškiasi perdideliame indivi
dualizme, kada Į valdžios viršū
nes išrinktieji žmonės yra vei
kiami dešinių ir kairių sparnų, 
konservatorių ir liberalų, nesu
sitariančių dėl vienos linijos pag
rindines problemas sprendžiant.

Monarchijose kandidatai {sos
tą yra ruošiami iš mažens ir 
tai žinome, su kokiais trūkumais 
jie pasireiškia, o demokratijose 
Į valdžios viršūnes dažnai paten
ka žmonės be specialaus pasi
ruošimo, tūlos "daugumos" 
parinkti, atsižvelgiant Į kandidatų 
gabumus iškalbingai pasireikšti 
rinkimų metu. Ir todėl nenuosta
bu, kad tokie, patekę Į valdžios 
viršūnes, pradžioje ilgai su
gaišta "besimokydami" valdyti...

Taip atsitiko su dažnu JAV 
prezidentu, neišskiriant nei Har- 
ry Trumano, kuris, mirus 
Franklin D. Rooseveltui, staiga 
ne kaip pasijuto, kaip jis vė
liau savo atsiminimuose pasi
sakė. Irgi Dvvight D. Eisen- 
howeriui nepakako karo didvy
rio aureolės iš karto tinkamai 
susiorientuoti Baltuosiuose Rū
muose. Panašiai yra ir su da
bartiniu prezidentu.

Štai respublikonų partijos pir
mininkas William E. Miller vie
name pobūvyje Washingtone 
prakalbėjo apie pamokas John 
F. Kennedžiui. Esą, vesti rinki
minę kompaniją ir prezidentauti 
yra du visai skirtingi dalykai. 
Iš kitų pamokų paminėta pamoka 
su Cuba ir su Chruščevo "ge
rais norais

grindą. Jų tie nurodymai vėliau 
Į Konstitucijos Įėjo kaip 10 
amendments (papildymai).

*
JAV REVOLIUCIJOS metu trys 

vyrai gavo tokius pavadinimus: 
Thomas Jofferson - plunksna, 
Petrik Henry -- liežuvis,George 
Washington - kardas.

*
VAIKŲ dabar JAV mažiau 

gimsta, negu gimdavo prieš 100 
metų. 1850 metais šeimos narių 
vidurkis buvo 5,6. asmenų, o da
bar tik 3.6.

*

DIDŽIAUSIAS banknotas, iš
leistas JAV, yra 100,000 dolerių 
vertės. Bet jis naudojamas ope
racijose tik tarp bankų. Piliečių 
apyvartai didžiausias banknotas 
tik 10,000 dolerinis.

•

DIDŽIAUSIA biblioteka pasau
lyje yra Library of Congress, 
VVashingtone, D. C. Ji turi dau
giau kaip 5 milijonus knygų ir 
pamfletų, daugiau kaip 1 milio- 
ną žemėlapių ir braižinių, mili
joną muzikos rinkinių ir pusę 
miliono paveikslų. Ji turi ir mi
lijonus rankraščių.

*

ANTIGUE baldais laikomi tie, 
kurie yra pagaminti ligi 1830 
metų. Taip yra nustatęs "The

siais sandariečiais, turėjo savo 
rankose valdybą ir laikraštį San
darą. Tai jiems teikė morali
nį stiprumą ir pasitikėjimą sa
vimi.

Nesutarimui ir priešingumui 
kylant ir vis kas kartą aštrė
jant, valdyba stipriau remiančius 
perversmą narius ėmė braukti 
iš savo organizacijos. Išbrau
ktųjų tarpe buvo K. S. Karpius, 
tuometinis Dirvos redaktorius ir 
J. O. Sirvydas, Vienybės redak
torius.

Neatsižvelgiant Į tokį aštrų 
valdybos elgesĮ, dešinieji san
dariečiai, ty. pritariantieji per
versmui, dar vis ieškojo prie
monių ir galimybių sulaikyti 
nuo visiško organizacijos ski
limo. Bet iš to niekas neišėjo. 
Ir visu jautrumu skilimo pūliuo
janti žaizda atsivėrė, kuriai iš
gydyti nebuvo gero daktaro.

Pasipiktinimas ir barniai tik 
daugiau nuodų pylė ir Į taip 
jau opią žaizdą. Ją laikas nors 
ir apgydė, bet žaizdos ir iki 
šiai dienai pasilieka, kaip liudi
ninkės išsivijos gyvenimo dra
mos nevykusiai vaidinto epizo
do, išeikvojusio daug energijos 
ir laiko ir pagaliau vidurinę sro
vę dar daugiau susmulkinusios.

Buvę dešinieji sandariečiai, 
atseit, dabartinai tautininkai, li
ko "našlaičiais" ir "be pasto
gės". Tačiau Dirva ir Vienybė, 
tikriau sakant, Karpius Cleve
lande ir Širvydas New Yorke, 
padedami artimųjų bičiulių, pa
jėgė aplink save suburti nema
žus skaičius pritarėjų ir rėmė
jų. Tai davė pradžią ir pagrin
dą ketvirtajai srovei -- tautinin
kų srovei, kuri tuo metu dar 
neturėjo stipresnio apsijungimo 
Į glaudžią savo organizaciją.

Prieš išvykstant 1929 m. Lie
tuvon J. O. Sirvydui, Įkurus New 
Yorke Tautininkų Klubą, apie 
Dirvą vis daugiau spiečiantis jos 
širdingų rėmėjų ir 1928 m. Chi
cagoje Įsikūrus Margučiui vado
vaujant Antanui Vanagaičiui ir 
jam aktyviai talkinant Antanui 
Oliui, Antanui Lapinskui, Juozui 
Bachunui, Dr. Steponui Biežiui, 
Dr. Antanui Rudokui ir kitiems, 
savo susiklausimu tautininkai jau 
sudarė reikšmingą trikampi — 
New Yorkas (Brooklynas) -- 
Clevelandas -- Chicaga. Susi
klausimu ir bendradarbiavimu 
buvo išvystyta jėga, su kuria ki
tos srovės jau rimtai skaitėsi, 
kaip su jau ketvirtą srove. Ji 
savo darbais atkreipė rimtą dė
mes} ir pagarbą visos išeivijos.

Nors susigrupavęs trikampis 
savo veikloje gana sklandžiai su
siklausė, tačiau vis buvo jau
čiami trukumai, kuriuos aptarti 
buvo sušauktas skaitlingas ir re- 
prezentativus suvažiavimas 1941 
m. birželio 7 - 8 d. žinomo 
nuoširdaus patrioto Juozo Bachu- 
no vasarvietėj Tabor Farmoje, 
dalyvaujant pačiam A. Smeto
nai. Šios reikšmingos tautininkų 
konferencijos visų dalyvių suta
rimu buvo Įkurta Lietuvai Va-

Tautinę Sąjungą, 
jis buvo iš- 

pirmuoju pirmi- 
buvo gilios padėkos

7.

8.
9.

10.

J. Nendrė

uf to
110.000

satf n
VOl

SAVIMCS ____ &

Customs Department of the U. 
S. Treasury". Kas šito nežino
jo, dažnai vieton "antique" kurie 
brangiai kainuoja, pirkdavo tik 
"old junk”. N.B.

duoti Sąjunga, kurios paskirt J 
Pats pavadinimas nusako. Čia 
pat dalyviai pradžios darbams 
sumetė per 2000 dolerių vykdyti 
užsibrėžtus tikslus. LVS greit 
išpopuliarėjo, Įsikūrė eilė sky
rių, savo uždavinius gerai ir 
garbingai atlikusių.

Gyvenimiški patyrimai ir besi
keičiančio laiko eiga rodė rei
kalą ir naudą tautininkų trikam
pio grupėms dar tampriau apsi
jungti Į vieną organizaciją su 
viena vadovybe, iš kurios iš
plauktų visos derektyvos bendrai 
veiklai. Šią idėją iškėlė Antanas 
Ojis ir kaip iniciatorius daug 
pastangų Įdėjo, kol buvo prieita 
prie vieningo sutarimo Įkurti vie
ną bendrą tautininkų organizaci
ją.

Antano Oliotroškimas buvo ap
vainikuotas New Yorke 1949 m. 
gegužės 21 d. Įkuriant Amerikos 
Lietuvių 
Vienbalsiai 
rinktas 
ninku. Tai
ir pagarbos pareiškimas už pa
stangas apjungti tautininkus.

Amerikos Lietuvių TautinėSą- 
junga per dvylikos metų sėkmingo 
gyvavimo pasireiškė aktyvumu, 
našiais ir reikšmingais darbais 
bei pačios organizacijos augimu 
narių ir skyrių skaičiumi. Pa
žymėtini trys didingi Sąjungos 
suruošti sąskrydžiai Washing- 
tone, stipriausios demokratijos 
sostinėje, kur gyvu žodžiu, tele
vizijos priemonėmis ir per ame
rikietišką spaudą buvo garsintas 
lietuvių tautos geras vardas. 
Įgyta naujų draugų vyriausybės 
ir Kongreso slugsniuose bei ras
ta palankumo pastangose dėl Lie
tuvos laisvinimo. Šiems sąskryd
žiams vadovavo Antanas Olis, 
talkinant tauriam lietuviui adv. 
Antanui Lapinskui ir kitiems jo 
artimiems bendradarbiams. Čia 
A. Olio nuopelnas buvo nejkai- 
nuojamas ir Lietuvai labai patar
naujantis.

Sąjungos nuoplenu reikia lai
kyti ir jos organą Dirvą, kuri iŠ 
savaitraščio virto tris kartus 
per savaitę leidžiamu laikraš
čiu. Čia ne vien ta svarba, 
kad padažnėjo, bet kad jos tech
nika ir turinys padarė didelę pa
žangą ir šiose sąlygose skai
tytojų skaičiumi auga. I, Dirvos 
sumoderninimą Įsijungė daug jė
gų, kurios tą visą darbą ant savo 
Pečių ir išnešė

Kartais girdisibalsų, esą ideo
loginėms organizacijoms čia 
nėra ateities. Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga nepripažįsta 
tokio pesimistiško teigimo. 
Kiekviena jos buvusi vadovybė 
davė naujų, konstruktyvių ir 
pastovių Įnašų. Tai reiškia jos 
stiprėjimą ir šviesią pažiūrą Į 
Sąjungos ateitį.

Dabartinė valdyba, vadovau
jama energingo pirmininko Vy
tauto Abraičio, kaip tik gyvai 
reiškiasi. Tarpe kitų darbų, ji 
rimtai užsimojo Įsteigti jaunimo 
būrelius prie esamų Sąjungos 
skyrių ir juos auklėti tautinėje 
dvasioje. Tai tikrai svarbus ir 
toli siekiąs uždavinys lietuvybės 
išlaikymui. Philadelphijoje jau 
keli metai tokis jaunuolių būre
lis sėkmingai veikia vietinio sky
riaus globojimas.

(Nukelta Į 5 psl.)

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Xuo 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.

JAV KONSTITUCIJĄ paruošus 
trys Constitutional Convention 
delegatai atsisakė ją pasirašyti. 
Tai buvo Edmund Randolph, El- 
bridge Gerry ir George Mason. 
Kiekvienas iš jų turėjo rimtą pa -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ItLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Metinis A. L. Tautinės 
Sąjungos Clevelando sky
riaus narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 21 d., sek
madienį, 12 vai. Dirvos pa
talpose — 6907 Superior 
Avenue.

Susirinkimo dienotvarkė: 
Prezidiumo rinkimas, valdy
bos pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, susi
pažinimas su ALTS centro 
valdybos bendraščiais, val
dybos rinkimai ir revizijos 
komisijos rinkimai ir eina
mieji reikalai.

Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti. Nariai 
neužsimokėję už 1961 m. 
nario mokestį prašomi jį 
sumokėti susirinkime,

• Metinis SLA 136 kuo
pos narių susirinkimas kvie
čiamas sausio 21 dieną, 12 
vai. Lietuvių salėje. Darbų 
tvarkoje: pajamų, išlaidų ir 
veiklos apyskaitų praneši
mai bei tvirtinimai, bend
rieji planai artimiausiai 
ateičiai, valdybos ir kitų 
organų rinkimai ir įvairūs 
kiti klausimai. Į tokį susi
rinkimą privalo atvykti vi
si nariai. Pradėkime nau
juosius metus tvarkingai.

• "Lietuviškas” punktu
alumas. Neseniai Clevelan
de buvo tokių nuotykių: 
vieni rengėjai paskelbė, kad 
prasidėjo 29 minučių pavė
lavimu, kiti pasiskelbė pra
dėsią koncertą labai punk
tualiai (kaip tai suprasti?) 
— faktiškai pradėjo 34 mi
nutėmis vėliau.

Jeigu artistai ar rengėjai 
patys kalti, tai teisinasi 
dažniausiai tuo, kad iš man
dagumo norėjo laukti vė
luojančios publikos dalies. 
Bet kuo kalti tie žiūrovai, 
kurie tinkamu metu atvyk
sta ir verčiami laukti?

Tad sausio 20 d., Lietu
vių salėje Uošvę — B. Sruo
gos 3 v. komediją vaidinan
ti dramos studija nori gy
dyti šią bendrinę mūsų "li
gą”. Pasistengs, kad neap
sirūpinę iš anksto bilietais 
svečiai, būtų aprūpinti (nuo 
5 vai.) mikliau, kad drabu
žių saugotojai dirbtų vik
riau ir jau dabar atsiprašo, 
kad nelauks vėluojančių. 
Pradžia 6 vai. reiškia šeštą. 
Bent taip pažadėjo režiso- 
rius.

• Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės antros apy
linkės valdyba sausio 6 die
nos posėdyje paskyrė $200 
pašalpą šv. Kazimiero litu
anistinei mokyklai. Pašalpa 
įteikta tos mokyklos su
rengtos Kalėdų eglutės me
tu.

Be to valdyba paskyrė 
$200.00 auką Lietuvių Fon
dui. Auka įnešta į Lietuvių 
Bendruomenės sąskaitą Nr. 
20G56, The Superior Sav
ings and Loan Association, 
6712 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio.

Clevelando Lietuvių Ben
druomenės lėšos yra sukel
tos visų lietuvių, kurie da-

lyvauja mūsų parengimuo
se ir moka solidarumo mo
kestį, o tuo pačiu jie visi 
dalyvauja nors po menką 
dalelę šios šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos išlai
kyme ir visai naujai gimu
siam mūsų visų Lietuvių 
Fondo.

E. Stempužienė
• Lietuvių Bendruomenės 

abiejų apylinkių rengto 
Naujų metų sutikimo ap
rašyme Dirvos Nr. 2, šias 
eilutes rašančiam, yra įsi
brovus klaida, būtent: buvo 
rašyta, kad jaunimo stalų 
papuošimo sponsoriais bu
vo Ona ir Kazys Karpiai, o 
turėjo būti parašyta, kad 
tokiais pat jaunimo stalų 
papuošimo sponsoriais bu
vo ir dr. Jonas ir Izabelė 
Stankaičiai. Jie irgi rengė
jų neprašomi tam reikalui 
buvo paaukoję $10.00. Nuo
širdžiai dėkojame už auką 
ir už įvykusią klaidą atsi
prašome. P. M.

nio namuose rengia Užgavėnių 
blynų balių.

KOVO 3 D. Dainavos Ansamb
lio koncertas -- Slovėnų Audito
rijoje. Rengia LB Clevelando I 
apylinkės valdybą.

KOVO 4 D. Lietuvių salėje Ne
ringos Skaučių Tunto rengiama 
Kaziuko Mugė.

KOVO 10 D. Šv. Jurgio par. 
salėje, p. Stasiūnaičiai rodys lie
tuvišką filmą. Rengia BALFas.

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

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

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

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Parengimu kalendorius

SAUSIO 20 D. Lietuvių salėje 
Vlado Braziulio Vad. dramos stu
dijos premjera. Uošvė -- B. 
Sruogos 3 v. komedija. Režisuo
ja V. Matulionis.

1962 m. VASARIO 3 D. LSK 
Žaibo vakaras -- koncertas Slo- 
venlan Auditorium.

VASARIO 10 D. Čiurlionio An
samblio Namuose, Lietuvių 
Fronto Bičiulių. Clevelando sam
būrio pobūvis.

VASARIO 11 D. Vasario 16 mi
nėjimas Naujosios parapijos sa
lėje. Rengia ALT skyrius.

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
damas pigiau tos kainos. 
Geros pajamos.

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

East Shore Realty 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 IV 1-6900 
Res. MU 1-2154 <2

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.VASARIO 24 D. Lietuviams 

budžiams remti valdyba Čiurlio

Clevelando lietuviai budžiai N. metų proga buvo suruošę prie 
Roundup Lake išvyką, kur turėjo progos ant ledo pažaisti. Nuotrau
koje iš kairės: L. Sabaliauskas, J. Dailidė, vadovas A. Pautienis, 
L. Kedys, J. Stankevičius, A. Langė, Senda, R. Grincius, I. Žukai- 
tytė, A. Šarkauskas, M. Pautienis, V. Venciūtė, Nakelis, Pautienytė, 
Vencius, tėvų komiteto pirm. V. Rutkauskas, Jonaitis, Rutkauskas 
ir kt.

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

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

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:...............................................
Name

No. Street City Statė

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ

WORCESTERIO 
LIETUVIU ŽINIOS

Praktikuoti Kalėdiniai 
papročiai

Praeitų metų gruodžio 22 
d. Worcesterio skautės su
siruošė lietuviškas kūčias, į 
kurias atsilankė tėvų komi
teto pirmininkas J. Palu
binskas ir dvasios vadovas 
kun. Steponaitis.

Vienoms mergaitėms be
ruošiant kūčių stalą, kitos 
mokėsi daryti Kalėdų eglu
tei žaisliukus — šiaudinu
kus. Per kūčias buvo išlai
kytos pilnos kalėdinės tra
dicijos. Po kūčių tuntininkė 
E. Gorodeckienė papasako
jo apie lietuviškus kalėdi
nius papročius ir burtus, 
čia pat mergaitės pabandė 
burti savo laimę.

TAUTINĖS IDĖJOS...
(Atkelta iš 4 psl.)

Reikia manyti ir įtikėti, kad vi
si kiti skyriai paklausys valdybos 
reikšmingo pageidavimo ir įkurs 
savus jaunimo būrius, kurie iš
auklėti lietuviškoje dvasioje to
liau Vykdys tautinius principus.

Tautininkai iki šiol buvo išti
kimi savo idealams ir juos 
drausmingai vykdė, dažnai net 
sunkias kliūtis nugalėdami. Tai
gi ir šis, greta kitų dabartinės 
Sąjungos valdybos darbų, gražus 
ir būtinas ryžtas eiti J savo jau
nimą vardan lietuvybės išlaikymo 
ir ugdymo, beabejojimo, ras šil
tą pritarimą. Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga tegali eiti tik 
pirmyn.

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

) EAST CLEVELAND — 13315 EUCLID AT SUPERIOR AVE.^

SAVINGS1 
EARN OPEN EVERY SATURDAY ŪKTU 2:30 |

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
iNSURED TO 

•1O ooo

1 DEPOSITS HADE BY JANUARY 20th 1 
įEARH IKTEREST FROM IANUARY IstĮ

DIRVA

DlftVA

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kalėdų eglutė mokiniams
šeštadieninės lituanisti

kos mokyklos tėvų komite
tas, kaip ir kiekvienais me
tais suruošė mokiniams Ka
lėdų eglutę, kuri įvyko pra
eitų metų gruodžio 31 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Programoje pasirodė patys 
mokinukai su lietuviškom 
eilėm, dainom ir žaidimais. 
Visų lauktas Kalėdų senis 
kiekvieną apdovanojo.

Mokyklai šiuo metu va
dovauja Vytautas Mačys, 
kuriam talkininkauja Gema 
šermukšnytė, Dalia Mačy- 
tė ir Stasys Raudonis.

Naujų metų sutikimas
Naujuosius metus Wor- 

cesterio lietuviai sutiko ke
liose vietose.

Skautų tėvų komitetas 
jaukiose miesto parko pa
talpose suruošė sutikimą 
skautams ir jų tėveliams, o 
Meno Mėgėjų Ratelis savo 
nariams ir jų artimiesiems.

Meno ratelis šiuo metu 
kruopščiai ruošiasi pavasa
riniam choro koncertui. 
Taip pat pradėtą repetuoti 
P. Vaičiūno "Sudrumstoji 
ramybė”, kurią tikimasi pa
ruošti šių metų rudeniui.

Tradicinis skautu banketas
Worcesterio vietininkijos 

skautai ir skautės savo tra
dicini banketą ruošia š. m. 
vasario 3 d. Eden Gardens 
salėse. Banketo metu bus 
išpildyta įdomi programa. 
Po programos šokiai gro
jant garsiajam Pcrry Conte 
orkestrui.

Pakvietimus galima už
sisakyti iki sausio 28 d. 
šiais telefonais: PL 7-6918, 
SW 1-5042 ir PL 6-0086,

A, Z.

Kam

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

Kur
Susipažinti šešius numerius Q 
Už metus — $10.00 □
UŽ 6 mėnesius — $6.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas) Poilsis...



DIRVA
Sukūrė lietuviškas šeimas

•«*
Nr. 6 1962 m. sausio 15 d.

KAS IR KUR? SUSIJUNGIA DVI 
GELEŽINKELIŲ 

BENDROVĖS
• Gen. J. Jackus su žmo

na ir sūnum Artūru tebe
gyvena Kaune, Aušros gat
vėje. Apie tai sužinom iš 
"Tiesoje” atspausto tūlo E. 
Uldukio pikto rašinio, kam 
jis tebeturi pusę namo ir 
generolo šeimai tebetalkina 
sena tarnaitė, pas juos 
daug metų tarnavusi.
• Dr. J. Ramunis, Dirvos 
bendradarbis iš Chicagos, 
persikėlė į Victoria, III. ir 
ten atidaro savo medicinos 
ofisą.
• Silanija Gedvilaitė, iš 
Ric'hmond Hill, 17 metų, 
pripažinta geriausiai anglų 
kalbą mokanti iš 6,000 ge
riausių mokinių.
• Puota Jūros Dugne, — 
tradicinis lietuvių jūrų 
skautijos balius, šiemet 
rengiamas vasario 3 d. Wes- 
tern Ballroom salėje, pasi
žymės orginaliu fantastiš
kumu. Juodkrantės ir Bal
tijos tuntai ir Korp! Gin
taras visu kruopštumu ruo
šiasi ir atsilankiusiųjų ne
apvils.

Visiems patariama iš 
anksto rezervuoti vietas, 
skambinant T. Merkelienei 
telef. LA 3-5499. Skambin
ti kasdien iki 10 vai. vak.

PAIEŠKOMI
Ežerskienė - Balvoclytė Ona, 

gimus Telšių apskrity, atvykus Į 
Chicagą 1914 m.

Kišunas Bronislava, apie 60 
metų amžiaus, atvykus Į Chicagą 
1940 m.

Krajauskas Vincentas, gimęs 
Jadvygavos kaime, Šiaulių ap
skrity, atvykęs Į Chicagą 1914 
m.

Kripkauskas Adolfas, Zenono 
sūnus, gimęs 1895 - 6 metais.

Marūnas Vincas, Jono ir Anta
ninos Palubinskaitės Marūnų sū
nus, gimęs Katinų kaime. Jan
kų valsčiuje, Šakių apskr.

Pačekojis Antanas iš Meiliū
nų kaimo, atvykęs prieš I karą.

Pocius Ona, gyvenanti So. Oak- 
ley Avė. (Jai yra laiškas iŠ M. 
Jankauskaitės).

Venslovas Petras, Alberto ir 
Marijos Markevičiūtės Venslo- 
vų sūnus, gimęs Maikūnų kaime, 
Saločių v., Biržų apskr.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti Į

Lietuvos GeneralinĮ Konsulatą 
6147 So. Artesian Avė. 

Chicago 29, III. 
Telefonas - RE - 7-8334.

PIANISTĖS
LEONOS LAURAITIS 

REČITALIS
1962 M. SAUSIO 21 D., 4 VAL. P. P.

CHICAGOJE,
Jaunimo Centro didžioje salėj e 

5620 So. Claremont St.

Bilietai gaunami: 
Jaunimo Centre, 
telef. PR 8-7227 
J. Karvelio pre
kybos namuose, 
3322 S. Halsted 

St., telef.
YA 7-0677.

Visi kviečiami 
atsilankyti.

New York Centrai ir 
Pennsylvania geležinke 1 i ų 
bendrovės, aiškindamosios 
finansiniais sunkumais, su
tarė sujungti į vieną 5.4 bi
lijonų dolerių valdymo sis
temą.. Naujoji bendrovė va
dinsis Pennsylvania New 
York Centrai Transporta- 
tion Co. v

Bendrovių susijun girną 
turi patvirtinti Insterstate 
Commerce Commision. Pen- 
sylvania buvusieji šėrai, ku
rių yra 13,167,754, bus iš
keisti vienas už vieną. New 
York Centrai, kurių yra 
6,521,838, gaus 1.3.

S u s i j ungusi bendrovė 
kontroliuos apie 20,300 my
lių geležinkelių, arba 10% 
visų JAV geležinkelių, da
bar veikiančių.

Susijungimas, neabejoti
na, palies ir daug tarnauto
jų, kurie kelia didelį rūpes
tį, nes kitur darbo jiems 
bus sunku gauti. Kiek ži
nia, tose bendrovėse tar
nauja nemažai ir lietuvių, 
kaip Clevelande, Chicagoje

GIEDRE JANKONYTE -ŽUMBAKIENĖ, neseniai baigusi St. Xaviar 
kolegijoje meno studijas, pakviesta dėstyti meną Chicagos St. Sa
bina ir St. Basils aukštesniose mokyklose. Šiuo metu jaunos meni
ninkės darbai yra išstatyti Barat kolegijoje, Lake Forest, III. 
Nuotraukoje dailininkė prie savo mozaikos "Vandens spindesys".

P. Petručio nuotrauka

Pianistė Leoną Lauraitis

Iškilios pianistės rečitalis 
Chicagos Jaunimo Centre

Sausio 21 d. Jaunimo Cen
tro didžioje salėje čiagimė 
lietuvaitė Leoną Lauraitis 
duos rečitalį.

Pianistės pavardė senes-

CHICAGOS PARENGIMŲ
— KALENDORIUS __

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

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

VASARIO 3 D. Chicagos jūrų 
skautijos tradicinisbalius"Puota 
jūros dugne" IVestern Ballroom 
salėje.

VASARIO 3 D. Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos tra-

• V. Keciorius, iš Toron
to, mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• Algis Ra t kelis, iš Los An
geles, mokėdamas už Dirvą, 
atsiuntė $5.00 auką.
• N. Miškinis, iš Detroit, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• M. Paškevičius, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $4.00 auką. 

viams yra gerai žinoma ir 
jie ne kartą žavėjosi Leonos 
Lauraitis iškiliu pianino 
skambinimu. Anksčiau ji 
gana dažnai pasirodydavo 
įvairiuose lietuvių rengia
muose koncertuose.

Leoną Lauraitis gimė 
Oklahomoje. Būdama 4 m. 
amžiaus su tėvais persikėlė 
į Chicagą, kur už metų pra
dėjo privačias muzikos pa
mokas. Jos talentas buvo 
tuojau pastebėtas. Tai pa
skatino tęsti studijas Chi
cagos American Conserva- 
tory of Muzic. Studijų me
tu pianistės talentas dar 
daugiau išryškėjo. Sulauku
si 15 m. amžiaus ji davė re
čitalį Chicagos Kimball 
Hali. Vėliau pasisekusį re
čitalį davė Chicagos Or
chestra Hali, čia pasirodyti 
įgalino laimėjimas specia
laus konkurso.

Pastaruoju metu pianistė 
dažnai pasirodo įvairiose 
Vidurinių Vakarų vietovėse. 
Rečitaliui Chicagoje kruopš
čiai ruošiasi, programon 
įtraukdama Wagnerio, Lisz- 
to, Bacevičiaus ir kt. kūri
nius.

Tikimasi, kad Chicagos 
lietuviškoji visuomenė pa
kankamai susidomės ir gau
siai užpildys Jaunimo Cent
ro salę. Bilietai iš anksto 
gaunami Jaunimo Centre ir
J. Karvelio prekybos na
muose. Pu

Naują lietuvišką šeimą sukūrę Chicagoje Vytautas Bikulčius ir 
Ona Kreivėnaitė, duktė Zuzanos ir Juozo Kreivėnų. Sutuoktuvės 
Įvyko gruodžio 30 d. Cicero šv. Antano parapijos bažnyčioje ir 
vaišės tos pačios parapijos salėje. y. Noreikos nuotrauka

dicinis balius Drake viešbutyje 
7:30 vai. vakare.

KOVO 4 D. Chicagos skautų 
Kaziuko mugė Jaunimo Centre.

KOVO 17 D. Laiškų Lietuviams 
metinė šventė Jaunimo Centre.

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

<
v

V. Noreikos nuotraukos

Gruodžio 25 d. Chicagoje {vyko sutuoktuvės ALT S-gos veikėjo 
Teodoro ir Barboros Blinstrubų dukters Daivos ir Romano Petkaus. 
Apačioje: sutuoktuvių vaišės Įvyko Dėl Bado viešbuty, kuriose daly
vavo apie 400 svečių.

MH f Tf'FM
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