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Krizė Paryžiuje ir Kremliuje
šiuo metu, vienu laiku 

komunistiniame ir vakarų 
bloke, vystosi krizės, galin
čios pasauliui sudaryti di
delį pavojų.

Dėl Vakarų krizės, kuri 
Washingtone vadinama de 
Gaulle vardu, atrodo viskas 
aišku, bet komunistiniame 
bloke besivystanti krizė lie
ka paslaptinga.

Gen. de Gaulle šiomis die
nomis atsakė į Kennedžio 
laišką, kurį JAV preziden
tas jam buvo pasiuntęs už
praeitą savaitę.

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

☆ ☆ ☆ 
snOduriuujančios 

SĄŽINĖS
Amerikos žydų rabinai ska

tina Jungtines Tautas reika
lauti, kad Maskvos valdžia 
paleistų neseniai Maskvoje, 
Leningrade, Rygoj ir Vilniuj 
suimtus rabinus — "trijų mi
lijonų Rusijos žydų dvasios 
vadus". Dėkoja Amerikos 
laikraščiams, pranešusiems 
apie suėmimus ir "pažadinu
siems civilizuotojo pasaulio 
sąžinę”.

Lauksim — žiūrėsim, kaip 
Jungtinių Tautų sąžinė išsi
budins. Ji, pavyzdžiui, dar 
visai mieguista ką nors daryti 
ar sakyti dėl keliolikos kata
likų misionierių ir vienuolių 
išžudymo Konge.

•
Ir laikraščiai ne visada uo

lūs žadinti pasaulio sąžinę. 
Lietuvoje sistemingai už
gniaužta veikla ir laisvė visų 
vyskupų, kurie, kalbant tokia 
pačia statistikos kalba, juk yra 
taip pat trijų ar bent pus
trečio milijono Lietuvos kata
likų dvasios vadai. Amerikos 
laikraščiai apie tai arba ne
bylūs, arba nepaprastai santū
rūs ką nors ryškiau pranešti.

Kai Vilniaus vyskupą J. Ste
ponavičių izoliavo Žagarėje, 
vienas iš didžiųjų žurnalų 
buvo užsimojęs "žadinti są
žinę". Rinko nuotraukas, tik
rino nuotraukas, tikrino ži
nias, bet... atsirado kažkokių 
svarbesnių reikalų ir šisai nu
skendo archyve.

Apie Klaipėdos bažnyčios 
statybos sustabdymą buvo ži
nių jau prieš keletą mėnesių. 
Buvo pastebėta, kad bolševi
kinė spauda ėmė kabinėtis prie 
tąja statyba besirūpinusiųku- 
nigų. Jau tada buvo pagrindo 
spręsti, kad kunigai dėl to 
tardomi. Bet Amerikos laik
raščiams tokios žinios --tei
kiamos ne jų pačių reporterių 
-- neatrodė vertos dėmesio. 
Kas kita, kai Maskvos P r a v- 
da paskelbė, kad Lietuvoje 
teisiami kunigai.

Iš tokio "autoritetingo" šal
tinio paimta ir Maskvoje esan
čių korespondentų telegrafu 
perduota ši jau vėlyva žinia 
dabar tapo pripažinta aktuali 
ir skelbtina. Bet taip ji tega
lėjo pasirodyti tik P r a v d o s 
padaže išmirkyta: teisia 
kunigus už valiutos spe
kuliaciją ir "medžiagų pa - 
sisavinimus”...

Ar tai pratrins kokios są
žinės mieguistas akeles? Ar 
sukrus kas nors dėl to bels
tis Į snūduriuojančią J. T. 
sąžinę? Kažin — ar Amerikos 
vyskupai negalėtų pasirodyti 
panašiai uolūs, kaip Amerikos 
rabinai?

Sausis-January 24, 1962

Kennedy laišką rašė drau
gišku tonu, norėdamas dau
giau padėti, negu pareikšti 
priekaištų, užtikrindamas, 
kad jis Washingtone visad 
rasiąs paramą prieš opozi
ciją ir siūlėsi, jei galėtų bū
ti kuo naudingas, visad pa
tarnauti. Kennedy negalėjo 
aiškiau pasisakyti dėl Alži
ro įvykių, kad neužgavus de 
Gaulle savimeilės.

Savo atsakyme, kaip sa
koma diplom atiniuose 
sluoksniuose, de Gaulle iš
liko toks pat. Jo laiškas pa
rašytas labai mandagiu sti
lių, bet vengta nusileisti 
nuo aukšto pedestalo. Jame 
nesimato jokių ženklų, kad 
jis nerimautų dėl sąmokslo 
iš dešiniųjų pusės. Jis taip 
pat nemini, kad nepasitikė
tų prancūzų kariuomenės 
vadovybe.

Bet yra žinoma, kad de 
Gaulle šiuo metu pergyvena 
labai sunkias dienas. Jam 
beveik pavyko susitarti su 
Alžiro nacionalistais, bet 
nedrįsta viešai vesti dery
bų. Ir bijo skelbti rezulta
tus, kad nesukeltų dešinių
jų sukilimo Alžire ir Pran
cūzijoje.

De Gaulle vyriausybė šio
mis dienomis buvo privers
ta imtis drakoniškų priemo
nių užkirsti kelią terorui 
Alžire ir Prancūzijoje, ku
riuos vykdo iš vienos pu
sės arabų nacionalistai, o iš 
kitos 
nieji, 
lano.

Jų 
žymai ir praeitą naktį Pa
ryžiuje sprogo keliasdešimt 
bombų, O Alžire nuo šių 
metų pradžios, buvo užmuš
ta 300 ir sužeista 600 arabų 
ir europiečių.

De Gaulle, nežiūrint savo 
išdidumo, visad buvo geras 
politikas ir mokąs manev
ruoti, arba geriau pasakius, 
moka kitus manevruoti. Da
bar, kad įgyvendinus taiką 
Alžire, jam reikalinga pilna 
parama. Ir norint pasiekti 
tikslo, turės atsisakyti nuo 
karštagalvių dešiniųjų ka
riškių ir didžiųjų pramoni- 
ninkių, kurie turi interesų 
Alžire.

Stebėtojai sako, kad juo 
padėtis būna sunkesnė, tuo 
de Gaulle būna labiau užsi
spyręs.

tVashingtonas neturi jo
kio noro pyktis su de Gau-

pusės prancūzų deši- 
vadovaujami gen. Sa-

nebaido nauji suvar-

Nieko svarbaus nepastebėta

Cleveland, Ohio

lle. Amerikiečių vyriausy
bei geriau yra derėtis su už
sispyrusiu de Gaulle, negu 
matyti jį pavaduojant deši
niuosius, kaip gen. Salan ar 
kt. Nes jei dešinieji kari
ninkai paimtų valdžią į ran
kas, Alžiro karas pasidary
tų kruvinesnis ir Prancūzi
ja būtų draskoma komunis
tų organizuojamų streikų.

žinoma, jokios garantijos 
nėra, kad tai neįvyks rytoj 
ar poryt. Tai galės įvykti 
kaip tik tuo momentu, kada 
Kremliuje Stalino šalinin
kai kelia galvas.

šiuo metu Kremliuje 
"kažkas” vyksta, bet niekas 
nežino smulkmenų. Kom
partijos XXII kongrese Mo
lotovas buvo pasmerktas, 
apkaltintas išdavyste ir kai 
grįžo iš Vienos, buvo sako
ma, kad tai reiškia galą se
nam bolševikui. Bet štai ne
seniai buvo paskelbta, kad 
jis skiriamas į Vieną. Tie
sa, jis dar neišvyko į Aus
triją, bet tai yra ženklas, 
kad Kremliuje kažkas nege
rai.

(Nukelta į 2 psl.)

Amerikos Valstybių Sąjungos 
konferencija Uragvajuje

Amerikos Valstybių Sąjungos 
konferencija Uragvajuje, prasi
dėjusi sausio 22 d., sekama di
deliu dėmesiu. Viena, kad toje 
konferencijoje laukiama galutino 
išryškėjimo, kas remia Kubos 
dabartinį režimą ir jį palaiko, 
o antra, kokių priemonių ateity 
bus imamasi tokį režimą apval
dyti ir Amerikos Valstybes ap
saugoti nuo komunistinimo pa
stangų.

Konferencijoje dalyvauja 21 
valstybės užsienio reikalų mi- 
nisteriai. Kubą atstovauja pre
zidentas Dorticos ir užsienio rei
kalų ministeris Raul Roa.

Prieš pat konferenciją buvo 
paskelbta, kad Kubos prezidentas 
Dorticos tarėsi su Brazilijos 
prezidentu J. Goulart. Kaip ži
nia, Brazilija dabar yra did
žiausia Kubos dabartinio rėži
mo rėmėja. Po jos seka Meksi
ka.

Konferencija beveik visose A- 
merikos valstybėseprasidėjode- 
monstracijomis už Castro re
žimą ir prieš tą režimą. Reikia 
pripažinti, kad vadinamieji 
castrininkai geriau susiorgani
zavo ir jų demonstracijos dides
nės. Venezueloje, JAV pasiunti- 

VILTIES DRAUGIJA, kaip 
žinome, yra išeivijos lietuvių 
tautinės minties laikraščio DIR- 

leidėja. O kas nežino. 
Šiandie yra mūsų

VOS 
kaip sunkūs

Dr. VLADAS RAMANAUSKAS, Vilties Draugijos valdybos pir
mininkas.

nybėje, jie net bombą išsprog
dino. įvyko ir kitų incidentų, di
riguojamų tų pačių komunistų 
rankų.

Pirmieji pasitarimų daviniai 
sako, kad vieningumo vargu ar 
bus pasiekta. Bet Kubos pašali
nimas iš Amerikos Valstybių 
Sąjungos greičiausia bus laimė
tas.

Pats Castro sausio 22 d. pa
sakė ilgą kalbą, kurioje pasi
gyrė, kad jokie spaudimai jo 
iš užimto kelio neišmuš.

* ITALIJOJE, prie NATO ra
ketų bazės, nukrito Bulgari
jos lėktuvas, valdomas piloto 
Milusc Solakov. Lėktuve buvo 
įrengti fotografiniai šnipinėjimo 
įrengimai. Jie dabar perduoti iš
tirti ir filmas išaiškinti. Itali
ja dėl to pareiškė Bulgarijai 
protestą. Bet čia to lėktuvo siun
tėjas yra ne Bulgarija bet Mask
va, kuri savo naudai dirba sve
timomis rankomis.

* JAV astronautas Glenn skris
ti apie žemę bus paleistas tik 
ateinantį šeštadienį, o gal ir 
dar vėliau. Kapsulės viduje su
rasti netikslumai, kuriuos pa
šalinti reikia laiko.

spaudos kovos būdai pasiekti lie
tuvišką širdį, kuri ją pamėgtų, 
skaitytų, džiaugtųsi jos pažan
ga, remtų 
rialiai. Jei 

moraliai ir mate- 
tai pasieksime, lie-

tuviškos spaudos kelias nebebus 
dygliuotas ir sunkus, ji galės 
augti, stiprėti ir savo kultūrinį 
lygį kelti. Tada mūsų spausdin
tas žodis bus mielai laukiamas 
ir tų, kurie išaugo ir mokslus 
baigė svetimoj žemėj, svetimoj 
kalboj.

Kaip sunkios kliūtys tenka nu
galėti lietuviškai spaudai, taip 
dar sunkesnes pareigas turi 
atlikti leidėjai. Dirvos leidėjas 
—Vilties Draugijos valdyba šiuo 
metu yra: dr. VI. Ramanauskas 
--pirm., V. Rastenis -- vicep., 
B. Veitas -- vicep., J. Čiuberkis 
—sekretorius ir A. Mackevičius 
-ižd.

Nenuostabu, kad dr. Rama
nauskas, tęsdamas nuo Aušros 
laikų medicinos darbuotojų tradi
ciją, skirti didelį įnašą į lietuvių 
tautos lobyną, ėmėsi taip sunkių 
pareigų.

--Kaip randate laiko rūpintis 
taip atsakingu darbu, kad, berods, 
esate ir Clevelando Lietuvių Gy
dytojų draugijos pirmininku, kuri 
be savo profesinių reikalų ir 
klausimų svarstymo, gyvai reiš
kiasi ir visuomeniame? -- pa
klausiau Vilties Draugijos pir
mininką dr. V. Ramanauską?

--Pirmiausia, maža pataisa. 
Nuo sausio pradžios jau ne
esu pirmininku, bet tik valdybos 
nariu. Gi organizacija, kurios 
pirmininku man teko būti dvejus 
paskutiniu metus, vadinasi Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugija.

Nėra lengva. Žinoma, pirmoj 
vietoj yra gyvenimo pagrindas 
—profesinis darbas. Bet kiek
vienas turime juk ir poilsio lai
ką, kurio metu atliekame kitus 
įvairius darbus, nes kiekvieną 
darbo pakeitimą vadiname poil
siu.

Augindamas gausią savo šeimą 
gerai žinau, kaip sunku juos iš
auklėti gerais patriotais lietu
viais. To negali atlikti vien šei
ma, bet Į talką turi ateiti visa 
lietuviškoji visuomenė ir visomis 
priemonėmis: lituanistine mo
kykla, tautiniais šokiais, Čiur
lionio ansambliu, organizaci
jomis, spauda, lietuvišku menu 
ir k.

Labai didelę reikšmę skiriu 
spaudai ir mielai prisidedu prie 
jos išlaikymo bei stiprinimo. Joks 
darbas nėra sunkus, jeigu tiki, 
kad jis reikalingas, naudingas ne 
tik mums patiems, bet ir atei
nančioms kartoms.

—Girdėti nusiskundimų, kad 
naujieji ateiviai sparčiai ame- 
rikonėja, ar laikraščių leidėjai 
to nejaučia?

—Nemanau, kad leidėjai ga

lėtų tuo skųstis, nes naujoji i- 
migrantų banga įliejo naujo krau
jo J visą JAV lietuviškąjį gyve
nimą ir žymiai pakėlė mūsų spau
dos lygį.

Paimkim pavyzdžiu Dirvą. 
Dirva jau išeina 3 kartus savai
tėje. O kur visa eilė kitų, nau
jai pasirodžiusiu laikraščių ir 
žurnalų? Šiuo metu turime išei
vijoj didelį mūsų inteligentų skai
čių. Ir būtų juodžiausia istori
nė dėmė mūsų kartai, jei nors 
vienas lietuviškas laikraštis pra
dėtų merdėti ar užsidarytų?

Tokia padėtį turime šiandien. 
Kas atsitiks po 10 ar 15 metų, 
kada mūsų tarpe jau daugelio 
pasigesime? Kas užims tada lie
tuviškų laikraščių skaitytojų ei
les? Visai neseniai Dirvos laiš
kų skyriuje panašų klausimą kė
lė Dr. V. Tercijonas, kuris 
visuomet sielojasi lietuviška 
spauda, lietuviškais reikalais.

Šį klausimą aš pats mėginau 
kelti jau senokai įvairiais atve
jais ir įvairiose lietuviškose 
institucijose. Vis tos iniciatyvos 
trūksta...

Mano supratimu, šis klausimas 
svarbus laikraščių leidėjams, jų 
redaktoriams, LietuviųBendruo- 
menei, lietuviškoms mokykloms, 
kiekvienai lietuviškai šeimai, 
kiekvienai lietuviškai jaunimo 
organizacijai.

Mes galime labai džiaugtis, kad 
mes turime didelį skaičių inteli
gentiško jaunimo, baigusio, be
baigiančio ir tebestudijuojančio 
aukštosiose mokyklose. Galime 
džiaugtis, kad, šis skaičius dar 
didės. Jei mes galvojame, kad 
jaunuolis, sulaukęs tam tikro am
žiaus, pradės skaityti lietuviškus 
laikraščius, mes darome didelę 
klaidą. Mes matom mažus vaikus 
mokantis baleto, dainavimo, pia
nino ir akordeono muzikos, bet 
mes nematom jų besimokant 
skaityti lietuviškus laikraščius. 
Jie turėtų būti mokomi ir pra
tinami.

Noriu siūlyti konkretų planą. 
Turime lietuviškas Šeštadienines 
mokyklas. Mokyklose įvedama 
kiekvieną šeštadienį 15 - 20 mi
nučių lietuviškiems laikraščiams 
skaityti. Visi lietuviški laikraš
čiai geri, išskyrus komunis
tiškus. Mokytojai paprašo vaikų 
surasti namuose ką nors įdomaus 
vaikui lietuviškame laikraštyje 
(mažą žinutę, mažą straipsnelį, 
fotografijas su parašais) ir pa
skaityti mokykloje. Čia bus mo
kytojo paaiškinimai, pataisymai. 
Vaikams bus sukeltas įdomumas.

Politikos ar kitų dalykųčia ne
reikia. Paimkim Kalėdines eglu
tes su jų aprašymais, jų foto
grafijas, jaunimo organizacijų 
veiklą, įdomias kasdienines ži
nutes.

Laikraščiai galėtų duoti šiam 
reikalui net specialų kampelį 
Lietuvišku mokyklų žinios ar pa
našiai.

Jei šitokia programa būtų ve
dama per eilę metų lietuviškoj 
mokykloje, tai vaikas jau būtų 
pusiau paruoštas būti lietuviškų 
laikraščių skaitytoju. Toliau jis 
įstos į jaunimo organizacija, ten 
jis jau bus ne "žaliukas", bet 
bus tobulinamas toliau.

Čia dar yra antra medalio pu
sė. Šeimose, kur lietuviško laik
raščio nėra (aš pats norėčiau 
abejoti), vaikas paprašys tėvelių 
laikraščio, nes to mokykla prašo.

Tikiu, kad planas paprastas, 
lengvas, žadantis gerų vaisių. Tik 
lietuviškoji spauda su redakto
riais, leidėjais, Lietuvių Bend
ruomenę, 
vieną kartą

—Kokus 
simojimus 
metais?

--Naujieji metai nepakeičia 
mūsų senųjų rūpesčių, kaip ne
sikeičia ir pagrindinis tikslas 
-- Lietuvai laisvės siekimas ir 
lietuvybės tęstinumo išlaikymas 
išeivijoje.

Vilties Draugi jos valdybos vie
nas iš pagrindinių uždavinių ir 
toliau lieka Dirvos vispusiškas 
stiprinimas. Dirvos, kuri yra di
delis įnašas aukščiau minėtų 
tikslų siekime.

Kaip teko Dirvoje pastebėti, 
Vilties Draugijos valdyba padarė 
organizacinių persitvarkymų, 
kurių rezultate atsirado Vilties 

(Nukelta į 2 psl.)

mokyklos, pradėkit 
tai vykdyti.
planus, darbus ir už- 
numatote atlikti 1962
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S. A. viršininkas Roehmas, visai nenujausdamas savo gyvenimo galo, dalyvavo S. A. Berlyno virši
ninko Ernst vestuvėse. Už kelių dienų abu žuvo nacių "Baltramiejaus nakties" žudynėse.

JEI HITLERIS BŪTŲ LAIMĖJĘS KARĄ... (19)

Nacių 'Baltramiejaus naktis’...
Padėtis buvo sunki kancleriui 

Hitleriui. Ne tiktai jo projek
tas pasidaryti prezidentu buvo 
sukompromituotas, bet jei armi
ja gaus galią, tai bus galas na
cių vyriausybei. Reikėjo vykdyti 
susitarimą su armija ir likvi
duoti S, A. bei sulaikyti revoliu
ciją, kurios taip reikalavo smogi
kų vądai.

Tačiau tą lemiamą birželio 
savaitę Hitleris dar dvejojo, iki 
kokio laipsnio vykdyti S. A. vadų 
persekiojimą, kuriems jis turėtų 
būti dėkingas už paramą,siekiant 
valdžios. Bet šj kartą Himmle- 
ris ir Goeringas padėjo apsi
spręsti. Jie sudarė ilgą sąra
šą savo varžovų, kuriuos norėjo 
likviduoti. Reikėjo tik įtikinti Hit
lerį, kad prieš jį ruošiamas są
mokslas. Pagaliau Himmleriui 
pavyko įtikinti Hitlerį, kad Roeh
mas ruošiąs pučą.

Armija taip pat stūmė Hitlerį 
imtis sprendimo.

Birželio 25 kariuomenės vadas 
gen. von Fritsch užaliarmavo 
armiją, panaikindamas atostogas 
ir liepdamas pasilikti kareivinė
se. Birželio 28 Roehmas buvo 
pašalintas iš vokiečių karininkų 
organizacijos. Tai aiškiai reiškė, 
kad S. A. viršininkas turės nema
lonumų. Ir kad visiems būtų aiš
ki armijos pozicija, gen. Blom- 
bergas atspausdino nacių laik
raštyje "Voelskischer Beobach- 
ter” straipsnį, kuriame buvo pa
brėžta, kad armija palaiko Adol
fą Hitlerį.

Armija reikalavo valymo, bet 
nenorėjo teptis savo rankų. Ši
tas darbas turėjo būti atliktas 
paties Hitlerio, GoeringoirHim- 
mlerio su SS ir Goeringo specia
lios policijos pagalba.

VILTIES DRAUGIJOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

leidykla ir spaustuvė tikslu pa
dėti lietuviškam laikraščiui ir 
knygai savųjų tarpe. Nuo šių me
tų pradžios Vilties spaustuvėje 
jau spausdinamas antras lietu
vių laikraštis Laisvoji Lie
tuva, leidžiamas Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio. Vilties leidykla 
turi ir visą eilę knygų, kurios 
pasirodys šių metų bėgyje.

Tačiau Vilties Draugijos val
dyba savo uždavinius galės pil
nai įgyvendinti tik glaudžiai 
bendradarbiaudama su Vilties 
Draugijos nariais, Dirvos redak
toriais, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vadovybe, visais 
bendradarbiais, rėmėjais ir 
skaitytojais.

Pradedant Naujuosius metus 
dėkoju visiems vienu ar kitu būdu 
ligi šiol prisidėjusiems prie mū
sų laikraščio palaikymo bei geri
nimo ir kviečiu toliau tame darbe 
aktyviai dalyvautu Visi norim.kad 
laikraštis būtų gyvas, visiems 
skaitytojams įdomus, kitaip sa
kant, pasiektų savo tikslą, tat 
jam reikia ne vien redaktorių ir 
leidėjų, bet daug bendradarbių, 
o dar daugiau prenumeratorių 
ir rėmėjų, Tik daugelio lietu
vių rankų talka pakelsime sun
kią mūsų išeivijos gyvenimo už
dėtą naštą, --baigė Vilties Drau
gijos pirm. dr. V. Ramanauskas.

Birželio 30 kapitonas Roehmas 
ir jo leitenantai ramiai miegojo 
Hanslbauer viešbutyje, Wiessee 
mieste. Silezijos S. A. grupės 
vadas Edmundas Heines, buvęs 
kriminalinis nusikaltėlis,homo
seksualistas, su jaunu vaikinu 
miegojo lovoje. S. A. viršinin
kai, atrodė, visai negalvojo apie 
jokio pučo ruošimą ir savo as
menišką sargybą paliko Muen- 
chine. Jie labiau norėjo gerai 
pagyventi, negu galvoti apie ko
kios sąmokslo ruošimą.

Hitleris su savo palydovais už
tiko Roehmą dar miegantį. Pri
kėlimas buvo brutališkas. Heines 
su vaikinu buvo ištraukti iš lo
vos, nuvesti už viešbučio ir nu
šauti. I, Roehmo kambarį Hitle
ris įėjo vienas. Ipakė jam ap
sivilkti chalatu ir liepė jį nuvežti 
į Muencheną ir užrakinti kaiėji- 
man.

Po keturiolikos metų audringo 
gyvenimo, abudraugai,nežiūrint, 
kad dažnai nesutardavo, sunkiais 
momentais vienas kitą paremda
vo, dabar matė, kad jukeliai ski
riasi. Roehmas, kuris kovojo už 
nacizmą ir Hitlerį, dabar pamatė, 
kad išmušė paskutinioji jo gyve
nimo valanda.

Hitleris buvo įsakęs Roehmui 
ant stalo palikti revolverį, bet 
šis atsisakė panaudoti.

"Jei aš turiu mirti, tegu 
Adolfas Hitleris pats mane nu
žudo", -- pasakė jis.

Pasak liudininko, vieno polici
jos leitenanto, kuris 1957 metais 
Muenchene nacių teismo metu 
liudijo, pareiškė, kad du SS 
karininkai įėjo į Roehmo celę 
ir iš savo revolverių nudėjo. 
Roehmas kažką norėjo pasakyti, 
bet SS karininkai įsakė jam ty
lėti. Tada Roehmas atsistojo ra
miai, nuoga krūtine, ir metęs 
paniekinantį Žvilgsnį į SS, mi
rė.

Tuo metu Berlyne Goeringas 
ir Himmleris veltui neleido lai
ko. Šimtas penkiasdešimt S. A. 
viršininkų buvo išrikiuoti prie 
kadetų mokyklos Lichterfelde ir 
SS kareivių sušaudyti. Tarp jų 
buvo S. A. Berlyno viršininkas 
Karlas Ernstas, kurį SS suėmė 
povestuvinės kelionės metu, tuo 
metu, kai automobilis artėjo prie 
Bremeno. Jo žmona ir šoferis 
buvo sužeisti. Jis pats, apsvai
gintas, lėktuvu buvo atgabentas 
į Berlyną, kad čia būtų sušau
dytas.

Bet ne vien S. A. vyrai tą 
birželio 30 dienos kruviną rytą 
krito nuo SS kulkų.

Prie generolo von Schleiche- 
rio durų grupė SS civiliškai ap
sirengusių paskambino. Kai 
generolas atidarė duis, jis buvo 
vietoj nudėtas ir kai žmona, su 
kuria jis apsivedė tik prieš pus
antrų metų, prisiartino, irgi buvo 
nudėta vietoje. Generolas Kurtas 
von Bredowas, intimus Schlei- 
cherio draugas, irgi susilaukė 
tokio pat likimo. Gregoris Stras- 
seris buvo suimtas savo namuose 
šeštadienį po pietų ir už valan
dos sušaudytas Gestapo kalėjime 
Prinz - Albrechtstrasse, Goe- 
ringo asmenišku įsakymu.

Papenas turėjo daugiau laimės. 
Jo butas buvo SS išdraskytas ir 
asmeniškas sekretorius Bose nu
dėtas prie stalo. Artimas jo ben
dradarbis Edgaras Jungas,
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gestapo suimtas, buvo nužudytas 
kalėjime. Kitas bendradarbis, 
katalikų akcijos vadas, Erichas 
Klauseneris, nužudytas ministe
rijoje ir visas jo Štabas, įskai
tant ir asmenišką sekretorę, nu
gabenti {koncentracijos stovyklą.

Kada Papenas nuvyko protes
tuoti pas Goeringą, tas nenorė
damas be reikalo gaišti laiko 
tuštiems ginčams, paprasčiau
siai jį išmetė pro duris ir ap
gyvendino vienoj viloj, kuri buvo 
apsupta ginkluotų SS, uždraud- 
žiant jam palaikyti su bet kuo 
ryšį.

Senasis kancleris susitaikė su 
likimu ir už mėnesio jis nusi
žemino, sutikdamas priimti iš 
žmogžudžių naują paskyrimą -- 
pasiuntiniu į Vieną, kur naciai 
ką tik nužudė kanclerį Dollfus- 
są.

Niekad nebuvo nustatytas tik
ras skaičius aukų, kritusių per 
tą nacių"Baltramiejaus naktį*. 
Savo kalboje liepos 13 d. Reich
stage Hitleris paskelbė, kad bu
vo likviduotas 61 asmuo, įskai
tant 19 S. A. viršininkų ir 13 
mirė, nes priešinosi areštuoja
mi ir 3 patys nusižudė. Tai su
daro bendrą 77 skaičių. Bet vo
kiečiai emigrantai, Paryžiuje iš
leidę "Baltąją knygą", tvirtino, 
kad buvo nužudyta 401 asmuo ir 
be žinios žuvo 116. Muencheno 
teisme 1957 metais liudininkų 
buvo pasakyta, kad nužudytųbuvę 
virš 1000...

Didelis skaičius žmonių buvo 
nužudyta grynai iš keršto, kad 
priešinosi Hitleriui praeityje. 
Kiti buvo nužudyti dėl to, kad 
perdaug žinojo. Gustavas von 
Kahras, kuris suvaidino svarbią 
rolę 1923 metų puče ir jau se
niai buvo pasitraukęs iš politinio 
gyvenimo, buvo rastas Dachau 
pelkėse žiauriai nužudytas. Hit
leris niekad jam negalėjo do
vanoti išdavystės.

Kunigas Bernhardas Stemfle, 
kuris padėjo Hitleriui sutvar
kyti "Mein Kampf" ir kuris per
daug kalbėjo apie Hitlerio myli
mosios Gebli Raubal savižudys- 
tę, buvo rastas miške su trimis 
žaizdomis širdyje. Dar buvo trys 
S. A. vyrai, kurie drauge su 
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Ernstu buvo likviduoti, nes per
daug Žinojo apie Reichstago pade
gimą.

Pažymėtina dar kita žmogžu
dystė, tai Dr. Willi Schmido 
Muenchene muzikos kritiko, ku
ris ramiai vakare sėdėjo savo 
namuose su žmona ir trimis 
vaikais, kai prie durų SS pa
skambino. Be jokių pasiaiškini
mų jie išsivedė Schmidą ir po 
keturių dienų jo kūnas buvo gra
žintas žmonai karste, su prie
rašu, kad jokiu būdu jo neatida
rytų. Mat SS žudikai, Dr. Willi 
Schmid, kuris visai nesikišo į 
politinį gyvenimą, per klaidą pa
laikė vietos S. A. vadu Willi 
Schmidt, kuris buvo kito SS bū
rio sulaikytas ir nužudytas.
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Dagbladet paskelbė savo 
korė spondento Austrijoje 
informaciją, kad buvęs so
vietų užsienių reikalų mi- 
nisteris Molotovas, prieš iš
vykdamas j Maskvą, viena
me Šveicarijos banko seife 
paliko savo atsiminimų 
1814 puslapių rankraštį, 
kuriame smulkmeniškai iš
dėstyta sovietų užsienio po
litika, ir trys skyriai iš 24, 
skiriami sovietų santy
kiams su Kinija išaiškinti. 
Anot korespondento, Molo
tovas Oulan-Batore buvo 
labiau kaip stebėtojas, o ne 
kaip tremtinys, kad geriau 
galėtų ištirti kinų užmačias 
sovietų atžvilgiu.

Paskutinieji įvykiai pa
rodo, kad Chruščiovui ne
pavyko susitvarkyti su Sta
lino politikos šalininkais ir 
XXII kongrese nebuvo pa
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ALZlRAS

DE GAULLE — Daugiau nebeliko nė lašo laiko,

KRIZE PARYŽIUJE IR
darytas galas opozicijai.

Kai prieš keletą mėnesių 
Chruščiovas rodė norą pa
sirašyti sutartį, kad būtų 
uždrausti atominiai bandy
mai, kinai jį puolė sakyda
mi, kad jis niekad nepasira
šytų tokios sutarties. 
Chruščiovas žinojo, kad 
amerikiečiai niekad nepa
dės ant sutarties parašo, 
kol jis neduos garantijos, 
kad Kinija irgi prisideda 
prie uždraudimo.

Kadangi tokiose sąlygose 
susitarimas pasidarė ne
įmanomas, Chruščiovas at
naujino atominius sprogdi
nimus, kad parodžius rusų 
kariškiams, jog jis nėra 
apleidęs Sovietų Sąjungos 
gynybos reikalus, tikėda
masis, kad tie patys kariš
kiai jį palaikys krizėje.

Yra žinoma, kad Moloto
vui, sugrįžus iš Vienos, bu
vo leista partijos centro ko
miteto posėdyje "pasiaiš
kinti”. Vietoj aiškinęsis ir 
prisipažinęs kaltu, Moloto
vas posėdyje puolęs Chruš
čiovo vedamą politiką.

— Kinija, sakė jis, už 
penkiolikos metų bus galin
ga karinė valstybė. Ji turės 
pakankamai vandenil i n i ų 
bombų, kad galėtų pulti So
vietų Sąjungą. Tad mums 
reikia įsifiltruoti, paimti ki
nus savo įtakon, formuoti 
viršininkus, kad galėtume 
būti tikri, jog jie savo jėgos 
neišnaudos prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet vietoj ėję šia 
linkme, sakė Molotovas, 
Chruščiovas įžeidinėja ki
nus ir rusai praranda įtakos 
postus Pekine, kuriuos jie 
buvo laimėję.

Chruščiovas į tai atsakė, 
kad jei Kinija taps grėsme 
Sovietų Sąjungai, tai gal 
reikėtų sulaikyti jos tech
ninį vystimąsi, vietoj pa
drąsinant.

tiksliai to posėdžio smul
kmenos nežinomos, bet iš 
viso ko atrodo, kad Mask
vai Kinija kelia didelį ne
rimą.

Kiekvienu atveju Sovietų 
Sąjunga šiuo metu pergy
vena sunkią vidaus ir už
sienio politikos krizę. Pa
tiems sovietams nesupran
tama, kodėl Chruščiovas, 
jei tikrai ieško susitarimo 
su Vakarais, sudaro tokias 
sąlygas, kad susitarimas 
neįmanomas. O jei jis ne
nori susitarti, tai kodėl jis 
užsitraukia kinų nepasiten
kinimą.

Kiti galvoja, kad Moloto
vo atvejis, tai atviros du
rys susitarimui su kinais, 
kuriems daug mieliau ma
tyti Molotovą sėdint Krem
liuje, negu Chruščiovą. 
Kiekvienu atveju, kas lai
mės, parodys netolima atei
tis.
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Ne žmonijos sąžinei, o 
interesams tarnauja

Jungtinės Tautos, po eilės nevykusių sprendimų, su
silaukia vis daugiau ir daugiau kritikos. Jei anksčiau bu
vo manyta, kad jos gali būti žmonijos sąžinė, tai dabar 
jau taip nebemanoma.

Dabartinės Jungtinės Tautos yra ne kas kitas, kaip 
tik vyriausybių atstovų susirinkimas, kur sprendimai da
romi tik politiniais sumetimais. Tie vyriausybių atstovai 
daug dėmesio nekreipia j teisėtumą. Ypač atsiminus at
stovus iš naujųjų Afrikos valstybių, kurie visų interesų 
plonybių dar gerai neįžiūri ar juos nesugeba nuo teisėtu
mo atskirti.

Patirtis jau parodė, kad Jungtinių Tautų nutarimai 
taip pat ne visiems vienodai taikomi. Jei narys padarė 
kokį prasikaltimą ir jis mažas, kariniai suvaldomas, toks 
tuoj paspaudžiamas. Bet jei narys didelis ir galingas, apie 
sprendimą vaikščiojama iš visų pusių ir jis lieka nenu
baustas.

Dvi galybės šiandien dominuoja, kaip pasaulyje, taip 
ir Jungtinėse Tautose. Tai — JAV ir Sovietų Sąjunga. 
Su jomis skaitomasi, nes jų prisibijoma. Dažnai prieš so
vietų prasikaltimus nepasisako mažieji jos kaimynai ne 
dėl to, kad jie būtų teisingumą užmiršę, bet kad jie bijo 
sovietų agresijos. Kitaip sakant, jie bijo bet kokį žingsnį 
žengti, kad tik jų nerūstintų.

Teisingai kai kas sako, kad šiandien Jungtinės Tau
tos yra virtusios ne žmonijos sąžine, bet dviejų galin
gųjų — JAV ir Sovietų Sąjungos interesų sąžine. Ir apie 
tuos du galinguosius, iš meilės, interesų ar baimės, gru
puojasi ir kiti.

Visi pripažįsta, kad Jungtinėse Tautose dabar lengva 
rasti šalininkų Afrikos ai' Artimųjų Rytų problemas 
svarstant. Bet Europos kokiai problemai iškilus gali su
laukti net iš abiejų galingųjų nepalankaus pasisakymo. 
Tokių pavyzdžių jau buvo ir Europos dar laisvos valstybės 
tuo nė kiek nesidžiaugia.

Gal ryškiausiai iš visų tų europinių reikalų yra ko
lonializmo klausimas. Maskva įpūtė tuos kolonializmo vė
jus, kad uraganą sukeltų ir anksčiau ar vėliau kolonijų 
turėtojus sunaikintų. Bet kai atsirado į juos pačius nu
kreiptų pirštų, kad kitur kolonializmą naikina, o pačios 
Europos senos valstybės išvirto Maskvos kolonijomis, vė
jas j Maskvos pusę neatsisuka. Vis atsiranda patylėti no
rinčių, Maskvai pataikaujančių, arba iš naujų Afrikos 
valstybių ir reikalo visumos dar nepajėgiančių pilnai su
prasti.

Tų epropinių nelaimingų problemų sąraše yra ir mū
sų laisvės klausimas. Nors mes dažnai girdime iš įvairių 
JAV pareigūnų, net pats JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose — Adlai Stevensonas kartais mūsų pavergimą 
užsimena, bet labai nedaug vilčių tėra, kad būtų kietai 
reikalaujama sovietus pasmerkti ir nubausti. Ypač, kad 
Jungtinės Tautos neturi jėgos tokių narių neklusnumą 
suvaldyti. Kas kita, kai reikia Izraelį su Egiptu sugyveni

mo pamokyti, ar Katangą priversti Kongo vyriausybei pa
klusti. Tada jėgų atsiranda, bet ir tai, jei abiejų galin
gųjų interesai sutampa.

Kad mūsų byla danartinėse Jungtinėse Tautose, iš 
anksto gerai neparuošta, susilauktų teisingo sprendimo, 
labai maža davinių tėra. Viena, kad Sovietų Sąjunga visa 
jėga priešinsis, o antra, jos satelitai, kaimynai ir išgąs
dinti mažieji, grynai iš interesų, o ne iš teisingumo, prie 
palankaus sprendimo neprisidės.

Vienok, netenka manyti, kad ir tokiai interesų poli
tikai vyraujant, nereikėtų ruoštis ir ieškoti spragų, pro 
kurias su savo laisvės problema galėtume įeiti. Ypač kada 
nesam vieni. Bet jei tai būtų daroma be gero pasiruošimo 
ir kitų paruošimo, kažin ar nedarytume klaidos, kurią 
vėliau netektų apgailėti. B. G.

Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos Chicagoje mokiniai, suvaidinę Maironio baladę "Čičinską". 
Iš kairės: M, Pakalniškytė, U. Juodvalkis, M. Šimkutė, R. Sokodolskis, K. Grabauskaitė, M. Norušytė, 
V. Nakas, V. Šaulys, studentė A. Veličkaitė ir M. Drunga.

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARAS AUKŠTESNIOIOJ 
LITUANISTIKOS MOKYKLOJE

Kas nejunta skirtumo tarp 
džiaugsmo kupinų lietuviškų Ka
lėdų ir įkyrumu per sunktų ameri
kiečių švenčių? Net ir N. Metų 
rytas čia labiau simbolizuoja 
mokestinių blankų užpildymo ar
tėjantį terminą, o ne šviesesnio 
rytojaus brėkštančią aušrą. Kogi, 
rodos, pagailėtum už šarma al
suojančių bėrių žvangučiais vir
pantį aidą pamėlusiojepamiškė- 
je?

Panašių jausmų vedini chica- 
giškiaijdekvienais metais susku
ba į Č. A. L. mokyklos tradi
cinį vakarą. Juos čia traukia sa
vojo krašto aidų, vaizdų ir ap
linkos ilgesys. Gausios minios 
nesulaiko nei žvarbus vėjas, nei 
girgždąs sniegas, nei pagaliau 
šlapdriba.

Toks pobūvis šiemet įvyko sau
sio 6 dieną. Jei ir praeityje va
karo programos būdavo pagir
tinos, tai šiemet galima džiaug
tis dar ir naujų kelių ieškojimo, 
programos balansavimo ir kito
mis pastangomis. Esmėje prog
rama buvo trijų dalių: žodžio, 
dainos ir šokio.

Žodinę programos dalį sudarė 
grožinio skaitymo etiudas, stud. 
A. Veličkaitei inscenizavus Mai
ronio "Čičinską". Ši žinoma ba
ladė buvo dramatizuota tos mo
kyklos mok. ir Ped. Lit. Insti
tuto lėkt. D. Veličkos. Ją išpil
dė šie Č. A. L. mokyklos mo
kiniai: R. Sokodolskis, V. Šau
lys, M. Norušytė,K. Grabauskai
tė, Uosis Juodvalkis, V. Nakas, 
M. Šimkutė, M. Drunga ir M. 
Pakalniškytė. Visų jų parodytos 
gražios pastangos, tačiau iški
liausiai pasirodė M. Pakalnišky
tė ( 8 B kl.). Savo rolę išpil
dydama, M. Pakalniškytė žavė
jo intonacija, gestais, įsijau
timu ir klausytojų pagavimu. Ki
tiems trūko vieno ar kito čia mi
nėtų elementų. A. Veličkaitė kū-

I. GRABAUSKAS
riniui atlikti pasirinko eilėdari- 
nę cesūrą, o ne sakinio loginį 
akcentą. Antrasis kelias gal būtų 
mažiau sustatinęs scenos daly
vius ir buvęs dėkingesnis perduo
ti baladės grožį.

Dainas paruošė mok. F. Stro- 
lia ir V. Cibavičius. Scenoje 
dainas pravedė F. Strolia, Jisyra 
labai jaunimo tarpe populiarus ir 
paliks savo antspaudo žymes pri
augančioje Chicagoje jaunimo 
kartoje. Praeityje jis labiau mėgo 
montažinį kelią ir kartais neiš
vengdavo kenksmingo šaržo. Šios 
ydos jis šiemet nepakartojo, ir 
jo parinktos dainos nuskambėjo 
labai maloniai.

Dainas išpildžiusių mokinių 
būrelio vaizdas buvo scenoje ža
vus. Jei kartais ir buvo juntamas 
šlifo trūkumas, jis buvo atpirktas 
dainininkų neabejotino noro, en
tuziazmo ir, žinia, pirmųjų 
žingsnių bandymo aplinkybės. Ši 
programos dalis būtųįgavus dau
giau dinamikos, jei dainos būtų 
buvusios sudainuotos ne iš ei
lės viena po kitos, o su trumpu 
.pranešimu prieš kiekvieną dai- 
nąxŠokius paruošėmok, R. Gustai- 
tienė ir N. Pupienė. Tai, rodos, 
jų pirmasis savistovus debiutas 
šioje mokykloje. Jis bejokiogin- 
čo pasisekęs, nes nenustelbė kitų 
programos dalių, kaip tai atsi
tikdavo kitais metais. Antra svei
kintina naujenybė buvo įvedimas 
skirtingų šokėjų grupių su be
veik kiekvienu nauju šokiu. Pra
eityje favorizuota atskirų šokė
jų praktika keldavo šališkumo 
įspūdį ir nebuvo girtina mokinių 
moralės atžvilgiu. Iš viso iš
pildyti 6 šokiai. Jei ir Šios dvi 
mokytojos būtų Įvedusios prane
šėjas prieš kiekvieną šoki, bū
tų sunku ką nors joms šiaipjau 
prikišti.

CHICAGOJE
Programos sudarytojams rei

kėjo pasirodyti scenoje atsiimti 
pelnytų katučių, programai pasi
baigus. Gaila, kad vakaro rengė
jai, tėvų komitetas, tuo nepa
sirūpino. Jei ne gėlių puokšte,

JEI BIMBININKAI GIRIA -- TAI 
KAS NORS NETVARKOJ

Dirvos Nr. 5. laiškų skyriu
je, Vy. Žinta rašo, kad S. Nar- 
keliūnaitę apkaltinau ir vos ne
padariau raudona.

Iš mano trumpos korespon
dencijos, pacitavus tik vieną sa
kini, daryti išvadą, kad aš ją 
jau darau raudoną, būtų per 
griežtas tvirtinimas. Jei jau S. 
Narkeliūnaitę --laikyčiau raudo
na -- bimbininkų bendraminte, 
tai ir nebūčiau apeliavos Į ją,

siūlydamas apsigalvoti, ar apsi
moka tokius pranešimus daryti. 
Mano mintis buvo -- arba kelio
nė ir iš to sekę įspūdžiai ir 
filmas yra šeimininio pobūdžio, 
arba priešingai.Klausimo kas ke
lionę apmokėjo visai nekėliau ir 
nesvarsčiau. Tai Vy. Žinto sam
protavimai. Juk daug kas galėtų 
apsimokėti kelionę,bet nežino ar 
sugrįš. Jos filmas nėra vien tė
viškės vaizdai ir susitikimas su 
giminėmis. Vien atsiminus tuos 
Viliampolės fortus, kur žmonės, 
lankosi kaip prie Lenino mauzo
liejaus, kelia kai kuriuos klau
simus.

Jei aplankęs Lietuvą negali 
atvirai kalbėti, ar rodyti, ką gir
dėjai, matei ar filmavai, tai ge
riau ir nedaryti viešų praneši
mų. Reikalas jau bus neobjekty
vus. Jei kalbėti tik tai, ar ro
dyti tik tą, kas neužrūstins oku
panto, ir ką jis leido, kad tavo

artimieji nenukenėtų, tai tuo 
jau nežinai kam patarnauji. Juk 
ir sovietinė propoganda bruka ir 
rodo tik tai, kas ten yra gera 
ir gražu, o kas bloga nutyli. 
Tai kam S. Narkeliūnaitė turi 
taip daryti?

Kiek tas filmas vertasJiū- 
dija "Laisvės" ir "Vilnies" pa
sisakymai atspausdinti 1961 m. 
gruodžio 27 Dirvos Nr. 148:"Ma- 
čiau S. Narkeliūnaitės susuktą 
Lietuvoje filmą. Jis nėra meno 
šedevras, bet yra informacinis, 
gražus dabartinės Lietuvos vaiz
das. Tik dėl to, kad filmas gra
žus, Clevelando smetonininkai 
atsisakė ruošti jo pa rodymą tame 
mieste. Vadinasi jie yra akli 
ir nori aklais pasilikti".

Gal.pacitavus šią ištrauką, da
bar Vy. Žinta supras, kodėl S. 
Narkeliūnaitės kelionę aš lai
kiau patarnaujančia okupantui, jei 
jau bimbininkai tą filmą taip 
perša.

P. U.
Philadelphia

tai bent, šis moralinis žestas 
programos sudarytojams pri
klausė ne tik dėl jų darbe įdė
tos širdies, bet ir dėl naujų ke
lių ieškojimo.

Visas pobūvis buvo nuskriaus
tas dar ir tuo, kad nepasirū
pinta mikrofonu. Nors rengėjams 
trūko dar ir kitokio organizaci
nės apdairos, tačiau žiūrovai 
skirstėsi, šiltai laukdami kitų 
metų panašios pramogos.

Šis vakaras įvyko C. A. L 
mokyklos naujos vadovybės prie- 
blobstyje. Jis yra aiškus įrody
mas, kad C. A, L. mokykla pra
deda busti iš ją anksčiau slė
gusio apsnūdimo. Mokyklos va
karas buvo kuklus pradinis 
žingsnis, kuriam teks dar dau
giau tvirtėti ir dažnėti.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS —

SAUSIO 26 D. Lietuvių Nuo
savybių Savininkų Susivienijimo 
susirinkime red. St. Piežos fil- 
mos apie popiežius, Vengeliaus- 
ko restorane, 4500 S. Talman 
Avė. 8 vai. vak.

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

SAUSIO 28 D. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apygar
dos atstovų suvažiavimas B. 
Pakšto svetainėje.

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

VASARIO 3 D. Chicagos jūrų 
skautijos tradicinis balius "Puota 
jūros dugne” Mestern Ballroom 
salėje.

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

Marųuette Parke
PR 8-9259

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MIHUIRT MAISTO ir LIKERIŲ mlUnLOl KRAUTUVŲ

2515 West 69 St.
Telef.

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

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

WHISKY.................................5th
Arrow Coct. MARTINI or 
MANHATEN KVORTA .........
COINTREAUXLiquer......... 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!

5.39

4.98
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

2.98
4.75
3.69

3.59

3.98
2.98
1.75

Mokyklos choras su muz. F. Strolia.
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PERORGANIZUOJAMA AMERIKOS ŽVALGYBA
John McCone naujasis ČIA viršininkas

Slaptosios tarnybos virši
ninkams turėtų tikti pasakymas, 
kuri Platonas buvo pasakęs Pe- 
riklio laidotuvių kalbojeapiemo- 
teris: tos yra geriausios, apie 
kurias mažiausiai kalbama. Bet 
šis idealas yra nepasiekiamas 
Amerikoje.

Šiandien čia žino kiekvienas, 
kad Amerikos Centrinės Žvalgy
bos Agentūros, tos pasaulinės 
špionažo ir kontražvalgybos tar
nybos legendarinio direktoriaus 
Allen Dulles pareigas,nuo pra
eitų metų galo perėmė 59 metų 
amžiaus John AlexMcCone. Nie
kas nežino britų žvalgybos tarny
bos viršininkų pavardžių, taip 
pat prancūzų Deuxiėme Bureau, 
sovietų GB ir kitų. Jokia iškaba 
neišduoda Įėjimo Į jų Įstaigas 
Londone. Paryžiuje ir Maskvo
je. Priešingai, lengvai randamas 
amerikiečių kontražvalgybos 
viršininko darbo kambarys ant
rame aukšteCIA vyriausiojebūs- 
tinėje, 2400 E. St. N. W,, vie
name, kiek nuošaliame pastatų 
junginyje Washingtone, netoli 
Valstybės Departamento.

Tas Įdomus vyras neilgai savo 
kabinetą turės tame pastate. 
Greitu laiku ČIA persikels Įmil- 
žinišką aštuonių aukštų pastatą 
prie Langley, Virginijoje, kiek 
atokiau nuo sostinės. Tenai bus 
apie 10,000 tarnautojų, kurie iki 
šiol dar yra išmėtyti virš tris
dešimtyje Washingtono namų. Tai 
bus slaptajai tarnybai tai, kas 
Pentagonas šiandien yra Ameri
kos ginkluotoms pajėgoms.

McCone perėmė sunkų pavel
dėjimą. Allen Dulles, arti 70 
metų amžiaus vyras, pasitrau
kė greičiausia ir dėl senatvės ir 
kai kurių nepasisekimų. Jo var
das stipriai nukentėjo po nepasi
sekusios invazijos Į Kubą ir gal 
būt jau nuo U 2 incidento. Dėl 
ČIA veiklos kartu ir du prezi
dentai, Eisenhoweris ir Kenne
dy, turėjo sunkų politinį nepasi
sekimą pergyventi. Abudu pre
zidentai Alleną Dulles pridengė. 
Bet laikas praėjo ir slaptosios 
tarnybos reformų metas atėjo. 

JOKIO DIDELIO VALYMO, BET..

Baltuosiuose Rūmuosebuvo at
siradę balsų, reikalaujančių di
delio valymo ČIA įstaigoje. Bu
vo kalbama, kad ČIA pasidarė 
valstybė valstybėje. Dėl to ji 
turinti būti pertvarkyta ir dau
giau, kaip iki šiol, Valstybės 
Departamentui ir Pentagonui pa
klusti. Kaip tik tą Įtakingą mil
žinišką Įstaigą prezidentas Ken
nedy pavedė vadovauti res
publikonui, netiesiogiai pabrėž
damas, kad jis slaptojoj tarnyboj 
nepageidauja jokio radikalaus 
kurso pakeitimo. Tuo pat lyg ir 
pabrėžė, kad jis savo pasitikė
jimo ČIA nenutraukė, nors jis 
gal ir nepasitiki ja šimtaprocen
tiniai ir aklai.

Naujas ČIA viršininkas Mc
Cone žinomas, kaip puikus orga
nizatorius. Jis savo nepaprastą 
administracinį talentą įrodė pir
mininkaudamas Atominėj. Ener
gijoj 1958 - 60 m. Jis sugebėjo 
prie Trumano ir Eisenhowerio 
tas viršpartinius uždavinius pra
vesti su dideliu sklandumu. Tas 
viskas dabar Įgalino prezidentą 
Kennedy, tokiai paslaptimi ap
suptai raktinei pozicijai Į Wash- 
ingtoną pašaukti kaip tik tą vyrą, 
kuris Per paskutinius devynius 
mėnesius buvo daugiau užimtas 
su savo milžinišku pramonės 
turtu vakariniame pakraštyje.

APSUKRUS PRAMONININKAS IŠ
IŠ KALIFORNIJOS

Kai John A. McCone 1947 m. 
pirmą kartą perėmė valstybinę 
Įstaigą, jo užnugaryje liko labai 
dielė pramonininko karjera. Tuo 
laiku, būdamas 45 metų am
žiaus multimilijonieriumi, jis 
galėjo savo kraštui tarnauti už 
mažą atlyginimą. Kaip liejyklos 
savininko iš San Francisco sū
nus, Kalifornijos universitete iš
laikęs inžinieriaus egzaminus, 
jis jau jaunose dienose buvo ta
pęs Įvairių plieno ir geležies 
bendrovių direktorium. 1937 m. 
jis Įkūrė savo firmą.

Antrojo Pasaulinio karo metu, 
kaip Kalifornijos laivų statybos 
korporacijos vedėjas, Los Ange
les jis pastatidino 467 laivus vie
no milijardo dolerių vertės. Jojo 
nepaprasto darbingumo dėka — 
15 valandų buvo jo darbo dienos 
vidurkis -- laivų statykloje dar
bas slinko bėgančia juosta. Jo

darbas buvo labai reikalingas 
povandeninių laivų karą prieš vo
kiečius laimėti.

Po karo McCone vertėsi laivi
ninkyste Amerikos vakarų pa
kraštyje. Dar šiandien jis turi 
50 laivų ir tanklaivių. Be to jis 
buvo užimtas Įvairiose pramo
nės, draudimo ir bankų adminis

kuris rūpinosi, atsižvelgiant Į 
Korėjos karą, lėktuvų produkci
jos pakėlimu. Kaip neoficialus 
Trumano patarėjas, tada jis su 
savita vadovybe prisidėjo prie 
JAV raketų statybos programos.

Jeigu jo pasiūlymai būtų buvę 
laiku paboti, nebūtų Įvykę ne
laimingo tampymosi tarp ar

į>|i>niiiif nii

Naujasis Amerikos žvalgybos viršininkas John A. McCone prie 
naujai statomų ČIA rūmų.

tracinėse tarnybose. Jis yra di
delis prekybininkas, senai res
publikonų partijoj besidarbuojąs. 
Jeigu Nixonas, vietoje Kenned- 
Žio, būtų prezidentu tapęs, buvo 
didelė galimybė, kad McConebūtų 
paskirtas apsaugos ministeriu.

Baigiantis Eisenhowerio vald
žios terminui, McCone kaip tik 
VVashintone pasistatė naujus pui
kius namus. Tai leido Eisenhowe- 
riui vieną dieną juokais pasa
kyti: "Jonai, tu neturėtum tiek 
daug pinigų Į šitą namą Įkišti, 
nes mums čia Washingtone beli
ko tik pora mėnesių pabūti". Bet 
McCone tuos namus statydamas 
neapsiriko.

Eisenhweris, dar kaipgenero- 
las,j{ pažino dar 1947 m. kada 
McCone buvo vienos komisijos 
nariu, kuriai prezidentas Tru- 
manas pavedė padėti pagrindus 
JAV oro pajėgas apginkluoti. Nuo 
to laiko juodu palaikė artimus 
asmeniškus santykius. 1950 m. jis 
buvo oro pajėgų pasekretorius,

mijos, aviacijos ir civilinės tar
nybos. Ir tarptautinėse rake
tų lenktynėse JAV šiandien sto
vėtų sovietų priešakyje.

GERAS ATOMINES ENERGIJOS 
KOMISUOS PIRMININKAS

Pilnai amerikinės viešumos 
prožektorių šviesai išstatytas, 
ramiai veikiantis, škotų kilmės 
apdairus pramonininkas, žilagal
vis, su berėmiais akiniais, 1958 
m. Eisenhowerio buvo paskirtas 
JAV Atominės Energijos Komi
sijos (AEC), to lemiančio orga
no atominę energiją panaudoti 
taikos ir karo reikalams, pirmi
ninku. Lygiai kaip šiandien ČIA, 
ar AEC buvo krizėje. Jos ve
dėjas admirolas Strauss Įsigijo 
daug priešų. Pats Eisenhowe- 
ris negalėjo jo ilgiau laikyti. 
Strauss visuomenės buvo tiek 
puolamas, kad vėliau Senatas jo 
net prekybos ministeriu nepa
tvirtino.

Priešingai, McCone sugebėjo 
atominės energijos Įstaigą vėl 
viršpartine institucija padaryti. 
Jis palaikė gerus santykius su 
demokratais, anų laikų opozici
ja, ir greitu laiku jam pavyko 
laimėti tai, kas jo pirmatako 
Strausso buvo prarasta.

Jis tada paėmė aiškų kursą, 
kada sovietai sabotavo Žene
vos derybose. Pasisakė už ga
lą nekontroliuojamųjų atomo mo
ratoriumų ir už JAV atominių 
bandymų atnaujinimą. Vienok jis 
negalėjo su savo nuomone pro 
prezidentą EisnhowerJ praeiti. 
Nežiūrint to, McCone pripažino 
prezidento autoritetą ir niekada 
nebandė mobilizuoti viešąją nuo
monę savo priešingam nusista
tymui pravesti, kaiptai Washing- 
tone neretai atsitinka.

REFORMOS SLAPTOJOJ 
TARNYBOJ

Tuo pačiu metu jis pasireiškė, 
kaip pasižymėjęs organizatorius 
labai išsišakojusios atomo Įstai
gos viršūnėje. Nuo pirmųjų 
Washingtono dienų vis skeptiškai 
nusiteikęs prieš tenai tropiškai 
augančią milžinišką biurokrati
ją, iš vienos pusės jis sustabdė 
nesibaigiantį AEC administra
cinį išsišakojimą, iš antros pu
sės tokiu būdu sustiprino jos 
produkcines jėgas.

Visai panašūs uždaviniai jo 
laukia ir dabar slaptosios tar
nybos vadovybėje. Iš 15,000 tar
nautojų centrinėje yra viešai 
žinomi tik keturi: direktorius, 
nuo 1952 m. Allen Dulles ir 
dabar jau John A. McCone, jo 
pavaduotojas aviacijos generolas 
Charles P. Cabell ir du žemes
nieji direktoriai: Robert Amory 
Jr. ir Richard M. Bissell Jr.

Šioje viršūnėje McCone pa
darys pirmuosius pakeitimus. 
Atrodo, slaptąją tarnybą apleis 
Bissell, kadangi daugiau jam, 
negu visiems kitiems, Kubos 
invazijos paruošimo viešoji kaltė 
primetama. Richard M. Bissell 
Jr., vieno Amerikos ambasado
riaus sūnus, iš profesijos eko
nomistas, iki šiol buvo atsa- 
komingas dėl visų ČIA tiesiogi
nių akcijų, ypatingai dėl prieš- 
komunistinių partizanų ir po
grindžio veiklos. Kaip tik šita 
aktyvumo rūšis ateityje daugiau 
nepriklausys slaptosios tarnybos 
uždavinių sričiai, bet daugiau

SEPTYNIŲ SKIRTUMU GALVOSŪKIS Nr. 4
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų 

piešinių? Atsakymą rasite 7 pusi.

Kepimas kokurūzų ... atidarymas šaltos Stroh’s alaus bonkos ... ir jūs galit tu
rėti labai linksmą vakarą. Stroh’s yra kas tai specialaus. Tai yra Amerikos vienin-

- ----------------- --------- —----------- — --------. « f

alų! Pirmaujantis visur visur
telis ugnim virtas alus... ugnim virtas tikram malonumui. Turėdami Stroh’s.. 
iūs galit sakyti turintieji labiausiai gaivinantį 
populiariomis kainomis!

šviesesnis 
skanesnis 
ugnim 
virtas

priklausys kariškių vadovybei.
Ir pavaduotojas Cabell turėtų 

būti pakeistas. Jo sąskaitai pri
klauso U2 incidentas. Visa akci
ja tada buvo iš civilinių vietų, 
užsienių reikalų ministeriui, gy
nimo ministeriui ir prezidentui 
pritariant. Įvykus incidentui pa
aiškėjo dvi kardinalinės klaidos:

1. Eisenhoweris asmeniškai 
prisiėmė atsakomybę dėl špiona
žo akcijos. Tai buvo vienintė- 
lis atsitikimas, kada valstybės 
galvos politiniam orumui netiko 
tai padaryti.

2. ČIA tokiai svarbiai paskir
čiai parinko techniškai gana pa
tyrus}, vienok politiškai neapmo
kytą ir savo pavojingai misijai 
nepriaugusĮ lakūną Francis 
Powers, kuris lemiančiu mora
linio spaudimo metu tuojau pasi
davė.

NEKONTROLIUOJAMI 500 
MILUONĮJ DOLERIŲ

ČIA sėdi didvyriai, pasižy
mėję specialistai, kurie su
pranta iš mažiausių detalių le
miančias išvadas padaryti, ir 
agentai priešo raktinėse pozi
cijose, bet tuo pačiu laiku, kaip 
amerikiečių Žurnalas "News- 
week" vienoje plačios apimties a- 
nalizėje apie amerikiečių slaptą
ją tarnybą ir kontražvalgybą tvir
tina, perdaug "svarbių" mėgėjų 
ir šarlatanų, Čia eina reikalas

apie pasaulio apimties organiza
ciją, kurioj Washingtonocentra- 
lė kartais nesusigaudo. Ir kas 
svarbiausia: šita organizacija
operuoja milžinišku 500 milijonų 
dolerių biudžetu, kuris jokiai vie
šai kontrolei nepriklauso. Jau 
vien čia atsiranda netikėti sun
kumai ir bandymai, kurie tiek 
daugiau iškyla, kiek didesni kre
ditai skiriami slaptajai tarny
bai.

Dar šiek tiek turi pasikeisti 
centrinė žvalgybos agentūra: 
ateityje ji daugiau susitelks žval
gybos medžiagos parūpinimu.bet 
nebus atsakinga dėl visų aktyvių 
operacijų, Tai buvo pamoka, ku
rią Kennedy gavo iš Kubos. Ir 
kaip užsienio politikos šalutinė 
vyriausybė -- tą dažnai jai jos 
priešai prikišdavo -- ČIA dau
giau negalės reikštis.

Su McCone paskyrimu ČIA di
rektorium ir kartu visų JAV 
slaptosios tarnybos operacijų Į- 
staigos pirmininku, buvo susi
jęs prezidento parėdymas, kad 
jis trumpu laiku paruoštų re
formų planą, pagal kurį būtų 
pagerintas ČIA aparatas ir jos 
pajėgumas.

Energingo bet ir kritiško Mc
Cone, rankose, kuris neturi jo
kio intereso špionažo romanui, 
prasideda nauja era JAV slapta
jai tarnybai.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 21397



1962 m. sausio 24 d. DIRVA

PASAULINIAME SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDYJE
Nuo pr. metų gruodžio 25 d. 

iki šių metų sausio 7 d. vyko 
Septintasis pasaulinis skautų vy
čių sąskrydis (Rover Scout Moot) 
Clifford Parke, 21 mylia nuo Mel
burno, Australijoje. Jame daly
vavo 700 australų skautų vyčių 
ir 300 iš užjūrių, iš {vairių 
kraštų: Amerikos, Kanados,
Anglijos, Prancūzijos, Vokie
tijos, Olandijos, Švedijos, Švei

Skautas vytis R. Cibas, jr., prie savo palapinės septintame pa
saulio skautų vyčių sąskrydyje Australijoje.

carijos, Japonijos, Ceilono,Nau
josios Zelandijos bei kitų Paci- 
fiko salų. Didžiausią užjūrio 
kontingentą atsiuntė anglai — 68. 
šveicarai - 9, vokiečiai - 8, 
amerikiečiai - 2. Kad sutaupius 
tolimos kelionės išlaidas, nema
ža tautinius kontingentus papildė 
Australijoj gyveną tų tautybių 
skautai. Iš lietuvių dalyvavo vie- 
nintėlis skautas vytis R. Cibas, 
jun.

Įdomiausiai ir ilgiausiai | Aus
traliją keliavo vokietis Egun 
Zuleger, išvykęs iš namų dvi
račiu. Jis per penkius mėnesius 
pasiekė Kalkutą Indijoje, čia par
davė dviratf ir iki Madraso vyko 
traukiniu, vėliau laivu | Georgen- 
town. Nuotykingai perkeliavęs 
Kambodiją, jis pasiekė Singa
pūrą, kur už dviratj gautais 
pinigais nusipirko 15 pėdų laiveli 
ir atplaukė iki Javos. Iš čia jis 
skrido lėktuvu iki Darvino Aust
ralijoje ir ją išilgai perkeliavęs, 
po metų su viršum pasiekė Pa
saulini vyčių sąskrydi Clifford 
Parke.

Gruodžio mėn. 28 dieną lordas 
De L, Isle, australų skautų 
šefas atidarė š| sąskrydi.

Sąskrydžio pagrindinis Sūkis: 
Broliškumas ir tarnyba po atvi
ru dangum! Spalvos — geltona, 
žalia ir raudona. Vyravo sąs
krydžio ženkleliuose, vėliavėlėse 
gairelėse, reiškiančios skautavi- 
mo broliškumą. Šios trys spal
vos buvo mielos ir lietuvio akiai, 
nes jos niekuo nesiskira nuo mū
sų tautinių spalvų. Mūsų tautinė 
vėliavėlė plevėsavo virš mūsų 
brolio R. Cibo jun. palapinės. 
Stovyklautojai buvo suskirstyti | 
vienetus ne tautybėmis, bet su
maišyti.

Per 500 stovyklautojų gruodžio 
mėn. 29 d. atliko gerą darbeli 
ir tarnybą po atviru dangum su 
kastuvais ir kirtikliais dirbdami 
ištisą dieną karštoje saulėjeprie 
atnaujinimo siaurojo geležin
kelio. Keturias dienas visi sto
vyklautojai susiskirstė pagal pa
mėgimą, dalyvavo grupėmis 
iškylose l kalnus, 1 pavyzdingus 
ūkius, t žymesniąsias krašto 
vietoves, dalyvavo kai kurių 
sporto šakųpasirodymuose. Tose 
iškylose dalyviai daug ko pamatė 
bei patyrė. Po jų stovykloje tę
sėsi ilgesni laiką diskusijos pa
skiruose būreliuose. Vakarais su 
{vairia programa laužui įžiebus 
elektros šviesą. Dėl gaisro pavo
jaus buvo atvira ugnis uždraus
ta. Dalyviai iš Naujosios Zelan
dijos nuotaikingai pašoko Hakos 
šok|, australųaboridžinai atvaiz
davo savo tradicini subuvimą, 
apsirengę savo genčių tradici
niais rūbais, nešini ietis, bu
merangus ir kitus būdingus gink
lus. Įdomus žiūrovams buvo ir 
demonstravimas avių kirpimo, 
medžių kirtimo, aviganių šunų 
sugebėjimai. Laisvalaikiu būre
liais dalyviai mokėsi bumerangą 
mėtyti ir maudėsi Yaros upėje.

Karštam orui ir gaisro pavo-

A.KRAUSAS

jui esant, buvo negalima virti 
maisto būreliuose, todėl veikė 
kariškos virtuvės pastovyklėse. 

Mūsų reprezentantas R. Cibas 
dirbo išsijuosęs, nes vienas bū
damas buvo apkrautas {vairiom 
pareigom: rašė pranešimus ir 

sveikinimus LS S-gos pareigu' 
nams, vedė dienoraštį, mezgė 
ryšius su kitų tautybių broliais, 
platino spaudą apie LS S-gą ir 
Lietuvą. Jis savo pareigą at
liko tinkamai, bet būtų geriau 
padaręs LSB Australijos rajono 
vyčių skyrius bent kokius penkis 
atstovus pasiuntęs į sąskrydy 
Jie būtų galėję daug daugiau ir 
lengviau lietuvius skautus ir Lie
tuvą atstovauti nors ir išskirsty

Skautai vyčiai renkasi sąskrydžio uždarymui.

Stovyklos vartai.

ti { {vairius būrelius pagal sąs
krydžio vadovybės potvarkius. 
Tenka pažymėti kad egzilams 
skautams palankūs buvo vokie
čiai, šveicarai, Azijos skautai, 
gi amerikiečiai, kanadiečiai, 
australai bei anglai pataria mums 
susilieti su vietos krašto sąjun
gomis .

Sausio 7 d. {vyko iškilmingas 
sąskrydžio uždarymas. Visi sąs
krydžio dalyviai pagal iškylų gru
pes išsirikiavo skrituliu prieš 
tribūną. Būrys sk. vyčių {nešė 
aikštėn džiunglių kėdėje sėdinti 
sąskrydžio viršininką. Buvo per
skaitytas pasižadėjimas, kur{ 
kartojo visi dalyviai pasiryždami 
sąskrydžio broliškumo ir meilės 
dvasią skleisti savo aplinkoje, 
savuose kraštuose. Tegu tas ap
skritimu sustojusių vyrų iš {vai
rių kraštų pasižadėjimas uždega 
vieningumo liepsna Europos ir 
kitas tautas, kuri padarytų at
spariais prieš vykstantj pasauly
je blog} ir žmonijos pavojus!

Pagrindinę uždaromą kalbą pa
sakė specialiai iš Anglijos at
skridęs Commonvzealtho skautų 
šefas Sir Charles Maclean pa
brėždamas, kad šis sąskrydis 
buvo žmonių, bet ne tautų bro
liškumo apraiška. Ir kiti Austra
lų Skautų Sąjungos pareigūnai 
pasakė po atsisveikinimo žod|. 
Buvo perskaitytas ir Melburno 
burmistro sveikinimas, kur{ at
nešė 25 bėgikai skautai.

Kiekvienas kontingento vado
vas buvo apdovanotas po sąskryd
žio vėliavėlę. Sąskrydžio dainai 
dainuojant "Aš mėgstu vyčiauti" 
išsiskirstė žygiuodami iš rato 
dalyviai. Ir taip užsibaigė Sep
tintasis pasaulinis skautų vyčių 
sąskrydis, {žiebęs gražesnio gy
venimo ir ateities vilčių bei gi
lesnio broliškumo.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. Dail. K. Žilinsko, gyvenančio Clevelande, paveikslas "Lietuvaitė", išstatytas Amerikos Lietuvių 

Dailininkų Sąjungos dailės parodoje Chicagoje, Jaunimo Centre, kuri bus atidaryta iki sausio 28 d. 
Parodoje dalyvauja 18 lietuvių dailininkų su 77 kūriniais. Be K. Žilinsko dalyvauja dar: V. Abraitienė 
-Stančikaitė, kun. P. Brazauskas, D. Buračas, J. Dagys, Č. Janušas, J. Kaminskas, P. Kesiūnas, J. 
Mieliulis, J. Pautienius, T, Petraitis, A. Petrikonis, A. Rūkštelė, S. Smalinskienė, A. Vaikšnoras, 
V. Vaitekūnas, V. Vijeikis E. Valaitis.

Kur buvo parašyta Lietuviškoji Rapsodija?
Lietuvių Enciklopedijos XI to

mo 27 pusi, parašyta:
"Karlavičius (rašėsi Kar- 

lowicz) 1. Jonas (1836 V 26 
Subartonyse, Merkinės vis., A- 
lytaus aps. -- 1903 VI 14 Var
šuvoje) kalbininkas, tautotyrinin- 
kas, muzikas..."

"2. Mečislovas (1876 — 
1909) neoromantinės krypties 
lenkų kompozitorius, (1) sūnus... 
Iš jo veikalų pažymėtina: ... Lie
tuviškoji Rapsodija (1906)..."

Kaip matyti iš gimimo vietos, 
Jonas Karlavičius buvo Lietuvos 
dvarininkas, kuriam, kaip kalbi
ninkui ir tautotyrininkui, ne tik 
lietuvių kalba, bet ir lietuvių tau
tos kultūra buvo nesvetima. To
dėl nenuostabu, kad jo sūnus 
Mečislovas, nors ir lenkų kultū
roje subrendęs, parašė sim
foninę poemą Lietuviškoji Rap
sodija.

Tik kyla klausimas, kur jis 
tą puikią rapsodiją yra parašęs? 
Jis galėjo jaunystę praleisti Mer
kinės apylinkėse, kaip ir tėvas, 
Vilniuje besimokydamas. Bet 
mano atmintyje, 1906 m., kada 
jis Liet, Rapsodiją parašė, gy
veno pas brolĮ Vyšniavo dvare, 
apie 80 km. Į rytus nuo Vil
niaus, netoli Svyrių ir Naručio, 
prie vieškelio iš Vaistamo {Šven
čionis.

Pro laiko miglas matau dideli 
puikų dvarą ant Vyšniavo ežero 
kranto. Dideli dviejų aukštų mū
riniai dvaro rūmai toli šviečia 
savo baltumu. Milžiniškas deg
tinės bravoras buvo žinomas pla
čioje apylinkėje, prieš pat I Pas. 
karą sudegęs. ĮVyšniavo mieste
li vedė 1 km medžiais apsodinta 
akja. Dvaro savininkas, komp. 
M. Karlavičiaus brolis, buvo po
puliarus gydytojas. Kaip ilgai 
tame dvare gyveno Mečislovas, 
nežinau, nes jis, būdamas 33 m. 
amžiaus žuvo (1909 m.) Alpių 
kalnuose.

Kai pirmą kartą, bene 1928m., 
išgirdau Lietuviškąją Rapsodiją 
Klaipėdoje, muz. Stasio Šimkaus 
vedamo vietos konservatorijos 
mokytojų ir studentų simfoninio 
orkestro koncerte, buvau su

jaudintas girdėtomis melodijo
mis -- raudomis, kurios mano 
atmintyje atgijo iš vaikystės tė
viškėje -- Vyšniave. Tada man 
prisiminė ir matyti vaizdai iš 
šermenų, kada senovišku pap
ročiu tūlų solisčių būdavo ap- 
raudojanii numirėliai, taip pat 
jaunimo dainos vakarais prie 
klėčių per Jurgines pavasari.

Nors anais laikais Švenčio
nių aps. priklaususiam rajone, 
apie Vyšniavą, Žadiškes, Vais- 
tamą, Nestaniškes, Spenglą ir 
Šemetą, Į rytus nuo Neries iki 
Naručio, žmonės lietuviškai tik 
kur-ne-kur kalbėjo, bet senovės 
Lietuvos dvasią Žmonėse palaikė 
lietuviški vietovardžiai, daugu
mos vietos gyventojų lietuviškos 
kilmės pavardės, o taip pat ne
toli esančios lietuviškos Gervė
čių, Varnėnų, Adutiškio ir kitos 
plačios apylinkės. Taip pat ir 
pats Vilnius, | kur| šis "užkam
pis" gravitavo ne tik religiniu 
(daugumoje katalikiškas), bet ir 
geografiniu požiūriu. Už 90 km. 
| pietryčius esąs Minskas, kaip 
gudų sostinė, šiai sričiai jokios 
Įtakos neturėjo, nes jis buvo 
daugumoje stačiatikiškas.

Nežinau ar raudos, kurias gra
žiai atvaizdavo komp. Mečislovas 
Karlavičius Lietuviškojoj Rapso
dijoj, buvo tada praktikuojamos 
apie Merkinę, kur jo tėvas se
niau gyveno, bet, kaip čia aukš
čiau pavaizdavau savo vaikystės 
prisiminimais remdamasis, aš 
dr{stu teigti, kad Lietuviškoji 
Rapsodija buvo parašyta Vyš
niavo dvare ir ne be vi etos gyven
tojų senovės papročių Įtakos.

Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

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

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

Phone MA 1-2075
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Ta proga prisimintina, kad 
komp. Jurgis Karnavičius vėliau 
yra parašęs Lietuvos Rapsodiją, 
kuri taip ir vadinasi, ir kurią 
nereikėtų maišyti su Mečislovo 
Karlavičiaus Lietuviškąja Rap
sodija (Liet. Encikl. XI tomo 
36 - 37 pusi.).

Edv. Karnėnas

ELEMENTORIUS ”Ė”
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė ži

nomas pedagogas Ignas Ma- 
lėnas pačiu naujausiu me
todu. Išmokti skaityti rei
kia tik pusės laiko, negu ki
tais metodais. Tik duok ele
mentorių, ir paskaityk pir
mąjį skiemenj. Toliau vai
kai patys skaitys.

Vaikus galima pradėti 
mokyti skaityti jau 4 me
tų, kai tik susidomi skaity
mu.

Elementorius ruoštas 25 
metus. Gausiai iliustruotas 
dail. V. Simankevičiaus 
spalvotais piešiniais. Yra 
112 psl. Išleido Ateitis 
Brooklyne, N. R. Spaudė 
saleziečių spaustuvė Itali
joj. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y., ir pas platinto
jus. Įsigykite tuojau. Savo 
vaikučiams padarysite di
delį džiaugsmą. (Pr.)
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BŪKIME "SAVANAUDŽIAIS"!
Neretai mūsuose užgirstame 

nusiskundimų dėl žmogų užpuo
lusios nelaimės. Girdi, žmogelis 
sirginėjo jau keletą metų, visos 
uždarbių santaupos išsibaigė ir 
kai šį pasaulį paliko, tai nebuvo 
nė už ką padoriai palaidoti.

Šiandien norisi užsiminti apie 
nemalonų, bet būtiną kasdieninį 
reikalą. Man atrodo, kad mūsų 
tautiečiai labai dažnai nepasinau
doja teikiamomis šio krašto gė
rybėmis. Mintyje turiu sociali
nio draudimo nedarbingumo 
pensijas.

Žinau, kad kartais tikrai labai 
skaudu prisipažinti, jog dėl vie
nos ar kitos priežasties buvo 
nustota sveikatos ir dabar tenka 
gyventi "iš svetimos rankos" 
malonės. Nors galbūt tai yra ir 
nemalonu, tačiau su realybe rei
kia skaitytis ir pasinaudoti kuo 
galima, yra būtina. Juk dažnai 
mes sirginėdami ir paramos iš 
socialinio draudimo neprašyda
mi, galime nuskriausti ne tik 
patys save, bet taip pat ir savo 
artimuosius, tapdami jiems ir 
finansine našta.

Turime atsiminti, jog so
cialinio draudimo nedarbingumo 
pensija tai nėra "pinigai gau
nami iš malonės". Ne. Tai yra 
mūsų, kaip darbininkų teisė, ku
ria gali kiekvienas šio krašto pi
lietis naudotis.

Pasakysiu, kad kasdien per
žiūrint keliasdešimt nedarbingu

mo pareiškimų, kažkaip jaučiu, 
jog mes duota teise nepilnai pa
sinaudojame. Todėl mano ragi
nimas ir būtų: pasinaudokime tei
kiamomis gėrybėmis ir tuo pačiu 
palengvinsime naštą netik sau 
patiems, bet ir artimiesiems.

NEŽINOJIMAS - BLOGYBĖ

Neteisybė, kad tik laukiniai 
žmonės laikraščių neskaito. Pri
simenant lietuviškų leidinių ad
ministracijų nusiskundimus, ga
lime tvirtinti, jog mūšų visuo
menės didelė dalis laikraščių 
taip pat neskaito. Dažnai gau
nama informacija apie socialinį 
draudimą žmogų tepasiekia tik 
per spaudą. O ja pilietis nesi
naudodamas neretai nė nežino 
apie teises kuriomis jis gali 
pasinaudoti.

Ypatingai dėl nežinojimo apie 
nedarbingumo pensijas nukenčia 
nelietuviškose vietovėse gyveną 
tautiečiai. O jei juos dar liga 
prispaudžia, tai ir visai yra už
mirštami. Tat panašiose padė
tyse pakliuvusius tautiečius tu
rėtume painformuoti apie ne
darbingumo pensijas.

Kitas dalykas, dėl kurio daž
nas praranda teisę į nedarbingu
mo pensiją, tai baimė, jog jis 
neatliksiąs visiems reikalavi
mams. Tai savęs apgavimas. 
Leiskime sprendimą apie tikimą 
ar neatitikimą padaryti sociali

nio draudimo įstaigoms, kurios 
tuo rūpinasi.

NAUJI PALENGVINIMAI

Gal būt daugelis mūsų neži
no, jog nuo pereitų metų lapkri
čio mėnesio buvo panaikinus rei
kalavimas, kad nedarbingas dar
bininkas, norįs gauti nedarbingu
mo pensiją, turi būti bent 50me- 
tų amžiaus. Šitas reikalavimas 
yra panaikintas ir dabar kiekvie
nas darbininkas, neatsižvelgiant 
į jo amžių, turi teisę gauti ne
darbingumo pensiją.

Turime taip pat atsiminti kad 
nedarbingo darbininko kiti šei
mos nariai taip pat gali gauti 
pensijas jei nedarbingumo pen
sijai kvalifikuojasi pats darbi
ninkas. Dabar yra mokamos pen
sijos jo mažamečiams, iki 18 
m., arba nesveikiems vaikams. 
Mokama pensijos darbininko 
žmonai bei jo tėvams. Labai daž
nai nedarbingumo pensijos yra 
tikras išsigelbėjimas nelaimėn 
patekusiai šeimai.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

Šiuo metu yra būtina išpildyti 
tik dvi sąlygas, norint kvalifi- 
kuotis nedarbingumo pensijai:

a) Nedarbingas darbininkas tu
ri būti išdirbęs bent penketą 
metų iš paskutiniųjų dešimties 
metų prieš tampant nedarbin
gu; tas penketo metų darbo lai
kotarpis nebūtinai turi būti išti
sinis --be pertraukų,

b) darbininkas turi būti visiškai 
nedarbingas; reiškia, jo svei
katos stovis turi būti toks, jog

artimoje ateityje nėra prama- 
toma, kad ji pagerėtų.

Neretai daugelį nugąsdina ypač 
antroji sąlyga. Tačiau nėra taip 
baisu, kaip atrodo. Tenka pa
stebėti, kad įvertinant darbi
ninko nedarbingumą, ypatingas 
dėmesys yra atkreipiamas J: dar
bininko amžių, jo išsilavinimą 
bei užsiėmimą. Vadinasi, se
nesniam, menko išsilavinimo, 
fizinio darbo žmogui bus lengviau 
kvalifikuotis, negu tam nedarbin
gajam, kuris dirbo protinį dar
bą, yra augšto išsilavinimo ir 
dar jaunas. Patirtis sako, kad 
atkreipiamas dėmesys ir į kal
bos mokėjimą bei darbininko tu
rėtąjį užsiėmimą. Daleiskime, 
buvęs mokytojas, šiuo metu dir
bąs šiame krašte sunkų fizinį 
darbą, tampa nedarbingu dėl 
nugaros susižeidimo. Žinoma, 
jam bus lengviau nedarbingumo 
pensiją gauti, negu šio krašto 
mokytojui t kuris visą gyvenimą 
vertėsi sava profesija, nors jų 

1 sveikatos stovis ir būtų vienodos.
Tenka pastebėti, kad dažnai 

pilietis, atvykdamas paduoti pa
reiškimo nedarbingumo pensijai 
gauti, atsineša įvairiausius dak
tarų bei ligoninių pažymėjimus, 
kuriuose sakoma, kad "šitas pi
lietis yra visiškai nedarbingas"

Tokie pažymėjimai nereika
lingi ir jie yra beverčiai. Ne
darbingumui įrodyti yra būtina 
pristatyti smulkius ligos apra
šymus su ligos istorija bei klini
kiniais duomenimis. Šitoms ži
nioms išgauti socialinis draudi
mas turi specialias blankas, ku
rios įteikiamos darbininkui, kada 
jis užpildo pareiškimą.

IAIŠKAS lį I1T AgmiūS KĘSTUTli GAUŽljUAt

Sovietų karys ir jo gyvenimas

Čia yra būdas, kaip jūs galite gauti 
nemokomai

PATIKRINK SĄRAŠĄ
Kuriuos iš šių 
elektros reikmenų 
jūs turite 
savo namuose?

REDDY K1LOWATT ženkliukg

Blanke!.................................................... □
Blender (food)...................................... □

Bottlewarmer....................................... □

Cesserole................................................. □

Clock........................................................ □

CloĮhes dryer......................................... □

Coffee jriitder........................................ Q

Coffee meker......................................... □
Corn popper........................................... □

Dehumidifier.......................................... □
Dishwajher....>.................................. □

Ejgcooker.............................................. □

Fan(attic)............................................... □
Fan (portable)....................................... □

Fan (kitchen or balh ventitating).. □ 

Floor poliiher............. ........................... □
Food mixer.........,................................. □

Freeier.................................................... □

French fryer........................................... □

Fry pan.................................................... □
Furnace lan............................................ □

Garbage disposer (»ink. type).......... □

Germicldal lamp................................... □

Grill........................................................... □

Hair dryer............................................... □

Heater (portable).................................. □

Heater (built-in)................................... O

Heatlamp............................................... □

Heatingpad............................................ □
Humidifier............................................... □

Incinerator............................................. □

Iron........................................................... □

Ironer....................................................... □
Knita tharpener..'............................... □

Lighting throughout the houae.... □ 

Oil burner............................................... □

Preuure cooker.................................... □
Redio (tablo).......................................... □

Redio (conaolo)..................................... □

Radio-phonograph................................ □

Range........................................................ O

Record player........................................ D

Retrigorator............................................ □
Refrigorator freezer combination.. □ 

Roasler...............................  □
Room air conditlonor.......................... d

Rotiuerie broiler.................................. □

Senring machine................................... □

Shaver...................................................... □

Stokit...................................................... D

Sun lamp................................................. □

Televiaion............................................... □

Timer........................................................ □

Toaater..................................................... □
Vacuum doanor.................................... □

Waf!le maker......................................... □

Washer..................................................... □

Water heater.......................................... □

Tavo ženkliukas bus vieno colio aukščio — 
raudono enemalio ir auksiniais pagražinimais

Kaip jums patiktų turėti raudoną 
ir auksinį Reddy Kilowatt ženkliu
ką, kuris atrodo lygią! taip pat, kai 
aš ? Aš norėčiau jums atsiųsti vieną.

Jums tik reikia atžymėti ELEK
TRINIŲ^ REIKMENŲ sąraše tuos, 
kuriuos turite savo namuose. Po to 
paprašykit savo mamos ar tėčio pa
skutinio mėnesio elektros sąskai
tos. Padalykite visą sąskaitą iš 30

dienų ir gausite kiek kaštuoja tas 
darbas vienai dienai. Po to užpildy
kite šį kuponą ir atsiųskite man 
Reddy Kilowatt.

Paskui įrašykit atsakymą į tą 
tarpą, kur yra palikta vieta. Para
šykit savo pavardę ir adresą ir iš- 
siųskit kuponą REDDY KILO- 
WATT, B0X 5000, CLEVELAND 
l.OHIO.

REDDY KILOVVATT, Box 5000, Cleveland 1, Ohio

Mielas Reddy:
Aš pažymėjau, ką mes elektrinio naudojame savo namuose. 

Čia yra suma_______ visų atžymėjimų.
Aš padalinau paskutinio mėnesio sąskaitą j 30 dienų ir su

žinojau, kad mes per dieną mokame už tą darbą tiktai_______
Prašau atsiųsti man Reddy ženkliuką.

name .............................................................................................
(FirsŲ (Lašt)

ADDRESS ..........................................................................................................................

I 
| CITY.....................................................................................................................................

ZtelLLUMINATINGčw^
An tnvaator-oaned Company Sarvinp The Best Location In the Nation

TOTAICHECK KARKS....................

Paprastas rusų jaunuolis, at
likdamas pirmąją karinę tarny
bą Sovietų armijoje, uždirba tris 
dolerius per mėnesį. Dirba nuo 
6 valandos ryto iki 11 valandos 
vakaro šešias dienas savaitėje. 
Dažniausiai jis nėra buvęs lėktu
ve, automobilyje ar 200 mylių 
toliau nuo savo namų.

Sovietų jaunuolis pradeda ka
rinį apmokymą nuo 13 ar 14 
metų amžiaus. O kada jis paga
liau atsiranda aktyvioj tarny
boj, jis jau turi apie 100 valan
dų įvairaus karinio apmokymo, 
įskaitant šautuvų, pistoletų, ir 
kulkosvaidžių apmokymą su tik
rais šoviniais.

Jo pirmoji karinė apranga yra 
iš senai pažįstamos raudonosios 
armijos pilko medvilnės švarko, 
ir plataus brezentinio ir odinio 
diržo. Jis gauna medvilnines 
kelnes, porą batų, kepurę ir dvi 
poras aptinių baltinių. Kojinių 
negauna. Jos yra skirtos tik ka
rininkams. Žiemai jis gauna ne
tikro kailio kepurę žieminį pal
tą, pirštines ir vieną porą žie
minių apatinių baltinių.

Nesunku apskaičiuoti, šios ap
rangos kainą. Ji siekia vos 12 
dolerių. Amerikos kariuomenės 
naujokas savo karinę tarnybą 
pradeda maždaug su $180 vertės 
apranga.

Sovietų kariuomenės apmoky
mas yra sunkus ir ilgas. Kiek
vienas rusų karys kas savaitę 
turi 96 valandas apmokymo, ka
da amerikietis karys tik 44 va
landas.

Valgis diena iš dienos yra toks 
pat -- nuobodus. Sovietų karys 
kasdien gauna apie 3000 kolo- 
rijų, kada amerikietis gauna virš 
4000 kolorijų maisto. Apie kala
kuto pietus ten niekas negalvoja... 
O jei sovietų kariuomenės 
jaunuolis dar laisvalaikiu norė
tų ko nors užkasti, pasisekimo 
neturės. Amerikiečių bazėse ka
riams yra restoranai ir valgyk
los. Sovietų tokių įstaigų nežino.

Žinoma, ir sovietų kariuome
nėje yra krautuvių, kur karys 
gali nusipirkti asmeninių reik
menų ar cigarečių. Bet ir už 
tai jis greit išleis visą savo al
gą.

NAUJOKŲ ŠAUKIMAS
Sovietų kariuomenėje svei

katos reikalavimai ir normos 
nėra tokios griežtos, kaip pas 
amerikiečius. 5 pėdų, 100 svarų, 
neužaugęs jaunuolis kariuomenėn 
pakliūna be jokio vargo. Iš mili
jono praeitą rudenį pašauktų nau
jokų, beveik visi buvo priimti 
kariuomenėn. Taip pat reikia 
neužmiršti, kad kiekvienais me
tais sovietai kariuomenėn pašau
kia apie milijoną naujokų.

Naujokų šaukimu jie užpildo 
beveik kiekvieną laisvą vietą 
sovietų armijoje, laivyne ir avi
acijoje. Sovietų jaunuolis kariuo
menės šaukimui užsiregistruoja 
sulaukęs 19 metų amžiaus. Ir 
tuo būdu pradeda sunkų ir komp
likuotą egzaminą. Nuo kareivia
vimo paleidžia tuos, kurie turi 
galimybės tilpti valstybės pra
monės, žemės ūkio, mokslo ar 
būsimos karininkijos eilėse.

Atrinktieji tuoj atsiduria šių 
aukštųjų kategorijų eilėse, ir 
automatiškai atpuola nuo šaukimo 
kariuomenėn. Bet, kaip taisyklė, 
tokia privilegija naudojasi kom
jaunime pasižymėję jaunuoliai.

Savanoriškas kariuomenėn J- 
stojimas Sovietijoje yra beveik 
nepraktikuojamas. Tai yra ne
mažas skirtumas nuo JAV, kur 
laivyno ir aviacijos eiles yra 
užpildytos vien tik savanorių. 
Virš 95% jų kariuomenės susi
deda iš karių atliekančių pirmuo
sius tris metus karinės tarnybos.

Kai jau minėjau sovietų naujo
kas gauna tris dolerius mėne
siui. Jei grandinis užsirašo dar 
trims metams tarnybos jo alga 
pakyla iki $30 mėnesiui. Kapra
las gauna apie $40 mėnesinės 
algos, o vyriausias seržantas 
net iki $60.

Žinoma, karininkų padėtis yra 
žymiai geresnė. Pėstininkų ka
pitonas gauna mažiausiai $270 
mėnesipi, pulkininkas ^362, ir 
majoras - generolas $465. Prie 
to dar reikia priskaityti nemo
kamas uniformas, maistui algos 
priedus ir nuolaidas valdžios 
kontroliuojamose krautuvėse.

ALGOS IR PENSIJA
Vienas įdomus sovietų kariuo

menės faktas yra tas, kad 
karininkai ir kareiviai gauna 
algas ne vien tik pagal laipsnį, 
bet ir pagal jų užimamą pareigą. 
Pavyzdžiui, jei vyriausiam ser
žantui netenka tiesioginiai val
dyti kareivių, jo alga krinta nuo 
vyriausio seržanto $60 mėn- 
sinės algos iki grandinio $30 
mėnesinės algos. Bet jei gran
dinis užima seržanto pareigas, 
jis gauna seržanto algą.

Karininkai taip pat gali padi
dinti savo algas. Pavyzdžiui jei 
kariuomenės karininkas gali 
skristi lėktuvu ar šokti parašiu
tu, jis gauna nemažą algos 
priedą.

Kada ateina pensijos laikas, 
atsiranda labai mažai karių, iš
tarnavusių 20 metų. O kadangi 
karininkų pensija yra žymiai ma
žesnė, negu jų aktyvios tarny
bos alga, kiekvienas karinin
kas bando, kiek galima, ilgiau iš
būti aktyvioje tarnyboje.

REZERVAI

Atlikęs trijų metų aktyvią tar
nybą, sovietų karys dar nėra 
išsisukęs iš savo karinės tarny
bos. Kiekvienas rusų vyras ir 
net kai kurios moterys) atsiduria 
rezervuose, kuriuose turi išbūti 
iki sulaukia 50 metų amžiaus.

Tai nėra vien tik sąrašas ar 
kartoteka su daugybe vardų. Tai 
yra gerai suplanuota, aktyvi 35 
milijonų narių organizacija, ku
rios nariai treniruojami ir apmo
komi pagal paskirtas specia
lybes.

Kiekvienas rezervistas turi 
palaikyti glaudžius ryšius su savo 
dalinio vyriausybe. Ir tuo būdu 
galima pasakyti, kad Chruščio
vas net trisdešimčiai metų turi 
sugriebęs kiekvieną sovietijos 
vyrą.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addlson Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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 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.



1962 m. sausio 24 d. DIRVA

LIETUVIO IŠRADIMAS TELEVIZIJOJE

Scena iš Praeitą šeštadienį Clevelande suvaidinto B. Sruogos veikalo "Uošvė" trečiojo veiksmo — 
policijos nuovados daboklėj. Iš kairės: A. Pautienis, O. Kalvaitienė, A. Kazėnienė, J. Vencius, J. Kal
vaitis, I. Stasaitė, A. Vasiliauskas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Kostas Žukas, buvęs 
Lietuvoj" krašto apsaugos 
ministeris, paskutinį de
šimtmetį gyvenęs Clevelan
de ir aktyviai veikęs bend
rinėse lietuvių organizacijo
se, mirė sausio 22 d., 1 vai. 
po pietų ligoninėje po sun
kios ligos.

Pašarvotas Jakubs laido
jimo namuose. Laidojamas 
penktadienį — sausio 26 d. 
iš šv. Jurgio parapijos baž
nyčios.

• Lietuvių Salės bendro
vės dalininkų metinis susi
rinkimas šaukiamas sausio 
26 d., 7 vai. vak. (penkta
dienį), Lietuvių salėje. Ben
drovės ir Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo vadovy
bė duos metinę apyskaitą. 
Bus renkami direktoriai 
1962 metams. Kandidatuo
ja 21, o reikia išrinkti 9 di

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY IINTIL 2:30

ACCOUNTS 
INSUPEO TO 

»to ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

SAVE BY MAIL 
POSTAGE PAED BOTH WAYS

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, I

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 14763 KE 1'7770

rektorius. Pažymėtina, kad 
per paskutinius kelis metus 
Salės ir Klubo vadovybėje 
gana harmoningai dirbo vi
si išrinktieji: seniau atvy
kusieji, vėliau atvykusieji 
ir čia gimę lietuviai.

1961 m. vadovybę suda
rė šie direktoriai: Z. Duč- 
manas (pirm.), A. Buknis, 
Ed. Karnėnas, E. Šamas, J. 
Apanavičius, A. Banys, St. 
Halaburda, St. Mačys, P. 
Šūkis ir vykdomąją komisi
ją: E. žitkutė, J. Virbalis,
I. Gatautis, P. Vyšniauskas 
ir J. Margevičius.

Okteto koncertas artėja
Clevelando Vyrų Okteto, 

vedamo Ryto Babicko, me
tinis koncertas, įvykstantis 
š. m. vasario 3 d., šeštadie
nį, Slovėnų Auditorijos sa
lėje, 6417 St. Clair Avenue, 
savo programoje apims la
bai įvairias dainas, kurios 
daugumoje bus populiario
sios muzikos dalykėliai.

Koncertą rengia Cleve
lando LSK žaibo Tėvų-Rė- 
mėjų Komitetas. Kartu tai 
yra ir metinė LSK žaibo 
šventė.

Po koncerto bus šaunūs 
šokiai, grojant populiaria
jai Neolitįmanų kapelai. 
Veiks turtingas bufetas.

Bilietus galima įsigyti 
Baltic Trading House (Dir
vos namai ir pas platinto
jus,

• Elena Mikšienė, mokė
dama savo artimiesiems 
p r e n umeratą Vokietijoje, 
Dirvai paremti atsiuntė 
$5.00 auką.

• Ona Matusevičienė mo
kėdama už Dirvą atsiuntė 
ir $5.00 auką.

ALTS CLEVELANDO 
SKYRIAUS METINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Susirinkimas įvyko sau

sio 21 d. Dirvos patalpose. 
Jame dalyvavo 23 nariai iš 
bendro skyriaus narių skai
čiaus 68. Tačiau susirinki
me dalyvavo veiklesnieji 
nariai ir visi dienotvarkėn 
įtraukti reikalai ir klausi
mai buvo apsvarstyti ir iš
spręsti, o taip pat išrinkta 
nauja skyriaus valdyba ir 
revizijos komisija.

S u s i r inkimui vykusiai 
pirmininkavo J. čiuberkis, 
sekretoriavo J. Rastenis. 
Pranešimą apie 1961 m. 
skyriaus veiklą ir apie 
įtrauktus į dienotvarkę 
punktus padarė savo kaden
ciją baigusios valdybos pir
mininkas Steponas Nasvy- 
tis.

Iš pranešimo matėsi, kad 
per 1961 m. ALTS Clevelan
do skyrius įvairiems lietu
viškiems reikalams paauko
jo 1C0 dolerių: vasaros sto
vyklai Neo Lithuania $25, 
Antros dainų šventės komi
tetui $20, ruošiant sukilimo 
minėjimą 1941 m. Lietuvo
je $10.00, ALTS seimui, 
įvykusiam Chicagoje 1961 
m. $25.00, prof. J. Kairį 
remti komitetui $10.00 ir 
Vasario 16 gimnazijos mo
kinėms Povilavičiūtei ir Ko- 
lerytei po $5.00 dovanų Ka
lėdų švenčių proga. Tos mo
kinės išlaikomos Vasario 16 
gimnazijai remti ratelių 5 
ir 53, esančių , skyriaus glo
boje.

Rateliams iki 1961 m. ga
lo labai sėkmingai vadovavo 
V. Orintas. Susirinkimas 
jam už tai šiltai padėkojo. 
Dabar tų ratelių vadovavi
mą yra perėmęs Steponas 
Nasvytis.

Iš pranešimo į valdybos 
atliktus darbus per 1961 m. 
reikia įskaityti vasaros po
būvi, suruoštą rugpiūčio 23 
d. inž. A. Nasvyčio namuo
se su J. Smetonos paskaita 
apie ideologinę organizacijų 
reikšmę emigracijoje ir su 
menine programa, gražiai 
atliktą solistės Juzės Dau
gėlienės ir jauno pianisto A. 
Smetonos. Skyriaus valdy
bos dar buvo suruošta pa
skaita apie atomines ir van
denilio bombas, kurią skaitė 
inž. dr. Algirdas Nasvytis 
ir Dr. čečys.

Skyriaus valdybos pada
ryta praėjusiais metais pa
žanga, renkant iš narių mo
kesčius, šis reikalas prieš 
metus buvo apleistas. Ta 
pažanga padaryta valdybos 
iždininko VI. Blinstrubo rū
pesčiu.

Per 1961 m. nuo balan
džio mėnesio, tuomet ši val
dyba buvo išrinkta, pada
ryta 7 valdybos posėdžiai, 
besirūpinant įvairiais sky
riaus reikalais.

Susirinkimas buvo supa
žindintas su ALTS centro 
valdybos bendraraščiais, lie-

New York, N. Y. — sau
sio 17 d. per didžiąją NBC 
televizijos stotį, kurios 
transliacijos matomos viso
je Amerikoje, Today pro
gramoje buvo demonstruo
jamas naujas lietuvio inži
nieriaus Anatolijaus Jazbu
čio išradimas, pavadintas 
Aetna Drivotron. Tai auto- 

čianciais ALTS skyrių veik
lą. Tuose bendraraščiuose 
iškeltų klausimų apsvarsty
mui susirinkimo nutarta 
pavesti naujai išrinktai val
dybai sušaukti specialų sky
riaus narių susirinkimą ar
timoje ateityje.

Skyriaus revizijos aktą 
susirinkimui patiekė revizi
jos komisijos pirm. A. Gar
mus, pačią reviziją atliko 
visi jos nariai — A. Gar
mus, J. Rastenis ir K. Mor
kūnas.

Į naują ALTS Clevelando 
skyriaus valdyba išrinkti 
VI. Blinstrubas, K. Karpius, 
P. Pračkys, J. Rastenis ir 
V. Stuogis. Kandidatu į val
dybą išrinktas K Morkū
nas. Į revizijos komisiją iš
rinkti A. Garmus, V. Orin
tas, J. Šiaučiūnas. Atstovai 
į ALTą išrinkti Aldona Au- 
gustinavičienė ir Julius 
Smetona.

Susirinkimo nutarta ir 
šiais metais savo skyriaus 
narių tarpe paminėti Vasa
rio 16 šventę, tik atskiru 

• laiku nuo bendrai visiems 
ALTo ruošiamo Vasario 16 
minėjimo, kuriame daly
vauja ir ALTS Clevelando 
skyriaus nariai.

Susirinkimo pavesta nau
jai išrinktai valdybai susi
tarti su kitomis Clevelando 
lietuvių bendrinėmis orga
nizacijomis dėl atvykimo į 
Clevelandą V. Banaičio pa
daryti pranešimą apie gy
venimą pavergtoje Lietu
voje.

V. Banaitis atvyksta į 
Clevelandą kovo 18 d. ir čia 
išbus iki kovo 22 d. Iš čia 
jis vyks Kanadon į Torontą.

S. N.

• Brangūs mano tautie
čiai — lietuviai, gyvenan
tieji laisvame krašte, Cleve
lande.

Paskutinis mano prašy
mas į Jus. Kadangi norėtas 
tikslas šv. Kalėdų proga 
nepasisekė, prašau visų mū
sų sergančiųjų džiova Vo
kietijoje vardu, padėkite 
man sutelkti norimą sumą, 
kad ateinančių šv. Velykų 
džiaugsmingąją dieną ga
lėtume juos pragiedrinti 
mūsų suteiktąją maža au
ka.

Aš jau išėjęs į pensiją ir 
pridėdamas savąją didesnę 
auką kreipiuos į Jus, padė
kime tiems, kuriems ir ma
žoji pagalba taip svarbi.

Paskiri asmenys ir orga
nizacijos aukas įteikite man 
asmeniškai.

Aleksas Banys, 
BALFo 68 skyriaus 

vicepirmininkas

• Pajamų mokesčiu grą
žinimo pareiškimus (In- 
come Tax Return) pildo 
Edvardas Karnėnas Baltic 
prekybos — Dirvos namuo
se, 6905 Superior Avenue, 
pradedant sausio 23 d. kas
dien nuo 2 vai. popiet iki 6 
vai. vakaro, šeštadieniais 
nuo 10 vai. ryto. Galima iš 
anksto susitarti pašaukus 
telefonu ER 1-4732. Patal
pa gauta maloniu Baltic 
prekybos namų savininkų 
sutikimu.

• Reikalinga moteris vai
ką pasaugoti. Penkios die
nos, turinti patyrimo, ang
liškai kalbanti.

šaukti: 391-2781 

mobilio vairuotojo reakcijos 
bandymo mašina. Specialios 
filmos pagalba vairuotojas 
įvedamas į įvairias padėtis, 
ir vairuotojo reakcijos re
gistru ojamos specialioje 
juostoje, iš kurios galima 
sekti vairuotojo pasiruoši
mą ir tinkamumą.

ši aparatą pagamino vie
na Jamestown, N. Y. ame
rikiečių firma, kurioje inž. 
A. Jazbutis turi atsakingą 
postą. Elektronikos moks
lus inž. Jazbutis prieš de
šimtmetį baigė Toronto 
universitete, Kanadoje.

*
Populiariausias ir di

džiausią tiražą Amerikoje 
turintis New Yorko dien
raštis Daily News paskelbė 
gražiausio vaiko (most 
beautiful child) 1961 metų 
konkurso rezultatus. Pir
mąją premiją ($2,500) lai
mėjo lietuvių-ukraini e č i ų 
kilmės Richard Thomas 
Ulis, 5 metų amžiaus iš 
Iselin, N. J. Jo tėvas Alber
tas, lietuvis, tarnauja kon
duktoriumi Pennsylv a n i a 
Railroad kompanijoje. Ma
žasis Ričardas užaugęs no
ri būti policininku ..,

Dr. Juozas Kazickas, Ne
ries bendrovės dalininkas, 
biznio reikalais vėl išvyko į 
Europą. Vasario pradžioje 
ten vyksta ir jo žmona 
Aleksandra, iš kui' abu 
skris į Indiją, Australiją 
ir kitas Pacifiko vietas.

♦

Kęstutis čerkeliūnas, ku
ris dvejus metus redagavo 
New Yorke FASKo leistą 
Sporto žurnalą, pasikeitus 
FASKo sudėčiai, buvo atsi
sakęs iš redaktoriaus parei
gų. Naujojo FASKo (pirm. 
Jaunutis Nasvytis, Cleve
land, Ohio) kvietimu, K. 
čerkeliūnas ir toliau sutiko 
redaguoti Sportą ir šiuo 
metu iš naujo telkia ben
dradarbius. Naujas Sporto 
numeris išeis vasario mėn,

(jso)

Lietuviškos vestuvės
Sauliaus Siruso ir Graži

nos Klevaitės sutuoktuvės 
įvyko sausio 13 dieną, Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyn, N. Y. Ves
tuvių vaišės Maspetho Lie
tuvių Klubo salėje.

Abu jaunieji yra plačiai 
žinomi lietuvių akademinio 
jaunimo tarpe, todėl ir ves
tuvėse dalyvavo gausus bū
rys jaunimo. Didžiulė salė 
talpino apie 200 svečių. 
Jaunuosius žodžiu sveikino 
nuo pat vaikystės Saulių 
pažįstąs artimas kaimynas 
kun. Stasys Valiušaitis, Do
mas Penikas, J. Valiušaitis 
iš Stamford, Conn., V. Ab- 
raitis, J. Stukas, per kurio 
radijo valandą Saulius pra
nešinėjo akademinio gyve
nimo apžvalgas ir daug ki
tų. Daug sveikinimų gavo 
ir telegramom.

Povestuvinei kelionei iš
vyko į Floridą.

♦

Jurgis ir Elena Sirusai 
New Yorko tautinės sąjun
gos veikėjai, artimų bičiu
lių tarpe nesenai atšventė 
sidabrine savo vedybų su
kaktį. Jie abu yra baigę 
agronomijos mokslus, o J. 
Sirusas ir čia dirba savo 
profesinj darbą.

•

Jovita Jurgilaitė, dr. Jo
no ir O. Jurgilų dukra, sau
sio 9 d. skrisdama iš Los 
Angeles, Kalifornijos į Eu
ropą tęsti studijų, buvo su
stojusi New Yorke.

Jovita, baigusi Chicagoje 
universitetą, jau antrus 
metus studijuoja mediciną 
Heidelbergo universi t e t e, 
Vokietijoje.

Vytautas Paprockas, new 
yorkiečių dr. Vaclovo ir Bi
rutės Paprockų sūnus, ne

Nr. 10 — 7

senai pradėjęs JAV karinę 
tarnybą netoli Worcester, 
Mass., šiomis dienomis iš
laikė likusius egzaminus ir 
gavo gimnazijos baigimo 
pažymėjimą.

Vytautas, atlikdamas ka
rinę prievolę, žada netru
kus pradėti studijuoti ve
terinariją.

BALTIMORE

Ramovėnų dešimtmetis
Šiemet sausio 22 d. suka

ko dešimt metų nuo įsteigi
mo L. V. S. "Ramovė” Bal- 
timorės skyriaus. Pirmasis 
skyrius pirmininkas buvo 
Kazls Pažemėnas, toliau — 
Motiejus Karaša, Elegijus 
Sližys, Jonas Jakubauskas, 
Kazys Pranckonis ir dabar
tinis pirmininkas — Mor
kus Šimkus. Per tą laiką ne
mažai nuveikta: kasmet 
ruošti Liet, kariuomenės 
minėjimai, kartais, kaip 
1958 m., labai iškilmingi, 
dalyvaujant JAV vyr. karo 
pajėgų ir veteranų atsto
vams, su iškilmėmis Arling- 
ton kapinėse, Washingtone, 
ruoštos paskaitos, susirin
kimai, parengimai ir iški
los, kartais dalyvaujant 
kaimyninės Philadelphijos 
kolonijos kariams vetera
nams,

Dešimtmečio sukaktuvių 
proga, vasario 3 d. Baltimo- 
rės Lietuvių Svetainės di
džiojoje auditorijoje ruo
šiamas didelis koncertas. 
Programoje: inž. Pr. Zun- 
pranešimas apie partizanų 
veiklą pokario Lietuvoje, 
New Yorko Vyrų Okteto 
koncertas, vadovaujamas A. 
Mrozinsko ir Baitimorės 
Tautinių šokių grupės šo
kiai, vadov. Balio Brazaus
ko. Be to turtingas ponių 
bufetas, baras, orkestras, 
šokiai,

Baltimoriečiai ir washing- 
toniečiai kviečiami pasinau
doti ta reta proga išgirsti 
gražų oktetą, pamatyti gar
sią tautinių šokių grupę, 
kuri Baitimorėje ir Wa- 
shingtone nekartą laimėjo 
pirmuosius prizus, pasilink
sminti ir pabendrauti savų
jų tarpe. K. P„

GALVOSŪKIO NR. 4 
SPRENDIMAS

1. Iš miestelio eina kelias.
2. Virš geležinkelio bėgių, kai
rėje, yra žolės linija. 3. Deši
nėje miestelio yra daugiau med
žių. 4. Dešinėje pirmojo stulpo 
pakalnės linija geriau nužymėta. 
5. Kairėje iešmininko horizonte 
matyti- kalnelis. 6, Iešmininko 
apykaklė aukščiau pakelta. 7. Ieš
mininkas yra labiau pražergęs 
kojas.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENMETT 

Hl 2-4450
642 Meadiv tuo Dr. 
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KAS IR KUR?
• Lietuvoje pradėtas leisti 
naujas žurnalas "Kalbos 
kultūra’’. Per metus išeisią 
du ar trys numeriai. Reda
guoti paskirtas Kazys Ulvi- 
das. žurnale būsią nagrinė
jami literatūrinės kalbos 
klausimai.
• žemės Ūkio Akademija, 
kuri šiuo metu veikia Kau
ne, nuo ateinančių mokslo 
metų persikels į Noreikiš
kes, kur statomi nauji pa
statai. Ten būsianti perkel
ta ir Veterinarijos Akade
mija.
• Rašinyje — Į talką įam
žinti K. V. Banaičio operą 
(Dirva Nr. 7), įsibrovė 
klaidą. Mr. M. P. Rudis ad
resas turi būti: 9339 So. 
Oakley, Chicago, III.
• žinomi ir publikos mė
giami aktoriai Alfa Brinką 
ir Algimantas Dikinis vai
dins du brolius Protuolį ir 
Gudruolį J. Čiurlionienės 
pasakoj "Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių’’.
• Atsiųsta paminėti prof. 
Gauseppe Ricciotti, Kris
taus Gyvenimas, p. 965. Iš 
italų kalbos 14 laidos origi
nalo išvertė kun. P. Dauk
nys, MIC. Išleido Londono 
Marijonai, padedami prenu
meratorių aukomis 1962 m. 
Spausdino Nidos spaustuvė 
Londone. Įrišta kietais vir
šeliais. Amerikoje ir Kana
doje pagrindinis platintojas 
— "Draugas”, 4545 West 
63rd Street, Chicago 29, 
Illinois. Knygos kaina 7 do
leriai.

Tai yra pirmasis toks pla
tus mokslinis ir kritinis vei
kalas apie Kristaus gyveni
mą lietuvių kalba. Knygoje 
atvirai paminimi visi sun
kumai ir visi priekaištai, 
surišti su Kristaus asmeniu 
ir evangelijomis. Jie atsa
komi remiantis paskutiniais 
mokslo daviniais. Patrauk
lus knygos stilius, ši knyga 
jau išversta į 23 kalbas!
• Lietuvių Literatūros I da
lis (totosaka), kurią paruo
šė lituanistas Domas Velič
ka ir patikrino tautosakos 
profesorius dr. Jonas Ba
lys, iš spaudos jau išėjo. Tai 
pagrindinis lietuvių tauto
sakos kursas su chrestoma
tija ir pradinėmis literatū
ros teorijos žiniomis aukš
tesniosioms lituanistinėms 
mokykloms, namams ir jau
nimo organizacijoms, kur 
siekiama priaugančiąja kar
tą supažindinti su liaudies 
kūryba, papročiais bei tikė
jimais. Knyga iliustruota 
vaizdinės liaudies kūrybos

DR. JUOZUI SKRINSKAI

jo mylimam tėvui mirus, reiškiame gilią užuo

jautą

Dr. Pauliukonis ir šeima

A. A.
ROŽEI RAČIENEI

netikėtai mirus, jos vyrui kolegai MARTYNUI 
RAČIUI, dukrelėms GRAŽINAI JANUŠIENEI. 
JŪRATEI ir MARYTEI reiškia giliausią užuo
jautą

L.T.S. Korp! "Neo-Lithuania” 
Toronto Skyriaus Korporantai

(skulptūros, architektūros, 
tapybos) pavyzdžiais. 460 
psl. Viršelis ir titulinis pus
lapis dail. A. Kurausko, Iš
leido Chicagos Aukštesnio
ji Lituanistikos Mokykla, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago 36, III. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Tira- 
šas 1500 egz. Kaina 6 dol.
• Julijos Rajauskaitė - Su- 
šienės piano studijos moki
nių koncertas įvyko sausio 
14 d., New Brunswick, N.
J. Studiją lanko apie 30 
mokinių, jų tarpe 8 lietu
viukai.

Šią piano studiją taip 
pat lanko Jūratė ir Rūta 
Veblaitytės iš Elizabeth, N. 
J., kurių viena dalyvavo 
praeitų metų Dirvos Jau
nųjų talentų konkurse. Jos 
yra Irenos ir Juliaus Veb- 
laičių, Elizabetho aktyvių 
visuomenės veikėjų dukros.
• Jieva Trečiokienė, ilga
metė Newarko Lietuvių De
mokratų Klubo sekretorė, 
buvo pakviesta dalyvauti į 
naujai išrinkto New Jersey 
gubernatoriaus Richard J. 
Hughes inauguraciją, pri
ėmimą ir balių.
• V. Stankus, iš1 Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $10.00 auką.
• Dr. V. Tauras, iš Chica
gos, Dirvai paremti atsiun
tė $5.00 auką.

• Stasys Selys, mokėda
mas už Dirvą įteikė ir $5.00 
auką.

DELHI, ČANADA

Mirė mok. Rožė Račienė
Retėja mūsų eilės trem

tyje. Negailestingoji mirtis 
skina vieną po kito drąsiau
sius ir veikliausius mūsų 
visuomenės narius, šių me
tų sausio mėn. 19 dieną Del- 
hi ir apylinkės lietuviai at
sisveikino su mokytoja Ro- 
se Račiene, veiklia ir ener
ginga lietuvių visuomenės 
veikėja. Iš profesijos mo
kytoja, Lietuvoje trylika 
metų dirbusi pedagogės 
darbą. Išeivijoje taip pat 
nenuleido rankų, dirbo ir 
rūpinosi, kiek sveikata lei
do, aukodama savo poilsio 
valandas mažiesiems.

Buvo gimusi Lietuvoje 
1909 m. gruodžio 8 dieną. 
Mirė vos peržengusi pen
kiasdešimt metų, palikda
ma skausme vyrą ir tris 
dukreles. Dvi iš jų jau bai
gusias aukštuosius moks
lus.

Nežiūrint labai šalto oro 
ir darbo dienos, palydėti į 
amžiną poilsio vietą susirin
ko gausus būrys Delhi, Till- 
sonburgo, Simcoe ir apylin-

Per Kalėdas Melburne, Australijoje, susituokė aukštuosius mokslus baigusieji Elvyra Stankevičiūtė 
ir Arvydas Krausas. Vestuvių puotoje dalyvavo apie 80 svečių iš Sydnėjaus, Canberros, Melburno ir 
kitų Australijos miestų. Nuotraukoje jaunieji su pamergėm ir pabroliais. Iš kairės: Daiva Labutytė, 
Danius Kairaitis, jaunieji Elvyra ir Arvydas Krausai, Nijolė Žvirzdinaitė ir Algimantas Bulakas.

kės lietuvių. Bažnyčioj kun. 
Gutauskas jautriu žodžiu 
paminėjo mirusiąją kaip 
kilnią ir pavyzdingą lietuvę. 
Delhi šeštadieninės mokyk
los mokytojų niciatyva, jos 
atminčiai gedulingas mišias 
giedojo iš Toronto atvykęs 
mūsų jaunas ir talentingas 
solistas Vaclovas Verikai
tis.

Kapinėse su velione atsi
sveikino Delhi apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas S. Jakobickas.

Ypatingą ir jaudinantį 
įspūdį sudarė vietinių lie
tuvių didelis solidarumas ir 
jautrumas nelaimėje ištik
tiems. Delhi ir apylinkės 
lietuviai tautiniuose reika
luose pasižymi vieningumu 
ir dosnumu. A. J.

CHICAGOS 
LIETUVIU 
ŽINIOS

DVYLIKOS BROLIŲ 
JUODVARNIAIS LAKS
ČIUSIŲ, PREMJEROS 

BELAUKIANT
Scenos Darbuotojų Chi

cagos skyrius vasario 3 d., 
6 vai. ir vasario 4 d., 3 vai. 
padovanos Chicagos lietu
vių visuomenei, Jaunimo 
Centro salėje, rašytojos 
dramaturgės Sofijos Ky
mantaitės - Čiurlionienės 4 
veiksmų nuostabiai gražią 
pasaką apie 12-ką brolių, 
kuriuos piktoji burtininkė 
prakeikia skraidyti varnais 
ir kuriuos juos mylinti se
sutė pasakiškais žygiais iš 
tos nelaimės išvaduoja.

Kai ši sudraminta pasaka 
buvo vaidinama Klaipėdos 
Teatro, visi spektakliai pub
likos lūžo: ir suaugusių, ir 
jaunimo ir mažųjų. Didelio 
pasisekimo jie susilaukė ir 
gastrolėse.

Spektaklių rengėjų, reži- 
sorės (Z. Kevalaitytė-Visoc- 
kienė) visos eilės mūsų mė
giamų aktorių, Lietuvių 
Studentų Ansamblio, vado
vaujamo L. Braždienės, dai
lininko (V. Petravičius) ir 
kitų talkininkų pasišventi
mas laiduoja, kad ir šiuo 
kartu atsilankiusioji publi
ka nebus apvilta.

Dekoracijos ir kostiumai 
rengėjams ir aktoriams bu
vo didžiausios problemos, 
bet šiuo metu jau viskas ei
na prie pabaigos.

Geri spektakliai, ypatin
gai šis, — suaugusiems pui
kus atsikvėpimas, o jauni
mui ir mažiesiems — este
tinio ir tautinio auklėjimo 
miela mokykla. Mūsų laukia 
gerai patiektos dvasinės 
vaišės. Pasinaudokime jo
mis.

Scenos darbuotojų valdy
bą sudaro Sofija Adomai
tienė ((pirm.), Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė, Julija Ci- 
jūnelienė, Anatolijus Kai
rys ir Česlovas Rukuiža,

Pe. Z.
ALT S-gos Chicagos sky

riaus valdyba sausio 28 d., 
4 v. po pietų, Dubysos sve
tainėje — 2548 W. 69 St., 
kviečia visuotiną skyriaus 
narių susirinkimą. Darbo
tvarkėje: Igno Andrašiūno 
paskaita, centro valdybos 
aplink raščių skaitymas, 
naujos skyriaus valdybos 
rinkimas ir kiti einamieji 
reikalai.

Nariai kviečiami kuo 
s k a i tlingiausiai dalyvauti 
šiame susirinkime.

*
L. N. Talkos atstovybė 

vasario 10 d., 7:30 vai. va
kare, B. Pakšto svetainėje, 
banketo formoje, ruošia 
Vasario 16 d. minėjimą. 
Numatyta trumpa paskaita 
ir meninė dalis, kurią tvar
ko Eglė Vilutienė.

*
ALT Chicagos skyrius 

Vasario 16 d. minėjimą ruo
šia vasario 18 d. Marijos 
A u k š tesniosios Mokyklos 
salėje. Minėjimo išvakarėse 
vasario 17 d. trumpos iškil
mės prie žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklo Jau
nimo Centre. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai daly
vauti ir paremti auka.

♦

Sausio 20 d., 7 vai. va
kare, Jaunimo Centre ati
daryta Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos paro
da. Dalyvauja nemažai dai
lininkų su savo kūriniais. 

Dirvos skaitytojai Jieva ir Albinas Trečiokai, aktyvūs New Jersey lietuvių veikėjai, žiemos atosto
gas praleido kelionėje po Karaibų jūras, aplankydami Vakarų Indijos salas. Nuotraukoje p. Trečiokai 
Atlantic laive su kelionės organizatoriumi ir jo pagelbininkėm. Iš kairės: Francine Elworthy, George 
Blair, Jieva Trečiokienė, Penny Bancrof ir Albinas S. Trečiokas.

Ne tik meno mėgėjams, bet 
ir šiaip žiūrovui yra ko pa
žiūrėti .

•
Chicaga ir jos apylinkės 

šiemet gausaus sniego ir 
šalčio varginamos. Toks šal
tis ir sniego daugybė buvo 
tik prieš kelioliką metų, žie
mos pranašai — ešeriukai 
smarkiai apsiriko. J. J.

LIETUVIŲ SCENOS DARB. S-GOS 
CHICAGOS SKYRIUS

STATO

J. Čiurlionienės 4 veiksmų pasaką

DVYLIKA BROLIŲ 
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ

Režisūra — Z. KEVALAITYTĖS-VISOCĘIENĖS 
Scenovaizdis — V. PETRAVIČIAUS
Apšvietimas — K. CIJŪNĖLIO 
Šokiai — L. BRAŽDIENĖS.

Vaidina:
A. Kėželienė, J. Cijūnelienė, E. Petrokaitė- 

Rukuižienė, E. Gepnerienė, A. Brinką, A. Dikinis, 
St. Bernatavičius, N. Micius, V. Petrauskas, J. 
Raudonis, A. Stoškus, R. Vaičaitis, J. Ilčiukas.

12 brolių vaidina ir šoka Jaunimo Cent
ro Studentų Ansamblis.

Vaidinimai įvyks Jaunimo Centre, 5620 So, 
Claremont, š. m. vasario 3 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
p. p. ir vasario 4 d., sekmadienį, 3 vai. p. p.

Bilietus galima gauti "Marginiuose”, 2511 
West 69 Street.

Bilietų kaina 2 dol. vaikams ir 3 dol. suaugu
siems.

LONG BEACH
Iš klubo veiklos

Sausio 13 d. įvyko Long 
Beach Lietuvių Klubo susi
rinkimas. Pirm. V. Bakū- 
nas atidaręs susirinkimą 
pranešė išrinktos naujos 
valdybos sudėtį. Naujai iš
rinktą pirmininką C. Wara- 
nių pakvietė perimti pir
mininko pareigas ir tęsti 
p i r mininkavimą susirinki
mui. Naujas pirm. C. Wara- 
nius padėkojo už pasitikėji
mą.

Nutarta rengti Nepri
klausomybės šventės — Va
sario 16 minėjimą su pro
grama. Svarstyti tolimes
nės veiklos klausimai. Bu
vęs pirm. V. Bakūnas pa
aiškino, jam be pagrindo bu
vo daromi užmetimai, kad 
klubo vasaros gegužinėje 
daug parduota įvairių gėri
mų, o pelno iš bufeto gauta 
tik 2 dol. 78 c. Tad norėda
mas įrodyti savo nekaltu
mą prieš šį susirinkimą su
kvietęs revizijos komisiją 
patikrinti už gėrimus sąs
kaitų. Buvo pakviestas prie 
to dalyvauti buvęs vicepirm. 
V. Archis, nes pas jį buvo 
pasilikę daug gegužinėje 
neišgerto nupirkto gėrimo. 
Bet V. Archis dalyvauti 
prie revizijos atsisakė ir į 
šį susirinkimą neatvyko.

Revizijos komisija sutik
rinus gėrimų sąskaitas ra
do gegužinėje iš bufeto pel
no ne 2 dol. 78 c., bet 14 doh 
63 c., priskaitant neišgertus 
gėrimus. D. Mekišius
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