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MASKVA NORI VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS
I

Kovo 5 d. Maskvoje susi
rinks posėdžiui komunistų 
partijos centro komiteto at
stovai ir tada turės paaiškė
ti, kas iš tikro dedasi už 
Kremliaus mūrų, nes Molo
tovo likimas vis dar apdeng-

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
ŽODŽIAI IR VEIKSMAI 
UŽSIENIO P0LITIK01E
Sausio 26 d. Draugas pasky

rė vedamąjį svarstyti "Kas 
teigiamo JAV užsienio poli
tikoje". Pažymėjus, kad res
publikonai nieko gero neranda 
Kennedžio vyriausybės užsie
nio politikoje, kad, girdi, ir 
Draugas nesigailĮs paplakti 
tais atvejais, kai jis yra nuo
laidus sovietams ar jųpakali- 
kams. Bet vedamajame bando 
surasti vilčiųfreikia manyti... 
reiktų manyti...), kad "prezi
dento Kennedžio darbų prog
ramoje yra Įtrauktas ir Lietu
vos laisvinimas..."

Reiktų manyti... Bet iš to, 
ką tam manymui paremti su
randa Draugas, būtume linkę 
galvoti, kad respublikonai gal 
turi daugiau pagrindo tą poli
tiką kritikuodami. Keliais at
vejais suminėjimas sovietų 
kolonializmo, keliais atvejais 
paminėjimas Lietuvos vardo, 
yra tik paminėjimas, kad ir 
kaip efektingai tai būtų pada
ryta.

♦

Pažvelkime tik Į paskutinių
jų dienų įvykius, kas geriausia 
nusako tos politikos eigą ir 
jos tendencijas.

Labai neryškiose skiltelėse 
užsimenama, kad prasidė
jusios derybos tarpJAV ir so
vietų kultūrinių ryšių sutar
čiai atnaujinti.

Didesnio jau aliarmo, bent 
Europos spaudoje, sukėlėJAV 
ambasadoriaus Maskvoje 
Thompsono pranešimas, ku
riame jis remiąs mint}, kad 
Kremliuje vykstančioje dvie
jų srovių kovoje palaikyti
nas Chruščiovas, kaip sukal- 
bamiausias koegzistencijos 
šalininkas.

Pagaliau, prezidento sek
retoriaus Salingerio kelionė 
Paryžiun, kur 4 valandas pra
leido posėdžiaudamas su so
vietų spaudos šefu Karlamo- 
vu, atskubėjo vėl Washing- 
tonan užimti ir linksminti 
mįslingą misiją beatliekančio 
Chruščiovo žento Adžubei... 
Spėjama, kad kaž kas tai da
rosi ne tik Kremliuje, bet ir 
tarp Kremliaus ir Washingto- 
no...

♦

Kaž kas ieško ryšių, kaž 
kas aptildė šaltojo karo apsi
šaudymus ir šiuo metu vyksta 
diplomatinės kalbos, miglose 
apdumtas Kennedžio kelionės 
Maskvon paruošimas.

Užsierųo politikoje s va ros 
turi Įvykiai, vykstą šiuo metu 
ir pasiruošimai ateičiai. Jei 
kas malonaus mūsų širdžiai 
ką ir pasakė, šios dienos po
litikoje tai jau gali būti aiš
kinama turėjus visai kitą 
prasmę. Tuo tarpu, anot Drau
go, reiktų manyti, kad Wash- 
ingtonas džiaugiasi gavęs 
laiko atsikvėpti nuo Berlyno 
dusulio.

Užsienio politikoje pap
rastai abi JAV partijos neieš
ko skirtingų kelių ir toje sri
tyje stengiasi pasauliui paro
dyti tautos vieningumą užsie
nio politikos principuose. Pa
tinka kam ar ne.bet respub
likonų kritiškesnis atsiliepi
mas vertas dėmesio. 

tas paslaptimi, nors jau ir 
pranešta, kad jis esąs ligo
ninėje.

Praeitą penktadienį, Bur- 
mos ambasadoriaus priėmi
me, pirmą kartą po dviejų 
savaičių pasirodęs Chruš
čiovas bandė paneigti gan
dus, pasak kurių, jo padė
tis yra pavojuje nuo besi
vystančios antipartinės gru
pės, kurią sukurstė Molo
tovas. Jei buvo kokia kova 
Kremliaus užkulisiuose, at
rodo, Chruščiovas išėjo lai
mėtoju.

Manoma, kad per tas dvi 
savaites, kada Chruščiovas 
nesirodė viešumoje, Krem
liuje vyko dideli pasiruoši
mai užsienio politikai. Wa- 
shingtone, kur turima tiks
lesnių informacijų, sakoma, 
kad tai neapsiėjo be karštų 
ginčų ir buvo paliestas so- 
vietų-kinų nesutarimas.

Centro komiteto posėdžio 
programa oficialiai yra 
skirta nagrinėjimui žemės 
ūkio problemos, kur jaučia
mas didelis nuostolis, bet 
užsienio stebėtojai įsitikinę, 
kad 400 centro komiteto at
stovų turės patvirtinti nau
jąją sovietų užsienio politi
ką. Aišku, tai jie galės pa
daryti tik galutinai išspren- 
dę Maskvos-Pekino tebesi
tęsiantį ginčą dėl koegzis
tencijos su kapitalistiniais 
kraštais,

Visi tie stebėjimai parem
ti įvykiais, kurie daugumai 
jaū žinomi. Sovietinėje 
spaudoje pasirodė du straip
sniai, kuriuose nagrinėjama 
sovietų • užsienio politika. 
Pirmąjį Pravdoj pasirašo 
žurnalistas Inozentzev, ku
ris visada dėsto Chruščiovo 
pažiūras ideologiniais klau
simais. Tame straipsnyje 
norima įrodyti, kad taikin
ga koegzistencija yra sėk
mingesnė palaipsniui nua
linti vakariečius, negu nau
dojant griežtą politiką, ku
ri sukeltų baisų karą ir su
naikintų abi puses.

Kitas straipsnis, kuris 
pasirodė praeitą savaitę Iz- 
vestijoj, tik patvirtina So
vietų Sąjungos nekeičiamą 
politiką Berlyno klausimu. 
To straipsnio originalumas 
toks, kad jo autorius Poly- 
anov, sakosi dėstąs savo 
asmeninę nuomonę, ir tuo 
jis norįs parodyti, kad so
vietų vyriausybė nebūtinai 
palaikanti tą nuomonę. Bet 
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— Grįžk, taikos balandėli, aš tau grąžinsiu plunksnas

KUBOJE, po nubalsavimo ją 
išmesti iš Amerikos Valstybių 
Organizacijos, pradėtos de
monstracijos prieš JAV karinę 
bazę - Gvatenamo.

tai griečiausiai yra manev
ras, laukiant busimųjų dip
lomatinių derybų.

Paskutiniu laiku sovietai 
išvystė iniciatyvą Bonnos ir 
Washingtono atžvilgiu, ban
dydami sužavėti ateities 
perspektyvomis. Adenaue
riui jie siūlo tiesiog derėtis 
su Maskva ir žada visokias 
gerybes Vakarų Vokietijai, 
kurios išplauks iš susitari
mo su Sovietų Sąjunga.

Kitoks žaidimas vedamas 
su Washingtonu, kuris ga
lės baigtis susitarimu spe
cialiose srityse, būtent, kul
tūriniame bendradarbiavi
me. Tačiau pasitarimuose, 
kuriuos veda Gromyko su 
JAV ambasadoriumi L. 
Thompsonu dėl Berlyno 
klausimo, nepadaryta jokis 
pažangos. L. Thompsonas 
jau trečią kartą lankėsi 
Kremliuje ir tarės su Gro
myko. Esą, daromi nauji, 
JAV siūlymai.

)

Tuo tarpu Chruščiovo 
žentas Adžubei, Izvestijos 
vyriausias redaktorius, ku
ris Baltuose Rūmuose buvo 
priimtas kaip kilmingas 
svečias, kalbėdamas Meksi
koje patarė meksikiečiams 
iš amerikiečių atsiimti Tek
sasą ...

Užsienio stebėtojai klau
sia, ar šitie prieštaravimai 
sovietų užsienio politikoje 
yra tik paruošimo stadijo
je, kad laikui atėjus galėtų 
pasukti reikiama kryptimi? 
Ar jie daromi tik tam, kad 
per busimąjį susitikimą 
su prezidentu Kennedžiu, 
Chruščiovas galėtų padary
ti kai kurias "nuolaidas”.

SPAUS KUBĄ, KOL JI GRĮŠ 
Į GARBINGĄ KELIĄ...

Amerikos valstybių konferen
cija, vykusi 10 dienų Uragvaju- 
je, pasibaigė. Jos svarbiausias 
klausimas buvo: sutvarkyti Ku
bos klausimą, kuris visoms Ame
rikos valstybėms kelia vienokių 
ar kitokių nemalonumų. Žinoma, 
daugiausia Jungtinėms Valsty
bėms.

JAV užimta griežta trijųpunk
tų linija (išmesti Kubą iš Ame
rikos Organizacijų Sąjungos, pa
skelbti ekonomines ir diploma
tines sankcijas), konferencijos 
metu kelius kartus turėjo būti 
keičiamos. Pagaliau, po ilgų de
rybų, suskaldžius pagrindinę re-
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Šių metų žiema Chicagoje

Ar keistas politinis ne
judrumas Kremliuje bus 
persimetęs ir į erdvių tyri
nėjimą? — taip dabar daug

zoliuciją Į atskiras rezoliuci
jas, JAV valstybės sekretoriui 
pasisekė laimėti.

Už Kubos pašalinimą, tai su
tariant visas teisines normas 
atskirai, pasisakė visos valsty
bės, žinoma, išskyrus pačią Ku
bą. Tai yra yra pats didžiau
sias smūgis dabartiniam Kubos 
režimui. Žinoma, iš to seka ir 
kitos natūralios išvados, kurios 
aprėš ryšius su Kuba.

Kiečiausiai konferencijoj lai
kėsi Brazilija, Čilė, Ekvadoras 
ir Bolivija. Kiti ( pabaigą kon
ferencijos sušvelnėjo.

Valstybės sekretorius D. Rusk
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kur klausiama. Juk praeitų 
metų pabaigoje buvo pa
skleistų gandų užsienyje, 
kad rusai sausio mėnesį da
rys sensacingą bandymą, į 
erdvę iššauti raketą su ke
liais žmonėmis ir bandys 
paleisti raketą į mėnulį. Da
bar nėra jokių ženklų, kad 
tokie bandymai buvo dary
ti.

Praėjus šešiems mėne
siams nuo to, kai kosmo
nautas Titov apskrido žemę 
septyniolika kartų, rusai 
tepasitenkino tik keletą ma
žesnių bandymų, iššaudami 
raketas į kurį nors taikinį 
Pacifike. Nėra jokių ženk
lų, kad erdvių tyrinėjimo 
programa Sovietijoje bus 
paspartinta. Tai pati ilgiau
sia sovietų mokslininkų ty
la nuo to laiko, kai jie išlei
do pirmąjį sputniką.

Valstybėje, kuriai rūpi 
išlaikyti pirmenybę 
propagandai, gali atrodyti 
keista, kad sovietai parinko 
tylai tokį momentą, kada jų 
konkurentai amerikiečiai ne 
tik paspartino tyrinėjimus, 
bet jau paskelbė erdvių ty
rinėjimo programą 1965 
metams, kuri pralenkia vi
sus drąsiausius projektus.

savo

užbaigiamoj kalboj pasidžiaugė, 
kad surasti sprendimai pa
spausti Kubą, kad ji grjžtų J 
garbinga Amerikos Valstybių 
Organizacijos kelią.

Tuo tarpu pačioje Kuboje pra
sidėjo naujos demonstracijos 
prieš JAV, kad toks Kubos pa
niekinimas buvo padarytas tik 
JAV atstovui išvysčius visokį 
spaudimą. Esą, Amerikos valsty
bių, o ypač Pietų Amerikos žmo
nės,esą jų pusėje.
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L. Knopfmilerio nuotrauka

Užsienio žurnalistai Mas
kvoje iš Chruščiovo lūpų 
sužinojo, kad sovietai kuri 
laiką nebandys iššauti į 
erdvę raketos su žmogumi.

Manoma, kad sovietų 
mokslininkai su savo išra
dimais pasiekė ribą, kurios 
toliau nebegali peržengti, ši 
kliūtis yra dviguba radiaci
jos juosta, vadinama ”Van 
Allen”, kuri supa žemę, 
sekdama žemės magneti
nius laukus, apie 500 km. 
aukštyje ir tęsiasi j erdvę 
iki keliasdešimt tūkstančių 
kilometrų, šita mirtina ra
diacija neleidžia prasiverž
ti raketoms su gyvūnais, 
jei jie nėra pakankamai ap
saugoti.

O apdengti kabiną pakan
kamai stipriu šarvu nuo ra
diacijos, sudaro problemą 
jos iškėlimui j erdvę. Kol 
kas jokia raketa dar nepa
jėgi išmesti į erdves tokį 
svorį.

Taip pat manoma, kad so
vietai, išleidę keletą didelių 
raketų, dabar pamatė, jog 
reikia dirbti planingai, kaip 
amerikiečiai vykdo tyrinė
jimus su miniatiūriniais in
strumentais, kad galėtų pa
siruošti dideliam uždaviniui.

Dar yra ir trečia nuomo
nė, kodėl sovietai sustabdė 
bandymus. Būtent, jie pa
matė, kad visi tie tyrinėji
mai nepakankamai nusvėrė 
jų įtaką tarptautinėje poli
tikoje. Jie turėjo dėti dide
les pastangas, kad atsiektų 
šių laimėjimų, galvodami, 
kad tai paveiks kariškius ir 
išgąsdins laisvojo pasaulio 
visuomenę ir pasiruoš kapi
tuliuoti. Bet Berlyne ir ki
tur Vakarai nesiruošia nu
sileisti.

Pagaliau, Sovietų Sąjun
gą palietę ekonominiai sun
kumai galėjo priversti erd
vių tyrinėjimo programą 
nustumti į antrą vietą.



Nr. 14 — 2

Nacių {steigtos koncentracijos stovyklos pasižymėjo savo žiaurumais ir kankinimais. Karui pasi
baigus sąjungininkams pavyko dar išgelbėti iš stovyklų tuos, kuriems laimė nusišypsojo sulaukti karo 
pabaigos. Nuotraukoje vienas pusgyvis stovyklos kalinys.

JEI HITLERIS BŪTŲ LAIMĖJĘS KARĄ... (23)

Gestapo plečia terorų

Po šešerių metų nacių val
dymo, universitetuose studentų 
skaičius sumažėjo per pusę. Iš 
buvusių 127,920, liko tik 58,325. 
Ypač labai sumažėjo studijuo
jančių technologijos institutuose, 
iš kur išeidavo geriausi Vokie

tijos inžinieriai ir mokslininkai. 
Vietoj 20,474 liko tik 9,554.

Dar prieš karui prasidedant, 
chemijos pramonė pradėjo de
juoti, kad Vokietija praranda do
minavimą . chemijoje. Ne tiktai 
tautine ekonomija, rašė žurna
las "Die Chemische Industrie", 
bet ir valstybės gynyba yra pa
vojuje, nes jei jaunieji moksli
ninkai yra negausūs ir žemos 
kvalifikacijos, tai tik dėl blogo 
paruošimo technikos institu
tuose.

Ką vokiečiai prarado, laisvasis 
pasaulis laimėjo. Dėka dviejų 
vokiečių pabėgėlių nuo rasinio

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Neito* Lue Dr. 

Cleveliiū 24

persekiojimo, Amerika laimėjo 
atominės bombos gamybos lenk
tynėse, Tiedu pabėgėliai buvo: 
Einšteinas iš Vokietijos ir Fer
mi iš Italijos.

Visoj Vokietijoj buvo pradėtas 
vaikų nuo 6 iki 18 metų sura
šymas numatytam darbui ir ar
mijai. Tėvai buvo Įspėti, jei ne
įrašys vaikų Į hitlerinĮ jaunimą, 
jie galės būti atimti ir atiduoti 
Į prieglaudas.

Kai 1933 metais prasidėjo ma
siniai areštai ir žmogžudystės, 
Vokietija nustojo būti valdoma 
Įstatymo keliu.

Teisingumo komisaras Dr. 
Hans Frank, 1936 m. pareiškė 
teisininkams: "Įstatymo nepri
klausomumo negali būti na
cionalsocialistiniame režime. 
Kiekvieną sprendimą darydami, 
pagalvokite: "Kaip Fuereris iš
spręstų šią problemą mano vie
toje?" Taip pat atsakykite Į klau
simą, ar tai sutiks su nacional- 
socializmo idėjomis. Tik tokiu 
būdu stovėsite ant tvirtų pagrin
dų".

Tai turėjo būti aišku. Kai kurie 
teisėjai, nežiūrint priešiško nu

sistatymo respublikai, dar ne
skubėjo sekti partijos linijos.

Teismas už išdavystę, iki tam 
laikui priklausęs Aukščiausiam 
Teismui, buvo perduotas naujai

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DIRVA

Įsteigtam "Volksgerichtchof", 
arba Tautos Tribunolui, kuris 
buvo sudarytas iš dviejų pro
fesionalų teisėjų ir penkių narių, 
parinktų partijos. Šio teismo 
sprendimai negalėjo būti apeliuo
jami ir jis dažniausiai posėd
žiaudavo prie uždarų durų.

Specialūs teismai "Sonder
gericht" atėmė iš paprastųjų 
teismų politinių nusikaltimų by
las. Jie buvo sudaryti iš trijų 
teisėjų, kurie turėjo būti loja
lūs partijai. Gynybos advoka
tai turėjo būti patvirtinti parti
jos. Bet kartais jiems nepasi
sekdavo. Pavydžiui, nužudyto ka
talikų akcijos vado Dr. Klause- 
ner našlės pusę gynę advokatai, 
už reikalavimą iš valstybės pa
dengti nuostolius, buvo uždaryti Į 
koncentracijos stovyklą ir ten 
laikomi tol, kol atsisakė nuo tų 
reikalavimų.

Hitleris ir Goeringas turėjo 
teisę likviduoti bylas. Vieną die

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojoms išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLIN'OIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

ną 1934 m. Goeringas nutraukė 
bylą prieš vieną pramonininką. 
Vėliau buvo sužinota, kad kalti
namasis Goeringui sumokėjo 
3 milijonus markių.

Jei "Sondergericht" teisėjai 
rodė perdidelĮ nepriklausomumą, 
tokiais atvejais Įsikišdavo Gesta
po.

Gestapo, kaip ir Hitleris, buvo 
Vokietijos Įstatymas. Gestapo 
buvo Įsteigtas Prūsijoje 1933 m. 
balandžio 26 d. Goeringo Įsaky
mu ir pradžioj vadinosi Slaptasis 
Policijos Biuras (Geheimes Po- 
lizei Amt), bet jos inicialai vo
kiškai GPA, buvo labai panašūs 
Į rusų G PU. Vienas pašto tarnau
tojas pasiūlė ant vokų dėti Ge- 
heime Staats-polizei (Valstybės 
slaptoji policija) tat sutfumpin- 
tai ir atsirado GESTAPO. Šis 
vardas greit prigijo ir anas tar
nautojas nepagalvojo, kad surado 
vardą baisiausiai Vokietijos te
roro institucijai.

Pradžioje Gestapo buvo Goe
ringo asmeniu teroro instrumen
tu, norint suimti ar nužudyti po
litinius priešininkus. Ir tik 1934 
m., kai Himmleris buvo paskirtas 
Gestapo viršininku, prasidėjo 
vystytis Į tokią organizaciją, ku
rios vardo paminėjimo užtekdavo 
kad plaukai pasišiauštų ant gal
vos.

1936 m. buvo priimtas Įstaty
mas, padaręs Gestapo nepriklau
somą nuo Įstatymų. Teismai ne
turėjo teisės Įsikišti Į Gestapo 
veiklą ir visa tai, ką slaptoji 
policija darė, buvo legalu.

♦

Koncentracijos stovyklų tiks
las buvo ne tiek nubausti re
žimo priešus, bet labiau tero
rizuoti vokiečius, kad sukliudžius 
gimti bet kokiai rezistencijos 
minčiai.

Po Roehmo likvidavimo, Hit
leris koncentracijos stovyklų 
kontrolę pavedė SS, kuri ėmėsi 
organizavimo iki neįsivaizduo
jamo žiaurumo.

Laikinosios stovyklos buvo už
darytos ir statomos daug dides
nės, kaip Dachau, Buchenwald, 
Sachsenhausen, Ravensbrueck ir 
1938 m. okupavus Austriją, Mau- 
thausen, o vėliau Lenkijoje Aus- 
chwitz, Belsen ir Treblinka. Vi
si šie vardai vėliau išgarsėjo 
visame pasaulyje.

Jau iš pirmo žingsnio šios sto
vyklos neturėjo nė kiek huma
niškumo. Pirmasis Dachau vir
šininkas 1933 m. lapkričio 1 d. 
išleido taisykles, kuriose ran
dame:

--Kiekvienas gali būti pakar
tas, jei politikuos, diskutuos su

Laiškai iš IAV armijos Kęstutis Gaidžiūnas

IAV kariuomenė 1962 metais
Naujas JAV taikos meto ka

riuomenės dydis, atsiektas 1963 
m. birželio mėnesĮ,bus 960,000 
vyrų. Tokią išvadą galima da
ryti pagal prezidento J. F. Ken
nedy biudžetą, patiektą kongre
sui.

Šis 16 divizijų kariuomenės 
dydis bus 35,000 vyrų didesnis, 
negu buvo planuota prieš kariuo
menės pradėtą sustiprinimą pra
eitų metų spalio mėnesĮ. Ir 70,000 
didesnis, negu buvo rekomen
duojama praeitos respublikonų 
administracijos.

Biudžetas rodo, kad kariuome
nė pasieks ŠĮ naują dydĮ atei
nančiais mėnesiais, prieš pra
sidedant naujiems finansiniams 
metams. Aktyvios tarnybos gink
luotos pajėgos 1962 finansiniams 
metams (tai yra šių metų birže
lio 30 d.) sieks 1,081,000 vyrų 
skaičių. Nuo šio skaičiaus ati
mant 119,000 pašauktuosius akty- 
vion tarnybon rezervistus, 1962 
metų birželio 30 d. lieka 962,000 
vyrai.

Giliau analizuojant ŠĮ biudžetą, 
susidaro vaizdas, kad prezi
dento Kennedžio administracija 
planuoja pradėti iš aktyvios tar
nybos rezervistus paleisti liepos 
mėnesĮ, ir ŠĮ paleidimą baigti 
rugpiūčio mėnesĮ.

Biudžetas 1962 finansiniams 
metams turi priedinę $213,- 
500,000 sumą kad išlaikius akty- 
vion tarnybon pašauktuosius re
zervistus. Iš šios sumos, vis
kas. iškyrus $10,000,000 bus iš
leista 1962 metais. Likutis bus 
perneštas 1962 metams.

Gynybos Departamento biud
žetas, sudėjus seniau gautas ir 

kitais kaliniais, skelbs tikras ar 
melagingas informacijas...

--Kiekvienas bus vietoje nudė
tas, jei atsisakys dirbti, pro
testuos, rėks, ar kalbės rikiuo
tėje einant Į darbą...

Gestapui talkino kita teroro 
institucija, tai slaptoji tarnyba, 
vadinamoji Sicherheitsdienst, i- 
nicialais žinoma SD. Ją Įsteigė 
tikslu padėti rinkti žinias. Jai 
vadovavo Reinhard Heydrich, 
vadinamas "budeliu". Ji savo ži
nioje turėjo 100,000 pranešėjų, 
kurių tikslas buvo šnipinėti kiek
vieną gyventoją ir pranešti ma
žiausią jo nepasitenkinimą nacių 
režimu.

Vienas iš SD uždavinių prad
žioje buvo išaiškinti tuos, kurie 
balsavo "Ne" per plebiscitą.

Pagaliau 1936 m. birželio 16 
d. pirmą kartą Vokietijos istori
joje, visa policija buvo suvie
nyta ir Himmleris buvo paskir
tas jos viršininku.

Kitame numeryje: VOKIETI
JA SLAPTAI GINKLUOJASI.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVŲ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT .................. 5th. 4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5.39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..................5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo............................5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY .................................. 5th.5.29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.................. 5th. 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT..................................5th. 3-98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98

10. KIJAFA vynas.......................... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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dabar naujai reikalaujamas su
mas, bus apie $11,859,300,000.

*

Tuo pačiu metu, kada akty
vios armijos karių skaičiai di
dinami, Nacionalinės Gvardijos 
ir JAV kariuomenės rezervų 
daliniai bus stipriai sumažinti.

Pagal naują Gynybos Departa
mento planą, krašto 27 Naciona- 
linės.Gvardijos ir 10 armijos re
zervų divizijos bus sumažintos ar 
visai panaikintos.

Šis planas, kurio griaučiai Gy
nybos Sekretoriaus Robert S. Mc- 
Namara buvo patiekti Senato 
Ginkluotų Pajėgų Komitetui, ste
bėtojų nuomone, iškilo dėl kai 
kurių nesklandumtįpatirtųBerly
no krizės iššauktoje dalinėje 
mobilizacijoje.

Gerai informuoti sluoksniai 
pranašauja, kad 10 Nacionalinės 
Gvardijos ir armijos rezervų 
divizijų bus visai panaikinta, ir 
tarp 600 ir 800 kuopos dydžio 
daliniai bus paleista iš kariuo
menės atsargos eilių.

Didžioji dauguma rezervų dali
nių bus sutelkta Į šešias divi
zijas ir jų pagalbinius dalinius. 
Jei atsiras reikalas, šie daliniai 
galės būti pašaukti aktyvion 
tarnybon per 4 ar 5 savaites.

Kita šio projekto dalis rei
kalauja sudaryti 100,000 ar di
desnę neapmokamų rezervistų 
grupę, kurie pavieniui, krizės 
metu, galės būti pašaukti akty
vion karinėn tarnybon.

Pagal Gynybos Departamento 
sekretoriaus McNamara planą, 
bus reikalaujama 465,000 rezer
vistų šešiom divizijom ir jų pa- 
gelbiniams daliniams, devynių 
kovos brigadų, susidedančių iš 
apie 3,000 vyrų kiekviename da
linyje, ir eilės mažesnių, kovai 
paruoštų dalinių.

Tuo pačiu metu jis reikalauja 
sumažinti apmokamų rezervistų 
skaičių nuo 700,000 iki 670,000 
vyrų.

Šis rezervų sumažinimas taip 
pat pareikalautų 138,000 vyrų su
sirinkimų. sumažinimo iš 48per 
metus iki 24. Pilnai Įvykdyti šią 
plano dalĮ reikės pakeisti dabar- 
tinĮ federalinĮ Įstatymą, kuris 
reikalauja, kad Nacionalinės 
Gvardijos nariai per metus daly
vautų 48 susirinkimuose.

Likusios 21 rezervų divizijos, 
jei visai nebus panaikintos, tai 
bus išlaikomos pusės savo kovos 
pajėgume -- apie 5000 vyrų kiek
vienoje. Tai pareikalautų apie 
105,000 vyrų ir paliktų apie 
100,000 vyrų mažiems pagel- 
biniams daliniams.

McNamara pastebėjo, kad jis 
tikisi opozicijos šiam planui. 
Bet taip pat pareiškė, kad: "Mū
sų nuomone, dabartiniu laiku jau 
nėra reikalo išlaikyti 700,000 
apmokamus rezervistus."
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NETIKROSIOS KŪRYBOS GIMIMAS

Žvilgsnis į ateitį
Visose lietuvių kolonijose, kur tik gyvena kiek dides

nis mūsų žmonių skaičius, vykdomi parengiamieji darbai 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį paminėti. Tai bus iš 
eilės 44-toji tokia šventė.

Iš tų 44 metų nė pusė neteko pilnai laisvam ir sava
rankiam valstybės kūrybos darbui. Jei pradžioje, nepri
klausomybę paskelbus, dar reikėjo ilgokai dėl jos įgyven
dinimo su daug gausesniais priešais kovoti, tai nuo 1940 
metų vidurio jau jos netekta ir gražiai prasiskleidęs lais
vės žiedas buvo okupantų sutryptas.

Laisvės praradimas yra didžioji mūsų tautos nelaimė. 
Ir tai istorijos bėgyje jau ne pirmų kartų. Toji nelaimė 
mūsų tautai nesudarė ir dabar nesudaro sųlygų visapu
siškai augti ir įsitvirtinti savoje žemėje. Įsitvirtinti taip, 
kaip galėjo kitos tautos, gyvenančios toliau nuo didžiųjų 
kelių, einančių iš vakarų j rytus.

Po kiekvienos tokios nelaimės mes vis atidavėm savo 
vaikų didelę duoklę kitoms tautoms. Ir į vakarus ir rytus 
jie turėjo eiti. Vieni prievarta varomi, kiti laisvės ieško
dami. O tie, kurie iš savo žemės išėjo, nedažnai atgal su
grįžo. Ir taip mes ant to didžiojo kelio maži pasilikom.

Tose didžiose mūsų tautos -nelaimėse iki šiol mus vis 
dar išgelbėdavo mūsų kaimo žmonių tautinis atsparumas. 
Ten, kad ir kietai priešui spaudžiant, vis. dar išlikdavo 
daigų, kurie iš naujo pajėgdavo laisvės medį auginti. Bet 
šis kartas mūsų tautai gali būti pats sunkiausias. Oku
pantas labai rafinuotas, klasta ne visų vienodai įžiūrima 
ir talkininkais mūsų pačių žmones sugundo. Jis iš pačių 
šaknų pirmiausia siekia sunaikinti mūsų kaimų. Ir jį pla
ningai naikina.

Savaime suprantama, kad tokiose sųlygose mūsų ne
priklausomybės šventė ir turi tų sunkių išgyvenimo visas 
žymes. Iš po debesų pasirodžiusių saulę vėl seka audros. 
Tarp laisvės giesmės prasimuša vergijos skundas. Ant 
didžiojo rytų-vakarų kelio karų gaisrai, griuvėsių valy
mas ir vėl nauji gaisrai. Tat ir reikia Pilėnų vyrų drąsos, 
kad nuodėguliai būtų nuvalyti ir kraštas naujam gyveni
mui prikeltas.

šio atominio amžiaus sųlygose, kad ir kaip kieti be
būtume, mūsų vienų pastangos neperdaugiausia gali nu
lemti. Tik gal toje nelaimėje yra ir savotiška laimė, kad 
esame nevieni. Tokių, kaip mes, yra milijonai. O milijonų 
žmonių protai ir rankos gali didelius laisvės darbus atlikti.

Iki šiol, švęsdami tokias dideles šventes, kaip Vasa
rio 16-oji, mes nevengdavom pašūkauti, apie kraujo upe
lius pakalbėti, save ir kitus drųsumu ir narsumu pagrau
denti. Anaiptol, iš to čia nė kiek nenorima pajuokauti. 
Kartais ir tai r.eikalinga, net ir naudinga. Bet ne metai 
iš metų vis užkimstant ties tais pačiais žodžiais.

Mes patys pradedam jausti, kad reikia naujumo, kad 
j tų patį laisvės kelių reikia bandyti eiti naujų laikų nau
jais keliais. Gal mažiau šūkaujant, mažiau mirštant, bet 
giliau kiekvienų laisvės kovos pasireiškimų nagrinėjant. 
Atidžiau ir rūpestingiau talkininkų ieškant, nuoširdžiau 
vienybės siekiant ne tik tarp savųjų, bet tarp visų tokios 
nelaimės ištiktų tautų.

Ieškodami kelių ir būdų savo tauta nuo išnaikinimo 
išgelbėti, mes turim gerai dairytis ir įvertinti, kas aplink 
mus darosi, štai esam liudininkai, kaip šiam moderniam 
amžiuje, per skausmus gimta jungtinės Europos valsty
bės. Gimsta nuo rytų vergijos gelbstintis ir laisvę siekiant 
išsaugoti. Gal ir mes iš ten susilauksim daugiau talkos? 
Gal ir mūsų, kaip lygus su lygiais, ten bus vieta?

žvelgiant Į ateitį, reikia ne aklai eiti, bet viską ma
tyti, viską sverti ir tik pačius geriausius kelius parinkti. 
O tai daryti ne vien išrinktųjų privilegija. Visi, pagal savo 
gabumus, mokslą ir išteklius, galim savo duoklę atiduoti. 
Ir ją atiduoti reikia. B. G.

BALFO NARIŲ VAJAUS 
REIKALU

Kun. L. Jankus^BALFo reika
lų vedėjas, BALFo direktorių ir 
centro valdybos pavestas, krei
pėsi 1 skyrių valdybas.raginda
mas pravesti skyriuose narių va
jų, nes dabartinis BALFo na
rių skaičius — 1668 yra mažas.

Per paskutinj dešimtmeti, 
kiekvienais metais BALFui su- 
aukojama 45 -50 tūkstančių dole
rių. Tą sumą sudeda negi tik 
tie 1668 BALFo nariai? Negi 
žmogus paaukojęs BALFui 5 - 
10 - 20 dolerių neskaitomas 
BALFo nariu ir iš jo skyrių val
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VILTIS, Ine. (Non-profit) 
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year: $10.00. Single copy 10 
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dybos turi išreikalauti dar papil
domai po 1 dol., kad jie pasi
darytų BALFo nariais?

BALFo direktoriai ir centro 
valdyba būtų žymiai geriau pa
dariusi, jei pavedusiBALFo rei
kalų vedėjui paprašyti skyrių val
dybas, kad jos prisiųstų aukotojų 
sąrašus, 1 doleri žymėdami nario 
mokesčio gretoje, o gautus virš 
1 dol., aukų gretoje. TadaBALFo 
narių skaičius iš* karto pakiltų 
iki 8,000 -- 10,000. Tada centro 
valdyba turėtų autentiškus narių 
--aukotojų sąrašus ir atitiktų 
statuto reikalavimams. Su tokiu 
sąrašu nebūtų gėda užeiti { ati
tinkamas įstaigas.

Y ra mažesnių lietuvių koloni
jų, kur nėra BALFo skyrių, o 
kitos organizacijos kiekvienais 
metais vis tik surenka po kelius 
šimtus dol. BALFui, tai tie auko
tojai irgi BALFo nariai?

Laikantis statuto BALFo narių 
reikalas išsprendžiamas labai 
lengvai.

K. G.,
Cleveland

VISI KELIAI VEDA Į VILNIŲ...

Laisvas ar pavergtas Vilnius lietuviui buvo visad brangus, kiekvienas troško pamatyti ir nors trum
pai jame pagyventi. Nenuostabu, kad ir adv. Jonas Bagdžiūnas Borden, 1936 metais lankydamasis Lie
tuvoje, neaplenkė Vilniaus, kuris anuomet buvo lenkų okupuotas. Nesant tiesioginio susisiekimo, turėjo 
l Vilnių vykti per Rygą. Vilniuj jis susitiko su Lietuvių Komiteto pirmininku Konstantinu Stašiu, 
pasimatė su lietuvių veikėjais, aplankė Vytauto Didžiojo gimnaziją ir kitas lietuvių mokslo įstaigas. 
Vilniaus lietuviai, žinodami J. Bagdžiflno Borden nuopelnus Lietuvai, gražiai jj priėmė ir parodė 
Gedimino sostinės {domesnes vietas. Nuotraukoje: adv. Jonas Bagdžiūnas Borden tarp dviejų Vytauto 
Didžiojo gimnazijos mokinių prie Aušros Vartų.

Tezinę, propagandinę, ide
ologinę, bendru žodžiu sa
kant, — sovietinę literatū
rą gaminti labai pelningas 
amatas. Tenai rašančiam 
žmogui, prasimušus bent 
tiek, kad jis pripažįstamas, 
ir jo vienas antras raštas 
paskelbiamas, tuojau pat 
tenka ir didelė garbė ir ga
na gražus medžiaginis gy
venimas. Dėl tos tad prie
žasties tenai tezinės, propa
gandinės literatūros gamin
ti yra atėjęs labai didelis 
skaičius žmonių, kurie prie 
kitokių sąlygų, gal, būtų nė 
nesvajoję tapti rašytojais, 
o jeigu ir būtų svajoję, ka
žin ar jų svajonės būtų iš- 
sipildžiusios.

Tokie atklydėliai rašyto
jai (tenka juos taip vadinti 
dėl oficialaus pripažinimo), 
neturi originalaus pasaulio, 
neturi ir negali turėti origi
nalaus filosofinio išmąsty- 
mo, neturi net originalios 
formos ieškojimų. Jie ran
kioja tikrų praeities, o ii’ 
dabarties rašytojų kūrybos 
nuotrupas ir jas dėlioia pa
gal valdančiųjų padiktuotą 
planą, gamindami skaiti
nius, kurie kartais būna ap
dovanojami didelėmis pre
mijomis ne už meninius lai-

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

naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimą į Sovietų Sąjungą.

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

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

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

mėjimus, kurių dažniausiai 
gana sunku ir įžiūrėti, bet 
už ryškų ideologijos užak- 
centavimą.

ir t.t. ir t.t. meno sampra
tos tradiciją į šias dienas, 
tokis požiūris į dailiojo žo
džio kūrybą, nors ir valsty
binis, vertas visišką nieka- 
niekį. Dėl tos tad priežas
ties daugelio autorių kny

Tęsiant Homero, Dantės, 
Servanteso, Šekspyro, Mol
jero, Zolia, Flobero, Tolsto
jaus, Dostojevskio, Heinės

gos, patekusios pas mus iš 
okupuotos Lietuvos, mums 
skamba didžiausiu grožinio 
žodžio kūrybos atsilikimu, 
mūsų visai nepatraukia ne 
vien dėl perdėm kyšančios 
pseudokomunistinės ideolo
gijos, bet ir dėl visų kitų 
grožinei literatūrai taikomų 
privalumų trūkumo.

Apgailestaudami, bet bū
dami nuoširdūs ir objektin- 
gi, turime pripažinti laktą, 
kad daug žodinės rašliavos, 
mūsų gaminamos laisvaja
me pasaulyje, yra panašios 
literatūrinės vertės, atseit, 
neturi daug bendra su šimt
mečiais ugdyta grožinės žo
džio kūrybos samprata. Tai 
ne paradoksas, ne noras 
būti originaliu, o tik realus 
ir nuoširdus žvilgsnis į mū
sų, išeivių, žodinės kūrybos 
derlių.

Jau anksčiau buvo minė
ta. kad net mūsų literatūri
nio žodžio meistrai yra ati
davę duoklę patriotizmui, 
visu omeniams reikalams, 
Lietuvos laisvės idėjai. Jie 
tą savo duoklę apvilko į 
gražų rūbą, nusagstė ne pi
giais blizgučiais, o dažnai 
tikrais brangakmeniais, ir 
mes ne kartą jais žavimės, 
tad turėtume, mažiausia, 
atiduoti prideramą vertę ir 
tiems kūriniams, atėju
siems iš anapus, kuriuose 
p r o p a gandinis elementas 
tik neišvengiama blogybė, 
o esmė visai kitur — origi
naliame kūrėjo pasaulyje, 

kuris prasiveržia ir pro pro
pagandos kevalą.

Lietuvos laisvės idėja to
kia neapsakomai didelė ir 
taip brangi, kad jos, žodiniu 
menu skelbti,atėjo pas mus 
didelis skaičius žmonių, ku
rie kaip tik niekada nesi
ruošė tapti rašytojais, ku
rie niekada neturėjo ir šian
dieną neturi nieko nauja ir 
originalaus pasakyti, kurių 
pasaulėlis toks neoriginalus 
ir toks mažiukas, kad pra
sideda ir baigiasi Pilviškių 
arba Nemakščių parapija.

Kad tokių pseudorašyto- 
jų daug atsirado šiandieni
nėje Lietuvoje, priežastys 
labai aiškios — didelė, vi
sasąjunginė garbė ir gražus 
gyvenimas, asmeninis eko
nominis gerbūvis. Bet ko
kios gi priežastys, kokios 
vilionės patraukė išeivijos 
žmones rašytojauti? Garbė 
labai abejotina, nes laisva, 
valstybės nevaržoma kriti
ka lengvai gali nusodinti 
nuo pjedestalo, o ekonomi
nio gerbūvio knygų ir 
straipsnių rašymu čia nesu- 
sikursi.

Pati pirmoji ir pagrindi
nė priežastis, turbūt, tėvy
nės meilė, jos ilgesys, no
ras kuo nors būti naudingu 
savo paliktam kraštui, no
ras nenutraukti ryšio su 
juo. Tatai galima geriau
siai apibūdinti palyginimu 
iš dailininkų pasaulio. Juk 
didžiausią pasisekimą mūsų 
masėje turi tie dailininkai, 
kurie piešia tėviškių vaiz
dus, net ištisas sodybas, 
jeigu paveikslo užsakytojas 
atsivežė fotografiją. Kaip 
tokiuose dailininkų kūri
niuose nėra originalaus, sa
vito, individualaus savęs 
išreiškimo, taip ir panašių 
rašytojų kūryboje, jeigu tą 
žodį vartosime, daugiausiai 
kyšo patetiški patriotiniai 
šūkiai, apvilkti dažnai men
kai apdailintu literatūriniu 
drabužiu.

Antroji tokių rašytojų, 
žurnalistų, poetų, dailinin
kų atsiradimo priežastis 
daug prozaiškesnė ir pa
prastesnė — neturėjimas 
kur dėti laisvalaikių. Visi 
mes, kalbu apie vyresniąją 
kartą, buvę teisininkai, ka
rininkai, policininkai, rašti
nių tarnautojai, advokatai, 
generolai, savo laiku išmo
kome rašyti. Dabar dirba
me ne savo srityje, nes sa
vo profesiją teko padėti į 
šalį. Po tiesioginio kasdie
ninio darbo kažin kaip tuš
čia lieka, menka, nereikš
minga. Kaip gi įprasminti 
savo nereikšmingas dienas? 
Va, ir ateina mintys, prisi
minimai, svajonės, kurias 
reikia užrašyti, reikia iš
reikšti. Pačiam ir draugams 
atrodo gražu ir nauja ir 
reikšminga, o iš esmės — 
sena, banalu ir tūkstantį 
kartų kartota kitų.

Dėl tos priežasties turi
me nemažai naujai užgimu- - 
siu seniukų dailininkų, žur
nalistų, literatūros vertėjų, 
lietuvių kalbos mokovų ir 
labai daug rašytojų, kurie 
užverčia mūsų skelbiamus 
literatūros konkursus ro
manais, dramomis, komedi
jomis, novelėmis, kartais 
nusinešdami ir premijas. 
(Būdinga, kad neprisimenu 
nei vieno architekto, nei 
vieno gydytojo, nei vienos 
dantistės, nei vieno inžinie
riaus. kuris, kaip sakoma, į 
senatvę būtu pradėjęs daili
ninko, žurnalisto ar rašyto
jo karjerą. Kalbu, žinoma, 
tik apie mūsų išeiviją).

GERIAUSIA DOVANA 
YRA. R. SPALIO — 

"ALMA MATER"
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Gen. Sherman pakeliui degino ir griovė pietiečių miestus...

PIIIETIHIO KABO 100 METU SUKAKTIS (2) K. S. KARPIUS

PIETŲ VALSTYBĖ IR PREZIDENTAS
Kai 1860 metų gale paaiškėjo 

Lincolno išrinkimas prezidentu,, 
pirmutinė valstija, pietų Caroli- 
na, gruodžio 20 d. išstojo iš fe- 
deralės valstybės.Ntlo 1861 m. 
sausio pradžios iki gegužės mė
nesio dar atsimetė Mississippi, 
Florida, Alabama, Georgia, 
Louisiana, Texas ir Virginia. 
Toliau sekė Arkansas, šiaurinė 
Carolina, Tennessee ir spalio 
mėnesi Prie jų prisidėjo Mis- 
souri.

Kitos keturios valstijos, ku
riose negrų vergija buvo prakti
kuojama -- Delaware, Maryland, 
vakarinė Virginia ir Kentucky 
--nors skaitėsi pietinėmis, gu
linčios tarp šiaurės ir pietų, ne
pajėgė nubalsuoti atsimetimą ir 
liko su šiaure. Iš jų gavo vyrų 
ir pietiečiai ir federalė armija.

Vasario 18 d. sušaukę savo 
seimą Montgomery, Alabamoj, 
pietiečiai paskelbė savo valsty
bę Konfederacijos vardu. Buvęs 
šiaurės kariuomenės pulk. Jef- 
ferson Davis, pietietis, buvo pa
skelbtas prezidentu.

Žiūrėdama l pietiečius,kaip su
kilėlius, Lincolno administraci
ja paskelbė šaukimą savanorių, 
kad sukilimą nuslopintų. Bet 
kai staiga (1861 m. bal. 12. d.) 
pietiečiai užėmė Fort Sumter 
ir pradėjo užiminėti kitas fede- 
rales tvirtoves ir arsenalus pie

Generolas Lee (kairėje) pasiduoda generolui Grant.

tuose, V/ashingtonas susidūrė su 
rimtu karu.

Pietiečių sostinė iš Alabamos 
buvo perkelta į Virginijos sostinę 
Richmond, tik 105 mylios J pie
tus nuo federalės sostinės.Wash- 
ingtono.

Virginija ir artimos sritys, iki 
Pennsylvanijos šiaurėje, buvo 
pačių kruviniausių mūšių laukas. 
Po pirmutinio atkaklaus mūšio 
prie Manassas, 1861 m. liepos 
21 d., kai pietiečiai sutriuškino 
šiaurės jėgas, karas išsiplėtė 
per visas pietines valstijas Į va
karus iki Arkansas ir net Texas, 
už Mississippi upės, per du treč
daliu krašto, apie 2,000 mylių 
atstu nuo New Yorko.

Šiauriečių kariuomenės žygia
vimai pietiečius malšinti ir 
bausti pareikalavo daug didesnių 
pasiruošimų ir pastangų, nes pie
tiečiai kariavo apsigynimo karą, 
gindami savo namus, savo žino
mose vietovėse, savo krašte.

ŠIAURĖS PAJĖGUMAS 
NUSVERIA

Pietinės valstijos buvo dau
giau žemdirbystės kraštas, au
gino vatą, tabaką ir kitką, tai 
parduodami šiaurės dirbtuvėm, 
galėjo iš ten atsivežti pramoni
nius gaminius. Dirbtuvių turėjo 
mažai, todėl karui reikmenų 
gaminimasis vyko sunkiausiose 
■Sąlygose. Taigi ir stebėtina, kad 

vos penki milijonai pietų baltųjų 
išsilaikė prieš pajėgią šiaurę 
keturis metus. Šiauriečiai,turė
dami dirbtuves, karo reikmenis 
gaminosi lengvomis sąlygomis, 
apdėdami gyventojus mokesčiais. 
Ir turėjo iš kur paimti dides
nius skaičius vyrų.

Federalės armijos vadovybė 

Didingas Lincolnui paminklas Washingtone, pastatytas visuomenės 
aukomis. Pastatas paremtas 48 stulpais, vaizduojančiais tada bu
vusias 48 valstijas.

nustatė kariavimui ketveriopą 
planą: blokuoti pietiečių jūrų 
ir upių uostus; užimti ir sunai
kinti pietiečių sostinę Richmond; 
užkariauti Mississippi upės 

kraštą ir atkirsti vakarinę pie
tiečių dalj nuo rytinės. To pasie
kus, iš vakarų grĮžtančios ar
mijos Į rytus, galės perkirsti-pu- 
siau Konfederacijos jėgas pietuo
se nuo Richmondo ir suvaryti Į 
jūras.

Šiauriečių dedamos pastangos 
nuo 1861 iki 1865 metų užimti 
Ricbmondą buvo sėkmingai atmu
šamos genialaus pietų vado gene
rolo Lee. Vieną po kitos šiaurie
čių generolų McClellan. Pope, 
Burnside, llooker ofensyvas,ge
nerolas Lee sutriuškindavo.

Bet pietiečiams nepavyko da
ryti žygių Į šiaurę: 1862 m. rug
sėjo 17 d. gen. McClellan sumušė 
gen. Lee kariuomenę prie An- 
tietam, Maryland. Antras ne
pavykęs žygis dar toliau Į šiaurę, 
1863 m. liepos 1 d. buvo pasiekus 
Pennsylvaniją, kur prie Gettys- 
burgo.gen. Meade pietiečius nu
galėjo, nors jų dauguma ir pasi
traukė atgal Į Virginija.

Pietuose, prie Mississippi 
upės ištako, vykdant šiaurės nu
statytą planą, admirolas Far- 
ragut 1862 m. bal. 24 d. užimda
mas New Orleans miestą, atida
rė vartus šiauriečių veržimuisi 
Mississippi upe aukštyn, atkirti
mui vakarinių valstijų suTexas.

Generolas Grant 1863 metais, 
žygiuodamas per Tennessee ir 
Kentucky valstijas, pasiekėMis- 
sissippi upę, ir liepos 4 d. už
imdamas Vicksburg miestą, paė

mė savo kontrolėn tą tolimą pie
tiečių kraštą, silpniausią sritį. 
Atkirtus Arkansas, Louisiana ir 
Texas valstijas ir panaikinus 
ten karo frontą,atsirado galimybė 
skelti pusiau pietines valstijas 
žygiuojant j rytus, Atlanto lin
kui.

Pradžioje 1864 metų prezi

dentas Lincoln paskyrė generolą 
Grant visų federalių karo jėgų 
vadu.

Palikęs narsų generolą Sher
man vykdyti grįžimą į rytus per 
pietinių valstijų vidur}, genero
las Grant vėl nusiskubino Į Vir
ginijos frontą, bandyti ten griauti 
iki tol nenugalimą generolo Lee 
sieną. Kai šiauriečiai tykojo įsi
veržti l Richmondą, pietiečių ka
riuomenė pataikė progą jsiveršti 
{ VVashingtoną, tačiau pasitraukė 
nepadarę didelių nuostolių.

Neperdidelė trikampė sritis, 
pelkėtoje Virginijos dalyje, pie
tuose nuo Washingtono,apieFre- 
dericksburgą, netoli Richmondo, 
buvo kruviniausias karo laukas 
visų keturių metų bėgyje. Ten 
1863 metais gegužės m. sumušant 
gen. Hooker jėgas, gen. Lee ne
teko vieno žymiausio savo gene
rolo, pragarsėjusio "akmenine 
siena” -- Stonewall Jackson. 
Ūkanotame mūšio lauke ji nušovė 
jo paties kareiviai.

1864 m. geg. 5 - 8 d. mū
šiuose prie Wilderness ir 
Spotsylvania, šiauriečiai turėjo 
pakelti didžiausius nuostolius,kai 
toje pelkėtoje srityje, kovų metu, 
užsidegė sausi lapai ir krūmai. 
Abiejose pusėse žuvo apie 105,000 
vyrų. Tūkstančiai sužeistų karių 
sudegė tame gaisre.

Tą vasarą generolas Sherman 
jau buvo atžygiavęs gerokai Į 
rytus, pragarsėjusiu istorijoje 
savo žygiu per Georgia,deginda
mas ir naikindamas, viską suly
gindamas su žeme. Jo pasiekti 
didmiesčiai --Atlanta, Columbia 
ir kiti buvo beveik nušluoti nuo 
žemės paviršiaus.

"Karas yra pragaras!" -- šio 
krašto istorijoje liko to generolo 
garsus posakis, susietas su jo 
darbais.

1865 m. generolasShermanda- 
žygiavo iki Atlanto pakraščio de
gindamas, griaudamas miestus 
vieną po kito. Paskutinieji 
didmiesčiai ten buvo Savannah ir 
tas Charleston, kurio uoste ir 
buvo Fort Sumter, pietiečių su
daužytas karo pradžioje.

Visa pietiečių kariuomenė 1 
šiaurę, iki Virginijos, dabar at
sidūrė šiauriečių spąstuose. Iš 
pietų ją ėmė spausti gen. Sher
man, iš šiaurės gen. Grant. Pa
galiau šiauriečiams pavyko už
imti Petersburg miestą, 23 my
lios j pietus nuo Richmondo, ku
ri generolas Grant laikė apgulęs 
10 mėnesių, nuo 1864 iki 1865,
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI Dr. ANTANAS BUTKŪS

PER JAV, ANGL1IA IR KITUS KRAŠTUS ATGAL
I NAUIA1A ZELANDIJA

Skaitytojai gal prisimena pra
ėjusių metų spalio mėnesi Dir
voje atspaustą mano pasikalbėji
mą su redaktoriumi. Jame buvo 
minėta, kad po Milwaukee kon
ferencijos, man reikės vykti Į 
New Yorką atstovauti N. Ze
landijos Žemės Ūkio ministeriją
N. Zelandijos importuojamos 
mėsos l JAV reikalais.

Pakeliui apie savaitę viešėjau 
Clevelande ir Baltimorėj. Buvo 
labai malonu sutikti senų laikų 
pažistamus ir gimines. Vaikai, 
kuriuos paskutini kartą mačiau 
Vokietijos stovyklose, galima sa
kyti, tada tik keturiomis rėplio
jo, dabar jau suaugę vyrai ir mer
ginos.

Stebėjau per dvyliką metų ne
matytus draugų ir artimųjų vei
dus ir ieškojau vidinės pakaitos. 
Su džiaugsmu apsiraminau jos 
nesuradęs, tik gal vieną kitą 
raukšlę, rūpesčio {spaustą. Tai, 
žinoma atsitiktų ir savam krašte, 
nes laikas niekieno nelaukia.

Didžiausią {spūdi, tačiau man 
padarė jaunimas: vieni jau dar
nias lietuviškas šeimas sukurę, 
jaunesni nors ir po vieną kitą 
anglišką žod{, mums senesniems 
nelabai girdint sumeta, tačiau vi
suose matėsi padėtas lietuviškos 
šeimos ir mokyklos išauklėjimo 
pagrindas. Galvojau, kad lai
minga vyresnioji lietuvių karta 
JAV, žinodama, kad jų vietos 
bus užpildytos taip brangia at
žala.

Clevelande pirmą kartą turė
jau malonumo susitikti su muzi
ku A. Mikulskiu. Gėda, bet tenka 
prisipažinti, kad man neteko Vo
kietijoje girdėti jo garsaus an
samblio dainų. Tiesa, plokšteles 
ne tik patys klausėmės, bet ir 
kiekviena proga jos buvo mielai 
transliuojamos per N. Zelandi
jos radijofoną. Nesu kvalifikuotas 
iškelti tokio darbo svarbumą, 
tik man jis atrodo didelis ir bū
tinas. Valandą kitą su A. Mikuls
kiu praleidęs jaučiausi lyg ke
lius metus j{ būčiau pažinęs.

Iš Clevelando, Greyhoundo 
autobusu, leidausi l Baltimorę ir 
ten, vos švogeriui ir jo šeimai 
labas suspėjau pasakyti, kai vėl 
teko skubėti Į New Yorką. Įspūd
žių kupinas stebėjau rudens spal
vomis išsipuošus} gamtovaizdi, 
tvirtai nusistatęs nebesakyti su
diev, o tik iki greito pasimaty
mo.

Prisipažinsiu, kad Amerikos 
gamtovaizd} visiškai kitaip bu
vau {sivaizdavęs. N. Zelandijos 
kraštas labai {vairus ir turtin
gas: aukšti kalnai, statūs
skardžiai, egzotiški augalai ir 
vandenynų išraižyti fiordai daug 
malonumo suteikia gausiam tu
ristų būriui. Tačiau švelnus kli
matas neduoda pastovių metų lai
kų, todėl ten nėra to rudens 
spalvingumo, kuris mane iki pat 
New Yorko palydėjo.

New Yorke susiradau N. Ze
landijos prekybos atstovybę, J-

1865 m. kovo 4 d. Lincoln (iš
rinktas 18G4 rudeni) buvo įvesdin
tas antram terminui.

Balandžio mėnesio pradžioje 
pagaliau gen. Grant įsiveržęs { 
Richmondą, miestą sudegino. 
Prezidentas Davis pabėgo Į pie
tus.

Generolas Grant pasiūlė 
pietiečių vadui baigti brolžudišką 
karą. Ir gen. Lee sutiko.

Balandžio :> d., priimdamas ge
nerolo Grant pakvietimą, Lee 
atvyko Į Appomattox, apie 60 my
liu 1 vakarus nuo Richmondo, 
ir to miestelio teismo name 
pasirašė paliaubas.

Gavęs raštu paliaubų sąlygas, 
gen. Lee padėkojo nugalėtojui, 
kad tokiomis prieinamomis sąly
gomis baigiamas karas ir ati
davė savo kardą. Tačiau padarė 
vieną prašymą: pietiečiai, kurie 
visi kariavo atvykę savo arkliais, 
mulais ir vežimais, turėtų at
gauti savo turtą, nes grjžus l 
namus jiems reikės jųgyvenimui. 
Gen. Grant atsakė, kad pagal 
pasirašytas paliaubas jie visko 
to netenką, tačiau jis žodžiu pa
žadėjo ir {sakė paliaubų vykdyto
jams, kad pietiečiai galėtų pasi
imti tą turtą su savimi.

Kitame numeryje: ŽIAURI. 
BALTŲJŲ OKUPACIJA IR 
LIŪDNAS NEGRŲ LIKIMAS.

sikūrusią garsuose Rockefelerio 
pastatuose. Ponas Robinson Ir jo 
tarnautojai mane priėmė labai 
nuoširdžiai. Skubiai aprodė vieną 
kitą New Yorko įžimybę, vežė 
pasikalbėjimui su Amerikos 
valdžios pareigūnais.

Niekad nepamiršiu pirmojo su
sitikimo su vyriausiuoju analiti
niu chemiku p. Anderson. Vyras 
stambus, kaip Lietuvos ąžuolas. 
Man atrodė, kad labai išsamiai 
išdėsčiau reikalus ir visaip įro
dinėjau, kad vienas kitas pasi
taikęs mažas nesusipratimas, 
nebuvo zelandiečių prekybininkų 
padarytas sąmoningai, ir kad 
daugeli trūkumų galima priskirti 
JAV uostuose mėsai tinkamų są
lygų nebuvimui.

Ponas Andersonas ne tik kad { 
tą mano pranešimą nieko nepasa
kė, bet ir ilgą cigarą rūkydamas, 
net ir galvos beveik nepakreipė 
kažkur pro mane žiūrėdamas Į 
knygom apkrautas lentynas. Už
ėjo nejauki tyla. Mane lydėjęs 
prekybos atstovas bandė vieną 
kitą anglišką juoką, bet ir tai 
be komentarų iš p. Andersono pu
sės praėjo.

Nutariau reikalą pakartoti ir 
be pertraukos iškalbėjau virš 
valandos. Atseit, pagal zelandie- 
čius "tryed to blind him with 
science". Ir vėl beveik nesu- 
mirktelėjo. Laimei, suskambėjo 
telefonas, l kur} jis pats atsi
liepė: "I will be free in a minute 
or two”. Atseit, kalbėti moka, 
pagalvojau keldamasis.

Atsisveikindamas dar pasiū
liau telegrafuoti N. Zelandijos 
vyriausybei papildomų informa
cijų. Ir nutarėm susitikti se
kančią dieną.

Vakare N. Zelandijos preky
binė atstovybė rengė priėmimą. 
Iš jo greit išslinkau apsimetęs 
galvos skaudėjimu. Pasikėliau 
{ Empire Statė Building. Turtin
gos New Yorko iliuminacijos ne
pajėgė išblaškyti patirtus die
nos {spūdžius ir vis mačiau p. 
Andersono pro mane žiūrinčias 
akis...

Ilga buvo be miego New Yorke 
praleista naktis. Iš Wellingtono 
telegrama atėjo labai lakoniška: 
"Apie padėti žinome, esi gerai 
informuotas. Laikykis.”

P. Andersonas mus sutiko su 
pusiau surūkytu cigaru ir manęs 
pasiteiravo, koki įspūdi padarė 
New Yorkas. Tai buvo ilgiausia 
jo kalba, kurią iki tol buvau 
girdėjęs. Deja, ji ir buvo pasku
tinė, kurią tą rytą iš jo gir
dėjau.

P. Robinsonas pasakė kelis 
naujus anekdotus,oašvakarykš
čias tezes, kitus žodžius parink
damas pakartojau. Amerikietis 
užsidegė naują cigarą ir atsi
prašė turjs nenumatytą posėd{. 
Pasiūlė susitikti sekančios die
nos rytą.

Vakare atstovybės tarnautojai 
nuvedė { vokiečių restoraną va
karienės. Tai milžiniškos patal
pos, su tipiškai vokiška aplinka 
ir atatinkamai aprengtais pa
davėjais. Tikra Bavarija. Po vo
kiško alaus ir "Kartoffelklosse", 
toli paliko p. Andersonas ir ne
reikšmingi pasidarė importuoja
mos mėsos reikalai...

Ryte vėl kartojau Naujos Ze
landijos vyriausybės užimtas po
zicijas. Tik š{ kartą jaučiau, kad 
turiu klausytoją ir tai to paties 
pono Andersono asmenyje. Man 
pabaigus atsirado cigarų dėžė 
ir juodos kavos. Pagalvojau,kaip 
gerai, kad dėdė Clevelande ma
nęs neatpratino rūkyti (pastangų 
darė nemažai), nes kaip čia bū
čiau galėjęs atsisakyti pirmo pa
rodyto nuoširdumo. O be to ir 
tok} cigarą N. Zelandijoje tik per 
didžiuosius atlaidus pajėgiau įsi
gyti...

Pasirodo, nereikėjo nei indė
niškos taikos pypkės išrūkyti. 
Nuo to momento reikalai vyko lyg 
sviestu patepti. Atsisveikinant, 
stipria ranka p. Andersonas takš
nojo man per petj ir plačiai 
besišypsodamas išlydėjo su ”you 
are a tough guy” komplimentu.

Ta pati vakarą išskridau {Lon
doną. Laimingu atveju lėktuvas 
nebuvo perpildytas, tad pakėlęs 
dvi atramas išsitiesiau ant trijų 
minkštų kėdžių.

Lėktuvas nusileido rytiniam 
Londono areodrome apie 8 vai. 
ryto. Dangus buvo labai apsi
niaukęs ir migla krito smulkiu 
lietumi. Londone nesu prieš tai 

buvęs, bet iš pasakojimų, kaip 
tik tokj Ir Įsivaizdavau Angli
jos rudens rytą.

Po gan paprastų muitinės for
malumų, autobusu nuvežė l Ken- 
sington stot Į. Iš ten paėmiau taxi 
l Lietuvių Sąjungos namus. Prie 
durų pasitiko p. Pranckūnas, Są
jungos reikalų vedėjas. Kol pasi
keitėm pirmaisiais pasisveiki
nimo žodžiais, taxio šoferis nu
važiavo nepasiūlęs atiduoti net 
dalj grąžos. Dideli, pagalvojau, 
Londone arbatpinigiai, nes toji 
grąža buvo apie tris kartus di
desnė, negu skaitliuke parodyta 
kaina už atvežimą. Nutariau atei
tyje būti atsargesnis.

Lietuvių namus radau re
montuojant, tad sunku apie juos 
pasisakyti. Iš lauko jie labai 
gražiai atrodė. Spaustuvės pa
talpos labai menkos. Garbė p. 
Keriui ir kitiems jos darbuoto
jams, kurie, palyginti, už menką 
uždarbi ir tokiose sąlygose,dirba 
tautini dai-bą. Tą pat} reikia pasa
kyti ir apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių laikraštinin
kus.

Šeštadien} praleidau po miestą 
besižvalgydamas. Požeminiu 
traukiniu labai lengva susirasti 
Įžymesnes vietas. Aplankiau ke
lias karališkas pilis ne dėl to, 
kad būčiau didelis monarchistas, 
bet grynai smalsumo vedamas. 
Didelio {spūdžio jos nepadarė. 
Tiesa, nemačiau jokių ceremoni
jų su {prastu anglų karališkojo 
dvaro spalvingumu, tad ir nega
liu nešališkai jų vertinti.

Visą laiką Naujoje Zelandijoje 
buvau galvojęs, kad tu pilių iš
laikymas krašto žmonėms kai
nuoja daug pinigų. Maniau, kad 
ir mano, kaip Commonwelthe 
gyvenančio piliečio sąskaiton, 
šioks toks mokestis uždedamas. 
Pasirodo, ar bent taip anglai tvir
tina, kad tie dvarai ekonomiškai 
patys išsilaiko.

Aplankiau Madame Tussdud 
vaškines Įžymybių figūras. La
bai meniškai ir realistiniai pada
rytos. Kartais net sunku atskirti 
ar stovi ramiai koks tarnautojas, 
ar vaško figūra kampe pastatyta. 
Vieną iš tokių figūrų ir užkalbi
nau kelio klausdamas. Gana ne
jaukus Įspūdis, kai atsakymo ne
gavau. Nepatiko tik, kad taip 
greitai pasiskubino išlieti "kos
monautą” Gargariną. Anglai, ži
noma, iš kailio neriasi, kaip ir 
visados rusams pataikauti ir kitų 
žemes atidavinėti, kad tik jų be
griūvančios imperijos nepa
liestų. Nepatiko ir Chruščiovo 
figūra: per jaunas ir labai švel
nių bruožų pavaizduotas.

Aplankiau ir greta esant} Pla
netariumą. Gal nėra toks didelis, 
kaip Leipzige, bet techniškai 
gerai padarytas.

Ėjau ir { Mestminster Abbey, 
kur per amžius karūnavo ir lai
dojo karalius, natūralia ir ne
visai natūralia mirtimi miru
sius.

Geriausią ĮspūdĮ padarė Tau
tinė Meno Galerija. Išstatyti be
veik visų didžiųjų pasaulio dai
lininkų originalai. Jų tiek gausu, 
kad reikėtų dienų dienas pra
leisti, kad bent dali arčiau susi
pažinus.

Panašią dailės parodą mačiau 
Clevelando Muziejuje. Tenai tik
rai stebėjausi, kad, palyginti, 
jaunas kraštas provincijos mies
te tiek daug meno vertybių spėjo 
Įsigyti. Gerai, kad dėdė Šamas 
turtingas, ir dar geriau, kad 
turte gyvendamas dvasinių verty
bių neišsižada.

Sekmadienio rytą atvyko p. Ma
siulis, dirbąs Reading BBC 
manęs išsivežti. Užsukom pas p. 
Kerius ir buvom maloniai lietu
viškai pavaišinti. Pasirodo, p. 
Keriai jau sparnus pakėlę Į JAV, 
Taip pat ir p. Masiulis. Nuva
žiavom ir Į lietuvišką "saliūną". 
Ir ten susitikom su keletu nuo
širdžių tautiečių, Pasidalinome 
patirtimi ir palyginome sąly
gas tarp dvieju angliškų kraštu: 
Didžiosios Britanijos ir N. Ze-_ 
landi jos. Ir beveik be išimties 
sutikome, kad būtų gera persi
kelti Į JAV.

Pavakaryje nuvykome Į Lietu
vių parapijos rengiamą Kristaus 
Karaliaus minėjimą. Programą 
išpildė jaunieji lietuviai dekla
mavimu, pianinu ir smuiku. Da- 
lyavavo ir mišrus choras,beveik 
išimtinai susidedąs iš senai čia

(Nukelta l 5 psL)
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VASARIO 16 GIMNAZIJA IR KULTŪROS
Nors ilgą laiką neturėjau pro

gos asmeniškai pažinti J. Bačiū- 
no, bet jis imponavo iš tolo savo 
mecenatiškais darbais lietuvių 
kultūros reikaluose. Labiau jo 
nuomones pradėjau vertinti nuo 
1958 m. rudens, kai K. Drunga 
(tuometinis LietuviųBendruome- 
nės Valdybos pirmininkas Vo
kietijoj) mane supažindino su vie
nu J. Bačiūno laišku, liečiančiu 
Vasario 16 Gimnaziją. Kaip gim
nazijos direktoriui viena laiško 
mintis buvo tokia svarbi, kad ji 
man daug padėjo (naujų pareigų 
pradžioje) nusistatyti ilgesnės 
distancijos planą, kurio {vykdy
mas per kokius 3-4 metus bū
tų turėjęs pastatyti Vasario 16 
Gimnaziją ant kojų pedagoginiu 
moraliniu ir ekonominiu atžvil
giais.

Tikra pagarba ir net savotiš
kas susižavėjimas J. Bačiūno 
asmenimi manyje atsirado 1960 
m. rudenj, kai p. Laukaičių šei
moje Muenchene, turėjau pro
gos apie dvi valandas laiko su 
juo pasikalbėti ir jam paaiškinti, 
koks buvo tas mano reformų 
planas, kuris buvo pradėtas vyk
dyti Vasario 16 Gimnazijoj, svar
biausia, su sąžiningais ir gerais 
gimnazijos darbininkais gimna
zijos inspektorium T. Gailium, 
sekretorių A. Makarsku, mergai
čių bendrabučio vedėja S. Lau
kaitiene ir kitais, bet susilaukęs 
neleistinos opozicijos iš kai ku
rių kitų. Nors tada (1960 m. 
rudenj) jau buvau priverstas 
pasitraukti iš direktoriaus pa
reigų dėl neatsakingo boikoto re
formų planui, bet man buvo ma
lonu patirti J. Bačiūno mintis 
dėl to plano, kuriam {kvėpti jis 
buvo prisidėjęs savo ekonominio 
pobūdžio sugestijomis, pats to 
nežinodamas. Tada buvo malo
nu konstatuotj, kad, nebūdamas 
europinio auklėjimo žmogus, J. 
Bačiflnas pasirodė toks europie
tis, kokio tarp lietuvių senosios 
kartos amerikiečių nebuvo tekę 
sutikti. Per aną neilgą pasikal
bėjimą J. Bačiflnas taip pat at
skleidė geresni pedagoginių rei
kalų supratimą negu kai kurie 
Vasario 16Gimnazijos ilgamečiai 
mokytojai.

Todėl nuo tada atsidėjęs per
skaitau Dirvoj užtinkamus J. Ba- 
čiflno straipsnius, ypač apie 
Vasario 16 Gimnaziją. Š{ kartą 
noriu atsiliepti dėl J. Bačiūno 
straipsnių rinkinio "Ko važiavau 
{ Europą", kur yra teisinga, nors 
ir labai santūri, gimnazijos pa
dėties diagnozė ir iš esmės ge
ras konstruktyvus pasiūlymas, 
jei Vasario 16 Gimnaziją reiktų 
reformuoti, ją suglaudinant iki 
tokio laipsnio, kad iš jos beliktų 
kolegija arba bendrabutis su pri
valomais lituanistiniais dalykais. 
Tik to pasiūlymo silpnybė yra ta, 
kad dėl nežmoniškai pakilusių 
žemės kainų Vokietijos mies
tuose, to pasiūlymo negalima {- 
vykdyti pąrdavus dabartines 
Vasario 16 Gimnazijos patalpas 
su 4,5 hektaro parku ir už tai 
gavus dvigubai didesnę kainą ne
gu buvo mokėta perkant^varglai

PER JAV. ANGLIJĄ...
(Atkelta iš 4 psL) 

gyvenančių tautiečių. Garbė 
jiems, kad ne tik savo kalbos 
nepamiršo, bet dar aktyviai da
lyvauja kultūriniuose lietuvių 
parengimuose. Paskaitą skaitė 
iš JAV atvykęs kun. dr. Gurec- 
kas. Teko su juo ir asmeniškai 

. pasikalbėti.
Chicagoje būdamas dalyvavau 

dr. Gurecko Įsteigtos savišalpos 
labdarybės pobūvyje, kuris,mano 
supratimu, praėjo labai sėkmin
gai.

Susitikau ten ir su inž. Baub
liu. Vakarieniavome Soho veng
riškame restorane. Pono Masiu
lio parinkti valgiai ir inž. Baub
lio užsakytas vynas visus la
bai gerai nuteikė ir laikinai už- 
simiršome, kad esame benamiai, 
po pasaulio kampus išblaškyti.

Vėlai vakare inž. Baublio bute 
gėrėme kavą, klausėmės lietu
viškų plokštelių, kalbėjome apie 
Lietuvos baletą, operą ir senų 
gerų laikų prisiminimus. Inž. 
Baublys dirba Darbo Ministerijo
je ir yra atsakingas už karališ
kų pilių struktūrinę priežiūrą 
bei jų atnaujinimą. Jis labai vaiz
džiai papasakojo apiekarališkojo 
dvaro įžymybes. Jos buvo taip 
{domios, kaip ir gerai nuteikianti 
pasaka.

(Pabaiga kitame numeryje)

KONGRESAS
Or. I. GRINIUS

Buv. Vasario 16 Gimnazijos 
direktorius

už gautus pinigus būtų galima nu
pirkti dideliame mieste bent 
pusės hektaro sklypą, jau ne
kalbant apie triobėsių pastatymą.

Ir naujausiame savo straipsny 
"Ar Vasario 16 Gimnazija stovi 
ant tvirtų kojų?" (Dirva 1961. 
XII.15) J. Bačiflnas iškėlė {domų 
pasiūlymą. Neturėdamas tikrų 
davinių nei iš Vasario 16 Gimna
zijos, nei iš Bendruomenės Val
dybos, nedrjstu dėl jo pasisakyti, 
o oficialūs dviejų mėnesių se
numo gimnazijos raštai neleidžia 
apytikriai vertinti ekonomini sto
vi, nes viename straipsny rašo
ma apie palaimingus metus ir tuo 
pačiu laiku kitame straipsnyje 
šaukiama beveik SOS (Šauksmas 
iš gimnazijos).

Taip ir nebeaišku, kuo buvusie
ji metai buvo palaimingi ir kodėl 
ta palaima taip greit pasibaigė. 
Ekonominiu atžvilgiu geras lai
kas Vasario 16 Gimnazijoj buvo 
1960 m. pradžioje, gimnazijai 
švenčiant 10 metų sukaktj ir po 
jos. Tada ne tik buvo likviduotos 
visos didelės skolos, kurios slėg
davo gimnaziją ir jos vadovybę 
per eilę metų, bet tada buvo su
sidaręs ir pajamų perteklius, 
kuris leido vadovybei atsikvėpti 
ir'imtis kitų svarbių darbų, ypač 
užplanuotos pedagoginės refor
mos, siekiant pakelti mokymo 
lyg{, ir apmesti planus klasių ir 
valgyklos būtinai statybai. Dėl 
pertekliaus ir tada neturėta iliu
zijų, nes jis galėjo ištirpti per 
keletą mėnesių, vėl privesti prie 
skolų, jei nebus siekiama peda
goginės reformos iki tokio laips
nio, kad vokiečių valdžia galė
tų duoti gimnazijai nuolatinę ne
mažą pašalpą.

Geras laikas tada buvo ypač 
dėlto, kad gerus vaisius buvo 
pradėjusios duoti kelerių anksty
vesnių metų pastangos, kokias 
buvo atlikę Pr. Zundė, A. Ma- 
karskas, J. Bataitis, K, Drunga, 
T. Gailius ir aš pats. Vasario 
16 dienos proga gimnazijos 10 
metų sukakties iškilmės, ku
riose buvo apsilankę du aukšti 
vokiečių valdžios pareigūnai,bu
vo laimingas pasisukimo taškas. 
Tie pareigūnai, savo akimis pa
matė ir viešai per iškilmes iš
girdę, kokias dideles aukas lietu
viai patys per 10 metų buvo 
sudėję savo gimnazijai išlaikyti 
ir vis dėlto kokiuose varguose 
ji tebegyvena, tie pareigūnai 
taip gerai ir su užuojauta atsi
liepė ministerijoje, kad po po
ros savaičių J gimnaziją atva
žiavo Vokiečių Federalinės Res
publikos pats ministras pabė
gėlių reikalams, pranešėpasky- 
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ręs bene 37,000 markių vienkar
tinę pašalpą, pats nurodė kelius 
ir žadėjo paremti mūsų prašymą 
iš kitur gauti pašalpai, kuri iš 
tikro buvo suteiktame! 1961 me
tais.

Su vokiečiu ministro apsilan
kymu gimnazijoj ir su pradėto
mis duoti reikšmingesnėmis pa
šalpomis buvo pasireiškęs sve
timtaučių pabėgėlių atžvilgiu pa
lankus vokiečių politikos pasikei
timas, kuris dabar duoda gerų 
vaisių gimnazijai ekonominiu at
žvilgiu. Bet tuo laiku gimnazi
joj pasireiškėpedagoginės refor
mos boikotas, paskatintas dviejų 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
narių, nenusimanančių pedagogi
niuose reikaluose irdraugemen- 
kos atsakomybės asmenų, nors 
jiems buvo žinoma, kad {veda
mos naujos priemonės moky
mo lygiui pakelti, turėjo vokiečių 
švietimo {staigų pritarimą. Visai 
galimas daiktas, kad ir dabar vėl 
vokiečių palankios politikos pa
bėgėlių kultūriniams reikalams 
bus pasiekta to, kad bent pagrin
diniams mokytojams algos bus 
mokamos iš vokiečių valdžios 
lėšų, tačiau reikalavimas, kad 
Vasario 16 Gimnazijoj mokymo 
lygis ir mokytojų cenzas prilyg
tų vokiečių gimnazijoms, vargu 
ar sumažės.

Be skausmo

duTuos dalykus čia miniu supra
timui, kad ekonominis Vasario 
16 Gimnazijos stovis yra 
glaudžiai susijęs su jos mokyto
jų bei mokinių pedagoginėmis 
ir moralinėmis problemomis. 
Nesprendžiam tinkamai vienų, 
negalima išspręsti nė antrų ir 
atvirkščiai.

Lig šiol didžiuli artimo mei
lės darbą ekonominėj srity yra 
atlikę gimnazijos rėmėjų būre
liai, ypač būrelių vadovai Ir BAL- 
Fas. Tik deja, nei būreliai, nei 
BALFas lig šiol nesuteikė gim
nazijai pakankamos moralinės 
paramos priežiūros ir kontro-

pavidalu, Kad rėmėjų Jsiki-lės
Šimas naudingas gimnazijai, pa
rodė 1960 m. vasaros krizė. Ta
da Vasario 16 Gimnazijai remti 
komiteto Chicagoje griežti raš
tais Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės Valdybai ir Tarybai 
atšaldė menkos atsakomybės po
litikuojančių asmenų galvas ir 
privertė {steigti laikinę Švie
timo Komisiją, kurios negalima 
buvo sukurti per keletą metų 
be minėto {sikišimo. Nors Va
sario 16 Gimnazijai remti ko
miteto reikalavimas atleisti pe

dagoginės reformos boikoto 
asmenis tebėra neįvykdytas, bet 
laikinė Švietimo Komisija, ei
nanti iš dalies lietuviškos švie
timo ministerijos pareigas, kad 
ir su "skausmais” (neturėdama 
BALFo moralinės paramos) at
liko naudingą darbą bent for
maliai sugrąžindama gimnaziją 
l mokomojo lygio reformą egza
minų srity. Ta komisija būtų 
buvusi svaresnė ir būtų galėjusi 
daugiau padaryti, jei BALFas 
jon būtų paskyręs savo atstovą.

Bet BALFas moralinės pagal
bos atžvilgiu Vokietijos lietu
viams yra abejingiausias. Per 
10 su viršum metų su savo ma
terialinių gėrybių skirstymosis- 
tema jis nemažai prisidėjo prie 
Vokietijos lietuvių skaldymo bei 
demoralizavimo ir dabar nepri
sideda prie neseniai atvykusių 
lietuvių (su vokiečių repatrian
tais) sujungimo su senesniais pa
bėgėliais. Jis demoralizavo Vo
kietijos morališkai silpnesnius 
lietuvius, savo drabužių ir maisto 
gėrybes skirstydamas lygiomis 
teisėmos su padoriais lietuviais 
ir visokiomis atmatomis (gir
tuokliais, vokiškų palaidų sijonų 
mėgėjais ir kartais vokiečiais).

Kitaip tariant tokiais, kurie lie
tuviams daro gėdą arba su lie
tuviais nenori turėti nieko bendro 
(per eilę metų neatsilanko nė J 
Vasario 16 dienos minėjimą), bet 
arogantiškai reikalauja BALFo 
gėrybių.

Vasario 16 Gimnazijoj šitokių 
atmatų nėra. Bet ir gimnazijoj 
visiems žinoma, kad už dalina
mas medžiagines gėrybes BAL
Fas tenori padėkos popierėlio, 
bet nereikalauja nei asmeninio 
tvarkingumo, darbštumo, blai
vumo, nei šeimininės ir tautinės 
objektyvios ištikimybės (priklau
syti kokiai nors lietuvių draugi
jai, arba bent ateiti { tautines 
šventes).

Šitoks demoralizuojantisBAL 
Fo atstovas dalyvauja švietimo 
Komisijoj, kad jis vienas, arba 
su kitais Švietimo Komisijos na
riais, gali visada patikrinti gy
venimą bendrabuty, gali ateiti 
{ pamokas patikrinti mokinių pa
žangumą, mokytojų ir paties di
rektoriaus darbą.

Norinčiai ant sveikų kojų sto
vėti mokyklai tai labai reikalingi 
dalykai. Reikalingi ir politikuo
jančių slaptiems puolimams 
prieš gimnaziją atremti. Deja, 
šitokios pagalbos BALFo ponai 
direktoriai gimnazijai nenorėjo 
suteikti per eilę metų, nenori jos 
nė dabar, kai nuolatinės Švieti
mo Komisijos statutas numato 
jos įsikišimą { ūkinius reikalus. 

Be abejo ir dabartinis statu
tas nėra tobulas bet jis BALFo 
interesams yra palankiausias, 
koki tik galima buvo sudaryti 
geros valios asmenims esamose 
sąlygose. Kad j{ būtų galima dar 
tobulinti, reikia, kad Švietimo 
Komisija būtų veiksminga ir vai
singa. Deja, lyg tyčiom šiais 
mokslo metais net Vasario 16 
Gimnazijai remti komitetas taip 
pat nebepaskyrė savo atstovo ko- 
misijon. Ar tai nerodo, kad Ame- , 
rikos lietuviai, gimnazijos gera
dariai, nesupranta Vasario 16 
Gimnazijos reikalų, kad Dr. P. 
Rėklaičio apsilankymas JAV ne
davė vaisių, nors Dr. P. Rėklai
tis Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Taryboj labai gražiai per
davė gimnazijos rėmėjų norus ir 
pageidavimus?

Bet reikalus suprantantiems 
tai nebuvo naujiena. Reikia, kad 
BALFas atsisakytų savo demora
lizuojančios politikos Vokietijos 
lietuvių atžvilgiu, kad jis ir kiti 
rėmėjai suteiktų Švietimo Komi
sijai moralinio svorio,paskirda
mi j ją pedagogiškai kvalifi
kuotus ir autoritetingus savo at
stovus. Jie turi pagaliau suprasti, 
kad Vasario 16 Gimnazija nėra 
biznio organizacija, bet jaunimo 
mokymo ir auklėjimo Įstaiga, 
kuri be gerų pavyzdžių ir be tin-

karnos priežiūros, {vairiuose 
laipsniuose gali sužlugti, nors 
ekonominiu atžvilgiu ji galėtų 
laikytis.

Man atrodo, kad rimtas J. Ba- 
čiūno balsas su klausimu "Ar 
Vasario 16 Gimnazija stovi ant 
tvirtų kojų", turėtų būti supras
tas ne vien ekonomiškai, bet 
ir morališkai bei pedagogiškai. 
Todėl reikia, kad bent vieną kar
tą susirinktų { krūvą visi Vasa
rio 16 Gimnazijos rėmėjai ir ge
radariai ir padarytų atitinkamų 
nutarimų dėl gimnazijos tolimes
nio gyvenimo ir likimo.

Lietuvių Kultūros Kongresas, 
kuris šaukiamas Chicagoj šie
met rugsėjo 3 d., tam yra pa
skatas ir gera proga. Kong
reso dalyviai, arba bent jo pe
dagoginė sekcija, turėtų išklau
syti viešą nuodugnų pranešimą 
apie Vasario 16Gimnazijos prob
lemas, o po to { uždarą posėd{ 
turėtų susirinkti visų gimnazijos 
rėmėjų būrelių vadovai, Vasa
rio 16 Gimnazijai remti komite
tas, BALFo centro atstovai drau
ge su Lietuvių Bendruomenių 
JAV, Kanados, Vokietijos pirmi
ninkais (Pr. Zunde, K. Drųnga, 
kun. B. Liubinu), su buvusiais ir 
esamu direktoriais (Dr. A. Patai
čių, A. Giedraičiu, Dr. V. Liter- 
skiu, Dr. J. Grinium, Dr. kun.
L. Groniu).

šitame uždarame posėdy, 
kad ir ilgai jis užtruktų, daly
viai turėtų gauti visokius papil
domus paaiškinimus, kurie ne
įmanomi viešame posėdy arba 
spaudoj, kad vienokiu ir kitokiu 
atžvilgiu nepakenktų gimnazijai. 
Šitame posėdy dalyviai pagal 
savo sąžines ir supratimą turėtų 
priimti nutarimų, privalomų Va
sario 16 Gimnazijai ekonominiu, 
moraliniu ir pedagoginiu atžvil
giais bei išrinkti asmenis, kurie 
tų nutarimų vykdymą prižiūrėtų.

Aukotojų bei rėmėjų priežiūra 
Vasario 16 Gimnazijai pasiliks 
būtina ir tuo atveju, jei vokiečių 
valdžia paskirtų nuolatinę pašal
pą pagrindiniams mokytojams, 
nes tokia pašalpa greičiausiai 
bus užtikrinta tol, kol lietuviai 
patys sudės dal| pinigų jai išlai
kyti. Be abejo vokiečių švietimo 
{staigų pedagoginė priežiūra 
gimnazijoj sustiprėtų. Bet argi 
lietuviai norėtų, kad vien vokie
čiai ją vykdytų?

Baigdamas norėčiau, kad dėl 
šitokio pasiūlymo — suvažiuoti 
visiems Vasario 16 Gimnazija 
suinteresuotiems ir atsakin
giems bei Įstaigoms bent vieną 
kartą per 12 metų, pasisakytų 
Vasario 16 Gimnazijai remti ko- 
mitatas, J. Bačiflnas ir kiti po
zityviai suinteresuoti.
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Žaibas laimi
Clevelando LSK žaibas 

moterų tinklinio komanda 
praėjusį savaitgalį buvo iš
vykus į Baltimorę, kur da
lyvavo South Atlantic As
sociation of Amateur Ath- 
letic Union ruoštame tur
nyre. šalia žaibo į turnyrų 
buvo pakviestos šešios ge
riausios rytinių pakraščių 
moterų tinklinio komandos.

Po gana ilgos kelionės ir 
trumpo poilsio, pirmosiose 
rungtynėse žaibas susitiko 
su Washington Sigulda ko
manda ir ją įtikinančiai nu
galėjo 2:0 (15:4, 15:5). 
Antrose rungtynėse žaibo 
priešas buvo ilgametė ryti
nių pakraščių čempionė — 
Baltimore Locust Point ko
manda. čia kova buvo sun
kesnė ir žaibas turėjo pa
sitenkinti kuklesniu laimė
jimu 2:1.(10:15, 15:10, 
15:8). Trečiosiose rungty
nėse žaibas gana lengvai 
nugalėjo Baltimore Volle- 
yettes 2:0 (15:9, 15:11).

Finalinėse rungty n ė s e 
Žaibas vėl susitiko su Balti
more Locust Point ir vėl 
laimėjo 1:0 (15:9). (Dėl 
laiko stokos buvo žaistas 
tik vienas setas).

Turnyras buvo pravestas 
dviejų minusų sistema ir 
jame dalyvavo 7 komandos. 
Pastebėtina, kad žaibui te
ko žaisti su pačiom stipriau
siom komandom — antros, 
trečios ir ketvirtos vietos 
laimėtojom — Baltimore 
Locust Point, Washington 
Sigulda ir Baltimore Volle- 
yettes. Kitos trys komandos 
buvo Philadelphia, Flain- 
field YMCA ir Newark, N.J.

Rungtynių pažiūrėti bu
vo susirinkęs būrelis lietu
vių sportininkų ir sporto 
mėgėjų. Sekmadienį vieti
nis sporto klubas, talkina
mas Bendruomenės valdy
bos, suruošė žaibietėms 
šaunius pusryčius.

žaibo komandoje žaidė A. 
Barzdukaitė, I. Besperaity- 
tė, R. Besperaitytė, K. Ge- 
lažytė, J. Koklienė, A. Liut- 
kutė ir R. Staniškytė.

žaibo laimėjimą trumpai 
aprašė du Baltimorės dien
raščiai.

• Keturi žaibo stalo teni- 
sistai dalyvavo Columbus 
miesto įvykusiose Ohio už
darose stalo teniso pirme
nybėse. Visi keturi gerai 
pasirodė ir nežiūrint didelio

Clevelando sporto klubo Žaibas tinklininkių komanda Baltimorėj 
laimėjusi pirmąją vietą. Nuotraukoje trūksta J. Koklienės. Pirmoj 
eilėj iš kairės klūpo: R. Besperaitytė, A. Liutkutė ir R, Staniškytė. 

•Stovi: A. Barzdukaitė, K. Gelažytė ir I. Besperaitytė.

Baltimorėje
dalyvių skaičiaus ir stiprios 
konkurencijos pasiekė gra
žių laimėjimų. Rūta Gai- 
džiūnaitė mergaičių klasėje 
(iki 18 m.) laimėjo 1 vietą 
ir Ohio meisterės vardą. Tai 
antrasis iš eilės Gaidžiūnai- 
tės laimėjimas didesnio 
mąsto turnyruose. Mišriam 
dvejete R. Gaidžiūnaitė ir 
E. Lippai laimėjo antrą vie
tą. Berniukų klasėje (iki 15 
m.) Vytautas Nasvytis pa
siekė finalą, kuriame gra
žioje kovoje turėjo nusileis
ti B. Mattews iš Cincinnati. 
Toje pačioje klasėje Algir
das Koklys pasidalino 3-4 
vieta. Vien berniukų klasėje 
buvo virš keturiasdešimt 
dalyvių.

Vyrų seniorų klasėje Jau
nutis Nasvytis taip pat pa
siekė finalą, kuriame pra
laimėjo A. Johnston ir tu
rėjo pasitenkinti antra vie
ta.

Ohio pirmenybių metu 
buvo paskelbtas 1961 m. 
Ohio stalo tenisistų vertini
mas. Vyrų lentelėje J. Nas
vytis įvertintas šeštuoju ir 
vyrų seniorų grupėje — an
truoju.

Tenka gėrėtis gražia mū
sų jaunųjų stalo tenisistų 
pažanga. Ypač pažymėtinas 
R. Gaidžiūnaitės pastovus 
tobulėjimas. J. N.

ŽAIBAS — APYGARDOS 
KREPŠINIO MEISTERIS

Vidurinių Vakarų Sporto 
apygardos 1962 m. vyrų 
krepšinio pirmenybės įvyko 
praėjusį savaitgalį, sausio 
27-28 d., Detroite.

Pirmenybėse dalyvavo 6 
klubai: Chicagos LSK Ne
ris, Chicagos .LSK Jūra, 
Chicagos LSK Aras, Chica
gos ASK Lituanica, Cleve
lando LSK žaibas ir pa
tys šeimininkai — Detroito 
i_,SK Kovas.

Pirm enybių nugalėtoju 
išėjo Clevelando LSK žai
bas baigmėje įveikęs Chi
cagos LSK Nerį, 101:61.

Tenka pažymėti, kad Cle
velando žaibas Vid. Vaka
rų sporto apygardos titulą 
laimėjo pirmą kartą. Kaip 
žinome, pereitais metais 
žaibas liko antroje vietoje, 
pralaimėjęs baigmėje prieš 
Chicagos LSK Jūrą.

šiose varžybose visos ko
mandos dalyvavo daugiau 
ar mažiau nepilnose sudėty

se. Gal geriausioje padėty
je buvo Clevelando žaibas, 
nors ir jo sąstate nesimatė
L. Pangonio, E. šilingo, A, 
Motiejūno ir kt., kurie ne
galėjo ištrukti iš savo mo
kyklų ar kariuomenės dali
nio.

Chicagos Neris neturėjo 
viso savo elito, su Valaičiu, 
Varnu, broliais žvinakiais 
ir kt.

Negeresnėje padėtyje bu
vo ir Aras, kurių net apie 
5 žaidėjams nebuvo lemta 
pasiekti Detroitą.

ASK Lituanica atvyko be 
Bosniko, Kauno ir kt. LSK 
Jūra neturėjo savo aukšto
jo centro Molio ir dar kelių.

Ką jau bekalbėti apie ki
tus, jei ir patiems šeiminin
kams — Detroito LSK Ko
vui buvo vargo sulopyti sąs
tatą.

Pirmenybės buvo praves
tos vieno minuso sistema. 
Pagal burtų pasiskirstymą 
vienoje pusėje pirmąsias 
rungtynes žaidė Chicagos 
ASK Lituanica prieš De
troito LSK Kovą. Laimėjo 
ASK Lituanica 62:49,

Kitoje pusėje, po lygios 
ir permainingos kovos, Chi
cagos LSK Neris įveikė Chi
cagos LSK Arą 75:71.

Kaipo pereitų metų fina
listai, Clevelando LSK žai
bas ir Chicagos LSK Jūra 
buvo paskirti tiesiai į pu
siau baigmę.

Pusiau baigmėje LSK žai
bas suklupdė ASK Lituani- 
cą 84:67 ir pateko į baigmę.

Kitose pusiau baigminėse 
rungtynėse LSK Neris par
laužė LSK Jūros ūgį ir fizi
nę persvarą ir juos "užkan
kino” pasekme 56:50, tuo- 
mi pasiekdami baigmę.

Pralaimėjusios komandos 
susitiko paguodos rate, čia 
pirmiausia susitiko pirmųjų 
ir antrųjų rungtynių pra
laimėtojai — LSK Aras ir 
LSK Kovas. LSK Aras iš
traukė laimėjimą, jau bu
vusį LSK Kovo kišenėje — 
69:68.

Toliau paguodos rate su
sitiko LSK Aras su LSK 
Jūra, čia Aras lengvai su
lupo Jūrą 76:50, tuomi lai
mėdami paguodos rato var
žybas ir teisę žaisti dėl 3-4 
vietos su Chicagos. ASK Li
tuanica.

LSK Kovas ir LSK Jūra, 
abi pralaimėjusios po 2 
rungtynes peržaidė dėl 5-6 
vietos. Koviečiai ir čia, sek
dami kitų pavyzdžiu, įveikė 
LSK Jūrą. Tuo būdu Chi
cagos LSK Jūra — pereitų 
metų apygardos meisteris 
buvo nustumtas į paskutinę 
vietą.

Baigmėje dėl meisterio 
titulo Clevelando LSK žai
bas nukirto Chicagos LSK 
Nerį aukšta pasekme, 101: 
61. Tik pirmą kėlinį nerie- 
čiai sugebėjo šiek tiek pasi
priešinti. žaibiečiąi, turėda
mi didelį žaidėjų rezervą, 
antrame kėlinyje pribaigė 
Nerį.

Tuo būdu LSK žaibas lai-

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.......
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ..
Name

No. Street City Statė

NEW YORK

NEO LITHUANIA 
KORPORACIJOS ŠVENTĖ 

NEW YORKE
Sausio 27 d. Korp! Neo 

Lithuania New Yorke at
šventė savo 39 metų gyva
vimo sukaktį, šventė įvyko 
Maspetho Lietuvių piliečių 
klubo didžiojoj salėj. Susi
rinko didelis būrys korpo- 
rantų ir svečių. Iškilmingą 
posėdį pravedė pirmininkas 
Algis Sperauskas, kuris sa
vo įžanginėj kalboj atžymė
jo korporacijos nueitą kelią 
ir ateities darbus.

Korp! valdyba, prisitai
kydama prie dabarties gy
venimo, vykdydama korpo
racijos tikslus, numato at
kreipti didelį dėmesį ir į 
kiekvieno paskiro korporan- 
to pareigos supratimą: iš
laisvinti savo kraštą, išlai
kyti lietuvybę, atlikti kiek
vieną korporacijos paskirtą 
darbą, gerai mokytis ir 
siekti aukštesnių tikslų.

Po pirmininko A. Spe- 
rausko kalbos sekė naujai 
pakeltiems senjorams spal
vų uždėjimas visiems dai
nuojant spalvų daina — 
Lietuva brangi... Priesai
ką davė šie senjorai: Algis 
Bitėnas, Algirdas Budrec- 
kis, Rima Buinytė, Jonė 
Elsbergaitė, Dana Mauru- 
kaitė, Giedrė Noakaitė, Vio- 
lė Vykintaitė ir Giedrė ūse- 
lytė.

žodžiu korporacija svei
kino — Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, savo ir 
konsulo J. Budrio vardu, V. 
Abraitis — Liet. Taut. Są
jungos centro valdybos pir
mininkas, E. čekienė — 
Liet. Nepriklaus o m y b ė s 
Fondo pirmininkė, Estų 

mėjo 1962 m. Vid. Vakarų 
Sporto Apygardos meiste
rio titulą ir parsivežė perei
namąją dovaną, įsteigtą 
1957 metais A. L. B-nės 
Clevelando Apylinkės.

žaibą atstovavo: Brazai
tis — kap., V. Morkūnas, K. 
Sumakaris, D. Gačys, J. Ki- 
jauskas, E. Modestas, J. Be- 
lavičius ir A. Grigaliūnas.

Dėl 3-4 vietos Chicagos 
klubai LSK Aras ir ASKLi- 
tuanica peržais Chicagoje.

Pirmenybės buvo pra
vestos gerai. Susirgus LSK 
Kovo pirmininkui Pr. Mi
siūnui jį pavadavęs klubo 
sekretorius V. Simutis savo 
pareigas atliko be priekaiš
tų. Gaila, kad nebuvo gali
ma gauti salės arčiau lietu
vių rajono, gal būtų dau
giau žiūrovų atėję.

Keturias pirmąsias vietas 
šiose pirmenybėse užėmę 
komandos kvalifikavosi da
lyvauti XII Sportinių žai
dynių krepšinio varžybose, 
balandžio 28-29 d. Chicago
je. 

studentų Korp! Fraternitas 
Estica atstovas, Rūta Da- 
čytė — Korp! Neo Lithua
nia Bostone vardu, A. ši- 
leikytė — Liet. Studentų 
S-gos New Yorke skyriaus 
pirmininkė.

Raštu sveikino: Korp! 
Neo Lithuania garbės na
rys B. K. Balutis — Lietu
vos įgaliotas ministeris 
Londone, Korp! Neo Lithu
ania centro valdyba ir pa
daliniai Clevelando, Chica
gos ir kt.

Po iškilmingo posėdžio 
buvo jaukios vaišės ir šo
kiai.

*
Korp! Neo Lithuania New 

Yorke šiais metais švęs sa
vo garbės nario Jono Mai- 
ronio-Mačiulio 100 metų 
nuo jo gimimo sukaktį.

BOSTON

Korp.. Neo Lithuania 
valdyba

Sausio 20 d., dalyvaujant 
senai ir naujai išrinktai 
valdybai, bendrame posėdy
je buvo pasiskirstyta pa
reigomis: Dr. V. Čepas — 
pirm., Irena Manomaitienė
— vicepirm., Rūta Dačytė
— sekretorius, Eleonora 
Griauzdienė — iždininkė, 
Skirma Makaitytė — arbit. 
elegant, Edv. Eitas — vyr. 
tvarkd., Aldona čekienė ir 
Alg. Svilas — juniorų tė
vūnai.

Pirmame posėdyje valdy
ba nutarė suruošti dail. V. 
Andriušio paveikslų paro
dą. Dailininkas šiuo metu 
yra nustojęs regėjimo. Taip 
pat valdyba nutarė pasiųsti 
savo atstovus į Korp! Neo 
Lithuania šventę New Yor
ke.

Korporacija turi 34 na
rius. Jos eiles kasmet papil
do jaunieji akademikai. 
Korporacija turi gražias 
perspektyvas ateičiai. Ypač 
šį rudenį numatoma, kad 
geras būrys papildys jos ei
les.

Pereitų metų veiklią val
dybą sudarė: Br. Makaitis
— pirm., Teofilis Janukė- 
nas — sekr., Teresė Stan
kūnaitė — vicepirm., Irena 
Manomaitienė — jun. ma
gistrą.

Mykolas Manomaitis, 
Bostono jūrų skautų vado
vas, buvo išvykęs į Chica
gą dalyvauti jūrų skautų ir 
skaučių jubiliejinėje šven
tėje.

Yra gautas pranešimas, 
kad L. S. B-ja sausio 21 d. 
savo posėdyje įregistravo 
Bostono jūrų skautus, kaip 
atskirą vietininkiją.

SVEIKINIMAS BOSTONO 
JŪRŲ SKAUTAMS

Chicagos jūrų skautijos 
jūrų skaučių Juodkrantės 
tunto, jūrų skautų akade
minės Korp. Gintaro ir jū
rų skautų Baltijos Jūros 
tunto vadovybės ir skautai 
džiaugsmingai sutiko žinią 
apie Bostono jūrų skautams 
atskiros jūrų skautų vieti- 
ninkijos teisių pripažinimą 
LS Brolijoje.

šia proga nuoširdžiai svei
kiname brolius bostoniškius 
jūrų skautus bei vadovus ir 
linkime visiems sėkmės, pa
siryžimo ir gero vėjo jūri
nio skautavimo kelyje.

sktn. A. Gasnerienė, 
Juodkrantės tunto 

tuntininkė
J. psk. L. slėnys, 
Jūr. skautų korp.
Gintaras pirm.

J. pskt. A. Butkevičius, 
Baltijos Jūros tunto 

tuntininkas

LOS ANGELES

Iškilmingai minima 
Vasario 16-ji

Los Angeles lietuviai 
šiais metais minės Vasario

ELEMENTORIUS "E”
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 skiemenį. 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.)

16-tąją tikrai iškilmingai. 
Pagrindiniu minėjimo kal
bėtoju bus prof. Juozas Bra
zaitis, iš New Yorko. Be to, 
šventėje dalyvaus senato
riai Thomas H. Kuchel ir 
Roman L. Hruska (iš Ne- 
braskos) ir tars po trumpą 
žodį.

Vasario 16-sios minėji
mas bus pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kurios 
įvyks vasario 11 d., sekma
dienį, 10 vai. 30 min. Tuoj 
po pamaldų šv. Kazimiero 
parapijos salėje bus bend
ras minėjimas su menine 
programa.

Po bendro minėjimo, 
puošniame Michael’s resto
rane (4500 Los Feliz Blvd., 
netoli nuo šv. Kazimiero 
bažnyčios) bus iškilmingi 
pietūs. Pradžia 3 vai.

Vasario 16-sios minėji
mą šiais metais, kaip kad ii 
praeityje, rengia ALT Los 
Angeles skyrius. Iškilmin
giems pietums vietas reikia 
rezervuoti iš anksto, skam
binant — Skiriui — NO
4- 2910 • Liaudanskui — NO
5- 0794, Petrauskui — NO
2-3017. C,

DETROIT
Nepraleiskime progos

Vasario 3 d., šeštadienį, 
A. L. B. Detroito apylinkės 
valdybos oviečiamas, iš Cle
velando atvyksta Vaidylos 
teatras ir stato Ig. Gataučio 
režisuotą Maurice Rostant 
triiu veiksmų dramą su 
prologu "žmogus, kurį už
mušiau”.

Spektaklis įvyks buv. lie
tuvių svetainės salėje. Pra
džia 7 vai. Po vaidinimo šo
kiai ir vaišės.

Clevelando aktoriai dar 
nė karto detroitiškių neap
vylė. Todėl nepraleiskime 
progos ir šį kartą jų puikia 
vaidyba pasigėrėti ir pa
remti Bendruomenės apy
linkę. kuri šio parengimo 
pelną skiria šeštadieninės 
lituanistikos mookyklos iš
laikymui. K. J.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO 
"ALMA MATER"

• Pajamų mokesčių — In- 
come tax pildymas Dirvoje, 
kaip ir ankstesniais metais, 
bus vykdomas kiekvieną 
šeštadienį, pradedant nuo 
vasario mėn. 10 d. Mokes
čius pildys Jonas Kazlaus
kas, Dirvos bendradarbis 
ekonominiais ir ūkiniais 
klausimais. Norint mokes
čių lapus užpildyti kitu lai
ku, susitarkite jo namų te
lefonu — RE 1-7222.
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ATSILANKYKIME Į OKTETO 
KONCERTĄ!

Šį Šeštadienį, vasario 3 d. 6.30 vai.

Slovenian Auditorium, 
6417 St. Clair Avė.

§1 šeštadieni, vasario 3 d., 
6:30 vai.. Slovėnų Salėje, 6417 
St. Clair Avė., {vyks metinis 
Clevelando vyrų okteto kon
certas. Oktetui vadovauja RYTAS 
BABICKAS.

Kas bus koncerto programoje? 
--Ogi labai nuotaikingos ir įvai
rios, daugiausia lengvesnio žan
ro dainos, būtent--

a) lietuviškos ir semiklasiki- 
nės dainos,

b) populiariųjų klasikinių ir 
moderniųjų operečių ištraukos 
(Fr. Lehar, S. Romber, Ro 
gers & Hammerstein, Loewe ir 
kt.)

c) populiariosios pramoginės 
bei šokių muzikos melodijos, kur 
šalia svajingo tango, išgirsite 
ir egzotiškų Pietų Amerikos rit
mų.

Vienu žodžiu šiame koncerte 
turėsite progos išgirsti lietuviš
koje scenoje gana retai pasi
taikančio žanro koncertą.

Po koncerto bus šokiai! Ir tik
rai puikūs, nes groja populia
rioji Neolituanų kapela, o šo
kių metu bus Įvairių prašmatny
bių, staigmenų...

Svečiams neteks būti alka
niems, nes veiks labai skaniai 
paruoštas ir turtingas bufetas.

Koncertą rengia Clevelando 
LSK Žaibo Tėvų - Rėmėjų Komi
tetas. Pelnas skiriamas LSK Žai
bo sporto klubui paremti.

Kaip žinome, LSK Žaibas savo 
sportinę veiklą yra labai plačiai 
išvystęs, suburdamas virš 130 
lietuviško jaunimo savo eilėse 
ir savo sportiniais pasirodymais 
gražiai užsirekomendavęs tiek 
lietuvių, tiek ir amerikiečių tar
pe.

Šis parengimas yra kartu ir 
metinė LSK Žaibo Šventė. Ta pro
ga bus paskelbti ir atžymėti ge
riausi klubo sportininkai 1961 me
tais. Taipogi bus pristatyta Žaibo 
moterų .tinklinio komanda, lai
mėjusi pereitą šeštadieni Balti- 
morėje {vykusi rytinio JAV-bių 
pakraščio tinklinio turnyrą ir 
LSK Žaibo vyrų krepšinio 
komanda tą pati savaitgalį Det
roite laimėjusi lietuvių Vid. Va
karų Sporto apygardos 1962 m. 
pirmenybes Detroite.

įvyks

CLEVELANDO VYRU OKTETO KONCERTAS
rengiamas 

LSK žaibo Tėvų Rėmėjų Komiteto

OKTETO VADOVAS RYTAS BABICKAS

Po koncerto šokiai grojant Neolithuanų 
orkestrui, bufetas ir kitos pramogos.

Sudarykime lietuvišką 
prekybos bendrovę

BRONIUS GRAŽULIS

• Nepriklausomybės šven
tės minėjimas įvyksta va
sario 11 d. Abiejose lietuvių 
katalikų bažnyčiose bus iš
kilmingos- pamaldos, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
giedos muz. P. Ambrazo 
choras, o Naujosios parapi
jos bažnyčioje muz. A. Mi
kulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis.

Iškilmingas aktas įvyks 
Naujosios parapijos salėje. 
Pradžia 4 vai. Kalbės Lietu
vos pasiuntinys Washingto- 
ne J. Rajeckas ir senatorius 
S. M. Young.

• LB Clevelando I-os apyl. 
valdyba vasario 4 d., 11:30 
vai., Lietuvių klubo apati
nėje salėje kviečia organi
zacijų atstovus dalyvauti

i n f ormaciniame susirinki
me.

Bus aptariama: Maironio 
minėjimas ir minėjimui ko
miteto sudarymas, V. Ba
naičio (iš Vokietijos) atvy
kimo Clevelandan reikalu 
komiteto sudarymas, ”Li- 
thuanian Village” šėrų įsi- 
giiimas ir I-os apylinkės de
šimtmečio paminėjimo rei
kalas.

• E. Karnėnas, Dirvos 
bendradarbis, kelioms die
noms atsigulė j Doctors 
Hospital sveikatai patik
rinti.

• A. L. Tautinės Sąjun
gos Clevelando 12-to sky
riaus 1962 metams išrinkta 
valdyba pasiskirstė parei
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gomis: K. Š. Karpius — 
pirmininkas, Vyt. Stuogis
— vicepirm., Jonas Raste
nis — sekr., VI. Blinstru- 
bas — iždininkas, P. Prač- 
kys —'narys. V. Morkūnas 
kandidatas.

Posėdyje, vykusiam sek
madienį, valdyba padarė 
keletą nutarimų. Tarp kitų, 
pakviesti į skyrių seniau 
buvusius narius ir rūpintis 
daugiau naujų narių įjung
ti gyvesnei veiklai. Skyrius 
paaukojo $20.00 L. S. Klu
bui "žaibas”. Nutarė remti 
bendrai rengiamą iš Euro
pos atvykusio Valterio Ba
naičio pranešimą, kuris Cle
velande bus kovo 18 d.

• BALFo 38 skyriaus 
nauja valdyba: P. Banionis
— pirmininkas, V. Apanis
— vicepirmininkas, V. čy- 
vas — iždininkas, J. Miko- 
nis — sekretorius.

• Metinis SLA 14 kuopos 
sueiga, pradedant šių metų 
darbą, įvyks vasario 6 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių 
salės svetainėje. Darbotvar
kėje: naujai išrinktos val
dybos, kurią sudaro — Vy
tautas Braziulis — pirmi
ninkas. Ona Jokubaitienė
— vicepirmininkė, Stasys 
Lnzdinis — protokolo se
kretorius, Marė Mišeikienė
— iždo sekretorė, Povilas 
Šukys — iždininkas, Mar
garita Jonės, Feliksas Mac
kus, Paulina Mozuraitis — 
iždo globėjai, — pareigi! 
perėmimas. Taip pat bus 
kuopos iždo metinė pajamų 
ir išlaidi! apyskaita, veiklos 
metinių darbo gairių nu
statymas bei dienos reikalui 
aptarimas. Po susirinkimo,

Turėdamas Clevelande porą 
krautuvių, kurias aplanko be
veik visi Clevelande gyveną lie
tuviai, turiu progos pasikalbėti 
su šimtais tautiečių. Iš jų nema
ža dalis norėtų dalyvauti pre
kybinėj veikloj: įsisteigti savo 
krautuves arba bent prisidėti prie 
kitų prekybos Įmonių. Esu susi
tikęs keletą žmonių, kurie mane 
kalbino daryti "ką nors didesnio" 
žadėdami prisidėti gerokomis 
sumomis.

Mano nuomone, geriausias pri
sidėjimas prie prekybinės veik
los, tai būtų didelės lietuviųpre- 
kybos bendrovės sukūrimas. Tat 
nė kiek neabejoju, kad yra ga
limybių sukurti didelę lietuvių 
prekybos bendrovę^nes --

1) besidominčių tuo reikalu yra 
tikrai didelis skaičius,

2) Mūsųtautiečiaiyra jaugero- 
kai prakutę, turi atliekamą cen
tą.

3) Pagyvenę ilgesni laiką Ame
rikoje jau susipažinome su čio
nykštės prekybos sąlygomis. 
Jaučiame kokia prekyba galėtų 
geriau eiti, ką galima naujo {- 
vesti ir t.t.

4) Ilgesnis čia pagyvenimas 
mus supažindino ir su daugeliu

ten pat įvyks nariams, jii 
šeimoms ir bičiuliams, Va
sario šešioliktosios minėji
mas. šventės mintimis bei 
nuotaikomis pranešimą pa
darys Stasys Lazdinis. Me
ninę minėjimo dalį išpildys 
kuopos jaunimas. Vėliau 
sudėtinės vaišės.

• Duinininkę Norą Bra- 
ziulienę, praėjusią savaitę 
ištiko dvi nelaimės: pasly
dusi ant laiptų prie savo 
namo krisdama įlaužė du 
šonkaulius, o po trijų dienų, 
parpuolė gatvėje ir skau
džiai sumušė galvą. Po pa
tikrinimo ligoninėje toliau 
gydosi namuose.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui Clevelande 
yra paaukoję: St. Jurgaitis 
— $5.00, VI. Blinstrubas — 
$5.00 ir J. Pauža — $2.00.

tautiečių, kurių tarpe matome 
daug puikių, darbščių ir sąži
ningų žmonių. Jeigu pradžioje, 
vos atvykus Į š{ kraštą, mus ža
vėjo sugebą gražiai kalbėti, 
tai dabar mes jau galime pa
žiūrėti, ar jie ir dirbti moka.

Kokiose prekybos šakosebend- 
rovė galėtų veikti? Mano ma
nymu iš anksto kategoriškai nu
sistatyti kokioj nors vienoj sri
ty, kažin ar reikėtų. Bendrovė 
turėtų veikti tose prekybos ša
kose, kuriose jos vadovybė rastų 
tikslingiau. O tokių sričių yra 
šimtai. Kelios iš jų paminėtinos:

1. Maisto prekybos sritis -- 
supermarketai. Amerikos super 
marketai dažnai perdaug išsiplė
tę dirba su daugeliu ydų. Pati 
svarbiausia -- neprisitaikymas 
prie pareikalavimo. Turime 
nemaža pavyzdžių, kaip didžiau
sios Amerikoj supermarketų 
bendrovės {kurtos įmonės neiš
silaikė ir buvo priverstos užsi
daryti dėl šalia esančio mažo 
marketėlio savininko vedamos 
politikos -- kuo geriausia pri
sitaikyti prie klientų, patiekti 
jiems jų mėgiamas prekes. Tat 
šioj srity, atrodo, kad veikimo 
dirva yra labai plati.

2. Tarptautinės prekybos sri
tis. Čia būtų galima įsivežti {- 
vairių prekių, daugiausia iš Eu
ropos. Be to stengtis gauti {vai
rių užsienio firmų atstovavimo 
teisę.

Mano gerai pažįstamas kita- 
tatautis, gyvenąs NewYorke,per 
ketvertą metų, pradėjęs iš nieko, 
šiandien yra stambiausias itališ
kų batų importeris. <7 itališkų 
batų importo suma Į JAV yra 
8 mil. dolerių! Bendrai iš Eu
ropos importo srity daug ką būtų 
galima pasiekti.

Reikia atsiminti, kad numa
tomi 20','■• muitų sumažinimai yra 
tik pradžia. Už metų gal bus 
numažinti muitai 50',bar net dau

giau, ir prekybos mainai su Eu
ropa gali pasiekti negirdėto dyd
žio.

Kas greičiau prietų mainų pri
sitaikins, tas laimės.

3. Vasarviečių laikymas. Tai 
labai jautri, rizikinga, bet ir 
pelninga sritis. Atsargiai vei
kiant ir čia daug ko galima pa
siekti.

Prieš porą metų J. Bačiūnas 
pasiūlė lietuviams pirkti jo did
žiulę vasarvietę. Pavieniui tai 
sunkiai {kandamas reikalas 
(brangus!) bet bendrovei tai ne
būtų buvę sunku tą objektą nu
pirkti. J. Bačiūnas, kaip girdėti, 
davė geras išsimokėjimo sąly
gas, o svarbiausia -- jis sutiko 
pirkėjui pridėti nepaprastos ver
tės turinti savo toj srity ilgameti 
patyrimą.

4. Kelionių biurų laikymas, 
draudimo bendrovių atstovavi
mas ir kt. Tai vis šakos, už ku
rių galima kabintis.

Tokia plati prekybos bendrovė 
turėtų būti suorganizuota ten, kur 
būtų numatoma svarbiausia pre
kybinė veikla ir kur daugiausia 
būtų narių -- dalininkų. Neabe
joju, kad tokiu centru turėtij 
tapti Chicagą. Tačiau bendrovės, 
veikla neturėti} rubežiuotis tik 
Chicaga. Ji savo veiklą turėtų 
išplėsti ir visuose didesniuose 
Amerikos miestuose, ypač tuose 
kur gyventų didesni skaičiai dali
ninkų.

Smulkiau apie prekybos sri
tis, bendrovės veiklą, aišku, laik
raščio rėmuose nėra galimybės 
išsiaiškinti. Tai galima būtų pa
daryti tik per susirinkimą.

Ligi šiol laiko niekam neband
žius panašios bendrovės orga
nizuoti, aš mėginu imtis pradi
nės--statistinės iniciatyvos. Bū
tent, kreipiuosi { visus lietuvius, 
kurie pritartų didžiulės lietuviš
kos prekybos bendrovės steigimo 
iniciatyvai, rašyti man laiškus 
su tokiais daviniais: Pavardė, ad
resas, ar pritariate idėjai, ko
kiu {našu galėtumėte prie tokios 
prekybos bendromis prisidėti. 
Tai pat neužmiršti savo pasta
bų bei pasiūlymų. Laiškus pra
šome siųsti šiuo adresu: Mr. 
B. Gražulis, 1323 Russell Rd., 
Cleveland 3, Ohio.

Žinoma, prašome negalvoti, 
kad jūsų pasiųstasis laiškas su 
Jnašo nurodymu jau jus teisiniai 
suriš. Ne, tai bus vien tik apy
tikris pagrindas orientacija, ar 
yra koks nors pagrindas bendro
vei kurti. Jeigu atsirastų nema
žas skaičius pritarėjų ir pakan
kamas kapitalas, tada, susitarus 
su chicagiečiais, būtų galima 
šaukti susirinkimas ir bendro
vę {kurti.

Tarp kitko, straipsnelio auto
rius nepramato sau toje bendro
vėje jokių vadovaujamų pareigų 
nes jis turi pakankamai darbo 
su savo {monėmis. Tačiau jis 
mielai prie tokios bendrovės pri
sidėtų ir kapitalu, ir patarimais 
(jeigu jų kas pageidautų).

P. S. Jeigu kuris iš lietuviškų 
laikraščių rastų savo skiltyse 
vietos, maloniai prašau ši mano 
straipsneli persispausdinti.

V. MOLOTOVAS, kaip pra
nešama iš Maskvos, esąs Krem
liaus ligoninėje, susirgęs širdies 
ligomis. Esą, j{ kasdien lankanti 
žmona, bet kokia jo sveikatos 
būklė, nepranešama.

ITALIJOS ministerių kabine
tas, vadovaujamas Fanfani, arti
miausiu laiku pasitrauksiąs. Jis 
siekiąs ateity eiti Į koaliciją su 
Įtariosiomis grupėmis, kad ga
lėtų pravesti daugiau socialinių 
reformų.

MORE FOR Y0UR SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

«« U I Mt

0/ ON SAVINGS DEPOSITS
I REMAINING 12 MONTHS.

J gB On depositi 
■flhl f the former

at the 71 convenient banks of

gr Ch4^Sr Cleveland 
Crust Company

s remaining less than 12 months, 
3% will be inereased to 314%.

When Money is a Mušt, Your Closest Friend is

Cleveland Crust
Ohio’s Largest Bank and Trust Company

Membet Federal Depovl Insurance Corporation



DIRVA
Nr. 14 1962 m. vasario 2 d.

KAS IR KUR?
• John Richardson, Jr., 
Laisvos Europos Komiteto 
pirmininkas, įsijungė j Ku- 
chel - Lipscomb Rezoliucijai 
Remti Komitetą. Komiteto 
vadovybei John Richardson 
rašo: ”Su malonumu įsijun
giu į Kuchel-Lipscomb Re
zoliucijai Remti Komitetą. 
Kaip jau jūs gerai žinote, 
aš pilnai remiu akciją Jung
tinėse Tautose už pravedi- 
mą laisvų rinkimų Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje; 
reikalauju sovietų visiško 
pasitraukimo iš tų kraštų ir 
sugrąžinimą Pabaltijo poli
tinių kalinių iš komunistų 
vergų stovyklų. Linkiu 
šiam komitetui geriausios 
sėkmės visuose darbuose”.
• Hartfordo, Conn. lietuviai 
N e p r iklausomybės šventę 
mini vasario 18 d., 2 vai. po 
pietų Lietuvių svetainėj — 
354 Park Avė. Minėjimo 
programoj prakalbos ir me
ninė dalis. Rengia ALT sky
rius ir kviečia visus lietu
vius dalyvauti.
• Dr. J. Maurukas, iš Ely- 
rijos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• Dr. V. Grybinas, iš St. 
Louis, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• Stepas Kęsgailą, iš Mont- 
realio, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

• Juozas Gaurilius, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

NEAKIVAIZDINIS 
LITUANISTIKOS 

DĖSTYMAS
Chicagoje veikiąs Peda

goginis Lituanistikos Insti
tutas, planuojąs neakivaiz
dinį (korespondencinį) li
tuanistikos dalykų dėstymą, 
praeitų metų gale yra pa
skelbęs lietuvių laikraš
čiuose studentų registraci
ją ir dėstysimų dalykų pro
gramos metmenis. Į tą skel
bimą pirmieji atsiliepė: Bi
rutė čaplikaitė - Kožicienė

Chicagos ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti 
PAULIAUS AUGIAUS grafikos darbų pomirtinės parodos atidaryme 
šeštadieni, vasario 3 d., 7 vai. vakare, Chicago Savings <S- Loan 
Association Meno Galerijoje, 6245 So. Mestern Avenue. Parodą 
rengia Lietuvių Dailės Institutas ir ji bus atidaryta iki kovo mėn. 
4 d.

Laisvosios Lietuvos Valstybės buv. KRAŠTO 
APSAUGOS MINISTRUI

Pulk. KOSTUI ŽUKUI,
sunkiu karo su lenkais metu nešusiam didelę atsa
komybę ne tik už Lietuvos kariuomenę, bet ir už 
visą krašto apsaugą, mirus, pagarbiai lenkiu galvą 
ties, deja, svetimoje žemėje supiltu Jo kapu 
ir reiškiu nuoširdžią, gilią užuojautą doriems Lie
tuvos kariams ir J O artimiesiems

Stasys Dirmantas

CHICAGOS LIETUVIŲ 
GYVENIMAS 
TELEVIZIJOJ

Lietuvos Generalinio kon
sulato tarpininkavimu, žy
mesnieji bei svarbesnieji 
lietuvių parengimai Chica
goje, gali pradėti rodytis 
televizijos kronikoje.

šie busimieji įvykiai jau 
pažadėti parodyti WGN-TV 
(Channel 9) žinių kroniko
je 10 vai. vakaro ir 11:45 
vai. ryto: ALIAS Chicagos 
skyriaus balius vasario 3, 
Drake viešbuty; Lietuvos 
Vyčių Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo banke
tas vasario 11 d., Sherman 
viešbuty; Chicagos Lietu
vių Tarybos Nepriklauso
mybės minėjimas vasario 
18, Maria Aukšt. Mokyklos 
Auditorijoj; Skautų Kaziu
ko Mugė kovo 4, Jaunimo 
Centre.

Kam teks vaizdus matyti, 
patartina parašyti padėkos 
laiškelius televizijos stočiai 
(WGN-TV, 2501 W. Brad- 
ley PI., Chicago). Jeigu bus 
iš lietuvių pakankamai at
siliepimų, bus galima lauk
ti stoties palankumo ir kitų 
didesnių lietuvių parengimų 
filmavimo ir rodymo teįe- 
vizijoj,,

(Illinois), Balys Grinius 
(Canada), J. Leščinskienė 
(Canada), Dalilė Polikaitie- 
nė-Valančiūtė (California), 
Aušrelė Skirmuntaitė (III.) 
ir Vytautas Zalatorius (II- 
linois).

Visi užsirašiusieji neaki
vaizdiniam dėstymui prita
ria ii- siūlo greičiau pradėti 
darbą. Kad šis planas būtų 
įgyvendintas kiek artimes
nėj ateity, reikėtų gerokai 
didesnio studentų skaičiaus. 
Tie, kurie galvoja neakivaiz
diniu būdu gilinti savo li- 
tuanistinias žinias bei įsigy
ti lituanistiniu dalykų dės
tytojo kvalifikacijas, bet 
dar nėra ligi šiol atsiliepę, 
prašomi greičiau tai pada
ryti. Rašyti šiuo adresu: 
Ped. Lituanistikos Institu
tas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago 36, III.

Grupė lietuvių veikėjų, dalyvavusių Detroito mero inauguracijos baliuje, kuriame buvo 7,000 svečių. 
Nuotraukoje iš kairės Michigan valstijos Moterų Sąjungos direktorė Ona Valatkienė, naujasis Detroito 
meras Jerome P. Cavahagh, Detroito Lietuvių Bendruomenės pirm. Vladas Pauža ir Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro ir ALKRKF apskr. pirmininkas Ralph J. Valatka. Baliuje lietuvius taip pat at
stovavo Wayne County Civil Service komisionierius Joseph G. Velosky, adv. Casey K. Ambrose su 
ponia, dr. Joseph Peters su ponia ir adv. P., Charles Peters su ponia.

Darbingas ir svarbus Lietuviii Bendruomenės 
Chicagos apygardos suvažiavimas

L. B. Chicagos apygardos 
suvažiavimą reikia skaityti 
pavykusiu.. Dalyvavo visų 
apygardai priklausančių 19- 
kos apylinkių atstovai, iš 
viso 108 asmenys. Pats su
sirinkimas vyko sklandžiai, 
darbingoje ir rimtoje nuo
taikoje. Suvažiavimas įvy
ko sausio 28 d. B. Pakšto 
svetainėje, Chicagoje,

Suvažiavimą atidarė L. 
B. Chicagos apygardos švie
timo reikalų vedėja B. Mi- 
niotaitė. Pirmininkavo: K. 
Drunga, A. Juškevičius, dr. 
J. Gliaudelis. Sekretoriavo 
— V. Žilinskas ir A. Gint- 
neris. Rezoliucijų komisiją 
sudarė: šantaras, A. Rei- 
vytis, Rauckinas, dr. A. Vir
bickas, V. Zalatorius.

S u v a ž i avimo dalyvius 
sveikino: L. Konsulas P. 
Daužvardis, Chicagos ALT 
skyriaus pirmininkas kun. 
A. Stašys, adv. R. Skipitis, 
ALT vykdomojo komiteto 
pirmininkas L. šimutis. Jis 
pakvietė visas centrines lie
tuvių organizacijas vienin
gai, sutartinai veikti, pasa
kė: "Vienai kuriai centrinei 
organizacijai sunegala v u s 
visada tas neigiamai atsi
liepia į kitą”. Kvietė bend- 
ruomenininkus imtis inicia
tyvos išjudinti ir įtraukti į 
kultūrinę veiklą ir ankstes- 
nėsės kartos ateivius lietu
vius. Jiems esą, taip pat 
rūpi lietuviškos kultūros 
reikalai ir jų širdys plaka 
nuoširdžia tėvynės meile.

L. B. Chicagos apygardos 
veiklos pranešimą padarė 
St. Šiaučiūnas. Iš praneši
mo paaiškėjo, kad apygar
dos vadovybės nariai su di
namiškos prigimties pirmi
ninku J. Jasaičiu priešaky, 
atliko daug ir svarbių užda
vinių. Būdinga, kad reikalo 
iššaukti, atliko visą eilę ir 
politinių uždavinių, kada 
pamatė, kad be jų niekas?! 
neatliks. Suorganizavo lie
tuvių eiseną ir dalyvavo 
pavergtų tautų protesto pa
rade. Dalyvavo pavergtų 
tautų komitete. Paruošė 
protesto laiškų tekstus, 
skirtus Brazilijos vyriausy
bei siekiančiai uždaryti Lie
tuvos atstovybę Brazilijoje. 
Dalyvavo miesto šaukia- 
muos tautybių pasitarimuo
se.

Sudarytas ir ateities dar
bų planas, štai svarbesnieji 
darbai. Atlikti visus tech
niškus pasiruošimo darbus, 
šią vasarą Chicagoje įvyks
tančiam kultūros kongre
sui. Sudaryti komitetą Tau

tinių šokių šventei rengti, 
įvykstančiai 1963 metais. 
Paruošiamieji darbai jau 
pradėti. Vyksta jau paruo
šiamieji darbai generali
niam Lietuvos konsului P. 
Daužvardžiui pagerbti. Da
lyvauti šia vasarą įvyks
tančioje Tarptautinėje pre
kybos ir pramonės parodo
je. Pasirūpinti patalpomis 
Pasaulio Lietuvių archyvui.

Kasos apyskaitą padarė 
Ig. Petrauskas, apygardos 
iždininkas. Susirin k i m a s 
apyskaitą priėmė.

Apygardos, apylinkių 
atstovų pranešimai

Pranešimus padarė 19- 
kos apylinkių atstovai. Vi
sur lietuviškos kultūros 
veikla gyva, nario mokes
čius tik maža dalis narių 
laiku sumoka. Visose apy
linkėse atžymimos tautinės 
ir valstybinės šventės. Dau
gelyje apylinkių veikia cho
rai, jaunimo kultūros sek
cijos, vaidintojų būreliai, 
lituanistinės šeštadieninės 
mokyklos. Gimnazijos vei
kia Chicagoje ir Ciceroje.

Stipriai apylinkės pasi
reiškė ir politinėje veikloje. 
Parašė ir pasiuntė 42 raš
tus, o East Chicagos apy
linkė ir 1500 laiškų kon- 
gresmanams ir senatoriams, 
kad paremtų Kuchel rezo
liuciją.

Visi apylinkių atstovai 
pranešimus darė raštu. Bet 
ir tai pranešimai ilgai už
sitęsė.

L. B. Chicagos Apygardos 
valdybos rinkiniai ir jų 

rezultatai
Paprastai, pagal Įstatus, 

apygardos valdybą renka
ma kas dveji metai. Šie rin
kimai buvo pravesti tik po 
metų laiko. Juos iššaukė 
susidariusios apylinkės, tad 
rinkimai ir buvo pravesti 
metais anksčiau.

į apygardos valdybą iš
rinkti: K. Drunga, S. Šiau
čiūnas, J. Vedegvs, B. Vit
kus, K. Kasakaitis, B. Nai
nys, P. Vėbra, D. Bielskus, 
dr A. Virbickas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Bružas, šantaras, 
Barzdukas

Laikas atitaisyti lietuvybei 
padarytą klaidą

Prelatas M. Krupavičius 
kvietė visus rimtai susirū
pinti lietuvybės reikalu ir 
pasiruošti į atkaklią, besą
lyginę kovą už gyvybinės 

svarbos tautinį reikalą. Pre
latas pasakė: Kovoti visu 
užsidegimu, kur nepakaks 
žodžio, imtis baslio. Sieki
me, kovokime ir laimėsime. 
Laikas atitaisyti lietuvybei 
daromą tokią didelę skriau
dą.

čia pat prelatas nurodė 
ir sociaologų instituciją, 
Amerikos valdžios uždavi
nių vykdytoją, siekiančią 
praturtinti Ameriką svetir 
mų kalbų mokėjimu, ši in
stitucija esą jau veikia pil
nu tempu. Yra išsiuntinėjtį
si užklausimo raštus tauti
nių grupių kultūrinėms in
stitucijom: bažnyčių klebo
nams, mokyklų vedėjams, 
radijo valandėlių vedėjams 
ir t.t. Užklausimai išsiųsti 
tikslu padėti tautinėms gru
pėms išlaikyti jų tautinę 
kalbą — Amerikos didelį 
kultūrinį turtą.

Prelato teigimu jau yra 
tautybių, pasinaudo jusi ų 
šia valdžios teikiama pa
slauga. Jau yra išgavę ap
mokamus valdžios pinigais 
mokytojus tautiniai kalbai 
dėstyti viešose mokyklose, 
kur yra jau susidaręs pa
kankamas mokinių skai
čius.

Minimos institucijos ad
resas: Language Resources 
Project, 111 West 57 Str., 
Room 1520, Neiv York 19,
N. Y.

Prelato teigimu ir suges
tija, turėtų visos lietuvių 
organizacijos ir net paskiri 
intelektualai, kuriems tik
rai rūpi lietuvybės reikalas, 
pasirūpinti gauti tokias už
klausimų blankas. Prelato 
mintims ir sugestijoms visi 
entuziastingai pritarė ilgai 
besitęsiančiu plojimu, jo 
mintį papildė dar keli kiti 
kalbėtojai, su pirmininkau
jančiu K. Drunga priešaky
je.

Mok. Gulbinskas kalbėjo 
Vasario šešioliktos gimna
zijos išlaikymo reikalu, pra
šė stipriau aukomis parem
ti gimnazijos išlaikymą. 
Kvietė bendruomenininkus 
įsipareigoti mokėti po vieną 
dolerį kasmet ir tą dolerį 
mokėti drauge su bendruo
menei mokamu nario mo
kesčiu.

Paskutinis žodį tarė J.

VISI SUTINKA:
geriausia pirkti ten, kur gali matyti pačius daiktus, netik 
jų paveikslus. Televizijos, radijai, patefonai, vokiški radijo 
--stereo patefonai -- dešimtimis pas Gradinską, 2512 W. 
47th Str., Chicago, III.; FR 6-1998.

E. CHICAGO

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės metinis narių susirin
kimas Įvyko sausio 21 d. 5 vaL 
vakare Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos patalpose Harbor, In
diana.

Susirinkimą atidarė apylinkės 
pirmininkas Kazimieras Valeika, 
pakvietęs A. L. Bendruomenės 
pirmininką J. Jasaiti tarti žodi. 
Jis savo tartame žodyje pasi
džiaugė East Chicagos apylinkės 
valdybos gražia veikla ir darnų 
sugyvenimu, kviesdamas visus 
vieningai jungtis 1 lietuvybės iš
laikymą.

Susirinkimui pirmininkavo 
Zigmas Moliejus, sekretoriavo 
Kazimieras Domarkas. Apylin
kės valdybos vienerių metų veikla 
pranešimą padarė pirmininkas 
Kazimieras Valeika.

Valdyba savo metu veiklos bė
gyje gyvai reiškėsi šiose srity
se: Lietuvybės išlaikymo — kul
tūriniame bare, kaip Vasario 16 
Gimnazijos rėmimas aukomis, 
minėjimų - parengimų rengimas, 
meno darbų parodos surengimas.

Lietuvos laisvinimo darbuose: 
Genocido parodos surengimas, 
protesto rezoliucijų, laiškų bei 
telegramų rašymas Amerikos 
valdžios pareigūnams ir Brazi
lijos prezidentui, primenant 
jiems Lietuvos bylą.

Bendruomenės organizaci
niame gyvenime buvo sėkmingai 
pravesti A. L. B. Tarybos rin
kimai, kuriuose dalyvavo 119 as
menų.

Revizijos komisijos patikrini
mo aktą perskaitė Antanas Stei- 
kūnas, kuriame buvo konstatuo
jama, kad apylinkės valdyba per 
savo metų veiklą turėjo pajamų 
2516.50 dol. ir išlaidų 2435.45 
dol. Kasos knyga vedama tvar
kingai, visi Jrašai pateisinami 
sąskaitomis, apylinkės valdy
bos veikla tenka tik pasidžiaugti 
ir siūlo patiektas susirinkimui 
apyskaitas priimti, kurios buvo 
priimtos be jokių pastabi).

Po to sekė naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai,A- 
pylinkės valdybą sudaro: Kazi
mieras Valeika -- pirmininkas, 
Kazimieras Domarkas -- vice
pirmininkas, Juozas Bagdans- 
kis sekretorius, Vytautas Aukš
tuolis -- kasininkas, Tadas Meč- 
kauskas - kultūros reikalams ir 
kandidatai: Antanas Rimkus ir 
Kazimieras Pocius.

Revizijos komisija: Antanas 
Čiakas, Antanas Steikūnas ir R. 
Nemickas. Atstovai Į Chicagos 
apygardos suvažiavimą: Juozas 
Bagdanskis, Antanas Juodvalkis, 
Kazimieras Pocius, Kazimieras 
Valeika ir R. Nemickas.

East Chicagos apylinkės buvu
sioji valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems UŽ nuoširdų bendradar
biavimą, paramą ir talką, o ypa
tingai nuoširdi padėka Vasario 1C 
Gimnazijos būrelių vadovams: 
Antanui Steikūnui, Juozui Bag- 
danskiui, Jonui Mikeliūnui ir Izi
doriui Valančiui, kurie per eilę 
metų šitame darbe nuoširdžiai 
dirba, o taip pat visiems rė
mėjams, kurių visų išvardinti š| 
kartą negalėjome.

Vasario 16 Gimnazijai remti 
East Chicagos apylinkėje veikia 
4 būreliai su 43 rėmėjais, ku
rie suaukojo 502.00 dol.

PAKENE

Jasaitis, L. B. valdybos pir
mininkas. Jis pasidžiaugė 
skaitlingų narių dalyvavi
mu suvažiavime, pasveiki
no suvažiavusius ir priminė 
kai kuriuos ateities darbų 
planus.

Darbingas ir sėkmingai 
suvažiavimas buvo užbaig
tas Tautos himnu. Z. J.
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