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KA EKONOMISTAI SAKO
APIE 1959 METUS
Statyba didėsianti, pliene gamyba kils, bet bijomasi strei
ko. — Pagaminama 600,000 automobilių per mėnesį, bet
ir baiminamasi, kad tokios gamybos negalės išlaikyti. —
Vartotojai pirks daugiau prekių, ginklavimosi išlaidos
didės, į gamybą bus įliejama daugiau kapitalo. — Pragy
venimo lygis kils. — Bedarbiai ir 1959 bus sunki proble
ma. — Užsienio prekių konkurencijos pavojai.

Ekonomistai sutinka, kad
1959 metai bus geresni, ne
gu praėjusieji, bet jų nuo
monės skiriasi dėl ūkinio
atsigavimo ir augimo grei
čio. Vieni numato sparčiai
ir pastoviai vykstantį eko
nominį aktyvumą, antrieji
tik pabaigą krizės ir įžan
gą i 1960 metų gerbūvį.
Svarbiųjų ūkio faktorių
veiklos stiprumas nustatys
naujųjų metų ekonominę
padėtį.
Statyba, kertinis akmuo
ekonomijai, yra teigiamoje
eigoje. Gyvenamųjų namų
skaičius sieks 1.1 milijono
vienetų, maždaug praeitų
metų lygyje. Kelių, mokyk
lų, laboratorijų ir tyrinėji
mo pastatų statyba bus 6%
— 8% aukštesnė.
85 milijonai plieno tonų
pagaminta 1958, gi 110 mi
lijonų tonų žada naujieji
metai, kurių pirmoji pusė
yra ypatingai palanki ga
mybai. Viduryje metų dar
bininkų sutarties pasirašy
mas su bendrovėmis vertas
didelio dėmesio. Streikas
gali atidaryti baigiančias
gyti ekonomines žaizdas.
Unijų pasitenkinimas 1958
m. automobilių darbininkų
gauta porcija (maždaug 7
centai pakėlimo į valandą
per kiekvienus tris metus)
žada taiką plieno pramonė
je. Didesni atlyginimai bus
labai sunku iš bendrovių iš
siderėti, nes užsienio kon
kurencija vargiai leis plieno
kainas kelti be nustojimo
tam tikro, dalies rinkų.
šiuo metu automobiliai
yra gaminami pilnu tempu
— 600,000 vienetų į mėne
sį, tačiau didieji optimistai
vargiai tikisi, kad virš 7
milijonų 1959 metų mode
lių būtų parduota. Tolimes
nė gamyba bus reguliuoja
ma rinkos paklausos, kurios
dydis net Detroito pramo
ninkams dar nėra aiškus.
K o n s e rvatyvus spėjimas
yra 5.3 milijono automobi-
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lių, 1 milijonas daugiau,
negu praeitais metais, bet
Detroitas laukia ir tikisi ge
resnių rezultatų, nes šis
skaičius yra žemesnis, ne
gu 1955, 1956 ir 1957 m.
Gerėjantis ūkinis klimatas
ir augantis vartotojų pasi
tikėjimas ateitimi yra tei
giamos pusės. Europos im
portas ir numatomi mažes
nieji General Motors, For
do ir Chryslerio 1960 me
tams automobiliai tamsina
laukiamas rinkos perspek
tyvas.
Krizės mietu vykusi pre
kių inventorių likvidacija
jau sustojo. Inventoriai jau
papildomi iš pakilusios ga
mybos, kurios dabartinis
lygis yra 141 vienetas, o
metų bėgyje pašoks iki 147,
viršydamas 1957 metų va
sario mėnesio rekordinį
aukštį — 146 vienetus.
Praeitų metų balandžio
mėn. gamybos rodiklis bu
vo 126. Centrinis bankas,
paėmęs 1947-1949 metus
kaip pagrindą ir davęs 100
vienetų, paskelbia gamybos
aukštį kiekvieną mėnesį, ly-'
gindamas su 100.
Vartotojų pirkimai, fede
ralinės valdžios ir korpora
cijų išlaidos padidės, bet ne
visi trys rekordiniai. Var
totojai prekėms ir patarna
vimams išleis apie $310 bi
lijonų, prieš $290 bilijonų
pernai. Ginklavimosi ir už
sieniui parama pakils $2 bi
lijonais. Korporacijų inves
tavimai į gamybos priemo
nes (fabrikus bei jų įrengi
mus) siek $34 bilijonus, ly
ginant su $30 bil. 1958 m.
ir $37 bilijonais 1957 m.
Pragyvenimo lygis nežy-?
miai pakils — nuo dabar
tinio 123.9 iki 125.1 viene
to. Tai rodo, kad prekių ir
patarnavimų kainos pakils,
bet mažiau, negu praeityje.
Didesnis kilmas bus jau pa-

tarnavmų srityje, tuo tar
pu maisto kainos rodo ma
žėjimo kryptį, o dalis pre*
kių kainų laikysis stabiliza
cijos linijos.
Pragyvenimo lygiui ma
žai kylant, nežymiai pa
augs savaitinis darbininko
uždarbio vidurkis. Kainų ir
atlyginimų augimo stipru
mui didelę įtaką turės nau
joji plieno darbininkų ir
darbdavių sutartis.
Bedarbiai bus aktualiau
sia ekonominė problema,
kuri spręsis sunkiai. Dabar
tinis nedirbančiųjų skai
čius, dar paaugęs sausio ir
vasario mėnesiais virš 4 mi
lijonų, reikalaus laiko ir di
desnio ekonominės ekspan
sijos laipsnio, negu artima
ateitis žada. Prie numato
mos šių metų gamybos dy
džio ir jos reikalavimų, da
lis darbininkų negrįš į fab
rikus, jų turėti darbai .pra
puolė.
Automatinės mašinos ir
pakilęs darbininko gamybi
nis pajėgumas keičia eko
nomijos veidą — mažiau
dirbančiųjų pramonėje, dau
giau patarnavimų, finansų
‘bei prekybos srityse.
...Buvęs. prezidentu ekono
minis patarėjas G. Hauge
teigia, kad šiandienis dar
bininkų perėjimas iš gamy
bos į patarnavimų sritis pri
lygsta 19 šimtmečio dirban
čiųjų persikėlimui iš ūkio
darbų į fabrikus. Darbo ne
tekęs produkcijos darbinin
kas netampa bedarbiu am
žinai; nauji darbai atsiran
da augančiose patarnavimų,
valdžios, auklėjimo, finan
sų bei prekybos srityse, bet
įsijungimas į šias darbo sri
tis yra lėtas procesas.

(Nukelta į 7 psl.)
NELINKSMAS Iš
KOLUMBIJOS Į
LIETUVĄ GRĮŽUSIŲ
LIKIMAS

Prieš kiek laiko iš Ko
lumbijos į Lietuvą išvyko
Stonys su žmona ir vien
gungis Radzevičius. Kaip
jie per Vilniaus radiją pa
sigyrė, buvę ”gerai priim
ti”.
Vėliau, gautomis iš Lie
tuvos žiniomis, Stonienė

Inž. Eugenijus Bartkus, ALT Sąjungos pirmininkas, nuo šių metų
sausio d. per
ėmė Meissner Engineers, Ine. Chicagoje, vyriausiojo inžinieriaus pareigas ir tampa
tiesioginiu 170 vyrų viršininku. E. Bartkus inžineriją studijavo Kauno ir Darmstadt
universitetuose,
baigė Chicagos Illinois Institute of Technologv ir turi Bachelor
of Science ir Master of Science in Civil Engineeriag laipsnius. Į Meissner Engineers
bendrovę jis įstojo 1951 metais. Bendrovės viceprezidentas Robert C. Meissner, pra
nešdamas apie šį paskyrimą, pasakė: ”Nuo to laiko, kai p. Bartkus įstojo į mūsų ben
drovę, mes turėjom pačius geriausius metus ir džiaugiamės variausiojo inžinieriaus
vetoje turėdami tokios asmenybės žmogų”.
Dirvos nuotrauka.

ALT S-gos pirm.-inž. Eu
genijus Bartkus, gruodžio
13 d. atvykęs į Rytų Apy
gardos steigimo aktą, New
Yorke praleido keletą dienų
ir tarėsi su vietos taut. or
ganizacijų atstovais. Pir:
masis jo vizitas buvo nusipelnusiam Tautinės Sąjun
gos darbuotojui Juozui Girikui, kuris šiuo metu yra su
negalavęs ir iš aktyvaus vi
suomeninio darbo pasitrau
kęs, bet lietuviško gyveni
mo judėjimą gyvai tebesekąs ir teberemiąs.
Šio vizito metu radau se
nąjį ir jaunąjį mūsų veikė
jus nuoširdžiai besidalijan
čius mintimis. Juozas Gin
kus, turėdamas ilgų metų

mirė, nes ji viduriuose, po
operacijos, nešiojo gydyto
jo įstatytą aparatą, kuriam
sugedus, naujo tėvynėje ne
galėjo gauti. Stonys, nusi
vylęs ’geru” tarybiniu gy
venimu, pasikorė.
Radzevičius, su maža al
gele, Vilniuje tebetarnau
jąs.
Vilnietis Mackonis, su
gausia šeima iš Kolumbijos
grįžęs į Vilnių, yra labai
apsivylęs, nes vaikams ne
užtenka duonos ir tenka po
miestą ”besprizornikauti”.
L.

Kairėje: Prieš šventes įvy
kusiame Vilties draugijos
valdybos posėdyje buvo pla
čiai diskutuojama Dirvos
spausdinimo naujoji techni
ka. Nuotraukoje (iš kairės)
J. P. Palukaitis, B. Gaidžįūnas, J. Paplėnas, J. Bačiūnas, Ė. Bartkus ir V. Orintas.
Dirvos nuotrauka.

E. čEKIENe

organizacinį patyrimą, dės
tė savo planus, kurių pats
dar nesuspėjo įgyvendinti
ir teikė jaunąjam patarimu.
—■ Ar amžiaus skirtumas
nedaro jums kliūčių besita
riant dėl darbo metodų? -rpaklausiau abu atstovus.
— Mes jaučiamės ir esam
idėjiškai pakankamai stip
rūs, tad ir metodai, būdami
tik priemonė, nekelia jokių
sunkumų, siekiant apjungti
bendram darbui visas tau
tines jėgas, nežiūrint am
žiaus. Skirtingas amžius ne
tik darbo netrukdo, bet da
ro jį našesnį, nes senieji
duoda savo patyrimą, o jau
nieji — energiją.
— Kokie šiuo metu ALT
S-gos centro vadovybės
svarbiausi darbai bei arti
miausi planai? — kreipiau
si į pirm. Eug. Bartkų.
— Man teko garbinga
pareiga centro valdybos
vardu dalyvauti Rytų Apy
gardos steigime ir būti liu
dininku, kad pavasarį Tau
tiniame Kongrese pasireiš
kusi veiklos aktyvininy)
dvasia reiškiasi ir praktiko
je ir įsitikinti, jog mūsų
veikėjai nesitenkina retori
ka ir rezoliucijomis; jie ne
vengia realaus darbo ir kon
krečios aukos.
Antras neeilinis S-gos
darbas, į kurį šiuo metu nu
kreiptas mūsų dėmesys, tai
ateinantį pavasarį ruošia
mas seimas S-gos 10 metų
veiklos sukakčiai paminėti.
Jam surengti teks pašvęsti
daug laiko, energijos ir su
kelti lėšų. Tačiau dėl to de
juoti netenka, nes mūsų na

riuose gerų norų, ryžto ir
aukos nestinga, o taip pat
netrūksta jiems, tiek se
niesiems, tiek ir jaunie
siems, organizacinių gabu
mų, kurių dėka. kiekvienas
pradėtas darbas dirbamas
kantriai, ištvermingai ir
planingai.
Taip pat vienas iš dabar
tinių S-gos rūpesčių yra
tautinės spaudos stiprini
mas. Didelė padėka priklau
so visiems tautinės minties
žmonėms, kurių pastango
mis sėkmingai ir su kaupu
baigtas Vilties skelbtas
20,000 dol. vajus. Verta
betgi įsidėmėti, kad spau
dos stiprinimas tuo dar ne
sibaigė. Toje srityje turė
sime dar gerokai pasispaus
ti.

(Nukelta į 7 psl.)

PASAULY
• Prezidentas Eisenhoweris paskelbė atsišaukimą,
kuriuo Aliaska tampa 49tąja Amerikos valstybe.
• Amerikos dirbtinis že
mės palydovas Atlas ore iš
silaikys 20 dienų ilgiau ne
gu buvo numatyta. Bateri
jai išsekus nutruks su juo
ryšiai. Jis sveria 4 tonus.
• Prezidentas Eisenhoweris specialia proklamacija
kviečia visus amerikiečius
paminėti iškilmingai Abra
omo Lincolno 150 metų gi
mimo sukaktį, vasario 12 d.
Šie metai skelbiami Lincob
no metais.
• Amerikos astronomai
tvirtina, kad pavyko, nusta
tyti, jog Marse yra egzis
tuojančios organinės me
džiagos.
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PO KETURIASDEŠIMT TREJŲ

METU
BALYS GAIDŽIŪNAS
Keturiasdešimt trejus
metus Dirvos naudota spau
sdinimo technika nuo šio
numerio pakeista. Ir Dirva
j skaitytojus jau išeina skir
tingos išvaizdos, kiek kito
kio dydžio, su daugeliu lie
tuviškąjį gyvenimą vaiz
duojančių nuotraukų. Ji iš
eina daug daugiau prie lie
tuviškojo gyvenimo prisi-.
taikiusi ir tvirtai pasiryžu
si dar daugiau lietuviška
jam gyvenimui patarnauti.
Ji išeina tikėdama, kad de
damos pastangos pasitvir
tins, platesnį ir gilesnį lie
tuviškąjį barą užimdama ir
daugiau skaitytojų susi
lauks.
Visa tai, kas šiandien jau
įvykdyta ir mes galim pra
dėti tą naują darbą, įvyko
tik Vilties Draugijos narių
— Dirvos leidėjo sutelkti
nėmis pastangomis.
Vilties Draugija tam dar
bui iš anksto ruošė planus,
telkė kapitalą, ir pradėjusi
beveik iš nieko, šiandien
jau yra labai rimta lietu
viškosios spaudos leidimo
institucija. Ji Clevelande
turi savo gerai sutvarkytus
namus, naują spaustuvę,
dabar dukart per savaitę
leidžiamą Dirvą. Jei ir to
liau bus nė kiek nemažė
jantis, o dar ir augantis dė
mesys Vilties Draugjai, jei
dar sutelktinėmis jėgomis
kiek pasispausimet mes
pilnai galėsime ir dar dau
giau padaryti.
Dirvos redakcijoj ir ad
ministracijoj dirbantieji dė
jo visas pastangas, kad jau
pirmasis naujos spaudos
numeris būtų visais požiū
riais geras. Bet tą darbą at
liekant teko susidurti su vi
sa eile kliūčių, kurių iš kar
to mums nepasisekė nuga
lėti, bet kurias nugalėsime
palaipsniui. Nors jau pir
mąjį numerį leidžiame nau
jąja spaudos technika, bet
mes dar neturime visų rei
kalingų priemonių. Tiesa,
jos buvo laiku užsakytos,
bet dėl gausių švenčių už
sakymų pildymas labai vė
luoja ir mūsų normalų dar
bą trugdo.
Mes labai norėjome pir
mąjį numerį išleisti net
dviem spalvom, nes mūsų
turimos priemonės leidžia
tai padaryti. Vienok, užsa
kymų uždelsimas ir visų
baigiamųjų pasiru ošimo
darbų susigrūdimas, visus
tuos norus atidėjo ateičiai.
Taip pat mes norėjome duo
ti kiek suglaustesnį šriftą,
bet ir tai galėsime padaryti
tik po kelių numerių.

Pagaliau, mes labai norė
jome, kad pirmasis numeris
hutų visapusiškai geras.
Bet pastaruoju laiku visi
prie Dirvos dirbantieji tiek
buvom trugdomi visokių
persitvarkymo rūpesčių ir
darbu, kad pirmąjį numerį
Leko labai paskubomis leisti
ir todėl kai kas išėjo ne taip,
kaip norėjome. Bet diena po
dienos mes įeisime į norma
lią darbo tvarką, priprasi
me prie naujos spaudos rei
kalavimų, geriau pažinsime
naujas mašinas ir jas pilnai
pajungsim geram darbui.
Dabartiniam Dirvos, leidi
mui, be gerų rašinių, mums
būtinai reikia ir daug, lie
tuviškąjį gyvenimą vaiz
duojančių nuotraukų. Tat,
mes vėl pakartotinai krei
piamės į fotografus ir visus
mūsų bendradarbius bei bi
čiulius nedelsiant patalkin
ti. Mes kreipiamės ir į visus
skaitytojus, kurie tik turi
te įdomesnių nuotraukų,
kad jas mums atsiųstumėt.
Techniškai tinkamas mes
panaudosim laikraščiui ir
po to- grąžinsime savinin
kams. Ypač mums reikia
nuotraukų iš visų svarbes
niųjų lietuvių gyvenimo
įvykių, kurie kas savaitę lie
tuvių kolonijose vyksta, ku
rie būna fotografuojami,
bet tų fotografijų mažai
kas mato.
Reikalingos nuotraukos ir
iš Tėvynės. Tiesa, jų skel
bimas viešumai ne visada
tikslingas, bet yra gi ir to
kių, kurios niekam nepavo
jingos. Jų ir laukiame, nes
įvairiais kanalais skaityto
jai jų gauna, retkarčiais ir
mums atsiunčia.
Pradėję naują spaudos
barą mes tikime, kaip ir
ankstyvesniais metais, kad
iš savo bendradarbių, talki
ninku ir skaitytojų susi
lauksime visokeriopos tal
kos. Tik didelėje talkoje
mes galime išlaikyti lietu
viškąją spaudą ir ją gerin
ti. O kad ją reikia išlaikyti
ir gerinti, dviejų nuomonių
nebuvo ir nebus. Ji buvo
praeity, ji yra dabar, ji bus
ir ateity pats patikimiau
sias lietuvybės išlaikymo
šauklys ii’ sargybinis.

• žurnalistų S-gos Chicagos
skyrius, įsisteigęs prieš ke
lias savaites, jau gavo ke
liolika naujų įstojimo pa
reiškimų. Sausio mėn. nu
matomas (visuotinis narių
susirinkimas.

P.L.B. Seimo Organizacinio
Komiteto baigiamasis žodis
23. Seimo Vadovo redak
Jakubėnui, B. Markaičiui, J.
toriui
P. Jurkui ir Vadovo
Žilevičiui;
11. Solistams: J. Krišto- sveikinimų rinkėjui V. Žu
laitytei, Aid. Stempužienei, kauskui ;
24. Seimo registracijos
Al. Braziui, V. šalnai, J.
vadovui A. Maceikai ir jo
Žukui;
12. Dailininkui V. K. Jo talkininkėms;
25. Kun. Draugeliui, "įrenynui už dovanai sukurtą
PLB Seimo ženklelio pro kordavusiam” seimo posė
džius, koncertus, banketą,
jektą;
parodų
atidarymą;
13. Komiteto, ryšininkams
26.
Finansų
komisijai;
su JV aukštosiomis įstaigo
jos
bendradarbiams
bei tal
mis ir pareigūnais: M. Kikininkams,
pirmiausia
šim
žytei, V. Barčiauskui, A.
tininkams:
Ig.
Budreckiui,
Varnui, dr. P. Vileišiui;
14. Meno parodos komisi C. S. Cheledenui, Detroito
jai, jos talkininkams ir pa LB Valdybai, kun. J. A. Ka
rodos dalyviams — meni raliui, Kearny Liet. Katali
kų Bendruomenės Centrui,
ninkams ;
15. Riverside muziejaus J. Pakniui, J. Stukui, kleb.
Leo Voisiekauskui; visiems
vadovybei;
16. Knygos parodos ko kitiems aukotojams, ypač
misijai ir jos talkininkams; monsignorams, kleboną m s
17. Sporto šventės orga ir kunigams, gausiai parėnizatoriams ir vykdyto musiems finansų organiza
vimą ; taip pat ALIAS Cen
jams ;
18. Koncertų komisijoms, tro Valdybai, Bostono, Chi
jų bendradarbiams ir talki cagos, Philadelphijos ALI
AS skyrių valdyboms ir vi
ninkams ;
19. Banketo komisijai, siems mieliesiems tautilejos bendradarbiams ir tal čiams, savo aukomis suda
riusiems pagrindą komiteto
kininkams ;
20. Koncerto ir banketo darbams;
27. Komiteto Iždo Prie
bilietų platintojams;
žiūros
Komisijai, skatinu
21. Informacijų komisi
siai
komiteto
taupumą;
jai, jos bendradarbiams,
laikraščių bei žurnalų re 28. Visiems tiems tūkstan
daktoriams, lietuvių radijo čiams čia neįmanomų sumi
valandėlių vadovams;
nėti jaunų ir senų lietuvių,
22. "Lietuva Okupacijo savo lietuvišku solidarumu
je” bendradarbiams: J. lengvinusiems komiteto vei
Aisčiui, J. Audėnui, dr. S. kimą ir prisidėjusiems prie
Bačkiui, A. Rimvydui, dr. komiteto sumanymų vykdy
A. Trimakui; seimo refe mo bei jo pastangų pasi
rentams: S. Barzdukui ir sekimo, — taigi VISIEMS
1. Lietuvos atstovui Wa- V. Meiliui;
lietuviškas Ačiū.
shingtone min. J. Rajeckui-;
2. Amerikos, Argentinos,
Australijos, Austrijos, Bel
IR AMERIKINĖS
gijos, Brazilijos, Britanijos, LIETUVIŠKOS
Danijos, Italijos, Kanados,
Kolumbijos, P r a n cūzijos, NUOTAIKOS, (VYKIUS STEBINT
Švedijos, Šveicarijos, Urug
vajaus, Venezuelos, Vokie
Pirmosios žinios apie Va rio) pranešimų, bet ir savo
tijos, Zelandijos LB valdy tikano savotiškus manevrus specialiųjų koresponde n t ų
boms ir jų bendradarbiams; ir elgesį Lietuvos pasiunti skubiai paruoštų gana išsa
3. Chicagos, Connecticut, nybės prie šv. Sosto atžvil mių straipsnių. Amerikiniai
New Jersey, New Yorko LB giu šį kontinentą pasiekė laikraščiai pabrėžė faktą,
apygardų valdyboms ir tarp Kalėdų ir Naujųjų Me jog min. St. Girdvainis ne
Amsterdamo, B a 1 timorės, tų. Reikia stebėtis, kokiu buvo pakviestas dalyvauti
Bostono, Brocktono, Brook- greitumu toji nelemtoji Kalėdų nakties šv. Mišiose,
lyno, Buffalo, Cypress Hill, naujiena plito lietuvių tar kurias diplomatiniam kor
Cleveland 1 ir 2, Columbus, pe, iššaukdama gyvą susi pusui laikė Jonas XXIII. At
Detroito, Elizabetho, Great domėjimą, jaudinimąsi, o rodo, kad Lietuvos ir Len
Necko, Hartfordo, Jersey neretai ir nesivaržymą su kijos ministerių ignoravi
City, Kearny, Kenosha, žodžiais, kurie, be abejo, bu mas prasidėjo nuo naujųjų
Lawrence, Los Angeles, vo staigaus įsijausminimo kardinolų įvesdinimo cere
Manhattano, Maspetho, Mil- sukelti, ir kurių čia nebede- monijų.
waukee, New Haveno, Oma- rėtų kartoti.
Ta pati amerikinė spau
hos, Patersono, PhiladelphiPats įvykis labai gyvai da teigia, kad tuoj Vatikajos, Ridgevvoodo, Rocheste- buvo pastebėtas didžiosios nant pasipylė telegramos ir
rio, Stamfordo, St. Catha- amerikinės spaudos, kurios laiškai iš pasipiktinusių lie
rine. St. Louis, Waterburio, puslapiuose teko pastebėti tuviu katalikų egzilų, bet
Waukegano, White Plains, ne vien tik oficialių telegra bent iki gruodžio 29 d. Val
Winnepego, Worcesterio LB mų agentūrų (pav. Reute- stybės Sekretorius kard.
apylinkių valdyboms ir jų
Domenico Tardini nesiteikė
bendradarbiams;
duoti nė vieno atsakymo.
4. Lietuvos Laisvės Ko
Dar vienas dalykas, kurį
PASAULYJE
mitetui, jo pirmininkui ir
pabrėžia amerikinė spauda,
reikalų vedėjai;
yra
tai, jog lietuviai už tą
• Prezidentas Eisenhowe5. J. E. vysk. V. Padols- ris padėkojo telegrama Vo- visą gali būti dėkingi lenkų
kiui, kleb. J. Gurinskui, rošilovui ir Chruščiovui už kard. Vyšinskiui, kuris, esą,
kleb. P. Ragažinskui, kleb. sveikinimą, išreikšd amas vargo ištisas savaites, kol
A. Kazlauskui, kun. K. Bal viltį, kad jų sveikinime nu įtikino naująjį popiežių im
čiui, msgr. P. Jurui, šv. rodytas pageidavimas tai tis tokios akcijos prieš lais
Patricko katedros šeiminin kos bus taikomas ir spren vuosius Lietuvos ir Lenki
kams ;
džiant Berlyno padėtį. So jos pasiuntinius.
6. Gerb. senatoriui Pres- vietų pareigūnai savo svei
Įdomu ir tai, kad Vyšinscott Bush;
kis
būdamas Romoje, sąmo
kinime pareiškė viltį, kad
7. "Čiurlionio” bei "Dai vaidinamasis "šaltasis ka ningai vengė sueiti į bet
navos” ansamblių ir "Pir ras” bus baigtas ir kad kūrinos ryšius su lenkų eg
zilų sluoksniais ir pasisten
myn” bei "Varpo” chorų įtampos bus sušvelnintos.
gė, kad Romoje veikianti
dalyviams ii’ vadovams;
8. Dirigentams St. Gaile• Lenkijos ūkininkai atei lenkų kunigų kolegija pa
vičiui, Alf. Mikulskiui, Stp. ty turės pristatyti mažiau keistų savąją vadovybę, ku
Sodeikai, Kz. Steponavičiui; mėsos valdžiai. Taip pat ri buvo sudaryta iš išeivijos
9. Kamerinio koncerto jiems bus mokama nuo 17 lenkų dvasiškių. Toji semi
vykdytojams: Andriui Kup iki 36 G daugiau už kiau narija dabar bus Vyšinskio
revičiui ir Izidoriui bei Vy les, galvijus ir avis, šis nu žinioje ir ją jis finansuos iš
teniui Vasyliūnams;
tarimas padarytas norint Bostone ir Los Angeles kar
10. Muzikams-kompozito- skatinti ūkininkus daugiau dinolų gautų aukų (pirmo
riams: V. K. Banaičiui, B. parduoti mėsos laisvoje rin jo auka, berods $25,000 ir
Budriūnui, J. Gaideliui, VI. koje.
antrojo $100,000). šiandien

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo pirmoji
sesija ir jos metu vykę mū
sų tautinės kultūros bei re
liginės manifestacijos —
koncertai, parodos, iškil
mingos pamaldos ir kt. —
jau yra praeitis. Kaip kas
tuo ar kitu atžvilgiu visa
tai bevertintų, niekas ne
gali tačiau paneigti, kad tai
buvo didelis indėlis mūsų
tautinės sąmonės budrumui
palaikyti ir mūsų tautinės
dvasios polėkiams sustip
rinti.
Visa tai galėjo įvykti tik
laisvųjų lietuvių tautinio
solidarumo ir meilės Lietu
vai dėka. Organizacinis ko
mitetas būtų buvęs bejėgis,
jei jo sumanymų ir pastan
gų nebūtų rėmusi bendruo
menė, pradedant Amerikos
ir Kanados LB centrais ir
baigiant visų kraštų — pir
miausia Amerikos ir Kana
dos — lietuviais. Bendromis
visų jėgomis buvo pademon
struotas tautinis bendruo
menės pajėgumas bei svo
ris.
Savo darbą ir buvimą
baigdamas, organizac i n i s
komitetas su gilia pagarba
ir tautiniu pasididžiavimu
atžymi šią mūsų tautinio
solidarumo bendruomeninę
talką ir jos gražius rezulta
tus.
Už visokeriopą paramą ir
bendradarbiavimą organiza
cinis komitetas reiškia savo
viešą padėką:
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LAIŠKAI
PRIDEDU IR
MAGARYČIŲ...

Pratęsiant laikraščio pre
numeratą pridedu kiek ir
"magaryčių”, nes DIRVA
mane lankė reguliariai ir
niekuo neapvylė. Manyčiau,
kad ir kiti jos mieli skaity
tojai neturėtų pagailėti ati
tinkamo priedo Dirvos ge
rinimo fondui padidinti. Te
gu tos aukos būna ir mažos,
bet visuotinos, kaip ir su
burtos jėgos dideliam dar
bui nugalėti, žinoma, būtų
gražiausiai padaryta, jei
mes, kiekvienas jos skaity
tojas, surastume iš savo
tarpo draugų ar pažįstamų,
bent po vieną, kurie įsi
jungtu į bendrą Dirvos
skaitytojų šeimą.
Nenorėčiau apseiti ir pa
čiai Dirvai be linkėjimų. Ir
šiais metais tegu ji tokiuo
pat dažnumu mus lanko,, nes
ir taip jau jai lieka nemažą
nebaigtų iš pereitų metų
darbų, kurie gyvai šaukiasi
užbaigiami. Tegu ji per
šiuos metus daugiau sustip
rėja ir susiranda ją visoke
riopų būdu remiančių talki
ninkų bei bendradarbių.
Neišleisti iš akių mūsų
brangaus tautos žiedo jau
nimo, nes jis jau dabar tu
ri būti paruoštas ir įstaty
tas eiti tomis pačiomis lie
tuviškomis pėdomis. Per vi
sokius susibūrimus, ruošia
mas pramogas ir spaudą
skatinti prie bendro tauti
nio darbo prisidėti ir ieško
ti visais kitokiais būdais
įsigyti jų simpatijų ir ne
leisti nukripti į svetimų die
vų garbinimą.
Pagaliau p. Redaktoriui
ir jo visam štabui linkiu
derlingų DIRVOS metų.
Juozas Bubelis, Kanada
Red. pastaba. J. Bubelis,
mokėdamas metinę Dirvos
prenumeratą, prijungė ir
$5.00 auką.
PAGEIDAVIMAI
1) Kad būtų daugiau ra
šoma apie lietuvybės išlai
kymą. apie lietuvių mokyk
las JAV, kas jose daroma
ir ką reikėtų taisyti ir pa
pildyti. Taip pat apie Lie
tuvių Bendruomenę, kuri,
atrodo, neranda savo tikro
kelio, t. y. per mažai rūpi
nasi lietuvių mokyklom ir
viskuom, kas palaiko lietu
vybę.
2) Mažiau polemikos su
kitų srovių lietuvių laikraš
čiais.
3) Kad laiks nuo laiko bū
tų duodama pasisakyt žino
vams, kaip Kazys Pakštas
ir kt., apie Lietuvos sienas
Rytuos ir Vakaruos (Prūsų
Lietuvą — Kaliningrado sri
tį) ir kad būtų rašoma apie
"kompaktinę” kolonizaciją
daugiau "reališkuose” kraš
tuose, kaip Kanada, Alias
ka ir kt.
Dr. V. T., Thiells, N. Y.

dar nėra žinių, kaip ir ar
bus pajudintas ir lietuvių
šv. Kazimiero kolegijos rei
kalas.
Amerikinėje spaudoje be
sireiškiąs užsienio įvykių
komentatorius Russel Barnes Lietuvos pasiuntinybę
liečiančius įvykius pavadi
no staigmena, lygia "bom
bos sprogimui”
Vienas laikraštininkas iš
New. Yorko anądien infor
mavo, kad tame didmiesty
"radijas visą dieną kalba
apie Vatikano — lietuviš
kus reikalus".
A. G., Detroit
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Vytine per Dėdės Šamo katilą

DĖDĖ IŠ AMERIKOS MOKA
NE TIK ŠYPSOTIS...
Buvo šaltas žiemos pova
karis. Už lango ūžavo ne
jaukus vėjas, o prie šaligat
vių kėpsojo suversti sniego
pusniukai.
— Kad taip man pakelia
vus po Pacifiko kraštus, —
tarė Izabėla Pašakarnienė,
sklaidydama neseniai pasi
rodžiusią Juozo Bačiūno
knygą: Kelionė j Pacifiko
kraštus. — Tik žvilgterė
jusi i knygos iliustracijas
pajuntu Australijos saulės
karštį, šviesą ir platybes,
— jos balse skambėjo ap
gailestavimo ir pavydo gai
delės. — Kad .galėčiau ka
da nors viena akimi žvilgte
rėti i tuos tolimus Pacifiko
vandenyse skendėjan č i u s
amžinai žaliuojančius kraš
tus, — ji skleidė puslapį po
puslapio, susisvajojusi.
— Parašyk ponui Bačiūnui laišką, gal jis sekančiai
savo kelionei pasiims tave
kaip sekretorę, — irzliai
murmtelėjo Pašakarnis, ku
riam nepatiko žmonos dū
savimai, nors iš tikrųjų jis
nemažiau troško pakeliauti
kaip ir žmona.
— Nebūk niekakalbis, —
atkirto Izabėla apyšiurkščiai, pajutusi savo vyro žo
džiuose ironiją.
— Aš suprantu, kad Bačiūno knyga galėjo užkrės
ti Izabėlą noru keliauti, —
aš paskubėjau įsikišti į jų
pokalbį, norėdamas išvengti
šeimyninio nesusipratimo.
— Knyga parašyta gyvai,
gausiai Muštruota, lengvai
paskaitoma. Pagaliau, kas
mūsų nenorėtų pakeliauti?
Tik klausimas, ar mes mo
kėtume ir sugebėtume taip
keliauti, kaip BačiŪnas?
Mat jis retai kada keliauja
tik taip sau dėl turistinio
malonumo. Daugiausia jis
savo keliones skiria lietuvy
bės ambasadorystei.
BačiŪnas populiarus visų
kontinentų lietuviuose ir,
žinoma, tatai jo, kaip lietu
vybės ryšininko, uždavinį
palengvina, bet kartu užde
da ir didesnę atsakomybę.
Naujoje Zelandijoje ir Aus
tralijoje Bačiūnus vietiniai
lietuviai sutikinę jo uostuo
se bei aerodromuose su gė-

VYT. ALANTAS

lėmis, visur priiminėjo nuo
širdžiai ir iškilmingai, Ba
čiŪnas informavosi apie te
nykščių lietuvių gyvenimo
sąlygas ir informavo savo
šeimininkus apie Amerikos
lietuvių gyvenimą, bet, ži
note, kas man labiausiai kri
to į akis?
Izabėla ir mano draugas
pažiūrėjo į mane klausia
mai.
— štai, paklausykite, —
paėmiau Bačiūno. knygą at
skleisdamas 25 psl.
Ba
čiūnai ką tik nusileido Aus
tralijos sostinės Canberros
aerodrome. Toliau autorius
taip rašo: ”Dar aerodrome
patyriau, kad Canberros lie
tuvis p. Narvydas jau šešeri metai serga ir visą laiką
guli lovoje. Kiek pasakojo,
jo šeima materiališkai val
džios aprūpinta, turi na
mus, be to, sūnus dirba.
Nutariau ... pirmiausia ap
lankyti šį ligonį lietuvį ir,
kad būtų jam maloniau,
specialiai jam parodyti lie
tuvišką filmą ... Tad kitą
rytą ... ligonis lovoje ga
lėjo pamatyti Margučio fil
mą. Narvydas buvo labai
patenkintas ir džiaugėsi iš
girdęs lietuviškai dainuo
jant ir kalbant filme”.
Šis mažas epizodas api
būdina Bačiūną kaip žmo
gų, lietuvį ir, pagaliau, kaip
turistą. Atvykęs svetur, jis
negalvoja apie turistines
įdomybes, bet susirūpina
suteikti kultūrinę pramogą
nepasikeliančiam iš lovos
savo tautiečiui.
Atsakydamas į savo pa
ties pastatytą klausimą
knygos pradžioje, kodėl jis
keliavo į Australiją, BačiŪ
nas rašo, kad jį traukusi
"lietuviška širdis” ten nu
vykti ir pamatyti kaip te
nykščiai lietuviai gyveną
(20 psl.). Ir ne tik pama
tyti, bet ir priminti savo tė
vynainiams liet u v i š k a s
jungtis, pasidžiaugti nauja
kurių medžiaginiais laimė
jimais, pademonstruoti, fil
mą sergančiam tautiečiui,
bet... ir nenuslėpti kar

HENRI TROYAT
Oskaras Malvoisinas nebuvo paprastas dailininkas.
Kolegos Į ji žiūrėjo šiek tiek iš aukšto, nes jis pragyve
nimą užsidirbo, pardavinėdamas vabzdžių miltelius. Tėvas
skundėsi, kad jis, vietoj atsidavęs garbingai vabzdžių
miltelių prekybai, didžiąją dienos dalį praleisdavo, teplio
damas drobę. Pats Oskaras Malvoisinas rado daugiau pa
sitenkinimo tapyboje, negu kenksmingų vabzdžių naiki
nime.
Po savo tėvo mirties jis perdavė prekybą blaiviai
galvojančiam reikalų vedėjui, kad, nutolęs nuo pasaulio
reikalų, galėtų visu kūnu ir siela atsiduoti savo pavojingaja aistrai. Savo prieglobsčiu pasninko Terrats-les-Flots,
kaimą Viduržemio jūros pakrantėje. Tai buvo skurdus
lizdas, įsispraudęs tarp uolų, ir priešais jį buvo smėlio
ruoželis — toks siauras, kad vos tegalėdavo sulaikyti
jūros bangas. Virš kaimo buvo iškilę du seni, pusiau
apgriuvę romėniški bokštai. Oskaras Malvoisinas nupir-

Henri Troyat yra gimęs 1911 metais Maskvoje. 1.920. m., revo
liucijos pasėkoje, jo šeima buvo priversta bėgti į Prancūziją. Pa
ryžiuje studijuodamas teisę, jis dirbo teatre ir rašė operų libretus.
Pirmoji knyga "Faux-Jour" (1935) atnešė populistų premiją. Di
delis sekančio romano ’L’Araigne” (1938, atžymėtas Goncourt pre
mija) pasisekimas paskatino jį mesti valdininko tarnybą. Lig šiol
yra parašęs apie 20 knygų — humoristinių apysakų, dramų ir ro
manų. Praeitais metais pagarsėjo naujausias jo romanas "Balta
ir raudona", kuriame vaizduojamą bolševikinė revoliucija ir jos
pasėkos.

čios teisybės po konveneionaline šypsena ...
Melbourno laikraštis Mū
sų Pastogė Bačiūną pava
dino "dėde iš Amerikas”.
Kai pažiūri į knygos ilius
tracijas, ”dėdė iš Ameri
kos” visur maloniai šypso
si, tačiau tegul ta šypsena
skaitytojo neapgauna. "Dė
dė iš Amerikos” moka bi
čiuliškai ir nuoširdžiai šyp
sotis ir būti labai simpatin
gas svečias, bet kai reikia
moka ir rūsčiai suraukti sa
vo kaktą. Po jo besišypsan
čia išore ir džentelmeniška
laikysena slypi aštrus ste
bėtojas bei rūstus teisėjas
lietuvybės reikaluose.
Australijos lietuvių gy
venimą savo knygoje jis nu
tapė optimistinėmis spalvo
mis, tačiau neužmerkė akių
ir jo šešėliams. Skyriuje:
Tu turtingas, bet ar pratur
tėjo Lietuva, jis daro savo
pusketvirto mėnesio užtru
kusios kelionės išvadas,
"kaip man atrodo, tai gal
būtų pati svarbiausia išva
da", sako jis (80 psl.). Tie
sa, savo išvadose jis liečia
nebe vien Australijos lietu
vius, bet aplamai visus mū
sų tautiečius tremtyje, ki
taip sakant, jis savo išva
das suvisuotina.
Į Australiją jį traukė,
anot jo paties žodžių, "lie
tuviška širdis", bet mums
nekyla jokių abejonių, kad
jį ten traukė ir "lietuviškas
protas". BačiŪnas jausmo
žmogus, bet kartu jis ir gi
lus realistas. Jis gali nuo
širdžiai žavėtis tuo, kas de
dasi paviršiuje, scenoje, bet
jis niekad neužmiršta ir ne
praleidžia progos šaltu pro
tu žvilgterėti ir į užkulisį.
Taigi, savo išvadose jis ra
šo:
— Taip, puiku, džiugu,
malonu, kad mūsų broliai
lietuviai tiek Amerikoje ir
Kanadoje, tiek dabar Aus
tralijoje ir kitur ... mate
riališkai įsigyveno ir prasi
gyveno. Labai girtinas ir
pasididžiuotinas dalykas . ..
bet kada gana bus gana?
— jis klausia. — Nėra galo
turtėti ir plėstis, — tęsia
jis toliau. — Pav., Austra

lijoje daugelis jau padoriai
praturtėjusių prašė nemo
kamai atsiųsti iš Amerikos
laikraščių, knygų, plokšte
lių, gaidų, sporto sviedinė
lių. Negi tiems dalykams
jau pinigų nebėra? Jie juk
daug mažiau kainuoja, ne
gu namai, automobiliai, šal
dytuvai, net negu viena ge
ra puota draugams . .. Tur
tas didinamas, bet daugelis,
dažnas pamiršta, o kas iš
to Lietuvai, mūsų laisvės
bylai, nepriklausomybei, lie
tuvių kultūros, propagandos
reikalams? Jei turtingas lie
tuvis savo geros knygos ar
laikraščio nebegali (t. y.
nebenori) užsakyti, tai koks
jis lietuvis, koks tas jos
"lietuviškumas" ? Nebūki me vaikai, juk taflabai aiš
ku visiems (80 psl.).

Savo kelionės įspūdžius
BačiŪnas skelbė Dirvoje.
Gerai, kad jie tapo surinkti
ir išleisti atskira knyga.
Laikraštyje išspaus d i n t i
straipsniai dingsta, kai tuo
tarpu knyga pasilieka il
gam. Kelionė į Pacifiko
kraštus bus gražus įnašas į
mūsų ne taip jau gausią ke
lionių literatūrą ir įtaigus
indėlis į lietuvybės proble
mų svarstymą.

,1. BačiŪnas. be daugelio
Įvairiu Įsipareigojimų ir
darbų, randa laiko ir savo
prisiminimams rašyti.

liai techniškai apipavidali
no V. Vijeikio spaustuvė
Chicagoje. Išspau s d i n t a
2,000 egz., kaina 2 dol.

Maine valstybėje vienas
medžiotojas nušovė voverį,
kuri krisdama iš medžio pa
taikė medžiotojui ant gal
BačiŪnas duoda sektiną vos. Tuo motu šautuvas iš
pavyzdį visiems tiems mū sišovė ir peršovė medžioto
sų tautiečiams, kurie turi jo koją.
galimybių keliauti po pa
žaizdamas futbolą vienas
saulį ir kurie gali daug pri
Hcustono
miesto berniukas
sidėti prie visuose kontinen
trečia
kartą
sulaužė nykštį.
tuose išblaškytų mūsų bro
Kiek\
ienas
piršto
lūžis įvy
lių lietuvių savitarpio ryšių
ko
penktadienį
ir
tryliktą
sutvirtinimo bei pagilini
mėnesio
dieną.
mo. Mums atrodo, kad Ba
čiūno misija Pacifiko lietu
Taigi, labai aišku be jo vių kolonijose puikiai pavy
Vienas Texas medžiotojas
kių komentarų. Džiugu, ma ko ir kad jos atbalsiai dar atsigulė automobilyje pa
lonu, kad mūsų naujakuriai ilgai nenutils.
miegoti. Saulės spinduliai,
sėkmingai medžiagiškai ku
eidami per bonką, uždegė
riasi arba jau įsikūrė, bet
Įžangos žodį parašė M. automobilio sėdynę. Ugnis
darosi tragiška, kai matai, Biržiška, išleido Amerikos pasiekė šovinių dėžę. Du šo
kad, riebėjant einamosioms Lietuvių Tautinė Sąjunga. viniai sprogo, sudaužė van
sąskaitoms, lietuvybės rė Didelio formato, 94 psl. kny dens bonką ir užgesino gais
mimo reikalas eina liesyn... gą atspausdino ir patrauk- rą.

ko tą vietą, liepė nugriauti bokštus, ir architektas buvo
užtektinai apsukrus, kad iš senų akmenų pastatytų nau
ją namą.
Naujasis namas susidėjo iš vieno milžiniško ir labai
aukšto kambario su stikliniu stogu. Dailininko virtuvė,
valgomasis ir miegamasis buvo gretimame pastate, kuris
su dirbtuve buvo sujungtas tikru požeminiu koridoriumi.
Buvo pasamdyti tarnai, kurie žemiausiomis kainomis
supirko iš Marselio senienų krautuvių baldus, ir vienas
sodininkas iš Cannes apsiėmė suprojektuoti ir apsodinti
mažutį darželį. Prie skypo tvoros buvo pritvirtinta mė
lynai dažyta skardinė iškabėlė. kurioje auksinėmis raidė
mis buvo įrašytas: "Penatai".
Įrengimo darbai užtruko ištisus metus. Terrats-lesFlots gyventojams tie metai praslinko didžiame smal
sume ir nekantrume, nes jie visiškai nieko nežinojo apie
naująjį savo kaimyną. Notaras, tiesa. Oskarą Malvoisiną
buvo matęs, tačiau nesileido išprovokuojamas ir nieko
nepasakojo. Architektas ir rangovas buvo šiek tiek ple
pesni. Mama Dantesąue, kuri laikė vienintelį kaimo vieš
butį, iškvotė juos, ir jie šį tą papasakojo. Oskaras Mal
voisinas esąs labai turtingas viengungis ir šiek tiek keis
tas. Tačiau apie jo akių spalvą bei plaukus ir jie nieko
aiškaus negalėjo pasakyti, lygiai kaip ir apie jo tikslų
ūgį bei palinkimus, liečiančius valgį arba jaunas mergi
nas. Todėl Terrats-les-Flots gyventojai su nekantrumu
tykojo, kada naujasis savininkas atvyks.
Pagaliau jis atvyko — žaliu automobiliu su baltomis
padangomis. Automobilis lėtai pervažiavo kaimą ir pasu
ko į akmenimis grįstą kelią, kuris vedė į "Penatus". Jį
lydėjo milžiniškas būrys šūkaujančių vaikų, smalsių mo
terų ir neturinčių ko veikti paauglių.
Malvoisino automobilis sustojo ties nuosavybės var
tais. Iš jo išlipo didingos laikysenos vyras. Jis buvo pli
kas. Jo smailioji nosis atrodė, lyg būtų iš veido ištemptas

tąsios tešlos lipinys. Paslaptingume garstyčių spalvos
veide spindėjo mėlynos akys, kuriose atsišvietė viso
skliauto vaiskumas. Platus kelioninis apsiaustas su ro
žinės ir .jai giminingų spalvų kvadratais gaubė visą kūną
iki pat kulnų. Batai blizgėjo ryškiu metaliniu geltonumu.
Rankos buvo apmautos geltonos odos pirštinėmis. Tarp
lūpų kabojo maža geltona gėlė, kurią jis čiulpė; be abejo,
ji turėjo bū.ti nuodėmingai brangi.
Oskaras Malvoisinas. galvos b’nktelėjimu .pasveikinęs
susirinkusius, išspjovė geltonąją gėlę, užmynė ją koja
ir. pakėlęs galvą, nužingsniavo į >avo namą.

Dar tą patį vakarą jis per tarną pakvietė vietos
burmistrą poną Bogasse.
Ponas Bogasse Laivo stambus, raudono veido vyras,
atkakliai žema kakta ir vešliais ū<ais. Jis didžiavosi savo
užimama vieta ir tebesvajojo savo departamento politi
koje išsimušti į dar garbingesnes tarnybas. Todėl jis labai
uoliai priėmė savo naujojo bendruomenės nario kvieti
mą. Jis visą gyvenimą neužmirš to priėmimo, kurį nau
jasis šeimininkas jam suruošė. Oskaras Melvoisinas pri
ėmė peną Bogasse, apsivilkęs gelsvos spalvos rytiniu
švarku, nusėtu ugninėmis medūzomis.
Iš karto jis nusivedė jį į dirbtuvę su plikomis, baltai
dažytomis sienomis ir juodų bei baltų akmenų marginiu
klotomis grindimis. Vienoje kambario kertėje buvo pa
dengtas stalas. Ant staltiesės tebuvo tik viena lėkštė.
— Sėskite ir pradėkite, — pasakė Oskaras Melvoisinas.
— O jūs pats?
— Aš nesu alkanas. Valgau tik tada, kai išalkstu.
Gal už valandos būsiu jau praalkęs. Tada aš paliepsiu at
nešti gerą kąsnį su stipriais prieskoniais. O gal aš neišalksiu iki ryto. Tad dabar nenoriu prisikimšti pilvo. Ta
čiau mano užgaidos jokiu būdu negali sutrukdyti jums
pasistiprinti.
(Bus daugiau)
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LIETUVIAI

REAGUOJA I

VATIKANO ĮVYKIUS

Mukiai Federal Savings and Loan Assioci ition prezidentas Jonas .1. Kazanauskas.
Dirvos nuotrauka

v

SI E M ETAI BUS GERESNI,
NEGU PRAĖJUSIEJI

Gruodžio 27 dieną Mar
gutyje paskubomis susirin
ko 17 įvairių organizacijų
atstovų aptarti Chicagą pa
siekusias žinias apie kėsi
nimąsi likviduoti Nepri
klausomosios Lietuvos pa
siuntinybę prie Vatikano.
Įnicijatoriai į pasitarima
pakvietė ir konsulą Dr. P.
Daužvardį.
Išklausę pranešimų, daly
viai vieningai nutarė sku
biai reaguoti —
(1) paraginant organiza
cijų vadovybes ir paskirus
asmenis tuojau siųsti tele
gramas ir laiškus Vatikano
valstybės sekretoriui kar
dinolui Domenico Tardini,
JAV valstybės sekretoriui
Foster Dulles ir Popiežiaus
Nuncijui Washingtone, pra
šant imtis visų reikiamų
priemonių, kad nebūtų pa
žeistas teisinis Nepr. Lietu
vos statusas ir kad Lietuvos
atstovybei būtų leista veik
ti ir toliau ir
(2) paskatinant ALTo
Chicagos skyrių tuojau su
šaukti masinį lietuvių susi
rinkimą rezoliucijoms pri
imti ir surengti masinę ei
seną. Rezoliucijas, be kitų,
numatoma įteikti ir Chica
gos arkivyskupui Meyeriui.
šiai akcijai drauge su
ALTo skyriumi vykdyti su
darytas 17 atstovų komite
tas (paliekant atviras du
ris pasitarime nedalyvavu
sioms organizacijoms dele
guoti į jį savo atstovus).
Komitetui vadovauti išrink
tas prezidiumas iš inž. J.

SAKO MUTUAL FEDERAL SAVINGS AND LOAN BENDROVĖS CHICAGOJE
PREZIDENTAS JONAS J. KAZANAUSKAS,

• Dipl. inž. chemikas Sta
sys Jokubauskas vienoje di
džiulėje metalo įmonėje ei
na skyriaus vedėjo parei
gas. Aktyviai dalyvauda
mas visuomeniniame gyve
nime, šiuo metu yra ir Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmininkas.
Čia dirbdamas jis parodė
daug sumanumo bei energi
jos.
• Jonas Gradinskas, ži
nomas televizijos bei radi
jo specialistas bei prekybi
ninkas. kuris yra labai po
puliarus ir amerikiečių tar
pe, turi įsigyjęs didžiulę
vokiečių ir anglų kalbomis
savo, specialybės biblioteką.
Būdamas didelių gabumų,
jis baigė pirmuoju mokyto
jų seminariją, vėliau pir
muoju karo mokyklą, o pra
dėjęs televizijos ir radijo
studijas Vokietijoje, jas
taip pat su pasižymėjimu
baigė ir JAV.
Mūsų visuomeninės ir
kultūrinės organizacijos iš
J. Gradinsko visados sulau
kia malonaus patarnavimo.
• Dail. Povilas Kaupas,
kuris yra Lietuvių Dailės

Koncerto apyskaitą per
skaitė iždininkas Ignas
Daukus. Pelno liko per tūk
stantį >?dol. Koncerto daly
viams sumokėta 2,400 dol.
Balfo reikalais, ypač
spaudos temomis, vykusio
se diskusijose be aukščiau
minėtų asmenų dar dalyva
vo Balfo direktorius Aloy
zas Baronas, redaktorė S.
Semėnienė, žurnalistas VI.
Butėnas, reikalų vedėjas A.
Lekečinskas, A. Banys,
Naglius ir kiti.
Juozas Butvilą

CHICAGOS
GYDYTOJAI
Tel. ofiso PRospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis

q

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*5

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. va^'
Trečiad. ir sekniad. ofisftį
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet
Rezid. 3211 W. 66th PLAce

KURIO VADOVAUJAMOS BEN
Tel. ofiso EVerglade 4-737q
Tel. buto GRaceland 2-9203

DROVĖS KAPITALAS JAU PERŠOKO 10 MILIJONŲ DOLERIŲ.

Vienos seniausiu Chica
goje lietuviu taupymo ben
drovės Mutual Federal Sa\ ings and Loan Association,
esančios 2202 W, Cermak
Road, prezidentas Jonas J.
Kazanauskas, neseniai da
lyvavęs
San
Francisco
mieste United Statės Sa
vings and Loan League kon
vencijoje, priėmė mūsų
bendradarbį ir suteikė .jam
platesniu informacijų apie
jo vadovaujama^ Mutual Fe
deral taupymo bendrovę,
bei apie konvencijoje svars
tytus dalykus.
— Konvencija, — pasa
koja J. J. Kazanauskas, —
buvo labai įspūdinga ir pa
mokinanti, joje dalyvavo
apie 3.800 atstovu ir svečiu
iš įvairiu Amerikos miestu,
kuriu tarpe matėsi įtakin
gu finansininku ir prityru
siu ekonomistu. Man teko

Jurkūno, F. Rėklaičio, A.
Kaulėno, T. Blinstrubo ir
skautų atstovo.
Margučio vadovybė suti
ko informuoti Chicago lie
tuvius apie komiteto veiklą
ir planus. Informaciją pra
dėjo dar tą patį vakarą per
savo radijo, pusvalandi.
___ __
kjp)

Instituto narys, šiuo metu
intensyviai dirba prie rudens atostogų metu pradė
tų paveikslų bei portretų.
Jo paveikslai puošia dauge
lio lietuvių butus ir yra la
bai aukštai vertinami.
• Praėjusį šeštadienį Jau
nimo Centro patalpose įvy
ko Balfo Chicagos Apskri
ties Valdybos posėdis, ku
riam sumaniai pirmininka
vo O. Krikščiūnienė, sekre
toriavo P. Bičiūnas.
Apie Balfo seimą prane
šimus padarė Balfo direkto
rius Ignas Daukus ir Kos
tas Bružas.

dalyvauti visą savaitę už
trukusiose diskusijose ir iš
klausyti pranešimu apie
ekonominę padėtį Ameriko*
je, bei aktyviai pasireikšti
svarstant planus dėl page
rinimo Federal Home Loan
Banko veiklos, kurioj aš da
lyvavau kaip komisijos na
rys.
Ekonomistai p r a n a š a u ja,
pasakojo toliau J. J. Kaza
nauskas, kad 1959 metai
bus labai pelningi bendro
vėms, nes visur jaučiamas
namų trūkumas, šiais me
tais Amerikoje bus pasta
tyta virš 1,200,000 naujų
namų, kurių statyba daugu
moj yra finansuojama per
taupymo bendroves.
Konvencijoje įdomų pra
nešimą padarė House and
Home redaktorius Perry
Prentice, pataręs namų sta
tybą pritaikinti ateičiai, la

biau atsižvelgti į ateities
gyvenimo reikalavimus. Bu
tai turės būti didesni ir
daug geriau įrengiami ne
gu iki šiol. Tokie nameliai,
kokie buvo dabar pastatomi
už 6,000 dolerių, turės visai
išnykti, nes žmonės nori na
mų su visais patogumais,
kad būtų įrengti specialūs
televizijos kambariai, vai
kams žaisti salės, vėsinimo,
skalbimo ir džiovinimo ma
šinos ir t.t. Perry Prentice
pasisakė prieš pigių namų
statybą, kurie neturi pato
gumų ir juose negalima
įrengti moderniškų pik-nio
nių. Tokie namai neturi
ateities. Ateity namai bus
brangesni, nes jų. statyba
būsianti kitokia, pritaikin
ta moderniškam gyvenimui,
atomo amžiui.
Konvencijoje įdomų pra
nešimą padarė ir žinomas
pramonininkas Henry J.
Kaiser, nušvietęs santykia
vimą tarp kapitalo ir dar
bininkų.
Jono J. Kazanausko vado
vaujamos Mutual Federal
Savings and Loan bendro
vės turtas jau peršoko de
šimt milijonų dolerių ir ji
yra pakelta į aukštesnę tau
pymo bendrovių klasę. Di
dėjant bendrovės kapitalui,
didėja ir galimybės suteik
ti daugiau paskolų namų
statybai.
— 1959 metai bus geres
ni, negu praėjusieji, — saKairėje: Mutual Federal
taupymo įstaigoje beveik
visi tarnautojai yra lietu
viu kilmės. Nuotraukoje tos
įstaigos kasininkės (kairė
je) Nella Fortino ir Ona
Umbražiūnienė, kurios vi
sad su žavinčia šypsena pa
tarnauja klijentams.
Dirvos nuotrauka

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirta^.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020.
Namų IVAlbrook 5-3765.

J. Ramunist M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockvvell St.)
Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais:
2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Viršuje: Mutual Federal
bendrovės viceprcziden t a s
yra dar jaunas, bet jau pri
tyręs bankiniuose reikaluo
se, Petras Kazanauskas.

Dešinėje: Adv. A. Lapins
kas, Mutual Federal bendro
vės teisinis patarėjas ir di
rektorius, sekretorei Vivian
Shimkus diktuoja laišką.
Dirvos nuotrauka

ko J. J. Kazanauskas. —
Padėtis krašte grįžta į nor
malias vėžes.
Paklaustas koks yra skir
tumas tarp Federal ir Statė
taupymo bendrovių, J. J.
Kazanauskas paaiškino, kad.
federalinėj bendrovėj tau
pymo sąskaitos yra ap
draustos. Chicagoje iš lie
tuviškų taupymo bendrovių
trys yra federalinės, o kitos
valstybės, bet visos turi apdraudą.
Reikia pastebėti, kad Mu
tual Savings bendrovės tar
nautojai beveik visi yra lie
tuvių kilmės.
(dk)

'
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AMERIKA ATSAKO KREMLIUI
I
SOVIETŲ MESTI KALTINIMAI DĖL BERLYNO YRA
ŽMONIJOS ISTORIJOS FAKTU IŠKRAIPYMAS. —
ADENAUERIS SAKO, KAD ATLANTO SĄJUNGA
TAPTŲ NEREIKALINGA, JEI SOVIETAI PASIDA
RYTŲ TAIKŪS.

Prieš Naujus Metus Ame
rika, Anglija ir Prancūzija
Kremliui įteikė Berlyno
klausimu notas, kuriose at
sakyta Sovietams į jų pa
siūlymą, šešių mėnesių lai
kotarpy pasitraukti iš Va
karų Berlyno ir jį paversti
demilitarizuotu miestu —
valstybėle.
Amerika savo notoje nu
rodo, kad vakarų sąjungi
ninkų teisės nėra paremtos
Potsdamo susitarimu, kaip
tvirtina Sovietai, tos teisės
kyla iš sutarčių, sudarytų
dar 1944 metais ir vėliau
p a k a rtotinai patvirtintų.
Amerika nurodo., kad ji ne
gali sutikti su vienšališku
Sovietų atsisakymu nuo mi
nėtųjų sutarčių.
Kiek tai liečia priėjimą
prie Berlyno, Amerikos no
toje primenama, kad toji
teisė trims vakarų sąjungi
ninkams yra užtikrinta 1945
ir 1949 metų sutartimis, ku
rių dalyvė yra ir Sovietų
Sąjunga.
Amerika Sovietams iš
dėsto šiuos punktus:
• Amerika negali priimti
Sovietų pasiūlymo, kurį
vykdant būtų sudarytas pa
vojus Vakarų Berlyno 2 mi
lijono gyventojų laisvei.
• Amerika negali priimti
ultimatumui prilygstančios
Sovietų atsisakymo nuo ke
turių valstybių sudarytų

sutarčių. Tai negali būti ba
ze jokioms diskusijoms, pa
brėžiama notoje.
• Berlynas yra įtampos
šaltinis tik dėl to, kad So
vietai to nori.
• Vakarų sąjungininkų
karinės įgulos Vakarų Ber
lyne nesudaro niekam jokios
grėsmės.
• Maskvos kalbos apie
agresyvines pajėgas Vaka
rų Vokietijoj yra absurdiš
kos, kai Sovietų Sąjunga ir
Rytų Vokietija vykdo ma
sinių karinių pajėgų suda
rymą.

Tokie yra penki pagrindi
niai punktai išdėstyti So
vietams įteiktoje Amerikos
notoje.
Visose trijų vakarų vals
tybių notose atmetamas So
vietų kaltinimas, esą Ang
lija ir Prancūzija nenorėju
sios ’ bendradarbiauti su
Maskva nacių grėsmės aki
vaizdoje prieš 20 metų.
Vakarų notose visų pir
miausiai primenamas So
vietų Sąjungos ir hitlerinės
Vokietijos paktas, sudary
tas 1939 m. rugpiūčio mėn.
Jose taip pat primenama,
kad tuometinis Sovietų už
sienio reikalų ministeris
Mololovas viešoje kalboje
tada pareiškė, kad ne tik
beprasmiška, bet yra ir nu
sikaltimas vesti karą prieš

hitlerizmą, kaip tai daro
Anglija ir Prancūzija.
Tuos faktus priminusios
trys vakarų valstybės savo
notose Kremliui nurodo, kad
Sovietų mesti kaltinimai
yra žmonijos istorijos iš
kraipymas.
Vakarų sąjungininkai
kartu Sovietams nurodė,
kad jie yra pasiruošę pra
dėti su Sovietų Sąjunga pa
sitarimus dėl Berlyno, bet
vien tik kaip visos Vokieti
jos problemos dalies. Toji
problema apima Vokietijos
suvienijimą, Europos sau
gumą ir taikos sutartis.
Vakarų Vokietija dar sa
vo- notos Sovietams neįteikė, bet kancleris Adenaueris nareiškė esąs labai nusivilęs Sovietų realizmo sto
ka, klausimu kuris liečia
vokiečių tatos daugumą —
suvienijimą taikoje ir lais
vėje. Adenaueris sako, kad
Atlanto sąjunga taptų ne
reikalinga, jei Sovietai at
sisakytų savo ekspansijonistinės politikos, pasidary
tų taikūs.
• Kuboje šiuo metu vyks
ta smarkiausios pilietinės
kovos paskutinių dviejų
metų laikotarpyje.
<5

Kentucky valstybėje vie
na moteris norėjo pasiųsti
vardinių sveikinimą kaimy
nei, kuri gyvena gretimam
name. Įmetus atviruką į
pašto dėžutę traukėsi atbu
la ir užkliudė kaimyno au
tomobilį. Atvirukas JĮcainavo 15 centų, o automobilio
sutaisymas 15 dolerių. '

SVARBUS PRANEŠIMAS DOVANŲ

PAKETŲ

SIUNTĖJAMS Į U.S.S.R

jūs galite dovanų paketus į USSR siųsti

5

KOLUMBIJOS

LIETUVIAI
• Kolumbijoje pasunkė
jus ekonominiai padėčiai ir
besireiškiant vis didėjan
čiai betvarkiai, esant daž
niems plėšimams, vagys
tėms ir užmušinėjimams,
dalis lietuvių .pradėjo rū
pintis išvykimu į JAV.
Gruodžio. 10 d. išvyko į
JAV nuolatiniam apsigyve
nimui veterinarijos gydy
tojas Konradas Karnauskas su žmona ir dviem duk
relėm. Apsigyveno Chicagoj.
• Kiek anksčiau į JAV iš
vyko architektas Kazys Du
bauskas su žmona poete
Ada Karvely te-Dubauskiene ir dukrele.
• Visa eilė lietuvių iš Medellino miesto laukia eilės
išvykimui į JAV. Tokiu bū
du lietuvių kolonija Medelline per vienerius metus
sumažėjo pusiau. Kiek ki
tokia padietis yra sostinėje
Bogotoje, čia dauguma lie
tuvių yra stipriai ekonomi
niai įsikūrę ir kol kas nero
do didelio noro kur nors
emigruoti. To gero įsikūri
mo priežastimi reikia laiky
ti: palankesnės užsienie
čiams kūrimosi sąlygos.
Lietuvos konsulo Dr. Siru
čio gerų pažinčių ir protek;
ei jų dėka, lietuviai galėjo
pradėti lengviau kurtis, o
taip pat ir lietuvių koloni
jos geresnis susiklausymas.
• A. Dyrikis, ilgus metus
dirbės ”Apolo” fabrike lie
jyklos vedėjo pareigose,
persikėlė į Bogotą, čia dir
ba vienoje didelėje liejyklo
je, kaip specialistas-produkcijos viršininkas.
• Leonas Krajauskas, ke
lis metus dirbęs Cali mies
te, Coca-Cola fabrike pro
dukcijos vedėju, perkeltas
į Coca-Colos centrą Medellinan atsakingoms parei
goms.
• Liet. Katalikų Komite
to pirmininkas kun. Tamo
šiūnas sutarė su viena sta
tybos firma pastatyti lietu
vių namus. Namai bus trijų
aukštu, su koplyčia.
• Medellino lietuviu ko
lonija, p. Prūso nuosavose
namuose suruošė bendra*
lietuviškas Kūčias.
L.

Vida Aleknienė. 22 m., mašininkė, nuvykusi Australijon
prieš 9 metus, išrinkta australų televizijos stoties "Giri
of the Year”. Ji yra Clevelande gyvenančio Prano Alek
nos brolio marti ir šį pavasarį atvyks Amerikon aplan
kyti giminiu.

EUROPOJE VAKARU VALSTYBĖS
PRADĖJO NAUJA ERA

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS
Nauji tarifai ir kainos pertvarkytos, kad atpigintų ir

pagreitintų- siuntimą ir pristatymą, o taip pat
pagerintų bendrą patarnavimą.

Norėdami pasinaudoti šiuo nauju kainų patvarkymu,
siųskite savo

paketus į bet kurią iš šių penkių firmų,

kurios yra vienintelės, leidžiamos tvarkyti tokį siuntimą.

KAINOS IR MOKESČIAI VISOSE VIENODOS.

Globė Parcel Service, Ine
1 991 Broadway
New York 23, N. Y.
Tel.: LYceum 5-0900

NEWARK
Balfo 35 sk. narių meti
nis susirinkimas šaukiamas
sekmadienį, sausio 18 d. 11
vai. 30 min. (tuojau po pa
maldų) šv. Trejybės parap.
salėje.
Darbotvarkėje — valdy
bos, kont. komisijos ir buv.
Balfo seimo rengimo komi
teto pranešimai ir valdybos
ir kontrolės -komisijos rin
kimai.
Visi nariai ir prijaučian
tieji kviečiami gausiai daly
vauti.

šešios vakarų Europos veikti sausio 1 dieną. Pen
valstybės Naujus Metus kiolikos metų laikotarpy
pradėjo istorinės reikšmės šios valstybės ketina visiš
kai panaikinti muitus tar
įvykiu, sumažinimu 10 G
tarifų tarpusavio prekybo pusavio prekyboje, tuo tar
pu vienuolika kitų Europos
je.
Jos taip pat panaikina valstybių sausio vidury tęs
suvaržymus kai kuriems pasitarimus su minėtomis
branduoliniams gaminiams, šešiomis valstybėmis, siek
kaip radijo izotapams. Tos damos sukurti 17 valstybių
šešios valstybės yra Pran laisvos prekybos zoną, ap
cūzija, Vakarų Vokietija, imančią ir bendros europi
Italija, Belgija, Olandija ir nės rinkos sritį.
• Argentinoje panaikinti Liuksemburgas. Jos yra pa
valiutos suvaržymai, kas sirašiusios bendros europi
Vienuolikmetis Michrgaprilygsta pezo nuvertini nės rinkos ir Eurotomo su
no
berniukas dviračiu atsi
sitarimus, kurie pradėjo
mui.
mušė į važiuojantį automo
bilį. Paklaustas, kaip tai ga
lėjo atsitikti, prisipažino,
jog važiuodamas užmigo.
Teismas nubaudė vieną nak
tį gerai išsimiegoti.

DIRVA

❖❖
i❖

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti profesines korteles, įvairias blankas, vakarams biletus, vestuvių pakvietimus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.

|
*
|

DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Tel.: HE 1-6344
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Viena Detroito moteris
sužinojo, kad jos motinos
namai, kurie buvo kelių
šimtų metrų atstume, de
ga. Palikus lyginamus bal
tinius išbėgo pasižiūrėti.
Sugrįžus rado gaisrininkus
begesinat jos namą, kuris
užsidegė nuo neišjungto ly
gintuvo.
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JEI NENORI SENATVĖJE

Fantastiškiausi karo uždaviniai

PROTINIAI

v

l

I
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DR. A. GRIGAITIS

/

Mes artėjame į Hambur
gą. Labai noriu laivą apleis
ti nepastebėtas. Laivo kari
ninkai man padeda. Ir Vo
kietijos Raudonasis Kryžius
įsijungia. Talkina viena vo
kietė studentė, grįžtanti iš
JAV. Ji sutinka bent 10 mi
nučių pabūti ponia Gimpel.
Ir paėmęs parankėn aplei
džiu laivą šalutiniu išėjimu.
Bet viena fotografė vistik
pastebi, bet man pasiseka
pasprukti.
Raudonojo Kryžiaus ma
šina nuveža į Friedlando
stovyklą. Esu vėl namie.
Man, kaip kariui, išmoka
atleidimo pinigus ir išduoda
vėliaus sugrįžėlio tėvynėn
pasą.
Kad paslėptų mane nuo
smalsuolių, esu pasiunčia
mas poilsiui į moterų poil
sio namus Schwarzwalde.
žmonės maloniai čia ma
ne sveikina. Vakarais sė
džiu ”MarxzeJler Muehle”,
valgau toreles ir geriu Mezelio vyną, čia ramu. Vasa
ros svečių dauguma jau iš
vykę. Bet prie esamų greit
priprantu. Esu vėl žmogus
tarn žmonių.

LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJOS TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla skelbia paskutinę
Lietuvių Enciklopedijos Talkų
nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 1959 .
m. balandžio 15 d. Talkos metu
naujai L. E. užsisakiusieji gaus
dovanų knygomis.

Užsisakę L. E. nuo 1958 m.
gruodžio 15 d. iki 1959 m. va
sario 15 d. gaus pilna V. Krėves
Raštų rinkinį (6 t.). Ir visi tie,
kurie užsisakys nuo 1959 m. va
sario 15 d. iki 1959 m. balandžio
15 d., gaus Lietuvos Žemėlapį
ir Jono Balio Lietuvių Dainos
Amerikoje.
Išėjusius L. E. 15 tomų nau
jieji prenumeratoriai gaus išsimokėjimui jų pageidautomis są
lygomis, o už naujai išeinančius
tomus, kurių bus dar 12-13 t-.,
moka už kiekvieną išeinantį to
mą. Vieno tomo kaina JAV$7.75, visur kitur — $8.00.
Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis
■reikalas, bet visų lietuvių sutelk
tinių pastangų vaisius, nors, de
ja, tik laisvame pasaulyje gyva-,
nančių lietuvių pastangos už sa
vo kultūrą ir lietuviškumo išlai
kymą, šiandien tapęs ir besąly
ginės laisvinimo kovos dalimi,
šiandien jau jokia paslaptis, kad
pradėjus leisti išsibarsčiusiems
pasaulyje lietuviams L. E., Mas
kva susirūpino, ją puolė ir iško
neveikė. o norėdama nuraminti
okupuotą Lietuvą suteikė jai tei
sę išsileisti susovietintą enciklo
pediją lietuviškai. Tą pažadą da
vė vien tik lietuviams, bet,
kaip įprasta, pažadas liko pa-,
žadu ir Lietuvoje turėjusi pasi
rodyti sovietiška enciklopedija
jau numarinta Maskvos okupa
cinėje cenzūroje, šis Maskvos
rūpestis ir nuolatinis L. E. puo
limas rodo, kokį milžiniškai lie
tuvišką darbą šiandien mes iš
eiviai atliekame. Ir tikrai, mes
ja galime didžiuotis, nes tik vie
ni lietuviai, išsiblaškę po visą
laisvą pasaulį, leidžia bendrąją
enciklopediją su gausia lituanis
tika. Kito tokio atsitikimo dar
nėra pasaulyje. Mes darbą dau
giau kaip įpusėjome, tikime ir
iki galo ištesėti.

Mielas Lietuvi, mes kviečiame
Tave Įsijungti į L. E. prenume
ratorių eiles ir tuo pačiu būti
mūsų pradėtojo darbo dalinin
ku. L. E. leidžiame visi sutelkti
nėmis pastangomis, ją leidžia
me visi bendra talka. Todėl ir
ją baigus, visas mūsų pasidi
džiavimas ir būsimų kartų įver
tinimas priklausys visiems: lei
dėjams, redaktoriams, talkinin
kams ir prenumeratoriams.
Laukiame atsiliepiant.

Lietuvių Enciklopedija
265 C Street

Boston 27> Mass»

SUSILPNĖTI...

darbas, sportas, gimnasti
Dabar taika. Karas baig Aš uždirbdavau 303 dol. lyje. Mane nukreipė į vie
Poilsio reikalingumas
ka-, pasivaikščiojimas. Per
tas. Jr aš žinau dabar, kad mėnesiui, bet aš veik neiš ną attachė, kurio pavardė
Nuovargis atsiranda ne ėjimas iš vieno į kitą proto
privalau pakelti uždangą leisdavau pinigo, neš visur prasidėjo raidė G, ir todėl
tik
paprastą darbą dirbant, darbo taip pat yra poilsis.
nuo vienos karo dalies, ku buvau priimamas kaip sve aš jį čia vadinsiu Gringer.
bet
ir dėl daugelio kitų prie
Diplomatas dėvėjo, kaip
Pakankamas poilsis yra
rios dar nieks nežino. Aš tu čias. Pramokau ispaniškai
žasčių.
Iš jų minėtina: blo vieno iš svarbiausių prie
riu atvaizduoti tą begarsį ir stengiausi tapti Caballe- ir kiekvienas Limoje esąs,
ga savijauta, bloga darbo monių palaikyti proto dar
karą, kurį lemiamoje pozi ro, Pramokau skoningai už sniego baltumo eilute. Jis
vietės aplinka, monotoniš bingumą ir bendrai žmo
cijoje ilgus metus išgyve rišti smokingo kaklaiaštį ir stebėjo mane be didelio in
tereso. Pradžioje jis labai kumas ir vienodumas dar gaus sveikatą. Gi jei laiko
nau ir kuris manęs vos ne,- bučiuoti moterį.
mažai kalbėjo, lyg kalba be, bendras nenoras dirbti. protui neduoti poilsio, įvyks
nužudė.
Tas priežastis, vedančias persidirbimas, pervargimas.
Aš noriu papasakoti, kąip
Su prisistatymu Vokieti būtų reikalavusi didelių pa
žmogų į nuovargį, reikia O tada jau vien miego ne
viskas vyko. Kaip biauriai, jos pasiuntinybėje nesisku stangų. Man jis padarė
šalinti.
įspūdi
gero
dėdės,
grįžusio
pakanka. Atsiranda galvos
šaltai ir. be pasigailėjimo. binau. Juk Ęietų Amerikoje
Poilsis privalo būti ne tik skaudėjimai, išsiblaškymas,
Čionai ir tenai. Rytuose ir dėl laiko pertekliaus niekad dorybės kelin. Dėdės, kurio
Vakaruose. Papasakoti apie neturima laiko. Vokietijos pavojingieji laikai yra jau pasyvus miegas, gulėjimas m i e g uistumas, atminties
ir kt., bet jame turi būti nusilpnėjimas, prapuola no
žmogaus kančią ir, kaip ka pasiuntinybė buvo gražioje tolokai praeity.
judėjimas, lengvas fizinis ras dirbti. Vėliau ir pats
(Bus
daugiau)
ras jį mirtinai nukankina. viloje, Miraflores miesto damiegas pakrinka, sumažėja
Mano likimas, likimas Vo
apetitas, žmogus pasidaro
kietijos saugumo agento
146, kurį vėliau perėmė
nervu otas.
Reicho saugumo vyriausioji
Pervargę žmonės greičiau
vadyba. Tebūnie tai ano lai
suserga ir daug sunkiau
serga. Pervargimą lengviau
ko fotografija, kuri nebeprivalo niekad pasikartoti.
perspėti, negu vėliau jį gy
Mano pasakojamoji isto
dyti.
rija prasidėjo 1935 metais,
Gerai sutvarkytas dienas
Berlyne, dviems dienoms
darbo ir poilsio valandas
praėjus po mano 25-tojO
žmogų apsaugoja nuo pa
gimtadienio atšventimo. Aš
vargimo, leidžia pilnai dirb
buvau. radijo inžinierius.
ti protu darbą ir būti svei
Kalinovka, kur Chruščio prieš jūsų šalies angliaka kam. žmogus būtinai reika
Caro laikais anglų pra
Vokietija tuo metu marši
ravo, vykdė pratybas, lavi monės magnatas Jonas vas 1894 metais gimė, yra sius, būdamas Juzovkos ko lingas kasdieninio, savaiti
nosi. Aš turėjau pasiūlymą Hughes Rusijos pietuose mažas kaimelis prie Ukrai mandoj.” Tačiau Juzovka nio ir metinio poilsio —
vykti į Peru. Viena vokiška įrengė modernias anglių ka nos sienos. Tai tipiškas sla turi Chruščiovui daugiau atostogų.
firma ten ieškojo jauno vy syklas ir plieno liejyklas. vų kaimas: nubaltinti ir politinės, negu sportinės
Kasdieninis poilsis
ro jos radijo skyriui. Ji pa Pagal Hugnes vardą toji šiaudais dengti namukai, reikšmės, čia buvo gaudo
vietovė
buvo
pavadinta
mas
apsukrusis
bolševikų
purvina
centrinė
gatvė,
ga

sirinko mane. Tik karo ko
Proto darbo žmonėms pa
mendantūros leidimą prieš Hughesofka, rusiškai taria genančios žąsys, knisiančios agitatorius Lazaras Kaga- tartina darbo metu, laiks
išvykstant, turėjau aš pats ma Juzovka, o Stalino ga kiaulės, prūdas ir keliolika novičius, kuris vėliau pasi nuo laiko, kiek pavaikščio
dynėje, kaip ir daugelis Ru vyšnių. Jo tėvas buvo ka darė Chruščiovo gynėjas, ti, kiek pasimankštyti. Prieš
parūpinti.
Apie Pietų Ameriką la sijos miestų, gavo Stalino syklų darbininkas, kuris viršininkas, draugas ir mo pietus 15-20 min. pailsėti,
laisvu laiku apdirbdavo ne kytojas, kol pagaliau moki parengti skrandį ir nervų
bai mažai ką žinojau. Tiks vardą.
Prieš 45 metus Nikita didelį žemės sklypelį, papil nys Nikita jį negailestingai sistemą valgiui. Po pietų
liau tariant, žinojau tik
tiek, kad ten labai karšta, Sergejevičius Chruščiovas, dydamas savo nedideles pa išmetė kaip „partijos prie taip pat naudingas nors ir
kad ten auga kava, ir, kad tų kasyklų darbininko sū jamas, kaip šiandien daro šą”. Toje pačioje Juzovkoje trumpas poilsis, kad skran
viename miesto gale gyve dis galėtų pradėti maistą
ten esama svaiginančio nus, buvo Juzovkos darbi sovietų kolchozininkas.
Chruščiovo išsimokslini no puošniuose, britų staty virškinti.
žvilgsnio moterų, kurios ap? ninkų futbolo komandos
sirengusios pasakiškais rū žvaigždė. Jis žaidė centro mas nepalyginamas su Sta tuose namuose anglų inži
Čia dar priminsiu, jog
bais, išlipa iš liuksusinių puoliku. Toji komanda bu lino. Jis truputį lankė va nieriai, jmonių vadovai ir aplinka turi didelės svar
automobilių ir lanko, puoš vo geriausia visoje Donba- karinę mokyklą ir darbinin darbų prižiūrėtojai, o kita bos žmogaus poilsiui. Ypač
so srityje ir rungėsi dėl vi kų „universitetus”, tačiau me — lūšnose skurdo rusų šeima, štai, jūs grįžtate na
niai įrengtus klubus.
Panašiai galvojo ir karo sos Rusijos čempionato. Ni konferencijose su užsienio darbininkai ir nuomininkai. mo iš darbo, pavargęs. Jūs
komendantūros kapitonas, į kita dėl savo miklumo, ap atstovais vaidina išprususį. Toji nelygybė įžiebė Chruš sutinka mažas jūsų Jonelis,
kurį kreipiausi išvykymo sukrumo, klastingumo ir
Įdomi
ir pažymėtina čiovo dvasioje neapykantos šaukdamas: tėjvelis grįžo,
rausvų plaukų, anglų buvo Chruščiovo ankstyvoji gy- jausmą Vakarams. Ir toji tėvelis grįžo. Jūs paimate
leidimo.
neapykanta niekada jame jį ant rankų, pobučiuojat,
— Ar Jūs žydas?, klausė vadinamas klasti n g u o j u yenimo dalis:
raudonplaukiu.
neišnyko.
•jis.
paglostot jo plaukus. Ir jū
• Chruščiovas, dar būda
Šiandie jis 64 metų am
(Bus daugiau)
— Ne.
sų nuovargis lyg ranka nu
— Kodėl gi jūs norite iš žiaus, nusikratęs kolektyvi mas vaiku ir mažesnis už
imamas.
Vertė K. JURGAITIS
nio valdymo saitų, pasidarė savo amžiaus draugus, pavykti?
Savaitinis poilsis
sireiškia
kaip
jų
vadas,
o
— Mano profesijos sume visagalis Rusijos valdovas.
Savaitinį poilsį geriausia
timais. Aš noriu išmokti is Perėmęs milžiniškus jėgos jaunystėje ir vyresnieji jį
išnaudoti, jei oras leidžia,
IR
TAIP
mėgo,
o
kartu
ir
bijojo
dėl
paniškai ir angliškai. Be to ir turtų šaltinius, kurie yra
kur nors už miesto, parke,
absoliutinėje jo galioje, šia jo. aštraus sąmojaus.
ten labai gerai uždirbsiu.
GYVENIME
kur daugiau gryno oro. Tin
•
šešiolikos
metų
jis
pui

Kapitonas didžiavosi sa me raketiniame amžiuje
ka lengvas fizinis darbas
kiai
gėrė
ukrainietišką
spi

BŪNA
vo galia. Susijaudinęs vaik Chruščiovas yra labiau do
sode, darže. Proto darbinin
ščiojo po kambarį, svarstė, minuojanti figūra, negu ritą,'vadinamą spotikač.
kui fizinis lengvas darbas
•
Prieš
peržengdamas
18
Rooseveltas, Stalinas . ir
kratė galvą.
Detroite vienas pakelei- yra puikus poilsis. Taip pat
— Gerai, — pasakė paga Churchillis kartų aname pe metus, jis pasakė pirmą po
litinę kalbą. Tai buvo Char- v vis automobilio savininkui rekomenduojamas lengvas
liau. — Aš jumis pasitikiu. riode.
Vakarų politikai ir žval kove, kada jis dalyvavo ne padarė sekantį pasiūlymą: sportas, slidės, tenisas, irk
Jūs galite vykti, jei jūs iš„Aš turiu ginklą, kaukę, lavimas, (Įvirai is, meškerio
pildysite dvi sąlygas: jūs gyba karštligiškai., ieško legalioj demonstracijoj.
Jo kalba buvo pranešta pirštines ir esu pasiruošęs jimas, kelionės, grybavi
turite prisiekti, kad niekad rakto norėdami ištirti jo
mas, uogavimas ir kt.
neatsisakysite Vokietijos, praeitį, galvojimą ir politi- policijai, ir busimasis dik padaryti apiplėšimą, bet dar
Didelės reikšmės turi patrūksta
automobilio.
Ar
ne

nę filosofiją. Tačiau Klas tatorius turėjo sprukti. Jis
pilietybės.
s
i
v a i k šciojimas, iškylos
sutiktume!
prisidėti?
”
— Ir antroji sąlyga, po tingasis Raudon plaukis paliko Juzovką, Jono Hug
gamtos aplinkoj. Anksty
Jo
nelaimei
automobilio
ne kapitone?
šiandien yra dar klastinges hes įmones ir futbolo ko*
savininkas buvo policinin bas rytas, saulės tekėjimas,
— Tuojau pat po atvyki nis, negu 1913 metais, žais mandą.
Saulėlydis, rasa, paukščių
kas,
kuris jį areštavo.
Net dabar Chruščiovas
mo jūs užsiregistruosite damas su anglais futbolą.
čiulbėjimas,
mėnulio — tai
Vokietijos pasiunti >vb ėję Todėl ekspertai, arčiau pa mėgsta rodyti savo rankoj
žmogaus
nervų
ramintojai.
Vienas
Rytinio
Berlyno
Limoje.
žįstą Chruščiovą, sako: randa, sakydamas: „žiūrė
Gamtos
grožis,
ne tik su
— Gerai.
„Stalinas, palyginus su kite čia”, sakė jis vizituo gyventojas, balsuoti amas
teikia
poilsį
protui,
bet žmo
Valiutos kontrolės įstai Chruščiovu, buvo atvira jantiems britams, „aš ga parašė du kartus „Ne”. Bal
guje
žadina
norą
gyventi,
vau tai, žaisdamas futbolą sų skaičiuotojai paskelbė,
ga leido man išsivežti kelio knyga”.
jog 100'/ balsuota taip. norą dirbti.
nės išlaidom 10 markių. Ke
Kiti randa poilsį susiti
Drąsus balsuotojas viešai
lionę apmokėjo mane kvie
kime
su draugais, pasikal
pareiškė,
jog
tai
melas,
ži

čianti firma.
bėjime, muzikoj . . .
noma,
jis
dabar
gyvena
Va

Aš vykau per Paryžių ir
karinėje Berlyno dalyje.
Metinis poilsis
Normandiją. Ir niekad dau
giau savo gyvenime nesu
Metinį poilsį — atosto
Viena Londono moteris
taip linksmai ir nerūpestin
gas reikia praleisti taip,
išsiskyrė su savo vyru. Ta kad protas pailsėtų ir gau
gai keliavęs.
čiau iš priteistų pinigų ne
Lima, kur atvykau, man
tų jėgų ateinantiems me-pajėgia
išsinuomoti buto ir tams.
teikė viską, ką mano fanta
pragyventi su trimis vai
zija buvo man pažadėjusi.
Atostogų metu reikia už
kais.
Mano darbdavys užleido
miršti, visiškai užmiršti
Taupumo sumetimais nu apie studijas, apie nuolati
man vieną kambarį savo vi
tarė
gyventi tam pačiam nį savo darbą. Metinį poilsį
loje, San Isidro miesto da
bute,
bet tik atskiruose reikia praleisti ne ten, kur
ly. Rytmečiais, tik išlipęs
miegamosiuose. Jau kuris žmogus gyveni ir dirbi, bet
iš lovos, tuoj Chrysleriu
laikas, iš pripratimo, nune išvykti, kur nors į vasar
vykdavau, maudymosi kel
ša buvusiam vyrui į lovą vietes, į kaimą, toliau nuo
naitėse į klubą plaukioti,
arbatos puoduką, nes ji taip namų.
vėliau pusryčiavau teraso
je. Man skirtą dienos darbą
darydavusi per šešerius me
(Perkelta j 7 psl.)
atlikdavau nuo 9 iki 11 vai.
tus.

Žmonės it įvykiai
KLASTINGASIS
RAUDONPLAUKIS
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DIRVA

RANKA RANKON į
NAUJĄ DARBĄ...
(Atkelta iš 1 psl.)

— O kokia S-gos ateitis,
ar nariu skaičius didėja ir
ar domisi Tautine Sąjunga
jaunoji karta?
— ALT S-gos uždavinys,
kaip ir eilės kitų kultūrinių
ir politinių organizacijų,
ugdyti lietuvybę ir siekti
Lietuvos laisvės. O kad lais
vės kova nenutruktų kartu
su retėjančiom mūsų vyres
niųjų narių gretom, būtina,
kad jas papildytų jaunes
nieji. S-ga gali didžiuotis,
kad ją nuolat papildo jau
nosios kartos atstovai. Be
to, į narių tarpą grįžta ir
tie, kurie dėl emigracinių
gyvenimo sąlygų, dėl išsi
sklaidymo, ar kurių kitų
priežasčių iki šiol laikėsi pa
syviai.
— Kaip iš pasikalbėjimo
paaiškėjo, praėjusiųjų me
tų uždavinius S-ga yra ga
na sėkmingai išsprendusi,
tad kokie Jūsų linkėjimai
Tautinei S-gai, o kartu ir
visiems lietuviams 1959-ems
metams?
— Mano didžiausias no
ras, kad lietuviai nusikra
tytų fanatizmo ir laikytųsi
gilios tolerancijos, prade
dant paskirais asmenimis
ir baigiant didžiosiomis or
ganizacijomis. Kitaip sa
kant, kad atsisakytume vi
sa griaunančios "politinės
taktikos”. Jei tai pavyktų
įgyvendinti, tai Naujieji
Metai lietuviškajam gyve
nimui atneštų didelių laimė
jimų, nes tolerancijos sto
ką laikau didžiausiu lietu
vių politinio bei kultūrinio
veikimo stabdžiu. Tautinė
Sąjunga ne tik savo nariuo
se ugdo politinę bei kultū
rinę toleranciją, bet ir ja
grindžia savo bendradar
biavimą su kitomis organi
zacijomis. Savo spaudoj ji
populiarina kitų Įsitikinimų
žmonių ir grupių laimėj i-

/
mus. To paties traktavimo
ji pageidautų ir iš kitų gru
pių,
E. čekienė

DETROfT
Tėvo A. Bernatcnio
viešnagė
Gruodžio 26-29 dienomis
Detroite viešėjo tėvas A.
Bernatonis. Aplankė savo
bičiulius, kalbėjo per radi
ją ir padarė viešą praneši
mą, išsamiai nušviesdamas
Vokietijoje likusių lietuvių
ir Vasario 16-tos gimnazijos
būklę. Gimnazijai paremti
surinkta $267.10.

Ralfo susirinkimas
Sausio 11 d., buv. lietu
vių svetainėje, šaukiamas
visuotinis Balfo narių susi
rinkimas, kurio metu bus
renkama nauja skyriaus
valdyba.
Veikėjų pagerbimas
Vasario 8 d. Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras
minės 15 melų savo veiklos
sukakti. Organiz u o j a m a
šios organizacijos steigėjų
pagerbimas ir vaišės.
Dėl informacijos kreiptis
i K. Jurgutį, tel. WE 4-5224.
K. J.

VERŽLUS ORGANIZACINIS

VIENETAS ANGLIJOJE
1957 m. balandžio mėn. 7
d. savo iniciatyva, Viduri
nėj Anglijoj, Nottinghamo
mieste įsisteigęs Lietuvių
Taut. Sąjūdžio skyrius per
šį trumpą laiką jau sugebė
jo visuomenėj pasirodyti
kaipo ryžtingas ir veržlus
organizacinis vienetas. Jau
ne kartą išėjo Į šviesą reng
damas tautinių švenčių mi
nėjimus, remdamas lietu
višką jaunimą, spaudą ir
t.t.
Štai jau tais pačiais me
tais atkuria ir pertvarko
liet, klubą, kuris veikia ir
iki šiai dienai. Klubo sienas
puošia mūsų didžiųjų vyrų
paveikslai, bei tautiniai šū
kiai. Jame galima pasiskai
tyti vietinės periodikos —
nesvetimi ir 'Dirvos” pus
lapiai.
Tų pačių metų vidury,
užmezgus ryšį su Liet.
Taut. S-gos Centro valdyba,
dalyvauja naujos Centro
Valdybes rinkimuose, kaipo
aktyvūs ir lygiateisiai na
riai. Ir tų metų pabaigoj
jau spėja ir pajėgia išpil
dyti ruošiamos kariuome
nės šventės minėjimo pro
gramą. Iš pačių narių tarpo
sukuria ir režisuoja scenos
vaizdelį "Sapnas”, kuriame
vaizduojama Lietuvos kan
čia ir kova. Jis atsilankusiai visuomenei palieka gilų
įspūdį.

JEI NENORI SENATVĖJE...

kimas į miestą klauno gy
(Atkelta iš 6 psl.)
ventojų
sveikatai turi dau
Atostogų metu patarti
giau
reikšmės,
negu 10 asi
nas fizinis darbas, lengvas
lų
su
vaistų
kroviniu.
sportas, iškylos, maloni ir
Vokiečių mokslini n k a s
linksma draugystė, Įvairūs
Hufeland
tvirtina: iš visų
žaidimai, pasivaikščiojimai
kūno
judėjimų,
kurie su
gryname ore, grožinės lite
purto
kūną
ir
sielą
drauge,
ratūros skaitymas.
juokas yra pats sveikiau
sias, jis pagerino virškini
Juokas
Juokas taip pat turi reik mą, kraujotaką, protavimą,
šmės žmogaus poilsyje. Vie-, paskatina veiklai visus kū
nas XVII a. gydytojas su no organus.
Pagal kinų mifologiją
maniai pastebėjo, jog atvyCho-šin-Chan, juoko dievas
yra kartu laimės ir sveika
tos dievas.
Juokas yra geriausias po
LIETUVIŲ KLUBAS
|
ilsio draugas. Juokas teigia
X
v mai veikia simpatinę nervų
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143 ❖ sistemą, dėl to pagerėja
apytaka, širdies
❖ kraujo
❖
maisto apykaita.
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius ir jų draugus, ❖ veikla,
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.
Juokas yra išraiška džiaug
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. KIusmo, linksmumo, atitolina
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
nuo.
sunkių minčių, pageri
galite klausytis muzikos,lietuviu
radijovalandėlės. Visą ❖
na
nuotaiką.
Gi gera nuo
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lietutaika, linksmumas greitai
višku valgiu virtuvė.
*:*
•
*
♦
Atsilankę neapsiriksite, visipatogumai Jums..
v
pašalina nuovargį.
Juokas yra sveikatos
>**Ze*Z***4****Z*****Z 4*Z**I*v****I**Z**Z*****Z*******^****«**I**Z********Z********Z**************«*^**«**«<****Z*********<*«**'
ženklas ir žmogui visiškai
normalu gardžiai pasijuok
ti.
(Bus daugiau)

1958 m. rugpiūčio 23 d.
imasi iniciatyvos ir ryžta
si paminėti didžiojo Tautos
Vyro Dr. V. Kudirkos 100to metų nuo gimimo ir 60
metų nuo Tautos Himno pa
rašymo sukaktį. Kviečia
svečius dainininkus iš Bradfordo ir Londono, pakviečia
pirmą kartą pasirodyt sce
noje vietos liet, dainos mė
gėją dainininkę p. I. Stul
gienę. (Kuri reikia pažymė
ti, kad yra vokietaitė, ište
kėjusi už lietuvio, bet da
bar kalba lietuviškai ir
mėgsta lietuviškas dainas).
Turiningą ir Įdomią paskai
tą skaito lankąs Nattinghamo liet, koloniją ir ypatin
gai visų tautiečių mėgiamas
kap. kun. J. Kuzmickis, ku
ris paskaitoj lygina to laiko
Jo rūpesčius su šių dienų
mūsų išeivijos rūpesčiais:
mišrias šeimas, spaudą,
mokslą, vienybę, tautišku
mą ir kt.

Pagaliau lapkričio 22 d.
vėl rengia kariuomenės 40
metų šventės minėjimą ir
savo jėgomis pastato eiliuo
tą scenos vaizdelį iš sava
norių žygių ir kovų už ne
priklausomybę. Taip pat
kiek galima Įjungiami ir
Vargo Mokyklos mokiniai,
kurie padainavo tėvynės ir
kariškas dainas. Jų įjungi
mas į lietuviškus parengi
mus yra vienas iš konkre
čių žygių išlaikyti juose lie
tuvybę.
Baigiant tenka pažymėti,
kad šiam gyvam skyriui
energingai vadovauja pirm.
J. Galbuogis, ir valdybos
nariai: vicepirm. J. Kiburas, sekr. A. Veselga, reik,
vadėjas J. žala, kasin. Ig.
Juška. Revizijoj M. Janu
lis ir Ig. Gintyla ir V. Kur
tinaitis.
Meninėj veikloj daug pa
deda ir reiškiasi režisuoda
mas veikalėlius St. Matule
vičius, c dekoracijų srityje
dirba J. Kibimas, šiuo me
tu pastarieji mokina ir Var
go Mokykloj, šiuo laiku
skyrius turi apie 20 narių,
nors iš jų kai kurie ima
krypti Į pasyvumą, nematy
dami didesnės paramos iš
centro valdybos (turima
galvoj dvasinės paramos).
Tačiau likusių pasiryžėlių
pasišventimas ir darbas ir
pastaruoju laiku visuome
nės teisingas Įvertinimas,
skatina skyrių dar su dides
niu užsidegimu eiti šiuo pa
sirinktu
teisingu
keliu
tremtyje; išlaikant lietuvy
bę — lietuviškus papročius
ir rodant pavyzdį jaunimui.
O jau turi būti dedamos di-

936 East 185 St.
KE 1-7770

SUPERIOR
SAVINGS
ACCOUNTS

IMSURED TO

*10,000

HOME AND
REMODELING LOANS

CORNER 68TH —SUPERIORAVENŲE

CLEVELANDE
ir apylinkėse
Neolithuanai studentai
Rimas Nemickas fiš Ind.)
ir Juozas Tysliava (iš New
Yorko)
viešėjo Clevelande, dalyva
vo moksleivių neolithuanų
Naujųjų Metų sutikime, pa
buvojo pas draugus ir su
jais aplankė žymesnes CIe
velando vietas.

Julė ir Jurgis Salasevičiai
išvažiavo ilgesnėms atosto
goms Į Arizoną ir Californiją. Išvažiuodami atsilan
kė i Dirvą ir apžiūrėjo nau
jos spaustuvės Įrengimus.
Iš Amsterdamo į Clevelandą
persikėlė p. čyvų šeima, ku
rių persikėlimui daug tal
kino E. ir K. Gasparaičiai.

SLA 136 kuopos
susirinkimas
Įvyks 1959 m. sausio 11 d.
11 vai. 30 min. pirmininko
bute — 1265 E. 83 gatvėj.
Visiems nariams dalyva
vimas būtinas.
Klaipėdos atvadavimo
minėjimas
L. V. S. Ramovė CIeve
lando skyrius sausio mėn.
11 d., 11 vai. 30 min., lietu
vių salėje (apačioje) ren
gia Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą. Tai die
nai pritaikintą paskaitą
skaitys Edv. Karnėnas.
Ramovėnai ir visuomenė
prašomi gausiai dalyvauti.
CIevelando Skyriaus
Ramovės Valdyba

Visi nepilieČiai turi
registruotis
kaip ir kiekvienų ankstes
niais metais. Registraciją
turi atlikti sausio mėn.
R e gi s t racijos kortelės
gaunamos paštų įstaigose.
Jas reikia pačiam pasiimti
ir užpildžius vėl paštų Įstai
gose atiduoti, ši prievolė
visiems nepiliečiams yra
privaloma ir jos neatlikę
gali būti sunkiai nubausti.

J. S. AUTO SERVICE

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

Stiprėjanti užsi e n i n i y
prekių konkurencija JAV
gaminiams, tiek vidaus tiek
pasaulinėje rinkoje, bus dar
sunkesnė. Vidaus rinkos jau

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

SAVINGS
EARN

(Atkelta iš 1 psl.)

I. J. S AM A S JEV/ELER

FUNERAL KOMES

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

KĄ EKONOMISTAI SAKO

džiau.-ios pastangos išlaiky
ti lietuvišku.
Skyriaus beveik visi na
riai priklauso ir I). B. L. S.,
kuri jungia visų Įsitikinimų
tautiečius bei organizacijas,
ir L. T. S. skyrius ypač pa
laiko glaudžius ryšius, bei
bendrauja su vietos D. B.
L. S. skyriumi.
N-s

JAKUBS & SON

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensi junti laidotuvių direktoriai ir baisa m uotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
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P. J. KEPSI S
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės Į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba
asmeniškai.

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS
Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas,
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių Įdėjimas.
Parduodami amžini
akumuliatoriai.
24 hours towing.
Dienos tel.: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.

nėra saugios nuo užsienio
prekių invazijos, tuo tarpu
dėl pasaulinių rinkų reikia
sunkiai kovoti, kad išlaiky
tų konkurenciją. Importas
didėja, eksportas mažėja.
E u r opietiški automobiliai,
dalis plieno gaminių, teks
tilės išdirbiniai ir japonų
žaislai, siuvamos mašinos ir
foto aparatai, veržte veržia
si į vidaus rinką.
1957 m. eksportas buvo
didelis, nes Suezo krizė pa
reikalavo daugiau naftos ir
anglių, o menkas derlius
Vak. Europoje maisto. Pra
ėjusiu metų eksportas žy
miai mažesnis, šiais metais
perspektyvos nėra džiugi
nančios. Amerikos industri
nio pajėgumo, monopolis yra
paeities įvykis. Vak. Euro
pos fabrikai yra moderniš
ki, dalis jų įrengimų pra
lenkia JAV. V. Europos ir
Japonijos darbininkų atly
ginimai žemesni, kurie au
tomatiškai paliečia gaminio
kainą — ji žemesnė. Kai
kurie Pietų Amerikos ir
Azijos kraštai stokoja mo
kėjimo priemonių — dole
rių ir dėlto mažina importą.
Vykstant ūkiniam atsiga
vimui dabartiniu spartumu,
arti 6 milijonų automobilių
pareikalavus rinkai, varto
tojams nenustojus prekių
pirkimo entuziasmo ir pa
siekus be streiko plieno pra
monėje darbo sutartį, gali
ma tikėtis gerų ekonominių
1959 metų. Visi jų ir lau
kiame.

NELAIMĖ IR LIGA
Liga i)’ nelaimė ištinka
netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima
būtų apsaugota pagal Accident and Sickness planu.
NATIONMIDE INSU
RANCE COMPANY siūlo
platu ligoninės, medicinių,
operacinių ir nedarbingumo
pajamų draudimą žemomis
kainomis !
Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:

PAULINA
MOZURAITIS,
Agentas
Tel. SK 1-2183

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telel*.: LI 1-5466

DĖMESIO’
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.
Persiunčia Jūsų sudary
tus naujų daiktų siuntinius
i Lietuvą ir visas Rusijos
sritis, apmokant muitą
siuntėjui. Gavėjas nieko
neturi primokėti.
Galima siųsti iki 44 sva
rų, jeigu persiunčiamieji
daiktai telpa dėžėje, kurios
dydis nustatytas JAV paš
to taisyklių. Maistą kartu
su rūbais siųsti neleidžia
ma.
Nepatikėkit savo brangių
siuntinių į neaiškias, siūlan
čias tarpininkauti rankas.
Globė Parcel Service Ine.
siunčia su Inturisto įgalio
jimais. Siuntiniai pilnai ap
drausti.
Siuntėjų patogumui turi
me gerų vilnonių medžiagų,
odų, skarų, skarelių, batu
kų. šios prekės parduoda
mos siuntėjams savikaina.
Adresas: 1313 Addison
Rd. Kampas Superior ir E.
71st St. Tel.: UT 1-0806.
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DIRVA

DIRVA “
Kas ir kur?
• Alė Kalvaitytė-Velbasienė, buv. operos solistė, gy
venanti Chicagoje ir dir
banti National Cylinder Gas
Co. centro įstaigoje, Naktis
tyli ir Carmen ariją padai
navo tos b-vės kalėdiniame
bankete, kuriame dalyvavo
apie 400 tos b-vės tarnau
tojų.

• J. Pronskus, atsikėlęs į
Chicagą iš Kanados, socia
listų sluoksniuose laikomas
rimčiausiu kandidatu į vyriausojo Naujenų redaktoraus vietą.
• Cuneo Press, didelės Chi
cagos spaudos b-vės, kurio
je yra ir lietuvių, centrinio
pastato rūsyje sekmadienį,
gruodžio 21 d., įvyko spro
gimas. Sprogimo metu b-vės
raštinėje dirbusi Br. Paplėnienė pasakojo, kad staigus
smūgis sukrėtė visą didžiu
lį pastatą, nuplėšė priestato
stogą, išnešė dalį langų ir
apardė sienas. Užmuštas
vienas mechanikas. Dides
nių aukų išvengta tik todėl,
kad nelaimė įvyko, sekma
dienį, kai dirbančiųjų yra
nedaug.
• Mandrijauskas Stasys,
sūnus Prano, gyvenęs iki
1942 metų Kėdainių apskr.,
Krakių valse., Gaidelių kai
me, paieškomas Sk.erienės
Bronės, jo sesers, gyv.:
Kaune — 18, šlaito g-vėje
17—3.
• Architektas Vincas Mei
liūnas. kuris prieš kelis mė
nesius atvyko iš Australi
jos, apsigyveno Bostone ir
dirba prof. arch. W. H.
Brown įstaigoje.
Baigęs studijas Lietuvo
je V. Meiliūnas buvo pasi
ryžęs studijuoti urbanisti
ką ir architektūrą Paryžiu
je, bet prasidėjęs karas stu
dijas sutrukdė. Vėliau stu
dijavo Vokietijoje ir bai
giamuosius egzaminus nu
traukė emigracija.
Gyvendamas Australijo
je V. Meiliūnas ėjo atsa
kingas architekto pareigas
ir iš lietuvių tarpo buvo ge
riausiai atlyginamas.
Apsigyvenęs Bostone įsi
jungė į Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos veiklą.

• LST Korp! Neo-Lithua
nia informacinio leidinio
antras numeris jau išsiun
tinėtas. Leidinys gausiai
iliustruotas. Jame yra pra
džia labai įdomaus ir kruop
ščiai paruošto prof. J. Puzino straipsnio. "Viltis ir
viltininkai". Telpa garbės
nario B. K. Balučio laiškas.
Kęstutis Gaidžiūnas rašo
"Korp! Neo-Lithuania junioro akimis’’. V. K. "Lap
kričio vienuoliktoji". Filis
teris J. Dargia duoda įdo
mu straipsnį "žvilgsnis į
praeitį". K. Gaidžiūnas "At
sidusus po stovyklos". S. M.
LST Korp! Neo-Lithuania
ženklai, ritualai, tradicijos.
K. Gaidžiūno straipsnis apie
buv. vasaros stovyklą.
Kas dar negavo šį nume
rį, piašome rašyti: Bern.
Juškus,-7143 So. Troy St.,
Chicago 29, III.
Redakcijos adresas: Eg
lė žemgulytė, 4315 S. Rock•vvell St., Chicogo 32, III.

LIETUVOS DELEGACIJOS
PAVERGTOSE EUROPOS
TAUTOSE PAREIŠKIMAS
VISUOMENEI
Tarptautinės teisės po
žiūriu — daugeliui valsty
bių nepripažįstant Lietuvos
įjungimo į Sovietų Sąjungą
ir tebepripažįstant Lietuvos
valstybės diplomatinius at
stovus bei Lietuvos piliety
bę — Lietuva de jure tebė
ra valstybė, tik jos suvere
nių teisių vykdymas yra
Sovietų okupacijos padary
tas nebegalimas. De jure
pripažinimas tebėra didelė
politinė-moralinė at r a m a
laisvinimo, akcijai.
Todėl kiek pavėluotai
gautos iš Romos žinios, kad
ryšium su naujo Popiežiaus
išrinkimu susidarė ten rim
ta grėsmė Lietuvos diplo
matinei atstovybei prie šv.
Sosto, yra didelė staigmena
ir skaudus smūgis visai lie
tuvių tautai, kovojančiai
prieš komunizmą ir ateismą, už Lietuvos laisvę.
Savo kovoje dėl laisvės
lietuvių tauta yra atlaikiu
si ne vieną smūgį. Mes ne
norime tikėti, tačiau, kad
Šv. Sostas nusigręžtų nuo
lietuvių tautos jos didžiojo
negando metu.
P a v e r g tosios Europos
Tautos rūpinasi susidariu
sia grėsme ir daro reikia
mus žygius. Lietuvos Dele
gacija PET ragina ir lietu
vių visuomenę laisvojo, pa
saulio kraštuose subrusti ir
nedelsiant siųsti šv. Tėvui
(His Holiness Pope John
XXIII Vatican City) tele
gramas, prašant palikti Lie
tuvos Ministerio ir Lietu
vos Pasiuntinybės prie Šv.
Sosto ikišiolinį diplomatinį
statusą.
Lietuvos Delegacija PET
New Yorkas.
1958 m. gruodžio 31 d.

Naujųjų metų sutikimai
Clevelando. visuomenei bu
vo organizuojami trijose
vietose: Lietuvių salėje,
Naujosios parapijos salėje
ir Čiurlionio ansamblio na
muose. Lietuviai gydytojai
dar buvo susiorganizavę už
darą Naujųjų metų sutiki
mą viename Euclido resto
rane. Visi tie sutikimai
kaip ii buvo galima many
ti, buvo negausūs. Daugiau
sia dalyvių buvo Čiurlionio
ansamblio namuose.
Clevelando lietuvių jau
nimas taip pat buvo susitel
kęs i dvi gausesnes vietas.
Moksleiviai neolithuanai ir
jų draugai, kurių buvo per
40. buvo susirinkę Naujųjų
metų sutikti Gaidžiūnų na
muose. Ateitininkai buvo
susibūrę Dr. J. Stankaičio
namuose.

Norintiems mokytis
muzikos
Į Clevelandą pastoviam
gyvenimui atvykęs muzikas
Jonas švedas atidaro savo
privačią muzikos studiją.
Joje bus dėstoma fortepiono bei muzikos teorijos da
lykai. Į studiją dabar pri
imami mokiniai ir norintie
ji mokytis kviečiami nau
dotis gera proga.
Susitarimui skambinti:
LI 1-9094.
(k)

LIETUVIAI!
Lietuvių organizacijų ir
visuomenės veikėjų susirin
kimas, įvykęs 1958 m. gruo
džio 29 dieną Jaunimo Cent
re, Chicagoje, išklausęs Lie
tuves Konsulo Dr. P. Daužvardžio, ALTo Vykdomojo
Komiteto pirmininko L. ši
mučio, vicepirm. inž. E.
Bartkaus ir kitų pranešimų
apie Lietuvos Pasiuntinybei
prie Vatikano gresianti lik
vidavimo paveju, nutarė
paskatinti organizacijų
vadovybes ir paskirus
asmenis, n e d e 1s i a n t siusti telegramas Vatikano valstvbės sekretoriui Kardinolui Dominico Taraini, prašant jį ir to
liau respektuoti teisini
Nepriklausomosios Lie
tuvos statusą ir leisti
teisėtam jos atstovui
nevaržomai eiti savo
pareigas.
Telegramas (bet kuria
kalba) siųsti šiuo adresu:
Lietuvių Bendruomenės Cleveland I apylinkės valdyba, dr. Vinco Kudirkos šimtmečio
His Eminence Gardinai Dobaigminėse iškilmėse Clevelande, padėjo vainiką prie paminklo Lietuvių Tautiniame
minico Tardini, Secretary
Darželyje. Nuotraukoje iš kairės: F. Eidimtas, V. Braziulis, J. Darnusis, K. S. Kar
of Statė of the Vatican, Vapius, A. BieĮskųs, V. Kasparavičiūtė, J. Virbalis ir J. žemaitis.
tiean City.
_ ...
Prezidiumas
Dirvos nuotrauka.

Clevelando lietuvių įstaigos
MULIOLIS DŽIAUGIASI
KIEKVIENO

LIETUVIO

NAUJU LAIMĖJIMU

JAV armijoj, vadovaujamo.]
garsius generolo S. Patton,
jis pražygiavo aštuoniąs
valstybes, čia jam teko su
sitikti su lietuviais, pasku
tiniojo karo tremtiniais ir
jiems padėti.
Karui pasibaigus J. Muliolis iš karinės tarnybos
pašiiraukė pulkininko leite
nanto laipsnyje. Buvo ap
dovanotas įvairiais pasižy
mėjimo ir pareigingumo
medaliais. Gi mirus jo tė
vui P. Mulioliui, kuris tą pa
čią įstaigą per daugeli me
tų tvarkė, perėmė jos va
dovavimą ir dabar sėkmin
gai veda.
J. Muliolis yra vedęs ir
augina 4 vaikus, iš kurių
trys dukterys ir vienas sū
nus. Nors įstaiga Clevelan
de, bet jo privati gyvena
moji vieta yra 50 akrų ūkis,
esantis Brecksville, už 15

myliu nuo Clevelando. J.
Muliolis yra aktyvus narys
Atletu Klube, daugelyje or
ganizacijų, ir ypač aktyvus
Cuvahoga County demo
kratų vykdomajam komite
te.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Sausio 11 d. 11:30 vai.
Klaipėdos krašto atvadavi
mo. minėjimas lietuvių sa
lėje. Rengia LVS Ramovės
skyrius.
Sausio 31 d. lietuvių sa
lėje vaidinimas. Rengia G8
Balfo sk.
Balandžio 11 d. Vysk. M.
Valančiaus Lituanist i n ė s
mokyklos metinis vakaras.
Gegužės 2 d., Slovenian
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
kursas. Rengia Dirva.

DIRVOS TALKA

J. MuH-Mulialis

Clevelando lietuvių cent
re — Superior gatvėj, neto
li Dirvos redakcijos, yra J.
Mull • Muliolio nekilnojamo
turto pardavimo ir įvairios
apdraudos įstaiga. Tai se
niausioji lietuvių tvarkoma
tokios rūšies įstaiga Cleve
lande. Apie ją naujai persi
tvarkiusi Dirva pirmiausia
ir nori pakalbėti. O po to
mes neužmiršime ir kitų lie
tuvių vedamų įstaigų.

rengimo programose, jo
skelbimai dedami ir mūsų
laikraštyje. J. Muliolis, čia
gimęs, gražiai kalba lietu
viškai ir džiaugiasi kiek
vieno lietuvio nauju laimė
jimu. O jei tik gali, jam
mielai ir padeda.

Juozas Muliolis yra bai
gęs šv. Jurgio parapijos
pradinę mokyklą, vėliau Cathedral Latin School. Aukš
tąjį mokslą baigė Ohio Statė
J. Mull-MuljcHo įsitaigą Universitv, B. B. A.
veda prityręs tos rūšies spe
Baigęs aukštuosjjis moks
cialistas, daugiau angliško lus dirbo įvairų atsakingą
jo stiliaus džentelmenas darba, kol 1941 metais bu
Juozas Muliolis, kuris dau vo pašauktas, kaip artileri
geliui lietuvių labai gerai jos leitenantas, į karinę
pažįstamas. Jis pats dažnai tarnybą. Tęsiantis antra
lankosi lietuviškuose paren jam pasauliniam karui, jis
gimuose, jo įstaigos skel nuo Islandijos iki Vokieti
bimai spaudinami beveik jos su savo daliniu dalyva
kiekvieno lietuviškojo pa vo karo mūšiuose. Trečiojoj

Mums būtinai reikia 500 naujų skaitytojų. Jie turi
užpildyti mirusių senų skaitytojų eiles, jie turi padėti su
daryti ir sąlygas Dirvai dar dažniau išeiti. Nepadidinę savo
skaitytojų šeimos dar 500 naujais prenumeratoriais, mes
negalėsime Dirvos leidimo dažninti. Be visų mūsų skaity
tojų ir bičiulių talkos tas planas nebus įvykdytas. Tai žino
dami mes ir prašome:
1. Užprenumeruokite Dirvą savo artimiesiems, kurie
dar Dirvos neskaito.
2. Paraginkite Dirvą prenumeruoti artimiausius sa
vo draugus ir kaimynus.
3. Priminkite visiems tautinių organizacijų nariams,
kad jų pareiga patiems Dirvą prenumeruoti ir kitus raginti.
4. Prisidėkite keliais aukos doleriais į fondą, kurio
pinigais mes Dirvą užprenumeruojame likusiems Europoje,
sergantiems ir į didelį vargą patekusiems.
Visi, kurie atsiųs bent vieną naują metinį skaitytoją,
galės laimėti: rašomąją mašinėlę, radijo aparatą, už $100.00
lietuviškų knygų biblioteką ir eilę kitų dovanų. Visi nauji
skaitytojai, Dirvą užsisakydami patys ar kiti jiems užsa
kydami, gauna $2.00 nuolaidos ir metams moka tik $6.00.
Mes laukiame ir tikime, kad bendroje talkoje tuos
500 naujų skaitytojų surasime. Tik tegul gruodžio ir sausio
mėnesiai būna paskirti Dirvos skaitytojų šeima didinti.
Talką vykdydami naudokite čia esančią atkarpą:

Prašau Dirvą 1959 metais siųsti:
Pavardė, vardas _____

Adresas ____________

Prašomą siųsti Dirvą užsakė

(Duoti pilną užsakytojo adresą)
Drauge siunčiame

mokeatj.

