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Lietuvos naujienų atranka

NORĖTŲ I UŽSIENIUS, BET
BIJO PRASITARTI
Svetimų kalbų mokytojų bėdos.- Nuogąstauja, kad
muzika gali
likti be marksizmo.- Ir vaikus nori
įkinkyti į fabrikinį darbą.
Lietuvoje dar nėra sveti
mų kalbų vadovėlių, pritai
kytų lietuviams. Naudoja
masi daugiausia iš rusų kal
bos verstais rusams pritai
kytais vadovėliais. Viešai
r e iškiamas pageidavimas,
kad jau laikas išleisti lietu
viams pritaikytų užsienio
kalbų vadovėlių, ir kad tų
kalbų dėstytojams turėtų
būti sudaryta galimybių
lankyti tų kalbų specialius
kursus tuose kraštuose, kur
tos kalbos vartojamos. Vo
kiečių kalbos mokytojams
siūloma organizuoti takius
kursus Vokietijos rytinėj
zonoj. Tačiau to sumanymo
kėlėjai dar nedrįsta kalbė
ti apie tai, Į<ur turėtų būti
toki prancūzų ir anglų kal
bų kursai...
MUZIKA BE MARKSIZMO
Vidurinėse muzikos mo
kyklose nedėstomas mark
sizmas. Partiečiai nuogąsįcUjjd, ;uui Lic,
kurie nebetęsia mokslo kon
servatorijoje, o eina dirbti
chorvedžių ar net muzikos
mokytojų darbo tiesiai iš
vidurinių muzikos mokyklų,

galvoja apie kitus, kurie autobusiais važiuoja” — skun
džiasi autobusinis keleivis,
SUMANYMAS IR VAIKUS kuriam, belaukiant autobu
so, nėra kur pasislėpti nuo
ĮKINKYTI
Ryšium su Chruščiovo vėjo, lietaus ar sniego, nes
įsakyta mokyklų reforma, autobusu stotyje nėra jo
atsirado siūlymų ir Lietu kios pastogės, o netoliese
voje steigti mokyklas - ga esamoj valgykloj laukti lei
myklas miestuose arba mo- džia tik tol, kol valgai ar
kyklas-kolchozus kaimuose. geri (degtinę, ne vandenį!).
Tai yra, prie mokyklos tu
rėtų būti įsteigta kokia
Lietuvos Gen.
dirbtuvė arba kolchozas
(priskyrus atitinkamą kie
kį žemės). Tada ne tik. aš- tuometę (ar devynmetę)
mokyklą baigusieji būtų
įkinkyti į darbą fabrikuose
Sausio 6 dieną gautomis
ar kolchozuose ir galėtų to
tikromis žiniomis iš Romos,
liau mokytis tik nuo darbo
Lietuvos Pasiuntinybė Va
laisvu laiku, bet ir pradinių
tikano paliekama ir toliau
mokyklų vaikai — nuo 7
veikti. Titulas, kuriuo veiks
iki 15 ar 16 metų — irgi
Pasiuntinybės vedėjas —
būtų darbininkai tose dirb
Chargė d’affaires ar kitoks,
tuvėse ar kolchozuose, ten
dar nenustatytas. Įgaliotu
pat turėtų gyventi ir šalia Ministrh jis negalės būti
darbo lankyti pamokas ... pripažintas dėl to, kad šiuo

taip ir lieka nesusipažinę
su "mokslų mokslu”.

Konsulato
pranešimas

metu negali gauti iš savo
valstybės galvos naujų ski
riamųjų raštų ir jų patiekti
Popiežiui Jonui XXIII. Kaip
bebūtų, tatai, esamomis są
lygomis, laikoma džiuginan
čiu rezultatu, kuris pasiek
tas vieningomis pastango
MIKOJANĄ PASITIKO SU
mis aukštųjų lietuvių dva
sininkų Romoje, Jungtinėse
SUPUVUSIOMIS DARŽOVĖMIS Amerikos Valstybėse ir ki
tur, plačiosios lietuvių vi
Sovietų vicepremj eras (nuotrauka apačioje) pasi suomenės visame pasaulyje,
Mikojanas, kuris į Ameriką sakyta prieš jo lankymąsi ir visų Lietuvos diplomati
atvyko kaip 'Turistas”, su ir protestuoja prieš Sovietų nių pareigūnų.
'l
misija ištirti Washingtono terorą Vengrijoje.
Įvykių raida, privedusi
vyriausybės nusistatymus,
Mieliau jį pasitiko ame prie šios padėties susidary
besilankydamas didžiu o s e rikiečiai prekybininkai, ku
miestuose iššaukia protes rie tikisi išplėsti prekybą mo, buvo tokia: mirus Šv.
Tėvui Pijui XII, Ministras
to demonstracijas. New su Sovietais, ypač kai MikoStasys Girdvainis, sekreto
Yorke, Clevelande, Detroi
janas jų susirinkime pasa riaus lydimas, kaip ir kitų
te ir Chicagoje buvo su kė Amerikos pramonei kele
kraštų atstovai, tuojau nu
ruoštos audringos demons tą komplimentų. Sovietams
vyko į Castelgandolfo rū
tracijos prieš jo lankymąsi
simpatizuojąs milijonierius mus pagerbti velionies ir
Amerikoje.
Eaton Mikojaną vežiojo po pareikšti savo užuojautą
Detroite jį net apmėtė su
miestą Chruščiovo padova Vatikano vyresnybei. Abu
puvusiomis daržovėmis. Cle nota "troika”.
Lietuvos pareigūnai dalyva
velande vengrų ir kitų tau
Ateinančią savaitę Bal vo kūno pervežimo procesi
tybių grupės surengė aero
joje. kardinolų kolegijos
drome ir prie viešbučio pro tuose Rūmuose Mikojaną
testo demonstracijų. De žada -priimti prezidentas Ei(Nukelta į 2 psl.)
monstrantų pla kutuose senhoweris.

"NAUJOJI KLASĖ”
TYTUVĖNUOSE
"Tytuvėnų rajono vado
vai važinėja lengvomis ma
šinomis. Gal todėl jie nepa-

Naujieji Vilties Draugijos namai Clevelande. 6907 Superior Avė., kuriuose yra Dirvos
redakcija, naujai įrengta jos ofsetinė spaustuvė ir lietuviškos krautuvės.
Vilties
Draugijos namu atidarymas įvyks kovo mėn. 11 d., į kurį iš anksto kviečiame skai
tytojus, iš arti ir toli, gausiai dalyvauti.
Dirvos nuotrauka.

TEISiNiMAI iR PASiTEiSiNiMAI
Dvilypio lojalumo keblumai. - Nevykę bandymai
suversti kaltę nukentėjusiam.- Žvejyba drumstam
vandeny.- Prancūzijos akademiko glostinėjimai.
Ryšium su kalėdiniais
įvykiais Vatikane, ryškiai
pastebimai nepatogioje pa
dėtyje pasijuto mūsų kata
likiškosios srovės visuome
ninių organizacijų vadovai.
'Paprastai uc-lūs žodinio ir
rašytinio aktyvumo entu
ziastai (memorandumų, te
legramų akcijos šalininkai),
šiuo atveju santūru
mą jie beveik visais atve
jais statė pirmon vieton
prieš susijaudinimą ir užsi
degimus "daryti viską ar
bent ką nors" Lietuvos pa
siuntinybei gelbėti.. .
Mišriuose įvairių srovių
organizacijų pasitarimuose
katalikinės srovės organiza
cijų atstovai, vengdami at
virai atsisakyti nuo daly
vavimo bendroje akcijoje,
visą svorį kreipė į telegra
mų ar laiškų suredagavimą,
spausdami, kad jei jau kas
nors sakoma, tai kad tik bū
tų komandagiausiai, košvelniausiai, kad nebūtų jckių
priekaišto šešėlių, o tik nuo
lankus prašymas. Net ir
sutarus dėl tokio suredagavimo, šie atstovai dar ne
kartą atsimesdavo, vėl siū
lydami apgalvoti, gal susi
laikyti iš viso, arba bent
dar ką nors pašvelninti.
Dvilypio lojalumo keblumai
šį kartą išryškėjo, kaip nie
kad anksčiau.
*

*

Santūrumo gynėjai puse
lūpų kai kur ėmė rerptis
net ir tokiais samprotavi
mais, jog, esą, viso to rei

kalo priežastis yra ne Va
tikano politikos posūkyje,
o Lietuvos pasiuntinio, as
menyje . . . Jis, girdi, esąs
negana pamaldus, bažnyčią
jis lankąs tik dėl tarnybinių
pareigų, .todėl, esą, jei tik
atsiras koks būdas asmeniui
•pakeisti, tai ir bus viskas
tvarkoj, valstybinis reika
las čia nepaliestas, ir t.t.
Vargu ar yra prasmės
aiškinti tokių samprotavi
mų absurdiškumą. Tokios
pasakėlės, žinoma, rodo, kad
yra ir tokių, kurie dvilypio
lojalumo atveju mieliau sa
vą instituciją, net ir nepa
grįstai, pajuodins, kad tik
kitą nubaltintų . ,,
*
*
Ryšium su "asmens pro
blema" prasitariama, kad
"Vliko atstovas dr. P. Kar

velis nuskrido į Romą ir
reikalus tvarko". . . Tokiu
atveju gandeliai apie taria
mą 'asmens problemą” įgy
ja naujos spalvos. Ar tai
nėra bandymas šio susidrumstimo proga pagauti
"ambasadą Vatikane" j j
"ambasados Bonnoj”?
Į
*
*
Būdinga tai, kad dauge
lis mūsiškių komentatorių
nustumia šalin Lenkijos
ambasados atvejį. Lyg ir
stengiamasi sudaryti įspū
dis, kad viskas liečia tik
Lietuvos pasiuntinybę ir
liečia, turbūt, dėl .mūsų pa-čių tarpe esančių priežas
čių .. . Turbūt, prisiminus
Lenkijos atvejį, labai sun
ku būtų bepūsti kam nors
į akis tuos dūmelius apie
‘"asmens problemas”.
(Nukelta į 2 psl.)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
• Prezidentas Eisenhoweris kongrese pareiškė, kad
Amerika nepakęs jokių
agresijų ir gins laisvojo
Berlyno gyventojus. Kraš
to gynybai jis prašė paskir
ti 47 bilijonus dolerių.
• Gen. de ’Gaulle pradėjo
eiti Prancūzijos prezidento
pareigas. Naujosios vyriau
sybės pirmininku paskirtas
Michel Debre. Vyriausybė
je yra tik 5 gaullistai.
• Kubos sukilėlių vadas
Castro su didelėmis iškil
mėmis buvo sutiktas sosti

nėje. Amerika ir kiti sep
tyni kraštai pripažino nau
ją laikinąją Kubos vyriau
sybę.
• Ispanijoje potvynyje
žuvo virš 150 žmonių.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Pavėlavus iš Kanados pri
statyti užsakytą ofsetinį,
popierį, šį numerį esam pri
versti spausdinti blogėsniam ir tik 6 psl.

1959 m. sausio 12 d.

DIRVA

Teisinimai ir pasiteisinimai

DIRVA " “

(Atkelta iš 1 psl.)

priminti kaip susigyvenimo
su likimu ženklą . ..

TORONTO LIETUVIAI
konsulo Kanadoje min. V,
Gylio name dėl kažkokio su
trikimo. apšildymo įrengi
muose, įvyko sprogimas.
Atvykę gaisrininkai tuojau
pat padarė reikalingus pa
tvarkymus ir intensyviai
❖
dirbant per keliolika valan
Lietuvių šeštadien i n ė s dų vėl buvo atstatyta nor
P. V.
Maironio vardo pradžios mali padėtis.
mokyklos suruoštoj eglutėj
SLIDINĖJIMO
mūsų mažieji gražiai pašo
VARŽYBOS
ko, padainavo, paskaitė ir
padeklamavo.
Glaudžiai bendradarbiau
Tuoj po meninės progra jant Vidurinių Vakarų
mos dalies, tėvų komitetas Sporto Apygardos Komite
mokytojams įteikę dovanė tui ir Detroito. LSK Kovui,
les.
1959 m. vasario 6-7 d.d. ren
Atvykęs vyskupo rūbais, giama išvyka į Manistee,
su ilga balta barzda, pa Mich., kur bus pravestos
kaitalas Kalėdų Senelio — slidinėjimo varžybos. Pro
šv. Nikalojus, tarė žodį ir gramoje vyrams ir mote
išdalijo vaikučiams skirtas rims didysis slalomas ir nu- •
dovanėles.
silėidimai. Varžybos bus
Per eilę tremties metų pravestos ekspertų priežiū
pripratusiems matyti lietu roje. šioje išvykoje ir var
višką Kalėdų Senelį, kuris žybose kviečiami dalyvauti
labiau įtikinantis, artimes visi slidinėjimo mėgėjai.
nis ir suprantamas, atrodė Sumokėję $10.00 bus aprū
keistokai. Pradž. mokyklai pinti nakvynėmis ir maistu.
geriau tiktų bendras, jau
Gyveną Detroite regis
nusistovėjęs senelis. Įve truojami iki sausio 17 d.
dant naują pakaitalą vertė šiuo adresu : R. Rimša, 4250
tų gerai pagalvoti.
Toledo Avė., tel. TA 5-1908.
Bendrai, malonu pažymė Visi kiti prašomi registruo
ti, kad visuomenė savo gau tis V. V. Sporto Apygardos
siu atsilankymu šį gražų sekretoriaus adresu: J. Kirparengimą nuoširdžiai parė velaitis, 9628 Broadstreet,
mė.
Detroit 4, Mich. Telef. TE
sj»
4-1941. Registruojantis bū
Didžiųjų švenčių išvaka tina įmokėti $5.00 rankpini
rėse Lietuvos generalinio gių.
Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos ruošiamame Va
sario 16 d. minėjime kalbės
svečias iš New Yorko —
LNT pirmininkas adv. V.
Rastenis ir gen. konsulas
Kanadoje min. Vyt. Gylys.

O štai Paryžiaus FIGAt RO sausio 3 d. spausdina
”Ak, kokią ataskaitą duo
Prancūzijos Akade m i j o s sime mes, laisvės fa
Dukart savaitinis, leidžia
Published senū-weekly by
nario Vladimiro d’Ormesso- riziejai (m. p.), aną
mas VILTIES. Amerikos Lie
American Lithuanian Press
tuvių Spaudos ir Radijo D-jos
& Radio Ass’n. VILTIS, Ine.
no straipsnį "Pagalvokime dieną, kai toji laisvė bus
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
(Non-profit), 6907 Superior
apie
Tylos Bažnyčią”, kuria grąžinta visiems krikščio
perior
Avė.,
Cleveland
3,
Avė., Cleveland 3, Ohio.
Ohio.
me autorius kalba t i k nims ir žmonėms! O visi jos
Telephone:
Telefonas:
HEnderson 1-6344.
apie Lenkijos atvejį. Ir sa susilauks, esu tikras kaip
HEnderson 1-6344.
Tssued in Cleveland every
Išeina Clevelande pirma
ko, kad Lenkijos atstovas gyvas esu. Ir jie mus pa
Monday and Thursday.
dieniais ir ketvirtadieniais.
turėjo. Vatikane geriausį klaus tada, kaip gi mes ga
Euitor-in-Chief:
Vyr. redaktorius: Balys
Balys Gaidžiūnas.
vardą (iš tikrųjų ir min. S. lėjom gyventi šalia jų to
Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos pri
Second Class Mail PriviGirdvainio geram vardui kius ilgus metus, bent min
vilegija suteikta Clevelande,
leges Authorized at Cleve
Vatikane nebuvo ir nėra jo timis ir malda kasdien ne
Ohio.
land. Ohio.
kių priekaištų), turėjo ge susijungdami su jais jų ne
Subscription per year in
Prenumerata metams, iš
advance: $8.00. Established
anksto mokant $8.00. įsteig
riausius santykius, ir štai, apsakomam bandyme ...”
in 1915.
tas 1915 metais.
staiga viskas pasikeitė ...
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
Single copy — 10 cents.
Taigi... Vatikanas —
Tą pasikeitimą prancūzų taip išeina — labai norėjo
Redaktoriai: Vyt. Gedgaudas ir J. P. Palukaitis.
akademikas stengiasi išaiš matyti gruodžio 26 d. ir
kinti ne mažiau švelniai, Lenkijos ambasadorių, ir
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
kaip ir mūsiškiai švelninto- Lietuvos įgaliotą ministerį,
P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Woodhaven), R. Mieželis
jai, tik tuo skirtumu, kad bet jie, gaila, negalėjo atei
(Chicago), J. I’aplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir
St. Santvaras (So. Boston).
Lenkijos nei ambasado ti, nes jų . .. frakai buvo
riaus, nei ambasados tuo nepaprosyti tą rytą ... La
tikslu jis vis dėlto ne juo bai gaila, bet gal 'ir gerai,
dins.
nes Varšuvoj, Vilniuj (ir
DAR KARTĄ KREIPIAMĖS
Toki jau esą diplomati Maskvoj) tas bus teigiamai
niai papročiai, kad visi atė įvertinta, nes ir ten juk pa
___________
BALYS GAIDŽIŪNAS
------jo prisistatyti su naujais triotai ... O mes iš čia su
savo oficialių vyriausybių tais kenčiančiais žmonė
Prieš Naujuosius Metus užsakykite, užsakykite Dir kredencialais, o Lenkijos mis verčiau mintimis ir mal
mes paskelbėme naujų Dir vą jos neskaitantiems, kaip ambasadorius oficialios vy da santykiaukim, kam tos
vos skaitytojų telkimo va dovaną vardinių ar gimimo riausybės kredencialų ne komplikacijos su pasiunti
jų. Paskelbėme, prašydami šventėse. Ir yisa tai, neabe turįs. Todėl jis gruodžio 26 niais ar ambasadoriais ...
talkos, kad būtų sutelkta jojame, sudarys tuos 500 d. ir nepasirodęs popiežiui...
Gal ir taip. Tik sunkoka
500 naujų skaitytojų, kurie naujų skaitytojų, kurie
Pagal d’Ormessoną, Va suprasti, kaip čia buvo, kad
būtinai reikalingi išmirš mums būtinai reikalingi.
tikanas čia nieko nedėtas, pirma pasiuntinybių pilnas
tančių senųjų skaitytojų
Naujų skaitytojų būtiną ir net kardinolas Višinskis pripažinimas buvo pasidieilėms papildyti ir sudary
reikalingumą mums dar iš čia piršto neprikišęs. Tie džiuotina dorybė, o dabar
ti sąlygas Dirvos gerini
kelia ir naujas pašto per siog pats p. K. Papee, Len jau beveik priešingai...
mui.
siuntimo kainų pakėlimas. kijos ambasadorius, susi
N.
Iki šio laiko vajaus davi
Nuo Naujųjų Metų paštas laikęs . . . D’Ormessonas net
niai labai blogi. Teturime
laikiaščių persiuntimo kaš piktinasi ”kai kurių laikraš
vos tik 34 naujus skaityto
tus pakėlė maždaug 35 '<'. čių” (prancūzų) komenta
jus ir keliasdešimt kandida
Metams tas sudarys kiek rais, nuo kurių, esą, tik vie
tų, kurie, žinoma, tą skai
vienam skaitytojui, sudėjus nas žingsnis belieka iki diečių dar padidins. Bet reikia visus, siunčiamus į užsienį vaižin kokių priekaištų. Jis
atsiminti, kad pusė vajaus
ir į kitus kraštus, maždaug samprotauja, kad Lenkijos
laiko jau praėję. Todėl jau
po $1.00 priedo. Ir tą pašto ambasadorius keblias parei
dabar nutarta nauju skai
STATEMENT OF CONDITION
"dovaną” mes turime pa gas atlikinėjo labai puikiai.
tytoju telkimo vajų prail
Dabartiniai
Varšuvos
valdo

dengti iš tų pačių pajamų,
ginti iki kovo mėn. 14 die
OF
kuries laikraščio leidimui ir vai, kad ir komunistai ar
nos. Iki tos dienos todėl,
taip jau labai mažos. Dėl jų komunistuoją, vis dėlto esą
kad tada įvyks naujų Vil
kenčia visi lietuviškieji lai patriotai, kadangi jie len
ties Draugijos namų ir nau
kraščiai ir tik visokiomis kai — tų dviejų sąvokų ne
jai įi engtos spaustuvės ati
pašalinėmis priemon ė m i s są galima atskirti. Todėl jie
darymas. Tuo metu norima
pripažins, kad ambasado
suduria galą su galu.
AND LOAN COMPANY
ir tą vajų užbaigti. Tat dar
rius K. Pappee, nors ir bū
Nauji skaitytojai, be mū damas visai kitokių politi
kartą kreipiamės į visus
December 31, 1958
Dirvos skaitytojus,talkinin sų anksčiau keltų aplinky nių pažiūrų, negu jie (Var
kus ir bičiulius, nedelsiant bių, dar būtinai reikalingi šuvos komunistai), vis dėl
ateiti mums į talką ir vajų ir toms naujoms išlaidoms to padarė gerą paslaugą
paspartinti. Prašome juk .^padengti, kurios atsirado Lenkijai, palaikydamas pa
ASSETS
nedaug. Tik pakalbinkit sa dėl naujo pašte- kainų pakė garboj jos vardą krikščio
\ Cash and U. S. Government Bonds .
vo. pažįstamus, kurie dar limo. Todėl ir mūsų krei nybės centre...
Dirvoj neskaito, atsiminkit pimas? telkti naujus skai
Other Securities.................................
Ar tiems varšuviniams
sayb artimuosius, likusius tytojus supraskite kaip nuo valdovams staiga ambasa
Federal Home Loan Bank Stock........
Lidijoje ar kitam Euro- širdų prašymą nugalėti vi doriaus patarnavimas tapo
First Mortgage Loans.........................
is krašte ir jiems Dirvą sus leidimo sunkumus.
nebereikalingas, — to aka
Property Improvement Loans..........
demikas neliečia ... čia
Office Buildings and Furnishings ....
akademikas staiga su pasi
Other Assets........................................
Generalinio Konsulato pranešimas gėrėjimu prisimena, kad
TOTAL.......... . ........................
jųjų Metų proga, gi Lietu popiežius lankė kalinius, ir
(Atkelta iš 1 psl.)
vos atstovo padėtis bus to kad tai nepaprastai reikš
priėmime pas kardinolą ka- liau svarstoma. Tasai pa minga, nes juk tiek daug
nierlengą, iškilmingose lai žadas svarstyti Lietuvos katalikų yra kalėjime. Jų
dotuvėse ir. pagaliau, nau padėti nedavė pagrindo im tarpe net kardinolai, vysku
jai išrinktojo Popiežiaus tis kokių viešų veiksmų. pai, kunigai . . . Baigdamas
LIA BI LIT1 ES
Jono XXIII vainikavimo iš Priešingai. turint galvoje ir jis kreipia mintis tolyn
Savings Deposifs...................................
$27,072,911.17
kilmėse. Netrukus po vai reikale opumą, nebuvo gali nuo Lenkijos ambasados
Loans
in
Process
and
Esęrow
Funds
...
1,640,318.02
nikavimo visos Pasiuntiny ma jo viešai kelti, kad ne' problemos:
Advances
...............................................
600,000.00
bės gavo raštą, kad atstovai sudalius pamato nepalan
”Mes negalvojame pakan
Accumulation for Tax and Insurance ..
14,290.03
galės prašyti priėmimo pas. kiam sprendimui. Tuo tar kamai apie nelaimingus
šv. Tėvą. Įteikti Jam nau pu, Lietuvos atstovas gavo brolius krikščionis, kurie
Other Liabilities ...................................
44,613.27
jus skiriamuosius raštus. dar kvietimą į naujųjų kar neteisingo likimo, yra užda
Capital Stock .......................................
245,548.98
Lietuvos ministras tuojau dinolų paskyrimo iškilmes, ryti didžiuliame komuniz
Reserves and Undivided Profits........
2,170,719.84
nuvyko į Vatikano Valsty kai Lenkijos atstovas jau mo kalėjime! Nes jie ne
TOTAL.......................................
$31,788,401.31
bės sekretarijatą ir išdėstė nebebuvo pakviestas. Tatai kalba, nes jie nešaukia, ir
savo ypatingą padėtį. Jam lyg teikė vilčių, kad Lietu- mes esam pripratę prie tos
Deposifs made by January 15th Earn Inferest from January 1 st
buvo pasakyta, kad jo pa
patenkina mūsų
dėtis bus svarstoma ir pa svarstymas Vatikane rutu egoizmą. Yra net tokių nai
prašyta tuo klausimu įteik liojasi palankiai. Tačiau, į vėlių, kurie visa tai drįsta
ti Vatikanui visą medžiagą, tradicines Popiežiaus laiko
kas ir buvo padaryta, įtei mas Kūčių naktį Bernelių
kiant
atitinkamą raštą Mišias Lietuvos atstovas
drauge su išsamia dokumen pakvietimo jau nebegavo. praktikai, ir galėjo tik pa
tacija apie Lietuvos tarp Vatikano protokolo skyrius kenkti visam reikalui. Ta
AND LOAN COMPANY
CURRENT
tautinę teisinę padėtį, kitų į pasiteiravimą paaiškino, čiau. įau gerokai iš anksto,
RATE
THREE IOCATIONS:
valstybių pažiūras ir laiky kad. vyresniųjų įsakymu, kilus skiriamųjų raštų klau
813
East
185th
Street
seną Lietuvos atžvilgiu, mū Lietuvos atstovas ateityje simui. buvo palaikomi ryšiai
DEPOSITS INSURED
sų veikiančių atstovybių są pa k v i e t i m ų nebega u s.
25000 Eudid Avenue
su Romoje esančiais aukš
rašą, ir kt.
taisiais
lietuviais
dvasinin

6235 St. CIatr Avenue
Lietuvos Pasiunti n y b ė
kais.
Taip
pat
buvo
susi

Įteikiant tą medžiagą, prie šventojo Sosto nega
Lietuvos atstovui buvo pa lėjo tiesiai kreiptis į visuo siekta su visais Lietuvos bei
sakyta, kad kitų valstybių- menę paramos ir ją infor asmeniniais draugais, kurie
atstovai galės savo skiria muoti. Tatai būtų priešin galėtų turėti įtakos, ir pra
muosius raštus įteikti Nau- ga priimtai diplomatinei šyti jų užtarimo.
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MUŽIKAS MOTIEJUS...
(Atkelta iš 3 psl.)
patį, bet sunki kaltė žaisti
tokiais dalykais, kuriais ga
lima nuskriausti visą drau
giją”.
Tėvo reikšmė Kudirkos
asmenybės tapsme buvo di
džiulė. "Nepaprastai gyvo,
smarkaus temperam e n t o
Vincas — buvo gyvas savo
tėvo atvaizdas”, sako Tu
mas Vaižgantas. Anot Jo
no Bulotos, "juodu abu bu
vo visai panašūs iš veido ir,
matomai, iš būdo. Tėvas
taip pat žymiai skyrėsi iš
kitų save, apsiėjimu ir kal
bos rimtumu . . . „Tiktai pa
žinus tėvą, galima buvo su
prasti, kodėl Vincas taip

DIEVO

KARALYS-

TėS ŽINIOS
šiandien pasaulis yra atstojęs nuo Dievo malonės
ir tiesos laimėti amžinąjį
gyvenimą karalystėj Dievo,
kuri bus įsteigta ant žemės
Dievo paskirtu laiku. Prieš
Jėzaus Kristaus atėjimą į
žemę teisingas Dievas pa
sirodo esąs, kadangi jis rei
kalavo tokios aukos už žmo
nijos nuodėmes, bet labai
maloningas, nes dėl Jėzaus
Kristaus atpirkimo nuopel
nų atleidžia tikintiems nuo
dėmes.
Ne žmogaus galybe, bet
Dievo malonėmis tikime ir
tą tikėjimą patvirtiname
atitinkamais darbais, žmo
gui nevalia girtis, būk mes
laimėjom išganymą. Per
žmogų (Bibl. Jėzai 26:4 E.).
Kriscus už mus numirė, per
Jo kraują būsime išgelbėti,
nes už nuodėmes yra. mir
tis visam žemės paviršiuje.
(Bibl. Rom. 5:9 E.).
Savo mintis atiduokite
Dievo apsaugai, neklausyki
te klaidingai, bet atsiduo
kite Dievo vadovybei (Malt
5:7 E.). Taip kalba Ponas
Dievas: Aš Jūsų kapus at
versiu ir savo žmones iš jų
iškelsiu. Viešpaties žodis,
kuris tarp jūsų apsakytas,
yra antras Jėzaus ant ši6s
žemės buvimas. Jo karalys
tė bus įsteigta ir tas laikas
greit ateis.
Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS
1077 E. Wallings Rd.
Brecksvville, Ohio

maloniai skyrėsi išauklėji
mu iš tarpo kitų savo drau
gų”. Kudirkos užsispyrimas
bus įgytas kovoje su tėvu.
Jo pareigingumas, turbūt,
irgi turėtų būti aiškinamas
greičiau "labai teisingo’’ tė
vo, negu bet kieno kito įta-'
ka.
•
O kaip tiktai pareigingu
mas ir yra viena ryškiausių
Kudirkos charakterio žy
mių. Gabrio žodžiais, "bū
dą V. Kudirka turėjo švel
nų, taktišką, linksmą’’, gal
iš dalies motinos įtakoje,
"vienok rimtą ir tvirtą.
Nuo savo persitikrinimų,
nuo aprinkto kelio, nuo pri
žadėjimų jis niekados ne
atsisakydavo ir jau būda
mas kūniškai silpnas visa
dos išpildydavo, ką apsiim
davo.'Patsai labai pildyda
mas savo pareigą, to paties
reikalaudavo ir nuo kitų ir
baisiai pykdavo ir nekentė
tų, kurie daug prižadėję ne
pildydavo savo prižadų”.
Tai juk tik ne būdingosios
lietuviškojo charakterio sa
vybės !
šią Kudirkos santykio su
mužiku Motiejum apžvalgą
galima užbaigti žodžiais iš
vieno paskutiniųjų Kudir
kos laiškų: "mano numylė
tasis ’Kainas’ ”...! Bairono
Kainas, kurį Kudirka išver
tė ir kuris mirties patale
buvo jo "numylėtasis”, —
šis aistringas sukilėlis prieš
Dievą, — ar tik nebus bu
vęs paties Kudirkos simbo
lis, sukilusio prieš savo tė-vą, kurio žymės jis visvien
neištrinamai nešiojosi savo
asmenybėje ?
(Ištrauka iš psichologi
nės Vinco Kudirkos biogra
fijos, kuri bus išspausdinta
Ketvirtoje Metinėje Santa
ros Knygoje).

CLEVELANDE
ir apylinkėse
SLA 136 kuopos
rengiamas koncertas
Sausio 24 d. lietuvių salė
je įvyks reto įdomumo kon
certas. Dainuos Romoje
studijuojanti, o dabar laiki
nai gastroliuojanti JAV ir
Kanadoje, solistė Janina
Liustikaitė. ši talentinga
dainininkė jau turi pripa
žintą poziciją, kadangi prieš
atvykdama į šitą kontinen
tą yra sėkmingai koncerta
vusi Italijoje, Vokietijoje ir
Anglijoje. Be to, yra atli
kusi Margaritos vaidmenį
Chicagoje vyrų choro sta
tytoje Fausto operoje.
Akcmponuos muz. šve
das.
Bilietų galima gauti bei
užsisakyti pas Vytautą Balašaitį, telef. CE 1-6072 ir
Lietuvių Prekybos Namuo
se.
(sk)
Jaunimo vakaras
Sausio 17 d. 7 vai. vakačė lietuvių salėje įvyks Ant rasis Clevelando jaunimo
vakaras. Programa bus įvai
ri, ir įdomi. Ją išpildo Cle
velando jaunimas.
Po programos gausus bu
fetas, šokiai grojant geram

VITAS VALAITIS,
32'A S. Court St., Athens,
Ohio, žurnalo ”U. S. Gamęra” skelbtame konkurse lai
mėjo pirmąją premiją —
didįjį Rambler (station wagon) automobilį — už nuo
trauką "Ginčas”. Konkur
^Stiklinį žvėrynėlį”
so konkurenciją labai ryš-_
Clevelande suvaidins De kiai pavaizduoja faktas, kad
troito dramos mėgėjų tru redakcijai iš 58 kraštų bu
pė, vadovaujama Z. Mik vo atsiųstos 82,323 nuo
šienės - Arlauskaitės, 1959 traukos. žiniose apie kon
m. sausio. 31 d. Rengia 68 kurso laimėtoją paminima,
Balfo skyrius.
kad Vyt. Valaitis yra kilęs
iš Lietuvos ir šiomis dieno
mis baigia Ohio Universite
to foto • žurnalistikos, sky
LIETUVIŲ KLUBAS
rių, ruošdamasis žurnalų
fotografo profesijai.- •
EX 1-1143
V. Valaitis neseniai įvy
6835 SUPERIOR AVĖ.
kusiame
tarpkoleginiame
❖
foto konkurse yra laimėjęs
Lietuvių Klubo Direkcija, \ isus lietinius ir jų draugus,
kniečia nepamiršti 195!) m. lietuvių klubo.
antrąją vietą ir du garbės
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu v diplomus. Jis aktyviai ben
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
dradarbiauja lietuvišk o- j e
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą
spaudoje; 1957 m. rudenį
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lietunedideliu tiražu buvo išleis
višką valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite* visi patogumai Jums.
tas albumas apie Chicagoje
įvykusį Tautinių šokių fes
tivalį. Daugelį kartų V. Va
laitis yra patalkinęs savo
meniškomis nuotraukom i s
ir Dirvai.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dclla E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
kicensi junti laidotuvių direktoriai ir balsami otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

936 East 185 St.
KE 1-7770

OFEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

P. J. KERSIS

SUPERIOR
SAVINGS
ACCOUNTS

INSUREDTO
‘10,000

E

HOME AND

►

REMODELIN6 LOANS

CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE

Norintiems mokytis
SOCIETY FOR SAVING
muzikos
IR SOCIETY NATIONAL
T Clevelandą pastoviam
susijungia į vieną, $390,00,gyvenimui
atvykęs muzikas
000 banką. Apie tokį nuta
Jonas
švedas
atidaro savo
rimą pranešė Mervin B.
privačią
muzikos
studiją.
France.
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 skambint i:
LI 1-9094.
(k)

Dirvos

nuotrauka.

• K. Jurgutis, o ne K. Jur
gaitis. kaip klaidingai buvo
atspausdinta Dirvos 1 nr.,
yra išvertęs spausdinamą
straiDsnių
seriją
apie
Chruščiovo praeitį. Bendra
darbį dėl įvykusios klaidos
atsiprašome.

H. Jakužys, Salamander
krautuvės vedėjas, neseniai
atvykęs iš Venezuelos, pa
stoviai įsikūrė Clevelande,
6513 Wade Park.
• Suomių dienraštis Helsingin Sanomat atspaude ilius
truotą rašinį apie rašytojos
PARENGIMŲ
Mervin B. France
Sofijos
Čiurlionienės mirtį.
KALENDORIUS
Rašytoja 1938 metais lan
Tai daroma geresniam
Sausio 31 d. lietuvių sa kėsi Suomijoje ir buvo su
klijentų patarnavimui ir
lėje
vaidinimas. Rengia 68 darius daug pažinčių su to
geresniam bizniui.
Balfo sk.
krašto visuomenininkais ir
Po tokio susijungimo
Balandžio 11 d. Vysk. M. rašytojais.
naujasis bankas bus šeštas
Valančiaus Lituanist i n ė s
didžiausias batika Ohio vals
mokyklos metinis vakaras-. • Muzikui Matui Budriūnui,
tybėje, gi visose JAV jis sa
Gegužės 2 d., Slovenian dabar gyvenančiam Vokie
vo didumu užima 45 vietą.
Auditorium JAV- ir Kana tijoje, suėjo 60 metų su
Banke, pertvarkytojai tu
dos jaunųjų dainininkų kon kaktis.
ri visus planus banką dar
kursas. Rengia Dirva.
labiau pertvarkyti ir pada
ryti visų clevelandiečių mė
NELAIMĖ IR LIGA
ginusiu banku. •
MŪSŲ SPECIALYBĖ
Bankas yra pradėjęs
Liga ir nelaimė ištinka
Vaistų siuntimas į užsie
veikti 1819 metais. Taigi ir
nius. Mūsų sandėliai yra netikėtai. Todėl tu turi už
patirties per tokį laiką ne
pilni, ii’ užsakymai greit iš sitikrinti. kad TAVO šeima
mažai turi.
būtu apsaugota pagal Atri
pildomi. Kainos visiems pri deni and Sickncss plana.
einamos.
NAT1()NW1DE
INSU1
RANCE COMPANY siūlo
MODERN DRUG
platu ligoninės, medicinių.
12429 St. Clair Avė.
I. J. S AM A S JEWELER
operacinių ir nedarbingumo
MU 1-2312
(10 pajamų draudimą žemomis
kainomis
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Dėl smulkesnių informa
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
cijų
skambinti:
J. S. AUTO SERV1CE
pasirinkimas.
PAULINA
Sav. J. Švarcas
MOZURAITIS,
1254 Addison Road
7007 Superior Avė.
Greta E želia Theatre
Tel. HE 1-6352
Agentas
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
Tel.
SK 1-2183
Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

JAKUBS A SON

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

orkestrui. Įdomus netikėtumai- Vakarą 'ruošia pats
.jaunimas. Jį globoja I-.ji
Clevelando Lietuvių
druomenės apylinke.
Būtinai ateikite, nepraleiskite progų, > pasišokti,
pasilinksminti ir pasigerėt i Clevelando lietuviškojo
jaunimo jėgomis.

VIRŠUJE: Praeitą savaitę
Lietuvių Radijo valandėlės
Clevelande vedėjas J. Stempužis įregistravo į juostelę
dr. K. Pautienio rezidenci
joje Budžių vaidinimą "Ru
dens vėjas”, kuri paruošė
dr. V. Žilinskienė. Nuotrau
koje budžiai su svečiais, iš
kairės (atsiklaupę): L. Ke-dvs, A. Kalvaitis, N. Mor
kūnas. Sėdi: J. Stempužis,
V. Braziulis, inž. A. Pautienis, dr. V. Žilinskienė, inž.
J. P. žiūrys, H. žiūrienė.
Stovi: R. Orinčius, V. Gatautis, M. Pautienis, B.
Pautienytė, O. Pautienienė,
B. Rutkauskas, V. Rutkaus
kas, A. Rutkauskas, A. Kal
vaitis ir dr. K. Pautienis.

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

<
J

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSLLA 2521
Norėdami pigiai pirkti namu< mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite mgia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba
asmeniškai.

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 tek: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.

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
Teki'.: LI 1-5166
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DIRVA ™
MARIJOS ŽEMĖ NE IŠMALDOS
NORI, BET SA VO TEISĖS
MASINIS LIETUVIŲ MITINGAS APELIUOJA Į ŠVEN
TĄJĮ SOSTĄ IR Į SAVUOSIUS. — TELEGRAMOS
PLAUKIA Iš VISŲ KONTINENTŲ. — MŪSŲ VYSKU
PAI ŽINOJO KALĖDINĘ ISTORIJĄ DAUG ANKS
ČIAU?

Vatikano, santykių raidą,
trumpai paminėdamas san
tykių pablogėjimą 1925 m.,
kai-Vatikanas, sudaręs su
Lenkija konkordatą, prisky
rė Vilnių Lenkijai, o taip
pat ir 1927 m. Lietuvos su
Vatikanu sudarytą konkor
datą, kuris tebegalioja ir
dabar. Kalbėtojas ragino
lietuvius grįžti į vienybę,
prisimenant visų gyvųjų po
litinių grupiy 1944. II. 16
pasirašytą deklaraciją.
Dr. S. Biežis nusakė
Amerikos
lietuvių praeities
Naujosios žinios iš Romos
žygius, pastangas ir aukas,
Dr. P. Daužvardis, Lie Lietuvai nepriklausomybės
tuvos konsulas, chronologiš siekiant.
L. Prapuolenis kvietė re
kai išdėstė Vatikano įvykių
raidą, sukūrusią pavojingą aguoti šaltai ir apgalvotai.
situaciją Lietuvos pasiun
Vysk. Brizgio pareiškimas
tinybei prie šv. Sosto, atpa
sakojo įvairiais kanalais
Daugeliui buvo naujiena,
gautas informacijas ir mū kad mūsų vyskupai ir kuni
sų pasiuntinybės žygius. Jis gai irgi yra pasireiškę šioje
pabrėžė faktą, kad pasiun istorijoje. Naujieną atsklei
tinybė atliko visus forma dė Dr. Šimaitis, perskaitylumus, susijusius su kre damas vysk. Brizgio paaiš
dencialų atnaujinimu, bet kinimą. Iš jo publika paty
kvietimo nei į kalėdinį nei rė, kad jau gruodžio 15 d.
į Naujųjų Metų priėmimą Vatikano valstybės sekrenegavo. Vatikano sekreto- torijate lankėsi vysk. Parijatas paklaustas, kodėl dolskis ir prel. Tulaba. O
kvietimas nebuvo pasiųstas taip pat ir tai, kad lietuviai
Lietuvos pasiuntinybei, at vyskupai ir keli kunigai yra
sakęs, kad taip esą patvar pasiuntę prašymą šventa
kyta ”iš aukščiau”. Kas tas jam Tėvui, prašydami pri
”aukščiau” — sekretorijato pažinti Lietuvos ministepareigūnas paaiškinti atsi riui galiojančiais jo senuo
sakęs.
sius kredencialus, nes, esą,
Inž. E. Bartkus, Ameri nėra kas pasirašo naujuo
kos Liet. Taut. S-gos pirm, sius (?).
ir ALTo Vykd. Komiteto
Didelio pritarimo susilau
vicepirm., pranešė, kad kė akademinio jaunimo var
ALTo Vykd. Komitetas sie du padarytas R. Mieželio
kia gauti audienciją pas pareiškimas. Jis pabrėžė
Popiežiaus nuncijų Wa- jaunimo pasiryžimą greta
shingtone. Toliau atpasako vyresniųjų kovoti dėl Lie
jo savo prieš keliolika va tuvos teisių ir jos laisvės
landų įvykusį telefoninį pa ir stebėjosi, kad mūsų tar
sikalbėjimą su dipl. šefu pe esama grupių ir institu
min. S. Lozoraičiu. Jis pa cijų, kurios tokiu sunkiu
tvirtino, kad padėtis tebe metu laikosi nepateisinamai
santi rimta ir kad laisvųjų pasyviai. Lietuva, Marijos
lietuvių akcija būtina. Pa žemė, jo žodžiais, ne kokios
žymėjo, kad į Vatikaną išmaldos turi prašyti, o sa
plaukia' telegramos ir laiš vo teisių reikalauti.
kai ne tik iš JAV, bet taip
pat iš P. Amerikos, Kana Lietuviai pajudėjo ir kitur
dos, Vokietijos, Australijos,
Inž. J. Jurkūnas pranešė,
N. Zelandijos ir net Indijos. kad komiteto žiniomis, vien
Jų tarpe yra nemaža iš mū iš Chicagos iki šio susirin
sų draugų kitataučių.
kimo į Vatikaną pasiųsta
Toliau E. Bartkus pasi 170 pavienių telegramų, ir
sakė prieš kai kurių mūsų per 500 žmonių pasirašė
veiksnių neryžtingumą ir k o 1 e ktyvines telegramas,
tūpčiojimą. Jis negalįs ras neskaitant organizacijų va
ti jokio pateisinimo teigi dovybių anksčiau pasiųstų
mui, kad tiems lietuviams, jų. Vienu ar kitu būdu, kiek
kurie yra JAV piliečiai, ne žinoma, jau reaguota Cle
dera kreiptis į svetimos velande, Detroite, Bostone,
valstybės (Vatikano) insti New Yorke, Los Angeles,
tucijas, ginant Lietuvos Omahoje ir kt. vietose.
reikalą (taip buvo pareikš Baigdamas pageidavo (da
ta Naujienose. — Red.). Ir lyviams triukšmingai prita
be paaiškinimų buvo aišku, riant). kad Amerikos Lie
kad jo žodžiai taikomi ALT tuvių Taryba daugiau rody
organams, kurie visoje šio tų akcijos tokiais atvejais,
je akcijoje laikosi tvoros kai Įvykiai žaidžia Lietuvos
|sikabinę.
teisių likimu.

Kalnai sniego ir Chicago
je neįprastas šaltis nesu
trukdė patriotingajai lietu
vių visuomenei pripildyti
erdvių Lindblomo mokyklos
salę, į kurią ją sukvietė
tam reikalui sudarytas ko
mitetas. Sausio 4 dieną
Chicagos lietuviai dar kar
tą pademonstravo, kad jie
visi moka kalbėti viena kal
ba, kai į dienotvarkę įvy
kiai įrašo gyvybinį Lietu
vos klausimą.

Pažangios Lietuvos ir
Vatikano santykiai

L. Šmulkštys priminė da
lyviams .gražią Nepr. Lie
tuvos pažangą visose jos
srityse, apibūdino diploma
tinę ir teisinę Lietuvos ir

OMAHOS LIETUVIAI
KATALIKAI KREIPĖSI
I VATIKANĄ
ALB Omahos Apylinkės
Valdyba sausio 4 d., 12 vai.,
sušaukė šios kolonijos lie
tuvius nepaprastam susi
rinkimui — aptarti priemo
nes ir žygius, kurių reikėtų
imtis, kad pagelbėti Lietu
vos
Pasiuntinybei prie
šventojo Sososto išlaikyti ir
toliau nepakeistą diploma
tinį statusą.
Susirinkimą atidarė apy
linkės valdybos pirmininkas
J. šarka, pakviesdamas J.
Povilaitį padaryti šiuo klau
simu platesnį pranešimą.
Kalbėtojas savo žodyje
panagrinėjo spaudoje iškel
tus faktus, kurie rodo, jog
Vatikanas pradeda keisti
savo politiką kraštų, esan
čių už geležinės uždangos,
atžvilgiu. Toliau pastebėjo,
kad ši naujos krypties Va
tikano politika Lietuvos by
lai yra labai žalinga. Jos
pasėkoje Lietuvos Pasiun
tinybė prie Vatikano, gali
netekti diplomatinio statu
so, kas reikštų, jog Vatika
nas pripažįsta Lietuvos
okupaciją. “Baigdamas savo
pranešimą J. Povilaitis ra
gino organizacijas kuo grei
čiau siųsti Vatikano Vals
tybės Sekretoriui telegra
mas bei raštus, prašant leis
ti Lietuvos Pasiuntinybei
veikti ir toliau su pilnomis
diplomatinėmis teisėmis.
Po vieno kito paklausimo
ir paaiškinimo, sudaryta
trijų asmenų (J. šarka, J.
Cicėnas, J. Povilaitis) ko
misija, kuri susirinkimo
įgaliota suredagavo raštą ir
jį pasiuntė oro paštu Vati
kano Valstybės Sekretoriui
kardinolui D. Tardini. Raš
to turinys sekantis:
”Mes, Omahos, Nebr., lie
tuviai katalikai, sujaudinti
žinios, kad Lietuvos Pasiun
tinybė prie šventojo Sosto
suspenduota. 1959 m. sau
sio mėn. 4 d. susirinkome
švento Antano parapijos
salėje, Omahoje, nepapras
to. susirinkimo ir nutarėme
nedelsdami prašyti leisti pa
siuntinybei toliau veikti su
pilnomis diplomatin ė m i s
teisėmis.
Mes bijome ir pagalvoti,
koks būtų baisus smūgis ir
kaip rūsti skriauda okupuo
tosios Lietuvos gyvento
jams katalikams, kai jie
gautų žinią, kad jų didžioji
viltis — šventasis Sostas —
apleidžia juos jų besąlyginėj kovoj už Bažnyčią, lais
vę ir krikščioniškąją kul-

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
BOSTONO TAUTININKUOSE
ALT S-gos Bostono sk.
valdyba gruodžio 31 d. savo
namuose surengė Naujųjų
Metų sutikimą. Pasiruošta
buvo rūpestingai. Daugiau
sia darbo įdėjo., kaip tokiais
atvejais būna, valdybos
pirm. Just. Vaičaitis, Vai.
Vakauzas, kurie rūpinosi
vaišėmis, stalus apkrovė
gerai paruoštais ir skaniais
patiekalais. Svečiai susirin
ko 10 vai. vak., tai ir pro
grama tuoj prasidėjo. Pa
bandyta užsikabinti tradi
cijos ir valandai grįžta į
Kauna. St. Santvarui pride
dant vieną kitą komentarą
apie operos meną, su atsi
dėjimu buvo išklausyti du
veiksmai Toscanini diriguo
jamos G. Verdi Traviatos,
kuri Nepr. Lietuvoj buvo
Naujųjų Metų sutikimo ope
ra. A. Grabliausko paskolin
tas puikus vokiečių gamy
bos aparatas muziką švariai
perdavė, tad susidarė jauki
nuotaika ir laikas netruko
prabėgti. Prie stalų susė
dus, neperdaug teko pasi
stiprinti, nes senieji metai
baigė savo minutes. Pasi
girdo gongo dūžiai, iš viso
jų dvylika, o tada suskam
bėjo Lietuvos karo invalidų
grojamos melodijos, kurias
visi dalyviai baigė Lietuvos
Himnu. Tradicinei šampano
taurei putojant, skyriaus
pirm.'Just. Vaičaitis tarė

sveikinimų ir linkėjimų žo
džius. Jis sveikino skyriaus
narius ir jų šeimas, Naujų
jų Metų sutikimo viešnias
ir svečius, linkėjo, tarpusavės darnos ir vieno ryškes
nio pragiedrulio Lietuvos
laisvei, nors Naujųjų Metų
angoj didieji pasaulio mo
raliniai autoritetai nieko
gero mums nepalinkėjo.
Naujųjų Metų sutikimo
nuotaika Bostono Tautinin
kuose susidarė jauki ir šei
myniška. Vienas kitą svei
kino, o kas norėjo šok
ti — linksminosi apatinėj
salėj. Mažoka buvo tik su-,
tikimo dalyvių, gal truputį
per 60, tuo tarpu kai kitais
metais nebūdavo galima vi
sų norinčių sutalpinti. Lai
kydamiesi principo, kad
kiekvienas lietuvis yra ver
tybė, Bostono tautininkai
turėtų savo namus visu rim
tumu pravėdinti, o tada ir
N. M. sutikimo dalyvių ne
trūktų, ir nuotaika būtų
dar geresnė.

*

BOSTONAS RENGIASI
MINĖTI DR. V. KUDIRKĄ

Komitetas Dr. V. Kudir
kos 100 metų gimimo su
kakčiai paminėti uoliai dir
ba. Minėjimas įvyks 1959
m. sausio 18 d. 3 vai. po
pietų So. Bostono Aukštes
niosios mokvklos didžiojoj

DIRVOS TALKA
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 ta3 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,

statusą ir leisti jos atsto
vui vykdyti savo funkcijas.
Po susirinkimo daugelis
rašėsi telegramas ir auko
jo pinigus joms pasiųsti.

Būdinga smulkmena

A t i darydamas mitingą,
k-to pirm. T. Blinstrubas į
prezidiumą be Dr. Daužvardžio pakvietė visus ALTo
Vykd. Komiteto narius ir
ALTo Chicagos skyr. pirmi
Vieningai- priimtas V. ninką. Tik ALTo vicepirm.
Adamkavičiaus paskaitytas atsirado savo kėdėje iš 4
atsišaukimas į savuosius, narių. Nei kiti 3 Vykd. K-to
skatinąs imtis visų galimų nariai nei Chicagos skyr.
priemonių Lietuvos teisėms p i r m i n inkas nepasirodė.
ginti ir rezoliucija kard. Negi visi keturi susirgo ta
Tardini, prašanti respek pačia liga?
.T. Rudnietis
tuoti teisinį N. Lietuvos

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 1S5» metais siųsti:
Pavardė, vardas ____

Adresas --------------------

VIRŠUJE: švenčiu proga
Chicagoje visuomeninin k ų
Jone ir Antonietės Kazanauskų rezidencijoje, prie
lietuviškais motyvais pa
puoštos Kalėdų eglutės vie
šėjo grupė lietuvių. Iš kai
rės (sėdi): O. Biežienė, S.
Jakubonienė, S. Velbasis, B.
Kalvaitienė, J. Jakubonis ir
A. Kazanauskienė. Stovi:
A. Velbasienė, A. Kalvaitis,
I. žibienė, dr. S. Biežis, dr.
A. Juozaitis ir J. Kazanauskas.
Dirvos nuotrauka.

auditorijoj Thomas parke.
Programa numatyta tokia:
minėjimą pradės komiteto,
pirmininkas L. E. leidėjas
J. Kapočius, žodį apie Dr.
V. Kudirką tars prof. Dr. J.
Puzinas. Po to bus vaidina
ma K. Inčiūros — Ant. Gus
taičio pjesė Vincas Kudir
ka. Vaidinimui yra daro
mos naujos dekoracijos, nes
senąsias Dramos Sambūrio
vadovas Ant. Gustaitis pa
liko Chicagos lietuvių vai
dinimams. Gerokai yra pa
kitęs ir V. Kudirkos vaidin
tojų sąstatas. Iš senųjų yra
likę akt. H. Kačinskas, vai
dinąs vyriausią vaidmenį,
Z. Zarankaitė — Pševalskienę. R. Norvaišaitė —
Mariją. I. Nikolskytė — Va
leriją, V. Mališauskaitė —
Agotą. Dr. Chlebinską —
Ant. Gustaitis, J. Jašinskas — Antanėlį, Ant. Vilėniškis — Baluckį, P. Aveška ir Dr. B. Mickevičius —
knygnešius, Mališauskas ir
Bliumas — bajorus, St. San
tvaras — Rylonijevą. Nau
ji vaidinimo dalyviai: akt.
Ant. Škėma — Bevardis,
Aid. Mongirdienė — Elvy
ra, A. Vakauzienė — Mote
rėlė iš Kražių, Vai. Vakauzaitė — Jonieška, Daukan
tienė — Leonavičienė, Karosienė — Baluckienė. G.
Karosas — Andriukas, Vyt.
Strolia — Leskauskas. Pir
mą kartą V. Kudirka Bos
tone buvo, vaidinimas prieš
porą metų. Tada vaidinimas
turėjo gražaus pasisekimo,
tad neabejojama, kad ir jo
grįžimas į sceną Bostono
lietuvių bus šiltai sutiktas.
Dr. V. Kudirkos minėji
mas Bostone bent pora sa
vaičių vėluojamas, nes ank
sčiau nespėta pasiruošti.
Daugelis JAV lietuvių kolo
nijų didįjį Varpininką labai
gražiai ir iškilmingai pami
nėjo (pav., Chicaga buvo
net Bostono Dramos Sam
būrį pasikvietusi), tad ne
dera atsilikti ir Bostonui.
Sausio 18 d. rengiamas mi
nėjimas yra taikomas visai
Nauj. Anglijai.

Prašomą siųsti Dirvą užaaki
(Duoti pilną užsakytojo adresą)

Drauge siunčiame

mokatt}.

• Socialdemokratų veikėjo
Kipro Bielinio atsiminimų
pirmoji dalis, pavadinta
”Dienojant” jau baigiama
spausdinti.

