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Lietuvos naujienų atranka

LIETUVOJE VYKDOMAS
GYVENTOJU SURAŠYMAS
Surašymui pasiruošta,

bet ar žinosime surašymo

duomenis, labai abejojama.- Kiek Kaune gydytojų

ir ligoninėse lovų.- Vincas Kudirka,
minėtas tik Naumiestyje.
Šiomis dienomis Lietuvoj
vyksta sovietinės valdžios
suorganizuotas gyvent o j ų
surašymas (kritiškoji diena
— sausio. 15). Jeigu jis bus
sąžiningai ir tvarkingai at
liktas, susidarys labai svar
bių ii- įdomių duomenų apie
padėtį Lietuvoje. Iš pasi
rengimų atrodo, kad sura
šymą sten’giamasi atlikti
rūpestingai. Tačiau sura
šymo duomenys bus statis
tikos valdybos žinioje, kuri
yra centralizuota sovietinė
įstaiga (Lietuvoje yra tik
Maskvos priklausomas Sta
tistikos Valdybos skyrius).
Todėl sukaupti duomenys
bus svetimos valdžios žinioj
ir nuo jos pareis, kiek ir ko
kiu. būdu bei kokia forma
tie duomenys galės kada bū
ti žinomi viešumoj.
Pažymėtina, kad surašy
mo proga buvo pagaminti
nauji detalūs miestų pianai.
Planų išrašus gavo suraši
nėtojai (kiekvienas savo ra
jono). Ta proga buvo per
numeruoti namai, kur nu
meracija nebuvo pakanka
mai tvarkinga. Kaune net
kai kurios gatvės buvo pa
vadintos naujais vardais,
nes buvo rasta, kad yra vie
nodo ar perdaug panašaus
pavadinimo gatvių, dėl ko
kartais įvyksta nesusipra
timų. (Pavyzdžiui, Saulės
gatvė Kaune buvo Žaliakal
nyje ir Aleksote). Tačiau
miestu planai ir dabar tebė
ra neviešas dalykas.

Kučinskas nurodo, kad 1939
metais Kaune buvę tik 597
gydytojai, o dabar jų esą
beveik 900. Tuo pačiu metu
nurodo, kad ir gyventojų
skaičius Kaune išaugo iki
daugiau kaip 2C0 tūkstan
čių.

Taigi, jeigu 1939 metais
Kaune (154,000 gyventojų)
buvo maždaug keturi gydy
tojai tūkstančiui gyvento
jų, tai dabar, atmetus tuos
”beveik” ir ”daugiau kaip”
išeitų puspenkto gydytojo
tūkstančiui gyventojų. Bet,
jeigu tas beveik 900 yra,
sakysim, 882, o "daugiau
kaip 200,000” yra, sakysim,
228,000, tai išeina, kad ir
dabar, kaip ir pirma, tėra
maždaug keturi gydytojai
vienam tūkstančiui gyven
tojų.
Lovų skaičius ligoninėse
išaugęs nuo 1290 iki 4500
(Kauno, mieste), tai yra,
nuo .astuonių iki maždaug
20 vienam tūkstančiui gy
ventojų. Bet neužmirština,
kad Universiteto klinikos,
kurios daugiausia prisidėjo
prie lovų skaičiaus padidi
nimo, faktiškai jau buvo be
veik pastatytos nepriklau
somybės laikais.
Bendrai Lietuvoje gydy
tojų ir ligoninių skaičius —
tik ne kokybė — yra padi
dėjęs. bet medicinos patar
navimas ypatingai nuken
čia dėl vaisių stokos, kurių
gydytojų bei lovų statisti
Neseniai iš Lietuvos at kos skaičiais, deja, negali
vykusieji nepaprastai ste ma pavaduoti.
bisi Vakaruose matydami,
kad čia laisvai, ir pigiai ga
li nusipirkti kiekvieno mies
to planą ...

AR PADAUGĖJO
GYDYTOJŲ KAUNE?
Dabartinis Kauno miesto
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas (atitinka buv. bur
mistro pareigas) Vladas

VALDINIS VINCO
KUDIRKOS
PAMINĖJIMAS
Gruodžio 28 dieną ir Lie
tuvoj buvo paminėtas Vin
cas Kudirka jo šimtojo gim
tadienio proga. Minėjimas
tačiau buvo labai apribotas
— įvyko tik Kudirkos Nau
miesty. dalyvaujant tik že

mesniojo rango delegacijąi
iš Vilniaus. Apie sukaktį
spaudoje pastaruoju laiku
"neturėta progos" užsimin
ti, kitose Lietuvos vietose
paminėjimus rengti "niekas
nesiėmė iniciatyvos", todėl
V. Kudirkos sukaktis Lie
tuvoj turbūt ir baigsis re
portažu laikraštyje apie mi
nėjimą Kud. Naumiesčio
salėje ir vainikų uždėjimą
ant kapo.
Minėjimo iškilmių šeimi
ninkai buvo Kud. Naumies
čio rajono komiteto sekreto
rius (partijos) ir vykdomo
jo komiteto pirmininkas. Iš
Vilniaus atvyko tik M. Meš
kauskienė (kultūros min.
pavaduotoja), rašytojai E.
Mieželaitis, V. Mozūriūnas,
K. Korsakas ir B. Bramskus, be to, leidyklos redak
torius J. Tornau. Korsakas
ir Pranskus buvo paskaiti
ninkai.
Reportaže yra ir nuotrau
ka prie kapo — minėjimo
dalyviai, vainikai. Vieta pa
minkle, kur iškaltas Lietu
vos himnas, fotografijoj rūpertingai užklota vainikais,
tad ir nematyti, ar himnas
tik paslėptas nuo didesnio
akių kiekio, ar ir vėl išnai
kintas, kaip kadaise ,..
KURŠIŲ MARIOSE
KASPIJOS ŽUVYS
Prieš keletą metų į Kur
šių marias buvę suleista ke
letas tūkstančių iš Volgos
žemupio atvežtų sazanų —
karpių giminės žuvų. Tos
žuvys, esą, gerai aklimati
zavosi ir gerai veisiasi bei
auga, neblogiau kaip Kas
pijos jūroje,

• Sovietai pasirašė sutar
tį su Kolizėjaus rūmais
Ne\v Yorke dėl parodos su
ruošimo liepos ir rugpjūčio
mėnesį. Tuo pačiu metu
Maskvoje bus suruošta ame
rikiečių paroda.

Sausio 15 d. sukanka 36 metai, kai dalis Mažosios Lietuvos, Klaipėdos kraštas, 1923
fn. sausio 9 d. prasidėjusio sukilimo pasėkoje prisijungė prie laisvosios Lietuvos. Nuo
traukoje — Neringos žvejai ruošiasi "bėgti į marias”.

VAKARŲ EUROPOS
PINIGINĖS REFORMOS
Europoje karo padarytos ekonominės žaizdos
užgydytos ir jos atidarė kelią naujoms reformoms
Vienas iš svarbiausiųjų
Vakarų Europos (įskaitant
Angliją) ūkinio gyvenimo
įvykių 1958 m. buvo pini
ginės reformos, leidžian
čios vietinę valiutą laisviau
iškeisti į užsieninę. Jų svar
ba ir pasekmės pradės ro
dytis šiais metais.
Ši didelė valiutos refor
ma yrą sveikas ir logiškas
reiškinys, vedąs į laisvesnę
tarptautinę prekybą, kuries
Vakaru pasaulis seniai lau
kė. Jos pagyvins prekių pa
sikeitimą, tarp valstybių ir
per ilgesnį, laiką padidins
eksportą bei importą.
Be laukiamų teigiamų
savybių yra ir rizikos, nes
jei bent vieną iš 10 Euro
pos valstybių, įvedusių nau
ją piniginių vienetų atsi
skaitymo tvarką, nepajėgs
kontroliuoti viduje infliaci
jos ir palaikyti aukštą eks
porto lygį, sutiks milžiniš
ką problemą — nuolatinį
aukso ir dolerių atsargų ma
žėjimą.
Priežastys, kurios prive
dė prie dabartinių valiutos
reformų, minėtinos:
1. Pasaulinio karo pada
rytos ekonominės žaizdos
V. Europoje jau yra užgy
dytos. Ūkis klesti ir tai įga
lina bei suteikia stipresnį
vaidmenį pasaulinėje pre
kyboje ir politikoje.
2. Vak. Europa, išskyrus
Prancūziją, turi reikiamas
dolerių ir aukso atsargas,
kurios leidžia valiutos iš
keitimo suvaržymus atleis
ti.
3. Pasiekus šiandieninį
ekonominį V. Europos lygį,
valstybės pagamina dau
giau prekių, mažiau reikia
pirkti JAV, todėl ir mažes
nė dolerių paklausa.
4. Anglija, davusi pradžią
šioms reformoms nori, kad
jos svaras būtų populiares
nis ir pajėgtų konkuruoti
Bendroje Europos Rinkoje,
kuri pradėjo veikti šio mė
nesio pradžioje. Prancūzija,
Italija, V. Vokietija, O’an-

KAIRĖJE: Australijos Lie
tuvių Bendruomenės suva
žiavimo, įvykusio gruodžio
28-30 d. Melbourae, daly
viai. Plačiau apie suvažia
vimą 4 psl.

J. KAZLAUSKAS

dija, Belgija ir Luksemburgas sudaro Bendrąją Euro
pos Rinką. Anglija į ją ne
įeina.
Paprastas pavyzdys jums
suteiks daug pilnesnį vaiz
dą. štai jis:
Mr. Jonės, Londono gy
ventojas, parduoda automo
bilį į Prancūziją. Jis už sa
vo prekę gauna prancūzų
frankus. Jonės nori iškeis
ti frankus į markes, nes
plieną automobiliams ga
minti jis perka V. Vokieti
joje. Prancūzų valdžia, kei
čiant franką į markes daro
suvaržymus. Pirmi a u s i a
reikia mokėti iškeitimo bei
banko patarnavimo mokes
čius. Taip pat siekiama, kad
dalis frankų už importuotą
automobilį liktų Prancūzi
joje perkant jos gamintas
prekes.

Jei franko iškeitimo su
varžymų į užsieninę valiu
tą nebūtų, Mr. Jonės nebū
tų privestas mokėti iškeiti
mo mokesčių ir pirkti Pran
cūzijos prekių. Ir tie pada
ryti valiutos pakeitimai
duoda daugiau laisvės pre
kybininkui už savo pinigus
pasirinkti prekę ir jos kil
mę.
Anglijos valiutos varžtų
paliuosavimas yra ypatin
gai reikšmingas, nes ji ir
jos sterlingo bioko valsty
bės (Kanada, Indija, Pakis
tanas, Australija ir Naujo
ji Zelandija) perka apie pu
sę visų tarptautinėje pre
kyboje parduodamų prekių.
Prancūzija, be minėtų
pakeitimų, dar sumažino ir
franko vertę. Ji nutarė pa
laipsniui įvesti sunkųjį
franką.
(Nukelta į 4 psl.)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
• Valstybės sekretorius vadai sako, kad apie mo
Dulies pareiškė, kad jo ir kesčių sumažinimą negali
kitų Amerikos vyriausybės būti ii- kalbos.
nariu pasikalbėjimai su So
• Prancūzijos naujasis
vietų vicepremjeru Mikoja- premjeras Debre pareiškė
nu, šiuo metu viešinčiu norą susitikti su britų
Amerikoje, turi tikslo tik premjeru Macmillanu ap
pasikeisti nuomonėmis, bet svarstyti abiejų kraštų po
tai nėra jokios derybos.
litiką. šis jų susitikimas
• Vakarų V o k i e t i j o s įvyksiąs artimiausiu laiku.
kancleris atmetė sovietų
• Belgijos vyriausybė ke
pasiūlymus dėl taikos su tina Konge įvesti demokra
tarties, statydamas kaip pa tinį režimą, kuris duotų šiai
grindinę sąlygą, kad visoj kolonijai didesnę nepriklau
Vokietijoj būtų pravesti somybę. Dar šiais metais
laisvi rinkimai.
bus pravesti rinkimai į Kon
• Sovietai teiravosi Olan go parlamentą, ši kolonija
dijos vyriausybės, ar ji su Belgijai priklauso jau 50
tiktų priimti Molotovą am metų ir turi 13 milijonų
basadoriumi Olan d i j o j e. gyventojų.
Kaip žinoma, Molotovas, po
• Kipro salos gubernato
nušalinimo iš vyriausybės, rius pareiškė: jei graikai
buvo paskirtas sovietų am atsisakys nuo teroristinių
basadoriumi į Mongoliją. veiksmų, iš kalėjimų bus
Perkėlimas jo į Vakarų Eu paleisti politiniai kaliniai.
ropą reikštų sovietų diplo
• Chruščiovo sekretorius
matijoje svarbius įvykius.
Aleksandras Usov, 39 me
• Prezidentas Eisenhowe- tų, praeitą savaitę nusinuo
ris Baltuose Rūmuose tarė dijo.
• Irano šahas prašė ran
si su respublikonų vadais
dėl naujojo biudžeto, kurį kos buvusio Italijos kara
jis patieks Kongresui. Biu liaus Umberto dukters, bet
džetas sieks apie 100 bilijo ši nenorinti būti Irano imnų dolerių. Respublikonų peratorienė.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENE DĖL
VATIKANO NUTARIMŲ
Mūsų spaudoje yra pasi
rodžiusių priekaištų „Ben
druomenės vadams” dėl jų
„nesusigaudymo” Vatikano
Lietuvos Pasiuntinybės likiminėje byloje.
šiuo pranešama, kad to
kie priekaištai yra be pa
grindo ir tam tikrų asmenų
daromi tendensingais sume
timais. JAV Lietuvių Ben
druomenei iš pat pradžių
buvo aišku, kad jos parei
ga ir uždavinys daryti visa,
idant būtų išlaikyta Vati
kano Lietuvos Pasiuntiny
bės senoji padėtis. Šiuo tiks
lu JAV LB Centro Valdyba
kreipėsi į Vatikano Valsty
bės sekretorių kard. D. Tar
minį tokiu raštu (anglų kal
ba) :
„Esame painfo r m u o t i
apie Lietuvos atstovo nepakvietimą j oficialias Vatika
no iškilmes praėjusių šven
čių metu. Iš šio Vatikano
elgesio reikia daryti išvadą,
kad jis arba keičia Lietuvos
atstovo ligi šiol turėtą pa
dėt), arba siaurina Lietu
vos Pasiuntinybės prie Va
tikano veiklą.
Kadangi Lietuvių Tauta
i laisvajame pasaulyje te
beveikiančias Lietuvos pa
siuntinybes žiūri kaip j Lie
tuvos Valstybės nepriklau-

VINGIAI

somybės ir laisvės simbo
lius, tad Lietuvos Pasiunti
nybės prie Vatikano veiki
mą taip pat laiko Sovietų
Rusijos įvykdytos agresijos
nepripažinimu.
šitokiu Vatikano laiky
musi Lietuvių Tauta didžia
vosi ir gėrėjosi. Gi Vatika
no nusistatymo keitimas
Lietuvos Pasiuntinybės at
žvilgiu reikštų ne tik trium
fą Lietuvos okupantui, bet
ir milžinišką moralinį smū
gį katalikiškai Lietuvių
Tautai, juo skaudesnį, kad
Vatikanas būtų pirmasis iš
laisvojo pasaulio kraštų pa
sikėsinęs į Lietuvos pasiun
tinybių veikimą.
JAV Lietuvių Bendruo
menės vardu prašome Jūsų
Eminenciją panaudoti visą
savo įtaką Lietuvių Tautai
apsaugoti nuo naujos ją ty
kančios skriaudos grąžinant
Lietuvos Pasiuntinybės prie
Vatikano buvusią padėtį —
leist jai veikti pilnomis dip
lomatinėmis teisėmis”.
Turimomis žiniomis, į
kard. Tardinį taip pat krei
pėsi PLB Valdyba, LB Chi
cagos Apygarda, New Yor
ko LB priėmė rezoliuciją
Naujųjų Metų sutikime ir
t.t.
LB CV inf.

IR PERSPEKTYVOS

džiau suriša su Maskva.
Prieš pasirašydamas su
tarti su sovietais, Nasseris
buvo pasiūlęs užtvankos ir
Aleksandrijos uosto statybą
vokiečiams. Bonna pasiūlė
kreditą 47 mil. dolerių su
mai. Tada Nasseris statybą
atidavė rusams. Bonnoje
dabar tikima, kad Nasseris
pripažins Rytų Vokietijos
režimą, nors buvo pasiža
dėjęs to nedaryti. Tai su
Viduriniuose Rytuose vėl
maišytų Vak. Vokietijos
didėja įtampa. Senos var
prekybinius planus Vid. Ry
žybos tarp sovietų ir Vaka tuose.
rų dėl įtakos Vid. Rytuose
artėja prie naujos krizės.
Aštuonios komunistin ė s
Reikalas liečia Asvano už vyriausybės pasirašė preky
tvanką, Iraką, Iraną.
bos sutartis su Irake, —
Prieš trejetą metų JAV
per 6 mėnesius. Tai labai
ir Britanija pasiūlė Nassegreitas tempas. O prekyba
riui padėti užtvanką pasta
tyti. Vėliau pasiūlymas bu su Vakarais tebėra įstrigu
vo atšauktas. Nasseris už si. Vakarų diplomatai tebe
grobė Suezo kanalą. Sku tiki, kad premjeras Kassebiai įsikišo Maskva, ir šiuo mas nėra komunistų šali
metu ji jau turi monopolį. ninkas. Bet JAV ir britų
Nasserio-Chruščiovo sutar firmos susiduria vis su di
tis leidžia Maskvai kontro desniais sunkumais Irako
liuoti pylimo statybą. Tai bankuose, įstaigose ...
Jei Bagdado raudonieji
užkerta kelią Vakarams da
lyvauti pylimo statyboje užgrobs Irako naftą, jie
ateityje ir Nasserį glau kontroliuos apie 20 nuošim-

M i koja no išvyka Į JAV
suerzino Kinijos komunistų
viršūnes. Esą, Chruščiovas,
pasiųsdamas Mikojaną į
Ameriką, sulaužė pažadus,
duotus praeitą geguži Maocetimgui. Tada Chruščiovas
buvęs pasižadėjęs nepradė
ti kalbų su Vakarais, pirma
nepasitaręs su Kinijos ko
munistų vadovybe.

86-tas KONGRESAS IR
1960 m. PREZIDENTAS
Respublikonai mažumoje
Sausio 8 d. Washingtone
susirinko 86-tas Kongresas,
su žymiai pakitėjusiu atsto
vų sąstatu:
Pereito lapkričio mėnesio
kongreso rinkimai respubli
konus paliko tik su 153 At
stovų Rūmų nariais iš 435
ir su 34 senatoriais iš 98
(su dviem Aliaskos senato
riais). Tokio didelio pralai
mėjimo respublikonai netu
rėjo nuo 1943 m.
Pats save sulikdavo žy
mus Kalifornijos senatorius
William Knowland, savo
kandidatavimu į gubernato
rius pakeisdamas pačios Ka
lifornijos politinį veidą: Se
natas neteko žymiausio anti-sovietinio žmogaus, kuris
buvo senate respublikonų
vadas ir ryšys tarp senato
ir prezidento.

Knowland sugalvojo kan
didatuoti Kalifornijos gu
bernatorium, tikėdamas ra
siąs trumpiausią kelią 1960
ar 1964 metais į preziden
tus. Pasitraukęs iš senato
riaus ir pralaimėjęs guber
natoriaus vietą, liko papras
tu piliečiu: sugrįžo prie sa
vo šeimos leidžiamo laikraš
čio Oakland mieste..
Buvusį respublikoną gu
bernatorių Knight Knowlandas nustūmė kandidatuo
ti į senatą. Bet ir guberna
toriaus ir senatoriaus vie
tas laimėjo demokratai.

Nixono padėtis susilpnėjo
Kongresan susirinku s i ų
demokratų ūpas linksmas;
respublikonai tariasi, kokios
strategijos laikytis ir ko
kios jų progos bus 1960 me
tais. Jie posėdžiauja, taria
si su Eisenhovveriu ir su
viceprezidentu Nixonu. Kai
respublikonai Kalifornijoje
pralaimėjo, Nixon pozicijos
Kalifornijoje taip pat su
silpnėjo.
Eisenhoweris 1960 me
tais jau negali kandidatuo
ti. Iki pereito lapkričio rin
kimų aiškiausiu respubliko
nų kandidatu į prezidentus
buvo laikomas Nixonas. Po
to, padėtis pasikeitė. Jei Eisenhoweris išbaigs savo ter
miną iki 1960 metų, Nixonas partijos konvencijoje
gali būti tik vienas tarp at
siradusiu naujų stiprių kan
didatų.
Lapkričio, rinkimai davė
dar vieną netikėtą reiškinį:
Kai kitur respublikonai
smarkiai pralaimėjo, New
Yorko valstybėje milijonie
rius. demokratas Harrimanas pralaimėjo, ir guberna
torium išrinktas kitas mili
jonierius, respublikonų są
raše, Nelsonas Rcekefelleris.
Po to liberalai respubli
konai, Nixono priešininkai,
pradėjo akciją, piršdami
Rockfellerį respubl ikonų
kandidatu Į prezidentus
prieš konservatyvų Nixoną,

čių visos naftos produkcijos
Vid. Rytuose. Vakarų Eu
ropa tebėra priklausoma
nuo Vid. Rytų naftos ir la
bai susirūpinusi seka įvy
kių eigą.
150 Irako armijos ir avi
acijos karininkų, kaip pati
riama iš Pragos, atvyko Čekoslovakijon, kad pasimo
kytų vartoti sovietinius
ginklus,

LAIŠKAI
NAUJĄ DIRVĄ
PAVARČIUS
Tik ką perverčiau naują
Dirvą. Daro tikrai gražų ir
malonų bei patrauklų įspū
dį. Popieris geresnis už pir
miau. buvusį, nuotraukos
aiškios, raidės lengvai įskai
tomos ir t.t. Iš pirmų įspū
džių galima tikėtis gero pa
sisekimo', ypač gausiai Ilius
truojant iš lietuviško gyve
nimo. veiklos ir nuotykių.
Gero vėjo.
Dr. S. Biežis, Chicago

atsidūrė skyrimas-rinkimas
valdžios tarnautojų, į 115
kuris anksčiau pasodino ka valdinių įstaigų su jos žinia
lėj iman sovietams dirbusį buvo priimta per milijoną
valst. departamento aukštą tarnautojų. Ji, kaip toliau
pareigūną Alger Hiss už vo žinantieji įrodo, užpildė
gimą slaptų dokumentų. krašto apsaugos departa
Kai po to Nixonas 1952 me mentą komunistais ir rau
tais kandidatavo į vicepre donaisiais. Jos tarnybos me
zidentus, jis susilaukė at tu, senatorius McCarthy ty
kakliausio smerkimo. Tik rė komunistų veiklą karinė
rinta, kad Eisenhowerio. ne je tarnyboje ir susilaukė
laimės, jei Nixonas bus kan- atkakliausio radikalų pa
smerkimo.
kidatu.
Ji, toliau tikrinama, iš
naudodama
krašto apsaugos
Nelsono laimėjimo
departamento
poziciją, pri
misterija
Dabar jau skleidžiami vertė pašalinti kryžius nuo
gandai, kad Nixonas netu Amerikos karių, palaidotų
rės progos būti išrenkamas užsieniuose, kapų. Ir ji už
prezidentu, kaip tai atsiti pildė Vokietiją negrais ka
ko su Taftų anais laikais, reiviais, su žinomomis liūd
kelis kartus neleidžiant jį nomis pasekmėmis.
Jeigu ji tikrai vadovavo
nominuoti.
Rockfellerio išrinkimui res
New Ycrko valstybė turi publikonų gubernatori u m,
didžiausią skaičių partijų už to gal slypi tikslas pir
delegatų prezidento nomi- miausia neprileisti 1960
navimo konvencijoje, ir metais Nixoną nominuoti
jiems vadovaus Rockfelle- prezidentu, ir nominavus
ris, populiarus New Yorko Rockefellerį, vėl atitraukti
valstybės laimėtojas. Nixo; nuo respublikonų tuos mili
nas iš kitos pusės, gaus Ka jonus balsų, kurie New Yor
lifornijos balsus, kurių yra ke už Rockefellerį balsavo,
taip pat gausu, bet, Kali ir išrinkti prezidentu demo
fornijai atsidūrus demokra kratą, su pagalba unijų va
tų rankose, jo pozicija žy dų, kurie per demokratų
miai silpnesnė, negu Rocke- partiją siekia krašto dikta
fellerio. Iki šiol bent Nixo- tūros.
nas turi partijos vadų pri
tarimą. bet ta pozicija pra
Ir taip būna...
dedama griauti.
Viena Ridgeyvood mieste
Gubernatorius Rockefelleris naujai užėmęs parei lio moteris, norėdama pa
gas, skaitosi liberalas, ir skubinti namų ruošą, palie
kadangi partijoje eina tą- pė vaikams seną alaus dėžę
symasis tarp liberalų ir kon įmesti į besikūrenantį, židi
servatyviųjų, viening ūmo nį. Pasirodė, kad joje buvo
likę dvi pilnos alaus dėžu
ten nėra.
Kodėl New Yorke už tės, kurios sprogo ir į kam
Rockefellerį balsavo ir žy barį papilė karštus pelenus.
Motina su dulkių siurbliu
dai ir negrai ir kiti, kai ten
dažniausiai būdavo išren suvalė pelenus ir jį padėjo
į rūbų spintą. Praėjus ke
kami demokratai?
lioms
minutėm spintoje ki
žinantieji tikrina, kad
lo
gaisras,
nes karšti pele
Rockcfellerio laim ė j i m as
nai
uždegė
siurblyje esan
priklausė nuo tam tikrų su
čias
dulkes.
metimų. Jo rinkimų vajaus
užpakalyje stovėjo ta žydė
Connecticut valstybės po
Anna Rosenberg, kuri buvo
prezidento Trumano paskir licija sulaikė du automobi
ta ne i savo vietą, kuri tapo lius važiuojant virš 80 my
krašto apsaugos sekreto lių greičiu. Viename važia
riaus padėjėja. Jos žinioje vo tėvas, kitam jo sūnus.

K. S. KARPIUS

VELYKINIAI SIUNTINIAI
( LIETUVĄ
Naujas Maisto Produktų Kainaraštis 1959 metams.
Senieji kainaraščiai panaikinami.

MAISTO SIUNTINIAI PER 4-5 SAVAITES pasiekia
gavėją. Muitas Įskaitytas i kainas. Persiuntimui ir licencijai už 20 sv. (brutto) Į Lietuvą $7 50; už 40 sv. (brutto)
$10.50. J Sibirą po $1.40 kiekvieniem 20 sv.

K A I N A R A š T I S.
$0.25 medus 1 sv.
$1.15
1. cukrus 1 sv.
1.95
040 kava 1 sv.
ryžiai 1 sv.
1.95
0.45 kakao 1 sv.
manu kruop.
2.85
0.40 arbata 1 sv.
makaronai
1.20
0.25 . saldainių
miltai
0.30 riešutų
1.40
sviestas
0.75
1.15 citrinų sv.
sūris
0.70
1.10 apelsinų sv.
pieno milt.
0.80
0.90 džiov. vaisių mišinys
margarinas
0.70
0.85 figų
taukai kiaul.
0.70
1.75 slyvų dž.
kumpis
0.60
1.30 razinkų
kumpio dešra
0.90
1.40 abrikosų
salami dešra
2.20
1.15 šokoladas
ham roll
1.40
1.15 pipirai kartūs
kepenų paštetas
1.40
1.30 cinamonas
bekonas
1.25
1.05 babkų lapai
lašiniai
0.50
1.25 vanila 100 gr.
kiaulienos 350 gr.
1.00
0.50 valg. alyva 11-2 sv.
mielės 75 gr.
0.40
kepim. soda 100 gr.
0.50 sardinkos dėžut.
0.50
0.30 makrilės dėžut.
gabalinis cukrus
Kainos galioja iki atšaukimo. Velykiniai siuntiniai turi
būti pasiųsti nevėliau kaip vasario 26 dienos.

ORBIS Export Import
2258

So. Sacramento Avė., Chicago 23, III Tel. BI 7-6362.

4414 So. Rockwel St., Chicago 32, III. Tel. YA 2445.
3570 W. Vernor, ”GAIVA„, Detroit 16, Mich.
2100 61 St., Kenoha Wisc. Tel. OL 4-2373.
Patarnavimas ir informacija lietuvių kalba

PRAŠO ATITAISYTI
Tamstos redaguojamam
laikrašty, Dirva Nr. 99
(1958 m. gruodžio mėn. 29
d.), korespondencijoje „Iš
kilmės prie Vinco Kudirkos
paminklo Clevelande”, ko
respondento. (bv) 'yra ir
toks sakinys: — ”Pagerbtuvėse nesimatė ALT sky
riaus vadovų, kuriems pa
sišovus rengti Vinco Kudir
kos minėjimus priderėjo at
likti ir baigminį, vainiko
padėjimą prie paminklo
veiksmą”.
1958 m. gruodžio mėn. 25
d. LB Clevelando. 1 Apylin
kės pirm. p. J. Virbalis ma
ne painformavo, kad vaini
ko padėjimas prie Dr. V.
Kudirkos paminklo Kultūri
niuose Darželiuose Cleve
lande įvyks 1958 metų
gruodžio 28 d. 12 vai., ir
kad xai atliks LB 1 Apylin
kės valdyba.
Iškilmėse ir vainiko pa
dėjimo metu prie Dr. V.
Kudirkos paminklo Kultūri
niuose Darželiuose, kaip
ALTo Clevelando skyriaus
vicepirmininkas, pirminin
kui J. Daugėlai išvykus
atostogų, ir dalyvavau. To
se iškilmėse dalyvavo ir
daugiau valdybos narių.
Tenka apgailestauti, kad
korespondentas (bv), rašy
damas kalbamą korespon
denciją, tyčia ar netyčia,
prasilenkė su tiesa, tuo da
rydamas skriaudą ALTo
Clevelando sk. valdybai.
Lionginas Leknickas,
ALTo Clevelando sk.
v-bos vicepirm. ir einąs
pirmininko pareigas.

BUVAU NUSTEBINTAS

(kuodžio 29 d. Dirvoje
atspaustas straipsnis apie
žymiausius lietuvių gyveni
mo Įvykius bei sukaktis
1958 metais. Buvau nuste
bintas, kad Į šią kategoriją
nebuvo Įtraukta Lietuvos
skautijos -K) metų sukaktis
ir 4-ji lietuvių skautų Tau
tinė Stovykla,
Lietuviškos skautijos Įta
ka jaunimo auklėjimui ii’
lietuviškų vertybių puoselė
jimui turėjo ir turi labai
daug teigiamos Įtakos, tad
yra visai prasminga šios
garbingos organizacijos ketvirta dešimtmetį priskaityti prie svarbiųjų mūsų tau
tos Įvykių.
Tautinė Stovykla, įvyku
si rugpiūčio mėn. prie De
troito, irgi buvo nekasdie
niškas įvykis mūsų trem
ties gyvenime. Vieno para
do metu stovykloje buvo iš
rikiuota 1008 skautai ir
skautės. Tai bene didžiau
sias lietuviško, jaunimo su
sibūrimas bet kada buvęs
Amerikos kontinente. Ta
čiau ne tiek skaičius, kiek
stovykloje vyravusi nuotai
ka, sukėlusi dalyvių pasidi
džiavimą savo lietuviška
kilme, turėtų būti aukštai
vertintina visų lietuviškų
institucijų,
Romas Kezvs, Brooklyn.
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Keletas Bačiūno sumoju ir
vienas kitas pabarimas
Visa J. Bačiūno „Kelionė
į Pacifiko kraštus” buvo iš
spausdinta DIRVOJE, tad
man kiek baugu varginti
gerbiamųjų skaitytojų dė
mesį. Juk mums nėra laiko
vieną kartą paskaityti, o
dar antrąkart, — ar pakvaišote? Bet kadangi pa
saulis privalo susidėti ne tik
iš išmintingųjų, bet vieto
mis juos pravartu atmiešti
ir pakvaišusiais, tai perbėg
damas ilgos kelionės pus
lapius aš pasibrėžiau kelio
lika vietų, vildamasis su
malonumu jomis pasidalinti
plačiau. Man jos parodo gy
viausią Bačiūną jo reporta
žuose. Tos akimirkos nela
bai sensta ir pakartojus.
Štai...

BRONYS RAILA
gražią miną, nes tai — tau
tinis šokis”...
*
*
*
Apie lietuviškus klubus,
kurie prašo jiems siuntinė
ti knygas ir laikraščius ne
mokamai: — „Pasiteisina
ma, kad tas skiriama visuo
menei, kad klubai tam tiks
lui pinigų neturi, kad tai
bus lietuviškos kultūros pa
laikymas ... Draugijos ir
klubai savo reikalams, na
mams, barams įtaisy ti išlei
džia šimtus ir tūkstančius
dolerių, pinigų tada yra,
bet kai reikia vieną kitą
knygą ar žurnalą užsisaky
ti, — tai jau jų „nėra”..,

Kad Australijos lietuviai
Plaukimas laivu, kai jūra
nesikivirčytų
: — „Austra
per rami: — „Plaukdamas
lijos
lietuviai
ir taip jau
net nesijauti, kad esi jūro
je. Net pradėjo darytis ne pačios geografijos yra pla
jauku, — jūra perdaug ra čiai išbarstyti po šį didžiulį
mi, o jūrose būnant juk kai. kontinentą. Jeigu jie dar
kada norisi, kad jos būtų barstytųsi ir savųjų tarpe,
audringos, kaip poetai sa tai greit pakriktų, kaip Gri
ko. Biznieriai kartais irgi go bitės”.
panori būti poetiškos dva
Apie tuos, kurie spaudo
sios žmonėrfiis.”
je Lietuvą dergia: — jis
Tahiti salos mados: — taip rašo „gal netik dėlto,
„Visi vietiniai gyventojai kad buvo skirtingose parti
— basi ir tedėvi gana ma jose, nes panašiais purvinižai drabužių. Vyrai su visai mais verčiasi ir tie, kurie
trumpom kelnaitėm, o mo
yra buvę tose pačiose parti
terys užsimetusios vieną si joje ar organizacijose, ku
jonuką, ir dar gerai, kad
rias dabar, Amerikon at
tas sijonukas atrodo, kaip
vykę, spiaudo ir niekina.
sijonukas”...
Rašo gal ir dėl to, kad pra
Apie Tahiti šokėjas: — eityje kas su kuo buvo su
„Visų šokių išraiškos pa sipykęs ar vienas iš kito
grindiniai bruožai, tai ran merginą paviliojęs. Tai da
kų mosikavimas ir ypač bar puiki proga „atsilygin
apatinės kūno dalies krai ti”. Laikraščių rašalas juk
pymas, kai kada ir smarkus dėl to iš gėdos neparaudo
kojų pakraipymas. Man bu nuoja”.
vo sakyta, kad tai geriau
Geriausias būdas netek
sios šokėjos ir ne viena iš
ti lietuviško jaunimo: -—
jų šokių pradėjo mokytis
„Mųsų tėvai ar protėviai,
nuo 6 metų amžiaus. Iš tik
atvykę į šį kraštą ne iš
rųjų, čia buvo ir šešerių
laisvos Lietuvės, bet iš ru
metų amžiaus berniukas ir
sų pavergtos, patys daugu
mergaitė, kurie šoko tokius
moje beraščiai ar šiaip tik
K at šokius, ir ... nepasa
kyčiau, kad būtų blogiau geresnės medžiaginės padė
ties ieškodami, ar bėgdami
pašokę”.
nuo kariuomenės, dažniau
Apie Fidži salos šokėjus: sia labaį negražiai kalbėda
— „šokėjai turi ilgus dur vo apie toli paliktąją tėvy
tuvus, darytus iš medžio, nę: kad ten buvusi tik bau
su dideliu akmeniu, pririštu džiava, skurdas, vargas,
kitame gale. O jau staugi blusos, tamsybė, purvas ...
mas, kriokimas, kojomis Ar nuostabu, kad jų vaikai,
trypimas! Vaizdas svečiui tokias tėvų kalbas tegirdėvisai nemalonus, bet nieko darni, gėdijosi būti lietu
nepadarysi, reikia rodyti viais? Ar nuostabu, kad,

HENRI TROYAT
(4)
Po pono Bogasse Oskaras Malvoisinas kvietė iš eilės
visus kaimo gyventojus. Tiesa, ponas Bogasse buvo šį tą
pasakojęs apie kažkokius nepasisekimus, ir gerieji žmoneliai jau nujautė, kad jų laukia nusivylimai, vos tik spė
jus peržengti „Penatų” slenkstį. Tačiau kiekvienas savo
širdies gelmėse tikėjo, kad tik kaimyno siela teužsitarnavusi griežtesnio pavaizdavimo. Jaunos merginos ėjo
pozuoti su gėlėmis už ausies ir spalvotais šaliais ant krū
tinės, tartum tikėdamos, kad tų papuošalų pagalba galė
siančios užslėpti kurią nors sunkią nedorybę. Vyrai, prieš
pasirodydami pas Malvoisiną, ėjo išpažinties galvodami,
kad, pasisakę kunigui ir gavę bažnytinį atleidimą, galė
sią išvengti ir aštrios dailininko akies. Senos moterys
frizavosi plaukus ir skutosi ūsus. Visame kaime vyko
karštos lenktynės, siekiant suspindėti kūniška ir dvasiška
grožybe. Tikrai atrodė neįtikima, kad šiame kukliame ir
garbingame kaime neatsirastų nė vieno charakterio, ku
ris galėtų būti pastatytas pavyzdžiu kitiems. Tačiau nuo
meilių vaikų iki bedančių senių, nuo apkūnių moterų iki
saule įdegusių vyrų — visi jie, be išimties, buvo demo
niškojo teptuko sudarkyti. Palaipsniui, „Penatų” sienoms
užsipildant naujais portretais, Terrats-les-Flots kaime
didėjo Oskaro Melvoisino priešų skaičius.
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GRANDINĖLĖS DARBAI IR VEIDAI

laikraščiuose pasiskaitę pa^
našių Lietuvos niekinimų ir
perdėjimų, jie. nebenorėjo
nieko bendro turėti su to
kia spauda, nei su lietuviš
komis organizacijomis”.,
*
*
*
Apie vyrui būtiną atsar
gumą: — „Pasisakysiu tei
sybę, kad ne apie Adelaidės
gražuoles australes čia no
riu rašyti. Nebuvo man nė
laiko, nė reikalo jų lanky
ti, o be to, gal už tai ir ma
no generolas būtų pradėjęs
bartis: sakytų, nebe laikas
į svetimas žiūrėti”...
Mažytis pažiūrų skirtu
mas nuo socialdemokratų,
kalbant apie Vladą Požėlą:
— „Žinojau, kad mūsų pa
žiūros kai kuriais klausi
mais yra skirtingos: esu
taip pat socialus ir demo
kratas, bet ne socialdemo
kratas, o galima pasakyt —
nacionaldemokratas, tauti
ninkas”.

Apie J. Pyragiaus pla
nus: — „J. Pyragiaus gra
žiai įrengtame name, salo
ne ant sienų, po stiklu su
kabinta daug visokių meda
lių, gautų už sportinius ir
kitokius pasižymėjimus ...
Paklausiau, ką jis mano
toliau su jais daryti. „Kai
paaugs anūkai, tai atiduo
siu pažaisti, bet būtų gaila,
kad jie tuoj viską išmėtys”,
atsakė juokaudamas”...
Praktiško bizni e r i a u s
pramatymai: — „K. But
kus turi didelę baldų krau
tuvę, šalimais kitą namą su
elektros reikmenimis, šal
dytuvais, krosnimis ir kito
mis namų įrengimo prekė
mis, o prie šio dar atskirą
laidotuvių įstaigą su koply
čia. Parodė mums ir karstų
sandėlį. Pagalvojau, kad jei
tiek daug vizitų turėsiu sa
vo kelionėse, tai gal jau bū
tų naudinga vieną iš anksto
užsisakyti”...
(Bus daugiau)

Clevelando lietuviu tautiniu šokiu grupės Grandinėlės šokėjai vasario 8 d. dalyvavaus
Clevelande Jaunimo vakaro programoje. Nuotraukoje (viršuje) šokėjai A. Balčiūnaitė,
K. žygas, A. Modestavičias, Ig. Stasaitė ir A. šenbergas šoka „Našlinį Jonkelį”. Vi
dury: L. Kasperavičiūtė. Apačioje: A. Alkaitytė, A. šenbergas, K. žygas, G. Snieč
kus, G. Neimanas ir J. Giaiiiušytė.

Knyga apie išėjusius negrįžti

karuose. Ne visiems pabė
gėliams teko matyti šitas
knygoje vaizduojamas pra
garas, bet visiems, kurie jį
matė ir išgyveno, užteks jo
siaube prisiminimų iki mir
ties.
Autorius yra vienas iš
tų, mačiusių ir išgyvenusių,
ir tai dar daugiau: vienas
iš paskutiniųjų. Čia ne at
siminimai tikrąja ir gryną
ja atsiminimų prasme, čia
knyga apie gyvenimą ir
mirtį tūkstančių mūsų tau
tiečių visose Rytprūsių ir
Mozūrų pakelėse, klaikiame
Gdynės apsupimo pragare.

Iš spaudos išėjo; nauja
Mariaus Katiliškio knyga
„Išėjusiems negrįžti”. Tai
stambus, apie 540 psl., gra
žiai išleistas ir įrištas re
Ph.oenix miesto policija prezentacinis leidinys. Iš
areštavo vieną nepilnametį, leido Terra, viršelio aplan
kada šis pakėlė triukšmą kas pieštas dail. A. Kurausvalgykloje. Pakviesta moti ko. Kaina nepažymėta, bet
na pasiskolino iš policinin pardavinėjama po 5 dol.
ko diržą, liepė nusimauti
Marius Katiliškis, kaip
kelnes ir visų akyvaizdoje
savo
puikiajame romane
gerokai išlupo minkštą vie
„Miškais
ateina ruduo”, taip
tą. Policija, be jokio toli
ir
šioje
knygoje, brandus,
mesnio sprendimo, jaunuolį
stiprus,
stebinantis
talento
paleido.

jėga. Jis vaizduoja nesenos
praeities vaizdus ir įvykius,
prabėgomis jau liesus mū
sų literatūroje, bet iki šiol
neparodytus tokiu ryškumu
ir gilumu. Veikalas skirtas
dramatiškam mūsų pabėgė
lių pasitraukimui į Vakarus
per žemaičių pulkus, vokie
čių apkasų kasimo koman
das, per liūtis, klampynes,
speigus, pūgas, per badą,
šaltį ir utėles, be vilties kaip
nors pamatyti Vakarus už
apsupimo žiedo ir per ste
buklą vis dėlto atsirasti Va

Tačiau nesėkmės, visus juos vienodai palietusios,
nepakako, kad jie taikiai gyventų savo tarpe. Tiesa, jie
visi vienodai galvojo, kad dailininkas juos subiaurojo, bet
iš kitos pusės, Oskaras Melvoisinas jiems buvo atvėręs
akis, ir jie visi vienas kito saugojosi. Jie, pilni neapykan
tos, šnairavo vienas į kitą. Nekalčiausi veidai, kuriuos
jie ilgus metus pažinojo, nebeteikė jokio pasitikėjimo.
Užpirkimai ir prekybinės sutartys buvo atšaukiamos, pa
mačius antrosios pusės partnerio portretą pas žmonių
vengiantį „Penatų” šeimininką.
— Nepatariu tau parduoti žemę Cocozui, — kalbėjo
atsargus tėvas sūnui. — Mačiau jo sielą. Tai tikriausio
sukčiaus atvaizdas.
— Mano siela vargu ar bėra verta daugiau, — atsa
kė sūnus.
Į tai tėvas atkirto išmintinga patirtimi:
— Savą sielą das vis galima pataisyti. Tačiau kitų
sielų reikia saugotis, kaip maro.
Merginos, pasiruošusios vestuvėms, atšaukdavo pa
žadus, Oskaro Malvoisino freskose pamačiusios savo su
žieduotinių nepakenčiamus charakterius. Vyrai bardavo
8#vo žmonas, o žmonos koliodavo vyrus, nes Oskaras Mal
voisinas buvo atvėręs jų akis. Ginčų ir nesantaikos audra
ištiko sodžių, šeimose, kuriose ligšiol viešpatavo santai
ka, prasidėjo slaptos kovos, žmonės sulyso, jie tapo bai
lūs, pikti, nervingi. Kaimo bernai iš keršto daužė daili
ninko langus. Ir kiekvieną rytą Oskaras Malvoisinas savo
pašto dėžutėje rasdavo laiškų, perpildytų įžeidinėjimais.
Melancholijos ir žmonių bailumo slegiamas, jis labai
■retai teišeidavo iš namų. Su savo draugais Paryžiuje buvo
nutraukęs visus ryšius, ir jo niekas nelankė. Nutapius

visus Terrats-les-Flots gyventojus, jam beliko tik daik
tai, kurių sielas jis tapė, ir jo negyvosios gamtos paveiks
lai buvo baisūs pasižiūrėti.
Dažnai jis ištisas valandas praleisdavo savo dirb
tuvėje, liūdnu žvilgsniu stebėdamas freskas,' kuriomis
buvo išpuošęs kambario sienas. Dviejų aukštų erdvėje jį
supo gausybė biaurių pavidalų, šimtai veidų, sugrūstų
tarp grindų ir lubų, įspraustų tarp durų ir langų, kirtosi
žvilgsniais iš dešinės ir kairės. Iš ten, nuo sienų, dvelkė
negyvas, bet sunkus ir baisus pasaulis. Vienas šnairavo
į kitą, šypsojosi, verkė, šaukė tyloje. Tai buvo siaubingų
pabaisų knibždėlynas, kankinąs slogutis, dienos švieson
išsiveržęs pragaro vaizdas. Buvo ten veidų lajaus gels
vumo, raupsų suėstų, su įkritusiomis nosimis ir godžio
mis burnomis. Veidų, pilnų kvailumo ir sangviniško pasi
tenkinimo, veidų, kuriuose atsispindėjo piktybė, ir veidų,
pro kurių storas lūpas tryško tik žemieji polinkiai. Vieni
turėjo sieros geltumo ragus, kituose matėsi ožio ragučiai.
Daug moterų buvo su ūsais ir barzdomis. Kai kurie vyrai'
turėjo komplikuotus kuodus ant galvų ir stambių perlų
karolius ant kaklų. Vaikai buvo su kiklopų akimis. Seniai
savo žaliomis lūpomis čiulpė orchidėjas. Jaunos mergi
nos rūkė pypkes. Ir virš kiekvieno paveikslo trumpas įra
šas skelbė siaubingą panašumą; „Motinos Dantesųue sie
la ... Tėvo Cocoz siela .. .„
Iš tikrųjų ir patį Oskarą Malvoisiną, peržiūrėjus fres
kas, apimdavo siaubas. Kaip mielai būtų jis, bent vieną
vienintelį kartą, tapęs kilnią sielą, kuri būtų įkvėpusį jo
teptuką ir vedžiojusi kilnaus atvaizdo linijas. Bet ligi šiol
dar nebuvo radęs objekto, kuris būtų buvęs vertas tokio
tobulumo.
(Bus daugiau)
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Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

SU NEPALANKIOMIS SĄLYGOMIS
REIKIA KOVOTI!
NAUJŲ METŲ sąvarta ir persitvarkymai pačioje
DIRVOJE sudarė ilgesnę pertrauką SVARSTYMŲ
spausdinime. Turimuose laiškuose dar tęsiamas pažiūrų
j vieningos vadovybės problemą. Aiškumo sumetimais
Jauniaus ir Žiliaus laiškus skeliame pusiau ir suporuo
jame viena kitai artimesniąsias jų dalis.

Rašo:
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS
Jaunius žiliui
1958 m. gruodžio 15

.. . Jūs sugadinot man Pa
dėkos Dieną. Jeigu tautinin
kai tikrai taip jaučiasi ir
mano taip elgtis, kaip rašo
te, tai man liūdna.
Liūdesio priežastis yra ne
tiek mūsų politikos nesėk
mių priminimas Jūsų lap
kričio 25 dienos laiške (jau
išspausdintam 93 čiam Dir
vos numery), kiek išvados,
padarytos įsakmiai ar me
namai. Viena pagrindinė iš
vada, kurios prieinama di
deliu nuoseklumu, man gan
aiški:
Kadangi ”mūsų išeivinčj ben
druomenėj dabar nėra sąlygų
vienai vadovybei” ir ”vargu ar
tokios sąlygos gali būti sudary
tos;”
kadangi ”viena politinė vadovy
bė naudinga, pageidaujama, bet
ne būtina;”
todėl "dauginis susiorganizavimas ... gali būti patenkinamas
nepasiektos centralizacijos pa
kaitalas.”

Kad vedate prie tokios
išvados, rodo ir tas, kad tur
būt kiekviena pastanga už
koordinuotos veiklos prima
tą, yra atremiama to negai
lestingo „bet”:
”Ar tik nebūsi pats nutašęs"
dar vieną akmenį Lituanikos
aikštei požemių viešpatijoje re
montuoti, kai pasakai, kad ko
ordinuota veikla yra būtinybė...
Tai puiki išvada iš teoriškų sam
protavimų, bet...”
"Vienas politinis centras jiems
[tautininkams], be abejo, tei
giamas ir siektinas dalykas,
bet...”
"Toliau sakei, kad viena poli
tinė vadovybė yra geresnei veik
lai reikalinga sąlyga. Tas taip.
Bet..."
"Vienos vadovybės naudos nie
kas neginčija. Bet..."

puslapiuos, jei ir atiduodat
10 savo energijos procentų
įrodyti jungtinio darbo
svarbą, likusiu 90 f/< svoriu
dar vis čaižot jau ir taip
išeivijos visuomenės dau
gumos paramą greičiausiai
praradusį Vliką ir, gal net
nejučiomis, lyg šmaikščiu
botagu, gerokai suduodat
pačiai jungtinių pastangų
idėjai. Tas, mano, galva, ne
pateisinama. Vienas daly
kas — kvestionuoti tam tik
ro politinių partijų jungi
nio, tam tikros suderinto
darbo priemonės priimtinu
mą, bet visai kas kita ir,
kaip man tebeatrodo — net
nuodėminga ištaiga yra
kruopščiu nuoseklumu nu
vertinti patį sutelktinio ryž
to reikalą.
Aš dar nesu ir nenoriu
būti įtikintas, kad teorinėj
srity Jūsų išvada turi sekti
iš pagrindinės prielaidos, t.
y., kad nūdienos politikų ne
sugebėjimas sutilpti vie
name
išeivijos
politinę
veiklą derinančiam organe
pateisina „veiklos būdų
gausą’’. Praktika gali būti
priversta būti tokia, kokia
ji yra dabar. Tačiau idėja,
kuri, lyg ta vis dar savo vie
tos nesurandanti dūšia, ne
turėtų būti pažeista.

Ir štai dėl ko. Politinis
sąjūdis — ir man vis dau
giausiai rūpi Nepriklauso
mybės Talkos grupės — nė
ra analitikų būrys, kuris,
indukcijos dėsniais nuostatęs liūdną mūsų politinės
sveikatos stovį, imtų ir pa
sitenkintų suradęs diagno
zei raiškią etiketę: prastai!
Man atrodo, kad sąjūdis tu
rėtų stengtis ne referuoti
sąlygas, o jas formuoti.
Man liūdna dėl tos rezig
N e i eškodamas aritmeti
nio tikslumo, manau, galiu nacijos, kuria dvelkia Jūsų
pasidaryti išvadą, kad Jūs samprotavimai. Jei rezigna
šiame laiške, o Dirva savo cija čia, tai gal ateis eilė ir
paskutiniu kelerių metų rezignacijai dėl nepriklau-

somybės idėjos? Gal, kaip
Antanas Jasmantas šeštam
Literatūros Lankų numery
patriotiką poezijoj, pava
dinsit tai irgi „praeinančiu
dienos reikalu?’’ Juk nėra
gi nepriklausomybės, fak
tas. Tai gal imsim kalbėti
— nėra, tai ir nėra, ką be
padarysi, gal kaip nors ap
sieisim?
*
*
*
Žilius Jauniui
1959 m. sausio 6 d.

VAKARŲ EUROPOS PINIGINES REFORMOS
(Atkelta iš 1 psl.)
P r a n c ū z i jos frankas
Amerikos civilinio karo
metu buvo stipriausias' pi
niginis vienetas, bet pasku
tinieji du karai jį labai su
vargino, numušdami jo ver
tę.
Frankas, kaip piniginis
vienetas, yra žinomas nuo
12-jo šimtmečio, o jo mo
derni istorija prasidėjo 1803
m. balandžio mėn. 7 d., ka
da jo vertė buvo nustatyta
2.90 miligramų aukso, arba
5 frankai yra lygūs vienam
doleriui. Tas kursas laikėsi
iki Pirmojo pasaulinio karo.
Karo metu frankas sulie
sėjo, ir pokarinis laikas jo
nepagydė. 1928 m. yra pir
moji oficiali franko nuver
tinimo data. R. Poircare
vyriausybė 25 frankus pri
lygino vienam doleriui.
Antrasis pasaulinis ka
ras ir pokarinis metas re
kordiškai mušė franko ver
tę. 1940 m. 40 frankų sto
vėjo dolerio lygyje, o po aštuonių metų, 1948 m., 214
frankų buvo lygūs vienam

doleriui. Gi 1949 m. jau 350
frankų reikėjo oficialiai nu
pirkti vieną dolerį.
1957 m. frankas gavo vėl
smūgį nuvertinant iki 420
frankų, o praeitieji metai
493.7 franko yra vieno do
lerio vertė. Paskutinis smū
gis atėmė 17.5% franko
vertės.
Tolimesnė franko ateitis
priklausys nuo prancūzų
mokesčių mokėjimo, kaip
pilietinės pareigos suprati-

mo, Afrikoje vykstančioj o
karo ir eksporto dydžio,
šiuo metu Prancūzijos pre
kybos balansas neša kas
mėnesį beveik 60 milijonų
dolerių dificitą.
Sunkusis frankas lygus
100 dabartinių frankų ar
ba penktadaliui dolerio, ku
rio. įvedimas bus baigtas
1960 m. Prancūzai tikisi,
kad pastovumas prilygs V.
Vokietijos markei arba
Šveicarijos frankui.

. . . Nenusimink, taip jau
baisiai blogai nėra, kaip aną
Padėkos Dieną nugalvojai.
Visų pirma, aš neįtariu, kad
rezignavirrias dėl vieningos
vadovybės veda taip toli.
Lietuvos nepriklausomybės
idėjos aš nelyginčiau su vie
ningos vadovybės idėja
svarbumo požiūriu. Pirmo
ji yra pagrindinis tikslas,
antroji — priemonė. Nema
nau, kad skeptiškas nusi
teikimas dėl priemonės ves
tų į tokį patį nusiteikimą ir
IŠ AUSTRALIJOS LIETUVIU
dėl tikslo. Tai viena.
O antra — ir ta priemo
SUVAŽIAVIMO
nė, ta vieningos vadovybės
Gruodžio 28-30 dienomis kalbama ir rašoma, kad ta
idėja, pasirodo, nėra taip
Melbourne įvyko Australi rybos atstovų suvažiavime,
jau galutinai užmiršta ir
jos Lietuvių Bendruomenės negaišinant laiko ginčams
apleista. Tu, atrodo, norė
suvažiavimas, kuriame da ir neesminiams reikalams,
tum, kad tautininkai gal net
plačiau nagrinėti lietuvybės
lyvavo
68 atstovai.
kaktomis sienas laužtų beišlaikymo reikalus.
Kadangi
daugiausia
lie

siverėdami link tos vieny
Ne vienas ALB Krašto
tuvių
gyvena
N.
S.
W.
vals

bės idėjos. Na, tokia pasi
Tarybos
suvažiavimas yra
tybėlėje,
tai
daugiausia
iš
šventimo gal ir nepavyks
praleidęs
daug
brangaus lai
ten
ir
suvažiavime
dalyva

suraginti, ypač, kai kakto
ko,
besiginčinant
ir bekal
vo; antra vieta tenka Vicse jau yra nuo to nemaža
bant
apie
VLIKą.
Ačiū
Die
torijai. trečia — Pietų Aus
guzų . . . Bet, leidžiant lai
vui,
šis
suvažiavimas
VLIK
tralijai.
kui daryti savo įtaką, ta idė
Kaip žinoma, mes pir ir Lietuvos Nepriklausomy
ja iš akių neišleidžiama. Kai
muosius dvejus metus dir bės Talką traktavo lygiatei
tik proga pasitaiko, neven
bome pagal sutartis ir tu siais ir be ginčų abiem pa
giama ta linkme žengti nors
rėjome gyventi ten, kur val siuntė sveikinimus. Bet lai
žingsnelį.
reikšmingas ir viltingas. džia siuntė, o ji mus išbars ko vistiek neliko rimtai pa
Štai kaip tik, bene tuo Gal turėkim kantrybės, ir tė maždaug proporcingai svarstyti mokyklų reikalus
pat metu, kai gavau Tavo jie ims dažniau rasti tokių pagal australų gyventojų ir kultūrinę veiklą, nes bu
liūdną laišką, pasirodė vie progų, ir gal kai kas iš to skaičius. Pasibaigus sutar vo keičiamas ALB Bendruo
nas viešas pareiškimas. Dėl' išsirutulios ...
tims, daugumas pasiliko to menės statutas.
mūsų išeivijos organizuoto
Susirinkusieji tik sužino
Pastarųjų dienų proble se pačiose vietose. Maža lie
kultūrinio santykiavimo su ma, iš Vatikano, kilusi, tą tuvių beliko Tasmanijoje, jo, kad Canberroje veikia
Maskvos organizuotais kul viltį vėl gerokai nusmukdė. Vakarų
Australijoje ir šeštadieninė lietuvių mo
tūrininkais Lietuvoje . . .
kykla su 2 mokiniais ir 1
Tiesa, ta pati delegacija ir Queenslande.
Reikalas, sakysim, ne pa gi paskelbė bendrą pareiš
mokytoju . .-.
Besibaigiant sutartim bu
čios didžiausios svarbos, kimą, kuriame ragino visus
Iš privačių pasikalbėjimų
bet anomis dienomis vienas — dauginiu būdu! — grieb vo didžiausis susirūpinimas, su atstovais sužinojau, kad
iš aktualiųjų. Viešas pareiš tis akcijos, tai yra, reaguo kur spiestis masėmis, kad kitoje mažoje lietuvių kolo
kimas buvo padarytas dele ti, prašyti, kad Lietuvos pa lengviau pajėgus atsispirti nijoje, būtent Geelonge, esą
gacijos Pavergtųjų Europos siuntinybės statusas Vati prieš valdžios ir organiza apie 30 šeštadieninės mo
Tautu Seime. Tiesa, ta de kane būtų išlaikytas. Tačiau cijų palyginti žiaurokomis kyklos mokinių ir apie 30
legacija lyg ir nėra skirta paskiri veiksniai tuo požiū priemonėmis, varomą asimi mergaičių skaučių, o ber
būti tik reprezentacija san riu turėjo kiek skirtingų liaciją. Tuo reikalu Austra niukų skautų vos 3.
tykiuose su kitų tautybių nuomonių. Konkrečiai kal lijos lietuvių spaudoje iški
Iš tų duomenų galėtume
veikėjais. Tačiau turbūt bū bant, Vlikas ėjo. atatupstas, lo trys sumanymai: 1) kad pasidaryti išvadas, jog Cansi pastebėjęs, kad tos dele Taryba Čikagoje pasirodė Sydnev esąs tinkamiausia berros inteligentiškiau s i a
vieta mums, 2) kad Geelongacijos parašų eilėje yra „kas gmva
Australijoje lietuvių koloni
galva tai razumas”.. •
gas (Victorijoje 45 mylios
visų mūsų dabar veikiančių Visuomenė instrukcijų ne
ja yra be prieauglio, o Gee
politinių centrų atstovų pa laukė. Veikė dauginiu būdu. nuo Melbcurno, dabar tu longe daugiau mergaičių
rašai. Argi tai neįsidėmėti Ir vyravo nuomonė, kad kuo rįs apie 70,000 gyv.). Tre gimsta. Tikrenybėje nieko
na? Visų „nesusitariančių daugiau telegramų bei laiš čias siūlymas buvo daug nėra nenormalaus nei Can
veiksnių’’ vadų parašai po kų Lietuvos pasiuntinybės praktiškesnis, būtent, ne- berroje nei Geelonge. Ir jei
vienu bendru pareiškimu! reikalu bus Vatikanan iš pasirinkti vien didelio ar gu būtų buvę pranešimai iš
mažo miesto, o vieną vi- apylinkių veiklos ir svars
žinau, tas nepatenkins siųsta, tuo geriau.
są valstybėlę ir visus ragin
Esu tikras, kad tų tele ti į ja persikraustyti. Bu tomi šeštadienių mokyklų
Tavo (ir daugelio, gal ir
reikalai, tai būtų paaiškėję,
turinys
nebuvo
mano!) nero matyti vieną gramų
vo siūloma pirmiausia pa
bendrą, šiokiais tokiais rin- griežtai suderintas. Ir ge svarstyti apie Victorijos jog ne tik Canberra, bet dar
ir Geelcngas privalo iš ki
Rimais su visuomene susi- rai, nes tik taip galėjo būti
valstybėlę, kaip nedidelio tų apylinkių veiklos pasi
rišusią ir į ją atsirėmusią regimas jų autentiškumas ploto, turinčią nekarštą kli
mokyti, kad ir berniukų
vadovybę. Bet vis dėlto tas ir nuoširdumas. Visi vado
matą ir esančią Australijos mokinių ir skautų būtų ne
faktas, kad bent kai kuriais vavosi tik vienu tikslu, o ne
gyvenamojo ploto viduryje. mažiau kaip mergaičių.
atvejais „nesutarian tieji viena instrukcija iš vado
Gaila, kad tuometinė
Šio suvažiavimo metu bu
veiksniai” gali sutarti, yra vybės kanceliarijos.
ALB Krašto Valdyba patin vo suorganizuotos pirmos
Ar tai pagelbėjo, ar ne gėjo iškeltus klausimus pa
— gal netolima ateitis pa studijuoti ir paskelbti vi lietuvių kultūros dienos
Australijoje,
KAIRĖJE: Justinai Macke rodys, bet manau, kad ne siems Australijos lietu
Šio suvažiavimo metu bu
vičiui, Standard Federal Sa pagadino. Bent Vatikane viams,
vo
iškeltas svarbus surriavings prezidentui šį mėne dabarčiai ir istorijai liks
Manydamas,
kad
Dirvai
nymas, būtent, kad ALB
sį suėjo 50 metu, kai jis va pluoštas dokumentų, kad
Krašto Valdyba, susitarusi
jau
kiti
pranešė,
kas
buvo
1958
metų
paskutinėmis
de vau ja šiam lietuviu ban
su latvių ir estų bendruo
išrinktas,
kas
ir
už
ką
pa

kui Chicagoje, kurio kapi dienomis laisvuosiuose kraš
menių
vadovybėmis Austra
girtas
ar
papeiktas,
tai
pra

talas 65 milijonai doleriu. tuose buvo daug lietuvių,
lijoje,
kasmet per Kalėdų
leisdamas,
čia
noriu
tik
pa

Banke dirba 60 tarnautoju, kurie degė Lietuvos nepri
šventes
ruoštų bendras Bal
reikšti
keletą
pastabų
ki

jų tarpe ir garsusis musu klausomybės idėja ir sten
tų
kultūrines
savaites.
tais
reikalais.
dainininkas Stasys Bara gėsi ginti ją kaip išmany
Prieš
suvažiavimą
buvo
(jn)
nauskas, Dirvos nuotrauka dami ...
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TROKŠTA SANKCIJOS
KEISTENYBE
Bolševikinėj santvarkoj toli ne viskas sutvarkyta
taip sandariai, kaip atrodo- turėtų būti. Centralizuotos
diktatūros drausminių marškinių siūlės tai šen tai ten
prayra. Dėl to pasitaiko neįtikėtiniausių keistenybių.
Viena iš tokių keistenybių vaizduojama vadinama
me ”feljetone”, kurį perspausdiname iš 1958 m. gruo
džio 19 d. „Tiesos”.
Feljetonais dabar tenai vadinami ne šiaip jau pašaipiniai rašinėliai, bet suliteratūrinti reportažai apie
faktus, kurie reporteriui atrodo neigiami, smerktini,
dėl kurių norima viešai pasiskųsti arba tiesiog įskųsti.
Dabartiniuose „feljetonuose” vardai ir pavardės ne
pramanyti, o tikri. Ir faktai paprastai tikri, tik saty
rišku stilium atpasakoti. Asmenys, apie kuriuos spau
doje (ypač TIESOJE) pasirodo „feljetonas, nieko gero
iš to negali tikėtis. Nors, atrodo, kartais tas ir „laimin
gai praeina”. . .
Nors iš esmės tie „feljetorai” yra ne kas kita,
kaip įskundimai („donosai”), bet tuo pačiu metu jie
yra dabar viena iš įdomiausių literatūros rūšių Lietu
voje ... Iš vienos pusės — jie dažniausia esti gabiai
parašyti. Iš kitos — jie atskleidžia įdomių, tiesiog nu
sistebėjimą sukeliančių faktų (gal kartais kiek ir „pa
gražintų”) .
Čia dedamas „Tiesos” korespondento A. Marcin
kevičiaus rašinys, pavadintas „Trūksta sankcijos”, ro
do, jog net bolševikinėj prokuratūroj pasitaiko proku
rorų, apie kuriuos gali būti labai Įvairių spėliojimų.
Tekste minimas „Kapsukas" čia reiškia Marijam
polė. „Pavienininkas” — dar nesukolektyvintas sklypi
ninkas, kuriam yra paliktas žemės sklypas privačiai
naudoti, paprastai tokioj vietoj, kur sklypas dėl kokių
nors priežasčių nebuvo Įmanoma Įjungti į kolchozą. Pa
gal 1956 metų sovietinius statistikos duomenis, Lietu
voje tokios nesukolektyvintos žemės dar yra apie 10,000
hektarų (beveik ketvirtadalis nuošimčio naudojamos
žemės).

Diplomuotas chuliganas!
Tokia chuliganų rūšis, sa
kys skaitytojai, mums ne
žinoma . ..
— Netiesa, — užginčys
Kaziu Rūdoje. — Yra toks
chuliganas. Tai — Vilka
viškio rajono prokuroro pa
dėjėjas Feliksas Bartnin
kas.
Išgirdę šią pavardę, vil
kaviškiečiai patvirtins:

trejetą metų. Per tą laiką
mūsų „herojaus” gyvenime
daug kas pasikeitė. Svar
biausia, jis vis dėlto tapo
prokuroru. O gaila! Jeigu
ta klaida nebūtų Įvykusi,
nereikėtų, galbūt, dabar ra
šyti feljetoną ...
Tapęs prokuroru, Bart
ninkas vaistais daugiau nebeprekiauja. Jis užsiiminė
ja daug rimtesniais reika
lais, tik, žinoma, toli gražu
ne tokiais, kokie tiktų pro
kurorui.

Bartninko veiklos pradžia
— Kazlų Rūda. Ten, Skriau
džių apylinkėje, „Gegužės
Pirmosios” kolūkyje gyve
na ir jo tėvas Juozas Bart
ninkas, pavienininkas. Ir
tvariai jo pilni gyvulių, ir
kišenėje niekada vėjas ne
švilpauja. Pasikinko arkliu
ką — braukšt Į Kapsuką. . .
Prisipirko rugių — braukšt
į Kauną, štai tau kelios
šimtinės Į kišenę. Ir kodėl
nespekuliuoti, kodėl nega
nyti gyvulių kolūkio lau
kuose — sūnus juk proku
roras, o už jo pečių ramu,
saugu.

Senis Bartninkas taip ir
darė. Užsimanė užsiauginti
rugių. Pasisėjo visą hekta
rą .. . kolūkinėje žemėje.
Nepasisekė — atėmė.
— Neduosiu, — šaukė.
— Pasisėjau, ir mano.
Teko iškviesti miliciją.
— Visiškai teisingai, yra
Surašė apylinkės tarybą
toks ...
Kapsuke, tiesa, dar pa- aktą už gyvulių ganymą kol
ūkinėje žemėje. Bartninkas
spėlios:
— A, tai tas, kuris kaž- — nė klausyti nenori. Sukada vaistais spekuliavo . .. rašė antrą — Bartninkas
Gydytoju vis vadindavos. .. tik šaiposi.
— O šito ar nenorit, —
I< a psukiečiams, žinoma,
sunkiau prisiminti. Prekia rodo jis medinį kuolą mo
vo vaistais Bartninkas po kesčiu inspektoriams ir
to, kai buvo išvytas iš uni apylinkės tarybos darbuo
versiteto. Tai buvo prieš tojams, atėjusiem reikalau-

ti baudos. Ir prie pat nosies
užsklendžia jiems duris.
Sekanti kartą durys vi
sai neatsidaro. O pamatęs
einanti pro šalį kolūkio pir
mininką V. Rinkauską, se
nis „budi” su kuolu ranko
se.
— Teisingai, tėve, —
kursto senį Feliksas. —
Spiauk tu jiems visiems Į
barzdą ... Ir rašo raštą apy
linkės tarybai:
”Ap y 1 i n k ė s tarybos
sprendimas neteisėtas ir
nejui idiškas. Aktas sura
šytas tuo metu, kai gyvuliai
jau nesiganė kolūkio žemė
je (!). Prašau aktą anu
liuoti . . .”
Skaito rytą pirmininkas
J. Gecevičius tą raštą, krai
po galvą. Įeina aukštas vy
riškis, ir, net "labas rytas”
netaręs, griebia pirmininką
už kiūtinės,
_ Tai tu, šunie, mano
tėvą skundei ... Aš su ta
vim vakare atsiskaitysiu.

š F .1 E : Teisininkų
iijes CIevelando skyGal ir blogai būtų baigę- I
nariai praeitą savaitę
si pirmininkui, jeigu nebū- 1
susirinkę S. Lazdinio
tų žmonės subėgę.
aps\ ar>iyti organiza. . . Ėjo kartą kolūkio pir- 1
mininkas V. Rinkauskas ir '
pirmos brigados brigadinin- !
kas J. Kuliešius pro Bart- •'
įlinko sodybą, žiūri — kar
vės ganosi nenugrėbtose ru
gienose.
— Ką čia su juo terlio
tis! Paimt gyvulius ir vis
kas, — pasipiktinę tokiu
savavaliavimų, nutarė vy
rai.
TORONTO
Nespėjo jie dar ir pagal
voti apie tai. gi išbėga iš
trobos mūsų „herojus” su
Prezidento A. Smetonos
savo broliu Donatu. Nė žo- (penkioliktųjų mirties meti
džio netarę, užlaužė pirmi- ,nių minėjimas Įvyks Lietu
ninkui rankas.
vių Xamuose sausio 21 d.
— Mušk jį, tik juridiškai,
kad žymės nebūtų, — kurs
Apylinkės Valdyba Vasa
tė brolį Feliksas.
rio 16-sics minėjimą ruošia
Pirmininkas mėgino pa Imperini kino teatro salėje,
aiškinti.
kur vyriausiuoju kalbėtoju
— Jūs žmogus mokytas, būsią-- teisiningumo minis
paaiškintumėt tėvui . ..
teris Fulton.
— Ramiai, be kalbų, —
šaukia prokuroro padėjėjas.
— Bėk nuo mūsų žemės,
arba atsisveikink su savo
žmona . . .
— Jūs nepažeid i n ė k i t
Įstatymų ir nerėkaukit, —
tildė Įsisiautėjusį chuliga
MARGUTIS
ną V. Rinkauskas.
— Tu mane Įstatymu ne
mokyk! Aš pats prokuroras yra pats seniausias Ameri
ir geriau už tave juos žinau. kos lietuvių žurnalas. .Jis iš
Nuėjo garsas apie Felik eina kiekvieną mėnesį —
so Bartninko žygdarbius iki yra gausiai iliustruotas, tu
milicijos, rajono vadovų ir riningas, Įvairus ir skaito
net iki respublikinės pro mas su malonumu.
Margučio adresas: 6755
kuratūros. Atvyko darbuo
tojai. Surašė apie Bartnin So. Western Avė., Chicago,
ko veiklą, raštą ir jiasiūlė m. .Metams $5.00.
nubausti jį... iškeliant Į
kitą rajoną, po to. kai i jo
• Sausio mėnesio 11 dieną
vietą bus parinktas kitas Pelkių žiburėlis atidarė šeš
žmogus (!)
tąjį savo darbo sezoną, per
Nuo aprašytų Įvykių pra duodamas Montrialio Lietu
bėgo nemaža laiko. Nema vių Teatro statytos Balio
ža naujų išdaigų prikrėtę ir Sruogos Milžino Paunksmės
Bartninko tėvas. Neatsilie ištrauką, režisuotą Birutės
ka nuo jo ir sūnelis. O ne Pūkelevičiūtės. Pelkių ži
seniai jis dar kartą nuste burėlio literatūrinės valan
bino visus vilkaviškiečius: dėlės. paruošiamos Sambū
savavališkai užgrobė kitam rio šviesos Chicagos sky
piliečiui skirtą butą.
riaus. jau šešti metai trans
— Grąžink butą, — sako liuojamos Margučio radijo
jam rajono vadovai.
bangomis.
— Negrąžinsiu, — atsa
ko Bartninkas. — Ką jūs
man padarysit? Aš pats darbuotojai ir rajono vado
vai mums štai ką pasakė:
prokuroras!
t
— Ir kaip tokiam žmo
Sukčiai ir spekuliantai gui leidžia dirbti tokiose
apie Bartninką geriausios aukštose pareigose? Juk tai
nuomonės. Gina jis juos ge chuliganas su universiteto
riau už advokatą.
ženkleliu atlape ir diplomu
kišenėje. Išvyt jį, kaip iš
Mato rajono vadovai —
nepajėgs su Bartninkų su universiteto kartą buvo iš
sitvarkyti ir šaukiasi į res viję už chuliganizmą, kad
publikinę prokuratūrą. Vėl nekompromituotų tarybinio
atvyko draugai, išvyko pa teisininko vardo.
Tekios nuomonės daug
sipiktinę Bartninko elgesiu,
kas
Vilkaviškyje.
bet kol kas jokio akto dar
Bet
trūksta respublikos
neparašė. Kas žino, ką jie
prokuratūros
sankcijos.
galvoja?
A.
Marcinkevičius
O Vilkaviškio rajono teis
(„Tiesos” koresp.).
mo, prokuratūros, milicijos
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Iš Chruščiovo praeities

4

Fantastiškiausi karo uždaviniai (5)

STALINO PĖDOMIS
1957 m. balandžio mėn,
Chruščiovas nutaria su sa
vo priešais galutinai atsi
skaityti. Jis apgalvoja nuo
stabiai nekaltą sceną, pasiū
lydamas iškilmingą Lenin
grado 250 m. sukakties mi
nėjimą. Kad Leningradas
buvo įkurtas 1703, o ne 1707
metais, Chruščiovo nejau
dino.
Kai Chruščiovas su Bulganinu vyko vizituoti Suo
mijos, Leningrado iškilmės
oficialiai dar nebuvo pra
dėtos. Leningrade jie buvo
sutikti milžiniškos minios.
Paties Chruščiovo patvar
kymu, minia kelia klausi
mai dėl 1949 metais Lenin
grade vykusių valymų, ku
rių metu beveik visi parti
jos garbingieji buvo išžu
dyti ar į druskos kasyklas
pasiųsti.
— Mes nenurimsime, kol
visi atsakingieji už savo gė
dingus darbus nebus pa
traukti teisman. Aš norė
čiau turėti draugą Malenkovą čia, šiandien, kad jis ga
lėtų pasakyti mums, kas
buvo iš tikrųjų atsakingas
už šimtus nekaltų Lenin
grado draugų žudynių ir de
portacijų, — kalbėjo Chruš
čiovas, kuris pats buvo
Stalino vyriausias budelis
ir išžudė bei ištrėmė milijo
nus nekaltų vyrų ir moterų
ukrainiečių.
Malenkovui ta kalba bu
vo bombos sprogimas. Tarp
Malenkcvo, Molotovo, Kaganovičiaus ir jų sėbrų kilo
panika.

PIRMOJI KRATA MANO BUTE
Vyrai mane draugiškai glamžiau kišenėje, ir išeis,
pasveikino. Aš pasiūliau arba paims ... ir pasiliks.
Telegrafo specialistas pa
jiems pisco ir jie mielai iš
gėrė. Slėpiau savo išgąsti, rodė aparatą, ir inspekto
kaip beįmanydamas. Man rius paklausė:
— Senjore, kas čia?
iš karto buvo aišku, kad jie
— Siųstuvas, — atsa
atvyko daryti kratos. O tai
turėjo reikšti ištrėmimą iš kiau.
— O ką jūs su juo vei
Peru.
— Jūs esate apskųstas, kiate?
— Perduodu žinias.
sinjore, — pasakė krimina
— Tai blogai. Aš turiu
linės policijos valdininkas.
— Esate įtariamas, kad jus suimti.
naudojate slaptą siųstuvą.
Jį paveikė mano atviras
Mums reikės apžiūrėti bu
atsakymas.
Jis nesuprato,
tą.
kodėl
aš
taip
atsakiau. Jis
Mintyse gyvai svarsčiau
papurtė
galvą
ir tyliai nu
susidariusią būklę. Neatėjo
sikeikė.
Susidariau
įspūdį,
jokia išganinga mintis. Dar
kad
į
kratą
jis
nekreipė
tiek
tebebuvau naujokas. Turė
daug
dėmesio,
kiek
aš.
jau kovoti ir su savo pulsu.
— Aš dirbu kelioms ka
Tebebuvau jautrus. Tik vė
syklų
bendrovėms, — pa
liau, daug vėliau, prieš ei
reiškiau.
— Esu radijo in
damas į kartuves, sugebė
jau galutinai suvaldyti ner žinierius. Daugelis firmų,
vus. Kaip visi einantieji kurioms dirbu, naudojasi
mirti. Tada ten nė vienas savais siųstuvais. Tam rei
kalui jos turi leidimus. Tai
nepamišdavo.
Bet Limoje, savo kamba galima kiekvienu metu pa
ryje, išsigandau, pamatęs tikrinti. Kai aparatas su
genda, jos atneša man pa
valdininkus.
— Leiskite, senjore? — taisyti. Tuo būdu aš užsi
pasakė jie ir pradėjo viską dirbu pinigų.
K r i m i nalinės policijos
vartyti.
valdininkas
vis kraipė gal
Paneigti jau nebebuvo
vą.
Papasakojau
istoriją
įmanoma. Policijos inspek
dar
kartą.
torius prakaitavo iš uolumo.
— Kuriai bendrovei dir
Jo kakta blizgėjo drėgme.
Gal jį papirkti? Būvi dvi bote vakar trečią valandą?
— Manau, Ferna n d i n i
galimybės: arba jis priims
geležies
kasykloms.
tūkstantinį banknotą, kurį
— Neperdavėte jokių ka
rinių žinių ?
— Ne, — atsakiau. —
praskrido ”Lunikas”. Apie tokius dalykus netu
Chruščiovo taurė pilna lai riu supratimo. Niekada ne
mės. 1913 m. britų treni su buvęs kareiviu.
ruotas futbolistas dar kar
— Tad jūs nesate šnipas?
tą įspyrė — ir tai kompli- — klausė jis.
kuočiausią, visą pasaulį nu
— Tikrai ne.
stebinusį įvartį.
Jis priėjo prie manęs, nu
(Pabaiga)
sišypsojo. ir paplojo mano
Vertė K. Jurgutis petį. Džiaugėsi, taip leng-

Spalio 4 d. maršalas nu
kuri jam buvo parodyta prie
vyksta
Sevastopolin ir įžen
sutikimo vartų. Girtas nuo
gia
į
kreiserį
Kuibyšev, ap
jam suteiktos krašto apsau
suptas
didesnės
pompos ir
gos ministerio pozicijos ir
didybės,
negu
visos
Rusijos
įtakos, suteiktos kaip pre
caras.
Chruščiovas
iš
zidiumo nariui. Būdamas
džiaugsmo
trina
rankas.
Ši
džiaugsmo apsvaigintas, jis
keliom
vra
nauja
”
pakviesk
padarė baisią klaidą.
Žukovas, būdamas minios į vaišes . likviduok” tech
apsuptas, pasakė kalbą. Jis nika.
♦
pakartojo maždaug tą patį,
ką buvo prieš keletą dienų
1958 m. kovo pabaigoje
pasakęs Cįhruščiovaš. Tik buvo išstumtas ”dyynis”
Žukovo versijoj buvo ma Bulganinas, ChrušČ i o v a s
žas skirtumas, štai jo žo pasiėmė ir jo postą. Visa
džiai : ,”Mes turime nubaus galia sujungta į vienas ran
ti visus, kurie yra atsakin kas, kaip ir Stalino laikais.
gi už tuos gėdingus tautos
Tu pačių metų pabaigoje
žudymus, — šaukė marša nušalintas Serovas. Ir klus
las, — ne tik tuos, kurie niajam tarnui panaudota
kaip Malenkovas, atvyko čia "pakviesk į vaišes ir suka
pagal Stalino įsakymą pa pok” metodas. Po kelių die
skandinti kraujuje jūsų Le nų Bulganinas atliko išpa
nino partijos. Ne, visi tie žintį : ”esu nusikaltėlis, tik
turi būti nubausti, kurie ap neatimkite partijos bilie
Chruščiovas grįžęs iš robavo šį vaiduoklišką Sta te!” Jis prisipažino, nukry
pęs nuo partijos linijos. Bet
Suomijos, šaukiamas į ne lino nusikaltimą”.
Chruščiovas buvo Centri jo ižpažintis dar laikoma
paprastą prezidiumo posė
dį. Jau buvo suplanuota Mo niame Komitete prie rašo nepakankama.
lotovą pasodinti partijos mojo stalo, kai Žukovo kal
Šių metų pirmomis die
sekretorium, o Chruščiovą ba jam buvo paduota. Jis ją nomis pro mėnulio zona
nužeminti į žemės ūkio mi- skaitė daug kartų. Kjekvieministerius. Taip pat buvo nu atveju ji buvo iššaukian
suplanuota
nušalinti ir ti. Diplomatai, kurie tada
Chruščiovo seną sąjunginin sutiko Chruščiovą priėmi
ką generolą Serovą iš sau muose, sako, kad jis buvęs
gumo šefo posto. Jo nušali labai nervingas ir išsigan
nimui prašė maršalą Žuko dęs. Ir nestebėtina. Jis nu
vą paramos. Bet šis atsisa tarė nusikratyti Žukovu, o
kė. Posėdžio pradžioje pre tai buvo daug sunkiau, ne
zidiumo daugumas buvo gu nusjkratyti Malenkovu,
prieš Chruščiovą. Net Bul Molotovu ir kitais.
ganinas buvo įsijungęs prieš
Žukovas ir Chruščiovas
ji. B et visa tai buvo Chruš buvo draugai ir sąjunginin
čiovo- suplanuota ir preciziš kai nuo Stalingrado mūšių.
kai apskaičiuota. Pačiu dra Chruščiovas daug kartų už
matiškuoju momentu posė- tarė Žukovą pas Staliną. Po
din įsiveržia Centrinio Ko Stalino mirties Žukovas pa
miteto karių grupė šaukda gelbėjo Chruščiovui elimi
ma: "Kas čia dabar daro nuoti Beriją, Malenkovą ir
si?” Chruščiovas, turėda kitus. Žukovas pastatė ar
mas užnugary jėgą, parei miją už Chruščiovą. Ar ar
kalauja, kad Serovo nušali mija būtų prieš jį, jei jis
nimas ir jo paties nužemi eliminuotų Žukovą patį? Du
nimas turi būti referuotas faktoriai nulėmė Chruščio
C e n t r aliniam Komitetui. ■ vo pasitikėjimą saugiai
Viskas pagal planą. Chruš įvykdyti sunkią operaciją.
čiovo vyrai suskrenda iŠ
Komunistų partija nie
provincijos kariškais lėktu kad neleido armijai pasida
vais. Jie atmeta prezidiumo ryti pelitiniu junginiu. Ten
daugumos nutarimą. Tą pa nuolat vyko sijojimai ir in
tį padaro ir armijos marša trigos.
lai su Žukovu priešaky.
Svarbiausia ir reikšmin
Chruščiovo priešų likimas giausia buvo tai. jog Chruš
išspręstas ir užantspauduo čiovas parėmė maršalų rei
tas. Stalino planuotas 1953 kalavimus kabineto posė
metais valymas dabar įvyk džiuose. kad raudonoji ar
dytas, pasaulį nustebinusiu mija būtų pajėgi netikėtam
sąmokslu.
Vakarų užpuolimui atomi
niais ginklais. Chruščiovas
Maršalas Žukovas buvo davė pirmenybę sunkiajai
girtas. Taip maršalas Žuko pramonei, atominiams gink
vas, kuris daugiausia yra lams ir tolimo skridimo ra Virimas, kurį jūs matote vykstant katile, yra
sukeltas tiesioginės ugnies katilo apačioje. Ta
prisidėjęs prie Chruščiovo ketoms.
Ir
štai
raketų
gamybos
kraštutinė kaitra ištraukia puikiausią skonį iš
triumfo, 1957 m. liepos 14
saulėtąją dieną buvo gir vyrai praneša jam, kad jie puikiausių produktų . . . padarydama Stroh’s
tas. žinoma, jis nebuvo gir yra pasirengę iššauti sput- šviesesnį ir švelnesnį. Pasimėgauk gaivinančiu
tas nuo degtinės, kuri jam niką. Chruščiovas nudžiun skirtumu vienintelio Amerikoje ugnimi virto
buvo, pilama traukiny, vyks ga. Sputniko dūmų debesys alaus šiandien!
tant iš Maskvos į Leningra pridengs Žukovo garbę ir
dą. Jis buvo girtas nuo mi tautos jausmus. Jis pasiun
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan
nios šauksmo ir ekstazės, čia Žukovą vizituoti Tito.

TODĖL, KAD STROH’S

YRA UGNIMI VERDAMAS,

TAI JOKS KITAS

vai išsprendęs painų klausi
mą. Mes dar išgėrėme ke
letą stiklų pisco, paskui jis
išėjo. Niekada daugiau jo
nebemačiau.

Kitą rytą įsiregistravau
britų-amerikiečių ligoninė
je. Apsimečiau olandu, tikė
damas, kad ligoninėje ne
rasiu tikro olando. Pasise
kė. Simuliavau inkstų skau
smus. Gydytojas manė, kad
kažkas netvarkoje su tulži
mi.
Palatoje buvo dar penki
vyrai. Greit susidraugavo
me. Belošdamas pokerį, be
veik užmiršau savo uždavi
nį. Bet trečią dieną prakal
binau :
— Iš kokio laivo, Johnny ?
— "Dispatch”.
— Kas tai, ar ne minų
gaudytojas ?
— Laikas tave, vaikine,
paimti į laivyną. Ne, tai
kreiseris. Sena dėžė su jau
nomis patrankomis.
— Ar iš jų buvo bent
kartą iššauta?
— žinoma! Ar tu manai,
kad mes už dyką gauname
specialų karo davinį?
— Bet ordinų dar nega
vote?
— O taip! — pasakė jis.
— Kapitonas paskutinis
palieka laivą ir pirmutinis
gauna ordiną.
— Ar užsitarnavote?
— Pagavome ”Dcrtmundą”, vokiečių transportinį,
ir nesužalotą parsigabeno
me.

— Kaip tai buvo įmano
ma?
— Kartais atsitinka. Mes
buvome prie "Dortmundo”
priselinę
visiškai
arti.
Mums juos sustabdžius, ka
rininkai bandė atidaryti
vožtuvus ir laivą paskan
dinti. Bet kažkas buvo ne
tvarkoje, ir jie nevisi vei
kė. Mes skubiai įšokome į
"Dortmundą”, užd arėme
vožtuvus ir išpompavome
vandenį.
Sužinojau, kas reikalinga,
ir išsirašiau iš ligoninės.
Taigi, sabotažo nebūta ir
anglai neturėjo nei naujos
sistemos, nei naujo slapto
gink'o. kuriuo sutrukdytų
laivo pasiskandinimą.
Istoriją perdaviau Į eilę.

(Tęsiny; Esj suimamas)

AMERIKOS ALUS

PHILADELPHIA

NEGALI PRILYGTI STROH’S

JUMS PATIKS

JIS ŠVELNESNIS
Dabar vietinėmis kainomis

TAUTINĖS S-GOS
SUSIRINKIMAS
Sausio 17 d., 6 vai. vak.,
Lietuvių Banke, įvyks Tau
tinės S-gos skyriaus narių
metinis visuotinis susirin
kimas, Susirinkime bus ren
kama 1959 m. valdyba,
svarstomi šiupinio, įvyk
siančio sausio 24 d. reika
lai ir kt. šiupinio programą
išpildys V. Žukauskas, akor
deonistas Ch. Daubaras ir
jaunieji vietos menininkai.
Be to visuotinio susirinki
mo proga tikimasi ir lau
kiama svečių iš apygardos
— New Yorko.
TRUMPAI
• Per Kalėdas susižieda
vę Z. Puzinaitė su inž. Ta
mošiūnu iš Bostono.
• Sausio 10 d. mirė K.
Banevičius, Tautinės S-gos
skyriaus narių Genovaitės
ir Algio Dilbų tėvas-uošvis.

P. M.

■. / '

Masinis susirinkimas
Šį sekmadienį, sausio 18
d., tuoj po pamaldų, lietu
vių salėje įvyks masinis lie
tuvių susirinkimas Lietuvos
pasiuntinybės prie Vatika
no, padėčiai apsvarstyti.
Tuo klausimu pranešimą
padarys adv. J. Smetona.
Visi lietuviai kviečiami
susirinkime dalyvauti.
ALT

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

Šv. Jurgio mokyklos
tėvų komitetas rengia kepi
nių išpardavimą sausio 18
d. mokyklos salėje. Vado
vauja Mrs. Al. Cipilicki ir
Mrs. A. Dailidė.
Tėvų komitetas taip pat
ruošia tortų papuošimo
kursus kiekvieną trečiadie
nį 6:30 vai. vak. mokyklos
salėje. Už pamoką 50 centų.
Vadovauja Mrs. J. Kimball.
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Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.
o

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūšy krautuvė yra

1404 E. 66 Street

St. Clair Savings and
Lcan Co.
ir 1958 metais augo, ir di
dėjo. Visuose skyriuose pa
siekti nauji rekordai —
pranešė prezidentas Paul J.
Šchneller.
Apyvarta 1958 metais pa
didėjo $4,747,921.00. Taip
pat padidėjo santaupos, re
zervai ir kitos pozicijos.
Daugiau išduota paskolų
namams ir kitiems banko
klijentų reikalavimams.

Tel. EN 1-4551

čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanu
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Ramovės Clevelando
skyriaus
metinis narių susirinkimas
įvyks sausio 25 d., 11 vai.
30 min. lietuvių salėje. Dar
botvarkėje : ataskai t i n i s
pranešimas; skyriaus val
dybos ir rev. komisijos rin
kimai; karo muziejaus stei
gimo klausimas; einamieji
reikalai.

Greta E želia Theatre

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

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TEI.EF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba
asmeniškai.

&

WHEN BUYING
0R SELLING
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LIETUVIŲ KLUBAS
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6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius ir jų draugus,
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
bas turi Įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lietu
viškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Jenas Kazlauskas, Dirvos
PARENGIMŲ
bendradarbis, jau pildo
pajamų mokesčius (Income
kalendorius
Tax)
Solistės Janinos
pagal susitarimą Dirvos pa
Ciustikaitės
talpose.
koncertas-rečitalis
Sausio 24 d. SLA 136
RE
šaukti telefonu
Pasižymėjusioji italų mo
kuopos vakaras Lietuvių sa
kyklos dainininkė J. Liūsti- 1-7222.
lėje.
kaitė pasirodys Clevelando
Dr. K. Pautienis ir šiais
Sausio 31 d. lietuvių sa
lietuvių salėje sausio 24 d., metais apmokėjo metinę
lėje vaidinimas. Rengia 68
pianinu belydint muz. šve Dirvos prenumeratą sava
Balfo sk,
dui.
noriui kūrėjui A. Mackevi
Vasario 7 d. Užgavėnių
Pasklidus žinioms apie šį čiui.
blynų balius Naujosios Parečitalį mūsų visuomenėje,
Sofija Mudrauskienė, kaip rapijos salėje. Rengia šv.
jau atsiranda ir susidomė
ir praėjusiais metais, išvy Kazimiero lituanistinės mojimo. Mes žinome, kad ta
ko į Floridą ir ten praleis kyklos tėvų komitetas.
malonioji viešnia jau yra
žiemą.
laimėjusi gražių pasisekimų
Kove 1 d. skaučių rengia
per koncertus įvairiuose
ma Kaziuko mugė Lietuvių
miestuose: Čikagoj, Detroi Jaunimo vakaras atidėtas
salėje.
te, Philadelphijoj, Bostone,
į vasario 8 d.
Kovo 14 d. Vilties Drau
Rochestery, Toronte, Ha
gijos
namo ir ofsetinės Dir
Sausio 17 d. turėjęs įvyk
miltone, Delhi, Sudbury ir ti antrasis Clevelando jau vos spaustuvės atidarymas.
t.t. Tad netenka abejoti, nimo vakaras, dėl nepalan
kad ne tik žinovams, bet ir kiai susidėjusių aplinkybių,
Balandžio 11 d. Vysk. M.
eiliniams klausytojams tai nukeltas į vasario 8 d. (sek Valančiaus Lituanist i n ė s
bus nekasdienis tikrojo me madienį), vakaras vyks lie mokyklos metinis vakaras.
Gegužės 2 d., Slovenian
no pokylis. Tuo labiau, kad tuvių salėje.
Auditorium
JAV ir Kana
išgirsime nemaža naujų, dar
Visa vakaro programa
negirdėtų kūrinių. Numato bus tikrai įdomi ir atlikta dos jaunųjų dainininkų kon
ma plati programa — nuo pačio jaunimo. Išgirsime li kursas. Rengia Dirva.
paprastų trumpų’ koncerti teratūros ir dainos monta
nių numerių iki svarių ir žą „Lietuva savame žody
V. Mariūno paskaita
imponuojančių klasinių še je”, pastatytą sutelktinėmis
Sausio 9 d. Čiurlionio na
devrų bei operinių ištraukų, jėgomis.
arijų ir t.t.
muose įvyko LSS Clevelan
Šio vakaro rengimo ko do skyriaus susirinkimas,
Clevelandiečiams ir ypa
misijos
branduolį sudaro A. kurio metu V. Mariūnas
tingai kaimynams iš kitų
Garlauskas
— pirmininkas, skaitė paskaitą apie eksismiestų, besirengiant i e m s
Jūratė
Gailiušytė
ir Aldona tencializmą. Kadangi tema
atvykti į tokį įdomų vaka
Balčiūnaitė
—
rūpinasi
pro labai plati ir apimanti išti
rą, patariama susirūpinti
gramos
suorganiza
v
i
m
u; są filosofinę kryptį, tad
bilietais iš anksto. Kainos
Audronė
Gelažytė
ir
V.
Gelprelegentas pasistengė
nuo $1.00 iki $3.00. Gauti
gotas
—
techniškais
ir
ūkio
klausytojus tik supažindin
arba užsisakyti bilietus ga
reikalais.
ti su šios filosofinės kryp
lima pas V. Balašaitį CE
ties esme ir svarbiausiais
1-6072 arba Lietuvių Pre
eksist.encializmo atstovais..
kybos Namuose,
(Sk.)
GERI NAMAI
Paskaita buvo išsami ir įdo
E. 76 St., ų.etoli Donalcl mi. Susirinkimas svarstė ir
Mirė Juozas Kaunas
Amerikoje išgyveno apie Avė., 2 šeimų, po 4 ir 4 k. keletą aktualių veiklos už
aštuonerius metus. Paliko Gaso pečiai, Garažas. Pra- davinių, būtent Vasario 16
proga rezoliucijų siuntimą
liūdesyje žmoną Magdale šo $11,700.
įvairiems
Amerikos valdžios
ną, sūnus Juozą, Joną su
E.
79
St.,
atstovams
bei politikams,
lenkų
ir
lietužmona, Petrą su žmona ir
vių
rajone
delikatesų
krau

Lietuvos
atstovybės
reika
anūką Saulių.
tuvė.
Per
savaitę
$1,300
—
lą
Vatikane
ir
kitus
reika

Palaidotas sausio 12 d.
$1,500 pajamų. Už $6000 ir lus.
I. Stasaitė
Ign. Gatautis,
prekes.
J & M REALTY
Clevelando Vaidilos teatro
UT
1-7906
ED 1-3363
ą d m inistratorius praneša,
MŪSŲ SPECIALYBĖ
kad sausio 31 d. teatras da
Vaistų siuntimas į užsie
ro išvyką į Detroitą ir ten
nius. Mūsų sandėliai yra
2 ŠEIMŲ NAMAS
vaidins A. Landsbergio
pilni, ir užsakymai greit iš
„Penki stulpai turgaus aikš 5 ir 6 kamb., penki nauji pildomi. Kainos visiems pri
garažai, šv. Jurgio parapi
tėje”.
einamos.
jos rajone. Nauji centraliMODERN DRUG
Lietuvių Fronto Bičiulių
nio šildymo gaziniai pečiai.
12429 St. Clair Avė.
Clevelando skyriaus naują
EAST SHORE REALTY
MU 1-2342
ją valdybą sudaro.: Dr. K.
Juozas Mikonis
Ambrozaitis, J. Mikonis ir IV 1-6561
MU 1-2154
VI. Palubinskas.
J. CIJUNSKAS
Rusų baleto grupė
Ieško skrybėlės
Beryozka
Naujų Metų pobūvy Nau
LAIKRODININKAS
Clevelande
gastroliuoja sau
josios parapijos salės rūbi
Taiso ir parduoda laikro
nėje per apsirikimą buvo sio 17 ir 18 dienomis (šeš džius, apyrankes ir kitas
sukeista skrybėlė. Malonė tadienį ir sekmadienį). brangenybes. Sąžiningas ir
kite grąžinti šį šeštadienį Spektakliai įvyks Cleveland garantuotas darbas prieina
nuo 1 vai. iki 4 vai. į Nau Music Hali. Bilietai parduo momis kainomis.
dami Burrovvs knygyne ir
jos parapijos salę.
753 E. 118 St.
prie įėjimo.
(Skelbimas)
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5166

CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMOPARD AVIMO
ĮSTAIGA

§
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DIRVA

1959 m. sausio 15 d.

Ūse our Escrow Service
Protect both parties
in the tleal

auna nitui

ummmce einiumt
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J. S. AUTO SERVICE

Announcing the Opening of

PAGLIO’S
^estaurant and aCounge

3425 RICHMOND RD.
Serving the Ultimate in

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

o

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.

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka
netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima
būtu apsaugota pagal Aecident and Sicknvss planu.
NAT1ONW1DE INSU
RANCE COMPANY siūlo
platu ligoninės, medicinių.
operacinių ir nedarbingumo
pajamų draudimą žemomis
kainomis!
xl.
Dėl smulkesnių informa
cijų .-Rambi nti:

PAULINA
MOZURAITIS,
Agentas
Tel. SK 1-2183

Italian & American Cusine
Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti Banquoi Room Avoflabte .. . Secrts 300

Call AN 1-2040

Vasaros VĖDINIMĄ

MONCRIEF

• žiemos ŠILDYMĄ

vi“Kv

IHl Hl NRY F U R N A C f CO MEDINA O
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DIRVA

1959 m. sausio 15 d.
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BENDRUOMENĖ DERINA DARBĄ
• PLB Seimui išrinkus PLB lus, gi didžioji dalis atvy
Valdybą, Bendruomenės gy kusi iš Lietuvos.
venime prasidėjo naujas
tarpsnis. Suprantama, at • Iš Romos gauta žinių, kad
skirų kraštų LB ir toliau su siunčiamomis Vatikanui
veiks kaip veikusios, veiki telegramomis dėl Lietuvos
mo laisve joms taip pat lai pasiuntinybės reikalų, ten
duoja ir PLB Seimo priim skaitomasi. Būtų gerai, kad
toji PLB konstitucija, ta tokiu telegramų būtų dar
čiau su PLB Valdybos atsi daugiau, reikalas tebėra ne
radimu bus taip pat siekia išspręstas.
ma didesnės darbo koordi
• Sporto žinios Nr. 11-12
nacijos ir bendrų pastangų
išėjo iš spaudos ir siuntinė
bendriesiems LB siekimams
jamos prenumeratori a m s.
bei uždaviniams.
Jame rasite lengvosios at
Darbo koordinacijos ir
letikos varžybas pasaulyje
bendrų pastangų klausimai
ir taip pat visas pasekmes
dar turės būti išsiaiškinti
pirmųjų trijų vietų, Chica
bei sutarti. Tai turės pada
gos lietuvių krepšinio pir
ryti atsakingieji LB orga
menybes, iš futbolo pasau
nai. Natūralu, kad PLB
lio ir kt.
Valdyba visų pirma pasita
rimus pradeda su JAV ir KLAIDOS ATITAISYMAS
Kanados bendruomenėmis:
Skelbta išvyka Į Manis
jos yra didžiausios ir ar
tee, Mich., kur bus praves
čiausia prie PLB Valdybos.
tos slidinėjimo, varžybos,
P r o j e ktuojamas bendras
įvyks vasario 7-8 d.d., bet
trijų valdybų posėdis —
ne vasario 6-7 d.d., kaip mes
PLB Valdybos, Kanados
per klaidą paskelbėme.
LB Krašto Valdybos ir JAV
V. V. Sporto A-dos K-tas
LB Centro Valdybos. Pa
rengiamieji tokio posėdžio
reikalai tvarkomi tarpusa
J. GINKUS DĖKOJA
vio susirašinėjimu, taip pat
Nuoširdžiai dėkoju dak
jais buvo kalbėtasi PLB
tarui
V. Paprockui už sėk
Valdybos vicepirm. V. Mei
mingą
manęs gvdyma. Bū
lui lankantis Clevelande ir
damas
ligoninėje patyriau
JAV LB Centro Valdybos
daktaro
didelį rūpestingu
pirm. St. Barzdukui lan
mą,
atidžią
priežiūrą ir ne
kantis Toronte.
paprastą pareig i n g u m ą,
• Dr. A. Gerutis nesenai kas, be abejojimo, pagrei
lankėsi Romoje ir iš ten tino mano pasveikimą.
Kartu tariu didelį ačiū
buvo užsukęs j Capri salą
prel.
J. Balkūnui, kan. J.
aplankyti Axel Muntės vilą.
Končiui,
kun. J. čekavičiui,
Axel Muntės viloje yra
kun.
S.
Dabušiui, kun. L.
išstatyti visi „San Michele
Jankui,
kun.
V. Pikturnai,
knygos’’ vertimai. Garbin
vienuoliui
tėvui
Petrui, tau
goje ir kiekvienam lanky
tiniu
ir
kitų
organizacijų
tojui matomoje vietoje iš
statytas vertimas ir j lietu atstovams, jų valdyboms,
draugams ir pažįstamiems,
vių kalbą.
kurie visi mane lankė ligo
• Dail. T. Valius, gyvenąs ninėje, atnešė gėles ir lin
Kanadoje, išrinktas Kana kėjo greičiau pasveikti. Vi
dos Grafikų Sąjungos val sa tai suteikė man didelę
paguodą ir prisidėjo prie
dybos nariu.
manu sveikatos žymaus pa
• Chicagos lietuvių inžinie gerėjimo.
rių ir architektų sąjungoje
Visus prašau priimti ma
yra 85 nariai. Dalis jau čia no širdingą ir didelę padė
baigusių aukštuosius moks ką.

Mielam bendradarbiui

PETRUI KAUNUI
reiškiam gilią užuojautą jo mylimam tėveliui
mirus.
Ignas Muliolis
Viktoras Petruškevičius
Petras Bartkus
Vladas Maslauskas

A. A.

JUOZUI KAUNUI mirus,
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmo
nai, sūi.jms JUOZUI, JONUI su žmona ir PET
RUI su šeima.
Kazlauskų šeima

A. t A.

JUOZUI KAUNUI mirus,
jo žmoną, sūnus Juozą, Jeną su žmona Liuciją,
Petrą su žmona Vandute ir anūką Saulių, nuo
širdžiai užjaučiu ir reiškiu gilią užuojautą.
Henrikas Macijauskas

ELTOS PROVOKACIJA
Vliko leidžiama ELTA
gruodžio 31 d. savo biulete
nyje iš Reutlingeno rašo:
”Iš New Yorko dingo V.
Gedgaudas, buvęs „Vieny
bės” bendradarbis. Spėja
ma, kad išvykęs į Lietuvą”.
Kaip jau mūsų skaityto
jams gruodžio 25 d. buvo
žinoma, V. Gedgaudas atsi
kėlė gyventi į Clevelandą
iš Chicagos ir įsijungė į
Dirvos redakcinį darbą, to
dėl reikia tik stebėtis tokia
Eltos provokacija, bandant
šmeižti mūsų bendradarbį.
Tas tik dar kartą įrodo,
kiek yra rimtos Eltos infor
macijos, kurios leidžiamos
žmonių suaukotais pinigais.

LVS Ramovės Clevelando skyrius sausio 11 d. paminėjo Klaipėdos atvadavimo sukaktį.
Paskaitą „Lietuva abipus Šešupės Nemuno” skaitė Edv. Karnėnas. Nuotraukoje — mi
nėjimo prezidiumas: A. Jonaitis (LVS Ramovės sk. pirm, ir Klaipėdos sukilimo da
lyvis), H. Janužys, F. Eidimtas f sukilimo dalyvis), Edv. Karnėnas. Vyt. Braziulis (su
kilimo dalyvis) ir K. Žukas.
Dirvos nuotrauka.

DETROIT

BALTIMORĖS LIETUVIAI
Koncertas
Vietos sporto klubas Ko
vas kruopščiai ruošiasi kon
certui, kuris įvyks sausio
17 d. 7:30 vai. vak. buvu
sioje lietuvių svetainėje,
prie Vernor ir 25-tos gat
vių sankryžos.
Meninįę programą išpil
dys solistė Vaclovą žiemelytė ir vietos tautinių šokių
grupė „šilainė”. Akompa
nuos muzikas St. Gailevičius.

Vaclovą žiemelytė.
Jaunoji solistė šiuo metu
tęsia studijas Toronto Mu
zikos Konservatorijoje, ku
ri jai paskyrė stipendiją. Ji
sėkmingai yra koncertavusi
Kanadoje ir Chicagoje. De
troite pasirodys pirmą kar
tą.
Po koncerto, grojant ge
ram orkestrui šokiai. Veiks
ir bufetas.
Pelnas yra numatomas
skirti pagelbėti .lietuvių
krepšinio, rinktinei, vyks
tančiai Pietų Amerikon.
Rengėjai maloniai kvie
čia visuomenę atsilankyti.

Tautinės S-gos 8 sk. pa
skutiniame pereitu metų su
sirinkime gruodžio 6 d. bu
vo svarstyti klausimai, su
siję su iš Centro Valdybos
gautais aplinkraščiais ir
nurodymais.
Plačiai aptartas tautinės
spaudos klausimas. Suda
rytas numatamųjų „Dir
vos” skaitytoj ų-prenumeratorių sąrašas ir pasiųstas
redakcijai. Nariai pageida
vo, kad „Dirvoje” būtų dau
giau korespondencijų iš lie
tuvių kolonijų veiklos.
Spaudos ir Informacijos
nariui E. Sližiui dėl nesvei
katos pasitraukus iš parei
gų, jo vieton išrinktas An
tanas Česonis.
Išnagrinėta busimojo sei
mo anketa ir aptarti kiti
reikalai. Skyriun įstojo se
ni tautinės minties puoselė
tojai ir veikėjai Antanas
Česonis ir Karolis Grintalis.
Jie dalyvavo ir paskutinia
me susirinkime, įnešdami
gyvumo ir naujų minčių.
Tautinės S-gos 8 skyriaus
iniciatyva gruodžio 6 d. įvy
ko Dr. V. Kudirkos ir kan.
J. Tumc-Vaižganto minėji
mas. Apie Dr. V. Kudirką
pranešimą darė mok. K.
Dūlys, apie kan. J. TumąVaižgantą — poetas K.
Bradūnas. Pranešimai buvo
kruopščiai ir kondensuotai
paruošti, labai vaizdžiai per

do ligoninėje. Palaidotas
sausio 2 d. Laidotuvėse da
lyvavo didelis būrys gimi
nių ir pažįstamų. Paliko
žmoną, sūnų su žmona ir
Jubiliejinė sueiga
anūkus.
40-ties metų Lietuvių
Velionis buvo vienas iš
Skautų Sąjungos Jubilieji seniau atvykusių ateivių,
nė sueiga Įvyks sausio 18 sąmoningas lietuvis ir ne
d. 12:30 vai. Hispanos Uni- mažai pagelbėjo tremti
dos salėje. Po sueigos bus niams.
meninė programa.
BALFo 76 skyriaus
Kviečiami \ isi atsilanky
susirinkimas
ti.
Sausio
18 d., sekmadie
Krikštynos
nį, buv. Lietuvių svetainės
Albina ir Jonas Vyšniaus mažojoje salėje, tuoj po 11
kai gruodžio 27 d. pakrikš vai. pamaldų šaukiamas
tijo sūnų vardu Gediminas. BALFo 76 skyriaus visuoti
Be Gedimino, Vyšniauskai nis, metinis narių susirin
augina dar du sūnus. Vai kimas. Bus renkama nauja
šės praėjo gražioje nuotai valdyba, pranešimas
iš
koje. dalyvaujant giminėms BALFo Seimo, aptariami
ir pažįstamiems.
svarbūs veiklos ir šalpos
reikalai. Visi skyriaus na
Mirė
riai maloniai prašomi susi
Prieš Naujus Metus mirė
rinkime dalyvauti.
prekybininkas Jonas Na
BALFo 7, skyriaus
kas, savaitę išgulėjęs Forvaldyba

Jis turi dideli patyrimą sce
niniame mene; yra vispu
siškas artistas. Jumoristi
niu žodžiu, veido išraiška,
ranku gestais art. A. Ged
vilą klausytojus prajuokins
ligi ašarų. Be A. Gedvilus
programoje dalyvaus gabi,
jauna pianistė Šidlauskaitė.
Loterijoje bus paleisti pras
mingi p. Buračo drožiniai.

teikti klausytojams. Ponia
Dr. E. Armanienė perskai
tė ponios Klimienės paruoš
tą referatą „Moterys Dr. V.
Kudirkos gyvenime”.
Akt. J. Palubinskas ir
stud. G. Buračaitė paskaitė
iš minimųjų didžiųjų lietu
vių kūrybos. Mokinės Daly
Išvyko kariuomenėn Al
tė ir Vaškytė paskambino
vydas Karaša. Baltimorės
pianinu.
lietuviai jo pasigenda. Jis
Minėjimą pravedė Dr. E.
buvo mėgiamas solistas or
Armanienė. Scena buvo pa
ganizacijų parengimu o s e.
puošta Dr. V. Kudirkos ir
kan. J. Tumo Vaižganto pa Išvyko į S. Carolina. kariuo
veikslais, Vytimi, tauti menės apmokymo, centrą.
niais kaspinais ir gėlėmis.
Gaila, kad minėjiman at
silankiusių skaičius nebuvo
didelis Tai taip šemiamasi
stiprybės iš praeities I
❖

LVS „Ramovės” Baltimorėš skyrius sausio 31 d. ren
gia įdomų linksmavakarį
„šiupinį”. Ramovėnai ne tik
kariuomenės minėjimo iš
kilmėse duoda vis ką- nors
naujo savo programoje, bet
ir parengimuose supažindi
na su naujomis meninėmis
jėgomis.
„šiupinio” programą iš
pildys Rygos mažojo teatro
artistas Antanas Gedvilą.

Baltimorės šeštadieni n ė
mokykla sausio 4 d. turėjo
kalėdinį parengimą. Buvo
suvaidintas vieno veiksmo
vaizdelis „Kelias j Tėvynę”.
Į vaidinimą buvo įtrauktas
nemažas būrys mokinių. Vi
si savo reles atliko rūpes
tingai. Tenka išskirti Dariuką, tremtinį našlaitį, ku
rio rolę labai gerai atliko
Vincas Dūlys, žiūrovus ma
loniai nuteikė snieguolių šo
kis ir vaidmenys, kuriuos
atliko E. Bradūnaitė, O.
Laskauskaitė, N. Meidūnaitė, V. Vaškytė. Vaizdelį re
žisavo mok. E. Bogūtieiiė.
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Mums būtinai reikia 500 naujų skaitytojų. Jie turi
užpildyti mirusių senų skaitytojų eiles, jie turi padėti sudaryti ir sąlygas Dirvai dar dažniau išeiti. Nepadidinę savo
skaitytojų šeimos dar 500 naujais prenumeratoriais, mes
negalėsime Dirvos leidimo dažninti. Be visų mūsų skaitytojų ir bičiulių talkos tas planas nebus įvykdytas. Tai žinodarni mes ir prašome:
1. Užprenumeruokite Dirvą savo artimiesiems, kurie
dar Dirvos neskaito.
>
2. Paraginkite Dirvą prenumeruoti artimiausius savo draugus ir kaimynus.
3. Priminkite visiems tautinių organizacijų nariams,
kad jų pareiga patiems Dirvą prenumeruoti ir kitus raginti.
4. Prisidėkite keliais aukos doleriais j 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 užsakydami, gauna $2.00 nuolaidos ir metams moka tik $6.00.

§

Mes laukiame ir tikime, kad bendroje talkoje tuos
5C0 naujų skaitytojų surasime. Tik tegul iki kovo 14 d.
visi Įsitraukia Į talką Dirvos skaitytojų šeimą didinti.
Talką vykdydami naudokite čia esančią atkarpą:

Prašau Dirvą 195A metais siųsti:
Pavardė, vardas ____
Adresas ____________

Prašomą siųsti Dirvų užaaki

(Duoti pilną užsakytojo adresą)
Drauge siunčiame |

mokeat].

A
Z
r
?
£
$
§
A
a

r
?
y
§
S
A
c

2
£

y
7

