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Lietuvos naujienų, atranka

TUŠČIOS KALBOS APIE
SAVARANKUMA LIETUVOJE
Tariamoji Lietuvos vyriausybė net gyvenamųjų

namų remontui negali numatyti lėšų.
Anot sovietinės propa
gandos, Lietuva niekad ne
buvusi tokia nepriklausoma
ir savaranki, kaip dabar,
būdama ”didžiosios broliš
kos tautos globoje”... Tas
ir taip jau didelis savaran
kumas dar padidėjęs po
1957 metų reformos pra
monės administravime.
Viena iš "savarankumo”
žymių laikoma ir tai, kad
Maskvoje, prie sovietinės
ministrų tarybos esanti net
Lietuvos (t. y., LTSR) at
stovybė, lyg ir pasiuntiny
bė, kuri, tarp ko kita, ir įsi
kūrusi yra nepriklausomos
Lietuvos pasiuntinybės na
muose Maskvoje ...
L i e tuvos ”pasiuntinys”
(oficialiai vadinamas "nuolatinis atstovas”) dabar yra
tūlas Konstantinas Gabdankas. štai kaip tas "diploma
tas” pats apibūdina savo
vaidmenį ir Lietuvos "sava
rankumą" :
”Nuolatinis atstovas da
lyvauja [sovietinės vyriau
sybės posėdžiuose. LNA]
sprendžiant visus klausi
mus, kuriuos respublikos
ministrų taryba kelia są
junginei vyriausybei. Jis
ruošia ir patiekia papildo
mą medžiagą keliamiems
klausimams pagrįsti, iškilu
siems naiškumams išaiškin
ti ir rūpinasi, kad respubli
kos reikalai greičiausiai ir
geriausiu būdu būtų iš
sprendžiami centrini u o s e
organuose”.
"Iš kitos pusės, nuolati
nis atstovas atlieka sąjun
ginės vyriausybės užduotis,
pristatydamas respublikos
vyriausybei nutarimų pro
jektus liečiančius Lietuvą,
supažindindamas respubli
kos organus su ministrų ta
rybos (Sąjunginės. LNA)
darbų planais”.
"Nuolatinis atstovas pri
valo dalyvauti visuose Ta
rybų Sąjungos Ministrų Ta
rybos prezidiumo posėdžiuo
se, kurie paprastai vyksta
vieną kartą savaitėje. Be
veik kiekviename posėdyje

svarstomi klausimai, liečianiieji respubliką".
"Svarstant 1959 metų
biudžetą, nors ir ne visiš
kai, buvo patenkintas mūsų
prašymas ir padidintas lė
šų asignavimas gyvenamų
jų namų remontui, mokyk
lų inventoriui įsigyti ir ki
tiems tikslams, beveik 20
milijonų rublių sumoje".
"Šiomis dienomis (perei
tų metų gruodžio mėnesį.
LNA), Tarybų Sąjungos
valstybinei plano komisijai,
žemės ūkio bei finansų mi
nisterijoms parėmus, minis
trų taryba patenkino res
publikos prašymą ir melio
racijos darbams paskyrė
dar 22 milijonus rublių. Be
to, Akmenės cemento ga
myklos trečiosios eilės sta
tybai, beskaitant didelio
kiekio kabelio, medžiagos ir
įrengimų, papildomai mes
gavome 13 milijonų rub
lių”.
Čia įsidėmėtina, kad žo
džiai "patenkino prašymą",
"paskyrė", "gavome" jokiu
būdu nereiškia, kad Mask
vos vyriausybė tais atve
jais yra ištiesų ką davusi
ar padovanojusi. Visa tai
"duodama" tuo būdu, kad
leidžiama įtraukti į biudže
tą tam tikra dalis pačioje
Lietuvoje surinktų lėšų.
Būdinga tai, kad "suve
reninė vyriausybė” Vilniu
je neturi teisės pati numa
tyti biudžete lėšų nei gy
venamiems namams remon
tuoti, nei mokyklų invento
riui įsigyti, nei melioraci
jos darbams atlikti...
LIETUVA — RINKA
MASKVOS ĮMONĖMS
150 įmonių ir apie 90 ga
myklų bei fabrikų parduo
da Lietuvoje savo gaminius.
Pagal sovietinę terminolo
giją — "duoda Lietuvai"...
Lietuvoje Rusijai bei eks
portui į užsienius gamina
mos garo turbinos, elektros
s k a i tikliai, transformato
riai, patefonai, magnetofo

nai, katilai, radiatoriai, cis
ternos, dulkiasiurbliai, da
žymo aparatai, lengvi dvi
račiai (paaugliams) ir kitų
Lietuvoje gamintas prekes
Sov. Sąjunga savo vardu
eksportuoja į Kiniją, Viet
namą (šiaurinį), Indiją,
Burmą, Pakistaną, Egiptą,
Siriją, Indoneziją, šiek tiek
(dviračius) į Pietų Ameri
ką ir sovietų vyraujamus
Europos kraštus.

"DUOKLĖ” KUDIRKAI
VILNIUJE
Po kuklios ceremonijos
Kudirkos Naumiestyje (ta
proga tenykštė vidurinė mo
kykla pavadinta "Kudirkos
Naumiesčio Vinco Kudirkos
vardo vidurinė mokykla"),
gruodžio 30 dieną ir Vilniu
je buvo surengta V. Kudir
kai skirta mokslinė konfe
rencija. Vadinasi, paminėjimas buvo ne masinis, o
tik rinktinių žmonių susi
rinkime, kur dalyvavo lite
ratai, laikraštininkai, ati
tinkami studentai ir ...
LKP CK sekretorius V.
Niunka.
Konferenciją atidarė K.
Korsakas, pagrindinį prane
šimą padarė J. Žiugžda. Jo
pranešimas kitą dieną, gruo
džio 31, buvo išspausdintas
ir TIESOJE. Rado jis pas
Kudirką ir neblogų bruožų,
paminėjo net ir jo satyras,
kurios "demaskavo žiaurius
caristinius lietuvių tautos
engėjus" (bet niekas nepa
skaitė nei ištraukėlės iš tų
satyrų!), tačiau galutinę iš
vadą padarė tokią:

"V. Kudirkos pasaulėžiū
ros bruožai, kaip priešingu
mas socializmui, šovinisti
nės nuotaikos, klasinės tai
kos skelbimas, buržuazijos
interesų gynimas — visa
tai sudarė sąlygas Lietuvos
buržuazijai jos kovoje prieš
darbo žmones panaudoti V.
Kudirkos idėjinį palikimą
buržuazinei - nacionalistinei
ideologijai skleisti ir skie
pyti”. .

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba praėjusi trečiadienį buvo susirin
kusį posėdžiui, apsvarstyti bendruomenės problemas. Sėdis iš kairės: P. Balčiūnas, J.
Staniškis, pirm. S. Barzdukas, A. Puškoriūtė, P. J. žiūrys; stovi: E. Karnėnas, V.
Mariūnas ir V. Kamantas. Nuotraukoje trūksta valdybos nario A. Nasvyčio.
Dirvos nuotrauka.

Laiškas iš Kolumbijos

SOVIETAI PIETŲ AMERIKOJE
Pietų Amerikos kraštuo Amerikos kraštus pradėjo č e k o Slovakijai apmokėjo,
se, nežiūrint didelių žemės siuntinėti prekybines misi kava už mašinas 4 mil. dol.
plotų, neišsemiamų didelių jas siūlydami ekonominę sumai. Pereitų metų spalio
žemės turtų ir reto gyven pagalbą. Girdi, mes viską mėn. vėl susitarė su sovie
tojų skaičiaus, ekonominis iš jūsų pirksime ir tokia tais mainyti žibalą-už kaka
gyvenimas yra palyginti, kaina, kokia jūs norite, o iš vą 1 mil. dolerių sumai ir
skurdus. Kokios to skurdo. mūsų gausite 50 G pigiau tariasi su Lenkija dėl pirki
priežastys, gal teks kada visokias mašinas, fabrikų mą 14 laivų, už kuriuos mo
atskirai aprašyti. šiuos įrengimus ir žaliavas.
kės kava. Be to eina dery
kraštus iki šiol ekonomiš
Nežiūrint viliojančių siū bos su Sovietų S-ga dėl di
kai palaikė JAV, kurios čia lymų,. Pietų Amerikos kraš desniu mainų, būtent, so
mesdavo didelius kapitalus, tai sovietų atžvilgiu laikėsi vietai duos Brazilijai mo
eksploatuodavo žemės tur rezervuotai. Bet, kaip iš derniškus naftos pramonės
tus, pirkdavo vietos žalia pusiaus oficialių šaltinių .įrengimus ir "specialistus",
vas. To pasėkoje ir tų kraš dabar jau patiriama, Pietų ir, už tai gaus kavą. Pažy
tų ekonominis ir politinis Amerikos kraštai pradeda mėtina, kad Brazilijos pa
gyvenimas taikėsi prie JAV ta sovietų "pagalba” domė siuntinys Londone, milijo
reikalavimų.
tis ir pusiau naudotis.
nierius Assis de ChateauPaskutiniais metais šis
Brazilijos prekyba su so briand, Pragoję tarėsi su
draugingas bendradarbiavi
sovietų atstovais, kurie pamas pablogėjo, štai svar vietiniu bloku prieš 5 me reiškė gyvą Chruščiovo no
tus siekė 20 milijonų dole
biausios priežastys:
rą "padėti" Pietų Amerikai
1. Pietų Amerikos kavos rių. 1957 m. prekyba siekė sukurti savo pramonę.
perpodukcija perpildė pa 76 mil. dolerių, o 1958 m.
jau 100 mil. dolerių. 1958
saulinę rinką, ir dėlto kri
Kita savaitę: Sovietai Čilė
to kavos kaina, smarkiai at m. Brazilija pardavė sovie
je ir Kolubijoje.
siliepdama į tų kraštų eko tams cukraus už 7 mil. dol.
nominį gyvenimą.
2. Bendra pasaulinė eko
nominė krizė smarkiai at
siliepė Pietų Amerikoje.
3. Tuose kraštuose val
★ Prezidentas Eisenhowe- no viešėjimą Amerikoje.
džių ir valdymo formų re ris praėjusį šeštadienį pri Sovietų žurnalistai duoda
voliucinis kaitalioji m a m s ėmė Mikojaną, kuris prieš plačius reportažus apie
suaktyvino gyventojų poli tai matėsi su vicepreziden Amui iką, kokių žmonės dar
tinę galvoseną, ieškojimą tu Nixonu, valstybės sekre
niekad nebuvo skaitę, juose
naujų formų ekonominiame toriumi Dulles ir kitais nėra jokių puolimų.
ir politiniame gyvenime.
aukštais Amerikos vyriau
4 Praėjusią savaitę nau
Jau anksčiau sovietai sybės pareigūnais. Eisenhojasis
Prancūzijos parlamen
ruošė slaptą dirvą šių kraš reris sako, kad Mikojano
tas
buvo
susirinkęs pirmam
tų gyventojams nustatyti lankymasis esąs eksperi
prieš JAV ir jų galvoseną mentas platesniems sovietų posėdžiui, išklausyti prezi
padaryti palankią sovietų ir amerikiečių vizitams, ką dento de Gaulle žodžio. De
politikai, - čia sovietai visą jis pilnai remias. Manoma, Gaullc pareiškė, kad Pran
laiką laikė savo "darbuoto kad Mikcjanas, be kitų tik cūzijos atsigavimas yra
jus", kurie viską stebėjo slų, atvyko paruošti kelią prasidėjęs, bet pilnai atsi
interesų labui. Visą laiką Chruščiovo pasimatymui su gauti yra absoliučiai būti
na energingai reformuoti
sovietų agentai stengėsi šių
Eisenhoweriu.
visų sričių reikalus, nuo ku
kraštų gyventojams įdiegti
¥ Rytų Europos egzilų rių priklauso Prancūzijos
mintį, kad jie patys, be už vadai, kurių tarpe yra ir
sieniečių kapitalų ir pagal lietuviai, spaudos atstovams likimas.
4 Izraelyje šiuo metu
bos, gali sukurti didelę pra pareiškė, kad Mikojano lan
siaučia
didelė sausra, kokios
monę, patys eksploatuoti kymosi tikslas yra paruošti
gyventojai
nėra matę jau
žemės turtus ir parduoti dirvą pagrindinių Europos
100
metų.
Vandens
varto
ten kur nori, kur brangiau politinių problemų sprendi
jimas
racionalizuotas.
moka. Tekios viliojančios mui Sovietų sąlygomis. Pa
4 Amerikos vyriausybė
kalbos kai kuriuos pietiečių vergtųjų Tautų Seimo pa
paskelbė,
kad išrastas nau
gyventojų sluoksnius labai reigūnai įspėja prieš bet
jas
atominis
aparatas, skir
domino.
kokias derybas, kuriose bū tas elektros jėgai gaminti.
Sovietai jau užpereitais tų patvirtintas arba prail
★ Vienas kolekcionierius
ir pereitais metais į Pietų gintas devynių Europos
Kubos revoliucijos laimėto
kraštų karinis pavergimas, jui Castrui pasiūlė už jo
kurį įvykdė Sovietai.
barzdą 25,000 dolerių, ta
KAIRĖJE: Kauno vaizdas
4 Sovietai su didžiausiu čiau šis atsisakė nusiskus
susidomėjimu seka Mikoja- ti.
iš Žaliakalnio.
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NETEISINGI AIŠKINIMAI

Pasiuntinybės padėčiai Vatikane
aiškėjan t
V. RASTENIS

ten tas labiausiai apgailes
taujama, bet nebuvę kitos
išeities, — vistiek mes pa~linguosime galvomis ir ma
nysime, jog visgi buvo ga
lima to nedaryti. O kad pa^
darė, tai — ką gi, turėjo
neginčijamą teisę padarytį.
Tik kas gi užgniauš mumy
se nusivylimą!
Turime būti (ir esam!)
patenkinti, kad padaryta
mažiau, negu galėjo būti ir
tai vienintelis dalykas, ku
ris nusivylimą žymiai švel
nina.

1959 m. sausio 19 d.

VINGIAI IR PERSPEKTYVOS

Belgų Konge vykusios
riaušės nebuvo lokalinio po
būdžio. Tai buvo viena fazė
revoliucijos prieš baltuo
sius, prerijų ugnies greičiu
sklindančios visoje Afriko
je.
Pirmoji tapo nepriklau
soma Ghana, vėliau Pran
cūzų Gvinėja. Nigeri.a bus
nepriklausoma 1960 metais.
Ir kituose Afrikos kraštuo
Nusivylimas nėra kaltini se didėja pastangos atsikra
mas. Todėl keistoka, kai šia tyti baltaisiais.
proga ieškoma kaltininkų.
Ieškoma jų pasiuntinybės
Trys gatvių kautynių die
personale (nors pats Vati nos Belgų Kongo sostinėje
kanas viešai pareiškia, kad Leopoldville baigėsi tokiais
čia nieko nėra nukreipta rezultatais: 42 žuvę (visi
prieš asmenis, kuriems reiš afrikiečiai), 50 sužeistų
kiamas aukštas įvertinimas (visi baltieji) ir miesto, ka
ir pagarba), ieškoma kalti lėjime atsidūrė 300 policijos
ninkų buvusiose Lietuvos apkultų busimųjų politinių
valdžiose, anų laikų "nepa kankinių.
tyrusio je diplomatijoje" ir
Ištisus 50 metų Belgų
Lt.
Konge nebhvo kilę jokių
Kas ieško kaltininkų, tas neramumų. Belgų adminis
pripažįsta, kad yra nusikal tracija vietiniams buvo
timas ...
daug švelnesnė, negu pran
šiuo atveju eina kalba cūzų ar britų valdininkai
apie Vatikano tam tikrą ak kituose Afrikos kraštuose.
tą ar nusistatymą. Jeigu Vietiniams buvo mokami
tiesiogiai ar netiesiogiai čia aukšti atlyginimai, stato
kas būtų kvalifikuojama, mos klinikos, gyvenamieji
kaip nusikaltimas, tai tik namai. Įstatymuose nebuvo
tas aktas ar nusistatymas. jokios segragacijos. Bet ar
Todėl kaltininkų ieškojimas ilgai ten 100,000 baltųjų
yra pats meškiškiausias pa bepajėgs valdyti 13 mil.
tarnavimas Vatikanui iš pa juodųjų.
*
simetusių jo gynėjų pusės.

je. Su prekybos ryšiais in
filtruojami agentai. Mask
va yra sudariusi specialią
komisiją "padėti Afrikai
išsilaisvinti”.
H*

Kas atsitiks su Vakarų
investicijomis, kai komu
nistai sustiprės tuose kraš
tuose? Per paskutinius de
šimtį metų vakariečiai, dau
giausia Vak. Europa, inves
tavo beveik 6 bilijonus do
lerių i pietus nuo Sacharos
esančiuose kraštuose. Tai
maždaug tiek pat, kiek
anksčiau buvo investuota
per 75 metus.
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Anot DRAUGO (sausio džia Vatikano diplomatinę
12): ”... titulinės padėties misiją iš Lietuvos pašalino,
pakitėjimą nereikėtą imti Vatikanas galėjo (jokių
nei nuostolingu, nei blogu, Lietuvos teisių iš savo pu
nes, nors ir žemesnio laips sės nepažeisdamas) tuojau
nio, diplomatinė padėtis pat atšaukti savo norą ir
įgalina atlikti visas parei sutikimą turėti nepriklau
gas ir išsaugoti visas privi somos Lietuvos Respublikos
pasiuntinybę, kaip tai pada
legijas”. ..
Tai iš vienos pusės tiesa, rė socialistų vadovaujama
turint galvoje, kad pasiun Švedijos vyriausybė, ar fa
Briuselyje sakoma, kad
*
*
*
tinybė Vatikane niekad gy šistinė Italijos vyriausybė...
riaušės kilusios dėl nedar
Dar viena "užbalansinė
venime neturėjo progos tu Bet tada Vatikane nebuvo
bo ir žemų vario kainų. Ta
rėti lemiamai gyvybinės atsižvelgta "formalinio at sąskaitėlė”. Vlike (kur gal čiau tikrosios priežastys
reikšmės uždavinių. Bet pa žvilgio, tradicijos ir tarp ir buvo įvairių nuomonių) yra daug gilesnės. Riaušėse
vadinimas to, kas įvyko, tautinių nuostatų” tariamo lėmė nuomonė, kad jokios buvo reikalaujama politinės
”nei nuostolingu, nei blo reikalavimo kredenci alus visuomeninės akcijos tuo laisvės.
reikalu nereikia. Vietoj to
gu”, jokiu būdu nepaverčia patikrinti...
Belgų vargai prasidėjo
Mes neminim geru žodžiu Vlikas nusiuntęs į Romą prieš metus, kai Kongo vie
jo nei pelningu, nei geru ..,
*
$
ano Švedijos, Italijos vy dr. P. Karvelį, kad jis "su tiniams buvo leisti lokali
Anot to paties DRAUGO: riausybių ar kitų panašių tvarkytų” !
niai rinkimai. Dabar jie pa
Lygiagrečiai nuolat buvo
. sumažinimas pasiunti pasielgimų, bet peikiam
noro daugiau. Ghanos ir
nybės titulo buvo lauktinas, juos moraliniu, o ne teisiniu primenama, kad "pasiunti- Gvinėjos pavyzdžiai uždegė
nes formalinis atžvilgis, tra pagrindu. Ir gerbiam visus nybė nieko neinformuoja". juos.
dicija ir tarptautiniai nuo*, tuos, kurių nuožiūra buvo Nors tai aiški netiesa, nes
Nepr įklausomas Kongo
statai nepramato kito ke Lietuvai palanki, esam informacija apie padėtį bu — tai gali įvykti gana ne
jiems dėkingi iš tiesų kaip vo, ir buvo taip greita, kaip
lio”....
tolimoje ateityje. Ghanai
Tas irgi tiesa. Tačiau nau už malonę, kaip už morali tik įmanoma, pirmiau, ne pasisekė nepriklausomy b ę
gu ji pasklido per informajasis popiežius per kelias nį palaikymą.
*
«
cijcs agentūras, kurias grei laimėti per 8 ❖ metus.
savaites jau spėjo sulaužy
tumo požiūriu paprastai
ti keletą dešimtmetinių ar
Raudonieji sugeba labai
Vatikanas
dabar,
rodos,
sunku
pralenkti.
šimtametinių tradicijų bei
greitai susikalti kapitalą iš
formalumų. Ne tik neatsiti tik t’k nepadarė to, ką ga
Tiesa, informacija nebu afrikiečių laisvės. Rytų Vo
ko dėl to jokios katastrofos, lėjo padaryti jau prieš 18
kietija pradėjo prekybą
bet daugelis net gėrėjosi to metų. Mes galime spėlioti vo oficiali ir vieša iš pačios Gvinėjoje. Lenkija veda de
p a s i u ntinybės Vatikane,
kiu naujo popiežiaus nau kodėl Vatikanui tas reikalas
nes, rodos, yra žinoma, jog, rybas dėl prekybos Ghanopasidarė
dabar
aktualus,
joviškumu. Ir, regis, taip
nesunku būtų buvę Lietuvos bet jokios teisės neverčia anot Balučio, "diplomatinė
tarnyba yra tyli tarnyba”
pasiuntinybės (ir Lenkijos Vatikano dėl to aiškintis
jos lūpos dažnai privalo
—
prieš
mus.
Ir
vėlgi
DRAU

ambasados) atžvilgiu tik
būti
užčiauptos.
GAS
bene
bus
pataikęs
laikinai pamiršti kai ku
Mums būtinai reikia 500 naujų skaitytojų. Jie turi
Gruodžio
27 — sausio 4
"pirštu
į
dangų
”
,
paaiškin

riuos tradicinius formalu
užpildyti
mirusių senų skaitytojų eiles, jie turi padėti su
kad
Vatikanui d. laikotarpy Vatikaną pa
mus (ne kokius nors tarp damas,
daryti ir sąlygas Dirvai dar dažniau išeiti. Nepadidinę savo
siekė netikėta gausybė te
skaitytojų šeimos dar 500 naujais prenumeratoriais, mes
tautinėmis konvencijo m i s ”. . . rūpi ne tik lietuviai, iš
legramų iš lietuvių visuo
sibarstę
laisvajame
pasau

negalėsime
Dirvos leidimo dažninti. Be visų mūsų skaity
įsipareigotus nuostatus!)...
menės, nepaisusios kai ku
tojų ir bičiulių talkos tas planas nebus įvykdytas. Tai žino
lyje,
bet
ir
Lietuvos
katali

Jei formalumuose ”nepradami mes ir prašome:
rių veiksnių tramdymo.
matyto kelio” nebuvo pa kai”. ...
1. Užprenumeruokite Dirvą savo artimiesiems, kurie
Jų
ar
ne
jų
dėka,
bet
sau

Mes čia galim tik tiek
matyta, tai tik dėl to, kad
dar Dirvos neskaito.
pridėti, kad mums irgi — sio 5 d. jau paaiškėjo, kad
2. Paraginkite Dirvą prenumeruoti artimiausius sa
nenorėta pamatyti.
kažin ar mažiau kaip Vati Vatikanas neina iki visiško
*
*
0
vo draugus ir kaimynus.
3. Priminkite visiems tautinių organizacijų nariams,
Lenkijos ir Lietuvos pasiun
Ir dar anot DRAUGO: kanui ! — rūpi visi lietuviai
kad jų pareiga patiems Dirvą prenumeruoti ir kitus raginti.
tinybių atmetimo, o pasi
Lietuvoje,
katalikai
ar
ne”Ligšiolinė Lietuvos pasiun
4. Prisidėkite keliais aukos doleriais j fondą, kurio
tenkina tik jų statuso tam
tinybės padėtis neatsiremia katalikai.
pinigais mes Dirvą užprenumeruojame likusiems Europoje,
Mūsų nuomonės čia gal tikru susiaurinimu.
sergantiems ir į didelį vargą patekusiems.
į teisinius nuostatus, bet
Sausio 6 d. Romoj atsi
skiriasi
tik dėl to, padės ar
Visi, kurie atsiųs bent vieną naują metinį skaitytoją,
yra išimtis ir malonė”.
radęs dr. Karvelis telegra
galės laimėti: rašomąją mašinėlę, radijo aparatą, už $100.00
įiepadės
katalikams
Lietu

čia jau kiek "sufrizuota”
lietuviškų knygų biblioteką ir eilę kitų dovanų. Visi nauji
favo : "Lietuvos pasiuntiny
teisybė. Jokios pasiuntiny voje Lietuvos pasiuntinybės
skaitytojai, Dirvą užsisakydami patys ar kiti jiems užsa
bė
prie
Vatikano
išgelbėta.
bės turėjimas prie betko- statuso Vatikane pakeiti
kydami, gauna $2.00 nuolaidos ir metams moka tik $6.00.
Palieka tokiu pat titulu
kios vyriausybės ir norma mas. Mes manom, kad iš
Mes laukiame ir tikime, kad bendroje talkoje tuos
kaip AVashingtone”.
liuose aplinkybėse, nėra tei bolševikinės valdžios ne
5C0 nauju skaitytojų surasime. Tik tegul iki kovo 14 d.
Taigi, vieni tramdė, kad
visi Įsitraukia j talką Dirvos skaitytojų šeimą didinti.
sė, kurios vykdymo galima daug malonių katalikams
nereikia
jokio gelbėjimo,
Lietuvoje
tegali
būti
nu

reikalauti. Pasiuntinybę ar
Talką vykdydami naudokite čia esančią atkarpą:
(nes tokioj vietoj juk ne
kitokią diplomatinę misiją pirkta tuo pakeitimu. Ir
gali gi kas nors bloga atsi
galima turėti prie vyriausy manom, kad žinia apie tai
tikti!), o kiti paskelbė, kad
bės tik remiantis tos vyriau bus moralinis smūgis Lietu
Praiau Dirvą 1959 metais siųsti:
jau
išgelbėta (vadinasi, bū
sybės sutikimu, kurį toji voje visiems patriotams, o
Pavardė, vardas ____
ta didelio pasikėsinimo).
vyriausybė gali savo nuo ypač katalikams, nes tai
Adresas ____________
Deja, minėtos telegramos
žiūra atsiimti. Paprastai tai smūgis iš Bažnyčios vado
antrasis teigimas labai abe
vyksta abišaliu pagrindu. vybės.
*
*
$
jotinas. Dar ir šiandien ka
Prafomą siųsti Dirvą užšalti
Nors galingesnė valstybė
žin ar jau aišku, ar Vatika
Kažin
ar
yra
mūsų,
lietu

kartais diplomatinius san
no pripažinsimasis statusas
(Duoti pilną užsakytojo adresą)
tykius ir išsireikalauja vių, tarpe, kas nors, kas ti
Lietuvos pasiuntinybei ir
kėtų,
jog
Vatikanas
nega

(kaip Lenkija iš Lietuvos
moktatj.
Drauge siunčiame
Lenkijos ambasadai tikrai
1938 metais), bet tai nėra lėjo kitaip pasielgti. Tegu
normalu. Kai okupacinė val sau kas nori įrodinėja, jog bus "kaip Washingtone”...

DIRVOS TALKA

Z

LAIŠKAI
NELAIMĖJ PAŽINSI
DRAUGUS
Praėj usiame nume r y j e
Dirvoje tilpo laiškas apie
mūsų internacionalines or
ganizacijas, kurios žiūri į
Romą ir į Maskvą, pamindamos savus tautinius ir
valstybinius reikalus. Tei
singai pasakyta. Krikščio
nių Demokratų partija pa
kluso Romai.
Suabejojo ir kiti interna
cionalai. Grigaičio socialistiškcs Naujienos atsisakė
tarpininkauti žmonėms pa
siuntimui telegramą į Va
tikaną.
Kodėl? — klausia žmo
nės.
Ir be atsakymo aišku,
kur krypsta grigaitininkai.
Ach, juk nelaimėje pažinsi
draugus!...
L. M., Chicago
MAN PATINKA
Nauja Dirva man patin
ka, ypač kad gausiai ilius
truota — gal pergausiai,
nes kai kurie atvaizdai perdideli, jie užima daug vie
tos. Bet kartkartėmis reikia
ir tokių.
K. S. Karpius, Cleveland
LINKĖJIMAI DIRVAI
Mano galva Dirva veda
ma gerai. Linkiu, kad Dir
va neliktų blogesnė, kaip
dabar.
St. Nasvytis, Cleveland

Dirvoje man viskas pa
tinka. Linkiu Dirvai geriau
sios kloties.
A. Žilinskas,
Hoosick Fa Ils, N. Y.
NEREIKIA UŽMIRŠTI
Aš pageidaučiau, kad iš
viso nebūtų dedami straips
niai, parašyti mizantropišku stilium ("Naujienose”
tokį skyrių užpildo kai ku
rie clevelandiškiai). Geriau
pastambinti laikraščio rai
des, arba, blogiausiu atve
ju, palikti tuščią vietą, ne
gu dėti straipsnius, neapy
kantos ir pagiežos pilnus.
Negalima gi užmiršti,
kad pasaulis toks platus, o
mūsų taip maža . . .
J. Krištolaitis, Cleveland

DAUGIAU
Daugiau straipsnių kaip
"Fantastiškiausi karo už
daviniai”. Taip pat žinių
apie naujausius išradimus
karo, medicinos ir astrono
mijos srityse.
M. Klikna, Chicago

Duokite keletą straips
nių, analizuojančių Prancū
ziją ir De Gaulle šiandien
ir vakar. Pabandykite iš
vesti palyginimą su Lietuva
prieš karą ir ateityje, išv'a‘davus iš rusų. Išryškinkite
partijų daugumos pragaiš
tingumą tautai ir valstybei.
Jeigu senieji "bačkininkai”
ir liks užkietėję, tai jų gink
las bus išmuštas iš rankų
šių įvykių akivaizdoje.
J. Stelmokas, Medin
Esu dėkingas už spausdi
namą įvairių karo atsimini
mų, kurie man labai patin
ka. Būtų gerai, kad ir mū
siškiai aukštieji karininkai
duotu savo atsiminimų,
kaip kad davė gen. štabo
pulk. P. Žilys. Manau, kad
jis ir daugiau galėtų duoti.
Jis, kaip dirbęs kariuome
nės štabe tuo metu, kada
buvo 1926 metų sukilimas,
galėtu duoti atsiminimų
kaip tas viskas buvo jau
čiama ir kaip vyko.

VI. Petrauskas, Chicago

1959 m. sausio 19 d.

DIRVA

8

Keletas Bačiūno sumoju ir
vienas kitas pabarimas
(Pabaiga)

BRONYS RAILA

Apie gerą progą senmer*
gėms ir našlėms: — "Aus
tralijoje ir N. Zelandijoje
daug lietuvių tebėra vien
gungiai. Daugumas gerai
gyvena, turi turto, namų,
banko sąskaitų, bet — nė
ra lietuviškos gyvenimo
draugės, negalima gauti pa
čios!... Nenoromis pagal
vodavau: o kiek Amerikoje
ir Kanadoje lietuvių pane
lių ir našlelių, kurios sva
joja apie šeimas, dūsauja,
akutėmis merkia ir vis nie
ko nesusiranda. Kodėl ne
pamėginti susirasti gyveni
mo draugą lietuvį Australi
joje?”

domi tautiniai šokiai ir dai
nuojamos tautinės dainos.
Skamba jos beveik vieno
dai, ir kas juokingiausia,
kad Hawajams tas "tauti
nes dainas" dabar daugiau
sia parašo amerikiečiai poe
tai ir kompozitoriai... O
tautiniai šokiai tai jau kiek
viename žingsny. Jų idėjos
mėginamos perduoti rankų
išraiškomis, visokiais mosikavimais, — tai neva per
duoda dainos ar šokio pras
mę. Prie rankų dar atitin
kamai pakraipoma ir žemu
tinė kūno dalis, — tai, va
dinasi, ir ji reiškianti šokio
Apie Fidži salą: — "Se "idėja"... Bet tik kai prie
niau šią salą vadino "kani hawajiečių šokėjų kartais
balų sala", bet jau praėjo prisideda kokia šokėja iš
daug laiko nuo tada, kai Tahiti, tai tuoj matyt skir
vietiniai gyventojai mėga tumas. Tokia tai bent suke
vosi malonumais vieni kitus lia "gyvumą", na, ne vie
medžioti ir užsikąsti žmo nam žiūrovui ir įvairias
giškomis šlaunimis".
"idėjas"....
Ir apie Fidži salos gra
žuoles: — "Paklausiau ku
*
*
*
nigą, kodėl salos moterys
Viena išvada iš San Frandaugiausia tokios storos ir cisco kiniečių kvaralo: —
nutukusios. Atsakė: — na "Bet mes (t. y. lietuviai)
gi, jos veik nieko nedirba, perdaug minkštakauliai ir
o pavalgo gerai, tai ir tun gal minkštadvasiai, o dau
ka. Be to, čia vyrai prisilai gelis ir minkštasmegeniai:
ko savo ypatingo skonio. mes negerbiame savo kil
Gražuolėmis laikomos tik mės, savo tautos ir savo
storos ponios ir panelės. kalbos užtenkamai. Azijatai
Ach, galėtume mes iš Ame kiniečiai čia mums nušluos
rikos čia prisiųsti nemažai to nosį ir duoda pavyzdį,
tekių gražuolių. Būtų jos čia kaip garbingas ir sveikai
laimingos, nereikėtų kan galvojantis žmogus laikosi
kintis. kaip tuos lašinius savo kilmės, tautos ir kal
nusiskusti. Na, bet saloje bos".
matyti labai apsčiai vaikų.
Kaip sunku lietuvį beatMatyt, kad salos gražuolės, krapštyti: — "Lietuvių tau
neturėdamos ko kito veik ta nyksta ne dėl to, kad ją
ti, rūpestingai atlieka nors tėvynėje kiti slėgė ir lietu
tą Viešpaties skiriamą pa viškumą naikino, bet kad
reigą". ..
mes patys savo lietuvišku
Apie Hawajų madų ele mą naikiname ten, kur nie
ganciją: — "Bet kągi, mo kas neslegia ir nebūtina jo
terims mada yra karalienė, išsižadėti. O dabar Ameri
kurios įsakymų aklai klau koje turi ilgai krapštyti, kol
so. Ir taip einama nuo vieno atkrapštai, kad štai tas ar
kraštutinumo į kitą: kar anas nelietuviškai pasivadi
tais gatvėse vaikščiodavo nęs žmogus yra gryniausios
beveik nuogos, tai "bikini" lietuvių kilmės"...
Apie Lozoraičio ir kitų
laikai, o dabar apsitabaloj il
lietuviškų
svečių sutikimą
sios, kaip statinės, ir tai
Amerikoje:
— "O kaip mes
vadinasi muu-muu laikai".
laikėmės,
kaip
į jų vizitą
Trumpa drūta hawajiškų
atsakėme?
Gi
taip,
kaip pa
šokių kritika: — "Visur ro-

_____________

HENRI TROYAT

(S)

Vieną vakarą, kai jis, iki kraštutinumo įnervintas
freskų grimasų, žingsniavo iš kampo j kampą, jūroje kilo
stipri audra, šviesa užgeso, žaibai krūpčiojo pro langus
ir plakė ugnimi sienas, kuriose vaidenosi tos klaikios kau
kės. žaibų krūpčiojime Oskarui Malvoisinui pasirodė, kad
visi tie pavidalai atsipalaidavo nuo sienų ir kambaryje
atgavo jėgą ir gyvybes. Jie judėjo, peržengė realybės ne
tekusias sienų ribas, veržėsi į jį su savo galvomis, iš ku
rių tryško kankinantys sapnai, savo rankomis, akimis,
dantimis. Iš Oskaro Malvoisino krūtinės išsiveržė klaikus
šauksmas, ir jis išbėgo iš kambario. Lauke, terasoje, ku
rion krito čaižus lietus, jis sustojo. Jo viduje rausėsi ne
malonus baimės jausmas. Jo dantys tarškėjo. Ir pro liūtį
jis jautė šiurpų šuoliavimą, kuris dundėjo nuo akmeninių
dribtuvės grindų. Išsilaisvinusios pragaro išvisos salėje
šoke raganų subatą. Jos siūbavo, sukosi ratu, ir jų kūnai
susikibdavo bjauriausiomis formomis.
Apačioje, sodžiuje, lingavo stogai nuo kaukiančios
audres. Jūra vertė krantan savo bangas ir viską slopino
jos dundėjimas. Medžiai trioškėjo. Viename lange pasi
rodė šviesa. Oskaras Malvoisinas skubiai persižegnojo ir
prisiekė, kad daugiau nebekelsiąs kojos į tą baisią dirb
tuvę. Keturis mėnesius išlaikė žodį.
Po keturių mėnesių jis paliko, pakrantę ir išvyko į
Paryžių, kur jo reikalų vedėjas buvo skubiai jį iššaukęs.
Vėl grįžęs į "Penatus”, buvo kitas žmogus. Ir tik

gal aną lietuvišką patarlę,
— kaip tie, kurie dar žemę
knisa"...

Apie vieną iš biauriausių
lietuviškų hipokrizijų: —
"Buvau daugelyje vaišių
svetur, žinau, kad čia Ame
rikoje mes visi ir kone kas
savaitgalis taip pasivaišina
me. Tuoj ant stalo atsiran
da gėrimai, ne tik vietiniai,
bet ir užsieniniai, sakykim,
mažiausia už kokią $20.00.
Eina puikiai paruošti val
giai, taip pat už 20 ar 30
dolerių. Bematant suvarto
jamas pusšimtis ar daugiau
dolerių, neverkšlenant, aša
rų neliejant, nesigailint, ne
prašant ... Bet dažnas toks
tautietis Lietuvos ar jos
kultūros ugdymo, reikalams
neaukoja nieko arba tik ko
kį vieną dolerį, ir dar po la
bai ilgo prašymo, vis kaž
kaip pasiraukydamas, de
juodamas . .. Tai juk fak
tai, ir liūdna žiūrėti į tokią
mūsų hipokriziją".
Apie lietuvių laikraščius
ir pelų maišus: — "Lietu
vių laikraščiai yra mūsų
gyvenimo ir mūsų dvasios
tikrieji veidrodžiai. Kai į
juos pažiūrėję juos peikia
te, tai juk pažiūrėjote į sa
vo pačių veidą ir jį patį tuo
vertinate ... Gal mums ne
reikia tiek daug laikraščių
ir žurnalų, bet keletą turi
me išlaikyti tokių, kurie ne
rodytų mūsų dvasinės uba
gystės. Jei mes neparemiam
savo laikraščių, bent juos
g a u šiai prenumeruodami,
tai kokie mes lietuviai? Ne
lietuviai, o pelų maišai, tin
kantieji tik maišyti į sveti
mų karvių putrą. Užtat ir
maišo mus".
Apie turtingo ir gerai įsi
kūrusio lietuvio, savybes: —
"Jei turtingas lietuvis savo
geros knygos ar laikraščio
nebegali (t. y. nebenori)
užsisakyti, — tai koks jis
lietuvis, koks tas jo "lietu
viškumas"? Nebūkime vai
kai, juk tai labai aišku vi
siems".

*
*
Ir pagaliau apie liurbius,
kurie vis nemoka prisisukti

Vilnius dabar: Valst. Filharmonijos rūmai.

MONTREALIO AKTORIAI MARGUČIO BANGOMIS
Kas atidžiau seka lietu
vių teatro pasireiškimus
šioje Atlanto pusėje, tur
būt, negalėjo nepastebėti,
jog praėjusiais metais žy
mesnieji lietuviškos scenos
įvykiai nepasitenkino Chicaga. Clevelando lietuvių
dramos sambūris išleido Al-

prie Kilmonytės: — "Pa
linkėjau panelei Rūtai ko
geriausios sėkmės, pasi
džiaugiau jos laimėjimais
(Hollywoode) ir prašiau,
kad visą laiką pasiliktų iš
tikima lietuvaitė, o kai ateis
noras ir laikas ištekėti, tai
kad pasirinktų vyrą lietu
vį, o ne taip, kaip daugu
mas mūsų žvaigždžių daro
— susituokia su kitatau
čiais, amerikiečiais, airiais
ar žydais ir pamažu visai
dingsta iš lietuviško hori
zonto. Lietuvių vyrų —
gražių, išmokslintų, išauk
lėtų, meniškai išprususių
dabar netrūksta. Tik, žino
ma, jie neturi būti liurbiai,
o patys apsisukti. Neturi
laukti, kad jų kas su žvake
ieškotų". ..
Na, o aš bent su malonu
mu pa'eškojau sąmojaus ir
šiaip vikrių minties vietų
Bačiūno. pacifikiniuose re
portažuose ir tikrai džiau
giuosi, kad jų radau be di
delės žvakės. Tai pateisina
jų išspausdinimą, skatina
kelionių aprašymus gerinti
ateityje ir gal daugiau pa
sekti tais pavyzdžiais.

dėlto, kad jau nebebuvo vienas. Jį lydėjo jauna moteris,
kurią prieš dvi savaites buvo vedęs.
Ji buvo tekia graži ir švelni, kad Terrats-Les-Flots
gyventojai, kurie buvo jautrūs grožiui, Oskarui Melvoisinui atleido visus ankstesnius įžeidimus. Apie jį buvo
kalbama:
— Jam trūko žmonos. Dabar jis susipras. Iš kiek
nori lažintis, kad ji jį užkaitins dėl tų visų biaurybių, ku
rias jis yra nutepliojęs?
Ir tikrai, mažoji Lucienne atrodė esanti žavi mote
rėlė. Ji turėjo siaurą, pablyškusį veidą su žaliomis aki
mis, kurios ties smilkiniais siaurėjo, vyšninę burną ir
auksinius plaukus, kurie šydu krito ant pečių. Oskaras
Malvoisinas buvo mirtinai įsimylėjęs savo žmoną. Ji jun
gė visas geras savybes, kurių jis iigšiol buvo veltui ieško
jęs. Jei ji būtų pareikalavusi, jis, stengdamasis jai įsi
teikti, būtų mielai paaukojęs dirbtuvės freskas. Tačiau
ji žavėjosi, jomis. Ji kalbėjo jam:
— Keista, mielasis, kad ir aš, stebėdama žmones,
pirmiausiai matau jų sielas.
Vieną dieną ji paprašė nutapyti jos paveikslą.
— Aš nenorėjau tau to siūlyti, — tarė Malvoisinas.,
— nes bijojausi, kad kuriuo nors nevykusiu atidengimu
tave įžeisiu. Bet kai tu pati prašai...
— Ar tu manai, kad aš turiu klaidų? — paklausė
ji, koketiškai šypsodamosi.
— Ne. . . Bet galbūt kokią nekaltą savybę, kokią
žavią klaidą, kuri vis dėlto pasirodys drobėje ...
— Ar tu bijai?
— Ne. O tu?
— Jokiu būdu.
— Tad prie darbo! — linksmai sušuko jis.
Ir, pasodinęs savo modelį, jis pasirinko geriausią
drobę, geriausius teptukus, kad pradėtų paveikslą, kuris
turės būti jo geriausias kūrinys.
i

girdo Landsbergio Penkis
Stulpus Turgaus Aikštėje;
Chicagos — to paties auto
riaus Vėją Gluosniuose, o
Montrealio lietuviai teatra
lai — Balio. Sruogos Milži
no Paunksmę. Paskaitęs
įvairios lietuviškos spaudos
atsiliepimus apie spektak
lius, statytus Dirvos ir Montrealio padangėse, nevienas
teatro mėgėjas, regis, trokš
tų juos išvysti ir vadinamoj
Amerikos lietuvių sostinėj.
Tačiau šisai noras kažin ar
bus išgirstas. Priežastis?
Ji aiški ir trumpa: nuoto
liai, lėšos ir dar keli su te
atro veikla surišti nežino
mieji.
Neteko šias eilutes rašan
čiam matyti Clevelando lie
tuvių trupės darbų, bet, ir
nemačius jų, ima džiaugs
mas, jog Petro Maželio te
atro. trupė išdrįso atitolti
nuo įprastinio mūsų publi
kos skonio, nesuabejojusi
mums nekonvencionalia for
ma pristatyti Landsbergio
Stulpų.
Tolimojo Montrealio lie
tuvių aktorių kolektyvas
sausio mėnesio 11 dieną
Chicagą ir Montrealį ski
riantį nuotolį nugalėjo ant
rą kartą. Pirmas Montrea
lio laimėjimas teatrą mėgs
tančios Chicagos publikos
akyse tapo pasiektas 1957
metų rudenį, kada Rašyto
jų Draugija Birutės Pūkelevičiūtės bei Kazio Vesel
kos vedamą grupę pasikvie
tė su scenai pritaikytu Bo
rutos Baltaragio Malūnu. Ir

tada Montrealio kolektyvas,
prisimenant kai kurias są
lygas, Chicagos publikai pa
rodė stebėtinai ansamblinį
spektaklį mūsuose kažkodėl
prisibijoma koncertine forma- Todėl gruodžio 7 dieną
(Milžino Paunksmės prem
jeros data) norėjosi gyven
ti Mvntrealyje.
Bet, jeigu Montrealio Lie
tuvių Teatras ir nesilankys
lietuviškos Amerikos cent
re, montreališkės Milžino
Paunksmės skonis bus bu
vęs pajustas sausio mėne
sio 11 dienos Margučio ra
dijo programoje. Tą sekma
dienį pradėjo šeštąjį sezoną
Chicagos šviesos vedamas
Pelkių žiburėlis, literatūri
nė radijo valandėlė, iš mag
netofono juostos perdavusi
Balio Sruogos dramos iš
trauką.
Šias pastraipas knieti
baigti klausimu. Gal ir ne
visai taktišku, gal ir ne vi
sai kukliu. Ar atsiras as
muo arba asmenų grupė,
kuri arba kuris, vistik, to
kiems nekasdieniškiems te
atro pasireiškimams, kaip
Sruogos Milžino Paunksmė
ir Landsbergio Penki Stul
pai Turgaus Aikštėje su
teiks progos tapti ne vien
kartiniais, ne uždengtais
tik vienos kolonijos uždan
ga? Ar mūsų kultūros liki
mas bei išlaikymas (nemie
la vartoti tiktai tąjį žodį)
ir toliau bus matuojamas
tautinių šokių šokėjų ir
liaudies dainų dainuotojų
skaičiais?
(aa)

— Pagaliau, — tarė jis, — aš nutapysiu vieną tyrą
sielą, kuri paguos mane po visų tų, kurias pažinau.
Lėtai slinko anglis drobe, brėždama veido ovalą ir
žavius plaukų kontūrus. Tačiau, vietoj sekusi idealią lini
ją, anglis žymėjo storą pagurklį, smailius, išsikišusius
skruostus ir tris suveltus plaukus. Oskaras Malvoisinas,
giliai sumišęs, nutrynė iškraipytus bruožus ir pradėjo,
pirštais stipriai apgiaužęs anglį, iš naujo. Tačįau ir vėl
negalėjo nieko kita, kaip tik pakartoti tas pačias baisias
linijas. Sukandęs dantis, darbą tęsė toliau.
— Ar tu patenkintas? — paklausė Luciene po valan
dėlės. — Ar aš panaši? Ar aš graži?
— Netrukdyk manęs, — atsakė dusliu balsu.
Ir griebėsi teptuko. Tačiau netrukus šalin numetė
teptuką ir paletę.
— šiandien negaliu dirbti, — pasakė. — Esu nervin
gas.
— Parodyk man paveikslą.
— Dar nebaigtas.
— Tai nesvarbu.
Tačiau jam dar nespėjus susivokti, ji staiga pašoko,
pamatė paveikslą ir suriko:
— Kaip baisu! Ar tai turiu būti aš, ta sena moteris,
gašlia burna, traiškanotomis akimis ir pagurkliu? Tai
tokią tu mane matai ir taip mane myli?
— Nesikarščiuok, mieloji, — mikčiojo jis. — Rytoj
nupiešiu geresnį.
— Aš tikuos!
Visą vakarą ji pyko. Oskaras Melvoisinas buvo pilnas
nerimo. Ar tikrai Lucienne turėjo visas tas klaidas, ku
rias liudijo paveikslas, ar jis apsivylė, bandydamas įsi
veržti į jos sielą? Kuo jis turėjo abejoti: savo žmona ar
save meniniais sugebėjimais? Jis karštai troško, kad
būtų jo žmonos tiesa.
(Bus daugiau)
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Vatikano problema

referuotas šis pasikalbėji
mas susirinkusiųjų buvo
priimtas su dideliais ploji
mais. Atrodo iki to laiko
nebuvo žinoma, jog šiame
dvidešimtame amžiuje eg
zistuoja tokia susisiekimo
priemonė kaip telefonas
(tarp kitko kainuojąs, kal
bant su Vatikanu tik 12.50
dolerių už pirmas tris mi
nutes ...).
Į to susirinkimo išrinktą
Chicagos lietuvių komitetą
protesto akcijai vesti sekre
toriaus pareigoms įėjo Val
das AdamkaviČius. Sausio
4 d. įvykusiame masiniame
Chicagos lietuvių susirinkikimui sekretoriauti buvo
pakviestas Valdas Adam
kaviČius.
New Yorke lietuvių >susirinkimą sušaukė jaunimo
organizacijos Lietuvių Stu
dentų Santara, Studentai
Ateitininkai ir Akademinis
Skautų Sąjūdis.

TORONTO
ATSTATO TORONTO
LIETUVIŲ VIENYBĘ
Lietuvos Nepriklausomy
bės 41 m. sukakties minė
jimo ir pravedimo reikalai
jau kuris laikas gyvai ap
tariami įvairiuose susigrupavimuose.
Sausio 11 d. Vasario 16sios reikalu įvyko LB To
ronto apylinkės Tarybos po
sėdis, kuriame opiausias
klausimas buvo, tai šven
tės lėšų paskyrimo reikalas.
Buvo trys pasiūlymai: a)
visas šventės pelnas skirti
vietos lietuvybės išlaikymo
reikalams, b) Tautos Fon
dui ir c) leisti Nepriklauso
mybės ir Tautos Fondams
pasistatyti atskirus staliu
kus prie įėjimo. Balsuojant
už pirmąjį pasiūlymą pasi
sakė 10, už antrąjį — 6 ir
pastarąjį — 4.

Neįtikėtina žinia, pasiro
Lietuvių Studentų San
džiusi per Kalėdas spaudo- taros
■
ir šviesos Federacija
j e, apie Lietuvos atstovy- ipareiškia, kad ši organiza
bės teisių galimą pažeidimą (cija protestavo ir protes
Vatikane — sukėlė kiekvie tuos prieš Vatikano valsty
no lietuvio širdyje susirū bės bandymą laisvos Lietu
pinimą. šiandien jau lietu vos teises pažeisti, ir išreiš
vių visuomenė pasitiko kia viltį, kad ši giliai lietu
skaudųjį faktą, kad dėl ne vių tautą palietusi skriauda
išaiškintų priežasčių mūsų bus Vatikano atitaisyta.
Detroito lietuviai oro skautai sueigos metu studijuoja nepriklausomos valsty bės
Valdas AdamkaviČius
lėktuvų medelius. Nuotraukoje iš kairės: A. Plečkaitis, atstovo diplomatiniai kre
V. Baukys, D. Bulaitis, R. Sukauskas, š. Lisauskas klau dencialai nebuvo priimti.
• Lietuvius palietusiuose
sosi draugininko J. šostako aiškinimų.
Stovime prieš faktą, kuris- Vatikano įvykiuose gal grei
A. Plečkaičio nuotrauka. yra pažeidęs kiekvieno tau čiausią susiorganizavimą ir
raus lietuvio jausmus; su sųsiorientavimą pade t y j e
krėsti dvasiškai, nes pasi parodė jaunimo organizaci
IŠ SKAUTŲ GYVENIMO
jutome skaudžiai paliesti. jos. Kol dar buvo ruošiama
Lietuvos laisvę simbolizuo
• Gruodžio 26-28 d. Bas janti atstovybė yra pavoju si šaukti iniciatorių susirin
• Brolijos JAV Vidurio
Rajono vadeiva sktn. A. čio vasarvietėje prie Pe- je, nėra jokios abejonės, kimus nutarti ką daryti,
Banionis išsiuntinėjo rajo-- waukee ežero, Wis. buvo kad jos atstovo nepriėmi jaunimo vardu telegramas
• Santaros Urbanos sky
Šis nutarimas vėl atstato
no vienetams aplinkraštį Akad. Jūrų Skautijos Korp! mas nieko kito nebesako, į Vatikaną jau buvo išsiun rius buvo surengęs Algi lietuvių vienybę minint Lie
Nr. 11. Prieš kurį laiką Gintaras žiemos stovykla. kaip galimą šios atstovybės tęs Jubiliejinės Akcijos Jau mante Mackaus poezijos po tuvos Nepriklauso m y b ė s
nimo Komitetas, Santarostuntams buvo išsiuntinėtos Viso stovyklavo per 50 kor- panaikinimą.
pietę. Popietę atidarė sky šventę ir yra svarbus posū
Šviesos Federacija, Lietu
skiltininkų ir draugininkų porantų, vyresniosios jūrų
Kietas gyvenimas verčia vių Studentų Santara ir riaus pirmininkas Kęstutis kis bendruomenine linkme.
kursų instrukcijos, šį kar skautės gintarės ir svečiai.
realiai žvelgti tikrovei į kitos jaunimo organizaci Paulikas, poetą susirinku
tą duodama pavyzdinė skil Savaitgalio stovykloje sli
Choras Varpas savo 6 m.
akis. Nors ir kaip yra ne jos. Chicagoje sušauktame siems pristatė Leonas Nartininkų kursų programa, dinėta apylinkės kalvose bei
sukakčiai
butis.
Popietė
susidėjo
iš
paminėti ruošia
malonu, bet ne laikas save organizacijų atstovų susi
kuri apima 6 sueigas būkle, smagiai pasičiuožta ežere.
keturių
dalių,
kurių
metu
koncertą
Prisikėlimo
para
apgaudinėti. Yra netikslu rinkime visiems besiskun
vieną sueigą būkle ir lauke Be to, Basčio svetainėje bu
buvo
duoti
net
dvidešimt
pijos
salėje
sausio
24
ri.
skaityti spaudoje žinias ir džiant žinių stoka iš Romos,
ir vieną iškylą gamton, vi vo pravestos paskaitos bei
keturi
eilėraščiai.
Visi
eilė

❖
save raminti, kad atstovo ten pat dalyvavę Santaros
so aštuonias sueigas. Tokie diskusijos. Lektoriais ir
Lietuvių Tautinės S-gos
nepripažinimas nerei š k i a atstovai nutarė paskambin raščiai buvo labai šiltai su
kursai užbaigiami vasaros pranešėjais buvo Dr. J. Agtikti. Reikia pastebėti, kad skyriaus metinis narių su
mūsų
astovybės
uždarymą.
ti
į
Romą
ir
dešimties
mi

stovyklose arba rajono va linskienė, E. Šimaitis, V.
Į tokius raminimus tega nučių bėgyje iš Lietuvos poetas Algimantas Mackus sirinkimas įvyks Lietuvių
dovų stovykloje. Apie ve Jucevičiūtė, A. šlapkauslime atsakyti, kad Vatika Diplomatijos šefo Min. Sta puikiai moka klausytojams Namuose sausio 25 d. 3 vai.
damus kursus vietovės in kas, D. Rutkaitė ir K. But
po pietų.
ne galime turėti atstovybės sio Lozoraičio gavo vėliau perduoti savo eilėraščius.
formuoja vadeivą, kartu kus. Humoristiniais daly
Valdyba pageidauja, kad
namus, bet jei neturėsime sias informacijas ir instruk-.
Popiete gražiai paįvairi
prisiųsdamos jam kursų kais pasižymėjo K. Butkus,
nariai
susirinkime gausiai
ten pripažinto atstovo, tie ejas skubiai ir skaitlingai no nelietuviškoje aplinkoje
programas ir lektorių pa E. Šimaitis ir S. Lukausdalyvautų
ir prisidėtų prie
namai liks mirusių vėlių pa veikti Vatikaną telegramo studijuojančių akadem i k ų
vardes. Raginama atkreipti kas. Stovyklą sveikino vyr. stogė.
svarbių reikalų aptarimo.
mis. Valdo Adamkavičiaus gyvenimą.
dėmesį į draugininkų lavi sktn. O. Zailskienė, ASS
Nevieta
ir
nelaikąs
dabar
nimą — kursus. Kartu su Chicagos skyrius, stud.
aiškintis, kuriais keliais tu
aplinkraščiu išsiuntinė tas ateitininkai ir kt.
rime kreiptis į Vatikaną.
vadovų lavinimo temų sąra’
• Gruodžio 28 d. Jaunimo Ar mes eisime per Vliką,
šas — viso 20 temų. Temas Centre Chicagos jūrų sk.
Altą, Talką, ar spontaniš
vadovams paskirstyti pave tėvų k-tas surengė nuotai
SVARBUS PRANEŠIMAS DOVANŲ
kai reaguosim, tas nesuda
dama tųntininkams.
kingą eglutę jūrų skautijos ro jokio skirtumo, šiandien
atžalynui — ūdrytėms ir reikia veikti greitai, ramiai,
bebrukams. Jaunieji kartu rimtai ir griežtai.
PAKETU
SIUNTĖJAMS Į U.S.S.R.
su
tėvais
gėrėjosi
įdomia
Jeigu
lietuvių
visuomenė
LIETUVIŲ ENCIKLO
programa, džiaugėsi gauto išeivijoje buvo bet kada pa
PEDIJOS TALKA
mis dovanomis bei vaišėmis, statyta prieš tautinio susi
Lietuvių Enciklopedijos Lei
o taip pat padainavo bei pa pratimo demonstravimą, tai
dykla skelbia paskutinę
Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad nuo
šoko apie eglutę. Nuoširdus dabar jinai tai gali įrodyti
Lietuvių Enciklopedijos Talką
dėkui
rengėjams
už
tą
puidarbu.
Nepriklausomos
Lie

nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 1959
m. balandžio 15 d. Talkos metu
ką šventę, o tėvams už at tuvos valstybinio tęstinumo
1959 m. sausio 1 d,
naujai L. E. užsisakiusieji gaus
silankymą ir kartu su vai klausimas yra pavojuje, nes
dovanų knygomis.
kais taip gražiai praleistą Vatikano įvykių išsisprenjūs galite dovanų paketus į USSR siųsti
Užsisakę L. E. nuo 1958 m.
vakarą.
dimas gali turėti įtakos ir
gruodžio 15 d. iki 1959 m. va
į kitų Lietuvos atstovybių
sario 15 d. gaus pilną V. Krėvės
• Chicagos jūrų skautųlikimą.
Raštų rinkinį (6 t.). Ir visi tie,
SUMAŽINTOMIS KAINOMIS
čių tąut. šokių grupė ”Nekurie užsisakys nuo 1959 m. va-’
Nesuprantamas buvo kai
ringa
”
gruodžio
20
d.
Roosesario 15 d. iki 1959 m. balandžio.
kurių bandymas nudelsti
Nauji tarifai ir kainos pertvarkytos, kad atpigintų ir
velto U-to kalėdiniame po
15 d., gaus Lietuvos Žemėlapį
lietuvių visuomenės reaga
ir Jono Balio Lietuvių Dainos
būvyje pašoko keturis tau
vimą. Turime džiaugtis, kad
Amerikoje.
tinius šokius. Grupės vado
pagreitintų siuntimą ir pristatymą, o taip pat
daugumas jaunimo ir visuo
Išėjusius L. E. 15 tomų nau
vas Ks. Aleksiūnas prieš
meninių organizacijų bei
jieji prenumeratoriai gaus išsišokius paaiškino amerikie
pagerintų bendrą patarnavimą.
mokėjimui jų pageidautomis są
plačioji visuomenė jautriai
čiams
studentams
lietuviš

lygomis, o už naujai išeinančius
reagavo ir laiškais bei tele
kųjų šokių prasmę ir sim
tomus, kurių bus dar -12-13 t-.,
Norėdami pasinaudoti šiuo nauju kainų patvarkymu,
gramomis
išreiškė gilų su
moka už kiekvieną išeinantį to
boliką. Mūsiškiai žiūrovų
sirūpinimą laisvos Lietuvos
mą. Vieno tomo kaina JAV
buvo entuziastingai priimti
siųskite savo
paketus į bet kurią iš šių penkių firmų,
teisių pažeidimu. Parodė
$7.75, visur kitur — $8.00.
bei apdovanoti gėlėmis.
me, kad mokame ginti
Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis
mums priklausomas teises.
kurios yra vienintelės, leidžiamos tvarkyti tokį siuntimą.
•reikalas, bet visų lietuvių sutelk
Savąja reakcija mes nepaIr taip būna... žeidėme šventojo Sosto re
tinių pastangų vaisius, nors, de
KAINOS IR MOKESČIAI VISOSE VIENODOS.
ja, tik laisvame pasaulyje gyvą-,
liginių
jausmų
ir
autorite

nančių lietuvių pastangos už sa
Pert Campbell stovyklos
vo kultūrą ir lietuviškumo išlai
viršininkui pabaigus padė to, bet reikalavome, kaip ir
Prašome, užeikite į bet kurią iš šių firmų
kymą, šiandien tapęs ir besąly
ką kariams už nemokamą iš visų kitų pasaulyje rei
ginės laisvinimo kovos dalimi,
informacijai šiais adresais:;
įrengimą suolų, pasigirdo kalausime, savo šventų lais
šiandien jau jokia paslaptis, kad
vės teisių gerbimo. Tai ne
braškėjimas
ir
su
dideliu
pradėjus leisti išsibarsčiusrems
pasaulyje lietuviams L. E., Mas
triukšmu griuvo šimtas ka buvo kišimasis į svetimos
Package Express Co. & Travel
Centrai ParceI Service, Ine.
kva susirūpino, ją puolė ir iško
rių. Tačiau laimingai, nes valstybės teises, nes Baž
Agency, Ine.
220 So. Statė St.
neveikė, o norėdama nuraminti
nė vienas nebuvo sunkiai nyčia apima visus tikinčiuo
okupuotą Lietuvą suteikė jai tei
sius pasaulyje, ir lietuviai,
Chicago 4, III.
1530 Bedford Avė.
sužeistas.
sę išsileisti susovietintą enciklo-?
būdami didesne dalimi tos
Brooklyn 1 6, N. Y.
Tel.: WAbash 2-9354
pediją lietuviškai. Tą pažadą da
Bažnyčios nariai, jaučia pa
vė vien tik lietuviams, bet,
Tel.: INgersol 7-7272
kaip įprasta, pažadas liko pa-:
Mielas Lietuvi, mes kviečiame reigą jiems daroma skriau
žadu ir Lietuvoje turėjusi pasi Tave Įsijungti į L. E. prenume dą išreikšti.
General ParceI & Travel Co., Ine.
rodyti sovietiška enciklopedija ratorių eiles ir tuo pačiu būti
Union Tours, Ine.
Į galimus priekaištus,
jau numarinta Maskvos okupa mūsų pradėtojo darbo dalinin kad pavėlavome ir nieko ne
135 West 14 St.
1 East 36 Street
cinėje cenzūroje, šis Maskvos
ku. L. E. leidžiame visi sutelkti padarysime, atsakome, kad
New York 1 1, N. Y.
New York 16, N. Y.
rūpestis ir nuolatinis L. E. puo
nėmis pastangomis, ją leidžia
niekad nėra vėlu laisvės
limas rodo, kokį milžiniškai lie
me visi bendra talka. Todėl ir
Tel.: MUrray Hill 6-1 155 Tel.: CHelsea 3-2583
tuvišką darbą šiandien mes iš
ją baigus, visas mūsų pasidi principų kovoje, o prieš is
eiviai atliekame. Ir tikrai, mes
džiavimas ir būsimą kartų įver toriją liksime teisūs, kad
ja galime didžiuotis, nes tik vie
tinimas priklausys visiems: lei atlikome tai, ką mūsų jė
Globė ParceI Service, Ine
ni lietuviai, išsiblaškę po visą
dėjams, redaktoriams, talkinin
gos leido. O ir ateinančios
1 991 Broadway
laisvą pasaulį, leidžia bendrąją
kams ir prenumeratoriams.
žinios
iš
Vatikano
rodo,
kad
enciklopediją su gausia lituanis
New York 23, N. Y.
Laukiame atsiliepiant.
tika. Kito tokio atsitikimo dar
greita
ir
gausi
lietuvių
re

Lietuvių Enciklopedija
Tel.: LYceum 5-0900
nėra pasaulyje. Mes darbą dau
akcija turėjo teigiamų pa
265 C Street
giau kaip įpusėjome, tikime ir
sekmių.
So. Boston 27, Mass.
iki galo ištesėti.
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Darbai ir Vardai

AREŠTAS IR IŠTRĖMIMAS

JUOZAS ŽILVINAS
Darbai
• Pasaulinio Lietuvių
Bendruomenės Seimo didy
sis koncertas-New Yorko
Carnegie Hali, sukėlęs prie
šingų nuomonių spaudoje ir
visuomenėje, tiek meninių,
tiek propagandiniu atžvil
giu nepateisino, rengėjų su
dėtų vilčių.
Dabar, paskelbus seimo
pajamų ir išlaidų . apyskai
tą, galima pasakyti, kad ir
finansiniu požiūriu koncer
tas nepavyko: šio didžiojo
koncerto nuostolius paden
gė seimo ženkliukai, ban
ketas ir . . . kamerinis kon
certas. Taigi, nei dainos, nei
naudos kaip reaikiant . . .
• "Draugas” kelia į pa
danges Stasį Piežą, kad tas
amerikinėje spaudoj recen
zavo lietuviškų pasakų rink
tinę
”Lithuanian
Folk
Talės”. Tai mažas žygis, pa
lyginus su tuo, ką nuveikė
knygos sumanytojas Stepas
Zobarskas, ruošdamas šią
rinktinę ir surasdamas ame
rikietį leidėją. Knyga susi
laukė antros laidos, ir tai
yra dar vienas įrodymas, ką
privati iniciatyva gali pa
daryti visos tautos labui.
Šitai laikraštis turėtų pirmoję eilėje akcentuoti.

kurso premija — naujas
automobilis.

Mano dienos Limoje bususkaičiuotos, tačiau aš
to dar nežinojau. Mes tęsė
me savo karą čia, smokin
guoti, su stikleliais ranko
se. Gėrėme už tėvynę, mu
šėmės su anglais. Penki vo
kiečių laivai — Muenchenas, Leipzigas, Hermontis,
Monseratte ir Rakotis —
nebegalėjo išplaukti iš uos
to, Gavau nurodymą laivus
parduoti. Ieškojau intere
santų ir radau: Mr. Texter
jais susidomėjo.
— Kiek nori už juos?
— Pigiai. Po milijoną.
Viso penki milijonai dole
rių.
— Nupirksiu. Tik man
reikia pirma paskambinti į
bendrovę New Yorke.
Po poros dienų jis pa
skambino man:
— Reikalai tvarkoje.
— Kada galiu atsiimti pi
nigus ?
— Po karo, — atsakė
Texter.

Krislai
• "Moterims reikia daugiau miego, nei vyrams”,
— pareiškė Miegalė "Darbi
ninke" (ką gi, su tokiu au
toritetu reikia sutikti) . ..
• Ir dausose kaip ir ant
žemės, anot prof. Kazio
Pakšto: "Išlakėm padoriai
ir išsiskirstėm nakvynės"
(Ekspedicija dausosna,
"Draugas") ...
' • "Moterys gali atsigauti
tokioje Lenkijoje: visi len
kai bučiuoja ranką, nesvar
bu, ištekėjusi ar ne” — Sa
lomėja Nar k ė 1 i ū n a i t ė
"Drauge" (štai, kas trau
kė Salomėją užjūrių^.
• Nugirsta rūkorių tar
pe: rūkyti cigaretę su filt
ru yra tas. pat, kaip bučiuo
ti moterį per šydą.

Stanley Yankus, Michiga
no lietuvis ūkininkas, apie
kurį daug rašo ūkinė spau
da, aktyviai kovoja, kad
ūkininkų auginamieji pro
duktų kiekiai nebūtų vals
tybės kontroliuojami. Už tą
kovą S. Yankui jau teko ir
nemažai primokėti, bet jis
vistiek tikisi laimėti.

Magaryčios
Du paaugliai žiūri per
tvoros plyšį į nudistų koloniją.
— Ką matai? — klausia
nekantriai vienas.

"Krokodile” įsivėliau į
— žmones.
muštynes tarp anglų ir
— Vyrai ar moterys?
— Negaliu pasakyti: jie amerikiečių. Amerikieč i a i
buvo įžeidę karalių Jurgį, ir
visi be rūbų.

Iš mokslo kalvės

Vardai
BANDO IŠGELBĖTI SPINDULIŲ AUKAS...
• Lietuvoje leidžiamas
žurnalas "švyturys'” pripažįsta, kad Vyt. Rimkevi
Nepakankamos apsaugos ratorijai skyrė daug dėme
"Jie” yra Paryžiaus Cučiaus romanas "Studentai”, rie ligoninėje, antrame rapriemonės
sio.
kurį tam tikru požiūriu ga dijo-izotopų skyriaus aukš
Po Dedijerio pašalinimo,
Drama prasidėjo Vincos
lima lyginti Boriso Paster te, izoliuoti keistoje atmos
Vincos
kontrolę parėmė Bel
atiminėję laborator i j o j e.
nako "Daktarui živago” ir feroje. Gydytojai ir tarnau
grado
vidaus
reikalų minis
Tačiau, jei Vakaruose būtų
kurio bolševikų cenzūra ne tojai prie jų artėja, tik ap
terija,
tiksliau
vicepreziden
žinomos vos ne visos tokios
išleidžia į užsienį, yra kny sivilkę šviežiai sterilizuotus
tas
Rankovičius,
kuris val
nelaimės smulkmenos, A
ga, dėl kurios "pastaruoju chalatus ir kaukėmis prisi
dė
policiją.
Vincos beveik nesužinota
metu dažnai įsiliepsnoja dengę burnas. Mažiausias
Netrukus profesorius Stenieko. Tik po 40 dienų didie
ginčai.. . Tai reiškia, kad mikrobas, patekęs ligoniu
vanas
Dedijeris ir eilė jo
ji Jugoslavijos laikraščiai
autorius pasirinko aktualią aplinkon, net užsikrėtimas
bendradarbių
buvo iš Vin
”Borba” ir "Politika” tega
ir svarbią temą”. . .
paprasta sloga, gali būti lėjo trumpai pranešti apie cos pašalinti, ir būtent, dėl
• Dailininkė Ada Korsa lemtingas penkiems jugo Paryžiun pergabentuos i u s politinių pažiūrų. Po to į
kaitė patraukliai iliustravo slavų mokslininkams, kurie
mokslininkus, ir tai — Va reikalingas apsaugos prie
padavimų ir legendų rinki dėl nelaimingo įvykio Vin
karų radijo siųstuvams Ju- mones niekada nebebuvo
nį "Karaliaus vainikas”, ku cos atominiame institute ta
goslavijos gyventojus jau kreipiama daug dėmesio.
rį netrukus išleidžia Gabi po radioaktyvių spindulių
Spalio viduryje įvyko mi
painformavus.
jos leidykla: knyga šiuo me aukomis.
nėtoji
drama — ligšiol bai
Kodėl tas paslapties šytu yra rišykloje . ..
siausia
Europoje radioak
Tie penki žmonės, keturi das ?
• Birutė Zalagaitytė, ku vyrai ir viena moteris, vie
tyvių
spindulių
sukelta ne
šeši paliestieji mokslinin
ri pereitą vasarą, startuo nas kitam nėra pavojingi,
laimė.
Kiek
iš
įvairių
šalti
kai — Bogojevič, Djurdjič,
dama už Sov. Sąjungą, ta nes juos palietusi spindulių
Molešič, Haidukovič, Vra nių žinoma, reaktorius iš
po pasaulinė ieties metimo dozė sužalojo tik jų pačių nič ir ponia Dugačič — pri ėjo iš kontrolės ribų, tai
čempionė, šiam laimėjimui organizmus. Tačiau visa ki klausė Vincos atominių ty yra, absorbuojančioms ap
buvo, paruošta žymaus Ne ta gali jiems atnešti mirtį, rinėjimų grupei ir dirbo saugos juostoms nebepajė
priklausomos Lietuvos spor nes juos bombardavę neu Stevano Dedijerio, žymiau giant sulaikyti, smarkiai
tininko Leono Puskunigio, tronai sunaikino jų kraujo sio jugoslavų atominio mok
kuris, drauge su kitais lie atsparumą, kuris norma slininko, vadovybėje. Pro
tuviais intelektualais buvo liai atmuša kitų ligų bran fesorius Dedijeris yra vie
kalintas Štuthofo kacete . . .
duolius. Dar vakar jų mir no iš Tito režimo vadų, Tito
• Brazilijoje gyvenanti
tis anksčiau ar vėliau būtų ir Djilo draugo, Vladimiro
Karele Pažėraitė baigia ra buvusi neišvengiama, šian Dedijerio brolis. Djilui susi
šyti romaną "Svetimi vėjai” dien jie reprezentuoja di kirtus su Titu, Vladimiras
ir ieško leidėjo; jos Vokie džiausias medicinos mokslo Dedijeris ir jo brolis pro
tijoje išleistas "Liktūnas” viltis.
fesorius pareiškė solidaru
turėjo pasisekimą . . .
šeštasis mokslin i n k a s, mą Djilui. Vladimiras De
• New Yorko amerikie Jivko Vranič, kuris buvo dijeris pateko į nemalonę, o
čių spauda labai vertina lie daugiausiai paliestas ir ne žymusis atomo tyrinėtojas
tuvių kilmės aktorių John pajėgė pergyventi vidinių buvo atleistas iš Vincos. At
Gielgud, rečituojantį Šeks ląstelių sugriovimo, vis dėl leidimas buvo kuriam lai
pyro "Ages of Man” viena to galėjo išgyventi dar de kui atidėtas, nes Tito tylo
me Broadwv teatre . . .
šimtį dienų, jam davus sme mis troško turėti savą ato
• Lawrance Hąrvev, taip genų injekciją.
minę bombą ir Vincos labopat lietuviško kamieno at
žala, pereitą savaitę New
Yorke, tos pačios amerikie
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
čių spaudos žodžiais, davė
mūsų draugams- ir rėmėjams
"briliant interpret a t i o n”
Šekspyro dramoje "Henry
V”; netrukus naujas britų
LOUISVILLE TITLE
filmas "The silent Enemy",
INSURANCE CO.
kuriame Lawrence Harvey
vaidina sovietų nudaigotą
The Louisville Title Bldg.,
britų narą ltn. Crabb, pra
dedamas rodyti New Yorko
118 St. Clair Avė., N. E. Phone: MA 1-2075
kino teatruose . . .
• "New York Times" per
eito sekmadienio laidoje iš
Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable
spausdino Vytauto Valaičio
Music” WJW Radio,
(Akron, O.) foto nuotrauką,
Monday thru Friday, 7:05-7:30 P. M.
už kurią jam buvo suteikta

pirmoji U. S. Camera kon-

iš to prasidėjo. Nuboksavau
du amerikiečius karinin
kus: vieną pulkininką, kitą
jo palydovą majorą. Jie bu
vo JAV karinės misijos va
dai Limoje. Po to mes be
veik kiekvieną dieną sėdė
jome drauge, lošėme ir tar
pais kalbėjome apie karą.

— Dar keturios savaitės,
-r- kalbėjo majoras, prasi
dėjus žygiui j Rytus, — ir
Rusija bus paklupdyta.
— O tada ? — paklausiau,
— Tada ateis eilė ang
lams.
— O tada?
Tada jūs būsite karą
laimėję.
Amerikiečiai karinin kai
pasakojo įdomių smulkme
nų apie reikmenų trūkumą
amerikinėje armijoje, apie
mobilizacijos galimybes ir
modernių ginklų produkci
ją. Po praleistų jų draugi
joje naktų sėdėjau prie
Morzės aparato ir perdavinėjau viską — klaidingas
ir tikras žinias, svarbias ir
nesvarbias.

Prasidėjo karas su Ame
rika. Mes likome draugais.
Bet abu jankiai visai nebu
vo toki kvaili, kaip aš slap
čia tikėjausi. Jie pradėjo
mane įtarinėti. Vieną dieną
miesto viduryje mane sulai
kė du vietiniai valdininkai,

padidėjo uranijaus atomo
branduolių skaičius. Atsi
palaidavo milžiniški radia
cijos kiekiai.
Nėra įmanoma patirti,
kokiu mastu spinduliai pa
lietė atskirus mokslininkus,
nors tokios žinios jų svei
kata besirūpinantiems gy
dytojams būtų labai svar
bios. Iš tikrųjų visi pasau
lio atominiuose centruose
dirbą asmenys nešioja dozimetrą, kuris kasdien už
registruoja priimtų spindu
lių kiekį, šis aparatas susi
deda iš filmo arba branduo
linės plokštelės, kurios yra
jautrios įvairiems spindu
liams ir periodiškai išryš
kinamos. Nelaimingųjų ju
goslavų mokslininkų plokš
telės buvo spinduliais per
sotintos . ..
(Bus daugiau)

— Ar tamsta sinjoras
Gimpelis ?
— Taip, — atsakiau. •—
Ko pageidausite?
— Turime pakviesti jus
į komendantūrą.
— Po pietų, — atsakiau.
— Deja, negalim laukti,
— atsakė vienas valdininkų.
— Labai skubu. Turiu įsa
kymą tamstą areštuoti.
Jie nugabeno mane į ke
turaukštį tardomųjų kalė
jimą. Mano celės kaimynas
buvo, prancūzas, areštuotas
už kontrabandą. Jis buvo
labai gyvas ir viso pasaulio
kalėjimų patirtį susirinkęs
ne iš knygų. Pirmajai pažin
čiai jis konservų dėžutėje
išvirė kavos. Jis ‘parodė,
kaip sudeginti laikraštį be
dūmų. Tas triukas vėliau
man daug kartų padėjo.

Po kelių dienų gavau ad
vokatą. Sužinojau, kad esu
areštuotas, JAV vyriausy
bei pageidaujant. Kaip šni
pas.
Po trijų dienų buvau SS
Shawnee laive. Teksaso po
licininkai su plačiabrylėmis
skrybėlėmis perėmė mane
ir kitus ištremiamuosius.
Laive mus gerai maitino,
leido laisvai vaikščioti.
Plaukiant Panamos kana
lu, buvome nukraustyti į
apačią, kad nematytume
karinių įrengimų. Meksikos
įlankoje matėme tuziną de»
gančių tanklaivių. Vokiečių
povandeniniai buvę juos į
šipulius sušaudę, Amerikiniai povandeninių naikintuvai zujo zigzagais ir svaidė
vandens bombas, Mes stovėjome ant denio ir žavėjo
mės. Ir tikėjome galutine
vokiečių pergale.
♦

New Orleano uoste buvo
taisoma daugybė sužalotų
laivų. Atrodė, kad Atlantas
tik ir knibžda vokiečių po
vandeniniais. Iš uosto buvo
me nugabenti į traukinį ir
nuvežti į internuotųjų sto
vyklą prie San Antonio.
Po septynių savaičių bu
vau pašauktas pas stovyk
los komendantą.
— Sėskite, — pasakė ir
pasiūlė cigaretę. — Galite
būti išgabentas į Vokietiją,
jei norite. Esate Vokietijos
pareikalautų internuot ų j ų
sąraše.
— Tas mane nudžiugino,
— atsakiau.
— Bet jums nereikia vyk
ti, jei nenorite. Galite likti
Amerikoje, čia dirbti, gau
ti Amerikos pilietybę. Tuo
atveju būtumėte tuoj pat
paleistas.
— Ačiū už pasiūlymą,
kapitone. Bet aš grįžtu.
Jis ištiesė ranką. Ir jis
būtų lygiai taip pat pasiel
gęs...
*
Plaukėme švedų linijos
laivu. Atlante siautė karas.
Keleiviai dalinosi į dvi gru
pes: vieni minų bijojo, kiti
ne. Mes buvome prašomi
įgulai padėti sekti minas.
Įsisupę į antklodes, sėdėjo
me ant denio ir demonstra
vome savo drąsumą. Kar
tais mina atplaukdavo visai
arti ir tik paskutinę minu
tę nuo jos pasprukdavome
į šalį. Daug paprasčiau bū
tų buvę padaryti jas ne
kenksmingas, bet mes plau
kėme neutralios valstybės
laivu, o minų sprogdinimas
pagal taisykles yra karo
veiksmas. Mina plaukė to
lyn. Kas žino, kur ...
(Bus daugiau)

DIRVA
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tent, Korp. Neo-Lithuania
veikloje, šiuo metu jis yra
ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos
skyriaus pirmininkas.
• Teodoras Papartis, ku
ris pakabino policijos valdi
ninko blizgančią uniformą į
spintą, savo ekonominiam
gyvenimui užtikrinti įrengė
batų taisymo dirbtuvę, įsi
gijo modernias mašinas ir
dabar verčiasi nauja spe
cialybe. Darbus atlieka la
bai gražiai ir pigiai. Todėl
klijentų skaičius didelis ir
dabar savo dirbtuvę perkė
lė į 2645 W. 71 St., Marąuette park, kur turi erd
vias patalpas. Jis yra akty
vus tautinių organizacijų
narys ir Dirvos skaitytojas.

LOS ANGELES LIETUVIAI
NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS
A. L. Tautinės Sąjungos,
skyrius, Lietuvių Tautinių
Namu Fondui, vienoje is
Hollywoodo salių, surengė
Naujųjų Metų sutikimą.
Kada buvo nutarta ir imta
si iniciatyvos ruošti N. M.
sutikimą Los Angeles lie
tuvių tarpe, rengėjai būkštavo apip parengimo tinka
mą pasisekimą. Būkštauta
todėl, kad tai imtasi inicia
tyvos pirmą kartą čia ruoš
ti tokį parengimą tokiuo
plačiu mastu. Reikia pasa
kyti, kad rengėjų dėtosios
viltys parengimo pasiseki-?,
mui grįžo su dideliu kaupu,
Los Angeles lietuviškoji vi
suomenė taip šiltai reagavo
ir taip gausiai atsilankė į
ruoštą N. M. parengimą,
kad rengėjams sudarė dide
lį rūpestį, kaip visus sve
čius priimti ir kaip juos kur
patalpinti. Iš to, be abejo,
kai kam buvo šiokių tokių
nepatogumų ir šiokių tokių
nesklandumų. Tačgau Los
Angeles lietuviškoji visuo
menė tai turi atleisti ren
gėjams, nes jie nenorėjo at
stumti ir tų, kurie atėjo į
parengimą, neapsirūpinę iš
anksto įėjimo bilietais.
Naujųjų Metų sutikimas
praėjo nepaprastai pakilio
je ir darnioje nuotaikoje,
Nežiūrint į čia paminėtus,
palyginti, mažus trūkumus,
N. M. sutikimo iškilminga
nuotaika nebuvo sugadinta.
Visam N. M. sutikimo c.ere-?
monialui vadovavo žurnalis
tas Bronys Raįla. Parengi
me dalyvavo Lietuvos Kon
sulas Los Angeles Dr. J. J.
Bielskis su ponia, prof. My
kolas Biržiška ir daug įvai
rių profesijų intelektualų,
kurių čia nėra galimybės vi
sų ir išvardinti. Kas yra
džiugu, kad sutikime gau
siai matėsi tiek senųjų lie
tuvių ateivių ir ypatingai
gausiai dalyvavo jaunimas.
Visą parengimo naštą ne
šė skyriaus valdybos nariai
su pirmininku A. Latvėnu
priešaky. Skyriaus valdy
bai padėjo jo ir talkininka
vo gausus būrys salės puo
šėjų su dail. St. Makaravičiu, kuriems vadovavo Pr.
Skirmantas. Valgių paruo
šimu ir stalų papuošimu rū
pinosi ištisas būrys mielų
ponių talkininkių su ponia
S. VVaitek priešaky, čia nė
ra įmanoma išvardinti visų
mielų talkininkių ir talki
ninkų, kurie savo nuoširdžiu
darbu padarė taip mielą ir
nusisekusi N. M. sutikimą.
Parengimo pasiseki mas
parodė, kad rengėjų neap
sirikta, Los Angeles lietu

vių visuomenė šiltai pritarė
taip gausiai atsilankydama
ir tai yra laidas, kad Tau
tinės Sąjungos N. M. suti
kimai turi virsti tradiciją.

*

Tautinės Sąjungos Los
Angeles sk. valdybos inicia
tyva sausio 11 dieną, šv.
Kazimiero Lietuvių parapi
jos bažnyčioje buvo atlai
kytos mišios už garbingos
atminties Lietuvos Respub
likos prezidentą Antaną
Smetoną, jo 15 metų mir
ties sukakties proga.

*

VIRŠUJE: "Jaunos balerinos”, dalyvavusios Maironio šeštadieninės mokyklos
Brooklyne vaidinime, kurias
paruošė J. Matulaitienė.
Pirmoj elėj iš kairės: Ka
rdė Baltrušaitytė, Danutė
Leveckaitė. Antroj eilėj:
Bernardeta Tutinaitė, Aida
Palytė, Aušra Kregždytė,
Birutė Barauskaitė, Rita
Lukošiūtė ir Danutė Migonytė.
V. Maželio nuotrauka,

NEW YORK

• Korp! • Neo - Lithuania
tradicinį blynų vakarą ren
gia sausio 31 d., šeštadienį,
Pakšto salėje. Bus įdomi
programa, o Kanapinui ir
Lašininiui šokant, gros pa
didintas Balio Pakšto or
kestras.
• Vytautas Labanauskas
dirba vienos didžiulės įmo
nės įstaigoje ir veda eks
porto
skyrių.
Eidamas
Korp! Neo-Lithuania sekre
toriaus
pareigas,
labai
kruopščiai atliko savo dar
bą, tvarkingai vesdamas
protokolo ir iždo knygas.
• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos
skyrius pakvietė ekonomis
tą Leonardą Dargį skaityti
paskaitą apie kapitalo in
vestavimą. Jo rašomais tuo
klausimu straipsniais rodo
mas didelis susidomėjimas,
todėl akvykusiems sausio 25
d., 3:30 vai. p. p. į Hollywood svetainėje rengiamą
to skyriaus susirinkimą,
bus progos su prelegentu ir
asmeniškai pasikalbėti.
Į susirinkimą nariai kvie
čiami atsilankyti su ponio
mis. Po paskaitos bus vai
šės.
• Balfo Chicagos Apskri
ties Valdyba vėl pasiuntė
pinigus Centrui, papildyda
ma jo iždą, ši suma, 2,200
dolerių, pasipildė po kon
certo, kurio programą išpil
dė "Varpo” choras.
Iš viso, per praėjusius du
metus Chicagos ir jos apy
linkių lietuviai Balfui paau
kojo 37,788.51 dol. Reikia
pabrėžti, kad Chicagos Balfas niekam už darbą neat
lygina.
Per tą patį laikotarpį Chijcaga ir Vasario 16 d. gim
nazijai davė pusę sumos,,
kur buvo surinkta visoje
šiaurės Amerikoje.
Juozas Butvilą

• šaunų užgavėninį pobū
vį rengia Neo-Lithuania
Korp. ir Liet. Tautinis Aka
deminis Sambūris New Yor
ke, Liet. Piliečių Klube, 280
Union Avė., Brooklyn, N.
Y. Gros Butrimo orkestras,
Pradžia 7 vai. vak.
I n f o r m acijų reikalais
kreiptis telefonais: AP
KUNIGAS JONAS
7-9205 (LT Ak. Sambūrio
KUČINGIS
sekretorių J. Mauruką) ir
Jeigu amžinos atminties MI 7-7992 (Neo-Lithuania
pralotas Julius Maciejaus- Korp. pirmininką Spėrauskas yra laikomas Los An ką),
geles lietuvių šv. Kazimiero
parapijos įkūrėju ir jos pir
muoju klebonu, tai kun. Jo CHICAGO
nas Kučingis yra energin
gasis ir nepailstantis įkur
• Petras Vėbra, kuris yra
tosios parapijos ugdytojas.
Los Angeles lietuvių šv. baigęs skulptūros ir medžio
Kazimiero parapijos įsikū drožybos akademiją Čeko
rimo data yra skaitoma slovakijoje, neseniai pradė
1941. VI. 1. Nuo 1947. IV. jo dirbti vienoje didžiulėje
11 šios parapijos klebonu skulptūros įmonėje, kaip
yra kun. Jonas Kučingis. projektuotojas ir išpildytoDvylikti metai jau eina jam jas. Savo projektuose jis
vadovaujant šiai lietuvių yra numatęs įvesti ir lietu
parapijai. Iš kuklaus įsigy višką tautinį meną.
Petro Vėbros medžio dro
to mažo namelio, parapijos
nuosavybė dabartiniu laiku žybos puošia daugelio lietu
užima ištisą miesto bloką, vių namus ir naująsias baž
su penkiais namais ir baž nyčias. Be kita ko, šiuo me DETROIT
nyčia. Tai sunkaus kieto ir tu jis gamina Korp! Neoenergingo darbo pasėka. O Lithuania herbą Bostonui.
Vietos Kovo krepšininkai
šalia meno darbų, jis ak dalyvauja miesto Parko ir
tas darbo energijos šaltinis
ir yra kun. Jonas Kučingis, tyviai dalyvauja ir visuo Recreation A klasės lygoje.
1958 m. gruodžio mėn. 23 meniniame gyvenime, bū- Turėti keli susitikimai bai
šventęs savo amžiaus pen
gėsi koviečių nenaudai, šiuo
kiasdešimties metų sukaktį.
metu komanda ruošiasi apy
Kun. Jonas Kučingis yra me, nuo 1947. IV. 11 yra gardos pirmenybėms Chi
gimęs 1908. XII. 23 d. ‘žnyp Los Angeles lietuvių šv. cagoje, kurios įvyks sausio
lių km., Švėkšnos valse., Kazimiero parapijos klebo 31 ir vasario 1 d.
♦
Tauragės apskrityje. 1929 nas.
m. yra baigęs Saleziečių ko
šachmatų
sekcija
išsirin
Kun. Jono Kučingio nu
legiją. 1937 m. baigė Telšių sakytuose ateities planuose ko vadovu Joną Jurgutį.
kunigų seminariją,o 1938- stovi mokyklos pastato sta Sužaidė rungtynes su vie
1939 m. studijavo teisę ir tyba.
tos lenkų studentų klubu,
pedagogikos mokslus Mila
no Jėzaus širdies universi
tete. Buvo Šilalės vid. mo
JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
kyklos kapelionu ir tos pa
ĮSTAIGA
rapijos vikaru. Toliau buvo
6-to pėst. L. K. Margio pul
EAST SHORE REALTY
ko kapelionu, Šilalės para
780 East 185. h Street
pijos klebonu ir Telšių gim
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
nazijos kapelionu. Jau trem
tyje 1944-1946 m. vokiečių
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
parapijos klebonas ir Rottarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
tenburgo vyskupijos lietu
pageiaaujat,
vių tremtinių kapelionas.
1946 m. atvyko į J. A. Vals
Namus įsigysi — lįiekad nesigailėsi!
tybes ir, kaip jau minėjoJuozo ir Onos Mason duk
ters Rosmarie vestuvės su
Walter Krovoza įvyks sau
sio 31 dieną. J. ir O. Ma
son yra aktyvūs Tautinės
Sąjungos dalyviai ir Lietu
vių Tautinių Namų steigė
jai, prisidėję savo įnašu.

1959 m. sausio 19 d.
kurias laimėjo 3^2—1’Zj.
Kovo šachmatininkus atsto
vavo J. Jurgutis, M. Gilvydis, J. Gilvydis, J. Jurgutis
ir A. Gilvydis. Sekcija yra
numačiusi visą eilę rungty
nių su vietos šachmatų klu
bais, o taip pat ir keletą iš
vykų kitur.

*

L. S. K. Kovo futbolinin
kai žaidžia Indoor Soccer
pirmoje divizijoje. Sekan
čios rungtynės įvyks sausio
18 d. 3:45 vai. prieš Sport
Club, o sausio. 23 d. 9:45 vai.
vak. prieš St. Andrews. Vi
sos rungtynės vyksta Statė
Fair Coluseum.
*
G a s troliuojanti Rusijos
bockey komanda įveikė University of Michigan ir Mi
chigan Statė rinktines san
tykiu 7:3. Rusai parodė ge
rą perdavimą ir čiuožimą.

PHILADELPHIA

vo taip lengva. Pasigenda
ma aktyvesnio dvasiškijos
įsijungimo į Balfo veiklą.

P. M.
ŠAUNUS ŠIUPINYS
Sausio 24 d. 6 vai. vak.,
Šv. Andriejaus parapijos
salėje, A. L. T-nės S-gos
Philadelphijos skyrius ruo
šia šiupinį, kuriame pasiro
dys, visų mėgiamas akto
rius Vitalis Žukauskas.
Programose dalyvaus ir
Charles Daubaras — akor
deonistas, kurį negirdėję
turėtų išgirsti, o jau kartą
girdėję norės vėl paklausy
ti. Taip pat dalyvaus ir per
kariuomenės šventę gra
žiai pasirodžiusios, jauno
sios mūsų pajėgos, tai A.
Kaulinytė ir Pumpuolytė.
Po meninės dalies, geras
bufetas ir šokiai griežiant
geram orkestrui. Kviečia
visus Tautinės S-gos sky
rius. Atvykę nesigailėsite

CHICAGOS
PROTESTAS
VATIKANUI
GYDYTOJAI
Philadelphijos visuome
nė, susirinkusi sausio 10 d.
Tel. ofiso PRospect 8*171?
Lietuvių Banke, pasiuntė Rezidencijos REpublic 7-7868
telegramą Vatikanui, .pra
Dr. S. Biežis
šančią palikti daug metų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
veikusią mūsų atstovybę
3148 West 63 St.
senomis teisėmis..
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Iš BENDRUOMENĖS
VEIKLOS
Vasario 16 d. minėjime,
kuris įvyks vasario 22 d.,
sutiko dalyvauti ir kalbą pa
sakyti min. Kajeckas.
Balandžio mėn. 4 d. Ben
druomenė kviečia Brooklyno operetės chorą, kuris pa
sirodys su "Jaunimėliu”.
B e n druomenės valdyba
deda daug pastangų atgai
vinti chorą Philadelphijoje.
Chorui didelę paramą žada
ir Tautinės S-gos skyrius.

NAUJA BALFO V-BA
Įvykęs sausio 11 d. Balfo
susirinkimas išrinko naują
valdybą: J. Gečiauskas, J.
Lukas, M. Vasienė-Vasiliauskienė, Br. Vaškas-Vaškevičius ir Mrs. Adams.
Susirinkimas, nors ir bu
vo žymiai skaitlingesnis,
bet valdybą sudaryti nebu

Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublie 7-5020.
Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais:
2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

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

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų j:
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1*3969. Bute; AVA 1*2354

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namu-; mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite nigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba
asmeniškai.
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Jonas Kazlauskas, Dirvos
bendradarbis, jau pildo
pajamų mokesčius (Inccme
Tax)
pagal susitarimą Dirvos pa
talpose.
Šaukti telefonu
RE
1-7222.

CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
Iš Superior Savinas
metinio susirinkimo
P e n kiasdešimtam meti
niam Superior Savings and
Loan Association dalininkų
susirinkime, 1959 m. sau
sio 15 d. vedėjas ir vicepre
zidentas John T. De Righter
pranešė, kad bankas nupir
ko žemę ir pastatus prie
Superior ir Euclid šiaurės
vakarų kampo East Clevelande. Superior Savings
skyrius įsikūrė šioje vieto
je prieš dvejus metus. San
taupos šiame skyriuje yra
milijonas keturi šimtai tūk
stančių dolerių.
Sklypo ir pastatų kaina
yra trys ketvirčiai milijono
dolerių.
šiame pastate yra eilė
įstaigų ir krautuvių su gre
tima mašinoms pastatyti
aikšte.
Šis pranešimas buvo pri
imtas dideliu pasitenkini
mu.

WORCESTER
SPORTO ŠVENTĖ
Sausio 24-25 d. Worcestery įvyksta Rytų Apygardos
krepšinio ir stalo teniso
sportinės varžybos, kuriose
dalyvauja
New
Yorko,
B r o o k 1 yno, Waterburio,
Hartfordo, Bostono ir Worcesterio sportininkai. Ko
mandos sportiniam pajėgu
mui išvystyti yra suskirs
tytos į vyrų, moterų, jau
nių ir jaunučių grupes.
Varžybų inciatorius yra
Worcesterio sporto klubas
Vytis, kuriam vadovauja
Stasys Prapuolenis.
Sporto rengimo komitetas
yra sudarytas iš vietos vi
suomenės veikėjų: Mrs.
Kaneb, Dr. Matulionis, A.
Dailyda, P. šaloviejus, Dr.
V. Vaitkus, J. Venslauckas,
A. Milleris, P. Molis, J. Viz
baras, J. Matonis, St. Ma
čys, P, Giedraitis,

LIETUVIŲ
6S35 SUPERIOR AVĖ

Tame pačiame susirinki
me C Paul Šukys buvo, vėl
išrinktas iždininku, taip pat
Joseph Baltrus, Anthony
Gray
(Gradinskas)
ir
Frank O’Bell išrinkti į val
dybą.
Buvo pranešta, kad 1958
m. apyvarta peršoko 1947
m. apyvartą dešimtį kartų.
1958 m. padidėjimas pasie
kė $2,377,899.67.
P e n kiasdešimties metų
gyvavimo sukakčiai pami
nėti yra planuojamas dide
lis dalininkų banketas.

1959 M. SAUSIO 24 D.
CLEVELANDO LIETUVIŲ SALĖJE.
A k o m p o n u o j a J.

Reikalinga moteris —
virėja
Antra pamaina. Patyri
mas.
Joseph Kindler
1265 E. 9 St.
PR 1-4131
(6)

Vasario 16-tos dienos
minėjimas
Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo 41 metų su
kakties minėjimą rengia
ALTo Clevelando skyrius.
Jis ivyks š. fn. vasario mėn.
15 d. 4 vai. p. p. šv. Juoza
po mokyklos salėje, E 185
St. ir Lake Shore Blvd.
kampas..
Programos meninę dalį
išpildys Čiurlionio ansamb
lio choras, ir Clevelando
Moterų simfoninis orkes
tras vadovaujami muz. Al
fonso Mikulskio, bei solis
tai: Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė, Aldona Stempužienė ir Verikaitis. šv. Mišios
už žuvusius ir kovojančius
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės bus laiko
mos vasario mėn. 15 d. 10
vai. abiejose lietuvių para
pijų bažnyčiose.
ALTo Clevelando
skyriaus valdyba
Stepas Saldauskas,
gyvenantis Cleveland, O.,
prašomas atsiliepti adresu:
Sr. Vincas Valatka, c. Corncri 3531, Munro, prov. Bs.
Aires, Argentina.

Išnuomojamas namas,
vienos šeimos, 6 k., netoli
Šv. Jurgio bažnyčios.
Šaukti HE 1-5497.
(6)

EX 1-1143

Pradžia 6 vai. 30 min,

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dclla E. Jakubs & YVilIiam J. Jakubs
Licensiiuoti laidotuvių direktoriai ir balsami.otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas
brangenybes. Sąžiningas ir
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5166

Sausio 31 d. lietuvių sa
lėje vaidinimas. Rengia 68
Balfo sk.
Vasario 7 d. Užgavėnių
blynų balius Naujosios Parapijos salėje. Rengia Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos tėvų komitetas.

Metinis L. B. I Apylinkės
susirinkimas įvyks kovo. 15
d., 11:30 vai., lietuvių sa
lėje. Bus renkama nauja
valdyba bei aptariami ben
druomenės reikalai. Kiti
sambūriai prašomi tą dieną
neruošti savu susirinkimų.
Valdyba

Janina Liustikaitė.
Labai plati programa — nuo lietuvių liaudies dainų
iki pasaulinių klasikų kūrinių bei operų ištraukų.

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

Bilietai gaunami Lietuvių Prekybos Namuose,
prie įėjimo nuo 5 vai. ir pas platintojus.
Po koncerto turtingas bufetas ir šokiai,
grojant vokiečių orkestrui.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

LA 136 kuopa

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.

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.

2 ŠEIMŲ NAMAS
Nori namo paliai parką —
5 ir 6 kamb., penki nauji
Tuojau fauki Mr. Garką.
garažai, šv. Jurgio parapi
jos rajone. Nauji centrali- ČIA TIK KELETAS Iš BETTY HANSEN SELEKCIJOS..
nio šildymo gaziniai pečiai.
• 1218 3-jų miegamų rezidencija (2 žemai, 1 antrame) Euclid
EAST SHORE REALTY
Avė. — Green Rd. rajone. Gražus sklypas. $16,000 klasėje.
Juozas Mikonis
• 701 Senesnio tipo namas su 3 miegamais Naujosios parapijos
IV 1-6561
MU 1-2154
rajone. Naujas gaso šildymas. Puiki vieta, garažas. Kaina

❖

HILDEBRANDT PROVJSION CO.
V

❖

ME 1-3700

3619 WALTON

GREET1NGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

GRABLER MFG. COMPANY

3*/2%

Sausio 24 d. SLA 136
kuopos vakaras Lietuvių sa
lėje.

J. CIJUNSKAS

936 East 185 St.
KE 1-7770

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

kalendorius

Balandžio 11 d. Vysk. M.
Valančiaus Lituanist i n ė s
mokyklos metinis vakaras.
Gegužės 2 d., Slovenian
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
kursas. Rengia Dirva.

EAST CLEVELAND - EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS

PARENGIMŲ

Kove 1 d. skaučių rengia^
ma Kaziuko mugė Lietuvių
salėje.
Kovo 14 d. Vilties Drau
gijos namo ir ofsetinės Dir
vos spaustuvės atidarymas.

Norintiems mokytis
muzikos
Į Clevelandą pastoviam
gyvenimui atvykęs muzikas
Jonas švedas atidaro savo
privačią muzikos studiją.
Joje bus dėstoma fortepiono bei muzikos teorijos da
lykai.
Susitarimui skambint i:
LT 1-9094.
(k)

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

švedas.

KONCERTĄ PAGERBS SAVO ATSILANKYMU
SLA PREZIDENTAS P. D A R G I S .

Geriausi sveikinimai draugams
ir rėmėjams

KLUBAS

ija, x isus lietinius ir jų draugus,
i. lietuvių klubo,
su savais savuose namuose. Klu
bas Imi Įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,
galite klausi tis muzikos, lietin iu radijo valandėlės. Visą
laiką seikiu teles izijos aparatas. Penktadieniais veikia lietusiškų valgiu virtinė.
Atsilankę 'neapsiriksite, visi patogumai Jums..

JANINOS LIŪSTI KAl TĘS
KONCERTAS - REČITALIS

6565 Broadway
MIchigan 1-9260

$14,900.
1221 2 šeimų, 5-5, East Clevelando. Nauji gaso pečiai, 2 gara
žai. Kaina $į(>.900.
1222 2 šeimų, 5-5, radiatorių šildymas šv. Jurgio bažnyčios ra
jone. Prašo $14,900.
746 Vienos šeimos mūrinis. 10 metų senumo. Lake Shore — E.
200 St. rajone. Kaina $17.300.
• 121-6 1 šeimos namas East Cleveiande. Euclid ir Shasv Avė. ra
jone. 3 miegami ant antro, didelis miegamas ant trečio.
Moderniška virtuvė ir vonia. Savininkas nori greitos akci
jos. Prašo $14,800.
• 1162 2 šeimų didelis, brangios konstrukcijos, o-;>, namas. •> pilnai
įrengti kambariai ant 3 aukšto, > šiaurę nuo St. Clair ■
Eddy Rd. rajone. Palikimas. $16.900.
• 1216 2 šeimų, 6-5, i šiaurę nuo Si. ' ’lair ant k. 111 St. Moder
niška virtuvė ir vonia 1-me aukite. Nauji kilimai, 3 ga"ažai, didelis sklypą*. Patogus su.-m- iekimas. mokyklos. Nuo
mos $175. Kaina $18.500..
1211 Vienos šeimos nedidelis namas ant E. 130 St. Gaso šildy
mas. garažas. Dideli kambariai. Moderniška virtuvė, baras
skiepe. Kaina tik $11.2oo.
1207 2 šeimų, 5-5, namas i rytus nu > Penkių 1 askų sankryžos.
Geras pirkinys pradedančiam ai’ investnriui. $11.900,
2 seimu, 5-5. East (’levelande. \Vi ndermere Rapid Transit
rajone. Didelis kiemas, 3 garažai. SlK.lOO.
1205 6’u* kamb. vienos Dūmos labai giname stos vje namas, Shasv
Avė ir E. 13j St. rajone. Naujas ga<o pečius, garažas, dide
lis kiemas. Prašo $14.<>oO.
723 2 miegami ant 1 aukšto. 1 ant am.ro. E. 18.> St. — Muskoka
rajone. $19.000 klasėje.
1179 Side by Side. 6-4-1 East (’levelande. $195 nuomos mėnesiui.
Namas reikalingas remonto. Galima pirkti su $2,000 įmo
kė ji mu.
1216 3 miegamieji, kaip naujas, bungalosv tipo mūrinis namas
St. Clair — Eddy Rd. rajone. Gaso šildvmas, recreation
kambarys, 1’2 garažas, geras sklypas, prie gero susisie
kimo ir krautuvių. Kaina $15,900.
• 772 2 šeimų. 5-5, namas su ekstra sklypu statybai, Euclid Beach
rajone. $24.500.
1217 Aukštos klases rezidencija mūras. Chardon Rd. rajone. Mo
derniškai įrengtas 4 metų senumo. $30,000 klasėje.
740 4 šeimų mūrinis apartamentas Euclid Beach rajone. Pilna
kaina tik $24.500.
759 Nauja. Ranch tipo, rezidencija, mūras, Lake Shore Blvd. —
E. 286 rajone. 3 miegami, pilnas skiepas, 2 garažai. Kaina
$25,900.
1223 7 kambarių rezidencija Lake Shore — E. 210 St. rajone. 4
metų senumo, didelis sklypas. $24,000 klasėje.
Jeigu mes neturime šiandien Jums tinkamo namo, tas dar
nereiškia, kad rytoj neturėsime. Dėl smulkesnių informacijų šau
kite Betty Hansen Real Estate Co. pirkimo-pardavimo atstovą
M r. A. Garką East Clevelando Office. Tel. UL 1-6150.

BETTY HANSEN REALTY CO.
i

1247 Havden Avė., East Cleveland

1959 m. sausio 19 <L
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RYŠIAI SU JAV POLITIKAIS
šalia mažųjų partijų
JAV-se, šiuo metu populia
riausios ir pakaitomis val
dančios yra respublikonų ir
demokratų, už kurias, vyks
tant rinkimams, balsuoja ir
tie, kur jiems nepriklauso
ir net nemėgsta jų. šiose
partijose jau nuo seno dau
giau ar mažiau dalyvauja
ir lietuviai. Tai yra teigia
mas reiškinys ir kartais net
labai naudingas Lietuvos
laisvinimo politikai vesti.
Paskutiniu laiku New
Yorke aktyviai j šias dvi
partijas pradėjo įsijungti ir
naujieji lietuviai imigran
tai. Renkant New Yorko
valstybės gubern a t o r i ų,
respublikonų lietuvių komi
tetui vadovavo žurn. Vladas
Barčiauskas. Gi dabar ak
tyviai reiškiasi adv. Vytau
tas Abraitis ir dr. Vaclovas
Paprockas, dalyvavę New
Yorko gubernatoriaus N.
W. Rockefeller inauguraci
jos iškilmėse, sausio 1 d.,
Albany, N. Y. ir Vyt. Ab
raitis su žmona dalyvavo
prasidedančio kongreso pro
ga suruoštam senatorių K.
B. Keating, J. Javits, ir H.
Scott pagerbime, kuris įvy
ko sausio 8 d., Washingtone, D. C., Washingtono klu
be.
Į šias iškilmes taip pat
atsilankė viceprezide n t a s
R. Nixon su žmona, krašto
gynybos min. McRoy ir kiti
aukštieji JAV politikai bei
valdžios pareigūnai, kurių
buvo iš viso 150 ir su ku
riais mūsų reprezentantai,
kaip lietuvių respublikonų
atstovai iš New Yorko bu
vo supažindinti.
Būdinga, kad visiems iš
jų Lietuvos vardas ir jos
reikalai buvo gerai žinomi.

Padėka
Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius 1958
m. gruodžio mėn. 5 ir 13 d.
paminėjo dr. V. Kudirkos
šimto metų nuo jo gimimo
sukaktį, tuo norėdama pri
minti kaip amerikiečių taip
ir lietuvių Clevelando pla
čiajai visuomenei tą didįjį
Lietuvos žadintoją.
Valdyba nuoširdžiai dė
koja dr. M. Žilinskienei,
dail. K. Žilinskui, Čiurlionio
Ansamblio chorui ir kank
lių orkestrui bei jų vado
vams, muz. Alf. Mikulskiui
ir O. Mikulskienei, solist.
Juzei Krištolaitytei-Daugėlienei, akt. Palubinskui, po
etui Nadui Rasteniui, muz.
Švedui, D. Prikockytei, N.
Abraitytei ir visiems, kurie
prisidėjo prie dr. V. Kudir
kos jubiliejaus paminėjimo,
bei visiems atsilankiusiems.
ALT Clevelando Sk.
Valdyba

Vienas iš senatorių, gerai
pažindamas Amerikos lie
tuvius ir žinodamas jų pro
blemas, mielai pažadėjo Va
sario 16 d. proga skaityti
paskaitą.
E. č.
• d. Račiūnas, E. čekienė,
M. Kavolis, J. Sodaitis, VI.
Vijeikis ir kiti mūsų bičiu
liai atsiuntė laiškus, ku
riuose reiškia pasitenkini
mą naujai pertvarkyta Dir
va.
• -Danguolės - Marijos Pulkauninkaitės ir inž. E. Bart
kaus sutuoktuvės įvyksta
vasario. 7 d. 4 vai. p. pietų
Šv. Kazimiero bąžnyčioje,
Los Angeles, Cal.
• Aukos Laisvės Kovų Mu
ziejaus ir Paminklo Staty
mo Komitetui tebeplaukia.
$20 aukojo L. K. K. Sava
norių Chicagos sk. valdyba.
Po $10 aukojo: L. V. S. "Ra
movė” New Jersey skyrius,"
prelatas M. Krupavičius,
kun. A. šeštokas. Po $5 au
kojo: V. Petrauskas, S. Jū
ras, J. švedas, prof. S. Dirmantas, A. Valatkaitis, A.
Rėklaitis, J. Butėnas, K.
Smalenskas ir A. Koreiva.
$3 aukojo J. Bielinis iš Gr.
Rapids, Mich.
Aukas prašoma siųsti
šiuo adresu: The Lithua
nian Veterans Association
"Ramovė”, Ine., Account
Nr. 106157, Crane Savings
& Loan Ass., 2555 W. 47th
St., Chicago 32, Illinois,
U. S. A., arba Komiteto iž
dininkui: Mr. J. Tumas,
4518 So. Talman Avė., Chi
cago 32, Illinois, U. S. A.

• Lietuvių Moterų Atstovy
bės klubas New Yorke sa
vo narei Emilijai Rastenie
nei, po sunkios operacijos
pradedančiai sveikti, sausio
6 d. pasiuntė gėlių ir linkė
jimus greit pasveikti.
• Joana Poškienė, 72 m. am
žiaus, iš Marijampolės bu
vo išleista į Chicagą ir jau
atvyko pas savo sūnus. Jos
atvykimu pradėta rūpintis
prieš ketverius metus.
• J. Lietuvninkas, Dirvos
rėmėjas iš Baltimorės, at
siuntė kelis naujus prenu
meratorius ir dar pažadėjo
naujais pasirūpinti.

Vasario 16 gimnazijos
rėmėjų būrelio Nr. 143
apyskaita
$25 — B. Pračkienė; $15
— L. Banys; po $13 — J.
Jonuškienė, A. Balys, A.
Sandargienė, J. Stravins
kas; po $12.50 — N. Gargasienė, S. Kersnauskienė,
B. Daukantienė, F. Modestavičienė, E. Variakojis, P.
Stravinskas; po $12 — A.
Mackevičius, D. Prikocky-

A. t A.
KAZIMIERUI BANIUI-BANEVIČIUI
mirus, jo žmonai Olgai, sūnui Voldemarui^ duk
roms — Irmai, Brigitai, Genovaitei Dilbienei ir
žentui Algiui Dilbai gilią užuojautą reiškia
United Steel Barrel Co.
velionies bendradarbiai

THE FIELD

Antroji dainų
šventė
Dainų šventes rengė ne
priklausomoji Lietuva, ren
giamos jos taip pat ir okupuotoje Lietuvoje. Nors da
bar ir atiduodama jose tam
tikra būtina duoklė okupan
tui, bet dainų šventės tė
vynėje neabejotinai taip pat
yra tautinės dvasios bei
nuotaikos galingas prasi
veržimas, lietuvių dainos
ugdomasis veiksnys.
Viso šito taip pat reikia
ir mums svetur atsidūrusiems. Reikia šaltinių, iš
kuriu tekėtų gyvoji tautinė
dvasia, reikia akstinų, ku
rie Įkvėptų ir gaivintų mū
sų dainos kūrėją bei atli
kėją. Teisingi dainiaus Mai
ronio žodžiai, jo. skirti ne
priklausomoje Liet u v o j e
įvykusiai pirmajai dainų
šventei: "Tautos dainele, tu
gaivinai per ilgus amžius
mūsų sielą. Viena budėjai,
kad milžinai kapuos sapna
vo šalį mielą. Budėjai sup
dama lopšelį, jaunuolį guo
dei ir senelį, tautos auklė
jai sielą".
Esamomis sąlygomis teįmanoma svetur rengti tik
JAV ir Kanados lietuvių
dainų šventes — tik čia pa
kankamai teturime šiam
tikslui lietuvių chorų ir dai
nos meno ansamblių. Tai
gyvieji mūsų tautinės dva
sios ir meilės židiniai. Jie
mūsų dainų švenčių pagrin
das. Su šventu pasiaukoji
mu dirbę ligi šiol, tikime,
savo pečiais jie išneš taip
pat ir antrosios JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šven
tės sunkią, bet tokią gar
bingą ir mums reikalingą
naštą.
Lietuvių Bendruom e n ė,
imdamasi dainų šventės pa
rengiamųjų darbų, taip pat
tikisi ir laukia jiems pla
čiosios lietuvių visuomenės
pritarimo, supratimo bei
visokeriopos paramos. Ma
lonu pasidžiaugti, kad savo

darbo vieningai ir sutarti
nai imasi JAV ir Kanados
bendruomenių sudarytasis
II Dainų šventės Komite
tas. Prieš jį stovi didelis
-uždavinys. Kai atsiranda
rimtas reikalas, sėkmingai
šalinami kelyje pasitaiką
šešėliai. Kad jų daugiau ne
atsirastų ir į didįjį tikslą
būtų einama tiesiu keliu,

Komitetas pasirengs ir
dirbs pagal tam tikrą statu
tą. Turi Įvykti, kas buvo
pačioje Lietuvoje: dainų
aidai, Į vieną giją susipy
nę, aplėkit Lietuvą tėvynę,
t. y. aplėkite mus visus, di
delius ir mažus, guosdami
mūsų širdis ir keldami mū
sų jausmus ...
LB CV inf.

Dirvos

nuotrauka.

6712 Superior Avenue

13515 Euclid Avenue

Cleveland 3, Ohio

E. Cleveland 12, Ohio

SUPERIOR SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION
DIRECTORS

OFFICERS
Josepii

John

tė, A. Kubiliūnienė, B. žukienė. J., Garla; $10.50 —
M. Krivickienė, R. čiapulienė ir $6 — A. Gailiušis.
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T. D R
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e

Josepii
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Josepii
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Anthony Gray

Ch akles O’Bei.l
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Padėka
Už patirtą paramą, ruo
šiant Kalėdų eglutę, reiš
kiame nuoširdžią padėką:Klebonui kun. J. Ange
laičiui, leidusiam nemoka
mai pasinaudoti parapijos
sale.
Neringos skautų tunto
tėvų komitetui- ir tuntininkei A. Petukauskienei.
Tėviškės Garsų vedėjui
J. Stempužiui, Dirvos re
dakcijai.
Dr. ir poniai Brazaičiams,
Pov. Šukiui, A. ir G. Beržinskams, A. ir J. Juozaičiams už finansinę paramą.
M. Radzevičienei, Mockapetrienei, Stasui, Dauparui
ir Aukštuoliui už pagalbą
bufetą paruošiant, taip pat
visoms mamytėms, aukoju
sioms vaikučių vaišėms bei
bufetui.
Dėkojame mūsų mokyk
los mokytojams už progra
mos paruošimą.
šv. Kazimiero
Lituanistinės Mokyklos
Tėvų Komitetas

namčii. šiuo metu, kada šaltis trukdo statybą, kai ku
rie darbai vistiek atliekami.
Nuotraukoj: jau pastatytos
bažnyčios ir statomos mo
kyklos. planų autorius arch.
dr. S. Rudokas, kun. J. An
gelaitis, arch. E. Kersnauskas ir inž. J. Augustinavičius — vyriausias statybos
darbų vykdytojas.

S T A T E M E N T

3 1,

Muli.

Muli.

Josepii Urbszaitis

John Zaunis

O’Bei.l

1 9 5 S

/Isscts
Cash and U.S. Govcrnmcnt Bonds
Federal Homc Loan Bank Stock
First Mortgagc Loans
Improvement Loans
Office Buildings and Eųuipment

Other Asscts

TOTAL ASSETS

LiabiIiiics
Savings Deposits

$12,544,957.39

Loans i n Process

260,042.25

Escrow Accounts

37,818.41

Permanent Stock

203,167.50

Reserves and Undivided Profit

962,429.49

TOTAL LIABILITIES

P.
P.

Paui. Šukys

C O N D I T :[ O N

O F

D E C E M B E R

G.

Millus

$14,008,415.04

