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Lietuvos naujienų atranka

MASKVOS PATIKIMŲ TARNŲ 
SUVAŽIAVIMAI VILNIUJE

Sniečkaus pranašystės neišsipildė. - Laisvės alėja 
tebevadinama Stalino prospektu

Sausio 14-16 d. Vilniuje, 
filharmonijos salėje vyko 
vadinamos „Lietuvos Ko
munistų Partijos” suvažia
vimas (oficialiai: ”XI ne
eilinis”). šiame suvažiavi
me buvo atliktas formalu
mas — pritarimas jau pa
skelbtojo septynmečio pla
no projektui. Ilga Sniečkaus 
kalba tuo klausimu buvo 
ištisa pranašystė, nes kal
bėjo apie taip, kas bus 1965 
metais.

Pranašystes temdo tik 
Sniečkaus prasitarimai apie 
laimėjimus gyvulininkystės 
srityje 1958 metais. Nes 
tai, kas, anot Sniečkaus žo
džių, dabar yra, visiškai ne
pasiekia to, kas pereitu me
tų balandžio mėnesi buvo 
pranašauta, kad 1958 metų 
gale bus.

Štai pernai balandžio mė
nesi buvo užtikrinta, kad 
iki metų galo — skaitant 
visus 1958 metus — mėsos 
ir pieno gamyba pakils ne 
mažiau kaip 40 7 lyginant 
su 1957 metais.

Dabar Sniečkus pareiškė, 
kad mėsos gamyba pakilo 
tik 15%, o pieno — 20% 
(visur kalbama tik apie „so
cialistinį ūkį”, t. y., apie 
kolchozus ir sovchozus).

„V i s u omeninių” (arba 
„socialistinių”) karvių skai
čius buvo pažadėta padidin
ti ne mažiau kaip 23'/. 
Sniečkus dabar paskelbė, 
kad tas skaičius padidintas 
17 % . (Kitoj vietoj pasakė 
16%).

Todėl 1958 metų laimėji
mus tik Sniečkus savo kal
boj ir palygino su 1957 me
tais. šiaip jau to palygini
mo vengiama. 1958 metų 
rezultatai žemės ūkio sri
tyje lyginami su 1953 me
tais. Tada skirtumas atro
do gražesnis.

Vos pasibaigus partijos 
suvažiavimui, sausio 19 
dieną (Dramos teatro sa
lėj. Gedimino g. 6) susirin
ko vadinamoji aukščiausio
ji taryba priimti Maskvoje 

SLA Prezidentas Povilas Dargis. lankydamasis Cle
velande, apžiūrėjo naujuosius Vilties Draugijos namus ir 
Dirvos ofsetinę spaustuvę, pasidžiaugė padaryta didele 
pažanga ir pasikalbėjo su redaktoriais. Nuotraukoj P. 
Dargis kalbasi su B. Gaidžiūnu. Dirvos nuotrauka.

Lietuvai jau nustatyto 1959 
metų biudžeto.

NAUJAS „PAŽANGOS” 
NAMŲ ADRESAS

Ryšium su sausio 15-23 
d. vykdomu gyventojų su
rašymu, Lietuvos miestuose 
buvo peržiūrėti gatvių pa
vadinimai ir namų sunume
ravimas. Laisvės alėja Kau
ne tebevadinama Stalino 
prospektu, bet namų nume
riai pertvarkyti. Pav., "Pa
žangos” b-vės namų ad
resas (Laisvės ai. 29) da
bar Stalino pr. 53.

Tuose namuose dabar yra 
Įkurdinti trys Mokslų aka
demijos institutai.

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS 
SERGA SENATVE

Didžiausias ir seniausias 
Lietuvoje medis — Stelmu
žės ąžuolas (netoli nuo Za
rasų) jau ėmė sirgti senat
vės ligomis. Pereitą rudenį 
jis buvo „operuojamas”: iš 
jo drevių išimta keletas 
sunkvežimių puvėsių. Tiki
masi, kad tuo ąžuolo amžius 
dar bus gerokai pratęstas.

A. MICKEVIČIAUS 
„VĖLINĖS” 

LIETUVIŠKAI
Vilniuje šiomis dienomis 

išėjo iš spaudos pilnas A. 
Mickevičiaus „Vėlinių” ver
timas (vertė Justinas Mar
cinkevičius, vienas iš da
bartinių jaunųjų — 29 m, 

■— rašytojų). Jau anksčiau 
buvo išleista "Gražina”, 
"Konradas Valen rodą s”, 
„Krimo Sonetai”. V. Puti- 
nas-Mykolaitis dabar verčia 
”Pona Tadą”, Just. Marcin
kevičius — „Meilės sone
tus”.

Ta proga tenai tvirtina
ma, kad tai pirmieji A. Mic
kevičiaus kūrinių vertimai 
Į lietuvių kalbą (Valaičio, 
Šakenio, Talmanto vertimų 
neįskaito . . .). Esą, „buržu
aziniais laikais buvo ginči
jamasi tik dėl A. Mickevi

čiaus tautybės”, o kad lie
tuviai galėtų savo kalba pa
skaityti Mickevičiaus kūri
nius, niekas nesirūpinęs . . . 
Dabar, atrodo, yra reikalau' 
jama prie Adomo Mickevi
čiaus vardo visada pažymė
ti, kad jis „didysis lenkų 
poetas’’.

PERORGANIZUOJA 
PREKYBOS 

MINISTERIJĄ
Ligi šiol Vilniuje veikė 

vadinama "sąjunginė - res- 
publikinė”prekybos ministe
rija, tai yra, tokio paties 
pavadinimo, maskvinės mi
nisterijos padalinys. Dabar 
tas padalinys paverčiamas 
"respublikine” pre kybos 
ministerija. Tai reiškia, kad 
ši ministerija nebebus tie
siogiai priklausoma mask- 
vinei prekybos ministerijai, 
bet ir tvarkyti ji turės tei
sę tik vietinę prekybą (t. 
yra, administruoti tik vie
tines parduotuves). Preky
ba su užsieniais ir kitais 
ekonominiais rajonais liks 
išimtinai Maskvos žinioj.

NEREIKALINGOS 
MINISTERIJOS 

KLAUSIMAS
Pašaipininkai Sovietų Są

jungos teisingumo ministe
riją jau seniai lygindavo 
su Vengrijos admirolo titu
lu (Vengrija neprieina prie 
jūros ir neturi laivyno). Ry
šium su nauja įstatymų ko- 
difikacija Sovietijoj, centri
nė Sovietijos teisingumo 
ministerija prieš kiek laiko 
panaikinta. Bet dar liko tei
singumo ministerijos res
publikose. Tebėra tokia mi
nisterija ir Vilniuje (minis
tras — Albinas Likas).

Dabar, beredaguojant so
vietišką teismų santvarko
se įstatymą Lietuvai, res
publikinio teismo pirminin
ko pavaduotojas V. Deks- 
nys ir buvęs sovietinis 
teisingumo ministras Lie
tuvai J. Blieka (dabar bau
džiamosios teisės katedros 
vedėjas Vilniaus universi
tete) per TIESĄ siūlo pa
naikinti ir vilniškę teisin
gume ministeriją, kaip ne
reikalingą administrac i n i 
organą.

Iš tikrųjų: 1) prokuratū
ra nuo ministerijos vistiek 
atskirta ir valdoma tiesiai 
iš Maskvos, 2) bausmių 
vykdymas yra vidaus reika
lų ministerijos ir saugumo 
komiteto (buv. NKVD) ži
nioje, o tos įstaigos irgi di
riguojamos iš Maskvos, 3) 
teismo darbo bei personalo 
priežiūra priklauso teismi
nei hierarchijai (ir partijos 
organams). Tad teisingumo 
ministerijai nebelieka kitų 
uždavinių, kaip tik rūpintis 
.teismu patalpomis, jų šildy
mu ir kitais ūkiniais reika
lais (aprūpinti popierium, 
rašalu . . .). Nurodoma, kad 
tais ūkiniais reikalais irgi 
gali pasirūpinti pati teismi
nė hierarchija.

Bostone, minint Dr. V. Kudirkos 100 metų gimimo sukaktį, buvo suvaidintas 
”Dr. V. Kudirka”. Nuotraukoj pokylio dalyviams kunigas praneša apie Kudirkos su
ėmimą. Dekoracijos dail. V. Andriušio. Plačiau skaityk 3 psl.

Ir šiuo atveju visuomenė 
buvo apgauta

Mikojano atsilankymas į 
Ameriką buvo savotiškas 
visuomenės apgavimas. Pra
džioje buvo sakyta, kad jis 
lankysis pasidairyti ir pa
sisvečiuoti pas ambasado
rių Menšikovą, ir spaudai 
padėjus leisti tuos dūmus 
visuomenei į akis, išvengta 
galėjusių kilti pasipiktini
mų ir protestų, panašių kaip 
buvo kilę pernai, užsiminus 
apie Jugoslavijos Tito ma
nymą lankytis Amerikoje.

Mikojanas atvyko su pla
čiais užsimojimais, ir visur 
parodytas jam palankumas, 
vaišės žymių krašto indus- 
trialistų tarpe, priėmimai 
pas viceprezidentą Nixoną, 
valst. dept. sekr. Dulles ir 
prezidentą Baltuosiuose Rū
muose atskleidžia tą jo 
įšmugeliavimo klastą.

Trumpos ątmin
Kada vengrų ir kitų nr 

bolševikų nukentėjusių tau
tų žmonės piketavo Mikoja
no vizitą ir jo iškilmingą 
priėmimą, ir kai Clevelan
de viena vengrė tremtinė 
sviedė į tą sovietų svečią 
akmenuku, Clevelando dien
raščio Plain Dealer redak
cija. piktindamosi tokiu pa
sielgimu, viename straips
nyje pareiškė, esą, kodėl 
amerikietės motinos, kurių 
sūnūs žuvo Korėjoje, ka
riaudami prieš raudonuo
sius. nemėto į Mikojaną ak
menimis . . .

Trumpos amerikiečių re 
daktorių atmintys, arba už 
to slypi noras pasitarnauti 
sovietams skaudžių faktų 
nutylėjimu. Komunistai pa
jėgė amerikietes motinas 
sukvaišinti ir suagituoti 
tiek, kad jos demonstravo, 
suvažiavusios i Washingto- 
ną, prie kongreso ir prezi
dento rūmų, kaltindamos 
savo valdžią, o ne komu
nistus už jų sūnų žudymą

dienomis listinius

KARŠČIAI 
AUSTRALIJOJE

Sausio 17-19
Pietų Australijoje, Viktori
joje ir N. S. W., buvo dideli 
karščiai. Geelong (Vic.) 
siekė net 110 laipsnių.

Karščiai pakenkė sodams 
ir daržams, ypač kur dėl 
stokos vandens sodų ir dar
žų drėkinimas buvo suvar
žytas arba uždraustas. Taip 
pat nuo karščių išdvėsė 
daug tūkstančių vištų.

Dėl karščių daug nusilpu
sių žmonių buvo nugabenta 
į ligonines. Mirimų prane
šimai laikraščiuose užėmė 
tiek daug vietos kaip nie
kad, nes ir tokios karštas 
dienos tepasitaiko retai — 
kas kelios dešimtys metų.

K. S. KARPIUS

Korėjos kalnuose. Jų neša
mos iškabos reikalavo grą
žinti jų sūnus namon!

Eisenhoweris patenkintas
Generolas Eisenhoweris, 

jausdamas tokį visuotinį 
amerikiečių motinų piktini- 
mąsi kariavimu prieš rau
donuosius Korėjoje, dar ne- 
užėmęs prezidento pareigų 
1952 metų gale, nuskubo į 
Korėją karo baigti — ir 
šiandien pasaulis kenčia to 
pasekmes.

Dabar, Mikojanui atvy
kus, Eisenhoweris viešai 
pareiškė savo pasitenkini
mą jo vizitu ir pageidauja 
daugiau tokių svečių iš 
Maskvos.

Sausio 14 d. Tautinio 
Spaudos Klubo metiniame 
bankete buvo toks paklau
simas : „Ponas Prezidente, 
kokiu tikslu, tamstos ma
nymu. Mikojanas lankosi 
Amerikoje?” Eisenhoweris 
atsakė plačiai:

”Aš atsimenu štai ką: 
prieš kurį laiką, tikrai ne
žinau, prieš 10, 12, 18 mė
nesių, aš pateikiau, kaip 
vieną iš eilės sumanymų, 
reikalingumą skatinti dau
giau mūsų žmonių vizitų 
sovietuose. Iki šiol, tas jau 
ir vyko, ir aš net patariau 
ten vykti tokiems amerikie
čiams, kurie rusų akyse yra 
labai svarbūs; turėjau min
tyje net svarbius politikos 
pasaulyje.

„Sunku man būtų nusa
kyti reikšmę vieno susitiki-

NAUJAUSIOS ŽINIOS
• Kompartijos suvažiavi

me Maskvoje, kur dalyvau
ja l,50u atstovų iš 7u kraš
tų, Chruščiovas pasisakė už 
pasaulinių įtampų sumaži
nimą ir nepaprastą septyn
mečio plano gamybos padi
dinimą, kad Sovietų Sąjun
gą galėtų pralenkti kapita-

kraštus. Prieš 3
metus kritikavęs Staliną, ši 
kartą jau iškėlė jo nuopel
nus Sovietų Sąjungai.

• Valstybės sekretorius. 
Dulles sako, kad Chruščio
vas stengiasi apgauti lais
vąjį pasaulį, bandydamas 
įtikinti, kad Maskva keti
nanti baigti šaltąjį karą, 
kai tikrumoje ji daro viską, 
kad jį laimėtų.

• Popiežius Jonas XXIII 
paskelbė ketinąs sušaukti 
ekumininį tarybos posėdį, 
kuriame dalyvautų religijų 
atstovai iš viso pasaulio, 
kad galėtų suvienyti religi
nę bendruomenę. Esą, bus 
ieškoma susitarimo su šta

mo, todėl aš pageidauju tų 
vizitų daugiau. Aš tikiu, 
laikui bėgant, iš jų išaugs 
geresnis savitarpinis su
pratimas, ir tai bus pasiek
ta, ne vieniems į kitus per 
geležinę uždangą žiūrint, 
bet susitikimais, sudedant 
mūsų žinias, mūsų idėjas.

"Apie tai galėčiau pasa
kyti ilgą kalbą, nes į tai esu 
įsipainiojęs jau ilgas laikas. 
Nuo Genevos laikų, atsime
nu, mes bandom vykdyti 
mūsų kontaktų, idėjų, lite
ratūros, knygų, filmų, ir, 
svarbiausia visko, žmonių 
susitikimų praplėtimo pro
gramą.

„Taigi galiu pasakyt: 
jeigu tai reiškia, kad jie jau 
daro bandymus siųsti pas 
mus savo pačius aukščiau
sius žmones, aš stoviu pil
nai už tai. . .”

Atsimename, prezidentas 
viešai pareiškė neigimą 
tremtinių demonstrav i m n 
ir tai pakartojo Spaudos 
Klubo vakare: "Pakartoju 
savo seniau pareikštą viltį, 
kad, nežiūrint mūsų politi
nių ir socialinių pažiūrų į 
valdžią, ar į paskirus asme
nis, Amerika neprivalo už
miršti mandagumo taisyk
lių”.

Taigi, galime tikėtis su
laukti daugiau bolševikų vi
zitų. Galim greitai sulaukti, 
kad Eisenhoweris Baltuo
siuose Rūmuose priims ir 
patį Chruščiovą. Demons
trantai prieš ji, galima ti
kėti, bus atitinkamai sudo
roti.

(Nukelta į 2 psl.)

čiatikių bažnyčia Rytų Eu
ropoje. kad ji prisijungtų 
prie Romos Bažnyčios. Pa
skutinį kartą ekumininės 
tarybos posėdis įvyko 1870 
metais.

• Anglų mokslininkai pa
gamino baisiausį ginklą — 
bakterijas, kurių vienas 
svaras gali per keletą dienų 
išalkinti visus žmones ir 
bet kokią gyvybę žemėje. 
Tų bakterijų pagaminimas 
atsieina labai pigiai, ir net 
mažiausia valstybė, gali jas 
turėti,

• Iš Rytų Vokietijos at
bėgęs pulk. Siegfried Dom- 
brovski, vokiečių žvalgybos 
viršininko pavaduotojas, su 
savimi atsigabeno dokumen
tus, įrodančius, kad sovietai 
vakaruose turi 60,000 šnipų.

• Ženevoje Amerika ir 
Anglija pasiūlė naują pla
ną branduolinių ginklų ban
dymų uždraudimui prižiū
rėti.
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Mes tikimės, kad 
visi atsiliepsite

BALYS GAIDŽIŪNAS

Su šiandienine Dirva Jūs 
jau gavote aštuonius šieme
tinius numerius. Visus 
spausdintus savojoj ofseti
nėj spaustuvėj. Geresniam 
popieriuje, gausiai ilius
truotus lietuviškojo gyveni
mo nuotraukomis. Ne iš 
vienos kurios lietuvių kolo
nijos, bet iš viso pasaulio 
lietuvių veiklos.

Šie aštuoni numeriai, be 
abejojimo, jau duoda gali
mybę spręsti, kokiu keliu 
Dirva pasukusi. Iš tos me
džiagos jūs jau galite ir 
mums pasakyti savąją nuo
monę, padaryti naujus pa
siūlymus. Ir tų nuomonių 
mes nekantriai lauksime, 
kaip laukiame gerų nuo
traukų ir vertingų rašinių. 
Juk tik jais mes galime 
turtinti Dirvos turinį ir tuo 
geriau patarnauti visiems 
skaitytojams.

Mes esame labai dėkingi 
tiems, kurie po pirmojo nu
merio, atspausto savojoj 
ofsetinėj spaustuvėj, tuoj 
pasiskubino savąją nuomo
nę pasakyti. Dalis tų nuo
monių jau buvo Dirvoje 
skelbta. Dalis, kuriose bu
vo reiškiamas vien pasiten
kinimas, pasiliko mūsų stal
čiuose. Gi iš padarytų mums 
priekaištų, kol kas buvo 
vienintelis, tai kad nedėtu
me didelių nuotraukų ir jo
mis neskriaustume rašyti
nio teksto. Ir manau, kad 
šio priekaišto kėlėjai jo ne
begali kartoti. Pusiausvyra 
tarp rašytinės ir vaizdinės 
medžiagos stropiai prižiū
rima. Ir manome, kad ją 
visą laiką pajėgsime pana
šiame lygyje išlaikyti. Bet 
nuotraukų ateityje tikimės 
daugiau susilaukti iš pačių 
judriųjų ir tolimųjų lietu
vių kolonijų. Savo pageida
vimus jau esame ten perda
vę, ir mūsų bendradarbiai, 
be abejojimo, dažniau ir 
greičiau atsilieps. O tai dar 
labiau pagyvins dabartinės 
Dirvos puslapius.

Mes galime džiaugtis, kad 
kai kurių, mums pavydin
čių, pesimistinės nuomonės 
nepasitvirtino. Mums buvo 
pranašaujama, kad darome 
labai rizikingą žingsnį, kad 
ofsetinė spauda labai sun
ki, daug ilgesnė, ir mes pa
tys nepajėgsime laikraščio 
išleisti. Kiek mus pasiekė 
žinios, buvo ir lažybų, mū
sų užimtai spaudos linijai 
nenaudingų. Ir dabar, kiek 
girdėti, laimėjo mūsų drau
gai, kurie ir tų lažybų tru
pinius žada pačiai Dirvai 
atsiųsti.

Kaip ten bebūtų, Jūs Dir
vą gaunate senu tikslumu, 
be jokių vėlavimų, daug 
gražesnę. Kai kas pagiria ir 
kiek sumažintą formatą,

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES. Amerikos Lie
tuvių Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3, 
Ohio.
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HEnderšon 1-6344.

Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Vyr. redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.

Antros klasės siuntos pri
vilegija suteikta Clevelande, 
Ohio.

Prenumerata metams, iš 
anksto mokant $8.00. įsteig
tas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

kai kas jį papeikia, nes bu
vo pripratę prie senojo. For
matas jau ilgam laikui liks 
toks, koks dabar yra. Mūsų 
pirktoji ofsetinė spausdini
mo mašina didesnio jau ne
gali spausdinti. Mažesnį ga
li, bet mes įsitikinę, kad da
bartinis parankus. Skaity
tojai pripras ir bus paten
kinti.

Kaip jau anksčiau esu 
rašęs, kol mes priprasime 
prie visiškai mums patiems 
naujo darbo, mums dar teks 
ilgesnes darbo valandas 
dirbti. Bet mes to nebijome, 
nes gerai žinome, kad vis
kas pamažu susitvarko, ma
šinos pradeda būti paklus
nesnės, darbo vaisiai geres
ni. Ir mes patys neabejoja
me, kad per aštuonius nu
merius jau ir Jūs tai būsite 
pastebėję.

Ofsetinės sp a u st u v ė s 
įrengimai brangūs. Pirkome 
gerus, kad ilgesniam laikui 
tarnautų. Nors Dirvą jau ir 
pilnai spausdiname savojoj 
spaustuvėj, bet mums dar 
nemaža ko reikia. Praktika 
jau parodė, kad norint grei
čiau ir geriau darbą atlikti, 
gauti darbų iš šalies ir tuo 
Dirvos leidimą palengvinti, 
dar teks gerą sumą pinigų 
išleisti. O tų pinigų, kaip ir 
pas visus naujakurius . . .

Bet mes nesam ir šiuo po
žiūriu pesimistai. Jei pada
rėm tiek, tai jau ir iki galo 
viską ištesėsim. Ištešėsim 
taip pat Jūsų remiami ir 
talkinami, kaip ligi šiol mus 
rėmėt ir talkinot. Ir kaip 
jau žinot, naujų Vilties 
Draugijos namų ir Dirvos 
ofsetinės spaustuvės atida
rymas įvyks kovo mėn. 14 
d. Atidarymo programa bus 
vėliau paskelbta, bet jos 
pagrindiniai punktai jau ir 
dabar žinomi. Jie bus: namų 
ir spaustuvės'apžiūrėjimas, 
atidarymo akto paskelbimas 
ir jo pasirašymas, vaišės, 
meninė programa ir rėmė
jams dovanų skirstymas.

Visi skaitytojai dėl Vil
ties Draugijos namų ir Dir
vos ofsetinės spaustuvės 
atidarymo gaus atskirus 
pranešimus ir pakvietimus. 
Ir mes pilnai tikime, kad į 
tuos mūsų prašymus bus 
širdingai atsiliepta, o galin
tieji patys į atidarymą at
vyks dalyvauti.

*
Pirmieji, kurie neraginti 

atspėjo mūsų norus, buvo: 
.T. Lietuvninkas, iš Baltimo- 
rės. atsiimtas $30.on jp V. 
Kasniūnas iš Fhicagos, at
siuntęs $5.0°. Tai jautrieji 
mūsų rėmėjai kurie jr kitus 
kviečia pasekti jų pavyz
džiu.

Mes turime keletą Lietu
vos laisvinimo veiksnių, ku
rie, šalia Lietuvos diploma
tinių atstovų likučių užsie
niuose, eilę metų nenuilsta
mai pasišventę dirba, sek
dami mūsų krašto tikrąją 
padėtį, informuodami spau
dą, laisvųjų kraštų vyriau
sybes, politikus ir svetimų 
valstybių plačiąją visuome
nę, nušviesdami mūsų, o 
kartu ir viso laisvojo pasau
lio. žiaurųjį priešą — komu
nizmą.

Viena iš tokių institucijų 
yra LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS TALKA, 
kuriai nesenai pasisekė apie 
Lietuvą propagandos su
teikti net ir Tolimųjų Rytų 
spaudai. Ji nuolat budi Lie
tuvos reikalų sargyboje, ne
praleisdama nė mažiausios 
progos dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo kovoj vienokiu 
ar kitokiu šiuo metu įmano
mu ginklu, o taip pat kvie
čia toj kovoj aktyviai da
lyvauti kiekvieną seną ir 
jauną lietuvį, nes tik visi 
drauge galime daugiau pa
siekti. O dalyvavimo būdų 
yra daug ir įvairių.

Vienas iš jų ir bene pats 
lengviausias, tačiau ir svar
biausias yra materialinė pa
rama, be kurios neįmanoma 
nei svetimon spaudon prasi
veržti, kad užkirtus kelią 
taip plačiai prasidėjusiam 
kultūriniam bendradarbia
vimui su bolševizmu, nei 
svetimom kalbom leidinių 
apie Lietuvą išleisti, kur 
LNT turi jau gana gražią 
pradžią ta kryptim padariu
si. Nors LNT ir LNF nariai 
dirba be atlyginimo, savo 

REIKALINGA 500 NAUJU
SKAITYTOJŲ,

O GAVOME TIK 82!
Tai tokie mūsų vykdomo vajaus skaičiai. Jie nelinks

mi, bet juos galime labai nesunkiai pataisyti. Laiko dar 
iki kovo 14 d., yra pusantro mėnesio. Tik reikia susiimti.

Apačioje šio pranešimo Jūs rasite dvi atkarpas. Pirmą
ją naudokite tada, jei Jūs pasiryžę kam užsakyti Dirvą 
ir už tai, su $2.00 nuolaida.metams sumokėti tik $6.00.

Antrąją atkarpą naudokit, mums rekomenduodami 
save labai gerai pažįstamą asmenį, kuris dar Dirvos ne
skaito, bet ją skaityti galėtų.. Parinkit tokį, kuris nė jūsų, 
nė mūsų neapviltų. Mes jam Dirvą kelias savaites siųsim 
nemokamai. Ir jis įsitikins, kad geresnio laikraščio nėra. 
Tik neatidėliokit. Atkarpą užniki vkit dar šiandien ir ją 
mums pasiuskit. Laukiame.

Prašau Dirvą 1959 metams siųsti.

Pavardė, vardas ................................................................

Adresas ............... ...............................................................

Dirvą užsakė .....................................................................

(Duoti pilną užsakytojo adresą)

Drauge siunčiu $.................mokestį.

Rekomenduoju Dirvą siųsti 
mano geram pažįstamam:

(Duoti pilną adresą)

Rekomenduotojo adresas

DABAR GERIAUSIAI 
APSIMOKA

siųsti į anapus angliškas medžiagas: joms kainos 
nepakeltos ir jos ten labiau vertinamos, kaip kas 
kitia. Trims kostiumams medžiaga tik $50.00, už 
tris pamušalus pridėti $9.00, įskaitant muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas.

Užsakymus priima, pagal pasirinktus pavyz- 
džius, lietuvių kontora

” L E V U O ”
2608 WEST 69 ST., CHICAGO 29, ILL. WA 5-8715

Taip pat siunčiami visokie atnešti siuntiniai, 
mašinos, akordeonai, o maistas pigiausiai iš Europos 
sandėlių, pinigai $1.00 = 10.00 rubl. Sutvarkoma 
knygvedyba, mokesčių, pilietybės ir kiti raštinės 
reikalai.

poilsio laiką aukodami, bet 
gi tokiems darbams susida
ro. ir gana didelių techniškų 
išlaidų.

Kad šis darbas būtų sėk
mingai tęsiamas, naujus 
metus pradėdami, nesitrau
kim nelaimėję iš kovos lau
ko, o dar didesniu ryžtu jun- 
k-imės į kovojančių gretas, 
dar dosniau paremkim LIE
TUVOS NEPRIKLA U S O- 
MYBĖS FONDĄ, nes nė 
vienas jūsų paaukotas cen
tas nebus panaudotas vaka
rienėms, dienpinigiams ar 
betiksliams aukso meda
liams.

Viskas Lietuvos laisvini
mo reikalams!

Ir šiuo atveju...
(Atkelta iš 1 psl.)

Valstybės Sekret orius 
Dulles, taip pat sausio 14 
d., Senato. Užsienių Santy
kių komisijos posėdyje pa
reiškė, tarp kita ko:

„Mes turim su Sovietų Są
junga sutartį kultūriniams 
ir moksliniams pasikeiti
mams, ir ji veikia patenki
nančiai. Taip pat svarbios 
reikšmės yra įtakingų pi
liečių i ir iš Rusijos lanky
masis.

„Prezidentas Eisenhower 
savo, laišku .Bulganinui 19.8 
m. vasario-16 d. įrodinėjo 
reikalingumą tokį pasikei
timą įvesti.,

„Pasekant šią iniciatyvą, 
tokiu naudingų vizitų jau 
turėjom iš abiejų pusių, ir 
džiaugiamės, kad Mikoja- 
nas dabar vieši pas mus, 
stengdamasis susipažinti su 
mūsų kraštu.

„Mes labai norėtume ma
tyti gausesnį studentų pa-

LAIŠKAI
KAIP LIETUVIŲ KALBA 

REIKĖTŲ RAŠYTI 
SVETIMAS PAVARDĖS
Sausio 2 d. Dirvoj p. B. 

Raila, recenzuodamas p. Ba- 
čiūno neseniai išleistą kny- 
.gą apie ponų Bačiūnų kelio
nę į Australiją per Ramųjį 
okeaną, pareiškia viltį Juo
zo Bachuno pavardę sulie
tuvinti į Bačiūną. Kiek pa
stebėjau, lietuviai ir dabar 
dažniausiai tą pavardę ra
šo lietuviškai, t. y. Bačiū- 
nas, tik amerikiečiams, kad 
jie tartų teisingai, rašoma 
Bachunas. Bet čia norėčiau 
pastebėti, kad p. B. Raila, 
minėdamas p. Bačiūno pa
vardę, lietuvina ir prancūzų 
dailininko. Gaugin (Gogeno) 
pavardę. Jis rašo „Gaugino 
paveikslas”, daili n i n k a s 
Gauginas”.

Dėl svetimų pavardžių 
reikėtų vieną kartą nusista
tyti, kaip jas turim rašyti. 
Atsimenu, ir Neprikl. lai
kais svetimas pavardes lie- 
tuvinom.. Todėl studentas 
lietuvis, ruošdamas savo 
tezę apie Gaugin’ą tardavo 
tą pavardę visai lietuviškai 
(ne Gogin, bet Gauginas). 
Be abejo, jo kolegos pran
cūzai negalėjo suprasti, apie 

sikeitimą. Mes tikime, kad 
tokiais keliais gali būti su
mažintos klaidingos pažiū
ros ir perdėti išsišokimai, 
ir tai išeis taikos labili ’.

Remiantis šiais aukštų 
valstybės vadų žodžiais, 
prisimena vieno žurnalo re
daktoriaus pranašav imas 
prieš penkerius metus, jau 
Eisenhoweriui prezidentau
jant: Amerikos vyriausybė 
nesiims žygių pastūmėti 
Sovietų vyriausybę sugriū
ti, priešingai, bus dedamos 
pastangos ją gelbėti ir stip
rinti.

Tas atidengia, kokia dide
lė komunistų ir Sovietų 
agentų įtaka yra aukštoje 
Amerikos valdžioje ir ame
rikiečių, net milijonierių, 
pasiryžimas lenktis tiems, 
kurie viešai ir atvirai ap- 
brėžia. kad jie „Ameriką 
palaidos”. 

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

DODDS-ROSS & 
Associates

GfiNERAL INSURANCE AGENCY

8119 St. Clair Avenue EX 1-0682

ką jis kalba. Tardami lie
tuviškai žinomų dailininkų 
ar rašytojų pavardes, lietu
viai dažnai negalėdavo jų 
rasti enciklopedijose, nes 
nemokėdavo jų teisingai iš
tarti.

Todėl ar ne geriau būtų 
svetimas pavardes rašyti 
originalia kalba, o skliaus
teliuose pažymėti, kaip rei
kia tarti, pvz., Shakespeare 
(Šekspyras), Manneti (Ma
ne) Mannet (Mane), bet po- 
kiu būdu ne Manetas ir Ma- 
netas, kaip dažnai sutin
kam mūsų spaudoje.

L i etų vilkuose laikraš
čiuose buvo rašoma, kad 
mūsų kalbininkai tremtyje 
žada leisiti liet, kalbos žo
dyną. Būtų labai naudinga, 
kad jie galų gale pasisaky
tų ir šiuo klausimu, nes 
kartais, tikrai, labai juo
kingai skamba tos svetimos 
pavardės sulietuvintos, kai 
niekam net neateina į galvą, 
apie ką kalbamą.

Yra pavardžių, prie ku
rių labai lengvai prideda
mos lietuviškos galūnės, 
kaip Stalinas, Leninas, JRu- 
binšteinas. Bet yra pavar
džių, kaip Pinay, Paincare, 
Le Sage, kurios sulietuvina
mos nesiduoda. Mes Lietu
voje mokėjome net operą 
Manon Lescaut (Lesko.) pa
vadinti Manone Leskaukai- 
tė. Ar tai buvo reikalinga 
ir tikslinga, norėčiau išgirs
ti iš specialistų kalbininkų.

Vincenta Lozoraitienė,
Roma

JUOZUI ŽILVINUI
Pagal Lohengriną: „Nie

kad Tavęs neklausiu ir ne- 
siteirausiu, katros esi šalies 
ir kaip Tu vadinies”, bet 
sveiks atsiradęs 
ir žiūrėk — laikykis ir ne- 
prapulk iš DIRVOS, būsi 
vienas iš skaitomiausių!

Ta proga, apie Zobarską. 
Jo „Lithuanian Folk Talės” 
jau yra ir Lietuvą pasiekę, 
ir iš ten kultūrininkai atsi
liepia. jog didžiuojamasi jo 
nuopelnu, kad toks dalykas 
yra išleistas anglų kalba.

Antra — apie Vytautą 
Valaitį. Jeigu NEW YORK 
TIMES įdėjo jo premijuotą 
nuotrauką, tai kodėl DIRVA 
mums jos dar neparodė? 
Būtinai parodykit!

K. D., New York
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Bostono lietuviai paminėjo 
Didįjį Varpininką

Naujosios Anglijos did
miesčio lietuviai neatsisako 
klausyti pagyrimų, o kar
tais ir patys prasitaria, kad 
jie yra daugelio gerų pa
triotinių darbų pradininkai. 
Atseit, lietuviška sala, ku
rioj bręsta mintis ir gimsta 
geri sumanymai.

Dr. Vinco Kudirkos 100 
metų gimimo sukakties mi
nėjimai buvo neeilinė proga 
JAV lietuviams susitelkti ir 
pasireikšti, žmogus, kuris 
išsižadėjo visų asmeninių 
patogumų, ir visas jėgas pa
skyrė Lietuvai, atrodo, bu
vo vertas mūsų dėmesio ir 
mūsų pagarbos krislo. Kai 
kurios kolonijos didįjį Var
pininką tikrai gražiai pa
minėjo. štai, Chicaga, rizi
kuodama stambiom dolerių 
sumom, pasikvietė Bostonų 
Dramos Sambūrį K. Inčiu- 
ros — A. Gustaičio Vincui 
Kudirkai vaidinti. Berods, 
neapsiriko ir nuostolių ne
turėjo.

Tą pačią progą susitelkti 
prie Dr. Vinco Kudirkos 
darbų turėjo ir Bostono lie

Aktorius Henrikas Kačinskas. Kudirką, meistriškai 
vaidinęs Lietuvoj, Vokietijoj ir dabar Amerikoje.

tuviai. Bet su kartumu go-t 
mūryje tenka tarti, kad šioj 
progoj daugumas jų neda
lyvavo. Pradžioj labai sun
kiai lipdėsi komitetas Dr. 
V. Kudirkai pagerbti. Ko
mitetas susilipdė, bet minė
jimo vis nesimatė. Tada 
iniciatyvos ėmėsi Liet. En
ciklopedijos leidėjas J. Ka- 
pačius, vyras apsikrovęs 
sunkiais darbais aukščiau 
galvos. Jis tuoj buvo išrink
tas komiteto pirmininku ir 
griebėsi visų darbų, kurie 
dar buvo nepradėti. Sušau
kė laikraštininkų pasitari
mą, suorganizavo praneši
mus per radijo valandas, 
pats atspausdino plakatus, 
vienu žodžiu dirbo juodą 
ir baltą minėjimui rengti 
darbą. Jis išbandė savo jė
gas ir kaip dekoracijų ga
mintojas, nes senąsias Dra
mos Sambūrio vadovas Ant. 
Gustaitis paliko Chicagai.

Kaip senųjų, taip ir nau
jųjų dekoracijų autorius 
yra dail. Vikt. Andriušis, 
rafinuoto skonio estetas ir 
dekoracinio meno žinovas. 

Tai jis nenori, kad ta pro
ga jo pavardė būtų minima. 
Dail. Vikt. Andriušį galima 
suprasti — jis negauna nei 
pakankamai lėšų, nei me
džiagų, jis neturi nei tinka
mų patalpų, kur dekoraci
jos galėtų būti sukurtos to
kios, kokių autorius norė
tų. Tenka tenkintis dekora
tyviniu tašku, dekoratyvine 
detale, prie kurios dailinin
ko pavardė nelimpa. Bet 
dail. Vikt. Andriušis naujo
mis Kudirkos dekoracijo
mis įrodė, kad scenoj ir de
talė gali būti meniška, su
daranti vaidinimo nuotaiką, 
neatitrukusi nuo veikalo 
epochos ir dvasios. Bene še
šias savaites visą atliekamą 
laiką dekoracijų paruošimui 
skyrė J. Kapočius ir Vikt. 
Andriušis, L. E. patalpose 
dirbdami iki pusiaunakčių. 
Kadangi dail. Vikt. Andriu
šis autorystei išsižadėjo, tai 
Bostone visi žino, kad deko
racijas gamino naujas deko
ratorius — J. Kapočius, ži
noma, taip sakoma šypsenai 
sukelti, bet naujų dekoraci
jų pagaminimas tam vie
nam Dr. V. Kudirkos minė
jimui — darbas didelis, sun
kus ir patogumus mėgstan
čiam piliečiui gali sukelti 
tik pečių-, trūkčiojimą. Bet 
dviejų vyrų darbo auka bu
vo neišvengiama, nesgi Bos
tonas negalėjo likti be pla
tesnio pobūdžio Dr. V. Ku
dirkos pagerbimo.

Minėjimas įvyko sausio 
18 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono aukštesniosios mo
kyklos didžiojoj auditorijoj, 
kur telpa 1200 žiūrovų, kur 
beveik visada rengiami di
desni lietuvių susirinkimai 
ir kultūriniai pasirodymai. 
Didžiojo mūsų tautos žadin
tojo ir Lietuvos Himno au- 
toriaus 100 metu sukakties 
minėjimą pradėjo komiteto 
pirm. J. Kapočius. Prof. Jo
nas Puzinas trumpame 
(kalbėjo tik 15 min.),bet la
bai rūpestingai paruoštame 
žodyje aptarė Dr. V. Kudir
kos asmenį ir jo atliktus 

(Nukelta į 6 psl.)
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Cecil B. De Mille (centre), gyvųjų tarpą apleidęs garsus filmų statytojas ir reži- 
sorius, savo raštinėje Pietų Kalifornijos Universiteto studentų filmų garbės frater- 
no (DKA) atstovų priimamas garbės nariu. Kairėje (antras nuo C. B. De Mille) stovi 
Povilas Jasiukonis.

Cecil B. De Mille
didysis pasakorius

POVILAS JASIUKONISCecil B. De Mille, pats di
džiausias kūrėjas ir teatra
las filmų pramonėje, jau 
nebe mūsų tarpe. Jis mirė 
nuo širdies smūgio, kuris 
jį ištiko sausio 21 dieną. 
Paskutinėmis gyvenimo va
landomis jis dar diktavo 
tekstą savo sekančiam 
mui apie skautybę.

Jis būtų sulaukęs 78 
tus amžiaus rugpiučio 
nesi. Jis yra vienas iš
mųjų filmų pionierių, kurie 
išugdė filmų pramonę iki 
šių dienų lygio. Jo priešpa
skutinis filmas Dešimt Die
vo įsakymų bus rodomas 
dar 50 metų nuo dabar. Jo 
paskutinis filmas buvo ”The 
Buckeneer”, kurį jis ne tik 
pastatė, bet ir režisavo. Bu
vo aktyvus žmogus, ir jo 
keturios sekretorės visad 
buvo užimtos.

Praeitų metų vasario 4 
dieną man teko garbė su juo 
susitikti Paramount filmų 
studijose. Tuo laiku mes jį 
radome prie telefono, kal
bantis su savo atstovu In
dijoje, kuris — C. B. mums

vėliau paaiškino — turėjo 
sunkumų su filmo Dešimt 
Dievo įsakymų dalies deko
racijų įvežimu į Indiją. Val
džia reikalavo apmokėti 
aukštą muitą. Dekoracijos 
buvo" naudojamos to filmo 
premjeros parodose įvai
riuose pasaulio kraštuose.

Mes buvome Pietų Kali
fornijos Universiteto stu
dentų filmų garbės frater- 
no (DKA) atstovai, nuvy
kę C. B. De Mille pakviesti 
to fraterno garbės nariu. 
Po ceremonijų turėjome 
progos su juo laisviau pa
sikalbėti.

Jis gerai žinojo šventą 
Raštą, su kuriuo jį supažin
dino jo tėvas, kas vakarą 
skaitvdamas po ištrauką iš 
Senojo ir Naujojo Testa
mento C. B. paminėjo: ”Tie 
pasakojimai man buvo tik
rovė, žmonės juose buvo 
tikri”. Grįždamas prie fil
mo Dešimt Dievo įsakymų, 
jis pratarė; ”Mozės gyveni

mas yra pats dramatiškiau
sias visų laikų siužetas, 
nors iš jo ir išimtum religi
nį aspektą”. Paklaustas, 
kuo jis save skaito — ra
šytoju, statytoju ar režiso- 
rium, jis tvirtai atsakė: ”1 
am a story-teller” — pasa
korius. ”Filmą”, sako, ”pir- 
moje eilėje padaro geras 
siužetas, kuris ir yra svar
biausias filmo elementas. 
Nepatyrę filmo gamintojai 
lengvai gali sugadinti gerą 
siužetą, bet blogo siužeto ir 
gabiausi statytojai nepa
vers į gerą filmą”. Paklaus
tas, ką jis galvoja apie me
no kritikus, atsakė: ”Meno 
kritikai nieko nežino apie 
filmo mena ..

A t s i s v eikindamas, jis 
kiekvienam mūsų padavė 
ranką ir paklausė, ko mes 
siekiame filmų pasaulyje. 
Užklausė ir mane. Paminė
jau filminę redakciją ir vė
liau režisūrą. Jis palinkėjo 
daug laimės sakydamas: 
”Filmui reikia gerų redak
torių režisūra reikalauja 

(Nukelta į 6 psl.)

DONATO RODOS IŠKALBINGAS PASIŠAIPYMAS, 
ATSKLEIDŽIĄS BŪDINGAS LIETUVOS ŽMONIŲ NUO
TAIKAS APIE UŽSIENIUS, PERSPAUSDINAMAS Iš 
VILNIUJE LEIDŽIAMO ŠVYTURIO, 1958 M. 22 NR.

Pagaliau važiuosiu į užsienį! Dabar niekas nekankins 
manęs nusistebėjimą keliančiais klausimais: ”Ką Pary
žiuje dar nebuvai?”, ’Tr Stockholmo dar nematei?”, ’Tr 
Roma nesigrožėjai?”

Užteks nuo šiol būti tokioje kvailoje padėtyje ir at
sakinėti į tokius dilginančius klausimus! Pamatysiu ir 
Stockholmą, ir Paryžių, ir kai ką daugiau. Pirmas užpil
džiau anketas, pirmas pristačiau ”fotkes”, pirmas figū
ruoju turistų sąraše!

Greit aš pats uždavinėsiu nusistebėjimą keliančius 
klausimus. O grįžęs parašysiu straipsnį — kelionės įspū- 
džius. Ne,ne straipsnį — visą knygą išleisiu! Tegu žmo
nės sužinos, kur ir kaip važinėjau! Ir kelionės išlaidas 
susigrąžinsiu ... tai svarbiausia ...

— Ar girdėjote? — klausiu aš dabar visų apie savų 
kelionę. Daugelis net išsižioja.

Na, tegu sau pavydi. O man reikia ruoštis.
* * *

Pirmą kartą važiuosiu į užsienį, todėl trūksta žinių, 
besiruošiant į tekią kelionę. Kaip apsirengti? Ką pasi
imti? Kaip elgtis?

Kelnės jau tvarkoje — sutrumpintos iki minimumo. 
Švarkas taip pat atitinkamai užpakaly perskeltas. Ant 
sutrumpinto lietpalčio prisiuvau antpečius. Bet ar tai vis
kas? Daug ko aš nežinau, (o, koks mūsų atsilikimas b)., 
Laimė, kad į pagalbą atėjo kai kurie mano kaimynai ir 
draugai. Niekad nebuvau susilaukęs tiek patarimų, kaip 
dabar.

Patarė man vežtis mažiausiai tris kostiumus. Vienas 
kostiumas turi būti visiškai juodas, nes be jo nepateksi 
į' teatrus ir priėmimus. Toks nemalonumas, sako, ištikęs 
vieną rašytoją: išvykęs į užsienį, neturėjo juodo kostiu
mo ir niekus nebuvo priimtas. Aš tai jau nebūsiu toks 
neišmanėlis! Juodą kostiumą pirkau komiso krautuvėje. 
Amerikoniškas!

Iki šiol dar neturėjau auksinio žiedo. Radau jį tur-; 
guje pas vieną spekuliantę. Ir kaip ji, ragana, apsuko 
mane! Sumokėjau 450 rublių, o grįždamas iš turgaus at
sitiktinai vienoje krautuvėje pamačiau lygiai tokius pat 
žiedus, kurių visa dėžė (du tuzinai) kaštavo tik 18 rų^jių,

Tris dienas ieškojau užsieninio fotoaparato ir, pagal
vokit, niekur neradau. O kaip važiuoti be jo? Sako, už
sieny nesutiksi nė vieno turisto be užsieninio fotoaparato. 
Kokia gėda bus visai respublikai, kai aš važiuosiu be to
kio aparato? Ne, šito nebus!

O, Viešpatie, karpa,mano karpa ant nosies! Ji dar 
iki šiol neišrauta. Gerai, kad pastebėjo vienas kaimynas. 
Praeitais metais jis buvo užsienyje ir sako, kad nematė 
nė vieno užsieniečio su karpa ant nosies. Karpą rausiu 
rytoj. Priešingu atveju — kompromitacija viso užsienio 
akivaizdoje!

Ir dar: reikia įsigyti šviesiai spalvotą kaklaryšį, aki
nius su storais rėmais, didelį geltoną portfelį, naujo faso* 
no skrybėlę, kojines su gumele .. .-Ai, ai!...

* * *
Koks išsiblaškymas! Iki šiol buvau susirūpinęs vien 

savo išorine išvaizda. O kaip su vidine išvaizda — elge-. 
siu, kultūra, estetiniais jausmais? .

Viena mano pažįstama,kuri užpernai važiavo į už-, 
sienį, draugiškai pastebėjo, kad aš nemoku estetiškai nu
sišnypšti į nosinę. Girdi, aš sukeliu kažkokį duslų šniokš-- 
timą (fe, negražu!), o turi pasigirsti skardus trimitėlis 
(ak, puiku!).

Nusišnypšti tai aš greit išmokau (pavyksta taip su
trimituoti, jog langų stiklai sukamba). Bet štai man pri
minė, kad blogai moku užsienio kalbas. Čia tai jau ne 
nusišnypštimas — per mėnesį neišmoksi. Vokiškai dar 
šiaip taip grabalioju, bet angliškai! Susitiksi kokį nors 
amerikoną ar anglą, o tu — nei be, nei me. Kokia gėda! 
Kodėl Kultūros ministerija neorganizuoja anglų kalbos 
ratelių? Sako, Prancūzijoje ne tik inteligentai, bet ir kiek
vienas kiemsargis prancūziškai kalba!!!

Ėjau į knygyną nusipirkti anglų kalbos vadovėlio, 
tačiau štai vienas sutiktas prietelius, kuris jau du kartus 

buvo išsigudrinęs nuvykti į užsienį, pasakė, kad, turint 
dolerių, galima ir be anglų kalbos apsieiti. Su doleriais 
rankose, girdi, užsienyje galima ir ant pirštų susikalbėti. 
Todėl šokau ieškoti dolerių — keisti į juos rublius. Bet 
kur dabar tuos dolerius surasi! Tad kaip dabar, nemokė
damas anglų kalbos ir neturėdamas dolerių, į užsienį va
žiuosiu? Dar ieškosiu. Blogiausiu atveju vešiu daugiau 
ikros, konjako, Maskvos odekolono. Ten viską iškelsiu į 
dolerius. Taip patarė.

Teko išgirsti šimtus patarimų, kaip užsienyje reikia 
valgyti. Vieni aiškino, kada ir kokius patiekalus valgant 
negalima (arba galima) capsėti, kiti nurodė, kuria ranka 
reikia imti duoną, kuria pyragaičius. Bet su tais patari
mais tikras chaosas: vieni sakė vienaip, kiti — kitaip. 
Kaip iš tikrųjų reikės užsieny valgyti — visiškai neaišku.. 

Didžiai susjdomėjau užsienio klozetais, nes, kaip 
patarė viena turistė, reikia gerai įsižiūrėti į jų užraktų 
sistemą: vieno užsienio viešbučio klozete jai taip paslap
tingai užsitrenkė durys, jog ji išsėdėjo jame tris siaubin
gas valandas, kol atėjęs šveicorius už dolerį ją atrakino. 
Kodėl pas mus nedaro tokių klozetų? "Kodėl nuvažiavus 
reikia raudonuoti prieš visą pasaulį?” — klausė minėta 
turistė. Teisingai!

— O kaip tamstelė atrodysite užsienio restorane ar 
kavinėje, kai jums prireiks pašokti su dama? — netikė
tai ir reikšmingai anądien paklausė mane vienas užsienio 
žinovas, nenuilstamas kai kurių į užsienį išvykstančiųjų 
turistų patarėjas.

Iš tikrųjų! Kaip gi atrodysiu, nemokėdamas šokti 
rok-en-rolą arba bugi-vugi? Reikia būtinai nors vieną, 
šokį išmokti, bent bugi-vugi!

* * *
Valio! Nuo šios dienos aš jau visiškai pasiruošęs 

važiuoti į užsienį! Daug buvo vargo, dar daugiau išlaidų, 
bet ką tai reiškia! Pamatysiu pasaulį, o už kelionių įspū
džių straipsnį (ne, už ištisą knygą!) gausiu pakankamai 
honoraro visoms išlaidoms padengti. Gal ir savo žmonai 
dar žieminį paltą iškombinuosiu ...

Dabar priimu įvairius užsakymus: vienas prašo nu
pirkti kramtomosios gumos, kitas — pūkuotą beretę, tre
čias — automatišką žiebtuvėlį ir t.t. ir pan. Visas blok
notas išrašytas įvairiausiais prašymais. Pasistengsiu!

Po velnių! Kiaulystė! Kompromitacija! Ekskursija 
išvažiavo be manęs!... Argi aš nepribrendęs važiuoti į 
Paryžių ar Romą?
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Negi ieškome iš svetimos 
uodegos nukritusių plunksnų

Gyvenant toli nuo savo 
gimtojo krašto, silpnėja su 
juo mūsų dvasiniai ryšiai, 
mažiau mūsų tautiečiai jau
čiasi esą lietuviais. Visokie 
minėjimai darosi tik šven
tadienio pramoga. ”Gal Lie
tuva ir turi garbingą praei
ti, bet ji maža, neturtinga, 
ten šiaudinės lūšnelės ... — 
taip šiandien pasako ne re
tas jaunuolis, taip apie ją 
šneka ir ne vienas senasis 
ateivis. Savieji pradeda jos 
nebranginti...

Bet svetimieji visais lai
kais iš Lietuvos vis ko nors 
tykojo. Per amžius į ją bro
vėsi artimieji ir tolesni kai
mynai. Kiekvienas jų norė
jo ją sau pasilaikyti: ji vi
sada buvo aruodu, iš kurio 
jie galėjo pasiplėšti. Kelių 
Šimtmečių bėgyje, kas tik 
ėjo | Lietuvą, rado visokių 
gėrybių, viską griebė ir ve
žė į savo kraštus — į rytus 
ir vakarus. Bet nė vieni nė 
kiti nieko neatvežė.

Net turtingi Marienbur
go riteriai vykdavo į Lietu
vą pasiplėšti. Iš čia jie ga
bendavosi maisto, kailių ir 
gintaro. Lietuva maitino 
švedų kariuomenę ir viso
kius sukilėlius. Ji turėjo pa
kelti Napoleono armiją, žy
giuojančią į Rusiją ir iš ten 
grįžtančią, kuri ėmė grū
dus ir gyvulius maistui ir 
arkliu^ kariuomenei. Paskui 
vokiečių okupacija per I-jį 
didįjį karą — ir šie viską 
glemžė. Nepriklausomybės 
pradžioje bolševikų antplū
dis, bermontininkai, lenkai 
ir visokie banditai taip pat 
mito ir išsilaikė iš lietuviš
kų išteklių. 1940 m. įsibro
vė sovietai, pamatę maistu 
ir kitokiomis prekėmis už
verstas Lietuvos krautu
ves, stebėjosi ir netikėjo sa
vo akimis. Po jų vėl vokie
čiai per 4 metus vežėsi lie
tuviškos žemės vaisius sau 
ir savo kariuomenei.

Antrajam didž. karui bai
giantis, Lietuva vėl raudo
nųjų driskių rankose, šį 
kartą, kad iš krašto išgau
tų kiek galima daugiau sau 
naudos, nusavina žemę ir 
s u b endrina ūkininkavimą. 
Bet Lietuva viską atlaikė ir 
nemirė badu. Dar gelbėjo 
maistu plūstantiems iš ry
tinės Vokietijos badmi- 
riams.

Rytų ir Vakarų politika 
niekad, kaip taikinio, neiš
leidžia iš akių Pabaltijo ša
lių. Dėl jų varžėsi ir var
žysis visi didieji jų kaimy
nai, nes jos visuomet buvo 
geras maisto aruodas ir pa- 
siplėšimo sandėlis. Tik mes 
patys nuolat Lietuva bodi
mės: ji, girdi, neturinti 
aukštų rūmų, tarptautinių 
garsenybių, mažareikšmė... 
Betgi tegu būtų buvę leista 
jai sau gyventi nors 50 me
tų, būtų gal sulaukusi to
kios gerovės, kad jau gal 
būtų pavijusi ir vadinamus 
"vakarus”, kurie laisvai ir 
netrukdomai gyveno šimt
mečius.

Ir tuo tarpu, kai priešai 
.medžiagiškai naudojasi mū
sų krašto ištekliais, o sve
timieji gėrisi ir žavisi mūsų 
dvasine kūryba (tautosaka, 
daile, kalbą ir dainomis), 
daugelis mūsų pačių, kaip 
ta pasakėčios kvaila žąsis, 
kuriai savos plunksnos ne
patiko. ieškome iš svetimos 
uodegos nukritusių svetimų 
plunksnų ir kaišomės jo
mis .. .

Jeigu jau kas iš mūsų už
merkia akis prieš lietuviš
kos žemės ir dvasios tur
tus, tai kiekvienas kuris 
yra trumpesnį arba ilgesnį 
laiką gyvenęs Lietuvoje, 
dabar vis pasigenda išskir
tinio mūsų tėvynės gamtos 
grožio: pievų žydėjimo,
miškų ošimo, paslaptingos

JONAS LIETUVININKAS

Jonas Lietuvninkas, šių 
minčių kėlėjas, tai daro ne 
tik žodžiu, bet ir labai rea
liais darbais. Pats, per dide
li vargą Į geresnį gyvenimą 
prasimušęs, nebuvęs joks 
"profesionalas” ar biznie
rius, bet daug metų pradir
bęs Bajtimorės "kriaučių 
šapose”, dabar gyvenąs iš 
kuklios pensijos ir sutaupų, 
tautinį darbą stato pirmoje 
eilėje Tautinės Sąjungos ir 
Dirvos rėmimui jis, pagal 
savo išteklius, labai daug 
skiria. Mes peržiūrėjom jo 
įnašu korteles ir ten pažy
mėta: Vilties Draugijai 
įnešta $275.00. Dabar užsa.- 
kytos penkios naujos pre
numeratos po $6T0, taigi 
vėl $30.00. Jo kasmetiniai 
Dirvos mokėjimai visad su 
žymiu priedu, kasmet po 
$5.00. O rengiantis Vilties 
namų atidarymui, jis vėl 
atsiuntė $3°.00 įnašą.

Mes pilnai tikime, kad 
turėdami daugiau J. Lie.- 
tuvninkų, mes galėtume la
bai daug būtinu larbų at
likti, daug daugiau savajai 
tautai ir Tėvynei pasitar
nauti.

piliakalnių praeities, paukš
čių įvairiabalsio čiulbėjimo, 
lenktyniuojančio su jaunimo 
dainavimu darbymečių pa
baigtuvėse ir subatvaka- 
liąis.

Tėvynės meilės jausmas 
žmogui yra įgimtas. Ne
bent koks niekšas, nenor

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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 i mus ir būsit patenkinti.

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
l LIETUVĄ

Naujas Maisto Produktų Kainaraštis 1959 metams. 
Senieji kainaraščiai panaikinami.

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

KAINARAŠTIS

GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrone 

For a Pleasant Holiday

CANADA DRY 
GINGER AEE

EX 1-8800

Kainos galioja iki atšaukimo. Velykiniai siuntiniai turi 
būti pasiųsti nevėliau kaip vasario 26 dienos.

1. cukrus 1 sv. $0.25 medus 1 sv. $1.15
ryžiai ■ 1 s v. 040 kava 1 sv. 1.95
manų kruop. 0.45 kakao 1 sv. 1.95
makaronai 0.40 arbata 1 sv. 2.85
miltai 0.25 saldainių 1.20
sviestas 0.30 riešutų 1.40
sūris 1.15 citrinų sv. 0.75
pieno milt. 1.10 apelsinų sv. 0.70
margarinas 0.90 džiov. vaisių mišinys 0.80
taukai kiaul. 0.85 figų 0.70
kumpis 1.75 slyvų dž. 0.70
kumpio dešra 1.30 razinkų 0.60
salami dešra 1.40 abrikosų 0.90
ham roll 1.15 šokoladas 2.20
kepenų paštetas 1.15 pipirai kartūs 1.40
bekonas 1.30 cinamonas 1.40
lašiniai 1.05 babkų lapai 1.25
kiaulienos 350 gr. 1.25 vanila 100 gr. 0.50
mielės 75 gr. 0.50 valg. alyva ltž sv. 1.00
kepim. soda 100 gr. 0.50 sardinkos dėžut. 0.40
gabalinis cukrus 0.30 makrilės dėžut. 0.50

ORBIS Export Import
2258 So. Sacramento Avė., Chicago 23, III Tel. BI 7-6362.

4414 So. Rockwell 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.

malus ar išsigimėlis savo 
tėviškės išsižadėtų. Niekas 
nežiūri ir neapskaičiuoja, 
ar gimtasis kraštas skur
dus, nežymus, ar jis šiau
rės ar karštojo klimato 
juostoj. Lietuva yra mums 
malonus ir linksmas kraš
tas, nes nuo amžių ten mū
sų tautos gyventa ir ten 
mūsų tėvynė.

Savo gimtinę lygiai myli 
eskimas, prerijų gyvento
jas ir Saharos dykumų kla
jūnas. Tėvynė yra kaip mo
tina, kurios niekas nė už ką 
neiškeistų, nep a r d u o t ų, 
nors ji būtų sena, negraži, 
lėta (ne "dinamiška”) ar 
ligota. Niekam nė į galvą 
neateina derėtis dėl tėvynės 
ar ją išmainyti į "geresnę”, 
nes pamotė yra dažniausiai 
ragana ir ji neatstoja tik
rosios motinos.

Ramus ir taikingas lie
tuvių būdas, jų prisirišimas 
prie savo namų ir sodybų, 
jų taurumas ir teisingumas 
kitų atžvilgiu, biaurėjima- 
sis skriauda ir vengimas ri
zikingų nuotykių bei suge
bėjimai dvasinės kūrybos 
srityje — per trumpą laiką 
Lietuvą būtų įgalinę išau
ginti ir didesnių kultūrinių 
vaisių.

Į nuosaikumą linkusia 
prigimtimi, gaspador i š k u 
protu, rūpestingumu dėl sa
vo ir savo vaikų ateities, 
taupumu, žmoniškumu, vai
šingumu, savo kultūra — 
Lietuva yra sektinas pa
vyzdys ir kitiems, netgi ne 
vienai didžiajai "vakarų” 
šaliai. Būtų nuostolis žmo
nijos pažangai, jei nebūtų 
Lietuvos. Dėlto ją reikia iš
laikyti ne tik, kaip netur
tingą ir skriaudžiamą šelp
ti ir ginti, bet ją išsaugoti, 
kaip dvasinių vertybių kū
rėją. Jei Lietuva būtų ga
lutinai surusinta, Europos 
tautų šeimyna nustotų ver
tingo nario, šių gerybių šal
tinio. Ji nežūtų, kaip žemės 
(teritorijos) gabalas, bet 
žūtų, kaip kultūros, gerų 
papročių ir dvasinio gyvas
tingumo versmė.

(Kitą savaitę tęsinys — 
Vidurio srovė turi tapti dar 

stipresne jėga).

Ir taip būna...
Amrikos Tautinė Valgyk

lų Sąjunga apskaičiuoja, 
jog šiais metais amerikie
čiai išleis maistui ir gėri
mams 78 milijardus dolerių. 
Tai 27 centai nuo kiekvieno 
uždirbto dolerio.

Pirmadienį viena Jack- 
sonville gyventoja už $6.98 
nusipirko suknelę, kurią pa
likus automobilyje nebera
do. Trečiadienį nuvykus į 
tą pačią krautuvę nustebo, 
nes ta pati suknelė kabojo 
pardavimui. Pardavėja pa
aiškino, jog viena moteris 
iškeitė į mažesnio numerio 
suknelę. Kadangi suknelė 
labai patiko, tai dar kartą 
užmokėjusi 6.98 dolerius 
parsivežė namo.

Buffalo mieste du auto
mobiliai lengvai susidūrė. 
^Savininkai užsirašė auto
mobilio leidimo numerius, 
tačiau nė vienas nepastebė
jo, kad užsirašė savo, nes 
abiejų lentelės buvo nukri
tę ant žemės.

CHICAGOS 
__ GYDYTOJAI___

Tel. ofiso PRospect 8-1711 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
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.

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 REpublic 7-5020. 

Namų VVAlbrook 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«

SVEIKAI 
GYVENK

DR. STEPONAS BIEŽIS

Medicinos aukso gadynė
1956 m. buvo pirmą kartą 

išpiauta žemutinė žmogaus 
aortos (didžiosios arteri
jos) dalis, pakeičiant ją ki
to žmogaus aortos dalimi. 
Po to sekė daugiau pana
šių operacijų. Pastaruoju 
metu pradėtos vartoti dirb
tinės, atitinkamo dydžio, il
gio ir formos, dažniausiai 
specialiai gamintos plasti
nės medžiagos arterijos, ku
rios įstatomos į sužalotųjų 
žmogaus arterijų vietas.

Šitokios operacijos yra 
gana sėkmingos. Jos turi 
gyvybinės reikšmės tais at
sitikimais, kai dėl kalkėjan
čių arterijų vidus tiek su
siaurėja ar net visai užsi
kemša, kad tikrai gresia pa
vojus netekti kojos ar ran
kos, o aortos atsitikime — 
ir pačios gyvybės. Tada lie
ka tik viena išeitis: sukal- 
kėjusios arterijos gabalą 
išpiauti ir jos vietoje' įsta
tyti dirbtinį vamzdelį. Pa
tyrimas parodė, kad tai yra 
sėkminga priemonė kraujo 
cirkuliacijai atstatyti ir 
tuo pačiu gyvybei išgelbėti.

šis dešimtmetis parodė 
didele pažangą užmarinimo 
— anestezijo.s srityje, da
rant didžiąsias operacijas, 
imančias kelias valandas 
laiko. Anksčiau, chirurgai 
atsisakydavo imtis tokių 
operacijų, nes jų dauguma 
baigdavosi tragedija. Da
bar, kai užmarinimo prie
monės ištobulintos, o ypa
tingai atsiradus specialistų 
gydvtojų užmarinto jų, va
dinamu anestezištų, kurių 
vienintelė pareiga ir rūpes
tis išlaikyti operuojamą li
gonį aukščiausiame saugu
me. Apie operacijas šian
dien jau galima pasakyti, 
kad chirurgų platūs patyri
mai, anestezistų ekspertiš- 
kumas ir viso personalo 
harmoningas sklandumas, 
ir pačias didžiąsias bei la
biausiai komplikuotas ope
racijas padaro tikrai sau
giomis ir duodančiomis ge
ras pasekmes. Net ne be pa
grindo sakoma, kad šian
dien moderninėje ligoninėje 
operuojamas ligonis yra 
saugesnis, negu žmogus, ei

damas per gatvę, kurioje 
automobiliai zvimbia į visas 
puses,

Brandu olinė energija, 
atominio amžiaus produk
tas, per šį dešimtmetį vis 
plačiau vartojama, tiksles
nių kliniškų informacijų 
siekiant ir ligas gydant. 
1956 m. pajėgta padirbti 
stebėtinai galingą ir sudė
tingą 70 milijonų elektroni
nių voltų mašiną, vadinama 
synkrotonu. ši mašina yra 
g.a 1 i n g į ausias pasaulyje 
rentgeno (X-spindulių) apa
ratas vėžiui gydyti. Ji jau 
davusi geresnių rezultatų 
už ankstesnius, silpnesnius 
r e n t geno spinduliavimus. 
Tačiau jai tiksliau įvertinti 
dar pertrumpas laikas.

1947 m. paleistos apyvar
ton tabletės cukraus ligai 
kontroliuoti. Pirmiau reikė
davo cukraus liga sergan
tiesiems kasdieną po odą 
įšvirkštimus daryti, kas 
daugelį iš baimės ar nemo
kėjimo sulaikydavo nuo to
kios procedūros ir žinoma 
leisdavo ligai plisti.

1948 m. išrastas vitami
nas B-12 sėkmingam gydy
mui pyktibinės (pernicious) 
anemijos, atėmusios dau
gybę gyvybių.

Per šį dešimtmetį ligoni
nių apdraudų skaičius pa
dvigubėjo. Dabar jau esa
ma 70 procentų viso krašto 
gyventojų, apsidraudusių 
laisvu noru.

Ligoninėse gydytų ligo
nių skaičius 1948 m. buvo 
16,821.000, padaugėjo per 
tą laikotarpį iki 22,993,000, 
daugiau kaip vienu trečda
liu. O ligoninių skaičius 
padaugėjo 658 ligoninėmis. 
Dabar šiame krašte jų iš 
viso esama 6,818.

Čia keli suminėti faktai 
nušviečia milžinišką medi
cinos pažangą per tik vieną 
dešimtmetį. Tačiau iš to 
anaiptol nedera daryti iš
vadų, kad ligos jau nuveik
tos, kad žmonija jau bus 
laisva nuo rimtų susirgimų 
ir be laiko mirimų. Dar 
prieš akis stovi milžiniški 
darbai, kurie pareikalaus 
daug intensyvių pastangų, 
dar bus sutikta nusivylimų 
ir nepasisekimų, bet su vil
timi galime žiūrėti į ateitį, 
kad medicinos nesulaikomą 
pažangą vis lydės didesni 
ir stambesni laimėjimai 
ryžtingoje kovoje su ligo
mis.

Prieš mus stovi šie di
džiuliai uždaviniai: širdies 
ligos, vėžys, chroniški ne
galavimai ir senstančiųjų 
ligos. Iš tų keturių pirmą 
vieta ima širdies-kraujagys
lių ligos, atsiimdamos 45 
procentus viso aukų. O iš 
šio skaičiaus 51 procentas 
tenka dėl širdies karūninių 
arterijų sukietėjimo, t. y. 
širdies smūgių, kurių pir
maujančių kaltininku da
bar laikomas nutukimas.

Šias ligas nugalėti arba 
bent jas pritrenkti artimo
je ateityje nemaža vilties 
teikia tai, kad moderniško
se laboratorijose vis dau
giau ir daugiau tyrimams 
atsidavusių moksli ninku 
įjungiama. Tai pareikalau
ja milžiniškų lėšų, kurių 
neretai trūksta, ir pažan
gos darbas tuomet neišven
giamai sulaikomas. Kad to 
neįvyktų ir kad paspartinus 
patį darbą, visuomenė pri
valo įsijungti stambesnėmis 
aukomis. Kai vajai skelbia
mi kovai su šiomis ligomis, 
neatsisakykime būti dos
nūs, nes siekiama nugalėti 
mūsų sveikatos, mūsų ilges
nio gyvenimo priešus.
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SNIPINEJIMOMOKSLAI’
Tris savaitės Heinzo prie

žiūroje praktikavusi Mor
zės aparatu. Dirbau perlė- 
tai. Reikėjo greičiau, daug 
greičiau. Keistoje importo 
firmoje, Moenckebergo gat
vėje, beveik nesutikau jo
kio žmogaus.

Prieš pat radijo kursų 
pabaigą turėjau tris kartus 
iš eilės perduoti ilgą tekstą, 
kuris man buvo nesupran
tamas.

— Dabar turime tavo 
rankraštį, — pasakė Hein- 
zas,

— Kaip tai?
— Kiekvienas radistas 

turi savo telegrafavimo bū
dą, — paaiškino mokyto
jas. — Vieno tarpai ilgesni, 
kitas taškus perduoda tru
putėlį pertrumpai arba 
brūkšnius truputėlį peril
gai. Kiekvienas "rankraš
tis” registruojamas vaško 
plokštelėje. Mes turime spe
cialistus, kurie palyginę ga
li tuoj pat pasakyti, ar mū
sų žmogus žinią perdavė, 
ar kas kitas prie aparato 
sėdėjo.

Pats nežinodamas, buvau 
savo rankraštį įregistravęs 
į garsias vaško plokšteles. 
Per <80 nuošimčių užsienin 
siunčiamų agentų būna su
gaunami. Ir beveik visada 
užsienio žvalgyba stengiasi 
iš sugautu agentu pasinau
doti. Naudojamasi tuo pa
čiu konfiskuotu siųstuvu ir 
perduodami klastoti tekstai. 
Vokietijoje tie pranešimai 
priimami ir lyginami su 
vaško plokštelėmis. Jei jis 
bent kiek nesutampa su ori
ginaliu "rankraščiu” — ky
la įtarimas.

&

Hamburgo agentų mo
kykla buvo išmėtyta visa
me mieste. Niekas negalėjo 
pamatyti savo "bendrakla
sio". Aš buvau pasiųstas į 
viena remonto dirbtuvę, čia 
išmokau sumontuoti siųstu
vą. Paskui patekau į šifra
vimo skyrių. Pas vieną 
vaistininką išmokau rašyti 
slaptuoju rašalu. Mano mo
kytojas buvo pats jį išradęs. 
Jis buvo diplomuotas che
mikas, daktaras, ir labai di
džiavosi savo išradimu, ku
rį netrukus pakeitė IG-Far- 
ben preparatas. Slaptasis 
rašalas buvo bespalvis skys
tis. Buvo rašoma dantų 
krapštuku, kurio galas ap
vyniotas vata, kad nesužalo
tų popierio. Raštas pasiro
dydavo, popierį pakaitinus 
karštu lygintuvu.

Agentų mokyklos foto
grafavimo” paslaptis. Visas 
rankraščio lapas būdavo 
taip nufotografuo j a m a s, 
kad atrodydavo mažyčiu 
tašku. Tie taškai būdavo 
Įmontuojami į normalius 
laiškus, ir daug žinių perei
davo sienas, kol pagaliau 
FBI pastebėjo.

Pasibaigus keletą mėne
sių trūkusiam apmokymui 
Hamburge buvau porai sa
vaičių pasiųstas pasiprak
tikuoti laivyno radijo tar
nyboje. Po to į aviaciją, čia 
teko pamatyti pirmuosius 
radaro bandymus. Buvau 

supažindintas su lėktuvų ti
pais. žmonės, su kuriais su
sidūriau, mokėjo laikyti lie
žuvį už dantų. Jie neklau
sinėjo manęs, iš kur ir ko 
atėjau; toje aplinkoje ir 
pats išmokau tylėti. Aš ne
turėjau teisės prie savęs 
laikyti jokių užrašų. Mano 
atmintis buvo sistemingai 
t r e n i r u ojama. Išmokau 
svarbias žinias laikyti gal
voje. Net šifroraktas turi 
būti laikomas tik atminty
je. Pati sunkiausia šnipo ko
va yra savos atminties iš
lavinimas.

Berlyne buvau apmoky
tas praktiškųjų dalykų: 
šaudymo, bokso, džiu-džit- 
su, bėgimo. Berlyne, taip 
pat mokė ir "aukštųjų mok
slų" : kontrabandos, melo, 
vogimo ir 1.1.

Berlyno kriminalinės po
licijos komisaras turėjo sa
votišką mokymo metodą. 
Mes kasdien eidavome į ka
lėjimus, kad man būtų pa
demonstruotos, taip sakant, 
gyvenimo klaidos. Gerai at
simenu Benių. Jis svėrė be
veik tris centnerius, turėjo 
raudoną, geraširdišką vei
dą ir buvo, gana draugiškas. 
Benius buvo bankų plėši
kas.

Jis sėdėjo tardymo kam
baryje ir dejavo.

— Sveikas, Beniau, — 
pasakė komisaras ir parodė 
mane, — gražiai pasisvei
kink šį poną ir pasakyk, ko
dėl tave pagavo.

— Kad durnas buvau, —

VIENINTELIS SUSITARIMAS,
KURIS TEBĖRA NESUGRIAUTAS...

Už įelektrintos vielos tvo
ros, dviejų dvylikos pėdų 
storio mūrinių sienų, dvejų 
plieninių durų, ir keturių 
valstybių durtuvų, nerami 
dvasia žingsniuoja kalėjimo 
celėje ir kalbasi su Adolfu 
Hitleriu.

Jo vardas — Rudolph 
Hess. Jo celėje numeris — 
13. Vieta — Spandau kalė
jimas Berlyne.

šis kalėjimas buvo pasta
tytas prieš 86 metus 550 
kaliniams, bet dabar tik 
trys vyrai yra viduje: Hess 
ir dar du senstantys nacio
nalistų vadai: Albert Speer 
ir Baldur von Schirach.

Išlaikyti šiuos tris Span
dau kalėjime, su keturiais 
anksčiau paleistais naciona
listais, nuo 1945 kainavo 
keturiom okupavusiom val
stybėm (ir dar Vakarų Vo
kietijai) du milijonus dole
rių. Kariuomenės daliniai iš 
Rusijos, JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos pamainom sau
go kalėjimą. 41 civiliai dir
ba ištisus metus.

Spandau yra užsilikęs iš 
pokarinių dienų, kada ketu
ri didieji planavo valdyti 
Vokietiją ir baiminęs, kad 
nacionalistų pogrindis sten
gsis išlaisvinti Hess ir kitus 
jo likimo draugus.

Daugumas kitų keturių 
didžiųjų sutarčių, poBerly- 

atsakė Benius.
, — Gerai, — tęsė komisa

ras. — O kodėl buvai dur
nas?

—Kad išsiplepėjau.
— O kodėl plepėjai?
— Kad girtas buvau.
— O kodėl pasigėrei? 
-— Kad boba apgavo.
— Matai, — atsisuko ko

misaras į mane, — čia is
torija iš gyvenimo.

Jis pasivedė mane toliau.
— Toje istorijoje yra 

veik visa, ką turi įsidėmėti. 
Viskas labai paprasta. Pir
ma, liežuvį už dantų laiky
ti, antra — negerti, trečia 
— jokių moterų.

Mes dažnai eidavome į 
mažą lokalą prie geležinke
lio stoties, kurioje prisilai
kydavo kriminalinis elemen
tas, dar nepašauktas į ka
riuomenę. Ten buvo pilna 
vagišių, sukčių ir panašių. 
Komisaras veik visus juos 
pažinojo, draugiškai svei
kindavosi. Jis man papasa
kojo veik kiekvieno jų isto
riją. Jis atidengė visus po
licijai žinomus kriminalis
tų triukus, šie "mokslai" 
buvo gana įdomūs, ir laikas 
slinko maloniai.

Tačiau dar malonesnė bu
vo draugystė su Ingrida, 
kurią susipažinau kursų 
metu. Ji buvo maža ir links
ma brunetė, mėgo išgerti ir 
pašokti. Aš nekantriai lauk
davau vakaro, kada galėsiu 
ją vėl susitikti. Tada nenu
jaučiau, kad dėl Ingridos 
teks pergyventi vieną di
džiausių staigmenų.

(Bus daugiau)

Trijų kalinių išlaikymas vien Amerikai kasmet kaš
tuoja $40,000, bet vargu kaliniai ar gauna tokius puikius 
patiekalus, kaip čia pavaizduota.

no blokados, prieš dešimtį 
metų sugriuvo. Bet rusai 
pareikalavo, kad Spandau 
kaliniai pasiliktų neatsižvel
giant į jokią kainą.

Maža tėra paslapčių, ku
rios taip gerai išlaikomos, 
kaip Spandau kalėjimo ka
liniai. Joks korespondentas 
neturi teisės kaliniu pama
tyti.

DIRVA

Faraonu stiliaus vergijon įkinkyta kiniečių tauta "stato socializmą", o partijos 
vadai važinėja brangiais užsieniniais automobiliais, net vokiškais Mercedes ($14,000).

Raudonosios Kinijos vaizdai

"IMPERIALISTUS KAIP 
ŠUNIS PRIGIRDYSIME”

Į Kiniją eilinis Vakarų gyventojas kažkaip permaža 
dėmesio kreipia. Ne vien dėlto, kad žinių iš ten Jėl komu
nistinio režimo varžtų yra labai šykštu. Eilinis pilietis, 
greičiausiai dėl didelių atstumų, '/miršta faktą, kad tai 
yra kraštas su 650 mil. gyventojų ir kad kiekvieną mė
nesį gyventojų skaičius ten didėja vienu milijonu. Gy
ventojų skaičiui tokia proporcija augant, 2000 metais pa
saulyje kas antras žmogus turėtų būti kinietis.

Norėdami skaitytojus plačiau supažindinti su tuo, 
kas ten vyksta, šiame ir ateinančiuose numeriuose pateik
sime ištraukas iš dviejų vokiečių laikraštininkų kelionės 
įspūdžių. Kinijoje jie lankėsi praeitų metų pabaigoje.

Esu vienas "ilgųjų no
sių", kaip kiniečiai vadina 
visus europiečius. "Ilgosios 
nosys" sėdi kinietiškame 
v a g o n e - restorane, kuris 
prieš dešimtį minučių, per
važiavus Mandžiūrijos sie
ną, buvo prikabintas prie 
Maskvos-Pekingo ekspreso. 
Kur tik pažvelgiu, matau

Kada leidžiami reti gimi
nių vizitai, vienas kareivis 
iš kiekvienos valstybės da
lyvauja pasimatyme. Net ir 
šiandien, joks vokiečių tar
nautojas neleidžiamas prie 
tų kalinių trijulės prieiti. 
Jie gali tarp savęs pasikal
bėti tik trumpomis darbo 
valandomis darže.

(Nukelta į G psl.) 

siauras, smalsias akis. Dar 
tik poros tuzinų veidų. Se
kančiose stotyse jau bus 
šimtas, du šimtai ... O Pe- 
kinge jau nebesuskaičiuosi. 
Jie grūsis aplink mane. 
Trumparegiai prisikiš taip 
arti, kad jusiu jų kvapą. 
Vaikai būriais pinsis po ko
jų, ir aš tik tada galėsiu 
pajudėti pirmyn, kai poli
cininkė energingais žodžiais 
praskirs kelią per tą tylin
čių žmonių sieną. Aš jau 
daugiau nebebūsiu vienas, 
aš būsiu kiekviename žings
nyje stebimas, kaip ir kiek
vienas iš tų 650 milijonų.

Šį kartą kiniečių dėmesys 
dar nukrypsta į kitas "il
gąsias nos;s”: vagonan įėju
sias keturias nejaunas ru
ses, kurios iš pat Maskvos 
keliauja tuo pačiu trauki
niu. Tai sovietinių inžinie
rių, dirbančių Kinijoje, žmo
nos. Jų vaikų drabužiai ro
do, kad inžinieriai Kinijoje 
gauna riebias algas. Sovie
tai už savo ūkinę pagalbą 
sugeba brangiai atsiimti.

*
Dar dvi dienos iki Pekin- 

go. čenjange, buvusiame 
Mukdene, paliekame rusų 
ekspresą su sovietine pra
banga ir persėdame į kinie- 
tiška traukinį.

"Taikos traukinys Nr. 7” 
yra daug paprastesnis. Sky
riuje esame su dviem kinų 
valdininkais ir . . . garsia
kalbiu, kurio negalima iš
jungti. Vertėjui padedant, 
ir mes mėgaujamės trans- 
liacijų skoniu.

Garvežiui sušvilpus, iš
girstame: "Draugai, dabar 
keliaujame į Pekingą. Trau
kinio personalas ir šios ke
lionės metu dirbs pagal par
tijos liniją: įtemps jėgas 
greitesnei socializmo staty
bai”.

Pranešėja yra maždaug 
20 metų amžiaus mergina 
mėlynoje geležinkel iečių 

uniformoje. Ji sėdi mūsų 
vagone gale ir aptarnauja 
patefoną. Ji nusišypso, kai 
paklausiame plokštelės var
do. Plokštelė vadinasi: "So
cializmas yra gražus".

Plokštelei pasibaigius, ji 
kalba • "Ir mūsų traukiny, 
draugai, patriotinis sąjūdis 
veikia. Artėjant į Pekingą, 
akcijos komitetas aplankys 
jus. švariausias vagonas 
bus atžymėtas raudonąja 
vėliava. Naudokite spiau- 
dykies”.

Prasideda mūšis, kuris 
nesibaigs iki pat Pekingo. 
Garsiakalbis graudžia mar
šu: "Nugalėsime Taivaną 
(Formozą) . . . sunaikinsi
me karo kurstytojus, impe
rialistus kaip šunis prigir
dysime".

Paremiu nuvargusią gal
vą ir žvelgiu pro langą. Pro 
šalį slenka kaimai: baltos 
molinės lūšnelės atsispindi 
prieš saulę. Vaizdą paįvai
rina milžiniški raudoni pla
katai.

Kažkas paspiria mano 
koją. Atsisuku ir nustem
bu : visi mano bendrakelei
viai, iškėlę kojas, rankomis 
apkabinę kelius, balansuoja 
ant natūralaus kūno atra
mos taško. Turiu daryti tą 
patį, nes geležinkelietis 
drėgnu skurliu šluosto grin
dis. Svyruoju ištisą minu
tę, tikėdamas, kad patrio
tiškas mašinistas nesugal
vos staiga stabdyti trauki
nio. Pagaliau galiu nuleisti 
kojas. Dabar rankas aukš
tyn: bus plaujami langai.

Po dešimties minučių vėl 
tas pat: kojas aukštyn, ran
kas ankštyn. Ir taip iki pat 
Pekingo.

M<m nebeskani nė cigare
tė: reikia saugoti pelenus. 
Netektume vėliavos, jei jie 
nukristų. Bet mes ją gau
name. Akcijos komitetas ją 
iškabina "taikos traukinio" 
koridoriuje, pirma nusiuvę 
medžiaginius batus, kad ne
sutepus švarią palangę.

Mūsų vėliava yra su auk
siniais apvadais ir Maoce- 
tungo šūkiu: "Turime mo
bilizuotis higienai įgyven
dinti. Taip laimėsime bak
terijų karą, kurį pradėjo 
JAV imperialistai!"

Mao tuo nušovė du zui
kius: išgalvojo bakterijų 
karo istoriją, kad atsiliku
sias Kinijos mases privers
tų įgyvendinti higieną, ir 
galėtų nuolat kurstyti prieš 
amerikiečius. Kas valo grin
dis — šluoja lauk Ameriką. 
Kas muša musę — muša 
Ameriką.

Ir milžiniškos kampani
jos eigoje buvo išmuštos 
veik visos Kinijos musės. 
Jie išgaudė žvirblius. Jie 
prigirdė šunis, nes tie taif) 
pat gdli turėti bacilų. Bet 
Kinija šiandien pašvarėjo. 
Stotys blizga, kaip papuo
šalų dėžutės.

(Bus daugiau)
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BOSTONO LIETUVIAI...
(Atkelta iš 3 psl.) 

darbus. Tai buvo gražus pa
vyzdys, kaip galima taupiu 
žodžiu nemažai pasakyti.

Minėjimo „didysis įvy
kis” — K. Inčiūros ir Ant. 
Gustaičio pjesės „Vincas 
Kudirka” vaidinimas, bet ir 
tas prasidėjo nelemtu į vy
kiu,Ant. Gustaitis, Bostono 
Dramos Sambūrio veiklioji 
dvasia, tik prieš penkias sa
vaites patyręs chirurgo pei
lių aštrumų, spektaklio iš
vakarėse (sausio 17 d.), be
sirūpindamas dekor a c i j ų 
atvežimu ir sunešimų į sce
nų, paslydo ant užsnigto le
do ir per riešų nulaužė kai
riųjų rankų. Dr. St. Jasaitis 
tarė, kad lūžis rimtas ir ga
na negeras. Nežiūrint to, 
neturėdamas pakaitalo ir 
nenorėdamas minėjimo ati
dėti, Ant. Gustaitis kitų 
diena su parišta ir sugip
suota ranka jau „siautėjo” 
scenoj, vaidindamas Dr. 
Chlebinskų...

Vaidinama buvo pakilia 
nuotaika, visi dalyviai su
darė gana darnų ansamblį. 
Veikalo atnaujinimu Bosto
nui rūpinosi Al. Gustai
tienė. bet spektakly dalyva
vo ir pastatymo rež. Ip. 
Tvirbutas. Scenos meistrų 
ir darbininkų darbus su uo
lumu ir pasišventimu dirbo 
akt. J. Vasiliauskas, inži
nieriai Vyt. Izbickas, žiaug- 
ra, Mickunas, Alg. Gustai
tis ir J. Kapočius. Muzikine 
ir efektų dalimi rūpinosi 
Vyt. Strolia.

Toks buvo didysis Dr. V. 
Kudirkos minėjimas Bosto
ne, rengtas komiteto, kurį 
sudarė visų patriotinių or
ganizacijų atstovai. Būtų 
galima pasidžiaugti, jeigu 
Bostono liet, visuomenė tam 
minėjimui nebūtų užmigu
si. Bet... į Varpininko pa
gerbimų apsilankė tik 388 
tautiečiai. Daugiau šimto 
buvo jaunimo, kitų šimtų 
sudarė kaimyninių miestų 
lietuviai (Putnamo Seselė 
su savo mokinėm į vaidini
mų vyko specialiu autobusu 
apie 80 mylių), tad šau
niems bostoniečiams šiaip 
taip pasisekė įsigyti gal 
kiek daugiau, kaip 188 bilie
tus.

žinoma, 388 į minėjimų 
apsilankę tautiečiai yra ne
menka vertybė, bet Bostono 
lietuviai šio egzamino gė
dingai neišlaikė, čia buvo 
Dr. V. Kudirkos minėjimas, 
neeilinis vaidinimas. Argi 
didysis mūsų publicistas ir 
Lietuvos Himno autorius 
nėra vertas mūsų susitelki
mo, ai gi jo kovos ir darbai 
mūsų jau nejaudina? Atro
do, kad mūsų dvasia apau
go riebalais ir, savimi pa

tenkinta, pradeda užmigti. 
Nenuostabu, kad ji negirdi 
ir Kudirkos šauksmo: Kel
kite! Kelkite! Kelkite!

St. S.

Sausio 17 d. ALT S-gos 
Bdštono skyrius surengė A. 
Smetonos mirties minėjimų. 
Jį pradėjo skyr. pirm. J. 
Vaičaitis, kuris ir vadova
vo, pakviesdamas garbės 
prezidiuman: garbės pirm.- 
J. Kasmauskų, Neo-Lithu
ania pirm. Ignų Vileniškį ir 
prelegentų dipl. inž. Vyt.- 
Izbickų. Muzikinę minėjimo 
dalį atliko muz. Vyt. Stro
lia, atvykęs iš New York. 
Prelegentas V. Izbickas ga
na vaizdžiai perdavė A. 
Smetonos veiklų Lietuvai ir 
jo atsidavimų lietuvių tau
tai.

•
P a g erbti sukaktuvinin

kai: R. Jasiūnas 70 m., prof. 
J. Rauktys — 60 m. ir Ign. 
Vileniškis — 50 m. Skyriaus 
pirm, kiekvienų apibūdinda
mas, įteikė su minėjime da
lyvavusių parašais po kny
gų prisiminimui.

*
Vasario 16 dienos minė- 

):ma« yra rengiamas vasa
rio 15 d. (sekmadienį), 2 
vai. p. p., Thomas Park sa
lėje, So. Boston.

Didysis 
pasakorius...

(Atkelta iš 3 psl.) 
daugelio metų patyrimo ir 
prakaito. Linkiu nepalūžti”.

Cec3 B. De Mille buvo 
puikus asmuo, visad veik
lus ir planuojųs naujus žy
gius. Jo raštinėje negalima 
buvo rasti tuščios vietos 
sienoje, ant spintų ar stalų. 
Visur kabėjo ar stovėjo 
įvairūs apdovanojimai, gar
bės pažymėjimas ir statu
los. Labiausiai jis didžia
vosi iš aukso ir sidabro pa
gamintu adresu, kuris buvo 
Filmų Statytojų Sųjungos 
(Film Producers Guild) pri
pažinimas, C. B. De Mille 
esant pačiu žymiausiu ir 
kūrybingiausiu filmų ga
mintoju mūsų laikais.

Cecil B. De Mille buvo 
palaidotas Hollywoode sau
sio 23 dienų. Pamaldos at
laikytos St. Stephens Epis- 
kopalinėje bažnyčioje. Baž
nyčioje tilpo per 500 jo 
draugu ir gerbėjų. Apie 500 
žmonių, netilpę i bažnyčių, 
stovėjo lauke. Jį laidojant 
buvo skaitomos maldų iš
traukos, kurias jis pats iš 
anksto buvo pabraukęs mal
daknygėje, lygiai prieš 66 
metus gautoje iš savo mo
tinos.

GREETINGS And BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

FEDERAL, HAZEL AND 
COMMERCE STREETS

Y0UNGST0WN, OHIO

Australijoj, Ketvirtojoj Tautinėj Stovykloj stovyk
lavusios lietuvaitės skautės verdasi pietus.

SKAUTYBĖS JUBILIEJAUS
MINĖJIMAS DETROITE

Gabijos ir Baltijos tun
tai kartu Su Akademiniu 
Skautų Sąjūdžiu sausio 18 
d. pagerbė Lietuvos Skau- 
tijos 40 metų sukaktį. Mi
nėjimas pradėtas pamaldo
mis, kuriose dalyvavo su vė
liavomis organizuotai. Po to 
buvusioje lietuvių svetainė
je vyko iškilmingoji sueiga, 
kur dalyvavo nemaža skau
tų tėvų ir bičiulių.

Tuntininkas S’. VI. Pauža 
savo žodyje pabrėžė, kad 
■nors gyvenalne svetimoje 
aplinkoje, tačiau ir toliau 
likome ištikimi idealui, ryž- 
tinigai dirbdami dėl Lietu
vos ir jos skautijos. Ta pro
ga įžodį davė trys Gabijos 
tunto skautės: A. čiunkai- 
tė, D. Miškinytė ir M. Su- 
kauskaitė. Vyresniš kūmo 
laipsnin pakeltos: į skiltV 
ninkes — Rožė Černiauskai
tė ir Gina Staniulytė, į pa- 
skiltininkes — Aušra Anu
žytė ir Viktorija Vizgirdai
tė, į vairininkes — Violeta 
Gubilaitė ir Nijolė Naru
ševičiūtė.

Tuntininkė, reikš dama 
padėkų už talkininkavime 
jubiliejiniais metais įteikė 
skaučių ženkleli — rūtelę S. 
Kaunelienei, S. Vaičiūnienei 
ir V. Vizgirdai. Jūros skau
tų Šarūno laivui buvo per

duota atvežta iš Vokietijos 
vėliava, kurių įteikė buvę 
Seligenstadt jūros skautų 
Šarūno laivo skautai vyr. 
valtininkai Algis Atkočaitis 
ir Stasys Petrauskas. Ta 
proga Jūratės ir Šarūno la;- 
vo rėmėjams buvo prisegti 
Rėmėjų ženkliukai.

Vyriausio Skautin i n k o 
įsakymu apdovanoti: Tėvy
nės Sūnaus žymeniu — 
vyr. valt. Algirdas Pesys, 
vair. Algimantas Juška; 
Vėliavos žymeniu — Rim
gaudas Petrulioniš; Pažan
gos žymeniu •*— j. skautai 
Robertas Janukaitis ir Jo
nas Kavaliauskas. Atitinka
mų žodį tarė ir sveikino Ša
rūno laivo vadas jūros pa- 
skautininkis Jurgis Baub
lys. Tuntininko įsakymu 
valt. Stasys Petrauskas pa
keltas vyresniu valtininku, 
si. jonas i šostakas — vyr. 
skiltįninkiu ir skautas Vy
tautas Baukys — paskilti- 
ninkiu.

Šių proga sveikino žodžiu 
vietos bendruomenės, tėvų 
komiteto ir savanorių kū
rėjų atstovai. Raštu — šau
lių skyrius. Vadeiva s. An
tanas Banionis, iškeldamas 
skautijos vaidmenį lietuviš
kuose dirvonuose, palinkėjo

SPORTO DIENOS
Redaguoja Redakcinis Kolektyvas^

Adresas: J. JLirvelaitis, 9628 Broad Street,
Detroit 4, Mich., telef.: TE 4-1941

Sportas ir reprezentacija
Prieš Naujus Metus skai

tėme, kad FASK-as ruošia 
išvyka lietuvių krepšinio 
rinktinės Pietų Amerikon 
sužaisti eilę rungtynių su 
ten gyvenančių lietuvių ir 
vietinėmis komandomis.

Pirmiausia noriu žvilgte
lėti, ar lietuvių rinktinė ga
lės žaisti su vietinėmis ko-

vadovams ir tėvams dar 
glaudesnio bendradarbiavi
mo. Sueigoje dalyvavo Se
serijos Tautinio Auklėjimo 
skyriaus vadovė v. s. Kuni
gunda Kodaitienė.

Meninei daliai vadovavo 
ps. Aldona Rastenytė. Nors 
programa buvo kukli, tačiau 
nuotaikinga ir graži. Suei
gų, kuri dvasiškai sustipri
no, reikšmingu žodžiu baigė 
tuntininkė skautininke Jū
ratę Pečiūrienė. Po pasta
rosios žodžio, sueiga baigta 
II-šios Tautinės Stovyklos 
daina, kuri visus skatinan
čiai nuteikė ateities dar
bams.

P. Jotvingis

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į 
LIETUVA

10 Rublių už $1.— 
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY, Dept. DR
118 East 28th Street 

New York, N. Y.
Leista Bankų Dept. 

ir apdrausta.

mandomis ir bent dalį rung
tynių laimėti. Teko keletu 
paskutinių šiaurės Ameri
kos varžybų stebėti, kur su
sitiko geriausios apygardų 
komandos. Turiu pastebėti, 
kad lygis daugumos koman
dų tikrai yra pakilęs, ži
nant, kad ne vienas lietu
vis žaidžia universitetų ko
mandose, kurios jiems yra 
paskyrusios stipendijas, ga
lima aiškiai susidaryti vaiz
das rinktinės. Aišku papil
dyti reikės. Rinktinės kan
didatai išryškės Detroite 
įvykstančiose pirmenybėse 
balandžio 4-5 dienomis. At
rankų padarys krepšinio 
komitetas, o jai vadovaus 
ir paruoš žinomas sportinin- 
kas-krepšininkas Vytautas 
Grybauskas. Manau, tokia 
komanda po pasiruošimo ga
lėtų žaisti net ir su bet ku
rio. universiteto komanda.

Toliau noriu pažvelgti ke
lionės išlaidų ir jų sukėlimo 
kryptin. Kelionės išlaidos 
sportininkams sudarys apie 
5000 dol. Pietų Amerikoje 
juos maloniai sutiko globo
ti tenykščiai lietuviai. Tai
gi, guma nėra didelė ir ne
sunkiai turėtų būti suke
liama.

Pajamų sukėlimui, ma
nau, bus sudarytas centri
nis komitetas, o jis bendra
darbiaus su esamais sporto 
klubais, arba kur jų nėra 
įsteigs vienkartinius tam 
tikslui komitetus. Aišku, 
tas viskas turi vykti 
FASK-o rėmuose. Pačių lė
šų telkimo būdai gali būti 
ruošiant tam tikslui paren
gimus, loterijų, o be to ir 
teikti aukas. Taip pat bus 
gauta parama ir iš Š. Ame
rikos atitinkamų įstaigų, 
kurios rūpinasi gerų ryšių 
palaikymu tarp pietiečių ir 
šiauriečių.

Nemanau, kad atsirastų 
nepritarimų, o jei tokių ir 
bus, tai reikia tikėtis, kad 
tai fik nesusipratimas. Pla
čioji visuomenė pritaria 
jaunimo siekiams, kuriais 
stengiamasi išgarsinti Lie
tuvos vardas ir parodyti ne
teisėta dabartinė okupacija 
kitataučiams. Aišku, šia 
proga turės būti išleistas 
atitinkamas leidinėlis, ku
ris būtų dalinamas vietoje 
programos nemokamai.

Šios rinktinės išsiuntimas 
gali būti ir pradžia kultū
rinio bendradarbiavimo, ku
ris galimas visai nesunkiai 
įgyvendinti. Kaip žinoma, 
vykstant didesniam kiekiui 
žmonių, yra daromos nuo
laidos. kas sudarytų sąly
gas kartu vykti žodžio ar 
dainos menininkams arba 
be jokių sunkumų suruošti 
atitinkamų parodų. Tikiu, 
kad šį žygį su malonumu 
parems mūsų plačioji vi
suomenė, ypatingai mūsų 
visu omenininkai, kultūri
ninkai. Be to, tas paskatin
tų ir kitus kontinentus iš- 
vykoms-gastrolėms.

žmogus nieko be savo 
kasdieninio darbo, nedary
damas sustingsta ir suma- 
terialėja. Mūsų visuomenė 
dar to neparodė, bet pavo
jus kas kart didėja. Reikia 
džiaugtis, kad jaunoji kar
ta rodo nemaža veiklumo, 
nors ir auga svetimoje ap
linkoje. Jų dalyvavimas or
ganizacijose tai įrodo. Vy
resnieji turėtų ne tik įver
tinti jų darbus, bet, kiek 
sąlygos ir ištekliai leidžia, 
pag^bėti. Jaunųjų sporti
ninku čia yra konkretus 
tikslas, jei tokios kelionės 
būtų suruoštos, ištieskime 
jiems stipriai rankų, kad 
savo tikslų įgyvendintų.

J. Kirvelaitis

7h» Stroh Br«w«ry Co. Datroit 26, MkNgan

TIKRAI SKAIDRUS TAIP, KAIP 

SKAIDRUS STROH’S 

STIKLAS...

STROH’S ALUS
yra lengvesnis, šviesesnis, daugiau gaivinantis, 
nes jis yra ugnim verdamas prie 2000 laipsnių!

Pirmas paragavimas jums pasakys... jūs niekad neragavot tokio alaus, 
kaip Stroh’s. Ir jūsų paragavimas bus teisingas, nes jote kitas alus 
nėra daromas kaip Stroh’s. Tai verdamas alus. Pabandykite Stroh’s. Jis 
jums patiks. Buteliuose, 12 uncijų dėžutėse ar bare!

Jums patiks

Už VIETINES KAINAS!

Šviesesnis!

T<he Stroh Brewery Company,- Detroit26, Mich.
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

Visiems Ohio valstybės 
lietuviams

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 41 metų su
kakties proga Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelan
do skyrius rengia didžiules 
iškilmes Clevelande. Minė-

DETROIT
REGĖSIM PENKIS 

STULPUS
Penki Stulpai Turgaus 

Aikštėje, tai A. Landsber
gio 2-jų veiksmų premijuo
ta drama, kurią Detroite 
stato Clevelando Bendruo
menės teatras „Vaidila”. 
Tai, bene, pats vertingiau-* 
sias šio sezono parengimas 
Detroite,

Spektaklis vyks sausio 
31 d.,'šeštadienį, Ukrainian 
Natiorial Temple, 4655 Mar
tinį prie Michigan gatvės. 
Spektaklio pradžia 7 vai. va
karo punktualiai. Po pro
gramos bus šokiai ir veiks 
bufetas, šokiams gros pa
garsėjęs Polonez orkestras.

ŠVENTINAMA 
SAVANORIŲ VĖLIAVA 
Vasario 15 d. 3 v. p. p. 

gimnazijoje, prie Clark 
park. rūmų salėje, per Va
sario 16-sios iškilmingą mi
nėjimą, bus šventinama L. 
K.-S. Sąjungos Detroito 
skyriaus savanorių vėliava. 
Šia proga, po iškilmingo 
minėjimo, savanorių žmo
nos ir vietinės birutietės, 
6012 W. Vernor (prie Li- 
vernois) salėje, ruošia ban- 
ketą-balių.

Benketo - baliaus pradžia 
7-tą vai.

'Įėjimas vyrui ir žmonai 
$5, pavienims asmenims $3.

Spandau
kalėjime

(Atkelta iš 5 psl-)
Bet Hess nėra „vienas”, 

pagal vėliausius pranešimus 
iš Spandau. Daugumas ste
bėtojų jį skaito protiškai 
nesveikų nuo 1941 m., kada 
jis skrido į Angliją, mėgin
damas padaryti taiką su ka
ralium Jurgiu. Daugelį me
tų jis kalbėjos su savim. 
Nesenai jis susirado naują 
celės draugą: patį Hitlerį.

1924 m. šie du vyrai buvo 
vienoje celėje Landsbergo 
kalėjime, kur jie atsidūrė 
po Hitlerio nepasisekusio 
perversmo Muenchene. Kar
tu jie planavo ėjimus, ku
rie turėjo juos nuvesti į 
valdžią. Hess čia užrašė ne
maža Hitlerio kalbų, kurios 
vėliau sudarė pagrindą 
”Mein Kampf” knygai. Ta
da Hess klausės, o Hitleris 
kalbėjo. Dabar Hess kalba, 
o sargybiniai praneša ...

Įdubusiom akim, senstąs 
63 metų, jis kartais bando 
kariškai žingsniuoti savo 
10x6 pėdų celėje, kartais 
garsiai dainuodamas nacio
nalistų gatvės dainas, nak
tį prižadina kalėjimą.

Hess yra nuteistas visam 
gyvenimui. Speer yra 53 
metų, ir dar turi septyne
rius metus kalėti. Taip pat 
ir von Schirach, Hitlerio 
jaunimo vadas. Vakarų Vo
kietijos valdžia norėtų Hess 
perkelti į beprotnamį, o ki
tus du į paprastus kalėji
mus. Bet rusai tvirtai lai
kosi susitarimo ir nenusi
leidžia.

JAV nenori veltis į šią 
painiavą, nors Spandau 
Amerikai kainuoja $40,000 
per metus. Sakoma, kad pri- 
sibijoma bereikalingo ap
šaukimo, kad JAV globoja 
nacionalistų vadus. Ir todėl 
trys kaliniai tebesimbolizuo- 
ja vienintelį susitarimą su 
rusais, kuris tebėra nesu
griautas, K. G.

jimas įvyks vasario mėn. 15 
d. (sekmadienį) šv. Juoza
po mokyklos salėje — East 
185 ir Lake Shire Blvd. 
kampas. Pradžia 4 vai. p. 
pietų.

Minėjime dalyvauti ir 
kalbą pasakyti yra pasiža
dėjęs Ohio Senatorius, Ste- 
phen M. Y o u n g . JEte to 
bus didingas koncertas, ku
rio programą išpildys Čiur- 
lionies meno, ansamblis, Cle
velando Moterų Simfonijos 
orkestras ir solistai — J. 
Krištolaitytė, A. Stempu- 
žienė ir V. Bakūnas. Kon
certo. programoje bus išpil
dytos lietuvių kompozitorių 
kantatos ir keli nauji šiam 
minėjimui parengti dalykai. 
Dalis šios programos buvo 
dideliu pasiekimu atlikta 
šią vasarą Pasaulio Lietu
vių Seime, New Yorke.

Maloniai kviečiame visus 
mūsų tautiečius su savo 
draugais, giminėmis ir pa
žįstamais iš kitų Ohio vals
tybės vietovių atvykti į šį 
minėjimą ir drauge vienin
gai dalyvauti rengiamose 
iškilmėse bei išgirsti kon
certą. kurio programos, dėl 
didelio dalyvių sąstato, ki
tose vietovėse nebus įmano
ma pakartoti.

Bilietus į minėjimą-kon
certą iš anksto galima užsi
sakyti pas valdybos iždinin
ką K. žiedonį, 619 East 115 
St., Cleveland 8, Ohio. Tel. 
LI 1-3726.

Ohio Gubernatorius Mi- 
chel Di Šalie yra prašytas 
Vasario mėn. 16 d. paskelb
ti Ohio valstybei Lietuvių 
Diena. Organizacijos ar as

menys, norintieji gauti Gu
bernatoriaus Deklaraci jos 
nuorašą ar fotokopiją, pra
šome taip pat kreiptis į val
dybos iždininką.

Taip pat pranešame, kad 
minėjimo dieną bus iškil
mingos pamaldos šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje 10 vai. 
Visos Ohio lietuvių organi
zacijos kviečiamos pamal
dose dalyvauti organizuotai 
ir su vėliavomis.

• J. Liustikaitės koncer
te, kurį rengė SLA 136 kuo
pa, buvo susirinkę apie 150 
klausytojų. Koncertą pa
gerbė SLA prezidentas P. 
Dargis, koncerto metu ta
ręs žodį.

• LB Clevelando Pirmo
sios Apylinkės Valdyba, ieš
kodama naujesnių kelių kul
tūrinės veiklos baruose ir 
norėdama pagyvinti kultū
rinį apylinkės gyvenimą, 
vasario 22 d. 11 vai. 30 min. 
(po pamaldų) lietuvių sa
lėje rengia kultūriniais 
klausimais diskusinį prane
šimą. Kviečiame visus, kas 
rūpinasi tautinės kultūros 
ugdymu, dalyvauti šiame 
susirinkime.

• Lietuvių Studentu San
taros tarpsemestrinės stu
dijų dienos įvyksta Čiurlio
nio namuose sausio 31 — 
vasario 1 dienomis.

Studijų dienos prasideda 
ši šeštadienį, 10 vai. ryto. 
Clevelando studentai bei 
akademiniu gyvenimu besi
domi gimnazijų mokiniai 
kviečiami dalyvauti paskai
tose nuo 11 vai. ryto. Cleve
lando. visuomenė kviečiama 
dalyvauti sekmadienio pro
gramoje, kuri prasideda 11

7

vai. 30 min. rašvtoio-poeto 
A. Mackaus paskaita. Vė
liaus įvyks literatūrinė po
pietė.

Clevelandas ketvirtoj 
vietoj

Cleveland — Northeast 
Ohio vietovė buvo paskelb
ta, kaip viena iš valstybės 
didesnių tyrinėjimo centrų, 
kuriame ateities gaminiai 
yra planuojami ir pritaiko
mi didelei pramonei.

Tyrinėjimų svarbu m a s 
šiose vietovėse buvo pabrėž
tas Christian Science Moni- 
tor straipsnyje, parašyto 
Elmcr L. Lindseth, Cleve
land Electric Illuminating 
Company prezidento.

Lindseth pranešė, kad jo 
bendrovės apklausinėjimas 
parodė Clevelandą esant 
ketvirtoj vietoj — po Chi
cagos, Los Angeles ir New 
Yorko — žmonių skaičiumi, 
dirbančių tyrinėjimuose.

žemiau savikainos.
Taip pat Jūs galite per 

mus pasiųsti ne tik savo su
darytus siuntinius, bet ir 
angliškų medžiagų standar
tinius siuntinius, kurie šiuo 
metu yra žymiai atpigę. 
Prekių pavyzdžius galite 
apžiūrėti atsilankę į krau
tuvę.

P a s inaudokite pąpigini- 
mais!

Pastebime, kad mūsų 
įmonė yra vienintelė šios 
rūšies lietuviška įmonė Cle
velande, kur kapitalas, va
dovybė ir tarnautojai yra 
lietuviai.

Tat savi pas savus!

VIRŠUJE: LVS Ramo
vės metiniame susirinkime 
sausio 25 d. buvo apsvars
tyti skyriaus reikalai ir iš
rinkta nauja vadovybė. 
Nuotraukoje — senosios 
valdybos nariai ir išrink
tieji kandidatai į naują sky
riaus valdybą: sėdi — A. 
Jonaitis, A. Mikoliūnas, L. 
Leknickas; stovi: A. Spi- 
rikaitis, G. Gudėnas, F. Ėi- 
dimtas, E. Skujeniekas, K. 
Morkūnas, E. Karnėnas ir 
P. Židonis. Naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: F. 
Eidimtas — pirm., E. Sku
jeniekas — vicepirm., Ė. 
Karnėnas — sekr., L. Lek
nickas — ižd. ir K. Morkū
nas — šviet. vadovas.

Dirvos nuotrauka

BALFO VAKARAS
1959 M. SAUSIO 31 D.

LIETUVIŲ SALĖJE,
DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS 

VAIDINA

T. VVILLIAMS’O

STIKLINIS ŽVĖRYNĖLIS
Režisuoja Z. Arlauskaitė Mikšienė

Bilietų kainos: 2, 1.50 ir 1 dol.
Moksleiviams 50 c.

Po vaidinimo šokiai ir bufetas.
Pradžia 6 vai. 30 min.

68 Balfo skyrius

Lietuvių Prekybos Namai 
6905 Superior Avė., 

Dirvos namuose
jau gavo didelius transpor
tus įvairių medžiagų pal
tams, kostiumams ir suk
nelėms. Kadangi šiais me
tais yra ankstyvos Velykos, 
tat dabar yra pats laikas 
pasiųsti velykinius siunti
nius į Lietuvą. Ta proga 
mes duodame dideles nuo
laidas — išpardavimus dau
geliui medžiagų, net kartais

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Our Friendš and Patrons

JIM CONNEBL
CHEVROLET. INC.

SEE THE NEW 1959 CHEVROLET

THE FINfiST EVER BUILT

14481 Euclid Avė. UL 1-3300

pasirenka
ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA -

T H E HENRY F U R N A C J C O MEDINA. O

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN 

3*/2%
A t"' 1 1 KJ "T" C

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

ALuUU N i
INSUREDTO HOME AND J

*10,000 y REMODELING LOANS

> CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka 

netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima 
būtų apsaugota pagal Auci- 
dent and Sickness planu.

NATIONIVIDE 1NSU- 
RANCE COMPANY siūlo 
platu ligoninės, medicinių. 
operacinių ir nedarbingumo 
pajamų draudimą žemomis 
kainomis !

Dėl smulkesnių informa
cijų -kambinti:

PAULINA 
MOZURAITIS, 

Agentas 
Tel. SK 1*2183

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licencinei i laidotuvių direktoriai ir balsam uotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

M » I Ht O»-

WE VVEICOME YOUR SAVINGS
F«d«rol Dapoui Imvronct Corpor alk*

i •fr it
❖

t
•>❖ •>
❖ 
❖ ,J».

TRUMPIAUSIU KELIU —
Iš LONDONO Į LIETUVĄ — 
SIUNČIAME GĖRYBIŲ SIUNTINIUS.

Talkos Prekybos Bendrovė garantuoja, kad per 
ją siunčiami siuntiniai pasieks adresatą.

Talkos Prekybos Bendrovės sandėlyje yra su
krautos tinkamiausios siuntimui gėrybės: avalynė, 
vaistai, maisto produktai, laikrodžiai, įvairios me
džiagos, foto aparatai, gatavi rūbai ir kitos gėrybės.

Siunčiamų prekių kainoraščių ir visais kitais 
siuntinių reikalais rašykite:
TALKA PREKYBOS BENDROVĖ,,

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W. 11, 
GREAT BRITAIN.

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LIETUVIŲ KLUBAS

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 lie
tuviškų valgiu virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.



DIRVA

DIRVA THE FIELD

Tautinė šeima auga
Amerikos Liet. Taut. Są

jungos centre įregistuoti du 
nauji skyriai: Wisconsino 
ir East Chicagos.

Wisconsino skyrius telks 
trijų; Wisconsino valstybės 
miestų — Milwaukee, Ke- 
nosha ir Racine — ir jų 
apylinkės tautinės minties 
lietuvius. Susisiekimas tarp 
tų trijų miestų gana pato
gus.

Pirmoji skyriaus valdy
ba: pirm. Petras Petrušai- 
tis, (Racine) sekr. dr. T. 
Palionis (Milwaukee) ir ižd. 
VI. Skirmuntas (Kenosha). 
Į revizijos komisiją įėjo L. 
Dargis ir V. Vilčinas.

East Chicagos skyrius 
apima East Chicagos, High- 
lando ir kaimyninių mieste
lių anylinkę Indianos vals
tybėje.

Steigiamajame susirinki
me, buvusiame Romualdo 
Nemicko bute, Į skyriaus 
valdybą išrinkti: pirm. K. 
Pocius, vicepirm. A. Mar
kevičius, sekr. T. Mečkaus- 
kas, ižd. R. Nemickas ir val
dybos nariu organizaci
niams reikalams Irena Rim- 
kūnienė.

Vietos veikėjams šiuos 
skyrius suorganizuoti iš 
cenbo talkino S-gos pirm. 
E. Bartkus ir vicepirm. J. 
Jurkūnas, kuris vadovauja 
organizacinei centro komi
sijai

N a u j i esiems skyriams 
linkime sėkmingai augti ir 
stiprėti. Neabejojame, kad 
nauju skyrių vadovybės pa
sirūpins ir tautinės minties

spaudos platinimu. Wiscon- 
sino skyriuje spaudos rei
kalais rūpintis pasiėmė pats 
skyriaus pirm. P. Petrušai- 
tis. Kam teko ši pareiga 
East Chicagos skyriuje, tuo 
tarpu žinių neturme.

Kas ir kur?
• Leidinys liet, sportinės 
veiklos šiaurės Amerikoje 
dešimtmečiui paminėti vis 
dar negali būti atiduotas 
spaudai, kadangi keli klubai 
dar yra neprisiuntę savo 
veiklos aprašymų. Iš tokių 
atsilikusių jų medžiagos bus 
laukiama iki sausio mėn. 
31 d. Ją siųsti šiuo adresu: 
E. šulaitis, 1330 So. 51st 
Avė., Cicero 50, III.

Taip pat pažymėtina, jog 
prenumerata šiam leidiniui 
yra renkama iš anksto. Lei
dimo kaina $2.00, o kurie 
sumokės $5.00 bus laikomi 
garbės prenumeratoriais ir 
jų pavardės bus paskelbtos 
leidinio puslapiuose.
• Clevelande sausio 11 — 
vasario 1 dienomis įvyksta 
Santaros studijų dienos. 
T a r psemestrinių atostogų 
proga laukiama studentų ir 
iš kitu vietovių. Studijų die
noms numatyta įdomi ir 
įvairi programa.

šeštadieni (sausio 31 d.): 
Juliaus Šmulkščio, šiuo me
tu dėstančio Indianos uni
versitete politinius mokslus, 
paskaita ”Mūsų liberalinės 
partijos ir jų problemos”; 
debatai "Humanitarinių ir 
griežtųjų mokslų įtampa ir

jos Įtaka j studentijos gy
venimą” dalyvaujant Ramo
jui Vaičiui (Chicago), Čes
lovui Melsbakui (Clevelan- 
das), Vladui Eikinui (Bos- 
tonoas) ir Bernardui Pra
puoleniui (Chicago) ; ir Ju
liaus Slavėno, studijuojan
čio Illinois universitete, Ur- 
banoje, paskaita "Santara 
ir ideologijos".

Sekmadienį (vasario 1 
d.): Algimanto Mackaus 
paskaita "Lietuvių dramos 
mirtis ar prisikėlimas" ir 
literatūrinė popietė daly
vaujant rašvtoiui laureatui 
Mariui Katiliškiui ir poetui 
Algimantui Mackui.

Visa studijų dienų pro
grama vyks Čiurlionio an
samblio namuose.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos centro val- 
ciyba pradėjo svarstyti Są
jungos dešimtmečio seimo 
metmenis. Seimas numato
ma šaukti gegužės 30, 31 
ir birželio 1 d. Vieta bus pa
rinkta kiek vėliau. Seimo 
vietai parinkti ir programai 
apspręsti turės įtakos Są
jungos narių anketos. Nori
ma, kad jos grįžtų kaip ga
lima greičiau.
• Juozo Bachuno knyga 
"Kelionė į Pacifiko kraštus" 
gaunama Am. Liet. Tauti
nės Sąjungos skyriuose ir 
kai kuriuose lietuvių kny
gynuose. Jos kaina tik 2 
dol.
• Vernos Olienės bute, Chi
cagoje. įvyko pasitarimas 
visuomeniniais reikalais. Be 
šeimininkės V. Olienės ir 
jos sesers L. Vanagaitienės, 
pasitarime dalyvavo Am. 
Liet. Taut. S-gos vadovy
bės nariai: pirm. inž. E. 
Bartkus, dr. S. Biežis, inž. 
J. Jurkūnas, dr. J. Paplė- 
nas ir T. Blinstrubas.

J. J. Bačiūnai, grįždami iš atostogų- po Pietų Ameri
kos salas, sausio 25 d. buvo sustoję New Yorke ir daly
vavo ALT S-gos Rytų Apygardos posėdy ir Lietuvių Spau
dos Klubo susirinkime. Dirvos nuotrauka

Naujosios Zelandijos lietuviai
Pasklidus pirmosioms ži

nioms apie pablogėjusią 
Lietuvos Pasiuntinybės prie 
Šventojo. Sosto padėtį, Nau
josios Zelandijos lietuviai 
skubiai reagavo. Pirmieji 
telegramą pasiuntė lietuviai 
studentai. Bendruom e n ė s 
krašto valdyba pasiuntė te
legramas dviem atvejais.

Praeitais metais lietuvių 
studentų Zelandijoje pa
skelbtas atsišaukimas — 
vajus paremti Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV lei
džiamam informac i n i a m 
žurnalui "Lituanus” davė 
25-14-9 s v.

❖

Viktorijos Universit e t e 
VVelbngtone teisės fakulte
tą baigė G. Balčiūnas L. L. 
B. laipsniu (teisės Pakula įi
mtas). G. Balčiūnas dirba 
N. Z. oro laivyno departa
mente.

H:

Aucklando Universit e t o 
studentų laikraščio redakci- 
ion priimtas G. Procuta į 
Užsienio žinių skyrių. 1959 
metais lietuvius N. Z. Bal
tų Klube atstovaus arch. V. 
V. Procuta ir J. Gaigalas.

#•

Yra daromos pastangos 
šiais metais Aucklande su
rengti Australijoje gyve
nančių lietuvių dailininkų 
parodą, šiuo metu Aucklan
do Meno Galerijoje yra iš

statytas dail. Rudolfo Gopo 
aliejinis darbas "Senas Kai- 
korai uostas”.

*
Aucklande, Cornvvall Par

ke, sausio 3-10 d.d. įvyko 
Pan-Pacifiko Ja m b o r e e. 
Stovyklavo apie 8,0 T’ skau
tų. Oficialiai atstovauta 14 
kraštų. Stovykloje dalyvavo 
vienintelis lietuvis skautas 
vytis, arch. V. V. Procuta 
iš Aucklando.

*
Šių metų gale Aucklando 

ar Wellingtono mieste ma
noma surengti lietuvių su
važiavimą ir paminėti 10 
metu atvykimo Į N. Zelan
diją sukaktį. Suvažiavimą 
rengia Lietuvių Bendruo
menė. C. P.

KETVIRTOJI TAUTINĖ 
STOVYKLA 

AUSTRALIJOJ
Nuo gruodžio 27 d. iki 

sausio 10 d. Australijoje, 
Viktorijos valsty b ė 1 ė j e, 
Moraingtono. pusiausal y j e 
apie 180 lietuvių skautų 
stovyklavo iš šių lietuvių 
kolonijų: Sydnėjaus, Mel- 
bourno, Adelaidės, Brisba
no iv Geelongo.

Stovyklaujančius sveiki
no ne tik to paties konti
nento tautiečiai ''et iŠ Eu
ropos ir Amerikos. Dosnu
sis tautietis J. J. Bachunas 
iš JAV atsiuntė sveikinimą 
su 30 sv. J. N.

A. A.

KAZIMIERIUI BANIUI-BANEVIČIUI 
mirus, jo žmonai, vaikams ir žentui Algiui Dilbai, 
giliausią užuojautą reiškia

Adolfas Dirba su šeima

1959 m. sausio 29 d

Meisner Engeneering Co. dirbančių lietuvių inžinie
rių būrelis, kurioj jų dirba net kelios dešimtys, tariasi su 
vyriausiuoju inžinierium E. Bartkum. Iš kairės: J. Dau
girdas, V. Masiulis, E. Bartkus ir E. Likanderis.

Dirvos nuotrauka

GREETiNGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

EAGLE ŽENKLAI PADIDINA SUTAUPĄS MAY’S KRAUTUVĖSE

Ekstra specialiu sausio baltajame išpardavime!

Cannon
Pilno dydžio, stori, sugeriantys

Vonios rankšluosčiai
Dideli 22x44 vonios dydžio

Dabar, Sausio baltajame iš
pardavime, puikios rūšies 
sugeriantys rankšluosč i a i 
vienos ar dviejų spalvų, 
tikrai nauja žema kaina, 
pasirinkite gražų dviejų 
spalvų raštų. 79 c. vienas

15x24" rankų dydžio 
2 už $1. (59 c. vienas)
Tnkami Wash Cloths 

4. už $1 f29 c. vienas)

Cannon
Rudi
Pink Beige 
Oranžiniai

Pink 
Turquoise 
Geltoni 
Budi 
Balti

Spalvingi 
dvieju 
spalvų 
dryžiai

• Turguoise

Gražūs su 
auksiniais 
kraštais

MUSLIN PAKLODES
Garsios puikios rūšies paklodės, dabar žemom kai
nom. Tankiai suaustos; pagamintos ilgam nešiojimui 
ir lengvam skalbimui.
Pilno dydžio ar 
81x108” dydžio 
90x108” dydžio

2.19
2.59

Tinkami pagalviu 
apvilkimui 

42x36 inch dvdžio 
45x36 inch dydžio

49c
54c

72x108”, 81x99” 
ar dvigubo dydžio

1.89
Viena

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... Tmokant $2 ar daugiau... Thg May Co.’s Basement Bedding and Dnniestics Department 
šaukit CHerry 1-3000 JDowntown and On the Heights
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