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AR AMERIKIEČIAI PASIRUOŠĘ
MIRTI DĖL BERLYNO?
Vasfybės sekretorius Dulles sako, kad padėtis yra

labai komplikuota ir kad reikia pasiruošti
daugeliui atsitiktinumų.
1939 metais hitlerinin ti vedant karo šantažą, tvir
kai ginklais žvangino Len tai įsitikinus, kad Amerika
kijos pasienyje. Vienas Pa nestos į karą.
ryžiaus laikraštis tada pa
Valstybės sekre torius
klausė, ai’ prancūzai pasi
Dulles. išvykdamas savai
ruošė mirti dėl Dancigo?
Šį kartą Le Figaro kores tei laiko į Europą, kur su
pondentas Amerikoje ap- sąjungininkais tarsis Vo
klausinėjo eilę žymių ame kietijos ir Europos saugu
rikiečių laikraštininkų ir mo klausimu, žurnalistams
politikų, kuriuos jis suti pareiškė, kad jis vyksta Eu
ko Washingtone, statyda ropon todėl, kad padėtis yra
mas klausimą: ”Ar ameri labai komplikuota ir reikia
kiečiai pasiruošę mirti dėl pasiruošti daugeliui atsitikBerlyno ?”
tinimų. Jis pastebėjo, kad
Jis rašo, kad radęs tik asmeniškai besikalbant ga
keletą pasiruošusių, bet la lima daugiau pasiekti, ne
bai daug nesiruošiančių dėl gu tik diplomatine kores
Berlyno kariauti. Prisibijo- pondencija.
ma, kad tokią nuomonę bus
Dulles lankysis Londone,
išsivežęs ir Mikojanas, kas Paryžiuje ir Bonnoje, kur
leis sovietams dar toliau ei- kalbėsis su britų, prancūzų

CLEVELANDO MILIJONIERIUS
VAŽINĖJA VOGTA ’TROIKA’

Vengrai atpažino vogtus arklius
Clevelando milijonierius
Cyrus Eaton, kuris su savo
žmona praeitą vasarą lan
kėsi Rusijoje ir labai susi
žavėjo Kremliaus gauja^
prieš kelias savaites sulau
kė Chruščiovo jam padova
notos ”troikos” — rusiškų
ratų ir trijų šyvų arklių.
Amerikiečių spauda su pa
sigėrėjimu tuos arklius re
klamavo, kaip tik tuo me
tu, kada Eaton pas save
vaišino Mikojaną.
Dabar, sausio 27 d,, Cle
veland Plain Dealer dien
raštyje, laiškų skyriuje, til
po vengro tremtinio Emil
Kezdy-Reich, gyvena n č i o
Clevelande, laiškas, kuria
me jis atskleidžia paslaptį:
tie trys puikūs arkliai yra
bolševikų pavogti iš Vengri
jos!
Amerikiečiai, ”kaubojų”
laikais, labai skaudžiai, net
pakorimu, baudė arkliava
gius. Nemandagiau apsiei
davo ir su tais, kurie pri
imdavo vogtus arklius. Vi
sai nesenai vietos spauda
paskelbė, ponia Eaton esan
ti labai susigundžius kandi
datuoti į senatą, kur jau iš
anksto pasisako piršianti vi
sokį draugavimą su sovie
tais, komunistinės Kinijos

ir viso, kas naudinga Krem
liaus žmogžudžiams pripa
žinimą. Kažin, kaip bus su
jos kandidatūra dabar, kai
paaiški, kad ta ”padori pi
lietė” savo ūkyje laiko vog
tus arklius! Kandiduodama
į senatą, ji stengtųsi iš ten
išstumti žymų clevelando
pilietį senatorių Frank J.
Lausche.

Emil Kezdy-Reich rašo:
”Cyrus Eaton gal neturės
daug malonumo iš tos troikos, simbolizuojančios me
dinį Trojos arklį. Mes jau
čiame pareiga išduoti jam
paslaptį: šie karštakraujai,
puikūs žirgai yra Lipizzan
arkliai, ne rusiški arkliai.
Jie paeina iš Balbona eržilų
ūkio Vengrijoje, iš kur juos
Sovietai yra pavogę. Rusi
joje niekad nebuvo augina
mi Lipizzan veislės arkliai,
šie arkliai taip pat turi ven
grų laisvės kovotojų dva
sią ir todėl dažnai bandys
išsiveržti iš Eatono, komu
nistų draugo, vadelių . . .”
Kaip šis milijonierius su
virškins tą faktą? Doras
žmogus tuoj grąžintų bolše
vikams vogtus arklius ir
visam laikui nutrauktų su
jais santykius.
KK.

Bostone įrengti Tautinės Sąjungos namai neturi sau lygių lietuvišku meniškumu
ir vokiečių vyriausybėmis, ir originalumu. Nuotraukoje naujoji skyriaus valdyba. Iš kairės: A. Andriulionis, E.
Cibas, V. Vakauzas, pirm. J. Vaičaitis, J. Dačys, A. Vilėniškis ir R. Gasiūnas,
o taip pat gal susitiks ir su
sovietais.
Sakoma, kad Dulles ruo
šiasi Maskvai padaryti pa
siūlymą dėl Vokietijos. Vie
nas iš pasiūlymų būtų, kad
visos kariuomenės, sąjun
gininkų ir sovietų, atsi
trauktų iš Berlyno ir sto
vėtų vieni nuo kitų ne ar Ir traukiasi nuo 'vieningos nedalomos Rusijos’tezės
čiau kaip per 800 km.
Europoje Dulles norįs
LIFE Redakcija, matyt, tų nutarimas parėmė Lie lies. Panašiai ir mūsų pla
patirti ir apsvarstyti euro gavo nemaža kritikuojančių tuvos pretenziją į Vilnių. nas, — kuris yra tik įvai
piečiu reakciją j Sovietų laiškų dėl gruodžio 15 die Tačiau, rašydami savo ve rių galimybių iliustracija,
reikalavimus Vokietijos at nos vedamojo straipsnio, damai’ mes neturėjom gal ir kuris, žinoma, turėtų ap
žvilgiu ir aptarti galimus kuriame, tarp ko kita, buvo voj nei senų sunkenybių imti ir tam tikras priemo
pasitarimus su Sovietų Są siūloma atiduoti Lenkijai dėl sienų tarp Lietuvos ir nes, kad paliestieji žmonės
junga.
Vilnių ir Lvovą, kad Lenki Lenkijos, nei neramumų būtu atsiklausti. Kaip mes
ja atiduotų Vokietijai Stet- kupinos ukrainiečių istori- rašėm savo vedamajame:
tiną. Į LNT pirmininko laiš ios, mūsų apibūdinimas se ”Šio plano dėmenys nėra
ką, skelbta Dirvoje, Re- kė siūlą praeitin tik iki dvi- nauji ir jie gali būti modi
POPULIARUMO
dadcija pradžioje atsakė, dešimts kelintinių metų. fikuojami, bet jie yra pa
RUNGTYNĖS
kad laiškai, tuo reikalu bus Mes suprantam Jūsų pažiū vyzdinis pluoštas dalykų,
Kai kurie laikraščiai, pro spausdinami sausio 7 ar 12 rą ir apgailestaujam, jei ne- kuriuos J. V. turėtų būti
pagandos ar pramogos su dienos numęryje. Tačiau tie išreiškėm savo minčių aiš pasirengę siūlyti; planas,
metimais, rengia asmenų numeriai išėjo be laiškų kiau.
galėtų sukelti vilčių Rytų
Mūsų vedamojo tikslas Europoje, ir kuris Maskvai
populiarumo rungtynes: ra apie tą straipsnį, ir iš viso
gina skaitytojus balsuoti, joks laiškas dėl to vedamo buvo apsvarstyti įvairias galėtų atrodyti keblus at
ką jie laiko labiausiai žino jo LIFE laiškų skyriuje ne Galimybes, atsiverian č i a s mesti”. Taigi mes nesijau
mu, pasižymėjusiu. Tokias pasirodė. Tai yra labai re Vakarams tolesniame san čiame. kad mūsų vedamojo
populiarumo rungtynes su tas atsitikimas, kad tai yra tykiavime su Sovietų Są
(Nukelta j 2 psl.)
rengė ir Itąlijos prokomu išimtis šio žurnalo tradici junga dėl Vokietijos ir Ry
nistinis laikraštis IL PAE- jose. Ar tos išimties prie tų Europos problemų. Vie
SE. Redakcija labai nuste žastis buvo laiškų turinys, nas iš dėmenų, žinoma, yra
PUSĖ MINUTĖS
bo, kai to laikraščio skai ar kas kita — tegalime spė sienų klausimo išsprendi
MALONUMO
mas. vpač Lenkijos sienų su
tytojų tarpe populiariausia lioti.
Iš darbo laikinai atleistas
asmenybė pasirodė esanti...
Tačiau LNT pirmininkas Vokietija ir Sovietų Sąjun
darbininkas
Detroite nuėjo
LIFE
tikrai
neturi
in

ga.
Marylin Monroe, o Chruš sausio mėn. gale gavo kitą
atsiimti
bedarbio
pašalpos.
tencijos
susilpninti
mūsų
čiovas atsidūrė tik trečioj laiška iš LIFE Redakcijos,
vietoj. Be to, tarp populia kurio vertimą, dėl jo svar r e i kalavimus nepriklauso Turėjo gauti $49.00 už sa
rių asmenybių pasirodė dar bumo, čia ištisai paduoda mybės visiems dabar komu vaitę. Gauna čekį, žiūri —
nistu viešpataujamiems Ry $9998!
du amerikiečiai: daininin me :
Sako, iš karto žinojęs, kad
kas Perry Como ketvirtoj
”Ačiū už Jūsų laišką tų Europos kraštams, įskai
tai
klaida, bet, esą ”oh boy”,
tant
Baltijos
valstybes
ir
vietoj ir . . . prezidentas Ei- LIFE redakcijai dėl mūsų
kaip norėjosi nors akimirką
Ukrainą.
Betkoks
planas,
senhoweris šeštoj.
gruodžio 15 d. vedamojo
Sako, kad po to redakcija straipsnio ”Berlyno proga”. siekias sutvarkyti tokias tikėti, kad ne klaida. Bet
nebemananti daugiau be Sutinkate ar nesutinkate su dygliuotas problemas, kaip suklydę tarnautojai skubiai
rengti populiarumo rungty mūsų vedamųjų puslapyje Rytų Europos sienų iškeL griebė čekį iš jo rankų, ne
nių.
dėstomomis mintimis, re liamosios, visada susilauks davė nei minutės pasi
džiaugti.
daktoriai vistiek įvertina kritikos iš katros nors šaLAIKRAŠČIO STREIKO Jūsų pažiūras, tik apgailes 1----------------------------------------------------tauja. kad negalėjome šio
PASĖKOS
NAUJAUSIOS ŽINIOS
vedamojo paskatintosios gy
Kai dėl išvežiotoji! New vos korespondencijos pa
Yorke 19 dienų nebuvo lai skelbti savo laiškų skyriuje.
• Lenkų rašytojas Marek ip Franco režimui. Ispani
kraščių, pastebėta, kad:
Vilnių ir Lvovą mes pa1) Mieste sumažėjo šiuk minėjom kaip Lenkijos Hlasko, kuris prieš metus joje įstatymai draudžia
šlių: šiukšlininkai jų kas miestus dėl to, kad J. V. pri-. laiko buvo pasirinkęs laisvę kurti politines partijas, iš
dien besurinkdavo apie 10,- pažino 1923 metų kovo 23 ir paskutiniu laiku gyveno skyrus valdančiąją falangistų partiją. Iki šiol Fran
000 tonų vietoj 12,500;
dienos Ambasadorių Kon Izraelyje, dabar pareiškė
2) Miesto taryboj beveik ferencijos padarytus nuta ketinąs grįžti į Lenkiją, nes co vyriausybė viešai nere
šimtu procentų sumažėjo rimus. Kaip žinote, ši kon ’Tašvtojas apatridas yra ly agavo į naujos partijos atprakalbos, vieši tyrinėjimai ferencija Sąjungi n i n k i ų gus nuliui, tai niekas. Aš suradimą.
• Praėjusį sekmadienį
ir delegacijos pas mayorą Valstybių vardu priskyrė esu nutaręs grižti, nežiūrint
— dalykai, kurie esti labiau Vilnių Lenkijai ir pripažino kas manęs lauktų”. Lenki Šveicarijoje vyrai balsuoto
skiriami įamžinti spaudoje, visas tada buvusias Lenki jos rašytojų draugijos pir jai atmetė siūlymą, kad bal
savimo teisė būtų suteikta
negu miesto analuose.
jos šiaurines, rytines ir mininkas Maskvoje užsisto
moterims. Prieš pasisakė
jo
už
Hlasko.
pietrytines sienas. To pa
• Amerikos mokslininkai du kartus daugiau, negu už
sėkoje visi ankstesni pa
numato,
kad 1965 metais pasiūlymą. Tai pirmas kar
tvarkymai Rytinės Galici
žmogus
pasieks
mėnulį. Po tas Šveicarijos istorijoje,
jos reikalu buvo atšaukti ir
to
keliaus
į
kitas
planetas. kad šis klausimas visame
provincija, drauge su Lvo
Už
keturiasdešimt
metų krašte buvo sprendžiamas
vu. tapo Lenkijos dalimi.
Mes žinome, kad Vilniaus ir žmogus galės keliauti švie balsavimo keliu.
• Iki šio laiko vis dar ne
Lvovo klausimai niekad ne sos greičiu po 300,000 km.
pavyko surasti žmonių iš
i
sekundę.
Tačiau
manoma,
buvo visiškai, sutvarkyti.
nuskendusio Atlante danų
Jūs atsiminsit, kad Tarp kad sovietai dar šiais me
laivo, kuris susidūrė su le
tais
pasiųs
i
mėnulį
raketą
tautinio Tribunolo 1931 medo kalnu. Manoma, kad vi
«u žmogumi.
• Italijoje tebevyksta vy- si 85 bus žuvę audroje.
• Sovietų policija Rytų
riausvbės krizė. Koelicinės
KAIRĖJE: Lietuvių Stu vvriausvbės pirmini n k a s Vokietijoje sulaikė ameri
dentų Santaros tarpsemes- Fanfani. prieš savaitę at kiečiu vilkstinę iš keturių
trinių studijų dienų, įvyku sistatydino ir pasitraukė iš sunkvežimių su penkiais as
sių sausio 31 ir vasario 1 krikščionių demokratų par menimis, važiuojančius iš
d.d. Clevelande dalyviai. tijos vadovybės. Respubli Berlyno į Vakarų Vokieti
Nuotraukoje: V. Mariūnas, kos prezidentas prašė Fan ją. Dėl šio įvykio amerikie
M. Katiliškis, R. Mieželis,, fani atsistatydinimą atsi čių armija pareiškė sovie
A. Iljasevičius. L. Sabaliū imti.
tams protestą ir tuo reika
nas, c. Melsbakas, A. Vai• Ispanijoje sudaryta lu vedamos derybos, kad su
taitis ir kt.
nauja liberalinė dešiniųjų laikytieji asmenys ir sunk
Dirvos nuotrauka
partija, kuri yra opozicijo- vežimiai būtų paleisti.

Life redakcija aiškinasi
dėl Vilniaus
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Lašas po lašo...
ir akmeni pratašo
D. A. VALĖNAS

Šiuo metu jau yra paaiš
kėję Vatikano įvykdyti Lie
tuvos Pasiuntinybės statu
so pakeitimai. Lietuvos mi
nisteris Stasys Girdvainis,
be jo asmeniškos kaltės, o
taip pat be Lietuvos kaltės,
buvo pažemintas ir neteko
turėtų privilegijų ir teisių;
pati pasiuntinybė dar var
gais negalais pateko Į vei
kiančių diplomatinių įstai
gų 1959 m. sąrašą (Annuario Pontificio).

Pasaulis jau suspėjo pa
stebėti skirtumą tarp buvu
sio ir dabartinio popiežiaus.
Šventos atminties Pijus
XII, kad ir labai nepatogiu
istoriniu momentu, nepabū
go įspėti pasaulį ir įvertin
ti nacizmą bei bolševizmą.
Nežiūrint keršto ir aukų,
pareigos vedamas, jis atri
bojo komunizmą ir jo vyk^
dytojus nuo krikščioniškos
bendruomenės, ekskomunikuodamas juos kaip šėto
niškos karalijos atstovus.
Su naujuoju popiežių, at
rodo, atėjo naujos pažiūros
ir "nauji vėjai” ne tik ap
linkos gyvenime, bet lygiai
ir tautų bei valstybių san
tykių srityje, šimtametės
valstybių santykių srityje,
šimtametės tradicijos ėmė
užleisti vietą ”Iabiau gyve
nimiškom” naujom tradici
jom. Tuoj po Pijaus XII
mirties pasigirdo gandų,
kad bus ieškoma ”modus
vivendi” su bolševikiniais
Lenkijos valdytojais, norint
išgelbėti kas dar liko iš ka
taliku Bažnyčios bolševikų
užimtose srityse. Esą, dėl
Vakarų neryžtumo, kito re
alaus kelio nebelikę.
Nežiūrint visai skirtingo
tarptautinio statuso, į pir
mųjų mainų objektus, atro
do, bus patekusios Lietuvos
ir Lenkijos Pasiuntinybės
Vatikane, kaip "nebereikšmingos”, "užmirštos” ir net
pačių lietuvių ir lenkų ne
begerbiamos.
P a s i u n tinvbių statuso
svarstymas, bene, sąmonin
gai užsitęsė kol paaiškėjo
reagavimas. Pasirodė, kad
šios pasiuntinybės dar nė
ra nei užmirštos, nei laiko
mos nebereikšmin g o m i s.
jei Vakarai atvirai reiškė
protestus, susirūpinimą ir
apgailestavimą, tai Mask
va ir Varšuva dėl pakeitimų
neslepiamai džiūgavo.
*
Labai būdingų tos Vati
kano politikos teisinimų
liks istorijai lietuvių spau
dos puslapiuose. Bene to
liausiai siekiąs bus "Draugo” sausio 12 d. vedamasis
”Vatikanas ir Lietuva”. Ja
me patariama skirti Vati
kano veikloje du pradus:
religinį, kurį atstovauja

daryti tas pačias pajamas,
mani pūliuodama gaminių
kainomis. Tad mokesčių
panaikinimas Sovietijos gy
ventojams nieko nereikštų.

pats Popiežius (dieviška srb
tis) ir politinį, kur Popie
žius per savo kongregacijas
išvysto diplomatinius san
tykius, panašiai į pasauli
nių valstybių vienų su ki
tom santykiavimą (žemiš
ka sritis).
Stebėdami istoriją, mato
me, kad Vatikanas yra vei
kęs neretai labai panašiu
būdu, kaip ir kitos valsty
bės . . . šiuo metu mums at
rodo, kad toks Vatikano el
gesys nesuderinamas su
Bažnyčios skelbiamais ide
alais. Tačiau . . . "ir tokiems
veiksmams, kur popiežiaus
"dešinė tyčia nežino ką da
ro kairė” surastas "istori
nis”, — oportunistinis pa
teisinimas.

-K
Kažin kodėl vis pabrėžia
ma, kad Lietuvos Pasiunti
nybės prie Vatikano veiki
mas priklauso vien Vatika
no malonės. Kiekvienu at
veju Vatikanas galįs tą ma
lonę sumažinti ir visai atim
ti.
Mano supratimu, jei į
Vatikaną žiūrėtume tik
kaip į paprastą "žemišką”
valstybėlę, o į jos galvą —
tik kaip į paprastą valsty
bės valdovą, karalių ar dik
tatorių, tai kalbos apie ma
lonę būtų pagrįstos. Tačiau
ne tik mes lietuviai, bet ir
beveik visas kultūringasis
pasaulis Popiežių pripažįs
ta aukščiausiu moraliniu
autoritetu žemėje. Tad su
prantama, kad pirmoje ei
lėje iš Popiežiaus laukiama
teisybės ir teisingų veiksmų
pavyzdžio, nes tam jis la
biausiai yra įsipareigojęs
ir, negriaudamas Bažnyčios
pagrindų, kitaip elgtis ne
gali. Jei Vatikanas, kaip ir
kitos valstybės, turi formatinę teisę uždaryti akredi
tuotą pasiuntinybę ar su
mažinti atstovo teises, tai
moralinė pareiga niekada
Popiežiaus neatleis nuo tei
sybės įgyvendimo ar jos pa
laikymo tokią formalinę tei
sę vykdant.

Maršalo Malinovskio kal
ba Maskvoje tebeposėdžiaujančiam komunistų partijos
kongresui sukėlė didelio op
timizmo. Malinovskis "Urbi
et orbi” paskelbė, kad sovie
tų raketos su hidrogeniniais
užtaisais dabar galinčios
"tiksliai kliudyti kiekvieną
žemės tašką”. Jo žodžiais,
užjūriuose nuolat esą giria
masi, kad JAV laivynas ga
lįs pažeisti bet kurią sovie
tinių pakrančių vietą, ta
čiau tuo tik esąs bandomas
nuslėpti JAV pakrančių pa
žeidžiamumas. "Jūsų ran
kos pertrumpos, džentelme
nai !” šūktelėjo Malinovs
kis, tuo duodamas ženklą
aplodismentų bangai.
Prieš jaudinantis dėl so
vietų pasigyrimų, atsimintina reali būklė;
JAV centrai nuo Sovieti
jos yra už 5,000 mylių, tad
tas "tikslumas” nėra jau
taip lengvai pasiekiamas.
Rusų bombonešiams at
skristi į JAV teritoriją rei
kia 7 valandų. Tolimų dis
tancijų raketos bus paruoš
tos šiais metais.
Amerikinės bazės užjū
riuose tankiu žiedu supa vi
są Sovietiją, amerikiniai
bonbonešiai patruliuoja jos
pasieniuose. Trumpų dis
tancijų — bus paruoštos
naudojimui šį birželį.
Kalbant apie "tikslumą”,
prisimintina dar erdvės žiVisiems geros valios žmo
nėms, o tuo labiau Vatika
nui, yra žinoma, kas atsiti
ko su Lietuva: kraštui ir jo
žmonėms padaryta ir tebe
daroma. Dangaus keršto
šaukianti skriauda ir netei
sybė Tūkstančių tūkstan
čiai žuvo, kentėjo ir tebekenčia už žmoniškumą, ti
kėjimą. — už teisybę. Jie
ėjo ir eina į mirtį, į kančią,
žinodami, kad žmoniškasis
— laisvasis pasaulis smer
kia jų budelius ir jiems at
neštą neteisybę.
Ir dabar, po tiek kančios
metų, pati svarbiausia pa
vergtųjų vilties priežastis
tebėra ne saujelės jų laisvų
tautiečių veikimas ir ne jų
pačių jėgos, bet Vakarų pa
saulio nusistatymas ir ne
pripažinimas Lietuvai pa
daryto smurto. Tebeveikian
čios Lietuvos Pasiuntinybės
buvo ir tebėra akivaizdžiau
si teisybės palaikymo pa
vyzdžiai laisvajame pasau
lyje^ jos taip pat yra pats
ryškiausias smurto primi
nimas bolševikinei sąžinei.
Tat štai kodėl tiek susi
rūpinimo bus parodę Vaka
rai nelauktai išgirdę apie
ruošiamą Kalėdinę dovaną:
"Vatikanas svarsto Lietu
vos ir Lenkijos Pasiuntiny
bių pakeitimą.”
Štai kodėl tokį Vatikano
žygį ne vienas pavadins
"teisybės išdavimu”, nes jis
naikina aukos ir kančios už
teisybę prasmę, pakerta ko
vojančių jėgas ir stumia pa
saulį į neviltį ir ... bolše
vizmą.
Ir skaudu, ir graudu, ir
koktu!

novų pastaba: rusai savo
Luniku norėjo pataikyti į
mėnulį, tačiau tas praskri
do pro šalį tūkstančių my
lių atstume. Taigi, "Plane
ta 10” faktiškai nebuvo lai
mėjimas.
K o m u n i s t inį pasaulį
smarkiai sukrėtė faktas,
kad Maocetungas į Maskvo
je vykstantį partijos kon
gresą pasiuntė antros eilės'
delegaciją, vadova ujamą
raudonosios Kinijos Nr. 3
— čuenlai. Sako, Mao norė
jęs tuo parodyti, kad Chruš
čiovą jis laikąs ideologiniu
nykštuku. #

Chruščiovas, kaip diplo
matiniai stebėtojai sako,
nori žūtbūt laimėti šaltąjį
karą. Nėra jokių ženklų,
kad jis būtų linkęs daryti
kurių nors koncesijų. Di
džioji jo idėja šiuo metu:
išstumti Vakarus už gele
žinės uždangos ir per sep
tynerius metus pasivyti
ekonomiškai JAV arba Va
karų Europą, nes abu ne
įmanoma.
Didysis jo rūpestis: mil
žiniškas kontrastas tarp
sovietinės imperijos ir kai
mynystėje esančios Vakarų
Europos. Pavyzdžiai: plieno
produkcija Vak. Europoje
97 mil. tonų per metus, Sovietijoje — 60 to. Elektros
energijos Vak. Europa pa
gamina dvigubai daugiau,
negu sovietai. Auto produk
cija — 3.6 mil. vienetų Vak.
Europoje, 115,000 — Rusi
joje.
Chruščiovas griebėsi nau
jo propagandinio triuko:
pažadėjo panaikinti pajamų
mokesčius Sovietijoje. Fak
tiška1'. sovietų vyriausybė,
būdama faktinė visų krašto
turtu savininkė, gali susi

Valst. sekr. Dulles, iš
skrisdamas į Europą, ban
dysiąs gauti sąjungininkų
pritarimą savo projektui,
pagal kurį Berlynas turėtų
likti demilitarizuotoje zono
je, rusų ir Vakarų įguloms
atsitraukus po 400 km. į
abi puses.
Iš Berlyno pranešama,
kad rusai pradėję nežymaus
masto Rytinio Berlyno per
davimą vokiečių komunis
tams ir dalinių atitraukimą
iš miesto.
Tačiau tie raudonosios
armijos daliniai toli neati
traukiami: tik maždaug 10
mylių Į šiaurės rytus, kur
tarp Bernau ir Wanlitz eže
ro kuria naujas būstines.

Life aiškinasi...
(Atkelta iš 1 psl.)
pasiūlymai būtinai turi bū
ti priimti iki smulkmenų,
mes tvirtai manom, kad turi
būti imtasi žygių minėtų
sričių problemoms spręsti”.
Teko patirti, kad LNT
Valdyba mano dar pareikš
ti savo nuomonę LIFE Re
dakcijai dėl jos užimtos po
zicijos. Įsidėmėtina, kad
Redakcija bent tiek pripa
žino, jog Lietuvos preten
ziją i Vilnių parėmė Tarp
tautinis Tribunolas, ir kad
savo plano ji nesiūlo priimti
"iki smulkmenų”.
Įdomus reiškinys, kad
LIFE Redakcija traukiasi
ir nuo "vieningos-nedalomos
Rusijos” tezės, sakydamasi
nenorinti silpninti mūsų
(= J. A. V.) nepriklauso
mybės reikalavimų visiems
komunistų paver g t i e m s
kraštams, įskaitant Baltijos
valstybes ir Ukrainą.

KAŽIN AR NE GERIAU,
JEI NEDARO...
Mano kaimynas ar kaimy
nė iš New Yorko klausė, ką
daro- "Altas su Vliku” dėl
sovietinių muitų siunti:
niams. Aš tikiuos, kad nie
ko nedaro ir manau, jog ir
gerai, jei nedaro, štai kodėl.
Dabartinė siuntinių siun
timo tvarka yra nustatyta
jau seniai šio krašto su Sovietija sudaryta prekybinių
santykių sutartim. Tvarka,
žinoma, savotiška, skirtin
ga nuo siuntinių siuntimo
tvarkos į betkokį kitą kraš
tą, bet ji tokia yra. Jos
svarbiausias ypatingu m a s
yra tas, kad siuntėjai čia
gali apmokėti muitus. Joks
kitas kraštas neapkrauna
dovaninių siuntinių tokiais
muitais ir kitokiais mokes
čiais, kaip Sovetija. Tai yra
pasipiktinimo vertas fak
tas. "Bet dar didesnio pasi
piktinimo verti faktai yra
svetimų kraštų pagrobimai,
n e p a k e n čiamos tvarkos
prieš žmonių valią įvedimas,
politiniai areštai, deportaci
jos ir visos kitos sovietinės
tvarkos "grožybės”.
Muitus siuntiniams nu
statyti, didinti,mažinti ar
panaikinti turi valią maskvinė valdžia. "Ką nors da
ryti” tuo reikalu reikštų —
kreiptis į tą valdžią. Nei
"Altas su Vliku”, nei kas
kitas iš mūsų neturi ir, be
rods dar nesirengia užmegsti santykius, kurie sudary
tų sąlygas tartis su ja ...
dėl muitų. Jeigu kas nors
iš mūsų būtų taręs esant
tikslinga kreiptis su petici
ja, pav., į Mikojaną, jam
čia besilankant (niekas iš
lietuvių tačiau iki tokio
laipsnio nusižeminti, be
rods, nebandė), tai petici
jos (ar reikalavimo) daly
kas gal visų pirma būtų Lie
tuvos laisvė, o ne muitai ...
Šio krašto valdžią prašy
ti, kad ji išsiderėtų iš So
vietijos muitų palengvini
mo siuntiniams, irgi vargu
ar tinka. Už geras nuolaidas
iš šio krašto pusės Sovietija gal ir sutiktų sumažinti
ar panaikinti tuos muitus
ir kitus mokesčius, bet ne
jaugi mes tuo sumetimu
prašytumėm šio krašto val
džią. kad ji Sovietijai dar
toliau nuolaidžiautų? Ir ar
gi, jei jau prašytumėm šio
krašto valdžią derėtis su
Sovietiją mūsų reikalu —
argi neturėtų būti ir čia bū
ti pirmoj vietoj Lietuvos
laisvė, o ne siuntinių mui
tai?
V. R., New York

in TAU 12
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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 BENDROVE,
1, LADBROKE GARDENS,
LONDON, W. 11,
GREAT BRITAIN.

LAIŠKAI

BOTTLED BY

THE CLEVELAND

/įį^ZSjJ^BOTTLING
COMPANY

NESUTINKU
Naujoji DIRVA puikiai
atrodo. Pasididžiuod amas
ją rodau amerikiečiams
draugams. Nuotraukos pui
kiai reproduktuojama.
Nesutinku su vieno DIR
VOS skaitytojo pareiškimu,
kuriame jis grąsina atsisa
kysiąs ir DIRVOS, jei ji
pradės dėti perdaug nuo
traukų iš lietuvių gyveni
mo.
Mano nuomone, nuotrau
kos, kurios vaizduoja pri
vatų mūsų tautiečių gyve
nimą (vestuves, krikštynas,
e k o naminius laimėjimus),
gali laikraštį tik praturtin
ti ir padaryti populiaresniu.
Lietuviškoji šeima Ame
rikoje nėra jau tokia dide
lė. Daugumoje atvejų lietu
viai, gyveną vienoje koloni
joje, turi draugų, giminių
bei pažįstamų kitose kolo
nijose. Apie juos išgirsti vi
sad malonu. Ypač jei dar
pridedama jų nuotrauka
vienokioje ar .kitokioje si
tuacijoje. Juk politika *ir
polemika kartais gali ir nu
sibosti ...
P* Jasiukonis,
New Haven

1959 m. vasario 5 d.
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DIRVA

Ignas Šeinius iki mirties
kovojo dėl Lietuvos laisvės
Jis ilsisi su maža Lietuvos vėliava,
dengiančia jo širdį...
gimų. nebuvo pinigų, reikė
jo gauti tiems reikmenims
nusipirkti kreditų. Tokį
kreditą pavyko gauti Švedi
joje ir dėka to kredito, ku
ris viršijo 10 milijonų kro
nų, buvo nupirkti pirmi
įrengimai mūsų pieninėms,
pirmos pokarinės kuliamo
sios. maunamosios mašinos,
nupirkti veisliniai gyvuliai,
arkliai, karvės, buliai. Tas
kreditas yra nemažai prisi
dėjęs prie pagreitinimo Lie
tuvos ūkio atstatymo po
pirmo karo sugriuvimo”.

Kaip jau Dirvoje prane
šėme, sausio 15 d. Stockholme, Švedijoje, mirė rašyto
jas — diplomatas Ignas
Jurkūnas -šeinius, eidamas
70 metus.
Velionis, gimęs 1889 m.
Šeiniūnų kaime, Ukmergės
apskr.. iš pat vaikystės
skaudžiai atjautė carinės
Rusijos Lietuvai daromą
skriaudą, savy brandinda
mas gilų prisirišimą ir mei
lę tėvynei.
Dar neseniai, visai prieš
mirti, Ignas šeinius taip pa
pasakojo apie tuos pirmo
sios vaikystės prisimini
mus:
"Aš prisimenu, mažas bū
damas, kiek mane domino
tos visos mažos knygutės,
brošiūros, kurias gaudavau
iš savo dėdžio. Mano pir
mas, pats pirmutinis raš
tas, kuri aš skaičiau, tai bu
vo Kražių skerdynės. Tą
raštą aš skaičiau kartą po
karto. Antras raštas, žy
miai storesnis, tai buvo
Maironio Lietuvos kuni
gaikštijos istorija. Tie du
raštai paliko man neišdildo
mų įspūdžių. Tie raštai, ga
liu aš pasididžiuoti, sudarė
man gyvenimo ir mano veik
los pagrindą”.
Ignas šeinius mokėsi Sau
lės kursuose Kaune ir isto
rijos filosofijos fakultete
Maskvos universitete. Jau
1915 m. jis įsitraukia į lie
tuvių visuomeninę veiklą.
Atvykęs į Stockholmą, kaip
lietuvių centrinio komiteto
ano karo nukentėjusiems
lietuviams remti atstovas,
1917 m. jis išleido pirmą

savo knygą švedų kalba
"Lietuvių kultūra”, šios
knygos, o kartu ir daugelio
kitų švedų kalba jo para
šytų veikalų tikslas buvo
parodyti skandinavams, kad
lietuviai, kaip ir kitos se
nos istorinės ir garbingos
tautos, yra vertos gyvenki
laisvai.
Lietuvių literatūroje ve
lionis pradėjo reikštis dar
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą apysakų rinkiniais: Nak
ties žiburiai, Bangos siau
čia, Vasaros vaišės ir 1912
m. išleistu romanu Kupre
lis. Ir visas jo dėmesys kaip
rašytojo buvo nukreiptas į
žmogaus asmeninius pergy
venimus, į žmogaus santy
kius su aplinka, su gamta,
į beribį žmogaus idėjų min
čių pasaulį.
Lietuvai 1918 metais, atsteigus nepriklauso m y b ę,
Ignas šeinius bematant įsi
jungia į Lietuvos diploma
tinę tarnybą. 1919 m. jis
skiriamas Lietuvos pasiun
tinybės sekretoriumi Dani
joje, 1921 m. Lietuvos mrnisteriu Suomijoje, 1923 m.
Lietuvos atstovų visuose
trijuose Skandinavijos kraš
tuose su reidencija Stockholme.
Štai jo, dar visai neseniai
perteikti įspūdžiai apie tuo
metinę savo veiklą Lietu
vai:
"Rašytojai pap rastai
skaitomi nepraktiškais žmo
nėmis. Bet man, dirbant
d i p 1 o matinėje tarnyboje,
negalima buvo išvengti
praktiško darbo. Lietuvai
trūko žemės ūkio mašinų,
trūko mūsų pieninėms įren

J8 8 a
Iš Mariaus Katiliškio knygos
---------- 'išėjusiems negrįžti’ ------— Labai puiki? Atsiprašau — aš būsiu nenugirdęs?
— Nevaidink kurtinio, raštininke eilini. Ką pasa
kiau, tą ir girdėjai.
— Hm .... Girdėjau. Bet, kad ji puiki... Tai nežinau.
— Tai ko tu daugiau nori? —- kapitonas pašiaušė
stačiai suaugusius antakių šerius. — Mes ginkluoti ir
apsikasę. Visa — kas reikalinga moderniškame kare.
— Bet kur tie apkasai? Aš i juos, atleiskit man,
kapitone, nemeilyčiau tūpti šiuo metu.
— Vadai žino, ką daro, nebijok.
— Kad ir nebijočiau, daleiskim, bet vanduo pylimo
taip sukeltas. Kad tikrai, sakau, ne vietoje.
— Malūnininkai žinojo, kur upę tvenkti, ir mūsų
nesiklausė, raštininke.
— Bet, kapitone, palaukite, tai mus tiesiogiai liečia.
Ąr nevertėtų pakišti keletą svarų dinamito ir susprog
dinti pylimą, kad nuslūgtų tvenkinys. Reikia juk prama
tyti atsitraukimą.
— Nesugriauk Plechavičiaus malūno, gerbiamasis
raštininke. Atsitraukimui yra tiltai.
— Tiltus susprogdins vokiečiai, kad jų nepasivytų.
O mus taip ir paliks anoje pusėje.
Ras patikės mano tyra intencija kurioje, kaip ir
pridera žemiausio laipsnio mirtingajam, prasimuša bai
mės ir- nepasitikėjimo elementai. Kapitonui padeda jo
raštininkas. Ir taip abu jungtinėmis jėgomis ipane taršo,

1934 m. pasirodo jo ant
ras romanas "Siegfried Immerselbe atsijaunina. Tai
aštri ir negailestinga naciz
mo idėjų satyra. 1937 m. jis
išleidžia impresionist i n i ų
atsiminimų rinkinį "Tėviš
kės padangėje” ir apysakų
knyga "Aš dar kartą grįž
tu". šalia to jis eina įvai
rias visuomenines pareigas.
Ignas šeinius yra dienraš
čio Lietuvos Aidas vyriau
sias redaktorius, Klaipėdos
krašto gubernatūros kultū
ros reikalų patarėjas, o
1939 m. Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus atstovas Vil
niuje, kur rūpinasi ir Len
kijos ir Sovietų okupuotų
sričių atbėgėliais.
1940 m., Sovietams oku
pavus visą Lietuvą, velionis
išvyksta švedijon ir tuojau
griebiasi savo ginklo —
plunksnos. Ir per šešias sa
vaites sukuria romaną šve
dų kalba "Raudonasis tva
nas", kuris sukėlė nepa
prastą švedų spaudos ir
s k a i tytojų susidomėjimą.
1941 m. "Raudonasis tva
nas" pasirodo danų kalba,
dar po metų suomių kalba.
"Ignas šeinius stipriai it
dramatiškai atpa s a k o j a
skaudžią Lietuvos buitį.
Šeinius perduoda lemiamų
dienų įtampos atmosferą,
kuri tolydžio keičiasi, plin
ta, tirštėja” — šitaip apie
šią knygą rašė švedų spau
da. ”Tai krūtinėn įsmingan
ti, sukrečianti ir neapsako
mai pamokanti knyga vi
siems, kurie nori pasiruošti
kovai dėl laisvės, dėl teisy
bės, dėl teisės” — taip ra
šė danų spauda.
1942 m. Stockholme pasi
rodė jo kitas veikalas, pa-

Vilnius dabar: Tiltas per Neries upę ir krantinė.

vadintas "Stebuklo belau
kiant" 1943 m. švedų ir
suomių kalbomis "Raudo
noji kelionė". Tai pusiau
humoristiniai prisiminimai
Iš jo kelionės po Sovietų
Sąjungą.
Ignas šeinius taip pat bu
vo vienas redaktorių 1943
m. išleisto didoko veikalo
švedų kalba apie Pabaltijo
kraštus. Knygos pavadini
mas: "Ir jos turi teįsę gy
venti",
Ignas Šeinius tai nenuils
tamas kovotojas dėl savo
tautos laisvės, rašytojas,
humanistas. Toks velionis
išliko iki pat mirties.
Šią trumputę apybraižą
baigiame vilties ir pądrąši■fiimo žodžiais, kuriuos jis
prieš mirtį per Amerikos
Balsą skyrė lietuviškajam
jaunimui Lietuvoje:
"Aš žinau, kad mūsų oku
pantai daro visa, kad už
skleidus geležinę uždangą
ne tiktai Vakarų pusėn, bet
ir mūsų istorijos pusėn. Bet
mes visi žinom, kad laisvės
troškimo negalima užgesin
ti jokiame gyvame žmogu
je. Juo labiau negalima už
gesinti troškimo laisvės ug
nies jaunime. Jaunimas, tu
rėdamas šviesias akis, dega
idomumu kas tiktai stengia
ma nuo jo paslėpti, už
skleisti. Tas tik padidina jo
susidomėjimą, jo žingeidumą. Jaunimas klausinėja
savo tėvų, kaip jie gyveno,
Lietuvai neprildau somai
esant, kaip tada atrodė
kraštas, kaip tada atrodė
mūsų kaimai, kaip atrodė
žmonės, kokie buvo santy
kiai tarp žmonių, kuo žmo
nės gyveno, kas juos rūpi
no, klausia savo tėvų apie
Lietuvos praeitį. Jūs žino
kit, kad visas pasaulis seka
jūsų padėtį, gyvena jūsų
viltimis. Mes visi laukiame

kad greitu laiku tik skudurai belieka. Kokis tai nelabasis
mane gundo neužsileisti ir laimę bandyti kitoje srityje.
Ji man prielankesnė. Dėmesys krypsta i mergaitę, kurios
kol kas nepasidalina mano vyresni kolegos. Norėtų ir
kapitonas ir meilytų jo raštininkas. Bet jie abu nepalieją lašo, ir su pirštu girdyti nereikia. Aš vis pataikau
po pilnesnį kaušelį pripilti ir dažniau paraginti. Ir davi
niai veikiai pasirodo.
Kapitonas, kad ir garsus gėrikas, sumosuoja ranko
mis, galvą padeda ant stalo briaunos ir sumurma kažką,
maždaug: — pasiuskit. ats;kabinkit nuo manęs. Aš jau
pavargau. Antrojo kapituliacija visai čia pat. Jis norėtų
ir apsikabinti ir tą ir kitą. Liežuvio jis jau nebeapverčia,
grabinėja kaip medinėmis rankomis ir beveik nieko ne
bemato. Siekia ir vis pro šąli, vis ne į tą vietą pataiko.
Mergaitė sėdi ant mano kelių ir laikosi nepalvginamu nar
sumu. Ji rūko cigaretes ir maukia iš kaušelio, nedaryda
ma pertraukos, ir nerodo jokių nuovargio žymių, štai, ką
reiškia jaunystė, mano mieli! Varžovas dar varto baltas
akis ir paskutinėmis sutelktomis pastangomis užknarkia,
lvg smaugiamas už gerklės. Ir nurimsta. Likę vieni du,
it našlaičiai, šnekučiuojamės draugiškiausiai, sukritę ant
lovelės, ir Įvairiai trumpiname laiką. Nekiek tos nakties
ir beliko. Kol kas svarbiausia neprisiminti, kad išauš
diena. Nauja? neaiški kareivio diena. Gal ji paskutinė?
Gal ji mus papurtys ir patrankys?
Tik tik žvmu dienelė, ir per nakti akiu nesudėjusiam
būtų pats saldžiausias miegas. Bet karo įstatymai žiaurūs
ir negailestingi atskiram individui. Turiu eiti, nes to
reikalauja kuopos vadas. Kad ir kaip gailėdamasis pa
likti mergaite, kad ir kaip nenorėdamas ir bijodamas,
eini per tą apkalbėtą tiltą ir atsiduri antroje pusėje. Me
džiai baigia nubarstyti lapus, ir likusieji nejudėdami kabo
traškioje ryto tyloje. Ji man tain pasirodė apgaulinga,
tokia netikra, kad nė nenustebau, išgirdęs pirmuosius šū
vius. Juos sekė visa eilė kitu, iki susiliejo vienan ir ištisinin tratėjiman. šaudė visai čia pat. už anų trobelių ir

valandos ir dienos, kada jaunimas, berniukai ir mer
mes vėl laisvai galėsime at gaitės, esate laukiamos Lie
sikvėpti ir iš naujo kurti tuvos pagrindas, žiūrėkit,
laisva Nepriklausomą Lie kad tas pagrindas būtų tvir
(ab)
tuvą. Jūs jaunuoliai, jūs tas!”

PASKUTINĖS RAŠYTOJO
IGNO ŠEINIAUS DIENOS
Rašytojo ir diplomato Ig
no šeiniaus netekimas- ne
įkainuojamas nuo s t o 1 i s.
Vargu greit tolygaus ir su
silauksime, kuris savoj Tė
vynėj ir Skandinavų kraš
tuose lygiai stipriai būtų
įleidęs šaknis ir visą gyve
nimą taip rūpestingai tar
nautų Lietuvos interesams.
Apie velionies paskutines
gyvenimo
dienas
žinių
mums parūpino Dirvos bi
čiulis VI. Žilinskas, atsiun
tęs Igno šeiniaus sūnaus
Irvio laiško ištraukas, ku
riose sakoma:
”Kaip žinia, tėvas dirbo
Kooperatyvų Sąjungos bib
liotekoje. Ir dirbo iki pasku
tinės savo dienos. 1949 me
tais jis buvo parašęs Švedi
jos kooperacijai knygą 'Ke
lionė per talkos Švediją".
Vėlesniais metais jis yra
parašęs eilę novelių. Prieš
mirdamas tėvas rašė ir
tvarkė novelių rinkinį "Vys
kupas ir velnias". (Kaip ži
nia, šio vardo novelė, per
eilę numerių spausdinta
Dirvoje, buvo susilaukusi
labai didelio dėmesio. Red.).
Jis, deja, nebesuspėjo pa
baigti savo šios paskutinės
knygos, kuris jį itin džiugi
no. Mes vis tik tikimės, kad
su lietuvių pagalba, tą kny
gą bus galima užbaigti.
1958 metų vėlų rudenį
tėvas pradėjo jausti nuo
vargį. Tačiau dar spalio
mėnesį, kai jis su motina

lankė mane ir mano šeimą
Sundsvallyje, jis ėjo kelis
kartus uogauti, buvo links
mas ir gerai nusiteikęs. Tai
buvo "ražios praėjusio ru
dens dienos.
Per Kalėdų ir Naujųjų
Metų šventes mano dvylikos
metu sūnus Jan-Irvis, vy
riausias iš mano keturių
vaikų, lankė senelį. Tas ma
no sūnus yra paveldėjęs la’ ai daug senelio charakte
rio ir nuotaikų bruožų.
Sausio 14 d., vakare, kal
bėjau su tėvu telefonu. Tai
buvo linksmas pokalbis, ir
aš galėjau jį nudžiuginti
naujiena, kad buvau pakel
tas i apygardos teismo esesorius. Bet į parytį, sausio
.15 d., jis jau užmigo amži
nai. Ir, anot daktaro, tai
buvo širdies smūgis.
Laidotuvės įvyko sausio
mėn. 26 d. Katafalkas buvo
dekoruotas Lietuvos vėlia
va. Karstas buvo apdengtas
gėlėmis, sudarytomis iš lie
tuvių tautinių spalvų. Ir
tėvas ilsisi su maža Lietu
vos vėliava, dengiančia jo
širdį”.<,*

• Genevoje pabėgėlių rei
kalams įstaiga praneša, kad
šiais metais bus padidintos
pastangos įkurdinti tuos
pabėgėlius, kurie tebegyve
na centruose.

daržų, pleškino visu ruožu, pradedant užmiesčio ežerėliu
ir nusitraukiant į vakarus. Ir iš toliau davė taipogis, nes
kulkos zvimbdavo, ir aš turėjau slėptis už trobų ir dairy
tis, kas čia bus toliau.
Tuo metu ir sunkieji ginklai prabilo. Kanuolės vertė
Ugni glėbiais. Troškiais parako dūmais padviso oras. Pa
mačiau tik, kaip surūko trobos čiukuras ir plėšiantis
trenksmas permušė mane ant žemės. Ne tiek to trenksmo
ir sukelto vėjo, kiek instinkto ir nuojautos, kad reikia
kristi ir ieškoti priedangos. Jau spėjau suvokti, kad dus
lieji iš mūsų pačių pabūklų, plėšiantieji ir debesimis dul
kių ir stulpais žemių pakylą — atskrendantieji iš kitur.
Ir metaliniai, lyg iš geležinės statinės išeinantieji. Jie iš
tena, iš rusiškųjų tankų. Ir jie netoli.
Jie nebetoli.
Niekaip nebegalėjau prisiminti, kokiu įsakymu bu
vau pasiųstas į kuopą. Ką aš ten turėjau atlikti? Rytme
tinių žinučių ar naujo sąrašo? Ir kur apsikasusi mūsiškė
kuopa? Nuo namo prie namo, su perbėgimais, su pakritimais, nusidaužiant kelius ir alkūnes, slinkau tolyn, šau
tuvą laikydamas parengtyje. Tie judesiai man pačiam
vienu metu pasirodė juokingi ir šautuvas po pažastim,
lvg selinčiau prie burbuliuojančių tetervinų mūsų tyrelio
kemsynuose. Burna išdžiūvo, nugara garavo. Susiradau
aptrintą cigaretę ir užsidegiau, prigulęs saugesnėje vie
toje.
Kad neatsilaikysim, jau kažkodėl iš karto aišku. Ar
tai mano tokia pagiriojanti nuotaika? O pekla įsivirė vis
diidėjančiu smarkumu. Trobų langai žvangėjo, rekošetuojančios kulkos nuo grindinio akmenų spygavo ir zvem
bė. Kad tankai nebetoli, mane įtikino nauji sprogimai,
išsiskirią iš viso triukšmo. Tai p anzerfaustų darbas,
sprogdinąs rusiškąsias mašinas. Vyrams neseniai buvo
išduoti tie velniški buožgalviai ir supažindinta su jų vei
kimu. Jie veikė įspūdingai.

(Bus daugiau)
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Bridgeporto (Chicagoje) Moksleivių Tautinio ansamblio kanklininkės, su mu
ziko Balio Pakšto suprojektuotomis kanklėmis. Vidury — kanklininkių vadovė Anelė
Kirvaitytė.

Jų rankose muzika gyva
Chicagos lietuvių jauni
mo (ir ’ nepasenusio" seni
mo) tarpe populiariausias
žmogus yra muzikas Balys
Pakštas. Per aštuoneris me
tus šokančioje Chicagos vi
suomenėje B. Pakšto pra
moginės muzikos kapela
prisiaugino daugybę savo
gerbėjų ir bičiulių. Net ir
kraštutiniškiausiai nusitei
kusio jaunimo dalis, kurios
Į lietuviškus parengimus
nepatraukia nei iškilmingos
progos, nei aukšto lygio
programos, ateina j pramo
gą, jeigu šokiams groja Ba
lio Pakšto kapela.
— Balio Pakšto rankose
muzika kažkaip pasidaro
gyva, — bando, jo pasiseki
mo priežastį nusakyti ka
pelos solistas ir pianistas
Vytautas Rusteikis. Prieš
porą minučių romantiškai
apšviestoje B. Pakšto sve
tainės salėje tango ritme
besisukančių šokėjų paširdes kuteno jo švelnus lyrišv«s balsas;
Kaip uosto žiburiai
'Jūreivį jūroje vilioja,
Taip tyliai ir švelniai
Vilioji tu mane ...
— Mano nelaimė yra cai,
kad man duoną reikia už
dirbti kitu darbu, ne muži
ką. Taigi aš ir stengiuosi,
nors kiek galėdamas, savo
darbą su muzika sujungti
— pasakoja kapelos vado
vas B. Pakštas, kurio sve*
tainėje šeštadieniais ir sek
madienių vakarais vyksta
šokiai. — Noriu pas save
įvesti tradicinius lietuviš
kus ’faifoklokus”.
B. Pakštas, jo paties žo
džiais. Lietuvoje buvo „de
vyni muzikos amatai”: Vil
niaus Filharmonijos Tauti
nio ansamblio koncertmeis
teris, įvairių klubų muzi
kantas ir solistas (operos
klube). Jis vadovavo lietu
vių Tautiniam ansambliui
VViesbadene, Vokieti joje.
Drauge su muz. Antanu
Skriduliu jie suorganizavo
ir gana gausų Moksleivių
Tautini Ansamblį Bridge
porto lietuviškoje kolonijo
je, Chicagoje. To ansamblio
kanklininkės ir šiandien tebegroja B. Pakšto sukonstruktuotomis ir Vokietijo
je gaminamomis kanklėmis.
Dabartiniu metu savo ka
peloje B. Pakštas groja
saksofonu ir smuiku.
— Smuikas — labai mie
las instrumentas. Tačiau
maloniausia man būtų gro
ti Sekminių rageliu. Juo
grojant, atsiveria visa ma
no „muzikantiška siela”, —
juokauja B. Pakštas.
— O kas tai per instru

VIENON

TĖKMĖN

Laikotarpy, kada dėl na
tūralių laiko slinkties prie
žasčių vaidiniai pradeda tolėti, o žmonės nykti iš mū
sų atminties, kada jie pra
deda būti žymiai tik istori
jos puslapiuos, jaunajai
kartai yra ypač svarbu žie
mos vakarų pašnekesius
kartais nukreipti atgal į
„laikus ir žmones” — su
jais užmegsti pažintis, ar
jas atnaujinti.
Mums reiKia turėti tikrą
ir gyvą vaizdą tų laikų ir
žmonių, kada Lietuva kūrės
ir nepriklausoma gyveno.
Įvykių ir žmonių artima
pažintis ne tik daugely at
vejų pravers dar ateity, bet
taip pat ir parodys šian
dieninei studentijai kokius
žmones turėjom, koki maži
ir dideli dalykai dėjos. At- I
sivers pasaulis, knygose ne
aprašytas ir neaprašomas.

Ir svarbu ne tik išstudi
juoti, bet ir intymiai pa
žinti — tiesiog įsimylėti
(kol dar galim) — tuos lai
kus, kada gimė ir gyvent
pradėjo modernioji Lietuvos
respublika.
”100 Pavasarių ’, „Ketu
ri vėjai”, „Trečias fron
tas”}
Skaitymai, Aušrinė, Vai
vorykštė, Gaisai, Gairės,
Pradai ir žygiai — tai žur
nalų vardai. O kaip pras
minga būtų žinoti kas ir ką
juose rašė!
Binkis, Vaičiūnas, Bru
žas, Gira, Miškinis, ir dau
gelis kitų — kurie su vė
jais ėjo, laikraščius leido, ir
nerūpestingai gyveno.

kokį mėnesį laiko, — skun
mentas? — susidomiu.
•Vėl bus gyvas Jurgis Sa
— Tai tokia birbynė, su džiasi Pakštas.
vickis — iškilmingai vals
kuria Vilniaus ir kituose
Kada’salėje vėl banguoja
tybiniame teatre preziden
ansambliuose teko groti. švelni „Perlų žvejų” melo
tą sutikdavęs, diplomatijos
Štai su Vincu Vaitkevičium dija, pastebiu velionies A.
mes tokias birbynes trem Jakavičiaus jaunąją našlę,
tyje, būdami Norvegijoje, aptarnaujančią šokėjų sta
patys pasidarydavome.
liukus.
V. Vaitkevičius duoną
— Sunku būti pajacu, ka
pelno, dirbdamas staliumi da širdis iš skausmo plyšta.
prie įvairių statybų. B. Bet reikia. Ką darysi? Esu
Pakšto kapeloje jis groja bedarbė, o čia vaikai, šei
klarnetu ir saksofonu.
ma . . .
Kapelos solistas V. Rus”. . . Bus kambaryyys pil
Leikis į Pakšto, kapelą įsi nas rožiųųų ...” — nuo sce
jungė Vokietijoje, Selingen- nos atplaukia švelni daina.
sladte. Tada grojo viončele,
Tokie šeštadienio vakarai
— Nuo to laiko kai mes Pakšto svetainėje, 3800 S.
aštuoniese (o tai ir buvo California Avė. Romantiš
šios kapelos branduolys!) koje šviesoje sukasi lietu
iš Vokietijos atvažiavom į viškas jaunimas.
Dayton, Ohio, teko išban
Kęstas Reikalas
dyti visokius instrumentus"
Grojau trambonu, akordeo
• West Point karo aka
nu, oianinu, o dabar tenka
demijos
archyvuose rasta
retkarčiais ir padainuoti.
1912
m.
pabaudų
dienynas,
Mieliausia man, vis dėlto,
kur
padarytas
toks
įrašas:
violančelė.
”
Eeisenhoweris
:
karys
ku
— O štai Petras Dapkus
Santariečių studijų dienų literatūrinėje popietėje da
mūsų muzikai, reikalui rį reikia nepaleisti iš akių. lyvavo rašytojas Marius Katiliškis, kurio neseniai pasiro
Visad
vėluojasi.
Nemoka
esant, duoda pietietiško
džiusios knygos „Išėjusiems negrįžti” ištrauką spausdi
temperamento, — A. Skri- galvos laikyti ramiai. Uni name atkarpoje. Nuotraukoje jis matomas, besikalbąs su
dulis pristato kapelos būb- forma apgailėtiname stovy, stud. A. Iljasevičiumi ir dail. Juozu Pivoriūnu.
nininką, ritminių efektų ir savo nesvarius batus sle
Dirvos nuotrauka
specialistą, gimusį ir augu pia po lova”a
sį Havanoje, Kubos sosti
nės mieste. Tuojau susido
mime, ar jis batistininkas
ar kastrininkas, tačiau jis
į politiką leistis nelinkęs.
— Jau dešimt metų, ka;
išeina Amerikos gaiviausias alus!
Havanoj nebuvau, — pasi
teisina,
Mes verdame Stroh’s dėl skonio. Jis. verdamas prie
.— Pataikaudamas Anta
200'°. Tokia stipri kaitra išgauna geriausią skonį
nui Skriduliui, nupirkau
iš geriausių produktų . . . suteikia puikų atsigaivi
elektrinius vargonus. Tas
nimą, kurio nerasite jokiame kitame Amerikos alu
malonumas man kainavo
je. Pabandykite vienintelį Amerikoje ugnimi virtą
keturi tūkstančiai dolerių.
alų šiandieną, ir jūs pasakysite, kad tai maloniau
Tačiau verta, — giriasi B.
sias, švelniausias alus, kokį esate bet kada ragavę!
Pakštas, pamerkęs akį Skri
duliui.
A. Skridulis, neseniai grį
žęs iš Italijos, kur studijavo
bažnytinę gregorinę muzi
ką, dabartiniu metu dirba
vargonininku vienoje Chi
cagos katalikų parapijoje;
— Klasiškos ir rimtosios
muzikos atstovai mane
piauna, kad užsiiminėju
pramogine muzika. Tačiau
'man vistiek. Galiu ir taip ir
taip, — aiškinasi A. Skri
dulis.
— Argi bažnytinėj muzi
koj visai jau ir nėra meilės
motyvų? — teiraujuosi.
— žinoma, kad yra. Bet į
laikraštį jūs. apie tai nera
šykit. Rimtieji paskui sa
kys : anas visai pablūdo.

Iš ugnies katilų pas Stroh’s

Nerašysiu. Tegu sau .. .
— Didelis smūgis mūsų
kapelai buvo tikrai gabaus
ir talentingo bei prityrusio
muziko Artūro Jakavičiaus
netekimas. Jis, kaip žinote,
mirė staigia mirtimi prieš

GERESNI NAMU STATYTOJAI
VISUOMET ĮSTATO

Jums patiks

ir oro
MONCRIEF Šildymą
vėsinimu
THE

HENRY

FURNACE

šviesesnis!

CO.MEOINA.O

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

reglamentą laužęs, ir savo
genijų prozoj įamžinęs.
Matysim, koks iš tiesų
buvo Sleževičius... K'ip
Tūbelis valstybės re’’ ius
tvarkydavo ir kaip-ta min
kai tardavos bausti savo ne
klaužadas narius.
Nustebsim sužinoję, kaip
du lenkai, Lietuvos ir Len
kijos atstovai, Tautų Są
jungoj dėl Vilniaus susiki
bo ir ant galo abu vien tik
lenkiškai tesiginčijo. Kaip
Pilsudskis ir Voldemaras,
Ženevoj pasižadėję taikoj
gyventi, pareiškė, kad jų
kraštuos bažnyčių varpai
skambins ir žmonės iš
džiaugsmo giedos Te Deum.
Kaip lietuviai komunistai,
būdami Maskvos tarnyboj,
kartais Lietuvai padėdavę.
Ir taip be galo. . .
Dviejų kartų gyvenimai
susilieja vienon tėkmėn.
žmonės nusiima prisegtas
etiketes ir pasirodo, koki iš
tikrųjų buvę. Įvykiai, lai
kai, ir žmonės, ypač tos ma
žos, brangios smulkmenos
gal suvilios vieną kitą išei
vijos studentą ton tebesitę
siančių pastangų virtinėn.
Yra dėl to labai svarbu,
kad Lietuvos kūrėjų paliki
mas, tas „gyvas žodelis iš
senųjų laikų”, neprapultų
nežinioj, o, perėjęs į mus,
lyg sėkla dirvoj, suteiktų
naujos gyvybės įstangiam
mūsų sąmonėjimui.
S.
(Iš b’uletenio New Yorko
Santara Nr. 3).
• Santaros-Šviesos Fede
racija. Kudirkos metų pro
ga, yra surinkusi kultūri
nės, ekonominės ir politinės
teorijos studijų bei istori
nių analizių rinkinį Lietu
viškasis liberalizmas, ku
riame visapusiškai atsklei
džiama lietuvių liberalinio
judėjimo evoliucija nuo Ku
dirkos laikų ligi šiandien ir
dabartinių liberalų galvo
jimai apie laisvės proble
mas. Knygoje bendradar
biauja Vytautas Doniela,
Karolis Drunga, dr, Juozas
Girnius, prof. Algirdas
Greimas, Algimantas Gureckas, Jurgis Jakš-Tyris,
Vytautas Kavolis, dr. Ju
lius Kaupas, Vincas Raste
nis, Rimvydas Šilbajoris ir
Vincas Trumpa. Dail, Algi
mantas Kurauskas paruošė
skoningą viršelį, ir knyga
jau yra atiduota spaustu
vėm
• Tuojau po Naujųjų Me
tų rytinių pakraščiu stu
dentija susirinko Bostono
santariečių surengtoje žie
mos stovykloje Laconijoje,
New Hampshire. Ten teko
džiaugtis ne vien sniegu,
bet ir įdomiomis Aliuko IIjasevičiaus (Detroitas) ir
Dominiko Nargelės (New
Yorkas) paskaitomis. Die
nos stovykloje bėgo taip
greitai ir nepastebėta, kaip
reikėjo atsisveikinti su su
važiavusiais kolegomis ir
Baltaisiais kalnais, kurie
dalyviams prisiminimui pa
liko aplamdytus kaulus,
žiemos stovykloje buvo 40
dalyvių iš Naujosios Angli
jos, New Yorko, Chicagos,
Los Angeles ir Kanados.
• Santaros skyrių veikla
žengiant į Naujuosius 1959sius Metus gražiai vystosi.
Lietuvių visuomenė New
Yorke. Bostone ir Chicago
je pasitiko Naujus Metus
Santaros ruoštuose baliuo
se. New Yorko Naujų Me
tų sutikimas, surengtas su
Šviesa gražiame Sheraton
McAlpin viešbutyje, sutrau
kė daugiau kaip 20 sve
čių. Kalbas pasakė vicekon
sulas Anicetas Simutis ir
inž. Jurgis Valaitis. Bosto
no Naujųjų Metų balius
ruoštas su Sporto Klubu

(Nukelta į 5 psl.)
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Fantastiškiausi karo uždaviniai

Neisileiskit i istorijas
su moterimis.
Mano naujieji draugai
priklausė baterijai, kuri
bandė naujus minosvai
džius. Jie dar tebebuvo slap
ti, bet sužinojau visa, kas
reikia.
Grįžau į pensioną. Nusi
pirkęs miesto planą, susi
žymėjau priešlėktuvinių pa
trankų pozicijas (koks kvai
lys dar tada buvau!). Įgulų
dydį, komendanto pavardę
ir panašius dalykus buvau
sužinojęs jau anksčiau.
Kiekvienas olandas tai ži
nojo. Vidudienį mano pra
nešimas buvo paruoštas. Už
šifravau jį. Kodą laikiau
atmintyje.
Iš netoli esančio priešo
krašto pranešimus geriau
sia perduoti tarp 15 ir 17
valandos. Tada yra pati di
džioji radijo darbymetė, ir
naujai atsiradęs siųstuvas
ne taip greit pastebimas.
Agentas turi užtrukti su
pranešimu neilgiau 4 minu
tes. Slaptojo siųstuvo vietai
nustatyti reikia 10 minu
sų, ir per keturias sekėjai
nedaug ką tegali padaryti.
Pranešimą suformul a va u
galimai trumpai ir preciziš
kai.
Siųstuvas stovėjo ant
naktinio stalelio. Virš lovos
kabėjo kažkoks aliejinis pa
veikslas. Vienintelė kėdė te-

SANTARIEČIŲ
GYVENIME
(Atkelta iš 4 psl.)
Dainava turėjo apie tiek
pat svečių. Meninę progra
mą išpildė Dalia Pareigytė
ir Irena Nikolskytė. Chica
gos Naujų Metų sutikimas
irgi surengtas su šviesa,
turėjo netoli 400 svečių ir
tai dar nesutalpino visų no
rėjusių dalyvauti. Tuo pat
laiku skyrių veikla nei kiek
nepasikeitė. Atostogų pro
ga rytinių pakraščių stu
dentų ir filisterių skyrius
vizitavo Studentų Santaros
Centro Valdybos vicepirmi
ninkai Leonas Narbutis
(Urbana), Aleksandras IIjasevičius (Detroitas), ir
Filisterių Santaros Centro
Valdybos iždininkas Zeno
nas Rekašius.
Clevelando skyrius suruo
šė Santaros studijų dienas,
kuriose programą išpildė
Marius Katiliškis, Algiman
tas Mackus, Leonas Saba
liūnas, Julius Slavėnas,
Česlovas Melsbakas, Vladas
Eikinas, Vanda Gegevičiūtė ir Zenonas Rekašius.
Chicagos skyrius turėjo
du susirinkimus. Pirmaja
me Rimas Vėžys skaitė fel
jetoną ”Kaip tapti nekonformistu?” Feljetonas tik
rai gerai parašytas ir, tiki
mės, išvys spaudos pusla
pius. Antrajame susirinki
me Vanda Gegevičiūtė skai
tė paskaitą „Liberalizmo
tikslas ir metodika dvide
šimtame amžiuje’’. Prele
gentė, šiuo metu studijuo
janti Chicagos universitete,
plačiai palietė liberalizmo
apybraižas, liberalizmo san
tykį su autoritetu ir dis
ciplina, bei mokslu ir davė
žmogaus liberalo analizę.
Paskaita iššaukė gyvų dis
kusijų ir minčių pasikeiti
mo. Susirinkimo antroje
dalyje juosta buvo perduo
tas Santaros Garbės Filistęrio Mariaus Katiliškio ne
paprastai įdomus žodis apie
save ir jo paties įskaityta
ištrauka iš jo naujausios
knygos '-Išėjusiems negrįž
ti’’. Viskam pirmininkavo
Algis Juškys, o po susirin
kimo šeimyninėm vaišėm
persikelta pas Ziną Kloviškytę.

pirmojo laipsnio Geležinį
Kryžių.
Jis pasisiūlė įsijungti į
vokiečių žvalgybą. Ištisomis
dienomis buvo svarstoma,
ar priimti pasiūlymą. Nuo
monės buvo pasidalinusios.
Soeldneris surakintas sėdė
jo prieškambaryje ir laukė
Mirti nuteistas yra šis Pekino kalėjimo-fabriko darbininkas tempiąs šlapias Roji
savo likimo. Vienas aukštas
žvalgybos karininkas — vė nes ant stiklinių formų. Vienintelis jo išsigelbėjimas yra kasdien viršyti aukštą išdir
liau įsipainiojęs į liepos 20 bio normą — tuo atveju kalėjimo viršininkas gali bausmę pakeisti kalėjimu iki gyvos
įvykius ir sušaudytas — galvos.
buvo itin atkakliai nusista
tęs prieš Soeldnerio siunti
Raudonosios Kinijos vaizdai
mą Į Angliją:
— Kai tik pamatys tą se
serį, ir vėl suminkštės. Ne
apsimoka prasidėti.
Soeldneris buvo sušaudy
tas.

turėjo tris kojas, stalas siū
bavo. Pažvelgiau į laikrodį.
Dar dešimt minučių. Jau
čiausi, kaip prieš premje
rą ...
Perdaviau tris, keturis
signalus. Atsakymas atėjo
tuoj pat. Pranešimą perda
viau per 3 minutes ir 51
sekundę.
— Supratau, — atsakė
Berlynas.
— Nurodymai penktą va
landą ryto.
Išėjau į gatvę. Uždavinį
tyuvau atlikęs. Truputį iš
gėriau, Manyje vis dar te
bebuvo kažkokia įtampa.
Grįžau į kambarį, užsidėjau
ausines ir atsiguliau. Mie
goti negalėjau. Iš salės skli
do besilinksminančių balsai.
Ketvirtą valandą nutilo.
Man buvo likusi dar valan
da, Kas ateis greičiau: at
sakymas iš Berlyno ar lau
ko žandarmerija? Bet atėjo
atsakymas:
— Tuoj pat grįžti į Ber
lyną.
Ten sutikau Juergenseną.
-— Puiku! — pasakė jis.
— Dar šiandien pasiųsime
pranešimą į Haagą. Trupu
tį palinksminsime juos.

*

*

žvalgyboje tomis dieno
mis vyko nesibaigią posė
džiai. Karininkai svarstė
vieną keisčiausių atvejų.
Tūlas vokiečių viršila — la
kūnas (čia vadinsiu jį
Soeldneriu) buvo pašautas
virš Londono. Paskutinę mi
nutę jam pasisekė iš degan
čio lėktuvo iššokti. Leisda
masis parašiutu, susižeidė
ir buvo nugabentas į ligo
ninę. Ligi šios vietos — kas
dienė karo istorija.
Gailestingąją seserį vo
kiečių lakūnui parūpino bri
tų slaptoji tarnyba. Ji bu
vo agentė ir savo darbą ži
nojo. Lakūnas ją įsimylėjo.
Jis norėjo ją vesti. Ji tiesiog
neatsakė, tik pastebėjo, kad
negalinti tekėti už savo
tautos priešo. Viršila pasi
siūlė perbėgti pas anglus.
Jis buvo pasiųstas į agentų
mokyklą.
Po apmokymo jį atsiuntė
į Berlyną. Jis turėjo vieno
je elektros firmoje gauti
atitinkamo aparato planus.
”Royal Air Force’’ atskrido
su dviem šimtais lėktuvų.
Bomboms neplaningai krin
tant, Soeldneris iššoko iš
Lancasterio. šį kartą šoki
mas pasisekė, jis sudegino,
kas nereikalinga, ir su klas
totais dokumentais atvyko
į firmą.
Po kelių dienų buvo įtar
tas ir suimtas. Tardymo
metodams Soeldneris nebu
vo priaugęs. Viską prisipa
žino. Jis buvo jaunas, sim
patiškas vaikinas, gavęs

Sėdžiu traukinyje į Ispa
niją. Turiu atlikti pirmąjį
tikrą uždavinį. Jis juokin
gai lengvas.
Pagal dokumentus esu
olandas. Dokumentai meist
riškai pagaminti Oranienburgo koncentracijos sto
vykloje, specialioje SS dirb
tuvėje.
Šalia manęs, ant suolo,
guli siauras rudas ryšulėlis.
Jis sveria apie kilogramą,
yra 40x20 cm. dydžio. Jame
pinigai. Tikri! šveicarų
frankai. 250,000 frankų. Pi
nigai Ispanijoje turi būti
perduoti patiems svarbie
siems asmenims, nes ne
svarbūs agentai apmokami
„Himlerio banknotais’’ —
klastotais pinigais,
Tarptautinėje agentų
rinkoje šveicarų frankai
tuo metu buvo mėgstamiau
si. Juos lengviau buvo pa
slėpti. negu amerikinius do
lerius. Madride turėjau juos
atiduoti tariamai firmai —
pirmoji mano uždavinio da
lis.
Iš Berlyno manęs niekas
nepalydėjo. Ne vien dėlto,
kad tokiais atvejais taip ir
turi būti, aš jau nebeturė
jau, kas palydi. Kelionės iš
vakarėse mano draugystė
su Ingrida nutrūko.
Susipažinęs ją buvau te
atre. Draugavome tris sa
vaitės. Atvirai kalbant, įsi
mylėjau.
-— Ką tu veiki? — pa
klausė ji mane vieną dieną.
— Ginklavimosi reikalai,
— atsakiau. — Nežinau, ar
savo darbu turiu džiaugtis
ar ne.
— Būna ir blogesnių, —
atsakė.
Po to ir dažniau iškildavo
tema apie mano užsiėmimą.
Tylėdavau, žinoma. Bet vie
ną dieną būsiu perdaug pra
sižiojęs.
Vieną dieną mane pasi
šaukė Juergensenas.
— Nesileisk į istorijas su
moterimis! — pasakė. —
Moterys agentams yra nuo-

Užgavėnių

Kaliniai savo noru
pasilieka kalėjime!

Kita ranka, kurią tą die
ną su užsienio reikalų mi
nisterijos leidimu paspau
džiau, priklausė ponui Cunchuci. Jis jau laukė mūsų
ties vartais. Pasisveikinimo
arbatą geriant, jis pasako
jo, kad visi kiniečiai esą
įniršę ant imperialistų. 1400
vyrų ir moterų, kurie ne
buvo įniršę, dabar jo val
džioje. Cun yra Pekino ka
lėjimo direktorius. Du treč
daliai jo kalinių yra politi
niai — „kontrarevoliucionieriai”, kaip jis juos va
dina.
Cun kalba apie „didįjį
šuolį priekin’’ ir produkci
jos planų viršijimą. Nes ka
lėjimas yra fabrikas.
Tarp aukštų mūrinių sie
nų, kurių bokštuose išsta
tyti kulkosvaidžiai, tęsiasi
ilgi barakai, kuriuose kali-

niai stovi prie mezgimo ma
šinų ir gamina kojines. Ka
lėjimo metinė produkcija
8.5 milijono porų.
Garas muša į akis, žen
giant per slenkstį. Jis kyla
nuo stiklinių formų, ant ku
rių tempiamos kojinės, kad
įgautų formą, šimtas ar
daugiau vyrų čia draskosi
devynias valandas per die
ną, Tarp mašinų eilių —
kas du metrai prižiūrėto
jas. Prieš penkiasdešimt
metų toki prižiūrėtojai Ki
nijoje priklausė tai katego
rijai, kuri būdavo pasmer
kiama iki trečiosios kartos,
Artistai ir prostitutės —
kad jie turi perminkštą šir
dį, teisėjai ir kalėjimų pri
žiūrėtojai — kad jie turi
peržiaurią širdį.
Mums įėjus, niekas nepa
kelia galvos. Visų akys lak
sto aplink formas, rankos
skrieja nepaprastu greičiu.
Dar niekada nesu matęs
taip beskubančių žmonių.
Keletas jų dirba dėl gy
vybes. Bandau sekti -vieną
veidą, kuris lyg stalo teniso
kamuoliukas šokinėja tarp
stiklinių formų. Ta galva
gaus šūvį į pakaušį. Prieš
pusantrų metų tas žmogus
buvo nuteistas mirti už
„kontrarevoliuciją”. Jam li
ko gyventi dar pusė metų.
Galbūt ponas Cun tą dieną
mirties kandidatui suteiks
malonę; kalėjimą iki gyvos
galvos. Pasigailima tuo at
veju, kai nuteistasis nuolat
viršija aukštas darbo nor
mas.
*

dai. Tai turėtum atmintinai
žinoti.
Apsimečiau nesuprantąs.
— Aš pašviežinsiu tavb
atmintį. Kur vakar buvai?
Taigi. Ir išsiplepėjai, kad
netrukus važiuosi į Ispani
ją.
Supratau; jis turėjo su
žinoti U Ingridos. Nuėjau
ir tiesiai į akis išdrožiau
įtarimą.
Ji nusišypsojo. Kaip vi
sada. Užsirūkė cigaretę.
Man nesiliaujant bartis, pa
galiau pasakė:
,— Mes visi esame vieno
kioje ar kitokioje tarnybo
je, Ar tu nepastebėjai, kad
1950 m., vos tik Maocekaras ?
— Tai reiškia, tavo švel tungui paskelbus „liaudies
numas ir bučkiai buvo karo respubliką”, prasidėjo pir
moji valymo banga, kurį
tarnyba? O aš tikėjau ...
Ji nusišypsojo. Paskutinį tęsėsi ligi 1951 m. Miestuo
kartą man. Tai, ką aš bu se vyko masiniai areštai, o
vau laikęs meile, tebuvo tik provincijoje turti n g e s n i
paskutinis žvalgybos patik ūkininkai buvo tiesiog žu
rinimas prieš darbą. Patik domi. „Du milijonai bandi
tų padaryti nekenksmin
rinimas, ar nesu plepus.
gais”, paskelbė teisingumo
(Bus daugiau)
ministeris Pojpo, pasibai
gus pirmajai valymų ban
gai. Vakaruose tikima, kad
blynai...
pirmajame valyme žuvo 14
mil. žmonių.
Šanchajaus „pionierių rū
muose” vėliau teko matyti
vaikų piešinius. Spalvotais
pieštukais mokytojų skati
nami aštuonmečiai vaizdavo
likvidavimo scenas: šūviu į
pakaušį žudomus ūkininkus.
G ą s d i n imas priklauso
prie sistemos. 1951 m. Šan
chajuje viešos egzekucijos
buvo transliuojamos per vi
sus garsiakalbius, kad šū
viai būtų girdimi kiekviena
me name,
Viena valymo banga prie
kojinių rūšiavimo.
Štai plikas senis gudrio
mis akimis, vienas tų veidų,
kuriuos matydavai už pre
kystalių.
— Paklauskit jį, už ką
čion pateko, — sako vertė
jas. — Ponas direktorius to
nori.

Senis pašoka nuo krėslo:
— Aš apvogiau kiniečių
tautą!
— Vagis? — paklausiu.

— Kapitalistas išnaudo
tojas. — pasiaiškina senis.
Pirklys buvo areštuotas
1952 metais, taip vadina
mosios „penkių nuodėmių
akcijos’’ metu. Ji tęsėsi de
vynis mėnesius. Partijos
komitetai iškrėtė apie pusę
milijono privatinių krautu
vių ir įmonių. Rezultatas:
400,000 „kaltų”.
Netrukus prasidėjo rašy
tojų ir inteligentijos valy
mas. 1955 m. kampanija
virto teroro akcija „prieš
kontrarevoliuciją”.’’19 ,0'0
kontrarevoliuęionierių savu
noru prisipažino”, paskelbė
prokuroras 1956 m., o po to
prasidėjo generalinis puoli
mas prieš krikščionių misi
jų likučius, kurio pasėkoje
buvo sukurtas „katalikų
masių patriotinis sąjūdis’’
ir k^l'os" išlikusiose Pekino
bažnvčiose dabar šalia alto
riaus stovi raudonos vėlia
vos.

*

— Čia yra ligoninė. —
sako Cun, mums į žengus
i sekantį kalėjimo pastatą.
Laukiamajame sėdi tik vie
nas pacientas. Jis atsistoja,
pamatęs direktorių.
— Aš nusikaltau Kinijos
liaudies respublikos įstaty
mams, sabotuodamas religi
nę laisvę, — aiškina jis.
— Nesuprantu, — nusi
stebiu. — Ponas čangai, gal
tamsta klaidingai išvertei?
Čangas pykteli. Klausia
masis pakartoja tą patį:
„sabotuodamas religinę lais
vę’’. Kalinys yra kataliku
kunigas, nuteistas 12 metų.
Šiauriniame Pekine mačiau
jo bažnyčią. Ji uždaryta ir
paversta mokykla.
— Kalbate angliškai? —
kreipiuos į kunigą.
— Yes, a little, — atsa
ko.
-— Kodėl kalbate angliš
kai? — įsimaišo vertėjas,
ir kunigas nutyla.

♦

— Ką dar norite pama
tyti? — klausia kalėjimo
direktorius. Mes jau per
ėjome kalinių kameras, ku
riose jie miega po dešimtį
ant vienų narų. Man teko
„pasigėrėti” Picasso „tai
kos balandžiais’’, kuriuos
kaliniai turi iš popierio
karpyti laisvalaikiu ir vė
liau klijuoti ant visų sienų.
Mačiau ir kalinio ranka
pieštą plakatą: „Mes turi
me išvaduoti Formozą!’’ Aš
jau užtektinai buvau prisi
žiūrėjęs to kalėjimo, kuriuo
taip didžiavosi direktorius
Cun.
— Kai kurie kaliniai čia
savu noru pasilieka ilgiau,
— giriasi direktorius. —
Jiems čia gera. Dažnai ge
riau, negu ten, išėjus .,.

1959 m, vasario 5 d.
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Aš susilaikiau nuo šių tokį neapgalvotą nuoširdu karpą išverčiau ištisai, kad
gos, pastebėtas pas kitus
a m e r i k iečius, Mikojanui pastabų, kol Mikoj anas čia mą, parodytą vienam iš jų visi galėtų paskaityti. Ta
Aš
prašau pačia proga pasiunčiau šio
viešėjo, šiaip, tokiose aplin kankintojų.
lankantis.
pasako amerikiečiams
tremtinius
suprasti,
kad rašinio rašytojui Joseph
kybėse
galėtų
būti
primes

Aš nežinau nė vieno iš
mes
turime
175
milijonų
gy Breig padėkos laišką už to
tą
palaikymas
riaušių
arba
jų, kuris būtų buvęs pri
Po labai neskanios T. kavimu. Be to aš suprantu, veistas su juo pabičiuliau- bent kompromituoti mūšų! ventojų ir, kad kai kurie iš kį gilų supratimą tremti
jų galėjo būti protingesni, nių jausmų ir veiksmų.
Andricos kritikos, mestos kad kaip Prezidentas, jis ti ar draugiškai pasivaišin vyriausybę.
Mikojaną piketavu s i e m s privalo rūpintis lankytojo ti. Sutinku, kad kai kurie
Kai jis išvyko, leiskit negu kad jie yra.
Reikia tik stebėtis, kad
tremtini ams Cleveland saugumo mūsų žemėje. Pre iš jų atsidūrė tokioj padė man pasakyti, kad aš jau
Aš sveikinu kardinolą RiT.
Andrica, kuris pats yra
Press dienraštyje, malonu zidentas neprasižengė savo ty, kurioj sunku išvengti čiuosi purvinas. Man stačiai chard Cushing, paskelbusį,
rumunų
kilmės naturalizuoskaityti straipsnį kito ame pareiškimu, ypačiai, kad ki dalyvavimo oficialiuose pri gėda, kad kai kurie ameri kad jis nepriims Mikoj ano,
tas
amerikietis,
bent dešimt
ta
proga
jis
priminė
mums,
rikiečio žurnalisto, kuris at
ėmimuose. Tiesa! Bet man kiečiai jį tiesiog priglaudė nė dalyvaus jokiam paren
siprašo tremtinius už kai kad komunistų pažadais ir dagumas Mikojanui — ne prie širdies nepraėjus nė gime jį pagerbti, jeigu jis kartų lankęsis Europoje ir
už geležinės uždangos, „su
kurių savo tautiečių perdė sutartimis negalima tikėti dėlto,- kad* jis jo užsitarnau dviejų .metų po sovietinių pasirodytų Bostone.”
gebėjo” taip skaudžiai įžeis
*
tą nuoširdumą, parodytą nė vieną akimirką.
ja, bet iš paprasto padoru skerdynių Vengrijoje.
Atrodo, kad čia jokių ko ti savo brolių ašaras.
nepageidautam svečiui.
Aš atsiprašau tremtinius,
Bet man yra tiesiog šiuk mo, privalėjo būtr, geriausiu
Janina Puškorienė
mentarų
nereikia. Visą at
Joseph Breig, vienas Cle štus tas vizginimas uode atveju, ledinis.
gyvenančius mūsų tarpe, už
velando diocezijos oficiozo
Catholic Universe Bulletin
redaktorių, štai ką rašo;
KRAUTUVĖS ATIDAROS KETVIRTADIENĮ
DOWNTOWN 9:30 A. M. IKI 9 P. M...
”Mano tėvas niekada ne
ON THE HEIGHTS 9:30 A. M. IKI 9:30 P. M.
buvo nuteistas į vergų sto
vyklą už garbinimą Dievo
ar pareiškimą, kad žmonės
EAGLE ŽENKLAI
turi laisvės teises. Mano
PADIDINA
motinai nereikėjo bijoti
SUTAUPĄS
naktimis laukiant slaptosios
DOWNTOWN—PUBLIC SOUARE
ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTER
policijos pasibeldimo į du
ris. Nė vienas iš mano bro
lių nebuvo kankinamas ar
šimtai pigių pirkinių, kiekviename skyriuje!
SUTAUPYK 20% IKI 50% IR DAUGIAU
mušamas kalėjime, nė vie
Abiejose May Co.’s Rūsių krautuvėse per
nas nedirba ir nemirė iš ba
do koncentracijos stovyklo
je. Mano seserys nebuvo iš
prievartautos okupantų ka
riuomenės. Ateistiniai piktžodžiautojai neatėmė mano
Gaila... Užsakymai paštu ir telefonu nepriimami...
vaiku ir nemokė jų šnipinė
Atvyk į vieną iš May’s Rūsių krautuvių, kai durys
ti ir meluoti apie tėvus.
PRASIDEDANTĮ KETVIRTADIENĮ, 9:30 A. M.
atsidarys ir pasinaudok dideliu pasirinkimu už
Aš nemačiau savo drau
gų šaudomų, traiškomų po
žemas, žemas kainas!
tankais, daužomų šautuvų
buožėmis, nuduriamų.
Čia tik keletas iš daugelio vertybių, kurios
Gatvės, kuriomis aš vaik
Vyrų Reg. 4.99 vertės
Reg. $1 iki $1.50 vertės
siūlomos šiame pinigų taupymo išpardavime:
štau, nebuvo suteptos ne
Grepe Sole šlepetės ______ $2.99
66c
Cotton Broadcloth Bra -------kaltųjų krauju. Nė vienas
Pilkos, natūralios arba juodos spalvos;
Puikios kokybės, patvaru^, dydžiu 32 iki
kunigas mano parapijoje
Reg. 5.95 iki 7.50 gorsetai elastingos arba nylono
$3
Dydžiai 6 iki 12, daugumos spalvų. Minkš
42, A, B, . ir C. Sutraukiamas raištelis
medžiagos.
Kai
kurių
dydžių
___________
_____
nebuvo kankinamas ar nu
tas viršus. Labai lengvos ir lanksčios.
didesniam patogumui.
žudytas žiaurių žmonių.
Reg. 2.59 Moterų medvilniniai naktiniai marškiniai ilgi 1 QTF
ir labai ilgi, dydžiai 34 iki 48. Skalbiami_________
I »z/
Mano krašto nebuvo užtvindžiusios milži n.-i š k n .s
Moterų 2.99 4-core Slips iš dacrono, medvilnės ir
Berniukų Reg. 13.98 Quilt
agresorių armijos,
$1.97 Pamušalu
nylono. Skalbiami, dydžiai 32-38 _____________
$8
Suburban paltai
Moteriškos
1.99
vertės
Niekad aš nebuvau pri
Co.tton Broadcloth pižamos_ $1.66
Moterų Reg. 19.98 žieminiai paltai, kelių stilių, įvairių
A
Viršus iš 75% vilnos, 15% cahmere ir
verstas palikti viską, kas
spalvų. su pamušalais ___________________ _______ _
BV
10% nylono. Pilkos, rusvos ir mėlynos
Populiariu
stilių,
spalvingos
medvilnės
su
brangu mano širdžiai; savo
Spalvos. Su kišenėmis.
kontrastingais apvedžiojiiriais. Dydžiai 34
Moterų 2. 99-3.99 T-marškiniai,.mėgsti iš 1
a
tautą., draugus, šeimą, na
iki 40.
medvilnės. Dryžuoti
" ••zz A U Z
mus, darbą — ir bėgti į ko
kį draugingą kraštą gelbs,Moterų 79 c. priejuostės, trumpų arba pusinių
v
stilių. Visi medvilninio perkelio, reg. dydžių __ A UZ
I
tint gyvybę įr teisę tupėti
Vyrų Reg. 7.99 vertės
sielą.
Moterų Reg. $25 iki 29.98
Quilt pamušalu paltai
Moterų 5.95 — 7.95 Dustera, Housecoats. Daugelis iš
$5.79
$18
žieminiai
šilti
paltai
______
brangesnės rūšies nylono.Kai kurių dydžių _______ 'rJ./O
Trumpai pasakius, aš ne
Rayon gabardino paviršius su šiltu pamu
su vengras, nei rumunas,
Didelis pasirinkimas štiliu ir dydžiu nuo
šalu. Navy mėlynos arba charcoal spal
Lye-ios arba spausdintos- Curdoroy medžiagos, /7c V (Į
6 iki 18; 14% iki 24 % ir 38 iki 44. Įvairių
vos, dydžiai 36 iki 46. Patvarūs ...
nei lenkas, nei lietuvis, nei
jvairių spalvų ir marginių ________________ _ * **
spalvų ir medžiagų.
latvis, nei slovakas, nei kro
Spalyoto marginio Plisse medžiagos. Idealios
atas. Aš nesu pabėgėlis nuo
naktiniams drabužiams. Nereikalingos lyginimo 39c yd.
žiauriausio despotizmo, ku
Vyrų netais. 69 c. — 89 c. apat. baltiniai. T-marškiniai /įQ/«
rį žemė išvydo Adolfui Hit
Vaikiški Reg. 3.99 vertės
ir kelnaitės, mažos, vid. ir didelės _________________ *tzV
Moterų
Reg.
2.99 iki 3.99. Vilnonės,
$2.99
Hooded Car paltai________
leriu? nusišovus savo bun
Rayon arba Flanelinės kelnės_
Didžiulės šilkinės skaros. Didelis pasirinkimas
keryje Berlyne.
Sunkios-su’Quilt pamušalu medžiagos pal
39c
Gražiai pasiūtos kelnės iš skalbiamos vil
marginių ir spalvų ___________ _____________
tai berniukams ir mergaitėms. Kelių sti
Aš nesu komunizmo au
nos, rayon flanelės arbą, rayon plaids.
lių ir spalvų, dydžiai 4 iki 6%.
ka, bet vieno aš noriu pa
Dydžiai 10 iki 18, kelių spalvų.
Moteriški gražūs lietsargiai. Reg. stilių
$1.99
ir
jvairių
spalvų
____________________
reikšti: geriau, aš nusipiaučiau sau liežuvį, negu kriti
Vyriški odiniai batai. Su patogiais crepe padais.
CA OO
kuočiau protestuojan č i a š
Dydžiai 6% iki 12, vid. pločio___________________ tH,//
komunizmo aukas. Jie turi
Vaikų ir jaunuolių 4.99
<f»«
Moerų 2.99 — 3.99 suknelės
Vaikiški 16.98 — 19.98 3 sagų kostiumai, vientisų djl
QQ
iki 7.99 batai _____________ *rZ«zz
teise tai dąryti prieš tiro
Hooverettes, Dusters_______ $1.97
spalvų arba gražiai pamarginti. Dydžiai 6 iki 18
I *•//
niją!
Šion grupėn įeina išeiginiai ir sportiniai
Zipper arba susegiojamas priekis; WrapVyriški brangesni paltai. Grupėje yra vilnonių.
stiliai, nuo vaikų dydžio 5 iki junior dy
Dabar jūs pradedate su
around side or front Hooverettes, dydžių
$14
Trench-coat ir zip-lined coats ____________
džio 3 ir jaunuolių dydžiai 44 iki 10, AAA
12-20. 14-24. Dusters dydžių 12 iki 20.
prasti, kad aš čia komentuo
iki C pločių.
Kūdikių 6.99 nylon drabužėliai.
ju sovietų vicepremjero Mi
Su dvigubu ziperiu _____________________________ $5.99
koj a no vizitą Amerikoje.
Aš nepykstu ant Prezi
Mažų berniukų Boxer Longies komplektai. Įvairių
spalvų. Dydžiai 3 iki 8. Marškinių ir kelnaičių kompl. $1.88
dento Eisenhowerio, kuris
Moterų 6.98 iki 10.98
$5
Mergaičių Reg. 4.99 iki 7.99
Geresnės suknelės _________
prašė lankytoją priimti
$3.69
Mergaičių 13.98-16.98 žieminiai paltai, švairių
gražios suknelės __________
$10
medžiagų
ir
stilių.
Dydžiai
7
iki
14
_____________
mandagiai. Aš nepykstu,
"Milžiniškas pasirinkimas įvairių rūšių ir
Didelis stilių pasirinkimas iš medvilnių,
medžiagų. Dydžiai 12 iki 20 ir 14% iki
nes aš tikiu, kad Preziden
nylon ir rayoh medžiagų. Dydžiai 7 iki 14.
Mergaičių 1.99 klostyti sijonai.
24%. Yra gražių išeiginių suknelių.
tas Eisenhoweris neapibrė
Vientisų ir margų spalvų. Dydžiai 1.29 2 už $2.50
žia mandagumu, kaip patai

Atsiprašo tremtinius ir teisybę

MAY ©BASEMENT

MILIJONO DOLERIŲ IŠPARDAVIMĄ

irt

Jenas Kazlauskas, Dirvos
bendradarbis, jau pildo
pajamų mokesčius (Income
Tax)
pagal susitarimą Dirvos pa
talpose.
šaukti telefonu — RE
1-7222.

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka
netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima
būtų apsaugota pagal Acuident and Šickness planu.
NATIONW1DE INSU
RANCE COMPANY siūlo
platu ligoninės, medicinių,
operacinių ir nedarbingumo
pajamų draudimą žemomis
kainomis!
Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:

PAULINA
MOZURAITIS,
Agentas
Tel. SK 1*2183

Moteriški geresnės kokybės
Suburban palatai___________

Mergaičių 1.39 iki 1.99 bliuskutės. Įvairių stilių,
medvilninės. Dydžiai 7 iki 14 --------------------------------------

$8.98

Pasirink iš daugelio stilių ir medžiagų,
žalio, mėlyno, natūralaus arba dryžuoto
marginio. Dydžiai 10-18.

Moteriški patogūs
Odiniai ”Wonder Wedges”

Mergaičių Reg. 1.99 Leotard Tights, rau
donos arba juodos, dydžiai 7 iki 14-----

Netais. berniuku 85 c. kojinėlės. Argyle marginys, kelių spalvų. Dydžiai 8% iki 11----Vyrų 2.98 Chino Twill darbo
kelnės. Khaki arba pilkos ««
spalvos, dydžiai 29 iki 42 __ Zpr

$2.99

Pagaminti iš minkštos, odos, dydžiai 5 iki
10, vid. pločio. Juodi, rudi arba raudoni.
Labai lengvi.

1.59 2 už $3
07C pOiCJ
O EQ

v

39c

Vaiku 69 c. Bobbie kojinės. Tik baltos. Gali būti
nešiojamos paprastai arba atlenktos. Dydžiai 9-11

$1.59

Moteriški 1.99 anatiniai. Populiarių 4-gore stilių su
apvadžiojimais. Dydžiai 32 iki 38. Tik balti--------

Moterų Netais. $3 vertės puoš- ® 1 ££
nūs pavasariniai rankinukai
**’ I

Reg. 7.99 Dee Pilė Tweed kilimas. Su
pilnu įklojimu, kelių malonių spalvų _______

Plūs 10% Fed. Tas
Pasirink iš plačios stilių selekcijos. Juo
dos, rudos, navy, raudonos ir kitų spalvų.
Speciali išpardavimo •'kaina.

Prabangios pagalvės. 21x27 dydžio. Pripildytos
75% vištų ir 25% kalakutų plunksnų -----------

Mercerizuoti, sanforizuoti broadcloth
marškiniai, dydžių 14 iki 17, rankovių
ilgis 32 iki 35. Taip pat keletas 100%
Pima cloth marškinių.

2 už $3

$29.99

$2.99

24x70 colių dydžio, sunkios daugelio spal
vų viscose rayon kilimėliai. Labai nau
dingi.

Reg. 3.98 iki 4.98 Dacrono
Gražau audinio
užuolaidos _______
Z POPOS ’Pj
54, 63, 72, 81 ar 00” ilgio. Skalbiamos ir
gręit džiūstančios. Tereikalauja mažai ar
ba visai nereikalauja lyginimo. Netais.
116” arba 100” pločio.

2 už $1

Moterų $1 nylono kojinės. Be siūlių, sustiprintos kulnys
ir pirštų galai. Dydžiai 8% — 11_________________

Vaikų 29 c. medv. Bobbie kojinės. Trigubas
atlenkimas, baltos ir spalvotos, 7% — 10_____

Sunkios kokybės, skalbiami
Candy Stripe kilimėliai ___

97c

$5.99 kv.

”Sylcon” Posturite matrasai arba Box Springs.
Gražių stilių, patogūs ----------------------------------”Cone” dryžuoti; minkšti rankšluosčiai. Daugelio
spalvų marginys, minkšti, sugeriu vandeni .___

$1.99

$1

Patogūs, stačia apikakle, trumpomis ran
kovėmis. dryžiuoti stiliai, dydžių 4 iki 14.
Visi pirmos rūšies; skalbiami.

uz<o x.D7pr

Moterų 1.79 elastingi gorsetėliai ... Te.mpąsi i abi
puses. Dydžiai 32 iki 48. Su kojinių laikikliais --------

Vyrų Netais. 2.95 vertes
Broadcloth marškiniai -------

Berniukų 98 c. trumpom rankovėm
medvilniniai polo
marškiniai ____
2 už

69c

5 pr. $1

Moterų 69 c. — 89 c. rayon kelnaitės. Kužavos arba
baltos, dydžiai 34 iki 48. Netais -____ ............

39c

Netais. 5.98 vertės apsiūti
Varsity Plaid užtiesalai -----

3.99

Pasirink dvigubo arba pilno dydžio iš
kelių spalvų. Maži netaisyklingumai.
Lengvi prižiūrėti.

1959 m. vasario 5 d.
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
Vasario 16 šventės
minėjimas
Artėja Vasario 16-ji —
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 41 metų sukakties
minėjimas. Clevelande mi
nėjimas įvyks vasario 15
dieną.
10 vai. abejose lietuvių
parapijų bažnyčiose bus at
našaujamos šventos mišios
už žuvusius ir kovojančius
dėl Lietuvos laisvės. Visos
organizacijos, su vėliavo
mis, kviečiamos pamaldose
dalyvauti.
Iškilmingas minėjimas 4
vai. po pietų šv. Juozapo
mokyklos salėje, East 185
ir Lake Shore Blvd. Pata
riama kvietimus įsigyti iš
anksto, nes minėjimas pra
sidės punktualiai. Pakvieti
mus galima gauti Dirvos re
dakcijoje, pas čiurlioniečius,
ALTo valdybos narius ir
sekmadieniais Spaudos kios
ke. Minėjimo dieną šv. Juo
zapo mokyklos salėje.
*
Ohio valstybės Guberna
torius Michel Di Šalie Va
sario 16 d. specialia savo
deklaracija paskelbė LIE
TUVIŲ DIENA visai Ohio
valstybei. JAV Senatorius
Stephen M. Young ALTo
pirmininkui prisių štame
laiške pranešė, kad į Vasa
rio 16 minėjimą tikrai at
vyks.
Čiurlionio Meno Ansamb
lis vadovaujamas muz. Alf.
Mikulskio, ruošiasi minėji
mo koncertui, kurio progra
mą išpildys drauge su so
listais Juze KrištolaityteDaugėliene, Aldona Stempužiene ir Vytautu Bakūnu
bei Clevelando Moterų Sim
foniniu orkestru. Koncerte,
be kitų dalykų, bus išpildy
ta St. Šimkaus kontata „At
sisveikinimas su Tėvyne’’,
VI. Jakubėno muzikinė poe
ma „Mano Pasaulis”, J. Ži
levičiaus didingas kūrinys
„Laisvė Tėvynei numylė
tai”, Br. Budriūno „O Ne
mune”, Bertulio „Pabusk
Pasauli”, Karnav i č i a u s,
Paulausko, A. Vanagaičio ir
kt. Be to simfoninis orkes

tras, diriguojamas Hyman
Šchandlerio, pagros Weberio overtiūrą, Jakubėno
Rapsodiją ir Martin Gould
American Salute.
Tą dieną visi dalyvauki
me pamaldose ir 4 vai. po
pietų iškilmingam minėj iihe.
Moksleiviams ir studen
tams į minėjimą įėjimas ne
mokamai.
ALT valdyba
Vida
Budrevičiūtė-Aleknienė
£yv. Melbourne, Australijo
je, televizijoj laimėjusi
„Giri of the Year” konkur
są, su savo vyru inž. V.
Alekna, dabar keliauja po
JAV ir Europą, šiuo metu
jie yra Clevelande, čia lan
ko dėdę P. Alekną ir kitus
artimuosius.
Clevelande yra sustoję
inž. Vyt. Civinsko šeimoje
— 490 E. 118 St. Vida BudPRASIDEDA PIRMADIENĮ

VASARIO 16
TIK VIENĄ SAVAITĘ
CLEVELAND PUBLIC HALL

SPEKT.' KAINOS:
$2.00 ir $1.50
išskyrus šeštadieni
Nėra ryt. spekt. pirm., antr. ketv.
VAK? SPEKT. KAINOS?-“
RYT.

Vasario 16, 17, 18, 19
$3.00 — $2.00 — $1.50

revičiūtė-Aleknienė yra vai
kystės draugės su Egle Civinskaite, kada ši taip pat
gyveno Melbourne.
Draugystės ryšiai juos ir
atvedė Į Clevelandą. čia pra
bus iki pirmadienio, o pas
kiau i New Yorką ir Euro
pą.
Kitame Dirvos numeryje
Įdėsime jų nuotraukas.
Nepraleiskite retos progos
Vasario 7 dieną Naujo
sios Parapijos salėje Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas ruo
šia Užgavėnių blynų vaka
riene Bus šalti ir šilti už
kandžiai, bulvinės dešros,
Įvairūs lietuviški Užgavė
nių kepiniai ir kiti skanu
mynai. Gera proga visoms
namų šeimininkėms bent
vieną vakarą pailsėti nuo
virimų bei kepimų, pačioms
gerai pavalgyti ir šeimą
skaniai pavaišinti.
Kas norėtų savo artimų
jų ar draugų tarpe vakarą
praleisti, gali užsakyti sta
lus 6. 8 ar 10 asmenų gru
pei. Bilietais reikėtų apsi

PENKT. ir ŠEŠT. VAK. ir
ŠEŠT. RYTĄ. KAINOS:
$3.00 — $2.50 — $2.00 — $1.50

Geromis sąlygomis
narduodamas namas
Dėl išvykimo geromis są
lygomis parduodamas ge
rai išlaikytas 3 miegamųjų,
vienos šeimos namas, ra
mioje gatvėje — 694 E. 127
— Shaw Avė., lietuvių, šve
dų bei vokiečių kaimynys
tėje. Parketo grindys su ki
limais. dujinis šildymas,
garažas, nauji stogai, dide
lis sklypas su rožėmis, vy
nuogėmis ir Įvairiais dekoratvviniais krūmais. Tik 5
min. iki pradžios mokyk
los, arti Fisher ir A & P, lie
tuviškos krautuvės. Netoli
autoboso linijos 1, 3 ir 5.
Lengvai pasiekiamos abi
lietuviškos bažnyčios. Na
mas laisvas.

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
TĖVŲ KOMITETAS VASARIO 7 D., NAUJOSIOS
PARAPIJOS SALĖJE, RUOŠIA

Nusipirk bilietą dabar
LAUKINIAI ŽVĖRYS
KLAUNA1 * ORO AKROBATAI
TRYS DRAMBLIU GRUPĖS
DRESIRUOTI ARKLIAI
°ONIES • ŠUNES • RUONIAI
BEŽDŽIONĖS
— SPECIALUS SPEKTAKLIS

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARĄ
Vaišės prie gausiai padengtų stalų: šalti bei
šilti užkandžiai, bulvinės dešros, įvairūs lietuviški
Užgavėnių kepiniai.
Šokiams gros gera muzika. Pradžia 7 vai. vak.
Bilieto kaina $2.50.
Norintieji užsisakyti 6, 8 ar 10 asmenų gru
pei atskirą stalą, prašomi pranešti telef.: IV
1-5071.

ŠEŠT. VAS. 21
10:15 A. M.
7,000 vietų visiems
RYT. SPEKT. Treč., Penki?,šešt. 2:15 pm vakarais 8:15 pm
SEKMADIENI: 1:30 ir 5:30 p???

Pelnas

rūpinti iš anksto, nes prie
įėjimo nebus parduodami.
Bilieto kaina 2.50 dol. as
meniui. Studentams bei
moksleiviams pusė kainos.
Pradžia 7 vai. vakaro. Bi
lietus galima užsisakyti,
skambinant telefonu IV
1-5071 arba MU 1-9143.
Tėvų Komitetas

Kovos su vėžiu Dr-jaį

Gavome 110 naujų
skaitytojų

Mokyklos Tėvų Komitetas

Jaunimas! Senimas! Visi!
1959 m." vasario 8 d. 5 vai. p.p.

JAKUBS & SON

' LIETUVIŲ SALĖJE”

FUNERAL HOMES

įvyks

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoii laidotuvių direktoriai ir balsam v.otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

JAUNIMO
VAKARAS

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

DAR BŪTINAI REIKIA 390
Mes kviečiame visus į talką sudaryti tvirčiau
sias sąlygas laikraštį gerinti. Ir ne tik gerinti, bet
ir dažniau leisti.
Prie šio kvietimo yra dvi atkarpos. Peržiūrėkit jas ir užpiklykit. Juk tikrai turite artimųjų ir
pažįstamų, kurie dar Dirvos neskaito. Tik neatidėliokit rytdienai. Tegul ir juos Dirva lanko. Gavę
Dirvą jie įsitikins, kad geresnio lietuviško laikraš
čio nėra.

936 East 185 St.
RE 1-7770
Prašau Dirvą 1959 metams siųsti.

Programoje: Montažas —
„Lietuva Mūsų žodyje”
Jaunieji Talentai
„Grandinėlė”
Po programos — gausus bufetas, šokiai grojant
puikiam „Melodv” orkestrui ir įdomūs netikėtumai.
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LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ

GREETINGS and BEST W1SHES

from

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

VIRŠUJE: Clevelando
Įmokėjimas $1,000 — mė Moterų Simfoninis orkes
nesinis mokestis būtų $85. tras, dalyvaująs Vasario 16.
Įmokėjus $3,000 — mė minėjime..
nesinis mokestis būtų apie
$65, Įskaitant nuosavybės
mok. ir draudimą.
PARENGIMŲ
Sutinku išnuomoti už
$110 mėnesiui. Turintiems
kalendorius
santaupų būtų labai gera
iųvestacija. Pa v y z d ž i u i
$3,0n0 vietoj menkų banko
Vasario 7 d. Užgavėnių
procentų duotų virš $500
pelno per metus.
blynų balius Naujosios Pa
Dėl apžiūrėjimo ir kitų rapijos salėje. Rengia šv.
informacijų kreiptis tik Į Kazimiero lituanistinės mo
savininką A. Vaitkų
kyklos tėvų komitetas.
2135 — B Royal Dr.
Santa Clara, California
Kove 1 d. skaučių rengia
(14)
ma Kaziuko mugė Lietuvių
salėje.
Kovo 14 d. Vilties Drau
gijos namo ir ofsetinės Dir
Juliaus Kazėne mokinių
metinis koncertas
vos spaustuvės atidarymas.
Įvyks gegužės 10 d. Nau
Balandžio 11 d. Vysk. M.
josios Parapijos salėje.
Koncertą globoja šv. Kazi Valančiaus Lituanist i n ė s
miero lit. mok. tėvų komi mokyklos metinis vakaras.
tetas.
Balandžio 18 d. Birutės
Draugijos kartūno vakaras
• Atėjęs laiškas iš Lietu lietuvių salėje.
vos. Duotas adresas yra tik
Gegužės 2 d., Slovenian
tai Hecker Avė., Cleveland
3, Ohio. Galima atsiminti Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
7308 Hecker Avė.
kursas. Rengia Dirva.
• Jonas Grigaliūnas, vyk
Gegužės mėn. 10 d. Jul.
stančioje pašto ženklų pa Kazėno mokinių koncertas
rodoje Clevelande už išsta N. Parapijos salėje.
tytus Lietuvos oro pašto
ženklus, gavo medalį. Lie
• J. J. Salasevičiai, išvy
tuviškais ženklais susidomė
jimas buvo didelis. J. Gri kę ilgesnėms atostogoms,
galiūnas turi labai vertingą linkėjimus siunčia iš Tucson, Arizonos.
pašto .ženklų kolekciją.

•?
❖

❖

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.

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

Adresas ........................................................................ ......
❖

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

(Duoti pilną užsakytojo adresą)

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

AND
S

Ralph S. Locher, Law Director
Edward C. Knuth, Finance Director
Emil J. Crown, Utilities Director
William J. Rogers, Port Control Director
Louis L. Drasler, Service Director
M. Lavimia Warner, Welfare Director
John N. McCormick, Safety Director
John J. Locuoco, Properties Director

EAST CLEVELAND —EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

1, „

SUPERIOR
SAVINGS

3

ž/o

ACCOUNTS

|k
y

Rekomenduoju Dirvą siųsti
mano geram pažįstamam:

(Duoti pilną adresą)

HOME AND
REMODELING LOANS

CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

Rekomenduotojo adresas

1959 m. vasario 5 d.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

FONDO 1958 METŲ APYSKAITA
Pajamos:
California ........... $182.00
Connecticut... 271.00
Illinois-Indiana .... 783.00
Maryland....... 38.00
Massachusetts .... 117.00
Michigan ............... 195.00
New Jersey ............. 158.00
New York..... 344.35
Per.nsylvania ..... 46.00
Canada ............... 410.18
Kiti kraštai ....... 319.09
Iš viso 1958 m. $3,092.62

Išlaidos:
LNF administra
vimas ....................... $ 60.64
LNF lėšų telkimas 199.67
LNF susižinojimas
ir informavimas .... 476.49
Studijiniai darbai
(LBSC ir LNA) .... 362.28
Įnašai tarpt.
org-jų veiklai ....... 340.34
Akcija Azijos —
Afrikos spaudoj .... 300.00
Parama jaunimo
akcijai ..................... 300.00
Nesurūšiuotos
išlaido (Europoj) .... 360.00
Perduota pagal
aukotojų paskyrimą 40.00
$2,439.42

Likutis iš 1958 m.
pajamų .................. $653.20
Likutis iš 1957 m.
pajamų .................. $981.54
1959 m. sausio 1 d.
ein. sąskaitoje ....$1,634.74
LNT ir LNF Valdybų
vardu prie apyskaitos jun
giamos šios pastabos:
1) 1958 m. pajamos yra,
palyginti, kuklios žymia da
limi todėl, kad laikytasi
dėsnio — taupyti ne tik jau
sudėtas, bet ir potencialias
aukas, tai yra, nespausti jų
iš rėmėjų, kol nėra neatide
damai būtino reikalo.
2) Yra reikalų, kuriuos
būtų galima ir naudinga at
likti tik disponuojant tam
tikromis stambesnėmis lė
šomis, bet kuriuos būtų ne
tikslinga pradėti tik su rei
kiamų lėšų dalimi. Tuo tar
pu nenumatant užtikrintų
galimybių tokiems uždavi
niams būtinas lėšas atitin
kamu laiku sutelkti, jų vyk
dymas turėjo būti laikinai
atidėtas.

3) Lietuvos nepriklauso
mybės reikalu 1958 metai,
dėl išorinių priežasčių, tarp
tautinėje plotmėje nebuvo
ypatingai judrūs. LNT ne
rado reikalo tą „judrumą”
dirbtinai vaizduoti savųjų
tarpe didesnį, negu jis iš
tiesų buvo. Dėl to ir lėšų
Srityje, vengiant nebūtinų
veiksmų, galėjo būti suda
rytas šioks .toks rezervas
net ir iš kuklių sumų.
4) LNT ir LNF Valdybos
tikisi, kad visi rėmėjai tei
giamai įvertins tą santūru
mą ir pasielgs atitinkamai,
kai bus reikalas atlikti di
desnių dalykų.
5) LNT yra pasiryžusi
1959 metais palaikyti arba
ir plėsti 1958 metais sėk
mingai pradėtą Lietuvos
reikalui svarbią akciją va

dinamųj y neutraliųjų kraš
tų spaudoje bei visuomenė
se (Azijoj ir Afrikoj).
Palaikytinas arba ir plės
tinas sftfdfjinis darbas apie
padėtį Lietuvoje. 1958 me
tais, neskaitant eilės infor
macinių apžvalgų Lietuvos
padėtim besidomin č i o m s
leidykloms ir kitoms insti
tucijoms, lietuvių visuome
nei patiekta per 400 paskL
rų būdingų žinių iš įvairių
dabartinio viešojo gyveni
mo Lietuvoje sričių.
Palaikytinas dalyvavimas
tarptautinėse kovos dėl tau
tų laisvės organizacijose.
Tarptautinių įvykių eiga
gali suaktualinti eilę laiki
nai atidėtų uždavinių.
Nuo rėmėjų pareina, ko
kiu mastu ir tobulumu tie
užsimojimai galės būti-vyk-"
domi.
6) Ne tik tautiečio fiitansinis pajėgumas, bet ir jo
jautrumas Lietuvos nepri
klausomybės idėjai bei jo
tikėjimas tos idėjos reali
zavimo pastangų nuoširdu
mu ir prasme nurodo jam
jo asmeninio prisidėjimo'
mastų.
Kiekvieną tautietį, ski
riantį materialinę paramų
tam reikalui, kviečiame ta
tai daryti pamąsčius:
su kokio asmeninio rei
kalo patenkinimu sulygintinas prisidėji m a s
prie pastangų realizuo
ti Lietuvos nepriklau
somybės idėją?

• Marija Puodžiunaitė-Jurcienė, iš Chicagos atvyko į
New Yorką prekybos reika
lais. Ta pačia proga aplan
kė gimines bei kolegas-es, o
Gražinos Siliūnienės inicia
tyva jai buvo suruoštas pa
gerbimas.

Kodėl nevykau
Sausio mėn. 11-14 dieno
mis ALT-bos Vykdomojo
Komiteto trys nariai lankė
si Washingtone. Dėl savo
nedalyvavimo turiu štai ką
pareikšti:
1. Praėjusių metų gruo
džio 24 d. Lietuvos konsu
las Chicagoje painformavo
ALTo Vykd. Komitetą apie
Lietuvos Atstovybės Vati
kane padėtį.
2. ALT Vykd. Komitetas
šiuo reikalu jokių žygių
tuoj nesiėmė ir lietuvių vi
suomenė pati pradėjo rei-

ATITAISYMAS
Tautinės Sąjungos Chicagds skyriaus pirm. P.
Vėbra praneša, kad Dirvos
Nr. 7 įdėtoje žinutėje „Chiagos tautininkai organizuo
ja ideologijos paskaitų cik
lą” įsibrovė netikslumas ir
paskutinėj pastraipoj turė
tų Būti,:. „Ypač dėkoja di
džiai gerbiamam lietuvių
kultūrinių reikalų reiškėjui
J. Bičiūnui už tautinės min
ties' paskaitų puoselėjimą”.

A t A
LEOKADIJAI KASAKAITIENEI mirus,
jos sūnui Kazimierui, mūsų skyriaus nariui, vyrui
Antanui, dukterims Marijonai ir Onai Nakienei,
sūnui Jurgiui, žentui Antanui Nakui ir anūkui
Vytautui, gilią užuojautą reiškia

A. L. T. Sąjugos
Chicagos skyrius

Kas ir kur?
• Tautinės Sąjungos pirm.
E. Bartkui iš Chicagos iš
vykus ilgesniam laikui, jį,
kaip pirmininką pavaduoja
J. Jurkūnas — 3259 W. 66
St., Chicago 29, III. Telef.
GR 6-4217 )namų) ir WA
2-6684 (įstaigos).
• Inž. E. Batkaus ir D. Pulkauninkaitės sutuoktu vės
įvyksta šį šeštadienį, vasa
rio 7 d. 4 vai. šv. Kazimiero
bažnyčioje, Los Angeles.

• Juozas švaistas-Balčiūnas
laimėjo Draugo romano
konkursą ir $1000.00 už ro
maną „Jo sužadėtinė”.

Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris, vadovaujamas rež. Z. Arlauskaitės-Mikšienės,
sausio 31 d. Clevelande suvaidino T. Williams „Stiklinį žvėrynėlį”. Nuotraukoje: Balfo
direktorius K. Gaižutis dėkoja sambūrio vadovei ir nariams už spektaklį, kurio pel
nas paskirtas Punsko lietuviams sušelpti. Iš kairės: aktoriai V. žebertavičius, D. Mi• Prof. S. Dirmantas at kaitė, Z. Arlauskaitė-Mikšienė, A. Gladkauskas, prieky clevelandietės S. Obelenytė ir
siuntė vertingą rašinį „Ru N. Stuogytė, įteikusios aktoriams gėles, dešinėje Balfo direktorius K. Gaižutis.
sų išleistas Lietuvos žemė
Dirvos nuotrauka
lapis”. Rašinį pradėsime
spausdinti kitame Dirvos
numeryje.
Kvedaras ir J. Jurkevičius.
TORONTO
PHILADELPHIA
*
• Laisvosios Lietuvos re
Lietuvos Nepriklausomy
dakcija paskelbė konkursą
bės
akto 41 m. sukakties
TAUTINĖS
SĄJUNGOS
Iš TAUTINĖS S-GOS
parašyti publicistinį straip
proga,
vasario 14 d. 7 vai.
METINIS
SUSIRINKIMAS
snį tema: Kokios specifi
SKYRIAUS
30 min. Lietuvių Namuose,
nės priežastys pastūmėjo
Sausio 25 įvyko. LTS
Sausio 24 d. įvykęs žie
dalį Amerikos lietuvių į ko skyriaus narių metinis su didžiojoj salėj, yra ruošia mos meno šiupinys paįvai
ma
pabūvis-vaišės.
munizmą ir kokių priemo sirinkimas, kuriame buvo
Pobūvio-vaišių metu kal rino Philadelphijos lietuvių
nių reikėtų imtis, kad visus padaryti valdybos pirminin
gyvenimą, šiupinį ruošė
ar bent dalį suklaidintų ar ko P. Kvedaro, ižd. A. Sta- bės Lietuvos Generalinis Tautinės S-gos skyrius.
suklydusių būtų galima su tulyevičiaus ir revizijos ko Konsulas Kanadai min. Vyt.
sigrąžinti į tikrųjų lietuvių misijos vardu K. Kalendrds Gylys ir LNT pirmininkas
V. Rastenis.
Skvriaus visuotiname su
tarpą.
pranešimai.
Meninę
dalį
atliks
D.
sirinkime,
kilo sumanymas,
B. Macianskas premijai
Labai įdomus ir gyvai ap
Skrinskaitė
ir
sol.
Br.
Masuorganizuoti
vietos jauni
paaukojo $100.00.
tarki r.ias buvo vasario 16mą, nepriklausantį jokioms
Rašiniai prisiunčiami ne sios minėjimo reikalas. Su rijožius.
Įėjimas su kvietimais, organizacijoms, į Jaunąją
vėliau, kaip iki 1959 m. ba sirinkusieji džiaugsmingai
kurio
įsigyjami pas platin Lietuvą. Vietoje veikia tik
landžio 1 d. adresu: Lais sutiko LB apylinkės Tary
tojus
arba kreipiantis: A. studentai, ateitininkai, sanvoji Lietuva, 911 W. 32 St., bos sausio 11 d. nutarimą,
Kiršonis
BE 2-0367 ir P. tariečiai ir vyčiai. Ne visi
Chicago 8, III.
kuriuo, kaip išrodo, atsipa
Bastys
LE
4-9843.
jaunuoliai nori ir gali daly
• BALFo seimo rengimas laiduojama iš politinio pro
vauti šiose organizacijose.
tekcionizmo
švenčiant
va

Newarke, N. J., kaštavęs
Gimnazijas
lankantieji ir
REZOLIUCIJA
$1,291.64. Beveik tiek pat sario 16-ją. Vystant šią
pradžios
mokyklą
aukštes
VATIKANUI
rengimo komisija ir surin minti toliau, buvo reiškia
nių skyrių mokiniai galėtų
ma
vieninga
ir
tvirtai
pa

Įvykiai Vatikane giliai
kusi pajamų.
grįsta nuomonė, kad Ben prislėgė laisvam pasaulyje būtų pirmieji Jaunosios Lie
tuvos nariai. Be to yra ir
druomenė negali būti pa
• Australijos lietuvius lan jungta vienos kurios politi gyvenančius lietuvius ir iš daug jaunimo išėjusio už
šaukė reikalingas reakcijas. mokyklos sienų. Tuo reika
ko vysk. V. Brizgys. Jo su nės grupės.
Torontiečių taip gi buvo gy lų artimiausiu metu, bus su
tikimai įvairiose lietuvių
Politinio aspekto išjungi vai reaguota,
kolonijose suoorganiz u o t i mas šiuo metu yra aukš
šauktas suinteresuotų as
Sausio 25 d. Lietuvių Na menų pasitarimas.
sutikimo komitetai.
čiausiai pribrendęs reika muose įvyko viešas susirinlas. Kartu buvo pastebėta, kimasmįtingas, kur i a in e
kad toji mintis vietos visuo kalbėjo Generalinis konsu
MIRĖ
menėje vis giliau įleidžia las Kanadai min. V. Gylys,
ADOMAITIENĖ-ADAMS
į Washingtonq
šaknis ir randa nuoširdaus J. Paršeliūhas ir Dr. j. Kash
Netikėta mirtis išskyrė
kalingą akciją savo inicia pritarimo.
kelis. Kalbėjusieji nupasa iš mūsų tarpo veiklią lietu
Aptariant ruošiamo po- kojo mūsų diplomatinių
tyva.
3. ALT Vykd. Komiteto būvio-vaišių klausimą, teko santykių raidą, kurių švie vę K. Adomaitienę-Adams.
posėdis įvyko tik sausio 2 d. patirti, kad didžiausią ir soje ir išryškėjo susidariu Velionė priklausė A. L. T.
S-gos Philadelphijos sky
sunkiausią naštą yra pasi- si padėtis.
ir nutarė:
riui. Ypač jos pasiges vie
a) Išleisti atsišaukimą į ėmusios ponios, kurios rūpi
Po kalbų —, pranešimų tos Balfo skvrius, kuriame
lietuvių visuomenę, ragi nasi pačių vaišių paruoši buvo priimta rezoliucija,
ii eilę metų buvo valdyboje.
nant kreiptis laiškais ir te mu.
kurioje prašoma atsižvelgti Mirė širdies smūgio ištikta
Slaptu
balsavimu
išrink

legramomis į Apaštališką
i ypatingą padėtį ir palikti
D e 1 egatūrą Washingtone, toji 1959 m. valdyba tuojau veikti Lietuvos pasiuntiny sausio mėn. 18 d. sulaukusi
prašant palikti pilnai vei pat savo trumpame pasita bė "Vatikane su visomis iki vos 45 m. Paliko Lietuvoje
kiančią Lietuvos Atstovybę rime pasiskirstė pareigo šiol buvusiomis diplomati motina, dvi seseris ir vyrą,
o čia Philadelphijoje irgi 2
mis: P. Bastys — pirm., J. nėmis teisėmis.
Vatikane.
Jankaitis — pirm, pavad.,
Šį susirinkimą pravedė seseris. Ramybės amžiny
b) Sausio mėn. 10 d. vyk M. Abromaitis — sekr., V.
bėje.
P. M.
ti į Washingtoną ir aiškin Matulevičius — ižd. ir S. V. Rimas.
tis Lietuvos Atstovybės Va Jurkevičienė — parengimų
tikane padėtį Apaštališkoje vadovas.
Delegatūroje ir Statė De
Revizijos komisijon iš Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
partamente.
rinkta : K. Kalendra, P.
mūsų draugams ir rėmėjams
c) Prieš vykstant į sosti
nę dar kartą susirinkti po
sėdžio ir apsvarstyti pasku
tines informacijas bei ke
lionės reikalus.
ALT Vykd. Komiteto du
nutarimai nebuvo įgyven
dinti : nebuvo paskelbtas at
sišaukimas į visuomenę ir
neįvyko antras, sutartas
posėdis. Neįžiūrėjau pras
mės vykti kartu, nes prieš
numatytą kelionę Lietuvos
Atstovybės padėtis Vatika
ne buvo tiek paaiškėjusi,
kiek ir dabar žinoma.
Kitus klausimus Washingtone taip pat galėjo
išsiaiškinti vienas Vykdo
mojo Komiteto narys ir ne
buvo reikalo, vykstant vi
siems, eikvoti sunkiai su
rinktas lėšas.
Eug. A. Bartkus,
A.L.T-bos V. K-to
vicepirmininkas

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The LouisviHe Title Bldgn

118 St. Clair AveM N. E.

Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ’’MemoraĮ>le
Music” WJW Radią,
Monday thru Friday, 7:05-7:30 P. M.

Geriausi sveikinimai draugams
ir rėmėjams

HILDEBRANDT PROVJSION CO.

3619 WALTON

MB 1-3700

