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Lietuvos naujienų atranka

LIETUVOJE RAŠYTOJAI
ATLIKO REKOLEKCIJAS

Pikta kritika užsieny gyvenantiems rašytojams.
- Visaip stengiasi juodinti netolimą praeiti.

Tris dienas (sausio 21 — 
23) Vilniuje vykusio rašy
tojų suvažiavimo ryškiau
sias apibūdinimas yra iš
reikštas to suvažiavimo var
du partijai adresuotame 
pareiškime:

. susirinkę į savo tre
čiąjį suvažiavimą, dar ir 
dar kartą permąstome 
drg. N. Chruščiovo straip
snio ’Ųž glaudų literatū
ros ir meno ryšj su liau
dies gyvenimu’ žodžius...”

Po pernykščio triukšme
lio partijos suvažiavime dėl 
nacionalistinių ir revizionis
tinių tendencijų rašytojuo
se, šiame suvažiavime A. 
Venclova dėstė, kad rašyto
juose jau maždaug viskas 
tvarkoj, maždaug jau prisi
taikyta prie Chruščiovo rei
kalavimų. Tamsi dėmė te
besanti dar tik literatūros 
kritika, kuri dar permažai 
buvusi nukreipta prieš re- 
vizionizmą ir įvairių buržu
azinių idėjų recidyvus. Per-

DULLES BUS OPERUOJAMAS
Valstybės sekre torius 

Dulles, grįžęs iš Europos, 
praėjusį antradienį atsigu
lė ligoninėn, kur jam bus 
padaryta operacija, ir gy
dysis keletą savaičių.

Prezidentas Eisenhoweris 
spaudos konferencijoje pa
reiškė nemanąs, kad valsty
bės sekretoriaus Dulles li
ga iššauktų pasiruošimo 
konferencijai su Sovietų Są
junga Vokietijos klausimu 
atidėjimą.

Europoje Dulles tarėsi su 
s ą j u n gininkais Londone, 
Paryžiuje, ir Bonnoje. Ei- 
senhoweris sako, kad Dulles 
jam perdavė Vakarų sąjun
gininkų tvirtą nusistatymą 
apsaugoti savo teises Ber
lyne, ir kad buvo pasiekta 
bendro susitarimo dėl pla
no, kas reiktų daryti, jei
gu komunistai vėl bandytų 
užblokuoti Berlyną. Sąjun 
gininkai yra tvirtai nusi
statę išlaikyti atvirą susi
siekimo kelią tarp Vakarų 
Berlyno ir federalinės Vo
kietijos.

šiuo metu Amerikoje vie
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aistringumo ir puolimų 
prieš buržuazinę ideologiją 
bei nacionalizmą. Esą, dau
gelis reikšmingų knygų (jų 
tarpe ir paties Venclovos 
raštai. LNA) tesusilaukia 
labai mažo, o kartais nesu
silaukia ir jokio atbalsio.

Universiteto literatu ros 
katedros docentas A. Sprin- 
dys priekaištavo savo kole
gėms (V. Zaborskaitei, I. 
Kostkevičiūtei, M. Lukšie
nei), kad neprincipingai 
auklėja jaunuosius litera
tus, kurie jau spėję apsi- 
krėsti pesimizmo, dekaden- 
tizmo nuotaikomis, forma
lizmu (vis tai yra specialūs 
terminai vakarietiškoms li
teratūroms, kryptims smer
kti. LNA), o jaunųjų rašo
mi literatūros kritikos dar
bai esą persisunkę idealis
tinėmis pažiūromis.

K. Korsakas piktą žodį 
kreipė į užsieniuose esan
čius rašytojus, kurie, esą, 
išdavę tėvynę, vaizduojasi 
dirbą kuHūrinį darbą . . . 
NTjaVi^n pi 

šįs vakarų Berlyno burmis
tras Willy Brandt sako, kad 
Berlyno problemą galima 
bus taikiai išspręsti tik ta
da, jeigu Vakarų sąjungi
ninkai tvirtai gins savo tei
ses.

Kiek kitaip galvoja rytų 
Vokietijos spauda, kurios 
laikraščiai rašo, kad komu
nistai yra nusistatę Vakarų 
sąjungininkų karinius dali
nius išstumti iš vakarų Ber
lyno, net jei tai reikštų ir 
karą. Dulles ir sąjunginin
kai, rašo komunistų laikraš
čiai, sudarė naują grėsmę, 
tvirtai laikydamiesi Berly
no klausimu.

Tuo tarpu, kai buvęs pre
zidento Eisenhowerio politi
nis patarėjas Stassen siūlo 
palaipsniui evakuoti Euro
pą, būtent, kad ne tik Vo
kietija. bet dalis Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos bū
tų demilitarizuota ir paves
ta Jungtinių Tautų kontro
lei, Atlanto karinių pajėgų 
vyriausias vadas gen. Nor- 
stad sako, kad jis nesitrauks 
iš dabartinių pozicijų net 
50 pėdų.

Cleveland, Ohio

nį objektyvizmą”, kuris 
esąs tik keliaklupsčiavimas 
prieš imperialistus . . . Rei
kalavo, kad visose knygose 
būtų atitinkami įvadai ir 
komentarai — nurodymai, 
kaip ką reikia suprasti ir 
vertinei. Esą, objektyviz
mas prie nieko gero nepri
ves. (Tai yra pasėka išlei
dimo Maironio ir kitų seno
sios kartos rašytojų raštų 
be pakankamai rūpestingų 
partinių įvadų — ”perkūn- 
sargių”. LNA).

Šiaip jau suvažiavimas 
daugiausia buvo užimtas 
sveikinimais, kurių tarpe 
žymią vietą užėmė A. Bim
bos ir R. Mizaros saldliežu- 
viški laiškai iš Brooklyno.

KOVA DĖL NETOLIMOS 
PRAEITIES

A. Gricius, recenzuoda
mas buvusio enkavedisto 
Gudaičio-Guzevičiaus naują 
veikalą teatrui „Nemato
mas ginklas”, pažymi, kad 
netolima praeitis (priešbol- 

ševikikiniai laikai) jauni
mui sunkiai besuvokiama. 
Nepaisant agitpropo rodo
mų specialiai parinktų nei
giamu fotografijų bei doku
mentų, jaunimui tie laikai 
virte abstrakcija, netekę 
konkretumo. (Atseit, nors 
agitpropas tuos laikus ir la
bai stengiasi juodinti, jau
nimas to neima į galvą. 
LNA). Tai, sako Gricius, 
panašu į paradoksą, bet vis 
dėlto tai yra tiesa ...

Guzevičius savo veikalą 
parašė tam, kad vaizdingiau 
pajuodintų nepriklausomy
bės laikus. Koks tai menas, 
galima spręsti net iš vaidi
nimo personažų: Smetona, 
Smetoniesė, Tūbelienė, Sku
čas, Povilaitis, gyd. Zacha- 
rinas, generolas Vitkauskas 
ir 1.1 Ir Gricius, atsiprašy
damas, nevadina to veikalo 
jokiu literatūriniu terminu, 
o mandagiai parenka jam 
vardą — ”kronika”. Bet ta 
kronika esanti gerai pada
ryta tai praeičiai parodyti 
(taip, kaip partijai reikia). 
Veikale, esą daug trūkumų 
sceniniu požiūriu, kurie, 
esą, kaip tos septynios lie
sos karvės, gali suėsti gerą
sias puses. Bet šiuo atveju, 
esą, nesuės, gal tik apkram- 
tys . o

Laisvės Varpas, Amerikos lietuvių padovanotas Lietuvai, kurio sumanytoju buvo 
adv. Jonas Bagdžiūnas-Borden. 1922 m. sausio 22 d. jis buvo nugabentas į Kauną 
ir įkeltas į Karo Muziejaus bokštą. Pradžioj buvo manyta įkelti Vilniuje į Gedimino pi
lies bokštą. Juo skambindavo tik per dideles iškilmes. Pirmą kartą Lietuvoj juo skam
bino 1922 m. vasario 16 d. iškilmėse seniausias aušrininkas inž. P. Vileišis ir vienas 
laisvės kovų invalidas. Viename varpo šone buvo išlietas Vyčio reljefas, įrašas: 'Lie
tuvių Seimas, Chicagoje 1919 m. birželio 8-11 d.” ir B. K. Balučio paruoštas tekstas: 
”0, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”. Nuo
traukoje Laisvės Varpas, prieš išsiunčiant į Lietuvą, su Amerikos lietuvių veteranų 
Sargyba.

Pas Laisvės Varpo sumanytoja
"O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad

laisvės nevertas, kas negina jos”
Už 25 mylių nuo Chica

gos, nedideliame ūkyje, pa
sitraukęs nuo visuomeninės 
veiklos gyvena žmogus, ku
ris lietuvybei yra daug pa
sidarbavęs Amerikoje. Tai 
adv. Jonas Bagdžiūnas-Bor
den, kuriam šiemet sueina 
77 metai amžiaus.

Mūsų bendradarbis aplan
kė jį, prašydamas pasidalin
ti prisiminimais ir papasa
koti apie prieš 40 metų ki
lusį sumanymą nuliedinti 
Laisvės Varpą.

— Atsikūrus nepriklau
somai Lietuvai, — pradėjo 
pasakoti Jonas Bagdžiūnas, 
— man kilo idėja, kad su
žadinus lietuvius Ameriko
je ir kuo daugiau surinkus 
aukų Lietuvai, nuliedinti 
Laisvės Varpą, panašų į tą, 
koks yra Amerikoje, ir pa
dovanoti Lietuvai. Apie šį 
savo sumanymą papasako
jau dr. Žymantui, dr. Drau
geliui, kun. Liūtui, K. Vai- 
rui-Račkauskui ir kitiems.

— Puiki idėja, bet kas už 
tą varpą užmokės? — pa
klausė jie manęs.

— Nesirūpinkit, aš kiek 
asmeniškai pinigų įdėsiu, o 
vėliau atsiskaitysime.

Jie sutiko ir patarė šį su
manymą patiekti Amerikos 
lietuvių organzacijų atsto
vų susirinkimui, kuris tu
rėjo įvykti 1919 metų pa
vasarį. Susirinkimas pro
jektą užgyrė, ir aš susita
riau su viena' St. Louis, 
Miss., liejykla, kad ji nulie
dins varpą. B. K. Balutis su
redagavo varpui įrašą: ”0, 
skambink per amžius vai
kams Lietuvos, kad laisvės 
nevertas, kas negina jos”. 
Tačiau didesnė problema 
buvo su Vyčiu. Pagaliau su-

NAUJAUSIOS ŽINIOS

• Norvegijos vyriausybės 
pirmininkas skelbia, kad jo 
vyriausybė yra pasiruošusi 
šiemet priimti Sovietų 
premjero Chruščiovo oficia
lų vizitą.

• Italų socialdemokratai 
nutarė remti krikščionių 
lemokratų lyderio Segm 
pav,Langas sudaryti naują 
vyriausybę.

• Genevoje tęsiama bran
duolinių bandymų nutrau
kimo konferencija. Ameri
kiečiai ir anglai ragino so
vietus pergalvoti savo rei
kalavimus dėl veto teisės.

KAIRĖJE: Čiurlionio an
samblis, diriguojamas muz. 
A. Mikulskio, Vasario 16* 
osios koncerte, įvykstan
čiam St. Joseph High School 
vasario 15 d., 4 vai., daly
vaujant simfoniniam orkes- 
•trui ir solistams, išpildys 
eilę naujų kūrinių. Muz. A. 
Mikulskis, solistės A. Stem- 
pužienė ir J. Daugėlienė- 
Krištolaitytė nuotraukos vi
duryje.

radau vieną italą skulpto
rių, bet jis atsisakinėjo, kad 
negalįs per tokį trumpą lai
ką padaryti. Tačiau, kai pri
dėjau jam dar 50 dolerių, 
kitą dieną jau turėjau Vyti. 
Varpas kainavo apie 1,500 
dolerių.

Laisvės Varpo pamatyti 
i Auditorium Chicagoje su
sirinko daugiau kaip 3,700 
žmonių. Kiti, netilpę salėje, 
turėjo likti gatvėje.

Laisvės Varpas, papuoš
tas Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis, buvo padėtas 
Scenoje. Jį saugojo Ameri-

(Nukelta į 6 psl.)

• Viesulas 170 km. grei
čiu į valandą nusiaubė St. 
Louis miestą Amerikoje. 
Mažiausiai 20 žmonių žuvo 
ir apie 400 sužeista. Prida
ryti dideli medžiaginiai 
nuostoliai.

• Praėjusį penktadienį 
sovietų valdininkai nustebo, 
pamatę virš savo ambasa
dos Londone plevėsuojant 
Amerikos vėliavą. Pasirodo, 
penki Manchesterio studen
tai sugalvojo pajuokauti ir, 
prasiskverbę pro anglų ir 
sovietų sargybas, užlipo ant 
sovietų ambasados stogo ir 
iškėlė Amerikos vėliavą.

• Tarplanetinių raketų 
specialistas Von Braun sa
ko, kad Amerika yra pen
kiais metais atsilikusi nuo 
.Sovietų, ir reikia paskirti 
armijai 140 milijonų dole
rių, jei norima pasivyti so
vietus . tarplanetinėse lenk
tynėse.

• Latvijoje mokslininkai 
rado 7 pėdų didumo varlę. 
Ne gyvą, bet skeletą, gyve
nusios priešistoriniais lai
kais.



2 DIRVA 1959 m. vasario 12 d.

DIRVA™“
Vublished senii-weekly by 

American Lithuanian Press 
& Radio Ass’n. VILTIS. Ine. 
(Non-profit), 6907 Superior 
Avė.. Cleveland 3, Ohio.

Telephone:
HEnderson 1-6344.

Tssued in Cleveland every 
Monday and Thursday.

Euitor-įn-Chief:
Balys Gaidžiūnas.

Second CTass Mail Privi- 
leges Authorized at Cleve
land. Ohio.

Subscription per year in 
advance: $8.60. Established 
in 1915.

Single copy — 10 cents.

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

Telefonas:
HEnderson 1-6344.

Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Vyr. redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.

Antros klases siuntos pri
vilegija suteikta Clevelande, 
Ohio.

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Redaktoriai: Vyt. Gedgaudas ir J. P. Palukaitis.

REDAKCINĖ KOLEGIJA:
P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Woodhaven), R. Mieželis 
(Chicago), J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir 

St. Santvaras (So. Boston).

LAISVES AUKA
Visais amžiais už laisvę 

buvo mokama pačiu bran
giausiu turtu — krauju. Ir 
lietuvių tauta juo visad 
gausiai mokėjo. Mokėjo, sa
vąją valstybę kurdama, 
mokėjo nuo puolančių prie
šų gindamosi, mokėjo savas 
sienas saugodama ir priešą 
persekiodama.

Anų, tolimų laikų mūsų 
tautos ir valstybės istorija 
—■ kovų istorija. Bet ir šio 
šimtmečio istorija ne ką ge
resnė. Kiek nedaug laisvės 
metų ir kiek daug krauju 
paplukdytų atsiminimų. Tr 
vieni kraujo lašai dar tebė
ra nenudžiūvę, žiūrėk jau 
kiti liejasi. Bet ar tas lais
vės kovos kraujas liko be 
atgarsio? Ne. Jis visada 
buvo tuo -didžiuoju šauks
mu, kuris į kovos lauką at
vedė naujas jėgas.

dienu džiaugsmas ir susi
mąstymo žvilgsnis į rytdie
ną. žvilgsnis mūsų visų, 
bet kur esasčių lietuvių 
tautos vaikų susikaupimas. 
Ir visų mūsų širdžių, mūsų 
tautinio darbo rankų nauja 
priesaika kovai dėl Lietu
vos laisvės.

Vasario 16-ąją paskelbė 
keliolika drąsių vyrų, bet 
Vasario šešioliktojon atve
dė visa mūsų kovojanti tau
ta. Ir dabar, tais baisiais 
tautos kančių metais, mums 
reikia ne tik ištverti, bet ir 
laisvės siekimo ryžtą kiek
vienam dvigubai sustiprin
ti. Vasario 16-oji ir švenčia
ma, kad apie tai galvotume, 
ryžtumės ir veiktume.

B. G.

Lincolnas išgelbėjo Amerika
nuo

Vasario 12 minima 150 
metų gimimo sukaktis as
mens, kuris prieš 99 metus 
užsimojo išspręsti negrų 
problemą šiame demokrati
niais pagrindais valdomame 
krašte skelbdamas, kad val
stybė negali išsilaikyti, bū
dama pusiau laisva, pusiau 
vergė. Tai Abraomas Lin
colnas 1860 metais išrinktas 
prezidentu, gyvent o j a m s 
pritarus tuometinei respub
likonų partijos programai, 
r e i kalaujančiai panaikinti 
negrų vergiją.

Tada buvo tokie laikai: 
Anglija išlaisvino savo ko
lonijų ir dominijų vergus, 
Rusija naikino baudžiavą, 
tarp kitų, ir Lietuvoje. Ko
va prieš vergiją ir baudžia
vas buvo to laiko reikalavi
mas.

Gimęs 1809 m. vasario 12 
d., paprasto žemdirbio šei
moje, iš rąstų statytoje gro
telėje netoli Elizabethtown 
miestelio, Hardin apskrity
je, Kentucky, antros kartos 
amerikietis, kurio seneliai 
buvo atvykę iš Anglijos, 
Abraomas buvo vienas įro
džiusių, jog kiekvienas 
niukas suaugęs į vyrą, 
ga tapti prezidentu.

Tapęs 16-tu iš eilės 
zidentu, Lincolnas
spręsti problemą, kuri dar 
ir šiandien tebekelia nesan
taiką: 1957 m. rudenį, kaip 
atmename, prezidentas pa
siuntė kariuomenę į Little 
Rock, Ark., kad priverstų 
baltuosius įsileisti negru- 
kus i savo, atskiras mokyk
las. Ir po 99 metų, pasirodo,

ber- 
pro-

pre- 
ėmėsi

LAIŠKAI
susiskaldymo

K. S. KARPIUS

ta problema vis dar galuti
nai neišspręsta, ir kovos ža
rijos vis teberusena. Lincol- 
no laikais valstybė teturėjo 
kiek per 23,000,000 gyven
tojų, dabar turi per 170,- 
000,000 gyventojų, su pro
porcingai padaugėjusiu juo
dųjų skaičium. Dabar jau 
turima 3,000,000 negrukų

Abraham Lincoln

Du didieji karai trypė 
mūsų žemę Ir mūsų žmo
nes. Ir dabar, kai kiti iš ka
ro žarijų kėlės, mūsų tau
tos geriausius vaikus ver- 
gijon varė. Varė, kad lais
vės siekė ir, savąją žemę 
mylėdami, priešo nekentė.

Kraujo auka — pati di
džiausioji auka. Ji niekad į 
žemės gelmes nesusigeria. 
Ji amžiams lieka šaukliu 
priaugančioms tautos kar
toms. Ji, tarsi gaisras, nau
jom kibirkštim sukeliąs 
naujus gaisrus.

Ir apie tą kraujo auką, 
kurią amžiais mokėjom, sa
vąja tautą ir valstybę gin
dami, dabar, švenčiant Va
sario 16-tąją, prasmingiau
sia prisiminti. Prisiminti ir 
apmąstyti, ar mūsų dabar
tiniai gyvenimo ir darbo ke
liai, išėjus iš savo tėvų že
mės. tebeveda mus atgal į 
prarastus namus. Ar kartais 
nesam paklydę svetimų 
kraštų ir svetimų stabų 
kryžkelėse ?

Vasario 16-toji mūsų 
laisvės dienų simbolis. Drą
saus užsimojimo ir ilgos 
tautinės kovos vaisius. Tie
sa, juo džiaugėmės neilgai, 
bet tas džiaugsmas buvo 

. toks stiprus, kad jo palies
tieji ir dabar ta laime tebe- 
gyvenam. Lygiai mes čia, 
lygiai namuose svetimą ver
giją nešantieji, lygiai kan
kinių keliais išvarytieji.

Ilgai lauktos ir sunkiai iš
kovotos laisvės netekom, 
bet per tą laiką prarastąją 
laisve atkovoti vėl atiduota 
didžiulė kraujo auka. Tai 
visuotinis tautos pasiprieši
nimas. Tos naujos aukos su
dėtos nežmoniškai tragiško
mis apystovomis ir nepa
prastai nelygioj kovoj. Bet 
ir ju pralietas kraujas be 
atgarsio į žemę nesusigers. 
Jis liks kovon šaukiančiu ir 
įsakančiu aidu. Jis, tarsi 
perkūno trenksmas, nuolat 
įskels kibirkštis, padegs ap
linką ir vieną kartą nušluos 
priespaudą. Anksčiau ar vė
liau, bet nušluos.

Vasario 16-oji — laisvės

gyvo kaulo?’

Laikas įsigyti DUJINĮ degin tu vq
Kai blogi orai, dujinis degintuvas apsau
go nuo jų. Atsikratykite šiukšlių, sude
gindami jas viduje, kur jauku, saugu ir 
šilta. Beveik visi nauji modeliai atlieka 
tų darbų, negaištant laiko — be dūmų ... 
be kvapo... be triukšmo. Tik centai per 
dienų jam išlaikyti, žema įsirengimo kai
na. Pasirink dujinį degintuvą, neduodan
tį dūmų ir kvapo, iš šių garsių vardų: 
Calcinator, Roper, Sears-Kenmore, Warm 
Morning, Waste King.

The East Ohio Gas Company £

O. ir K. Karpiai mėnesiui laiko išvyksta atostogų į 
Floridą, bet į Vilties Draugijos namų ir Dirvos ofsetinės 
spaustuvės atidarymą kovo 14 d. tikrai sugrįš ir daly
vaus. Dirvos nuotrauka

mokinių, ir kasmet jų pri
auga dar po 300,000.

Lincolno palinkimas į 
visuomeninę veiklą

Kai jis buvo 7 metų am
žiaus. jo tėvai persikėlė į 
Indianą, taip pat sunkiam 
žemdirbių gyvenimui ir 
vargui, ir ten už poros metų 
mirė jo motina. Išaugęs į 
aukštą, virš 6 pėdų vyruką, 
Abraomas anksti pradėjo 
dirbti sunkius darbus, skai
tyti ir rašyti pramokdamas 
namuose. Uždarbiaudamas, 
tarnavo prekiniuose laivuo
se, plaukiojusiuose Ohio — 
Mississippi upe iki New 
Orleans.-

1931 metais, jau su pa
mote, šeima persikėlė į Ma- 
con apskritį, Illinois. Ten 
uždarbiavo skaldy damas 
rąstus ir kaip "rąstų skal
dytojas" prezidentas vaiz
duojamas ir šiandieniniuose 
jo gyvenimo aprašymuose. 
Persikėlęs į New Salėm 
miestelį, kurį laiką tarnavo 
krautuvėje, vėliau dirbo su 
matininkais.

Pradėjęs savystoviai gy
venti. Lincolnas išvyko į 
Springfield, III., ir, vakarais 
laisvu laiku studijuodamas 
teises, įgijo advokato diplo
mą ir pradėjo verstis prak
tika. Tas jam davė galimy
bę įsijungti į visuomeninę 
veiklą ir j politiką, kas, nors

sunkiais keliais, jį nuvedė 
į prezidento kėdę. Kandida
tavo, nelaimėjo, bet nenu
stodamas vilties vėl bandė, 
ir 1863 metais buvo išrink
tas į Illonois seimelį. Pana
šiai pateko į kongresą Wa- 
shingtone, pirmą kartą pra
laimėdamas, pagaliau 1847 
— 49 metais išrinktas tuo
metinės Whig partijos pa
rama.

Meksikai įsivėlus į karą 
su JAV, Lincolnas kongrese 
protestavo, dėl karo su kai
mynu. Jam buvo pasiūlyta 
gubernatoriaus vieta Ore
gono teritorijoje, toli Va
karuose, tačiau atsisakė tas 
pareigas pasiimti.

Tuo laikotarpiu iškilo 
Kansas ir Nebraskos terito
rijų priėmimo į Uniją klau
simas. Lincolnas priešinosi 
jų priėmimui, nes jose buvo 
praktikuojama negrų vergi
ja, jis nenorėjo prisidėti 
prie vergijos plėtimo.

Kopdamas politikoje auk
štyn. 1854 metais buvo pa- 
sikūsinęs kandidatuoti į se
natą, bet partija jo neno
minavo. 1856 metais, įsto
jęs i naujai įkurtą respubli
konų partiją, buvo nomi
nuotas į senatą, bet tiek ta
da, tiek 1858 metų rinki
muose senatoriaus vietą lai
mėjo jo oponentai demokra
tai.

Atėjus 1960 metų prezi
dento rinkimams, Lincolnas 
buvo nominuotas ir išrink
tas — pirmutinis respubli
konų partijos prezidentas.

Pilietinis karas ir jo 
nušovimas

Kadangi respub 1 i k o n ų 
partijos programa buvo 
negrų išlaisvinimas, jo lai- 

karo—šešėlių pa
dengė tuometinę valstybę. 
1861 metais pradėjus pre
zidentauti, pietinės valsty
bės, viena po kitos, ėmė at
simesti nuo Unijos. Išsirin
kusios prezidentą Jefferson 
Davis, su sostinė Richmond, 
Virginia, sudarė savo at
skirą valstybę.

Lincolnas paskelbė suki
lėliams karą — ir pilietinės 
žiaurios kovos tęsėsi ilgus 
keturius metus.

Savo programą vykdyda
mas, negrų išlaisvinimo pro
klamaciją prezidentas Lin
colnas paskelbė 1862 m. rug
sėjo 22 d., nustatydamas 
vergijos pabaigą 1863 m. 
sausio 1 dieną.

1864 metais, karo metu, 
jis buvo išrinktas ir antram 
terminui, kurį pradėjo 1865 
metų kovo 4 d. Pietiečių 
pastangos laimėti baigėsi 
balandžio 9 d., vyriausiam 
karo vadui generolui Lee 
pasidavus, o už penkių die
nų IVashingtono teatre, vai
dinimo metu, prezidentas

NESUPRANTA, O 
TURĖTŲ SUPRASTI...
Iš "Draugo" (vasario 5) 

sužinojau, kad grąžinote 
dr. K. Šidlauskui jo laišką 
nespausdintą. Perbėgus aki
mis tą ilgutėlį laišką (kas 
gi prisivers gilintis į tokias 
tiradas!), iš karto aišku, 
kodėl jį grąžinote. Bet dr. 
Šidlauskas ten dar stebisi, 
kodėl ir jo lydraštį grąžino
te. Nežinia, koks tas jo lyd
raštis buvo, bet jeigu pana
šus į patį laišką, tai lieka, 
tik pareikšti užuojautą 
krikščionims demokratams, 
kad turi tokį pirmininką.

D. D., Detroit
DU LANKYTOJAI

Su šiuo laišku įdedu jums 
mūsų parapijos leidžiamą 
laikraštėlį. Jame pranešama 
linksma žinia, kad mūsų ko
loniją lankys vysk. V. Briz- 
gvs. Tik tam laikraštėly sa
koma, kad tas reikalas 
mums kaštuos 200 svarų. 
Lyg ir būtų perdaug.

Prieš metus laiko mus 
lankė, čia dabar kai kieno 
vadinamas tautininkų vys
kupu, Juozas Bačiūnas. Jis 
tada mums ne tik nieko ne
kaštavo, bet dar mums pa
liko daugiau kaip 200 sva
rų.- J. p., Adelaide

LAIŠKAS SU $25.00 
PRIEDU

Dirvos skaitytojas J. 
Nurka mums padarė staig
meną. Atsiuntė $25.00 ir to
kį laišką:

Dirvai skirtas mano 1958 
m. vienos dienos uždarbis 
siunčiamas. Dirva tapo ge
ru laikraščiu ir aš tik pa
geidaučiau, kad Dirvoje 
dažniau būtų rašoma ekono
miniais klausimais. Dirvoje 
spausdintais tos rūšies 
straipsniąas pąsi.viaudo •
jęs ir naudojus. Ypač kada 
buvo J. Kazlausko rašoma 
apie šėrūs.

Tad linkiu Dirvai išaugti 
i didelę šeimą.

*
Skaitytojas K. Valeika, iš 

Gary, rašo:
Man Dirva patinka, jog 

neiškraipo tiesos ir faktų 
nevynioja į vilną. Jei Dirva 
parašė — tiesa. Jeigu nebū
tų Dirvos, negalėčiau įver
tinti kai kurių koresponden
tų talentų, kurie sugeba ki
tur parašyti daug netiesos.

Skaitytoja O. Jonkutė, iš 
Chicagos, rašo:

Džiaugiuosi daroma Dir
vos vispusiška pažanga. Ma
nau pakanka dviejų nume
rių savaitėje. Rečiau išei
nąs laikraštis v’suomet yra 
turiningesnis. Laikraščio 
be.idradarbiai irgi ne vien 
straipsnių rašymu užimti.

Lincolnas buvo nušautas 
auktoriaus Booth, kuris pie
tiečių buvo pasamdytas at
keršyti už pastangas išlais
vinti negrus ir nugalėti pie
tiečius.

Jam priklauso kreditas už 
išge^ėjimą valstybės nuo 
suskaldymo, kas būtų. įvy
kę, jeigu pietiečiai būtų lai
mėję.

Šiemet Lincolnas pager
biamas išleidimu daugiau
sia vartojamo 4 centų paš
to ženklo; jo atvaizdas 
spausdinamas ant penkių 
dolerių banknoto. Vieno cen
to monetoje telpa jo galva, 
pradėta kalti prieš 30 metų. 
Anksčiau 1 cente būdavoh 
tikro amerikiečio — indėno 
galva. Pirmutinį vienam 
centui Lincolno atvaizdą 
pagamino lietuvis skulpto
rius Brenner-Baranauskas. 
Dabar išleistas naujas 1 
eentas, su Lincolno galva 
vienoje pusėje ir su jo di
dingu paminklu Washing- 
tone — kitoje pusėje.
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Suomių rašytoja apie Didįjį Varpininkų

KUDIRKA - LIETUVOS ĮSIKŪNIJIMAS
Dvi vasaros Plokščiuose. - Kudirkos suėmimas ir mirtis.

Suomių rašytoja Maila Talvio, 1894 m. pirmą kartą mūsų šeimininkė, kuri jį 
su savo vyru kalbininku prof. J. Mikkala lietuvių kalbos , myli kaip savo kūdikį, ret- 
studijų tikslais besilankydama Lietuvoje, Plokščiuose, Ša
kių. apskr., susipažino su dr. Vincu Kudirka. Tuo metu 
Didysis Varpininkas, taisydamas suirusią sveikatą, vasa
rojo Plokščių teisėjo, buv. Mamijampolės ir Suvalkų gim
nazijų lietuvių kalbos mokytojo Petro Kriaučiūno sody
boje.

Suomių rašytoja, dvi vasaras praleidusi P. Kriaučiū
no šeimoje, turėjo progos iš arti stebėti dr. Vincą Kudir
ką, su juo bendrauti, išsikalbėti ir suprasti tuos didžiuo
sius siekius, kurie buvo visas Didžiojo Varpininko gyve
nimo tikslas. Dr. V. Kudirka šiai rašytojai paliko didelį 
įspūdį, ir tai ryškiai ji iškelia savo atsiminimuose, paro
dydama jį tvirtos valios, Švelnios sielos ir plačios erudi
cijos kovotoją už savo kraštą. Teigiama, kad Maila Talvio 
romano ”Dvi meilės”, kuris yra išverstas į lietuvių kal
bą, pagrindinio veikėjo Vytauto Dargio prototipu esąs 
Vincas Kudirka.

Maila Talvio atsiminimai apie dr. V. Kudirką, kurių 
ištraukos čia skelbiamos, parašyti 1907-1908 metais rusų 
kalba. Jų originalas yra saugojamas Lietuvos Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir literatūros institute Vil
niuje. Atsiminimuose aprašomas šeimininkas, tvirtas vy
ras su didele barzda, yra Petras Kriaučiūnas, o šeiminin
kė — jo žmona Sofija. Slepiamieji nuo rusų žandarų rank
raščiai, apie kuriuos čia kalbama, pagal vėlesnį Maila 
Talvio žodinį pareiškimą, buvo Gužučio dramos.

Labai gražūs vaizdai toje 
Lietuvos, dalyje. Vietovės 
paviršius be atvangos tai 
kyla, tai nusileidžia. Įkal
nėse auga tanki žolė, aukš
tose kalvose šlama šimta
mečiai ąžuolynai, tie, kurie 
apdainuoti senovės dainose, 
o slėniuose, tarp vyšnių ir 
kaštonų sodų, boluoja šiau
dais dengti namai. Trobų 
pašaliuose puikuojasi rau
donos kaip ugnis gėles, ir 
■tvenkiniuose po. langais mo
terys plauna baltinius, teš
kenąs! antys. Ant pačios 
-aukščiausios kalvos, tarp 
liepų, stiebiasi bažnyčia, o 
nuo tos kalvos matyti tolu
moje žydinti žemė, margu
liuoja dirvos ir pievos. Tarp 
4ų pievų', veržiama aukštų 
krantų, teka upė, dainose 
a p d a i n uotas Nemunėlis; 
virš upės palinkusios sidab
rinės šakos, ir jose vasaros 
naktimis nenutildama suo
kia lakštingala . . . Niekur 
nėra tokių vešlių baltų leli
jų, tokių puikių gėlių, tokių 
rūšių daržovių, ir, turbūt, 
niekur visame kaime taip 
nesijuokiama ir nesilinks- 
minama, kaip čia.

fO vis dėlto juokas ir iš
daigos ten slepia didžiausią 
varga. Kančia ten gilesnė, 
liūdesys ten spaudžia sun
kiau, nes toji žydinti žemė 
— labai nelaiminga žemė, 
šimtmečiais skriaudži a m a 
karų ir priespaudų. žmones 
slegia tokia priespauda, kad

lygvisos tos gėlės atrodo 
gėlės kapinėse ...

Savotiška nuotaika vieš
patauja tokiuose namuose, 
kur žmonių sielos gelmėse 
slypi neišreikiamas nusivy
limas ir kartu nepaprastas 
vilties ir gyvenimo troški
mas ,..

Ir lyg kažkoks simbolis 
gyvena mūsų tarpe tasai, 
kurį sutikus nušvinta visų 
veidai ir kuris taip pat vi
suomet atrodo ramus ir 
linksmas. Jis buvo tartum 
Lietuvos įsikūnijimas — vi
si jos lūkesčiai ir likimas.

Jis skaistveidis, dailus, 
gražių rudų akių, šviesia
plaukis, švelnus, ilgais lais
vai sušukuotais plaukais, 
kurie dažnai užkrenta ant 
veido, jo drabužiai visuomet 
be priekaišto ...

Jis aukštas, gerai sudė
tas, greičiau stiprus, negu 
silpnas, ir kalba skambiu 
balsu, kaip paprastai kalba 
muzikalūs žmonės. Jis ne
atrodytų sergančiu, jeigu 
jo švelni oda nebūtų per
matoma, o skruostų raudo
nis — ne toks ryškus. Jis 
nuostabiai moka slėpti sa
vo ligą. Kai jis jaučia ar
tėjant kosulio priepuolį, tuo
met nepastebimai pasitrau
kia į savo mažutį kambarė
lį, o pačias sunkiausias die
nas jis leidžia tylioje vie
natvėje. Kaip gydytojas, 
jis, žinoma, gali sekti laips
nišką savo kūno irimą. Tik 

karčiais užeina pas jį ir, 
grįždama, ne visuomet pa
jėgia dėtis linksma. Jinai 
matė jį jauną tokį stiprų, 
labai talentingą, jinai 
tė jo meilę tautai ir jaunat
višką, karštą ryžtą tarnau
ti jai. Ji matė, kaip buvo 
palaužti galingi sparnai, 
kančiose žuvo, jėgos, kaip 
karsta dvasia geso tarp pe
lėsiais apaugusių kalėjimo 
sienų, ir dabar gyvybė vos 
rusena kūne, kuris pamažu 
miršta. Kaip lengva jai bū
tų, nežiūrint sielvarto, pa
kelti mylimo žmogaus mir
tį, tačiau ji nepajėgia pa
kelti, matydama jo asme
nyje nuostolį visai tautai.

Mes leidome nuostabias 
minutes karštomis saulėto
mis dienomis didelio ąžuolo 
pavėsyje, ir ginčijomės, ir 
svarstėme viską. Gydytojas 
nemėgsta katalikų dvasinin
kų. Verdi — jo mėgstamas 
kompozitorius. Vagnerio jis 
nemėgsta: jo nuomonė; jis 
yra perdaug įmantrus. Mes 
džiaugiamės kiekvienu niek
niekiu .,«

Kartais gydytojas lydi 
mus, kai aš su vyru vaikš
čiojame po kaimą ar po lau
kus, klausydamiesi tai pa
sakotojo pasakų, tai mergi
nų dainų. Jis visuomet pa
kankamai tylus, tačiau, ne
žiūrint to, visada pirmauja, 
ir jeigu kartais pasakys ką 
tyliai ir švelniai juokingai, 
tai visiems tenka pripažin
ti, jog geriau ir negalima 
buvo pasakyti. Atėjęs į na
mus, jis derina savo smuiko 
stygas ir padeda man užra
šyti tai, kas buvo paskubo
mis užrašyta. Aiškiai prisi
menu tą saulėtą rytą, kada 
mes parašėme;

„Eičiau aš ant kalno 
Šalę vieškelelio, 
-Bene pamatyčiau 
Savo bernužėli...”

Gydytojas ir smuikas, be 
abejo, sudaro vienumą. Nie
kuomet gydytojas nebūna 
toks puikus, kaip tuomet, 
kai ijis groja, ir niekuomet 
jis nepasisako žodžiais taip, 
kaip melodijomis ...

Baldamas, jis palengva 
remiasi smakru į smuiką, ir 
garsai rauda, ilgisi.

Nepamenu aš tą vasarą 
lietingų dienų, atsimenu tik 
saulę, tvankumą ir audras. 
Audros Lietuvoje būna 

smarkios ir didingos. Ypač 
įsirėžė į mano atmintį vie
na audra, kai perkūnijos 
trenksmas tarytum paliko 
manyje pėdsaką.

Nuo kurio, laiko pradėjo 
mus pasiekti gandai, kad 
gydytoją seka žandarai. Bu
vo gauti anoniminiu . įspė
jantieji laiškai. Negalėjo
me jais pilnai tikėti, nes vi
siems buvo žinoma, jog gy
dytojas — mirštąs žmogus.

Po. ilgai trukusių karščių 
atėjo pati tvankiausia die
na ...

Pavakare kažkas prava
žiavo pro kiemą dviračiu ir 
pranešė: Važiuoja!

žinia nustebina mus tary
tum mirtis ir, panašiai kaip 
ji, reikalauja ypatingo pasi
ruošimo. Kiekvienas sten
giasi dėtis kuo ramesniu. 
Pats gydytojas visiškai ra
mus. Namiškiai vaikščioja 
ant nirštų galų, degina laiš
kus, šeimininkė neša po 
mėlyna prijuoste kažkokius 
rankraščius į sodą ir slepia 
juos bulvėse. Kai žandarai, 
lėkdami iš visų jėgų, įva
žiuoja į kiemą, — viskas 
paruošta. Paskui tik atsi
menu, kad kambaryje pasi
darė beveik tamsu, dangų 
užklojo sunkūs debesys. Kol 
gydytojas vilkosi drabužius, 
žandarai, du augaloti žaliu
kai, stovėjo duryse ir be
veik nieko neatsakinėjo į 
visus šeimininkės klausi
mus. Kuo jis kaltas? Kodėl 
jį išveda? Kuo jį įtaria? 
Kur jį veža? Ar negalima 
atidėti iki rytdienos — už
eina tokia baisi audra? Jie 
trumpai atsakinėjo, kad ar
ba nieko nežino, arba jiems 
uždrausta kalbėtis, kad 
jiems įsakyta vežti gydyto
ją tuoj pat, naktį. Uždegė
me žiburį. Ant stalo atsi
randa virtuvas, šeimininkė 
stengėsi vaišinti žmones ar
bata ir degtine, geraširdiš
kai siūlydama pasistiprinti 
kelionei.

Kai gydytojas išėjo iš 
kambario, galima buvo ma
tyti, kad jis iš visų jėgų 
stengėsi laikytis tiesiai, o 
po. jo šaltu ramumu jautėsi 
baisus įtempimas. Tylėdami 
paspaudėme jam ranką ir 
nuėjome tartum paskui ve
lionį, kurį išlydi iš namų . .. 
Vienas žandaras padėjo jam 
įsėsti į vežimą ir pats sėdo 
greta jo, kitas — iš kitos 
pusės. Jo siauri pečiai visai 
pranyko tarp kareivių nu-

”,. . Niekuomt gydytojas nebūna toks puikus, kaip 
tuomet, kai jis groja, ir niekuomet jis nepasisako žodžiais 
taip, kaip melodijomis ..

garų. Biauriu keliu, dundė
dami, nuvažiavo ratai ir iš
nyko tamsoje. Ant žemės iš
krito pirmi sunkūs lietaus 
lašai. Greitai artėdama, 
griaudėjo perkūnija, ir štai 
prakiuro dangus, mėtyda
mas ugnį ir žaibus .. □

Tą naktį mes vaikščiojo^ 
me iš kambario į kambarį* 
laužydami sau rankas. Erd
viame valgomajame ant sta
lo degė vieniša žvakė, ir jos 
liepsna čia ilgėjo, čia pla
tėjo. sekdama mūsų jude
sius. Staiga šeimininkas, 
tvirtas vyras su didele barz
da, atsikėlė, išsitiesė ir gar
siai, iškilmingai, kažkokia 
beveik pranašiška jėga pra
bilo :

— Kiekviena idėja reika
lauja aukų .. %

Nuo to laiko gydytojo aš 
daugiau nebemačiau. Mes 
palikome gražiuosius Plokš
čius ir po to jau išgirdome, 
kad jį mirštantį išleido iš 
kalėjimo. Vėliau kažkokių 
būdu atėjo žinia — išgelbė
toja apie jo. mirtį.

Tačiau kiekvieną kartą, 
kai aš prisimenu tą žydin
čią vasarą ir tuos brangius 
žmones, kurie kentėjo ir ne
šė visos tautos kryžių, ma
no akyse iškyla spindis gro
žiu Kudirkos paveikslas. Ir 
jeigu aš norėčiau įasmenin
ti jo. paveikslą, tai tegul jis 

būna panašus j tylų, malo
niai kvepiantį, pilną melodi
jų ir liūdesio vasaros vaka
rą jo tėvynėje.

PRASIDEDA PIRMADIENĮ
VASARIO 16 

TIK VIENĄ SAVAITĘ 
CLEVELAND PUBLIC HALL

BILIETAI PARDUODAMI 
DABAR PAS RICHMAN’S 

ir PUBLIC HALL 

RYT7~§PEKT7~ KAINOS':
$2.00 ir $1.50

išskyrus šeštadienį
Nėra ryt. spekt. pirm., antr. ketv.

VAK.’ SPEKT. KAINOS: 
Vasario 16, 17, 18, 19 

$3.00 ■ $2.00 • $1.50

kiRCus
£ PUBLIC HALI J

PENKT. ir SĖST. VAK. ir
ŠEST. RYTĄ. KAINOS: 

$3.00 ■ $2.50 $2.00 $1.50
Nusipirk bilietą dabar 

LAUKINIAI ŽVĖRYS 
KLAUNAI * ORO AKROBATAI 

TRYS DRAMBLIU GRUPĖS 
DRESIRUOTI ARKLIAI 

°ONIES « ŠUNĮ.S • RUONIAI 
BEŽDŽIONĖS

_ SPECIALUS SPEKTAKLIS ~

ŠEŠT. VAS. 21 
1O:1S A. M.

7,000 vietų visiems
RYT. SPEKT. Treč., Penkt.,

šešt. 2: 1 5 pm v .ikarais 8:15 pni
SEKMADIENI: 1:30 ir 5:30 pin
Pelnas Kovos su vėžiu Dr-jai

Iš Mariaus Katiliškio knygos 
----------- 'Išėjusiems negrįžti' --------

Ugnis vietomis maišo ir tratėjo kitur. Sprogimai nu
sikėlė daugiau į dešinę, kur bėgo vieškelis, kurio nutariau 
neišleisti iš akių. Ten vyko baisiausia spūstis. Pabėgėlių 
vežimai susigrūdo vienas ant kito. Arkliai žvingavo ir 
stojosi piestu, žmonės sklido į šalis, bėgo šalikelėmis, vis
ką palikę, susigriebę tik vaikus. Užkimštas kelias buvo 
puikiausias taikinys miestelį užėmusiems tankams.

Mane suėmė pyktis, kad nors imk ir apausuok tokius 
neatsakingus gaivalus. Kurių velnių jie čia snaudė ir.lau
kė paskutinės minutės, tie aukštaitiški mužikai, valdinin
kai ir visokie miestelėnai? Mažiausiai prieš tris dienas 
turėjo išsikelti ir sekti paskui vokiečių gurguoles. Viršai
čio vietoje dėtas, juos iš savo, valsčiaus ribų būčiau seniai 
išvaręs. Kas dabar surankios išdaužytus žmones, jų vai
kus, jų senus tėvus? Kas juos aptvarstys ir palaidos, 
žuvusius kelyje? Et, jau tokios savanoriškos kiaulystės 
negaliu pakelti.

Taip man besibarant, sviedinys, greičiausiai pakly
dęs, nukaukė per galvą ir drebėsi i šviežiai, žaliai susiga- 
vusius rugius. Užteko to, kad uSnai užmirščiau visus visuo
meninius reikalus ir susirūpinčiau tik savim. Reiškia, sa
vęs apsigaudinėjimui tariau, kad čia saugu. O nė bieso 
nesaugu. Aš pradėjau drebėti iš baimės, ir to drebulio 
buvau išmestas į orą. Pasileidau, kiek Įkertu, o iš užpa
kalio vis, rodos, girdžiu žlegančius vikšrus ir, kaip porinio 
dyselį, svyruojantį vamzdį. Apatinės kelnės atsisegė, jos 

nusmuko, žemiau kelių ir pančiojo kojas, bet sustoti ir 
pasitaisyti nebuvo kada. Kelnės ne kelnės, o kudašių tu
riu išnešti, jei jau man pavyko išsfnukti iš miesto. Ir atsi
sukti beveik nėra kada, tik pirmyn ir pirmyn. Jau vieške
lis čia pat, ir jis nebeužgriostas pabėgėliais. Vieškelis 
lenda į mišką ir aš kartu, nusprendęs, kad jau atsiplėšęs 
būsiu nuo visų pavojų. Taip, bet žinginė mano prilygo 
geriausioms olimpiniams žygūnams. Krūtinė pirmyn, pe
čiai įtraukti, o rankos taip, kad sudarytų kuo didesnę 
trauką, lyg kokie propeleriai.

Jau ir mūsų kaimas! Mūsų atostoginis kaimelis! 
Linksma man pasidarė, išvydus baraliono ūkišką buveinę. 
Gatvėje urzgė sunkvežimis, prisikrovęs iki pastogių. Mo
teriškos galvos kyšojo iš dėžių ir ryšulių. Tarp jų ir bal
tieji panelės Vidos plaukai. Ir mano praėjusios nakties 
sėbrai jau ten besikuisią. Kaip jie spėjo taip žvaliai apsi
sukti, net nerodydami jokio pagirių ženklo? E, tai jau ir 
man atsiras koks sprindelis, vien jau pagerbiant už toki 
maratonišką bėgimą.

— Ne, ne, ne! . . . — salve atsiliepė keli balsai. — 
Čia tik bataliono žmonės. O tu eik sau skradžiais!

— Ten jūsų kuopos gurguolė. Tu pabėgėk, gal dar 
suspėsi, — mostelėjo iš sunkvežimio išpurtusi figūra — 

■pereitos nakties kapitoniškas bičiulis.
Bėgu ir tik spėju. Nes ten jie juokų nebedaro. Veži

mai išsirikiavę kely. Kiti jau pamiškėje. Kuopininkas 
laksto ir putojasi su neraliuotais galvijais — vežikais. 
Ir mane tuo pačiu užpuola:

— O kur tu, velny, buvai?
— Buvau, buvau ...
Kur aš ten išpasakosiu, kur buvau ir ką -mačiau. 

Svarbiau, kur čia įsikabinti.
Raštinei esąs paskirtas porinis vežimas, pavarytas 

iš kaimo ir valdomas jauno berniuko. Įsimetu tik savo 
kuprinę, nes pati raštinė, sutelpanti dviejose skardinėse 
nuo granatų dėžėse, jau vežime tarp kalno visokios priva
čios mantos.

Vežimai juda, tekiniai sukasi, ir arkliai prunkščia. 
.Bataliono sunkvežimis lenkia, ir aš jų linkui siunčiu gerą 
kiekį prakeikimų. Vis, mat, ponais vedasi. O kur jie, Įdo
mu. nupuls? Ir šitos, nenoriu sakyti kokios, mergos? Aš 
vieno tenoriu — pailsėti. Sviediniai nebekrinta ant vieš
kelio ir kulkelės nebecypauja apie ausis. Kelių valandų 
nuovargis ir Įtampa atslūgsta, ir pasijuntu, lyg šutintų 
sėmenų maišas, perleistas per spaustuvus. Nė raselės 
drėgmės gomuryje. Jis — tartum skeldėjantis gruodas. 
Ir nė prakaito nebcišgarina mano suniokiotas organiz
mas. Iš kur jo begalėtų rastis, jei ir kraujo lašas greičiau 
šiai nebeišsisunktų, perplovus odą. Guliu pasidrėbęs ant 
maišų, ir man užtenka svajonių apie vandenį. Jau ketinu 
šokti ir pulti prie šalikelės griovio.

— Gerti velniškai noriu, — pasiskundžiu vežikui, 
nuo kito, vežimo pribėgusiam pasiteirauti naujienų.

— Še gerk, kiek tik telpa, — atkišo, žmogus Į mano 
rankas butelį, užkimštą pakulomis.

Skystis kažinkaip Įtartinai gelsvas, lyg musmiriais 
uždarytas. Ir jame plauko prigėrusi musė, per stiklą atro
danti kaip formaline konservuotas skorpionas.

— Perkošk per ūsus, — draugiškai dėl tos prigėru- 
sios musės pataria geraširdis vežėjas.

Šniūrinė jau išskirtinai prastos gamybos. Nėra abe
jonės, kad joje nemažas kiekis muilo akmens ir kalkių 
skiedinio. Be to, gali būti gailių ir drignių nuoviralo. Bet 
ką padaryti, kai nebėra jėgų kitokiais būdais troškulio 
numaldyti.

Kas ten šaudėsi? Ar man žinoma?
Nu, gražiausia! Esama dar rudnagių, kurie nežino, 

kas ten šaudė!
— Rusai, rusai,drauguži brangus.
— Pasiuto! — žmogus greičiau patikėtų, kad ten 

prancūzai ar islandiečiai. — Ar kliuvo kam?
— Kliūti tai kliuvo. Jau po mūsų pulkų. Kas nepri

gėrė ir nenuskendo, tas žuvo kitaip ir papuolė į nelaisvę.
— Nujau, nujau? Tai kur mes dabar važiuojam?
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Telkiasi Lietuvių 
Enciklopedijos lobiai

Dr. Juozas Girnius, Lietuvių Enciklopedijos redak
torius, dirbąs nuo pat enciklopedijos leidimo pradžios.

V.

Berods, jau visi prenume
ratoriai pasidžiaugė Liet. 
Enciklopedijos XVI-tuoju 
tomu ir jį padėjo į savo kny
gų lentynas, šis tomas, ku
rio redaktarius yra D r„ 
Juozas Girnius, 
yra nepaprastas tuo, kad jis 
prasideda žodžiu Lietuva. 
Lituanistinė medžiaga šia
me tome iš 539 pusi, be per
traukos užima 173 pusi. Ta
čiau apstai jos yra ir toli
mesniuose XVI-j o tomo lai 
puošė. Į 173 pusi, daugiau
sia yra liet, laikraščių, or
ganizacijų ir įstaigų apžval
gos. Be to, istorijos ir kitų 
mokslo šakų straipsniai, 
kuriuose yra liečiama Lie
tuva ir jos kultūra.

Nereikia didelės vaizduo
tės, kad galėtum aprėpti, 
kiek rūpesčių turėjo Dr. J. 
Girnius, tą medžiagą rink
damas. štai tik dalelė tų įdo
mių rašinių, kuriuose yra 
liečiami mūsų tautos reika
lai : V. Maciūno Lietuva, 
Tėvynė mūsų, J. Brazaičio 
ir P. Naručio Lietuvių Ak
tyvistų Frontas, J. Girniaus 
Lietuvių Dailės D-ja, Ad. 
Klimo Liet. D-ja nuo karo 
nukentėjusioms šelpti, J. 
M. Laurinaičio Lietuvių 
Karių S-ga, M. Galdikienės 
Liet, katalikių Moterų D-ja, 
S. Matulio Liet. Katalikų 
Mokslo Akademija, J. Puzi- 
no Liet. Mokslo D-ja, J. Pa- 
plėno Lietuvos Atstatymo 
B-vė. J. Pažemėno Lietuvos 
Bankas, K. Avižonio Lietu
vos Brasta, V. Vaitiekūno 
Lietuvos Darbo Federacija, 
J. Audėno Lietuvos Demo
kratų Partija, Z. Ivinskio 
Lietuvos Metrika, A. Šapo
kos Lietuvos Statutas, S. 
Sužiedėlio Lietuvos Taryba, 
J. Paplėno Ligonių Kasos ir 
kt.

Nelengva pasakyti, ku
ris tų straipsnių yra įdo
mesnis vertingesnis. Lietu
viui, kuriam rūpi sava kul
tūra, kiekvienas jų yra mie
las ir brangus. Visus tuos 
darbus rašė dalykų žino
vai, tad juose yra aprėpta 
ypačiai daug istorinės ir 
a p ž v a 1 g i nės medžiagos. 
Skaitytojas, skaityda m a s, 
pvz., V. Maciūno Lietuva, 
Tėvyne mūsų, ras visą is
toriją, kaip gimė Lietuvos 
Himnas. Mūsų žinomi isto
rikai Z. Ivinskis, A. Šapoka 
ir S. Sužiedėlis įdomiai pa
sakoja apie Lietuvos Met
riką, Lietuvos Statutą ir 
Lietuvos Tarybą. Vertingi 
rašiniai yra J. Audėno Lie
tuvos ž. Ū. Kooperatyvų 
S-ga, J. Pažemėno Lietuvos 
Bankas ir J. Paplėno Ligo
nių Kasos.

Maželio nuotrauka.

Liet. Enciklopedijos XVI- 
tame tome yra apžvelgta 
gausybė liet, organizacijų. 
Tačiau yra tokių, kurios į 
šias knygas nepateko. Pvz. 
Liet. Rašytojų D-ja yra nu
kelta į R raidę, Lietuvos 
žurnalistų S-ga į ž, Lietu- 
vas Turizmo S-ga į T ir pan. 
Taip padaryta su dauguma 
didžiųjų mūsų organizacijų, 
kurias dedant, į šį tomą, dar 
nebūtų buvusi baigta spaus
dinti L raidės medžiaga, jau 
ir taip vos tilpusi į du L. E. 
tomus, žinoma, dar atsiras 
ir tokių liet, sambūrių, ku
rie enciklopedijon ”nesuspė- 
jo” patekti. Dėl to daugiau
sia kalti yra tų organizaci
jų vadovai, neprisirengią 
laiku atsiliepti į L. E. re
daktorių prašymus bei ra
ginimus savo sambūrių 
veiklos apžvalgas parūpinti.

Vertinga lituanistinė me
džiaga dar yra ir šie L. E. 
XVI-jo tomo straipsniai: J. 
Raukčio ir kt. autorių Li
nas, V. Kulboko. Lindė — 
Dobilas, L. Dambriūno 
Linksnis ir Linksniuotė, J.
K. Kario ir J. Pažemėno Li
tas, A. Mažiulio Litauische 
L i t erarische Gesellschaft, 
Z. Ivinskio Litauische We- 
geberichte, P. Jurgėlos Li- 
tuanica, Z. Ivinskio Liubar
tas Gediminaitis, A. Šapo
kos Liublino unija, S. Su
žiedėlio Livonija, Z. Ivins
kio Lizdeika, K. Ališausko 
P. Lukšys — pirmasis ka
reivis, žuvęs dėl Lietuvos 
nepriklausomybėžs, ir pan. 
Greta šių str. XVI-me tome 
dar yra visa eilė liet, vei
kėjų biografijų ir vietovių 
aprašymų, kaip Lygumai, 
Likėnai, Linkaičiai, Link
menys, Linkuva, Lioliai, 
Liškiava, Liubavas, Liubli
nas, Luckas, Luokė ir kt.

L. E. XVI-jo tomo red. 
Dr. J. Girnius, be minėtų 
lituanistinių str., sutelkė 
apstą rūpestingai atrinktos 
bendrinio pobūdžio medžia
gas. A. Maceina filosofiniu 
požiūriu aptaria Likimą, o 
V. Vardys duoda A. čip- 
kaus str. Lyrika ir Litera
tūra. Trys autoriai — M. 
Yčas, M. Vaitėnas ir V. Bie
liauskas įvairiais aspektais 
aiškina Lytį. Vertingi yra
M. Kavolio rašiniai Liuteris 
ir Liuteronų Bažnyčia. Pa
našiai galima tarti apie A. 
Rukšos ir K. Avižonio str. 
Lotynų kalba, A. Rukšos 
Lotynų literatūra ir visą ei
lę kitų bendrinio pobūdžio 
straipsnių. Tačiau suglaus
tai informacijai apie L. E. 
XVI-jo tomo turinį gal ir 

paminėtų darbų užtenka. 
Kaip anksčiau pasirodę, taip 
ir šis tomas yra gražiai ir 
skoningai i 1 i u s t r u otas. 
Spauda švari ir graži, pa
veikslai ryškūs. Visa tai dar 
kartą rodo, kad L. E. telkia
si vis gausesni ir didesni 
lobiai.

Savo informacinį žodį 
baigdamas, neiškenčiu ke
lių sakinių nepacitavęs iš L. 
E. talkos rašto, pastaruo
ju metu nuolat grįžtančio į 
mūsų periodinės spaudos 
skiltis, štai tie šauksmo žo
džiai: -’Mielas Lietuvi, mes 
kviečiame Tave įsijungti į
L. E. prenumeratorių eiles 
ir tuo pačiu būti mūsų pra
dėtojo darbo dalininku. L. 
E. leidžiame visi sutelkti
nėmis pastangomis, ją lei
džiame visi bendra talka. 
Todėl ir ją baigus, visas 
mūsų pasididžiavimas ir bū
simų kartų įvertinimas pri
klausys visiems: leidėjams, 
red aktoriams, talkininkas 
ir prenumeratoriams”.

Kiek teko patirti, L. E. 
talkos vežimas juda labai 
lėtai. Net nedrąsu spėti, 
kuo toji talka baigsis: L. 
E. leidėjo J. Kapočiaus 
nuostoliais ar šiokiu tokiu 
laimėjimu. Bet vieną vaizdą 
jau dabar galime matyti: 
man rodos, netrukus ne vie
nam laisvojo pasaulio lietu
viui teks rausti iš nesmagu
mo ne tik prieš save, bet 
ypačiai prieš tą savo tau
tietį, kuris jau šiandien sa
vo knygų spintoje turi L. 
E. šcšioliką tomų. Berods, 
didelių darbų nemato tik 
egoistai. Linkėtina, kad jie 
greičiau pabustų, St. S.

Lietuvių Tautinės Sąjungos Bostono skyriaus revi
zijos komisija. Iš kairės: Ig. Vileniškis, A. Dilba ir S. 
Kontautas.

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. I Sibirą po $1.40 kiekvieniem 20 sv.

KAINARAŠTIS.

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

1. cukrus 1 s v. $0.25 medus 1 sv. $1.15
ryžiai > 1 sv. 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 1% sv. 1.00
kepim. soda 100 gr. 0.50 sardinkos dėžut. 0.40
gabalinis cukrus 0.30 makrilės dėžut. 0.50

ORBIS Export I m po r t
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.

DETROIT
SKAUTŲ SUEIGA

Gabijos tunto skaučių h 
Baltijos tunto skautų Va
sario 16 proga ruošiama iš
kilminga sueiga įvyks va
sario 15 d., sekmadienį, 10 
Vai. ryto buv. lietuvių sve
tainės patalpose. Po sueigos 
11 vai. visi skautai-ės orga
nizuotai dalyvaus pamaldo
se šv. Antano bažnyčioje.

KAZIUKO MUGĖ
Detroito skautės ir skau

tai ruošia linksmą pramogą 
— Kaziuko Mugę kovo 8 d. 
buv. lietuvių svetainės pa
talpose.

Mugėje bus daug įvairu
mo: kinas, loterija, žaidi
mai ir kt. Veiks lietuviška 
svetainė. Iš anksto visi re
zervuokite tą dieną daly
vauti pas skautus. K.

BOSTON
• Studentų rengtas Finis 

Semestri įvyko sausio 31 d. 
Tautinės Sąjungos namuo
se. Praėjo gražiu pasiseki
mu, šokant ir užkandžiau
jant, studentiškoje nuotai
koje.

• Lietuvių Radijo Korpo
racijos 25 metų sukaktis- 
banketas, o taip pat ir ta
lentų pasrodymas, įvyko va
sario 8 d. Liet. Piliečių Klu
be. Tai pirmoji lietuvių ra
dijo valandėlė, vadovauja
ma S. V. Minkų jau 25 me
tai.

• Kompozitorius J. Gai
delis įsigijo nuosavus na
mus ir jau juose apsigyve
no — 200 H St., So.. Boston, 
Mass.

• Bostono siuvyklose šiuo 
laiku mažėja darbai, todėl 
ir siuvyklose dirbančių lie
tuvių nemažas skaičius lai
kinai yra bedarbiai.

KLAUSIMAS, KURIS LIEČIA 
MOKESČIU MOKĖTOJUS

J. KAZLAUSKAS,

Dažnas mokesčių mokė
tojas, atiduodamas nemažą 
savo 1958 m. pajamų dalį 
Dėdei Šamui, pagalvoja: 
kažin ar jie revizuos mano 
užpildytas mokesčių for
mas?

Klausimas yra aktualus 
ir liečia 61 milijoną pavie
nių mokėtojų ir 800,000 
bendrovių, sudarančių pa
grindinį federalinio biudže
to pajamų šaltinį.

Kaip kiekvienas mokes
čių mokėtojas stengiasi 
įstatymų leidžiamais sutau- 
pymais pasinaudoti — ma
žesnę porciją pajamų ati
duoti federalinei valdžiai, 
taip ir Inspekcija nori su
rinkti kiek galima daugiau 
Dėdei Šamui priklausomų 
dolerių. Mokesčių Inspekci
jos personalas nėra toks di
delis ir pajėgus, kad galėtų 
patikrinti visus mokesčių 
mokėtojus ir surinkti neda- 
mokėtas sumas. Iš 61 mili
jono individualinių mokes
čių blankų, Mokesčių Ins
pekcijos revizoriai tikisi 
apie 3 milijonus mokėtojų 
”pačiupinėti”, arba maž
daug kas 20-tas mokesčių 
mokėtojas turės atlikti iš
pažintį Dėdei Šamui.

Kadangi trumpoji 1040A 
mokesčių forma (kortelės 
pavidalo) šiemet yra pritai
kyta žymiai didesniam mo
kėtojų skaičiui — numato
ma, kad ja naudosis apie 31 
milijonų mokėtojų, ir ji yra 
labai paprasta, neleidžianti 
vardinti išlaidų ir kitų at
skaitymų, išskyrus stan
dartinį 10'/ pajamų ir iš
imtines (exemptio.ns), re
vizija yra mažiausiai lau
kiama šiai mokėtojų grupei. 
Tačiau mokesčių sukčiavi
mas vra pagaunamas ir ten, 
kur mažiausia tikimasi. Mo
teris. gyvenanti Alabamoje, 
išlaikomu asmeniu, savo 
”sūnumi”, užrašiusi mulą 
”William”, buvo pagauta. 
Našlys iš Kalifornijo.s iš
vardinęs 9 vaikus, tikrumo
je neturėjęs nei vieno, an
traisiais metais jau mokėjo 
praeitų metų nesumokėtus 
mokesčius ir baudą. New 
Yorke trys sūnūs, kiekvie
nas užsirašęs išlaikomą mo
tina, buvo pačiupti metų 
bėgyje.

Sporto varžybos Chicagoje
Sausio 31 ir vasario 1 d.d. 

Chicagoje įvykusiose Vid. 
Vakarų sporto apygardos 
krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso varžybose dalyvavo 
140 sportininkų iš Clevelan- 
do, Detroito ir Chicagos. 
Chicagos Neris ir Clevelan- 
do žaibas čia pasidalino po 
dvi komandines pergales, o 
Chicagos Lituanica pasiten
kino viena. Iš viso čia žaidė 
7 sporto klubai ar vienetai.

Krepšinio nugalėtoju iš
ėjo Chicagos Neris, baigmė
je įveikusi Lituanica 64:59. 
Vyru tinklinyje I vietą lai

LKS Neries krepšinio komandos, Vidurio Vakarų 
apygardos meisterio, atstovas R. Valaitis priima taurę iš 
LB Chicagos apyg. pirm. J. Jasaičio, žaidynės vyko sau
sio 31 ir vasario 1 d.d. Chicagoje.

Z. Degučio nuotrauka.

A r i t m etiniai veiksmai 
trumpojoje 1040A formoje 
yra patikrinami elektronų 
pagalba maždaug per 1 se
kundę. tuo tarpu Mokesčių 
Inspekcijos tarnautojui tai 
užtrukdavo apie 2 minutes.

Iš likusių 30 milijonų 
maždaug 20 milijonų nau
dos ilgąją 1040 formą, ne
vardindami išlaidų,- o imda
mi standartinį 10'/ paja
mų atskaitymą. Revizija 
šioje kategorijoje koncen
truosis į biznio išlaidas, ku
rios atskaitomos nuo brut
to. pajamų.

Didžioji dalis mokesčių 
mokėtojų, kuriuos revizo
riai numato patikrinti, bus 
likusių 10 milijonų mokėto
jų tarpe, kurių pajamos vir
šija $10,000 ir kurie var
dins išlaidas ant ilgojoje 
1040 mokesčių formoje. Ar
ti ketvirtadalio šios grupės 
mokesčių mokėtojų gali 
laukti revizijos; o asmenys, 
kurių, pajamos viršys $25,- 
000 ir 1957 m. mokesčiai ne
buvo patikrinti, turi dar di
desne galimybę susidurti su 
mokesčių revizoriais, nes 
mokesčių formos, kuriose 
pajamos yra per 25,000 au
tomatiškai revizuo j a m o s 
kas dveji metai.

Kurios mokėtojų grupės 
bus tikrinamos yra Mokes
čių Inspekcijos paslaptis, 
tačiau 1958 m. mokesčiuose 
šie punktai gali atkreipti 
rimtą revizorių dėmesį:

a. biznio išlaidos, kurias 
atskaitomos nuo brutto pa
jamų ;

b. permokėjimas, siekiąs 
$250, kuris yra grąžinamas 
vidutinių pajamų mokesčių 
mokėtojui; .

c. hizinyje naudojamų na
mų ir automobilių amarti- 
zacija. kuri įskaitoma į iš
laidas ;

d. išlaikomų asmenų skai
čius (abu išsiskyrusios šei
mos. nariai, užrašo vaikus, 
kaip išlaikomus).

Nežiūrint, kokia kryptimi 
1958 m. mokesčiai bus tik
rinami. buvusio Mokesčių 
Inspekcijos direktoriaus R. 
Harrington žodžiai nebus 
pamiršti: ”Mūsų darbas yra 
taip užmesti tinklą, kad di
džiosios žuvys būtų pagau
tos, o mažosios pabėgtų.” 

mėjo žaibas, o pas moteris 
laimėtojais taip pat išėjo 
žaibietes.

Vyrų stalo tenisą laimėjo 
Lituanica, finale nugalėju
si Detroito Kovą, o pas mo
teris pergalę pelnė Neries 
stalo tenisininkės. Vyrų vie
neto nugalėtoju išėjo cleve- 
landietis J. Nasvytis, vyrų 
dvejeto laimėjimą pasiglem
žė P. Misiūnas ir J. Soliūnas 
iš Detroito, o moterų vie
netą susinešė O. Blandytė 
iš Chicagos.

Laimėtojams buvo įteik
tos gražios dovanos. E. Š.
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Fantastiškiausi karo uždaviniai

Projektuojam sprogdinti kanalus
Natūrali, o vėliau ir poli

tinė konkurencija tarp ka
rinės žvalgybos ir Reicho 
saugumo tarnybos tomis 
dienomis jau buvo pasieku
si gana juokingų formų, šių 
įstaigų agentai daugiau 
energijos sunaudodavo, sek
dami vienas kitą ir rieda- 
miesi, negu tikriesiems rei
kalams.

Karinės žvalgybos įstai
gai vadovavo adm. Canaris, 
kuris po 1944 m. pučo buvo 
areštuotas ir nužudytas. 
Reicho saugumo tarnybą 
tvarkė brig. vadas Schellen- 
bergas, kuris po karo buvo 
i n t e r nuotas Landsberge, 
vėliau išvyko į Italiją, per
ėjo katalikų tikybon ir mirė 
vienuolyne.

Man teko prie abiejų dirb
ti. žinau jų stiprybes ir silp
nybes. Canaris buvo galva 
be kumšties, o Schellenber- 
gas buvo kumštis be gal
vos.

Vieną dieną karinę žval
gybą staiga perėmė VI 
įstaiga, t. y. reicho saugumo 
tarnyba, šis SS skyrius pri
klausė tiesiog Hitleriui ir 
turėjo neribotus įgalioji
mus.

Aš gavau įsakymą prisi
statyti VI įstaigoje, žvalgy
boje jau buvau vienas iš 
žymesnių, jau buvau vadi
namas pavarde, ne vien tik 
numeriu, tačiau naujoje 
įstaigoje dėl suprantamų 
priežasčių į mane buvo žiū
rima su dideliu nepasitikė
jimu.

Vieną dieną buvau pa
šauktas į Dr. S. kabinetą.

— Manau, kad tamstą 
vėl reikės siųsti į Ispaniją, 
prabilo jis. — Nedaug tetu
rime žmonių su tamstos pa
tirtimi, o tamsta esi ten il
gokai paviešėjęs. Gal turi 
kokį pasiūlymą.

Aš staiga atsiminiau savo 
Gibraltaro planą, kurį vyk
dyti ruošėmės, man dar te
bedirbant žvalgyboje.

— Taip, — atsakiau. — 
Numatau galimybę be di
delių piniginių ir kraujo 
nuostolių išsprogdinti Gib
raltaro uostą.

Jis susidomėjo ir paprašė 
smulkiau paaiškinti.

— Algeciros įlankoje nuo
lat stovi 40 transportinių 
laivų. Įlankos kraštas pri
klauso ispanams. Iš čia ga
lima pasiųsti mūsų žmo
nes ... Pinigų, žmonių, laivų, lėk-

LIETUVIŠKA DRAMA BUS

STATOMA NEW YORKO TEATRE

ATIDARYS 1959-60 METŲ 
SEZONĄ

The Lambs Club New 
Yorke, didžiausias aktorių 
klubas pasaulyje, kiekvieną 
sezoną stato keletą naujų 
dramų. To repertuaro tiks
las yra originalių dramos 
veikalų išvedimas į rampos 
šviesą bei klubo narių pasi
rodymas kritikams, produ- 
ceriamsr teatro agentams, ir 
publikai. Dėl dramų pasiū
los gausumo, statytiniems 
veikalams atrinkti veikia 9 
asmenų komisija, vadovau
jama klubo prezidento Wil- 
li'am Gaxton, keliasdešim
ties Broadwayaus pastaty
mų ii* filmų veterano.

šios savaitės pradžioje 
komisija oficialiai atrinko 
A.. Landsbergio dviejų veik
smų dramą Five Poles in A 
Market Place. (Penki Stul
pai Turgaus Aikštėje), kaip 
pirmąjį pastatymą 1959-60 
m. sezonui. Dramos prem
jera numatyta šių metų 
rugsėjo mėnesiui, šiuo me
tu tariamasi su režiseriais.

The Lambs Club gimė 
Anglijoje, rašytojo Charles 
Lamb bute. 1874 m. akto-

— Kokius žmones?
— Galvoju apie kovos 

plaukikus — „varliažmo- 
gius”, kuriuos naudojome 
Italijoje. Pustuzinio pakak
tų. Aš galiu juos pergaben
ti per sieną, perrengęs ar
tistais. Toliau nebūtų jokių 
sunkumų. Ispanai visada 
padės mums, jei reikalas 
lies Gibraltarą.

— O kaip jūs tikitės tuos 
žmones iš laivų pasiųsti?

— Labai paprastai. Rei
kia .minutės tikslumu pra
dėti tariamą povandeninių 
laivų puolimą ,kad nukrei
pus dėmesį. Mūsų plauki
kam tereikės nuplaukti apie 
200 metrų. O tai jau jie ne
sunkiai atliks.

Dr. S. susižavėjo mano 
planu. Visa VI įstaiga juo 
žavėjosi, išskyrus vieną. Iš
skyrus Otto Skorzeny, Mu
solinio išvaduotoją, reicho 
saugumo tarnybos „nuosta
bųjį vaiką”. Skorzeny buvo 
priešingas viskam, kas ne 
jo sugalvota. Ir lyg tyčia 
jo skyriui buvo perduotas 
mano projektas. Jis truk
dė, o vėliau perkalbėjo 
Schellenbergą, kad planas 
nebūtų vykdomas.

Gibraltaro projektas bu
vo atmestas, nors aš ir šian
dien tebetikiu, kad jis būtų 
pasisekęs. Bet tada netu
rėjau laiko pykti, nes buvo 
iškilusi eilė drąsesnių, fan
tastiškesnių projektų, ir 
mes dirbome dienomis ir 
naktimis. Mes gavome ke
turgubas maisto korteles ir 
tiek daug degtinės bei rūka
lų, kad vos bepajėgdavome 
suvartoti. Už dyką, žinoma, 
tai nebuvo mums dovanoja
ma.

Greit įsidirbau, ir pir
mykštis nepasitikė j i m a s 
manimi dingo.

Vieną dieną buvau pa
šauktas pas VIF skyriaus 
viršininką. Jis užsidarinėjo 
duris, įsakė nieko kambarin 
neleisti ir pareiškė, kad pa
sikalbėjimas būsiąs ilgas.

— Jūs esate praplaukęs 
Panamos- kanalu?

— Kokį pustuzinį kartų.
— Puiku. Jūs jį tiksliai 

prisimenate ? Labai gerai; 
Jums teks vadovauti „Peli
kano projektui”. Tokio nuo
tykio pasaulis dar nėra per
gyvenęs.

Man buvo paaiškinta, kad 
aš gausiu visa, ko reikia.

rius Henry J. Montague 
perkėlė klubą į JAV-es. Pa
gal klubo statutą, jam pri
klauso asmenys „dirbą pro
fesionalinį dramos, muzi
kos, literatūros ir menų 
darbą ...” šiuo metu klu
bui priklauso 1300 narių, 
įskaitant tokius vardus, 
kaip Bert Lahr, Ed Begley, 
Bobby Clark, Fred Astaire, 
Elia Kazan, ir kt. Klubas 
turi nuosavą 500 vietų te
atrą su viena moderniausių 
apšvietimo sistemų visam 
New Yorke.

Penki Stulpai Lambs Club 
teatre bus pirmasis lietu
viškos dramos profesionali
nis pastatymas anglų kal
boje.

ATITAISYMAS
V. Alantas, rašydamas 

apie naują Balio Gražulio 
knygą parašė: „Iš ne per 
žodingiausios savo kalbos 
jis išgauna gan plačios ska
lės spalvingumą”. Dirvoje, 
per klaidą, buvo surinkta: 
„Iš nežodingiausios savo 
kalbos”.... Tą klaidą čia 
pataisome ir autorių atsi
prašome. 

tuvų. Vispusiška parama. 
Pelikano projektui duoda
mas visiškas pirmumas.

— Jūs žinote, kad anglų 
ir amerikiečių laivynas gali 
žaibo greitumu kaitalioti 
kovos vietas. Tai yra, kai 
amerikiečiams prireikia su
stiprinti japonų frontą — 
jie laivus permeta į Ramų
jį vandenyną, o kai reikia 
Europon — laivai atsiran
da Atlante. Panamos kana
las yra paslaptis. Tik jo dė
ka laivai pasiekia paskyri
mo vietas per kelias dienas, 
kai, plaukiant aplinkui Kap 
Hoorną, reikėtų ištisų sa
vaičių. Mes turime išsprog
dinti Panamos kanalą!

— Bet kaip?
— Tai jau tamstos reika- 

las.Tamsta gausi visa, kas 
reikalinga. Ir žiūrėk, kad 
būtų įvykdyta.

Seniai buvau jau atpratęs 
galvoti apie gaunamų pla
nų realumą. Panamos kana
lo išsprogdinimas — puiku! 
Kodėl tad ne išsikėlimas 
Marsan arba prezidento 
Roosevelto pagrobimas iš 
Baltųjų Rūmų? Karas jau 
buvo beįgaunąs beviltiškas 
formas, ir projektai kas 
kartą darės fantastiškesni.

Vlado Jakubėno 'Mano Pasaulis’ 
išleidžiamas amerikiečiams

„Mano Pasaulis” buvo su
kurtas kaipo „a capella” kū
rinys chorui dar Lietuvoje
1943 m. Putino eilėraščio žo
džiai, vaizduoją šviesų, tau
rų pasaulį, kuriame „pa
mirštama visa, kas juoda, 
žema ...” sudarė tada sa
votišką kontrastą su niūria 
vokiečių okupacijos aplin
kuma ir su dar niūresniais 
ateities numatymais to lai
ko Lietuvoje.

„Mano Pasaulis” Lietuvo
je nebuvo atliktas, nors iš
šaukė chorvedžių dėmesį.
1944 m. įvykusiame Chor
vedžių ir Muzikų Draugijos 
choro dainų konkurse tam 
veikalui buvo paskirta pir
moji premija. Pranešimą 
apie tai autorius gavo prieš 
pat palikdamas gimtąjį 
kraštą.

1957-58 m. žiemą J. Krei
vėnas ėmė raginti kompozi
torių prirašyti „Mano Pa
sauliui” akompanijamentą 
ir įnešti jį į New Yorko Pa
saulio Lietuvių Kongreso 
koncerto programą. 1958 
m. pirmoje pusėje kompozi
torius, nepaisant aukšto ap
krovimo pamokomis ir kon
certu akompanavimu veika
lą iš naujo perkomponavo. 
Chorinė partija vietomis pa
siliko be pakeitimo, bet bu
vo įvestas chorui paleng
vinti solistų kvartetas; vo
kalinė dalis gerokai išsiplė
tė. Buvo sukurta savistovi 
orkestro partija su preliu
dija ir dviem didesnėm in- 
terliudijom.

Orkestro muzikos temati
ka yra gimininga vokalinei 
daliai, bet savistovi, logiš
kai pravesta per visą veika
lą. Joje gausu nelygių rit
mų, kaip 5 8 ir 3/8 taktų 
kombinacijos, kurios dažnai

Dulles lankydamasis Europoje, bandė suderinti Vakarų valstybių nuomones.

Raudonosios Kinijos vaizdai

Penkerių metų vaikai 
mokosi kariškos mankštos

Ateiname į mokyklą. Kla
sių sienos išpuoštos paveik
slais, vaizduojančiais kaimo 
istoriją. Kaip turtingi ūki
ninkai, nuomodami žemę, iš
naudojo neturtinguo sius, 
žmonės nuogi dirbo laukuo
se, nes neturėjo kuo apsi
rengti. Daug mirdavo iš ba
do. Bet kad dabar javų san
dėliai aptverti spygliuoto
mis vielomis ir saugomi kul-

pasitaiko ir mūsų liaudies 
dainose.

Orkestrinės dalies harmo
nija gan saujoviška, visu
moje tonalinė, bet vietomis 
su politonaliniais efektais.

Choro partija išlaikyta 
diatoniškame stiliuje; har
monija čia konservatyviš- 
kesnė, bet ne konvencijo- 
nališka; joje dažnai varto
jami senoviškų tonacijų 
elementai. Veikalo visuma 
gan komplikuota, daug rei
kalaujanti ypač iš dirigen
to.

„Mano Pasaulį” atliekant 
New Yorko koncerte, jį gir
dėjo amerikiečių kompozi
torius p. Dan Gillis, kuris 
kartu yra surištas su „Na
ilonai Music Camp” vado
vybe; yra tai vasaros jau
nimo stovykla, skirta spe
cialiai muzikai, vykstanti 
Interlochen Mich. Ten pat 
yra ir gaidų leidykla „Inter
lochen Press”, remiama Mi- 
čhigano valstybės universi
teto, kuris daugiausiai lei
džia muzikinę literatūrą, 
skirtą mokyklų pučiamųjų 
orkestrams ir chorams.

P. Dan Gillis pasiūlymu 
''Interlochen Press” leidyk
la numato perimti "Mano 
Pasauli” ir trijų metų bė
gyje išleisti veikalo choro 
partijas ir klavirą. Orkes
trinė partitūra ir balsai bū
sią neišleisti, bet tik nuo
mojami. Kontraktas šiuo 
reikalu dar nepasirašytas, 
bet p. VI. Jakubėnas yra 
gavęs preliminarinį pasiū
lymą. su kuriuo principiniai 
sutikęs.

„Mano Pasaulį” Clevelan
do lietuviai turės progos iš
girsti Vasario 16 d. minėji
mo koncerte, šį sekmadie
nį.

ko.svaidžių, kad ir dabar 
pietuose neretai kyla bado 
revoliucijos — apie tai pa
veiksluose nutylima.

Komunistai neatėjo Ki- 
nijou rusų tankų šešėlyje, 
kaip tai atsitiko Europoje. 
Čia vyko tikra revoliucija. 
Kinijos žemės ūkio darbi
ninko gyvenimas buvo labai 
sunkus. Pilietinio karo pra
džioje laimėjo čiangkaiše- 
kas, nes jis buvo pažadėjęs: 
„žemė tiems, kurie ją dir
ba”. Bet jo. korupcinė vy
riausybė pažadų neišpildė. 
Ir tada smulkieji Kinijos 
ūkininkai nusisuko į Mao- 
cetungą, kuris žadėjo tą pa
tį ir ... pildė.

1950 m. prasidėjo žemės 
reforma. 100 milijonų ne
turtingųjų gavo po gabalė
lį žemės, turtinguosius iš
vejant ir žudant. Milijonai 
buvo likviduoti šūviu į pa
kaušį.

Tačiau Mao pažadai tega- 
liojo tol, kol jis įsitvirtino. 
1955 m. jis paskelbė: „ko
lektyvizacija vyksta perlė- 
tai. Ją reikia paskubinti”. 
Pagal jo planą, iki 1958 m. 
pusė ūkininkų turėjo būti 
„socializuota”, iki 1960 m. 
likusieji. Bet vėliau buvo 
paskelbtas „milžinišk a si s 
šuolis į priekį”, ir po kelių 
mėnesių laikraščiai trium
favo : kolektyvizacijos eiga 
baigta. Visa Kinija suside
da iš liaudies komunų.

Visas kraštas buvo peror
ganizuotas kariniais pagrin
dais. Visi kaimo ūkininkai, 
vyrai ir moterys tarp 15 ir 
65 m amžiaus, sugrupuoti 
į būrius. Visas kaimas su
daro batalioną, visi rajono 
kaimai — liaudies komuną. 
Komunos prieky stovi par
tijos valdininkas, kuris ba
talionus meta į karštuosius 
„gamybos mūšio” punktus, 
kartais net siuntinėja į ki
tas komunas kaimyninėse 
provincijose.

Nuosavybė buvo, galuti
nai atimta. Kiekvienas vais
medis, kiekviena vieta, kaip 
ir patys žmonės, priklauso 
komunai. Moterys rurėjo 
sunešti net virtuvių indus 
į bendrąsias valgyklas.

Mokykla tuščia. Mokiniai 
padeda nuimti derlių. Tik 
toliau, tarp medžių, mato
me rikiuojantis mažą gru
pę-

— Ar jie irgi eis dirbti? 
— klausiu.

— Ne. Vaikų darželio 
auklėtiniams dirbti nerei
kia, — atsako palydovas.

Priartėjame ir matome 
tris moteris, dalinančias 
modeinius šautuvėlius 4-6 
metų vaikams. Jie į mus 
net nepažvelgia. Jų akys nu
kreiptos į 5 metų mergai
tę, kuri išėjusi priekin, už
simeta šautuvėlį ant pečių 
ir komanduoja: „trys, ke
turi”. Pasigirsta 20 plonų 
balselių daina: „Socializmas 
yra gražus”.

Mažosios komenda n t ė s 
veide jau nebėra nieko vai

kiško. Ji sukomanduoja „ap
link!”, užbėga rikiuotės 
priekin, ir visi nužygiuoja. 
Miškelis atmuša dainos ai
dą: „Mes pergalingai sumu
šime Formozą!”. Mūsų pa
lydovai šypsosi ir ploja.

Po dešimties minučių, kai 
jau esame pasiekę lauke 
dirbančiuosius, staiga pasi
girsta trimitas. Darbininkai 
meta kastuvus ir bėga prie 
piramidėse sustatytų šau
tuvų. Nuo pat saulės užte
kėjimo jie dirbo, su šovini
nėmis prie šonų. Prieš pie
tus — valanda karinių pra
timų: vyrai praktikuojasi 
durtuvų kautynes, moterys 
su automatiniais šautuvais 
ant pečių atlieka žygį. Pas
kui paskubomis bus prary
jamas bendroje virtuvėje 
gamintas davinys — ir vėl 
darbas iki sutemos.

— Kiek jie uždirba? — 
klausiu.

— Jiems atlyginimas ne
reikalingas. Valgį duoda 
bendra virtuvė. Plaukai ker
pami veltui. Drabužius taip 
pat išduoda komuna.

— O kiek?
— Aštuoni metrai med

vilnės per metus.
—- Ar- užtenka?
— -Jei produkcija padidės, 

kitais metais bus daugiau.

Geležinkelio stoty tas pat 
vaizdas, kaip ir rytą. Nau
jas anglių traukinys, nau
jas žmonių transportas: be
galinė kolona, dingstanti 
geltonose dulkėse.

Toliau gyvenvietės. Moli
nės būdelės ir palapinės ties 
rūkstančiomis geležies tir- 
pymo krosnelėmis. Sputni- 
ko valdininkai skirsto nau
jai atvykusius pagal lytį: 
moteris į kairę, vyrai į de
šinę.

— Ar čia yra ir vedusių 
porų ?

— Taip, — atsako mūsų 
palydovas.

— Bet ... ar jiems ne
leidžiama gyventi drauge?

— Ne. Kai pristatysime 
namų, bus ir butų.

— O iki tol?
— Jiems leidžiama susi

tikti šeštadieniais. Vedusie
ji tada gauna atskirą pa
talpą Kitos moterys tą 
naktį turi miegoti kitur.

Daugiau nebeklausinėjo- 
me. Kitą dieną Pekine teko 
matyti sutuoktuves. Jos 
truko penkias minute. Kam
barin įėjo jaunųjų pora. 
Abu vienodais mėlynais kos
tiumais. Abu tiesiai iš fab
rikų. Valdininkė pareikala
vo pažymėjimų — iš fabri
ko, iš gatvės komiteto. Įra
šė pavardes spausdintan 
formuliaran. Jaunieji pasi
rašė. Ir viskas. Už durų lau
kė kita pora.

Lauke mes paklausėme 
jaunavedžius, ar jie neva
žiuosią namo — vestuvių 
pokyliui. Jie sumišo ir at
sakė’

— Ne, mes negalime. 
Mums reikia grįžti į fabri
ką.
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Pas Laisvės Varpo 
sumanytoją

.Jonas Bagdžiūnas-Borden rodo musu bendradarbiui 
Vladui Vi.jeikiui Vytauto Didžiojo ordeną, kuriuo jis bu
vo apdovanotas Lietuvoje 1939 metais. Nuotraukoje iš 
kairės Elena Bagdžiūnienė, dail. Vladas Vijeikis ir adv. 
Jonas Bagdžiūnas. Dirvos nuotrauka.

(Atkelta iš 1 psl.) 
kos lietuvių veteranų gar
bės sargyba, gi Birutės cho
ras, vadovaujamas St. Šim
kaus, turėjo atlikti koncer
tine programą.

— Bet dėl šios idėjos Įgy
vendinimo, — pasakoja to
liau Bagdžiūnas, — pas kai 
kuriuos asmenis pradėjo kil
ti pavydas, baimė, kad aš 
nesusilaukčiau didelės gar
bės. Vienas tokių, kuris dar 
yra gyvas ir nenoriu čia pa
vardės minėti, įkalbėjo St. 
Šimkų iš anksto iš manęs 
pasiimti honorarą, nėr ki
taip nieko negausiąs. Sek
madienio ryte Šimkus skam
bina man ir prašo, kad įmo
kėčiau 250 dolerių, arba jis 
su savo choru nedalyvaus 
programoje. Tuojau pat nu
vežiau jam tuos pinigus, 
kad tik neįvyktų jokių susi- 
trukdymų.

— I Laisvės Varpo iškil
mes atvyko Illinois senato
rius, kongresmanas ir aukš
tieji miesto pareigūnai, — 
tęsia Bagdžiūnas. — Pro
gramą atidariau aš. Visų 
dėmesį traukė scenoje var
pas. sveriąs 1,500 svarų. 
Kai senatorius pasakė 
"Skambinkit varpą", -lietu
viai veteranai pradėjo juo 
skambinti. Salėje žmonės 
plojo ir verkė. Aš dar nie
kad nemačiau tokio didelio 
entuziazmo. Galvojau, kad, 
skambant varpui, reikėtų 
rinkti Lietuvai aukas, bet 
vėl tas pats asmuo, kuris 
skundė mane Šimkui, užpro
testavo, kad tai būsią žmo
nių jausmų išnaudojimas, 
nes juo Bagdžiūnas surinks 
daugiau pinigų Lietuvai, 
.juo jam garbė būsianti di
desnė . . . Tad aukų niekas 
nerinko.

Po to varpas buvo nuvež
tas į Lietuvių Seimą, kur 
juo skambindavo tas, kas 
paaukodavo pinigų. Visų 

TRUMPIAUSIU KELIU r-
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.

aukotojų vardai vėliau bu
vo persiųsti į Washingtoną.

— Mano idėja, — pasa
koja Bagdžiūnas, — su var
pu apvažiuoti visas lietuvių 
kolonijas, surinkti 100,000 
dolerių ir atliedinti didesnį 
varpą. Su Mykolu Dūda mes 
pradėjome važinėti po kolo
nijas, susukome filmą. Tai 
sudarė didžiausią reklamą 
Lietuvai, nes visi vietos 
laikraščiai plačiai įvykį ap
rašydavo, kartu duodami 
informacijų apie Lietuvą. 
Bet prieš mane buvo pra
dėta šmeižtų kampanija, 
kad aš būk nauduojuos su
rinktais pinigais ir pana
šiai. Kad komunistinei spau
dai nepatiko, tai aišku, bet 
kad kiti lietuviški laikraš
čiai buvo prieš nusistatę, 
keista. Pvz. Draugas rašė, 
kad "tautininkai džiaugiasi 
savo bimbalu" ir panašiai.

— Suruošiau apyskaitą, 
kurią komitetas patvirtino, 
paskelbiau ją visuomenei ir 
surengiau Laisvės Varpo iš
leistuves. žmonių vėl buvo 
minios. Jurgelionis rašė, 
kad minia jam vos kaulų ne
sulaužė, tokia buvo spūstis 
salėje. Per išleistuves inž. 
P. Vileišiui įteikiau 2,000 
dolerių, kad jis drauge su 
Laisvės Varpu nuvežtų Lie
tuvai.

— Man nerūpėjo jokie 
materialiniai siekimai, — 
aiškina Bagdžiūnas, — vi
su savo kūnu ir siela buvau 
atsidavęs Letuva, tad man 
buvo labai skaudu girdėti 
daromus priekaištus, kad 
aš iš to ieškojęs materiali
nės sau naudos ar kokios 
garbės.

Jonas Bagdžiūnas gimė 
1882 m. rugpiūčio 30 d. Bu- 
džiniškių km. Lygumų vlsč. 
Šiaulių apskr. Į Ameriką at
vyko 1889 m., su broliu ir 
seserimi. 1903 m. vedė Ele
ną Šimkutę, turi dvi dukte
ris Genovaitę ir Ceciliją, sū

nų dr. Joną, kuris neseniai 
už išradimą dantų gręžimui 
oru varomo grąžto priimtas 
garbės nariu į tarptautinę 
dantų gydytojų organizaci
ją. Bagdžiūnai turi sulaukę 
3 anūkus, 1 anūkę ir 2 pro- 
anūkus.

Bet. Jonas Bagdžiūnas ži
nomas ne vien tik kaip Lais
vės Varpo sumanytojas. Ne
priklausomybės metais jis 
buvo suorganizavęs ameri
kiečių lietuvių sportininkų 
kelione į Lietuvą, kur jie 
rungtyniavo tautinėje olim- 
pijadoje, ir 1936 metais 
pats buvo nuvykęs į Lietu
vą, komiteto įgaliotas, 
kviesti lietuvius sportinin
kus atvykti rungtyniauti į 
Ameriką.

Viešint Lietuvoje, jis bu
vo priimtas prezidento A. 
Smetonos ir apdovanotas 
aukščiausiu civiliams duo
damu žymeniu — Vytauto 
Didžiojo ordenu.

— Kai atvykote į Ameri
ką, turėjote vos 7 metus. 
Kas jums įkvėpė lietuvišką 
dvasią? — paklausė Bag- 
džiūno mūsų bendradarbis.

— Mano svajonė ir sap
nas visad buvo Lietuva, — 
sako Jonas Bagdžiūnas. — 
Tais laikais lietuviškų mo
kyklų Amerikoje nebuvo ir 
kalbėti lietuviškai pramo
kau namuose, su tėvais vi
sad kalbėdamas tik lietu
viškai. Vėliau, būdamas 12 
metų, pradėjau dirbti 01- 
•šauskio (mirusio Antano 
Olio tėvo) leidžiamame laik
rašty Lietuva, kur rinkau 
raides ir, galiu pasakyti, 
buvau greitas tame darbe. 
Tekdavo kalbėtis su redak
toriais, susitikdavau su tų 
laikų lietuvių inteligentais, 
kaip Juozu šernu-Adomai- 
čiu, dr. J. šliupu, kun. Kau
pu ir kitais. Girdėdavau iš 
jų apie lietuvišką veiklą. 
Gi eidamas 15 metus, jau 
dėklą muodavau parengi
muose Maironio ir Kudir
kos eilėraščius. Palengva 
brendau ir, eidamas 21 me
tus, vedžiau, — užbaigė adv. 
Jonas Bagdžiūnas - Borden 
pažiūrėdamas į savo gyve
nimo draugę Eleną.

Čia tai gyvenimas!

GERAI ČIUOŽTI... GERI DRAUGAI... IR STROH’S

jis šviesesnis!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

DABAR UŽ
VIETINES KAINAS!

Jums patiks

Amerikoj tiktai 
ugnim virtas 
alus!

Sovietų išleistas 
Lietuvos žemėlapis
(Pabaiga)

žemėlapio oficialus tiks
las: parodyti dabartinį oku
panto įvestą krašto admi- 
nistratinį suskirstymą. Pa
starasis nesudėtingas. Jo
kių apygardų, sričių dabar 
oficial. Lietuvoje nemato
me. Vien tik 83 "rajonai”. 
Gubernijos, ujezdai,. okru- 
gai, valsčiai (volost), stanai 
dingo, kaip ir dar senesnios 
kunigaikštystės, vaivadijos, 
pavietai, gminos. Nėra nei 
apygardų, nei seniūnijų, nei 
vyskupijų, nei parapijų . . . 
Yra nereikalingas ilgas tų 
rajonų sąrašas — litanijos 
tipo: Biržų — Biržai, Dau
gų — Daugai, Trakų — Tra
kai ... ir taip toliau. Tik 
Klaipėdos rajone jo centru 
yra Gargždai, o Naumies
čio* rajone — Kudirkos Nau
miestis.

Prie kiekvieno rajono sto
vi paslaptingas skaičius, 
nurodąs "Kiekis k. t.” Tas 
"kiekis” įvairuoja nuo 9 
(Daugų, Vabalninku) iki 
30 — Kauno rajone. Tarp 
20 ir 30 niekur jų nėra. 20 
yra Eišiškių ir Širvintų ra
jonuose. Kitur nuo 10 iki 
19. "k, t.” santrumpa reiš
kia "kaimo ar kitokių komu
nistinių tarybų". Jų viso 
yra apie 1000. Rajonų plo
tai švelniai skoningai nu
spalvinti (spalvos fotogra
fuojant neišėjo).

Ką dar matome ir ko ne
matome šiame mūsų krašto 
atvaizde? Be žemėlapyje ne
išvengiamų gamtos objek
tų, kaip vandenų krantai, 
neryškiai mėginta žalia 
spalva parodyti miškai, kur 
nekur pelkės. Smėlynai — 
tik Užmario kopose. Kelio
se vietose iškilumų aukš
čiai, skaičiais, šiaip šalies 
k a 1 nuotumas neatvaizduo
tas. Vengta vietovardžių — 
yra tik būtiniausieji — gy
venviečių, vandenų . .. žen-

Nusiimamos pačiūžos ir 
imamas Stroh’s. Tai 
šaltas, bet draugiškas 
a t s i gaivinimas, kuris 
labai tinka linksmam 
laikui. Gaukite Stroh’s 
šiandien!

PROF. S. DIRMANTAS

.klų aprašyme stambiai fi
gūruoja SIENOS. Bet jų 
dauguma tai tik adminis
tracinės linijos, t. v. res
publikų ar jų sričių ribos. 
Kitur rytuose, dažnai rusų 
žemėlapiuose sut i n k a m o 
termino "liaudies respubli
ka" čia neužeiname. Vienin
telė valstybinė 
siena parodyta tik su 
LENKIJA, šis žodis įrašy
tas be jokių paaiškinimų ar 
priedų.

Nuo amžių amžinųjų Lie
tuvoje buvo miestai, mies
teliai, bažnytkaimiai, kai
mai, dvarai, viensėdžiai, 
akolicos ir t. p. Dabar, pa
gal žemėlapį, liko tik mies
tai ir kaimai. Iš pavartotų 
ženklų ir šešių skirtingų 
šriftų sprendžiant, gyven
vietės yra šiaip suskirsty
tos:

1. Sostinės (nors yra tik 
v i e n a — Vilnius). 2. 
"Respublikinės prikla u s o- 
mybės” 7 miestai: Druski
ninkai, Kaunas, Klaipėda, 
Naujoji Vilnia, ir Vilnius, 
nors jis, atrodo, tikrumoje 
daugiau priklauso pačiai 
Maskvai. 3. "Sričių centrai" 
— bet šiam lape netilpo nei 
vienas tokių centrų, tai ir 
jo ženklas nebuvo reikalin

gas. 4. Toliau "rajonų cen
trai”, ”kaimo tarybų cent
rai” (kitaip ''Apylinkių Ta
rybos” ir "Kitos gyvena
mosios vietos”) — (kaimo 
tipo?). Pastarosioms yra 
net trys skirtingi šriftai. 
Stambesnis gyvenvietės pa
raudonintos. Tik Klaipėda 
šiuo būdu nepagerbta.

Dabar Lietuvoje yra tik 
"susisiekimo keliai” atseit : 
geležinkeliai, "svarbesnieji” 
keliai (lyg geležinkeliai bū
tų nesvarbūs) ir "kiti” ke
liai. Bet ir šios universalios 
"kitų kelių” kategorijos yra 
čia pat išskirti. "Jūrų keliai 
irjy (sic!) atstumai”. Lik 
šiol nežinojau, kad keliai tu
ri atstumus! Sauskeliai, 
kaip matome, nesurūšiuoti 
mums įprastai į autostra
das, plentus ir įvairių rūšių 
vieškelius. Naujų plačiųjų 
geležinkelių nėra.

Su vienintelė kaimyninė 
sukomunistinta Vakarų*val- 
stybe, Lenkija, tiesioginio 
susisiekimo geležinkeliu nė
ra. Mūsų tinklas baigiasi 
šeštokų stotimi, o lenkų — 
Trakiškiais, prie pat Puns
ko. Tik 22 km. tarpas tarp 
dviejų, kad ir ne laisvų Eu
ropos "valstybių” per tiek 
metų nesujungtas plieno 
bėgiais. O gi Vilniaus klau
simą abi valstybės oficialiai 
laiko, išspręstu ! Tas yra cha
rakteringai būdinga ir daug 
pasako. Susisiekimo oru 
(oro keliu) šiame Europos 
krašte nėra net XX šimt
mečio antroje pusėje.

Neparodytas nei vienas 
erauostis (airportas, aero
dromas), nei viena lėktuvų 
linija nepažymėta. O jūro
mis iš Klaipėdos, mūsų lan
go ir durų j platųjį pasaulį, 
dabai- toli nenuvažiuosi: nu
rodyta tik į Liepoją 96 km. 
ir "Kaliningrad 202 km."

Taipgi ligšiol nesu jungtas 
bėgiais kelių kilometrų tar
pas tarp Suvainiškio ir lat
vių Neretos. Palyginus su 
LE Andriaus žemėlapiu, ap
rašomam nerandame plačio
sios linijos nuo šeštokų 
per Simną-Alytų į Varėną. 
Jis berods taip ir liko neat
statytas susprogdinus per I 
Pasauk karą Nemuno tiltą. 
Antras skirtumas — pas 
Andriu siaurasis eina nuo 
Joniškio per Krukius iki 
žeimi (Žeimelio), o naujes- 
niam parodytas, eisąs ir to
liau — per Lauksodį. Vaš
kus. Gružius iki Joniškėlio. 
Kam tikėti? Aišku, oficia
liam. Yra ir kitų prieštara
vimu.

Bendra išvada tokia: kar
tografiniu ir techniniu 
spaudos atžvilgiu yra visai 
geras: šviesus, ramus; žen
klų braižyba tvarkoje; šrif
tai gori; tikslą atsiekia. Jo
kių pagražinimų, jokių her
bų. nei senų, nei naujų nė
ra. Arą tik, rusų iš seno 
įprasti juodi rėmeliai. Ne
stipriai, bet yra juntamas 
"i’uskij duch” ir nenuosta
bu: apačioje, iš kairės, gre
ta mastelio parašyta "TSRS 
VRM VGK valdyba MASK
VA 1957”. Bet nėra kituo
se kodiniuose įprasto "na 
litovskom jazykie”. Ir tas 
gerai.

Taigi, kaip ir carų lai
kais, dabartinėje rusų val
domoje Lietuvoje nei savos 
kartografinės tarnybos, nei 
instituto ar nors įmonės 
nėra. Tą patvirtina ir nere- 
prezentacinis sostinės pla
nelis, pridėtas prie R. šalu- 
gos leidinio turistams "VIL
NIUS”. Tokiu planu nepa
žįstamam mieste nepasinau
dosi, o savam jis nereika
lingas. Prieš I Pasauk karą 
Vilniaus žydeliai savo lito
grafijose pagamindavo ne
blogesnes etiketes muilui, 
žvakėms ir alaus buteliams.

Paslaptimi, be "k. t.”, ru
siško B su skaičiumi 416, 
lieka ir sala raudonam dug
ne į V nuo. siauriausios Die- 
veniškio sąsmaukos vietos 
2 km. į SV nuo kaimo Svily.

Viso žemėlapio fotografi
nis sumažintas vienspalvis 
atvaizdas tilpo. KARIO 1958 
metų spalio mėn. sąsiuviny.
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Geromis sąlygomis 
parduodamas 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 deko
ratyviniais 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.

Įmokėjimas $1,000 — mė
nesinis mokestis būtų $85. 
Įmokėjus $3,000 — mė
nesinis mokestis būtų apie 
$65, Įskaitant nuosavybės 
mok. ir draudimą.

Sutinku išnuomoti už 
$110 mėnesiui. Turintiems 
santaupų būtų labai gera 
iųvestacija. Pav y z d ž i u i 
$3,Or'O vietoj menkų banko 
procentų duotų virš $500 
pelno per metus.

Dėl apžiūrėjimo ir kitų 
informacijų kreiptis tik į 
savininką A. Vaitkų 

2135 — B Royal Dr.
Santa Clara, California

(14)

Jenas Kazlauskas, Dirvos 
bendradarbis, jau pildo 

pajamų mokesčius (Inccme 
Tax)

pagal susitarimą Dirvos pa
talpose.

Šaukti telefonu — RE
1-7222.

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5166

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atidarą nuo ryto 
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas. 
Parduodami amžini 
akumuliatoriai.
24 hours towing. 
Dienos tel.: HE 1-6352. 
Nakties tel.: LI 1-4611.

CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto 

vasario 7 dieną ruoštas Už
gavėnių blynų vakaras pra
ėjo su tikrai dideliu pasise-* 
kimu. Atsilankė per pus
antro šimto svečių. Sumanių 
ir darbščių šeimininkių dė
ka visi buvo labai skaniai 
ir sočiai pavaišinti. Džiuąu 
pažymėti, kad buvo svečių 
ir iš labai toli: kun. Alf. 
Ęernatonis — iš Vokietijos, 
St. Gabaliauskas — iš Mon
trealio ir dar keletas asme
nų iš Pensylvanijos. Apy
tikriu apskaičiavimu šis pa
rengimas davė mokyklos 
kasai virJ 300 dol. Tek’ gra
žūs rezultatai buvo pasiekti 
tik dėka tėvų komiteto tik
rai sklandaus ir nuoširdžiai 
sutartino darbo.

Neringos ir Pilėnų tuntų 
skautės ir skautai

vasario mėn. 15 d., tuoj po 
liet, pamaldų šv. Jurgio baž
nyčioje, vyks į liet. Kultūri
nį darželį, kur pagerbs Dr. 
J. Basanavičių ir Dr. V. Ku
dirką Kviečiami dalyvauti 
ir skautų tėvai ir bičiuliai.

• Puk. Petras Jurgaitis, 
sunkiai serga ir šiuo metu 
guli 1257 E. 89 St.

• Jaunimo vakaras, glo
bojamas Bendr u o m e n ė s 
apylinkės valdybos, praėjo 
gražiu pasisekimu. Būrys 
jaunuolių atliko V. Kava
liūno parašytą montažą 
”Lietuva mūsų žodyje”.

A. Saulius, Algis ir Au
dronė Alkaičiai pagrojo, I. 
Stasaitė ir A. Balčiūnaitė 
paskaitė savos kūrybos, 
Grandinėlė pašoko pora tau
tiniu šokių, Obelenytė pa
skambino pianinu, T. Sta
saitė vieną baleto numerį, 
žodi tarė jaunimo vakaro 
rengėjų vardu A. Garlaus- 
kas, gi apylinkės pirminin
kas J Virbalis pasidžiaugė 
jaunimo lietuviškumu, žodį 
tarė iš Vokietijos atvykęs 
Tėvas Bernatonis.

• J. Kavaliauskas buvo 
apkaltintas kaip Second De- 
gree Manslaughter, bet 
Common Pleas of Geauga

NELAIME IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka 

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

NATIONU’IDE INSU
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

>
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County buvo išteisintas. Jį 
atstovavo adv. Donai P. 
Mull (Muliolis),

Paskubėkite su velykinių 
siuntinių pasiuntimu į 

Lietuvą
Jau pats laikas pasiųsti 

siuntinius, norint, kad arti
mieji dar gautų juos Vely
koms Lietuvoje, Geriausia 
siuntinius siųsti per Lietu
vių Prekybos Namus (6905 
Superior Avė.), nes:

1) turime gavę daugybę 
įvairių medžiagų, dabar 
madnų Lietuvoje, kaip taf
tos, aksomo, pliušo ir kt..

2) Jūs galite pasinaudoti 
vasario mėn. papiginimais;

3) čia pat galite pasiųsti, 
be savo sudarytų siuntinių, 
ir standartinius maisto bei 
angliškų medžiagų siunti
nius, kurie šiuo metu yra 
žymiai atpiginti;

4) mes esame vienintelė 
šios rūšies lietuviška įmonė 
Clevelande, kur Jūs galite 
netik sudaryti ir pasiųsti 
savo siuntinius, bet ir pa
sirinkti įvairių tautiškų da
lykų, kaip juostų, pagalvė
lių, gintaro dirbinių, lietu
viškų plokštelių, atvirukų.

Tat savi pas savus!
Lietuvių Prekybos Namai 

— 6905 Superior Avenue. 
(Naujuose Dirvos namuo
se).

Kas norėtų pakeisti 
fabriko darbą

į prekybinę veiklą, prašome 
kreiptis į Baltic Delicates- 
sen savininkus — (6908 Su
perior Avė.). Greitu laiku 
veiklą mes žymiai praplėsi- 
me, tat mums reikalinga 
darbo rankų ir kapitalo.

REGUIAR CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOR YOU!

Che Clevelanė Crust Company

65 CONVENIENT BANKING OFFICES
MfMtER FtOEKAl DEFOSIT INSURANCE COIEOHATION

LIETUVIŲ KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143
•>

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street

Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes 

tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs 
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

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.

•> ❖ ❖ ♦> ❖ ♦ į

£
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-177:;. 
REZIDENCIJA: PENINSL'LA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite mgia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba 
asmeniškai.

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

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakuhs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam t .otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

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.

Čiurlionio Meno Ansamb
lis vadovaujamas muz. Alf. 
Mikulskio, ruošiasi minėji
mo koncertui, kurio progra
mą išpildys drauge su so
listais Juze Krištolaityte- 
Daugėliene, Aldona Stem- 
pužiene ir Vytautu Bakūnu 
bei Clevelando Moterų Sim
foniniu orkestru.

Moksleiviams’ ir studen
tams į minėjimą įėjimas ne
mokamai.

ALT valdyba

• LB Clevelando Pirmo
sios Apylinkės metinis vi
suotinis susirinkimas šau
kiamas kovo 15 d., 11 vai. 
30 min. lietuvių salėje.

Darbų tvarkoje: susirin
kimo atidarymas ir prezi
diumo rinkimas, mirusiųjų

4
?
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Tėvas Bernatonis, atvykęs iš Vokietijos, Clevelande, 
susitikęs jaunimo vakare, kalbasi su P. J. Žiūriu ir A. Mi- 
kulskiu. V. Bacevičiaus nuotrauka.

pagerbimas, valdybos, kon
trolės komisijos ir kt. orga
nų pranešimai, finansinių 
reikalų aptarimas, valdomų
jų ir priežiūros organų rin
kimai.

Baltic Delicatessen 
krautuvė

(6908 Superior Avė.)
jau ateinančią savaitę nu
mato atidaryti savo padali
ni prie Lietuvių Prekybos 
Namų (6905 Superior Ave
nue). Apie tai plačiau pra
nešime kituose Dirvos nu
meriuose.

Dėmesio lietuvaitėms
41 metų amžiaus vaikinas 

vedybų tikslu nori susira
šinėti su panelėm ar našle
lėm, nejaunesnėm kaip 30 
metų.

Laiškus, su nuotrauko
mis prašau siųsti: A. Paukš
tys, 1486 E. 134 St., E. Clc- 
veland 12, Ohio., U. S. A.

(15)

PARENGIMŲ 
kalendorius

Kove 1 d. skaučių rengia
ma Kaziuko mugė Lietuvių 
salėje.

Kovo 14 d. Vilties Drau
gijos namo ir ofsetinės Dir
vos spaustuvės atidarymas.

Balandžio 11 d. Vysk. M. 
Valančiaus Lituanist i n ė s 
mokyklos metinis vakaras.

Balandžio 18 d. Birutės 
Draugijos kartūno vakaras 
lietuvių salėje.

Gegužės 2 d., Slovenian 
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
kursas. Rengia Dirva.

Gegužės mėn. 10 d. Jul.
Kazėno mokinių koncertas
N. Parapijos salėje.

UNATTENDED COIN METER

LAUNDRY-MAT 
MAYTAG WASHER 
20į wash - 1O( for 10 min. dry

Open 24 hr. daily 
including Sundays 

LAUNDRY-MAT 
14809 Kinsman Rd.

EAST CLEVELAND —EUCLID &. SUPERIOR AVĖ.

f

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY
EARN UNTIL NOON

3i/0/ SUPERIOR 
2/o SAVINGS

ACCOUNTS

JMONCRIEF
THE HENRY FURNACE CO. MEDINA. O

HOME AND
REMODELINO LOANS

CORNER 68TH — S U PERIOR AVENUE
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VALDŽIĄ IR STATO OPERAS
Iš įvairių L. B-nės apy-

linkių susirinkę 79 atstovai 
sekmadienį, vasario 8 d. 
Lietuvių Auditorijoje išrin
ko naują LB Chicagos apy
gardos valdybą. Jon pate
ko: Jonas Jasaitis, Jer. Ig- 
natonis, Ant. Gintneris, J. 
Bertašius, Pr. šulas, Dona
tas Bielskus ir Jonas Vai
čiūnas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: dr. P. Kisielius, St. 
Daunys ir B. Balšaitytė, ,

S u v a ž i avimą sveikino 
Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis, ALTo vykd. ta
rybos pirm. L. šimutis, kun. 
Šantaras (BALFo vardu) ir 
Eug Šimaitis (Liet. Stu
dentų sąjungos vardu). Į 
suvažiavimą atsilankė ir 
kalbą pasakė L. B. centro 
valdybos pirm. S. Barzdu- 
kas.

Buvo išklausyti senosios 
valdybos pranešimai, iškelta 
eilė naujų sumanymų ir 
priimtos kelios rezoliucijos.

Pirmyn stato Parduotąją 
nuotaką

Už mėnesio, kovo 8 d., 
Sokolų salėje muz. Kazio 
Steponavičiaus vadovauja
mas choras Pirmyn stato 
B. Smetanos operą "Par
duotoji nuotaka", šiam pa
statymui choras įtemptai 
ruošiasi jau ištisi metai lai
ko.

Pagrindinėse, rolėse ma
tysime: Praurimę Krasaus
kaitę, J. Kalėdinskaitę, Juo
zą Laurušonį, Ant. Peškį, J. 
Avelį ir kitus.

"Parduotoji nuotaka" yra 
didžiai melodinga ir veiks
minga komiška čekų kom
pozitoriaus opera, su pasi
sekimu statyta ir Lietuvos 
valstybiniame teatre. Chica- 
giečiai nekantriai laukia šio 
Pirmyn choro pastatymo.

/Vyrų choras su Carmen
Sekmadienį, vasario 8 d. 

vakare, mažojoje Liet. Au
ditorijos salėje įvyko Chi
cagos lietuvių vyrų choro 
"Užgavėnių blynų" balius. 
Baliaus šeimininkės buvo 
neatskiriamoji vyrų choro 
dalis — moterų choras. 
Svarbiausioji visų svečių 
pokalbių tema — vyrų cho
ro statoma Bizet opera Car
men. kurios premjerą chi- 
c-agiečiai turės progos pa
matyti balandžio mėnesio 
viduryje. Vaišės įvyko po il
gos ir varginančios repeti
cijos, tą dieną įvykusios di
džiojoje auditorijos salėje.

Už vaišių stalo matėsi 
operos vadovai: dirigentas 
Aleksandras Kučiūnas, re- 
žisorius Kazys Oželis, vyrų 
choro pirmininkas Vytau
tas Radžius, dirigento asis- 

VILTIES NAMŲ IR DIRVOS 
OFSETINĖS SPAUSTUVĖS 

ATIDARYMO RĖMĖJAI
Į Vilties namų ir Dirvos

ofsetinės spaustuvės atida
rymą savo įnašais vėl įsi
jungė:
A. Rakauskas, Clev. $1.00
A. Ružancovas, Danv. $2.00 
S. Virkutis, Cambridge 5.00 
Dr. žiūraitis, Oxford 3.00 
V. Janulaitis, Chicago 10.00 
J. Rašys, Dorchester 1.00
J. Glinski, Detroit .... 10.00
K. Kasulonis, Cleveland 1.00
B. Aras, Cleveland .... 10.00 
A. Simonaitis, Chicago 2.00 
S. Butrimas, Cleveland 2.00 

tentas A. Linas, chormeis
teris Alf. Gečas, solistai: 
Aldona Stempužienė (dai
nuojanti titulinę partiją, re
peticijai atvykusi iš Cleve
lando), Monika Kripkaus- 
kienė (dainuojanti Michae- 
los ir Frisųuitos partijas), 
Stasys Baranauskas (Don 
Jose), J. Vaznelis (Zuniga) 
ir kiti.

Pobūvis praėjo linksmoje 
ir nuoširdžioje dvasioje. 
Vyru choras jau nekartą 
pasirodė vienas pajėgiausių 
ir ryžtingiausių meninių 
vienetų ne tik Chicagoje, 
bet ir visoje Amerikoje. 
Esame įsitikinę, kad ir su 
trečiosios operos pastatymu 
jie chicagiečių neapvils.

kęst. reik.

VASARIO 16
MINĖJIMAI

New York
• Lietuvos Nepriklauso

mybės paskelbimo minėji
mas įvyks vasario 16 d., 
Webster Hali, 119 East llth 
Street.

Minėjime kalbės JAV-bių 
Senatorius Kenneth B. Kea- 
ting, iš New Yorko. ir Vac
lovas čižiūnas. Taip pat bus 
koncertas, kuriame daly
vaus Chicagos operos solis
tė Roma Vilčinskaitė-Mas- 
tienė, Operetės Choras,, 
Moksleivių Tautinių šokių 
Grupė, p. Matulaitienės va- 
dovaujamao

Baltimore

Jau eilė metų Baltimorės 
lietuviai Vasario 16-ąją mi
ni trimis iškilmingais pasi
reiškimais: banketu, pamal
doms ir iškilmingu susirin
kimu.

Šiais metais minėjimas 
vyks tą pačią tvarką. Ban
ketas bus vasario 14 d., šeš
tadienio vakare, Lietuvių 
svetainės salėje. Banketą 
rengia Lietuvių Organizaci
jų Taryba. Kviesti dalyvau
ti kongreso atstovai, sena
toriai ir miesto burmistras.

Sekmadienį, vasario. 15 d. 
10 vai., šv. Alfonso parapi
jos bažnyčioje bus atlaiky
tos šv. mišios už žuvusius. 
Pamaldų dalyviai išklausys 
tai dienai skirtą pamokslą.

Sekmadienio vakare, 5 
vai., LB apylinkės valdyba 
kviečia visus lietuvius į iš
kilmingą minėjimą Lietu
vių svetainės salėje; Prof. 
Dr. D. Krivickas skaitys pa
skaitą: "Dabartinė Lietu-

A. Mackevičius,
East Chicago ......... 1.00

J. Leimonas, Chicago 10.00 
A. Burokas, Chicago 1.00 
Kutka P., St. Charles 2.00 
Matusevičius A.,

Kenosha.......... ........  2.00
Maurukas J., Elyria 10.00 
Grybauskas S., Clev- 2.00 
Kalėda D., Phila..... . 10.00
Smetona J., Cleveland 10.00 
Gudas S., Brooklyn .... 5.00 
Jonaitis S., Granville 3.00

Už atsiųstą paramą šir
dingai dėkojame,

• Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus valdyba pa
sveikino savo narį rašytoją 
Jūozą Balčiūną-švaistą, lai
mėjusį Draugo romano kon
kursą.

• sausio mėn. 31 d. Lietu
vos ministeris prie šv. Sos
to S. Girdvainis buvo pri
imtas privačioje audienci
joje Popiežiaus Jono XXIII.

• Vasario 16 d. Lietuvos 
N e p riklausomybės paskel
bimo sukaktis bus minimas 
JAV-bių Kongrese — Sena
to ir Atstovų Rūmuose. 
Daugelio valstybių guber
natoriai ir didelių miestų 
merai jau paskelbė Vasario 
16, kaip lietuvių dieną.

Reikia pažymėti, kad se
natoriai Bush iš Connecti- 
cut ir Javits iš New Yorko, 
Amerikos JAV Senate pa
siūlė rezoliuciją, kuria JAV 
prezidentas įgaliojamas pa
skelbti vasario 16 d. kas
met Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena. Rezoliucija 
perduota Committee on the 
Jūdiciary (Senato), kurios 
pirmininku yra senatorius 
Eastland iš Mississippi.
• Vilniaus universiteto bib
liotekoje dabar esą 1500000 
knygų ir virš 8,000,000 la
pų rankraščių.

vos padėtis tarptautinėje 
politikoje", šeštadien i n ė s 
mokyklos mokiniai čia su
vaidins dviejų veiksmų pa
triotinį vaizdelį.

Į iškilmingą minėjimą 
įėjimas nemokamas.

M. K-a

Gavome 118 naujų 
skaitytojų

DAR BŪTINAI REIKIA 382
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. Peržiūrė- 
kit jas ir užpildykit. Juk tikrai turite artimųjų ir 
pažįstamų, kurie dar Dirvos neskaito. Tik neatidė- 
liokit rytdienai. Tegul ir juos Dirva lanko. Gavę' 
Dirvą jie įsitikins, kad geresnio lietuviško laikraš
čio nėra.

Rekomenduotojo adresas

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)

Los Angeles lietuviai praėjusį sekmadienį, vasario 8 d. suruošė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo minėjimą ir iškilmingus pietus Biltmore viešbutyje, kuriuo
se dalyvavo apie šimtas žmonių. Nuotraukoje grupė dalyvių su Vasario 16 akto signa
taru prof. Mykolu Biržiška. Iš kairės sėdi: ponios Lukšienė, Pamataitienė, Jurkūnienė, 
Bačiūnienė, Woitek. Stovi: P. Vėbra, inž. J. Jurkūnas, dr. P. Pamataitis, prof. M. Bir
žiška, J. BačiŪnas ir dr. J. Bartkus.

• "Literatūros Lankų” 8- 
tas numeris jau baigiamas 
spausdinti. Be poezijos, be
letristikos ir literatūrinės 
kritikos didelę dalį naujo 
numerio užima anketinė me
džiaga, kur įvairių krypčių 
ir kartų mūsų rašytojai pa
sisako aktualiais dabarties 
literatūros klausimais, žur
nalo numeris iliustruojamas 
R. Viesulo darbais.
• V. Doniela, Dirvos ben
dradarbis, kurį laiką studi
jas gilinęs Vokietijoje, vėl 
išvyko į Australiją.
• Dirvos bičiuliui ir rėmė
jui agr. Broniui Dūdai, gy
venančiam Los Angeles, 
Cal., vasario 6 d. suėjo 50 
metų amžiaus. Sukaktuvi
ninkui ilgiausių metų!
• Kalifornijos Aidų, leidžia
mų Los Angeles Tautinės 
Sąjungos skyriaus, pirmasis 
šių metų numeris atsiųstas 
paminėti Dirvos redakcijai.

Lietuvoje mirė dr. J. Nemeikša
Netekome dar vienos švie

sios asmenybės. Daktaras 
Juozas Nemeikša, ištiktas 
širdies smūgio, staiga mirė 
gruodžio 12 d. Kaune. Visų 
kas jį pažinojo, prisimins jį 
kaip nepaprastai geros šir
dies žmogų, kuris visą savo 
gyvenimą buvo pašventęs 
padėti kitiems, visiškai už
miršdamas save ir savimi 
nesirūpindamas. Nieko as
meniško savo gyvenime jis 
neturėjo. Jam nerūpėjo joks 
turtas, joks asmeniškas iš
skaičiavimas ar patogumas. 
Visą savo rūpesnį, savo dar
bą ir širdį jis buvo atidavęs 
kitiems. Tai buvo labai re
tas savęs atsisakymo ir pa
siaukojimo pavyzdys. Pa
vyzdys žmogaus savo arti
mui ir gydytojo — savo glo
bojamiems ligonims.

Gilios sielos, ramus ir ty
lus jis nusipelnė gilią pa-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
TALKA

Lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla skelbia paskutinę 
Lietuvių Enciklopedijos Talką 
nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d. Talkos metu 
naujai L. E. užsisakiusieji gaus 
dovanų knygomis.

Užsisakę L. E. nuo 1958 m. 
gruodžio 15 d. iki 1959 m. va
sario 15 d. gaus pilną V. Krėvės 
Raštų rinkinį (6 t.). Ir visi tie, 
kurie užsisakys nuo 1959 m. va
sario 15 d. iki 1959 m. balandžio 
15 d., gaus Lietuvos Žemėlapį 
ir Jono Balio Lietuvių Dainos 
Amerikoje.

Išėjusius L. E. 15 tomų nau
jieji prenumeratoriai gaus išsi- 
mokėjimui jų pageidautomis są
lygomis, o už naujai išeinančius' 
tomus, kurių bus dar 12-13 t., 
moka už kiekvieną išeinantį to
mą. Vieno tomo kaina JAV- 
$7.75, visur kitur — $8.00.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
•reikalas, bet visų lietuvių sutelk
tinių pastangų vaisius, nors, de
ja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už sa
vo kultūrą ir lietuviškumo išlar- 
kymą, šiandien tapęs ir besąly
ginės laisvinimo kovos dalimi, 
šiandien jau jokia paslaptis, kad 
pradėjus leisti išsibarsčiusrems 
pasaulyje lietuviams L. E., Mas
kva susirūpino, ją puolė ir iško
neveikė, o norėdama nuraminti 
okupuotą Lietuvą suteikė jai tei
sę išsileisti susovietintą enciklo
pediją lietuviškai. Tą pažadą da
vė vien tik lietuviams, bet, 
kaip įprasta, pažadas liko pa
žadu ir Lietuvoje turėjusi pasi
rodyti sovietiška enciklopedija 
jau numarinta Maskvos okupa
cinėje cenzūroje, šis Maskvos 
rūpestis ir nuolatinis L. E. puo
limas rodo, kokį milžiniškai lie
tuvišką darbą šiandien mes iš
eiviai atliekame. Ir tikrai, mes 
ja galime didžiuotis, nes tik vie- 

, ni lietuviai, išsiblaškę po visą 

garbą ir meilę visų, kas jį 
buvo sutikęs. Gruodžio 16- 
tai buvo jau pasiruošta iš
kilmingai paminėti jo 70 
metu sukaktį, pagerbiant 
nenuilstamą jo pasišventi
mą savo artimui. Bet mir
tis kelias dienas paskubėjo 
ir jam neteko sulaukti šio 
pagerbimo. Iš visų Lietuvos 
kampelių suvažiavo drau
gai ir pažįstami palydėti jo 
į amžinybę.

Laidotuvės buvo nepa
prastai gausios ir įspūdin
gos. Visi skubėjo atiduoti 
iam pagarbą ir meilę už tą 
didelę jc meilę kitiems. Vi
si nuoširdžiai liūdėjo, jo ne
tekę. nes visiems jis buvo 
reikalingas kaip draugas ir 
kaip gydytojas.

Tebūna jam, atidavusiam 
visa savo gyvenimą kitiems, 
lengva Tėvynės žemė.

Dr. J. Abraitis

laisvą pasaulį, leidžia bendrąjį 
enciklopediją su gausia lituanis
tika. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą dau
giau kaip įpusėjome, tikime ir 
iki galo ištesėti.

Mielas Lietuvi, mes kviečiame 
Tave Įsijungti į L. E. prenume
ratorių eiles ir tuo pačiu būti 
mūsų pradėtojo darbo dalinin
ku. L. E. leidžiame visi sutelkti
nėmis pastangomis, ją leidžia
me visi bendra talka. Todėl ir 
ją baigus, visas mūsų pasidi
džiavimas ir būsimų kartų įver
tinimas priklausys visiems: lei
dėjams, redaktoriams, talkinin
kams ir prenumeratoriams.

Laukiame atsiliepiant.

Lietuvių Enciklopedija
265 C Street
Sq. Boston 27, Mass,

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., ketvirtai!., 

penktad.
Tnc susitarus trečiadieniais.

•Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2-4 p. p. ir 5-7 p. p«
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