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BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS
IR MŪSŲ RŪPESČIAI
Žinia, kad naujasis po
piežius rengiasi šaukti vi
suotinį Bažnyčios susirinki
mą, susilaukė didelio susi
domėjimo. visam pasauly.
„Draugas” vasario 9 die
ną kiek plačiau svarsto su
sirinkimo paskirtį — krikš
čioniškųjų Bažnyčių susi
jungimą. Ir atskleidžia, kad
su protestantais susijungi
mo beveik netenka tikėtis,
kadangi „katalikus nuo pro
testantų skiria daugelis pa
grindinių tiesų, kurių kata
likų Bažnyčiia negali atsi
žadėti, nes reikėtų atsiža
dėti kai kurių paties Kris
taus mokslo nuostatų” (va
dinasi, protestantai kažin ar
be krikščionys?). O su Ry
tų Bažnyčia (t. y., su sta
čiatikiais, kitaip vadina
mais ortodoksais ar pravo
slavais) susitarti nesą taip
šūnku. Todėl, atrodo, į nu
matomąjį suvažiavimą di
džiausia viltis ir dedama ta,
kad jame gali būti pasiekta
Vakarų (Romos) ir Rytų
(Bizantijos — Maskvos)
Bažnyčių sugrįžimo vieny
bėm
Kalbamojo straipsnio au
torius, būdamas tikras, kad
jokiu atveju „tikėjimas ne
bus pakeistas” (reiškia, Ro
mos katalikų tikėjimas),
mano, jog reikia džiaugtis

V. RASTENIS

dėl sumanyto bandymo, žiū
rint į dalyką grynai religi
niu požiūriu, galbūt taip.
Bet mums, kaip lietuviams,
tas sumanymas kelia kai
kurių kitų labai rimtų susi
rūpinimų.
Neskaitant nežymaus sta
čiatikių skaičiaus Vakaruo
se (daugiausia tai senesni
ar naujesni emigrantai),
daugumas jų gyvena Sovie
tijos valdomuose plotuose.
Yra jų Balkanuose bei Ar
timuose Rytuose, bet ir tų
daugelis priklauso Maskvos
patriarcho. Taigi praktikoje
visas reikalas liečia stačia
tikių Bažnyčią, kurios be
veik visi tikintieji ir vado
vai, su pačiu patriarchu,
yra sovietinės valdžios ga
lioje.
Tos Bažnyčios vadovai
yra tam tikrame koegzistenciniame santykyje su sovie
tine valdžia. Santykis ma
žiau ar daugiau panašus,
kaip ir Rusijos carų laikais,
ar gal skiriasi tik tuo, kad
dabar tos Bažnyčios vado
vybė nuo sovietinės valdžios
daugiau priklauso, negu ca
ro laikais. Tada buvo abi
pusis simbiozas, dabar —
paklusnumas valdžiai iš bai
mės.

RUSU KOMUNISTŲ PARTIJA
SUBURŽUAZĖJO
Paskutiniajame komunis
tų kongrese Maskvoje iš vi
sų pranešimų įdomiausias
buvo mandatų komisijos ra
portas, nes jis rodė, kad ru
sų komunistų partija sens
ta, ir kad darbininkai ir
valstiečiai joj sudaro ma
žumą.
Iš raporto matyti, kad
78 G' atstovų, dalyvavusių
kongrese, buvo vyresni ne
gu 41 metai amžiaus, 30%
vyresni 50 metų ir tik 12%
jaunesni 35 metų. Toliau ra
porte sakoma, kad atitoli
nimas centre ir provincijoje nuo partijos vadovybės
jaunųjų komunistų ir pa
keitimas senesniais nekelia
jaunųjų domėjimosi parti

ja.
Iš 1,269 atstovų, turinčių
pilnas teises, ir 106 stebėto.jų — 845 buvo baigę aukš
tąjį mokslą ir tik 155 vidu
rinįjį. Bendrai kosgrese in
telektualai atstovavo 73%.
Darbininkų ir valstiečių
kongrese buvo tik 395, tokiu
būdu komunistų partija nu
stojo buvusi darbininkų ir
valstiečių partija.
Čiurajevas į šį nenorma
lumą jau atkreipė dėmesį
XX kongrese, prieš trejetą
metų, bet nežiūrint, kad į
partiją įstojo 1,200,000 nau
jų narių, darbininkai ir koL
chozininkai nevado v a u j a
partijai.

Anais laikais stačiatikii
Bažnyčios santykis su carų
valdžia, be abejo, buvo vie
na iš didžiųjų praktinių-politinių kliūčių atstatyti su
irusiai vienybei su Roma.
Ar dabartinė padėtis ma
žesnė kliūtis?
Turint galvoje komunis
tų ypatingą priešiškumą re
ligijai ir ypač popiežiams,
atrodo tikra, kad dabar kliū
tis yra nesulyginamai di
desnė. Jei anuomet niekaip
nesisekė susivienyti, tai da
bar pasisekimo tikimybė
daug mažesnė. Reikalas
greičiau atrodo tiesiog be
viltiškas. Taigi, yra pagrin
do teigti, kad ir visas tas
visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas planuojamas be
viltiškam tikslui.
Sakytum, kad tai yra po
piežiaus ir jo patarėjų gal
vosūkis ir valia: ką jie no
ri, tą planuoja, ir gal nėra
ko iš šalies ta liga sirgti...
Tačiau tas liečia ir visus
mus, kuriems rūpi laisvaja
me pasaulyje vyraujančios
nuotaikos Sovietijos atžvil
giu.
Planuojamasis visuotinis
susirinkimas įvyks gal tik
poi poros ar daugiau metų.
Bet jeigu yra užsimojimas
bandyti kaip nors susitarti
su Sovietijos galioj esan
čiais ir su jos valdžia koope
ruojančiais stačiatikių Baž
nyčios vadovais, tai jau da
bar neišvengiamai turi būti
bandoma sudaryti tam pa
lanki atmosfera. Ta atmos
fera neišvengiamai turi bū
ti tuo pačiu metu atitinka
mai palanki ar bent priim
tina ir sovietinei valdžiai...

Štai kur yra susirūpinimo
priežastis mums. Kyla tam
sokas debesis. Net ne pats
kyla, o tyčia, dirbtinai su
keliamas. Mūsų isitikinimu,
iš to debesio nebus laukia
mo lietaus. Bet jau dabar
iis pradeda užstoti saulę__
Jau dabar Vatikane turi
prasidėti (ar gal jau ir pra
sidėjo ?> Maskvos valdžios
^eprzin'mo, užglostymo po
litika, ieigu rimtai mano
ma bandyti pasiekti tūks
tantmetės schizmos sulopymQ0

Sovietai išvien
su vakarais?
Prancūzijos kariuomenės
štabo viršininkas gen. Ely
kariniame žurnale „Revue
de defense nationale” iške
lia įdomią hipotezę: esąs
galimas dalykas, jog už ke
lių metų Sovietų Sąjunga
prisijungs prie vakarų blo
ko.
Jei nebus karo, — sako
ma straipsnyje, — už dvi
dešimt metų bus 800 milijo
nai kinų su stipria pramo
ne, ir rusams teks rimtai
susirūpinti. Jiems su savo
150 milijonais gyventojų

Danguolė ir Eugenijus Bartkai sutuoktuvių vaišėse, Los Angeles. Daugiau nuo
traukų žiūrėk 8 psl.
Nuotrauka D o r o t h y G r e e n e .

'Elektroniniai šnipai’ seka
Sovietus diena, ir naktį...
Nuo Baltijos iki Juodosios jūros veikia radijo stočių

tinklas, kuris registruoja visus sovietų pranešimus
Amerikiečių transpo r t o
lėktuvo C-130 su 17 žmonių
įgula pašovimas Armėnijo
je ir neseniai paskelbti duo
menys apie to lėktuvo pašovimą atidengia kai kurias
Rytų-Vakarų slaptojo ka
ro detales. Washingtonas il
gai svarstė, ar atidengti tą
paslaptį.
Tiesa, ne pirmą kartą
apie tai kalbama, bet pirmą
kartą pripažįstama, kad ši
tuo elektronišku būdu yra
sekama Sovietų Sąjunga.
Pirmą kartą apie šį šni
pinėjimo būdą viešai buvo
paskelbta prieš metus laiko
Anglijoje. Du Oxfordo stu
dentai, kurie atliko karinę
tarnybą laivyne, universite
to laikraštyje „Isis” parašė
straipsnį apie savo tarnybą
laivyne ir jame papasakojo,
kad nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros ir net iki 'Irako ir
toliau, veikia radijo stočių
tinklas, registruojąs į mag
netofono juostas visus radi
jo pranešimus ir pasikalbė
jimus, vykstančius Sovietų
Sąjungoje tarp laivų, lėktu
vų, tankų, kariuomenės įgu
lu etc.

kils pavojus iš rytų. Kad
galėtu atsilaikyti prieš tą
pavojų, rusai turės arba už
valdyti Vakarus arba įsi
jungti į vakarų bloką. Pa
skutinysis sprendimas atro
do lengvesnis.
Jei sovietų diktatorius
nekvailas, jis turės ieškoti
tokio sprendimo. Tai jis pa
sieks po eilės puolimų ir
atsitraukimų, kol galutinai
įsijungs į vakarų bloką.
„Bet kad šitas persigrupavimas
neužslopintų krikš
KAIRĖJE. Prie Vilties
čioniškos
civilizacijos”, rašo
Draugijos namų, iš Supe
Ely,
„reikia
bet kokia kaina
rior gatvės, prikalama Dir
stipriai
atmušti
kiekvieną
vos iškaba. Namų ir Dirvos
priešininko
puolimą,
nes
ofsetinės spaustuvės atida;
kiekvienas
laimėjimas
ko
rymas įvyks kovo mėn. 14
munistus
paskatina
iš
naujo
d. Apie tai plačiau skaityk
pulti ir priduoda jiems jau
2 psl.
natvės energijos”.

Kartais, — rašė tiedu
studentai, — kad išprovo
kavus sovietų plepėjimą,
mūsų lėktuvai „paklysdavo”
jų teritorijoje ir tada visam
pasieny prasidėdavo smar
kūs pašnekesiai tarp kariuo
menės dalių, aviacijos ba
zių etc.
Už atskleidimą kariškų
paslapčių abu studentai bu
vo nubausti.
Antrą kartą apie šią se
kimo sistemą buvo išgirsta
po perversmo Irake iš vieno
nediskretiško kongresmano
lūpų, nemėgusio valstybės
sekretoriaus brolio Allan
Dulles ir padariusio jam
priekaištą, kad dėl jo vado
vaujamos ČIA (Amerikos
žvalgybos) įstaigos tarnau
tojų neapdairumo, į priešo
rankas pateko kai kurie
įrengimai, turį labai svar
bios karinės reikšmės. Bet
ši indiskrecija buvo greit
užslopinta, ir joks patiksli
nimas apie tuos įrengimus

nebuvo duotas. Tačiau šian
dien nėra abejon'ės, kad tai
buvo greičiausiai radijo
klausymo stotys.
šnipams įsiskverbti į So
vietų Sąjungą, yra sunku,
todėl Amerikos krašto gy
nybos įstaigos, -bendradar
biaudamos su Atlanto pak
to specialiom tarnybom,
kaip rašo prancūzų laikraš
tis Le Figaro, nutarė „žmo
nes šnipus” pakeisti „elek
troniniais šnipais’’, kuriems
vakariečiai geriau pasiruošę
ir tam nesigailima darbo ir
pinigų.
Bagdadą paradus, vienas
iš svarbiausių postų, atro
do, dabar yra Turkijoje ne
toli Van miesto, Sovietų Ar
mėnijos pasieny. Visai gali
mas dalykas, kad numušta
sis lėktuvas buvo skrajo
janti Van stoties antena,
nes pagal pranešimą apie
žuvusius įgulos narius, dau
gumas jų buvę radijo ryšio
specialistai.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
• Šveicarijoje po penkių
dienų derybų tarp Graikijos
ir Turkijos vyriausybių at
stovu buvo pasirašytas su
sitarimas, kuris padės ga
lutinai išspręsti Kipro salos
problemą.
• Jungtinių Tautų socia
linis biuras skelbia, kad
2,000 metų žemėje bus 6 bi
lijonai gyventojų. Per pa
skutiniuosius dvejus metus
gyventojų padaugėjo 90 mi
lijonų.
• Senatorius demokratas
Mansfield siūlo sudaryti
Jungtinių Tautų policiją,
kuri pakeistų Berlyne so
vietų ir vakariečių kariuo
menes, prižiūrėtų, kad būtų
pildomi susitarimai, ir ga
rantuotų laisvą priėjimą tol,
kol Berlynas vėl taps suvie
nytos Vokietijos sostine.
Vakarų Berlyno burmistras

šiam pasiūlymui priešingas.
• Tarp Irano ir Sovietų
Sąjungos nutrūko derybos,
nes Tranui buvo nepriimtini
sovietų pasiūlymai, ir rusų
delegacija išskrido į Mask
vą. Sovietai darė spaudimą,
kad Iranas išstotų iš Bag
dado pakto.
• Čekoslovakijoje įveda
mas moksleiviams darbas
ūkiuose ir fabrikuose, po 8
mokslo metų. Iki šiol dirbti
buvo verčiami tik vyresnio
jo amžiaus mokiniai. Už
darbą moksleiviai atlygini
mo negaus.
• Trake iš vyriausybės nu
šalinti 6 ministeriai Nasse
rio šalininkai. Kairo spauda
šį įvykį komentuoja, kad
Irakas vis labiau susiriša su
Sovietų Sąjunga ir atitols
ta nuo arabų unijos.
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Ir taip būna...
Viena finansų kompanija
Jackton mieste pasiuntė
skolininkui pranešimą, jog
šis pavėlavęs sumokėti
$10.81. Pranešimas buvo la
bai panašus į čekį, todėl pi
lietis nunešęs į krautuvę ir
jį iškeitė, ši atidavė kiau
šiniu pristatytojui, kuris
nunešė į banką, čia ir bai
gėsi pranešimo kelionė. Re
zultate — pilietis areštuo
tas už bandymą nelegaliai
gauti pinigų.
*
Gastonia, N. C. miesto
kalėjime buvo laikoma pen
kiolikmetė mergaitė. Du
jauni prižiūrėtojai, nunešę
maistą, pabučiavo kalinę ir
už tai ‘jiems buvo iškelta
byla. Teisėjo sprendimas:
Nėra jokio nusikaltimo bu
čiuoti gražią mergaitę, nors
ši būtų ir kalėjime.
*
Floridoje kalėjiimo sar
gas rado tuščią celę ir raš
telį : „Labai gaila, jog man
tenka išvykti, bet aš tikrai
prižadu sugrįžti po trijų sa
vaičių. šiuo metu aš vykstu
pasiieškoti pinigų užstatui.”
Kalinys buvo areštuotas už
įsilaužimus.
*

LAIŠKAI
Skaitytojas V. Zdanys, iš
Hartford, rašo:
Jūsų pradėtą siuntinėti
laikraštį gaunu. Ir atsiliep
damas Į paskutinį Jūsų man
siųstą laišką, prašau mane
įrašyti Dirvos prenumera
torių sąrašan.
Nors jau devyneri metai
skaitau Draugą, bet skai
tau (nes įvertinu), kad Dir
va turėtų taip pat lankyti
veik kiekvieną lietuvį.

Į Vilties namų ir Dirvos Savukinas R.,
Newburyport ........ 1-00
ofsetinės spaustuvės atida
rymą savo įnašais vėl įsi Švarcas P. Dr.,
Mascoutah.............. 10.00
jungė:
Mačius A., Bellwood .. 2.00
Čėsna J., Omaha ....... $1.00 Tvarkūnas B., Phila. 10.00
Jasiukonis P.,
Kalvaitis S., E. Chicago 1.00
New Haven ........... 10.00 Kozica B., Downey .... 5.00
Wallis A., Cleveland 1.00 Bubelis J., Toronto —.10.00
Grigaitis A., Brooklyn 2.00 Sigel M., Rome........... l'.OO
Stacina A., South Bend 2.00 Martinėnas K., Clev. 3.00
Douvan S. C., Clev. 10.00
*
Juknevičius J., Chicago 1.00
Sūmakariš
A.,
Clev.
10.00
Skaitytojas
J. Č. iš Chi
Skautai įsigijo Žilinskas K.,
cagos. rašo:
Waterbury ............. 5.00
Dirvoj man patinka atsi
naujus laivus
Redaktoriai: Vyt. Gedgaudas ir J. P. Palukaitis.
CJarmus A., Cleveland 3.00
minimai ir II Didž. karo,
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
• Lietuvių jūrų sk. viene Mikuckis J., Baltimore 2.00
Axel Munthe rašiniai pras
P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Woodhaven), R. Mieželis
tai pernai praturtėjo: Cle Mozūras Br., Montreal 2.00
ti, nuobodūs ir aš jų ne
(Chicago), J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir
velando jūrų skautai įsigi Montvila J., Cleveland 1.00
skaitau, nors jie būtų ir
St. Santvaras (So. Boston).
premijuoti.
jo antrąją National klasės Karpiai O. ir K., Clev 10.00
1.00
Dirvoj trūksta aktualijų
jolę; Detroito jūrų skautai Gražulis B., Flint
iš mūsų gyvenimo ir atitai
įsigijo Lightning klasės jo Ivanauskas Br.,
McHenry ............... 2.00
symo kitų klaidingų teigi
lę; Los Angeles jūrų skau
mų. Pik. Žilys gerai aprašė
Rožanskas K., Chicago 1.00
tai įsigijO'Ping'viną.
.šgamos Plečkaičio „nuopel
Mūsų jūrų skautai pernai Kavaliauskas P.,
nus
”. Įdomu būtų ir dau
Melrose
Park
3.00
nepamirš
o
ir
savo
brolių
nas
torontietis,
atsiuntęs
Toks jau lietuviu papro
X.
X.,
Chicago
...........
2.00
giau
panašių straipsnių ma
Vokietijoje.
Materiališ
k
a
i
tys — kada ką geresnio su $5.00.
Trinka
St.,
Champaign
2.00
tyti.
Argi jau niekas nepa
parėmė
jūrų
skautus
Vokie

Iki atidarymo iškilmių
organizuoji, pastatai ar įsi
rašo?
Gal Dirva nespaus
česonis
A.,
Baltimore
2.00
tijoje
ir
įgalino
juos
lanky

gyju tada nori ir su arti likęs vienas mėnuo. Mes jau
Rėklaitis
A.,
Chicago
10.00
dina.
ti
buriuotojų
kursus:
Chi

maisiais pasidžiaugti, apro dabar kviečiame, ypač į
Būtų jau laikas, kad kas
banketą, bilietus užsisakyti cagos Baltijos Jūros tuntas Stokes G., Baltimore .. 1.00
dyti, pasivaišinti.
nors
iš karių atitaisytų ir
—
$40.
Chicagos
Kpt.
M.
Už atsiųstą paramą šir
Vilties Draugija ir Dirva, iš anksto. Clevelandiečiai
Toledo mieste vienas jau J. Augustaičio (Naujieno
Kukučio
laivas
—
$10
J
ir
dingai dėkojame. Taip pat nuolis paskelbė laikraštyje, se) paskalas apie kariuome
kaip jau Jūs žinote, visų juos gali pasiimti asmeniš
skaitytojų didele parama, kai, toliau gyvenantieji tai per Brolijos Jūrų Skautų tikimės, kad ir kiti Dirvos jog parduodąs kino aparatą nę ir vyriausybę. Jis gi niepraėjusiais ir šiais metais gali padaryti laiškais, pra Skyrių pasiųsta $10. Viso skaitytojai įsijungs į rėmė už 450 dolerių. Į skelbimą ko nenusimano ir perdaug
jų eiles ir tuo pačiu, kad ir
atliko nemažus darbus. nešdami Dirvai, kad į iškil sutelkta $60.
• Vas. 1 d. Chicagoje at toliau gyvendami, dalyvaus atsiliepė miesto policija ir jau išsismagino.
Kiekvienas, kuris į dabarti mes atvyks ir bankete daly
areštavo jaunuolį, nes apa
nę Dirvos redakciją ir spau vaus. Tokie pranešimai švęsta Baltijos Jūros tun Vilties namų ir Dirvos ratas buvo pavogtas iš vie
$
stuvę atsilanko, apžiūri pa mums labai palengvins vi to 4 m. ir Juodkrantės 1 spaustuvės atidaryme.
nos miesto mokyklos.
metu
sukaktys,
šventėje
Skaitytojas P. Gustas, iš
darytus įrengimus ir maši sus pasiruošimo darbus.
Mes tikime, kad kovo 14 pasitraukianti iš pareigų
Los Angeles, rašo:
nas. pasako: „Vykdyto va
Skaitau laiškų skyrių ir
jaus daviniai labai aiškiai d. su daugeliu Dirvos bičiu J u o d k r antės tuntininkė deja, nesame (bent tuo tar
matau, kad Jumis daug kas
matomi’’. Jie matomi įgytu liu susitiksime atidarymo sktn F. Kurgonienė perda pu) Įgalioti skelbti. Lygiai PAINIAVA
giria už pagerėjusią Dirvą.
turtu ir naujoviškai per iškilmėse ir drauge pasi vė jas naujai Seserijos VS negalime atskleisti ir anke
„Naujienų” redaktor i u s Aš negalėčiau dar sakyti,
džiaugsime bendrais laimė paskirta jai tu n t i n i n k e i tose pateiktų minčių auto
tvarkytu laikraščiu.
pšktn. Aid. Gasnerienei.
Vilties Draugijos valdy jimais.
rių. Norėdami tai padaryti, apžvalgoj skelbia, kad Ta kad ji daug pagerėjo. Ir štai
ba jau prieš kelius mėnesius
turėtume gauti ne tik ALT rybos V". K. nariams (išsky dėl ko. Sutrumpėjo straips
yra padariusi nutarimą, kad
S-gos
centro valdybos, bet rus Bartkų) pasidarę aišku, niai, veik nėra kas skaityti,
Iš
korespondencinio
seimo
(3)
naujai įgytų namų ir Dir
ir kiekvieno korespondenci- jog „Amerikos piliečiams o juos nabagus apkarpė at
vos ofsetinės spaustuvės
nio seimo dalyvio sutikimą. derėtų geriau kreiptis į Wa- siradusios fotografijos. Vie
atidarymas įvyktų kovo
Taigi, nors ir nežinodami shingtone esančią Vatikano nas prietelius, anksčiau ra
AUKA NE MOKESTIS!
mėn. 14 d. Tuo laiku jis ir
kas pasakė, vistik išgirsime nunciatūrą, o ne į Vatikano šė, kad jis skaitė Vieny
bę, bet dėl gausybės nuo
įvyks. Įvyks tokia tvarka:
ką pasakė. Bent jau ką bū- valstybės sekretorių”.
tas
auką
žadąs
pasiųsti
kiek
Amerikos Lietuvių Tau
1)
Jeigu
Amerikos
pilie

traukų ją apleido, žinote, ir
dingesnio pasakė.
tinės S-gos anketos pasku vėliau, nes ... ir t.t.
aš
skaičiau Vienybę, bet
čiai
kreipiasi
į
Chruščiovą,
Nuo 12 iki 4 vai. po tinė eilutė skirta pažymėti
J. Lūžys
Auk ojusiųjų pavardžių,
Mikojaną ir kitus sovieti kaip ją prikabinėjo vien
pietų namų ir spaustu sumai aukos, kurią atsaky
nius pareigūnus, ir dėl to „abrozdėliais” ir aš nuo jos
vės apžiūrėjimas. Dirvos mų autorius prideda sąjun
jie ne tik pilietybės nenu ”atsikaibinau”, nes neliko
redakcijos ir spaustuvės gos veiklai suaktyvinti.
stoja, bet juos net siūlo pre ko skaityti. Aš manau, pa
atstovai atsilankiusiems
Iki maždaug vasario vi
zidentais rinkti, tai kodėl gi veikslus palikite Lietuvių
duos paaiškinimus ir su durio grįžusių anketų aukos
Amerikos piliečiams nede Dienoms, tai jų užsiėmimas.
pažindins su darbu.
priedai svyruoja nuo 1 iki
ra kreiptis į Vatikano vals Jeigu ir dėti, tai tik reikš
2 vai. įvyks atidary 100 dolerių. Jeigu tokių
tybės sekretorių ?
mingas, arba paskutini mė
mo. iškilmės Dirvos re šimtadolerinių rėmėjų bū
2) Jeigu jau į paties po nesio numerį padaryti ilius
dakcijoje.
tų daugiau, centro kasa
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piežiaus sekretorių kreiptis truotą.
6:30 vai. vakare, Čiur tuojau prisipildytų. Bet jų,
nedera, tai kodėl tarybininLabai neįdomūs tie „svar
lionio ansamblio namuo bent ligšiol, teatsirado tik
Mes kviečiame visus į talką sudaryti tvirčiau
kams dera kreiptis į popie stymai” L. Jaunius ir ži
se, atidarymo banketas. vienas. Kiti pasitenkina
sias sąlygas laikraštį gerinti. Ir ne tik gerinti, bet
žiaus pasiuntinio sekreto lius Labai sunku skaityti
Į banketą įėjimas vie kuklesnėmis sumomis, o
ir dažniau leisti.
rių ?
ir labai nepatrauklūs straip
nam asmeniui $10.00, treti visai nieko neprideda.
Prie šio kvietimo yra dvi atkarpos. PeržiūrėIš New Yorko girdėjau, sniai Girdėjau, daug kas
gi dviems asmenims
Tokių, kurie savo pagei
kit jas ir užpildykit. Juk tikrai turite artimųjų ir
kad Tarybos sekretoriaus porina, kad tik greičiau jie
$15.00. Banketo metu davimus paremia auka, yra
pažįstamų, kurie dar Dirvos neskaito. Tik neatidėišaiškinimai supainiojo net pasibaigtų ...
įvyks ir rėmėjams skir maždaug 2 3, likęs trečda
liokit rytdienai. Tegul ir juos Dirva lanko. Gavę
*
tokį gerą Amerikos pilietį,
tų vertingų dovanų skir lis tą paskutinę anketos ei
Dirvą jie įsitikins, kad geresnio lietuviško laikraš
kaip pats Balfo pirminin
Skaitytojas P. Turūta, iš
stymas.
lutę arba visai ignoruoja
čio nėra.
kas kan. dr. J. Končius. Grand Rapids, rašo :
Pranešdami šią atidary arba joje šį tą įrašo.
Esą, tas, pamatęs, kad ta„Labai malonu paimti i
Bet ir neaukojusiems nie
mo tvarką, mes kviečiame
rybininkams galima eiti rankas naujai pertvarkytą,
visus Dirvas bičiulius tą ko negalima prikišti, nes juk
vienon svetimon pasiunti- išviršiniai ir turinio atžvil
Prašau Dirvą 1959 metams siųsti.
dieną skirti Dirvai. Mes auka nėra mokestis. Kas
nybėn ir ten kalbėtis su sve giais. naująją Dirvą. Linkiu
laukiame svečių ne tik iš nori ir gali — aukoja. Kas
timos valstybės pareigūnu, Dirvai ir toliau tobulėjant
Pavardė, vardas ...................................................................
Clevelando, bet ir iš toli šiuo metu negali arba dėl
jis ėmęs ir nulindęs kiton užkariauti prideramą vietą
mesnių vietų, kaip New kurių nors priežasčių neno
svetimon pasiuntinybėn — visuomenėje ir pagausėti
Adresas ..................................................................................
sovietinėn! Ten norėjęs Mi skaitytojais.
York, Chicago, Detroit. Jau ri — jo reikalas. Kas žino,
dabar žinoma, kad atidary gal Jonas kaip tik tuo me
kojaną paprašyti palengvi
Nors ir neturėdamas pa
mo iškilmėse dalyvaus pats tu pasiuntė atliekamą pen
nimu. Amerikos lietuviams stovai'-. darbo, siunčiu kuk
giminių Lietuvoj šelpimo lią 3 dol. paramą Jūsų re
Vilties Draugijos pirminin kinę Vilčiai, o Petras gal
Dirvą užsakė .........................................................................
kas J. Bačiūnas su ponia, N e p riklausomybės Fondą
reikalu, ar panašiai. Miko- daguojamo laikraščio tobu
janas jo nepriėmęs, bet Sie- lėjimui”.
Tautinės Sąjungos pirmi parėmė. O ekstra aukai tuo
*
rovo-šeliepino agentas lietu
ninkas E. Bartkus su ponia pačiu metu jo biudžete lėšų
(Duoti pilną užsakytojo adresą)
nebuvo. Gera jau tai, kad
vių reikalams Amerikoje
ir kiti.
Sk^itvtoja.s Adomas Ra
sekti Laurynas Kapočius dzevičius, iš Amsterdam,
Jau Dirvoje vieno mūsų jie aktyviai dalyvauja vad.
Drauge siunčiu $................. mokestį.
priėmęs ir ”labai maloniai rašo:
bičiulio buvo keltas suma- korespondenciniame seime,
kalbėjęs”. .. (Tam nebloga
symas, kad jei kas negali, o nenumeta anketos į šiukš
„Siunčiu mažą auką. Man
proga raportui parašyti!). labai patinka naujai per
ypač iš toliau, dalyvauti ati lių dėžę, kaip ne vienas mū
Kas išalkins:
darymo iškilmėse, gali vis- sų brolių bene bus jau pa
tvarkyta Dirva”.
1) Skirtumą tarp kardi
vien prisijungti prie atida daręs. Pareigingesni nepa
nolo Tardinio ir Mikojano?
rymo iškilmių. Ir tai labai sitenkina šabloniškais atsa
Rekomenduoju Dirvą siųsti
2) Skirtumą tarp Vati
nesunku padaryti, atsime kymais. Jie paberia origina
mano geram pažįstamam:
kano ir Maskvos pasiunti kokiomis nors „svetimomis”
nant, kad kiekvienam Dir lių sumanymų. Apie juos iš
pasiuntinybėmis!
nybių ?
vos skaitytojui mes esame girsime vėliau.
O jei sekčiau Končiaus
3) Skirtumą tarp „sveti
išsiuntinėję specialius kvie
Prie anketų aukų nepripavyzdžiu,
tai prie kurio
mų valstybių reikalų”, ku
timus, kviesdami įsijungti dedantieji turi ir motyvų.
nors
viešbučio
durų nesiriais Amerikos piliečiams
i atidarymo rėmėjus. O to Vienas rašąs, jog tuo tarpu
klausdamas
būčiau
pripuo
dera rūpintis, ir kuriais ne
kių lėmėjų sąrašus mes jau
nieko negalįs skirti, nes ne
(Duoti pilną adresą)
lęs
prie
Mikojano,
pabučia

dera?
skelbiame Dirvoje. Bet dar seniai- atvykęs iš Australi
vęs
ranką
ir
paprašęs
leisti
prieš laiškų išsiuntinėjimą
jos. Kitas siūląs aukas
Jeigu sekčiau Grigaičio nusiųsti pusbroliui Lietuvon
keletas mūsų gerų bičiulių
rinkti per skyrių valdybas
•••»»••*«•»«••»lt••••••••t• •••••••III t••«••••«•»••••«•••
teoriją,
tai nebedrįsčiau lan siuntinį be muito.
atsiminė atidarymo iškil ir jas įteikti dešimtmečio
Ar mes jau tik Amerikos
kytis
ir
Lietuvos (svetimos
mes. Jie buvo: V. Kasniūseime. Trečias sakąs, kad
valstybės!)
nepriklausomy

piliečiai,
ar vis dėlto dar ir
nas su $5.00 auka, J. Lie stambesnias aukas atliekąs
Rekomenduotojo adresas
bės
minėjimuose,
o
ką
jau
lietuviai?
tuvninkas su $30.00, inž. Z.
darbais, o. ne pinigais, nes
Neprityręs pilietis
ir bekalbėti apie rūpinimąsi
Rekašius su $10.00 ir viejų nedaug teturįs. Ketvir-

į atidarymo

Gavome 123 naujus
skaitytojus

DIRVA
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NELIETUVIŠKŲ PAVARDŽIŲ
RAŠYMO VARGAI
Skaitau andai "Dirvos”
atkarpoj "Portretą” ir pa
čioj pradžioj užtinku pavar
dę — Malvoisinas. Iš kur
čia, manau sau, prancūziš
koj novelėj rusiško kvapo
pavardė ? Skamba kaip koks
Nikitinas ar aprusintas to
torius Samoilinas ...
Bet čia pat sumetu, kad
juk tai prancūzas Malvoisin,
ir kad prancūzas tą žodį
skaito taip, kaip mes skaitytumėm Malvuazėn, tik tą
n sustumdamas į nosį. Ir
kad prancūzui tokia pavar
dė reiškia tai, ką mums
reikštų Piktkaimynis, at
seit, blogas kaimynas. Au
torius, be abejo, sąmonin
gai parinko tokią pavardę
savo apsakymo centriniam
asmeniui ,nes tas dailinin
kas, apie kurį buvo rašoma,
iš tiesų buvo nekoks kai
mynas. Bet lietuviškam ver
time to autoriaus pokšto
prancūziškai nesupra n t ą s
skaitytojas negalėjo paste
bėti be specialaus paaiški
nimo. Nieko čia nepadėtų
vienoks ar kitoks tos pavar
dės rašymas: Malvoisin,
Malvoisinas, Malvoisin’as ar
net Malvuazėnas, pastarasis
neišvengiamai skait omas
kaip Juozėnas . ..
Dabar štai skaitau p. V.
Lozoraitienės priekaištą p.
B. Railai, kam jis rašo "dai
lininkas Gauginas”. Iš p.
Lozoraitienės laiško ("Dir
vos” 8 nr.) atrodo, kad ge
riau būtų rašyti, kaip pran
cūzai tą pavardę rašo, bū
tent Gaugin, arba bent Gaugin’as.
Manęs, tačiau, neįtikina
anekdotas apie tą "štukorių” studentą, kuris, esą,
rengdamas tezę apie tą pa
tį dailininką, jo pavardę
skaitydavęs lietuviškai, at
seit, Gauginas, panašiai
kaip Baubinas, ir jo kolegos
prancūzai negalėję suprasti,
apie ką jis kalba. Negi jis
ištiesų Prancūzijoj (tarp
prancūzų kolegų) rašyda
mas tezę apie prancūzų dai
lininką tiek nemokėjo pran
cūziškai, kad nesugebėjo
net pavardės paskaityti ?!
Jei taip, tai jam negalėjo
pagelbėti joks rašymas. Bė

da čia yra ta, kad originallne rašyba parašytą pavar
dę reikia žinoti kaip ji ta
riama, ir rašmenys čia ne
gali padėti. Ar rašysi Gau
gin, ar Gauginas, ar Gaugin’as, Gogenis, Gougėnas
— vistiek negirdėjusiam ne
bus aišku, kaip reikia tarti,
kadangi, jei prancūzų au
maždaug ir atitinka mūsiš
kę o, tai jų galūnei in pa
vaizduoti mes savo abėcėlėj
ženklų neturim.
Tobulo svetimų pavar
džių rašymo problemos
sprendimo nėra ir, turbūt,
nebus. Pasižiūrėkim, kaip
visas pasaulis vargsta su
Chruščiovo pavardės rašy
mu ir tarimu .. . Mums, lie
tuviams, šis atvejis bene
lengviausiai pasiduoda, nors
ir tai vietoj šešių rusiškų
raidžių mums reikia net de
vynių, neskaitant galūnės.
Bet kai kurie dalykai šioj
srity yra visiškai aiškūs.
Visų pirma, mūsų kalba ne
leidžia atsisakyti nuo pavar
džių linksniavimo, todėl
mums neišvengiamai reikia
prilipdyti galūnes, net ir
vardininko linksnyje. Išim
tis čia galioja tik tokioms
nelietuviškoms pavardėms,
kurioms nėra kaip galūnę
prilipdyti. Tokiais atvejais,
kur įmanoma, tenka steng
tis prie pavardžių pridėti
kokius nors linksniuojamus
epitetus, pavyzdžiui: "Mi
nistrui Pinay (Pine) filo
sofas Rousseau (Ruso) la
bai svarbus, bet ponui Malroux (Malrū) tokio Rous
seau teorijos visai nerū
pi". . . Tačiau mūsų kalbos
požiūriu barbariška rašyti
"Minia apmėtė Mikojan pu
vėsiais”, paliekant spėlioti,
ar Mikojaną apmėtė, ar ką
kitą Mikojano puvėsiais...

Antra — neįmanoma iš
siversti be pavardžių trans
kripcijos, tai yra saviško
perrašymo. Kaip gi mes ga
lim lietuviškai parašyti
"taip, kaip originaliai rašo
mos” rusų, graikų, žydų,
arabų, armėnų, indų, kinų,
japonų ir kitų nelotynišką
abėcėlę vartojančiųjų pa
vardes? Sakoma, kad reikia
vistiek jas perrašyti parai

— Dar viena stotis, Klemensai, ir būsim vietoje. Jei
gu nori, kad užtarčiau tave, nors dabar pasakyk teisybę.
— Patikėkit pagaliau manim, pone vachmistre ! Taip
ir yra, kaip pasakojau.
Ir kai policininkas su įtarimu i jį pasižiūrėjo, Kle
mensas suplojo delnais per kelius:
— Kiek kartų dar turėsiu sakyti? Aš tikrai namuose
neapsivogiau! Pabėgau iš namų tik todėl, kad jie man
peršventi, ir tėvas pergriežtas. — Jis mostelėjo galva, nublokšdamas ant .akių užkritusius plaukus. — Man bus
greitai aštuoniolika metų. Aštuoniolika! O kiekvieną sek
madienį turėjau mišioms tarnauti, apsivilkęs tokiu juo
kingu angelo rūbu, ir procesijos priekyje nešti kryžių per
visą miestelį! Bendrai tėvas su manim elgėsi, lyg su vai
kigaliu, lankančiu pradžios mokyklą. Ilgiau tikrai nebuvo
įmanoma pakęsti. Ar jums prižiūrėtojas kitaip pasakojo?
— Prižiūrėtojas nematė bylos, lygiai kaip ir aš. Tegavau įsakymą pristatyti tave į namus. Valdžia tik be
reikalo pinigus už tave išmetė.
— Valdžia! Niekeno neprašoma ji manim pasirūpino.
O kad pas kirpėją nueičiau, niekam nesvarbu. Ir kad da
bar važiuoju, nuaugęs karčiais ir apsivilkęs skudurais,
irgi niekam nerūpi. Pasižiūrėkit į mano batus ir švarką!
Kažkokia labdarybės draugija davė. Jeigu jums įdomu,
esu pats geriausias sportininkas miestelyje. O kaip aš
dabar atrodau, su šitais daug perdideliais skudurais? NieJoseph Breitbach gimė 1903 m. Pasikeitus valdžiai Vokietijoj,
1933 m. jis išvyko į Paryžių. Tremtis labai slegiančiai veikė rašy
tojo kūrybinį darbą. Romanas, prie kurio jis dirbo ištisus šešerius
metus, vokiečiams užėmus Prancūziją, buvo gestapo konfiskuotas
su kitais jo rankraščiais ir dingo. Jo pagrindiniai veikalai: "Rau
dona prieš raudona" ir "Panelė Schmidt".

džiui, vartojant atitinkamus
lotyniškuosius (ar lietuviš
kuosius) rašmenis. Bet kaip
gi perrašyti paraidžiui, jei
mes ne visas jų vartojamas
raides turim? Juk net ir to
paties Chruščiovo negalim
paraidžiui perrašyti! O kaip
gi perrašysim tas pavardes,
kurių net raidžių daugumas
nesam matę, ar kurios, kaip
kinų, berods, rašomos skie
menimis ar ištisais žodiniais
ženklais, o ne raidėmis?
Azijos bei Afrikos kilmės
pavardes rašome pamėg
džiodami anglus ar prancū
zus, bet iš kur mes žinome,
ar jie tiksliai perrašo? At
rodo, kad ir jie perrašo
stengdamies perduoti ne
tiek raides, kiek fonetiką,

Juozas Balčiūnas-švaistas,
laimėjęs $,1000.00 premiją
Draugo konkurse už roma
ną "Jo sužadėtinė". Roma
no siužetas paimtas iš Dr.
V. Kudirkos gyvenimo ir
jo veiklos.
Juozas Balčiūnas - švais
tas rašyti pradėjo 1912 m.
Atskiromis knygomis iš
leista: šilkinė suknelė 1927,
Naujan gyveniman 1928,
Meilės vardu 1937, Rašau
sau 1947, Siela lagamine
1948, Paskutinį kartą tavęs
klausiu 1948, Aukso kirvis
1952, Petras širvokas 1952,
Eldorado 1953, Trys žodžiai
1958. 1928-30 m. išvertė
Dostojevskio Nusikaltimą
ir bausmę.

ištarimą. Bet ar teisingai
perduoda? Pavyzdžiui, da
bartinio Kinijos diktato
riaus pavardę angliškai rašo Mao Tse-tung. Mes dau
gelis prasigudrinom rašyti
Maocetungas, o Lietuvoj ko
munistinė spauda rašo Mao
Cze-dunas ir jie ten, turbūt,
geriau žino, kaip ta pavardė
tariama ir koks lietsviškomis raidėmis rašymas ge
riausiai tą tarimą atitinka.
Bet fonetinis perrašymas
turi du trūkumus. Ne tik
reikia gerai žinoti, kaip pa
vardė tariama bet ir gerai
lietuviškai fonetiškai per
rašyta pavardė dažnai ski
riasi nuo tarptautinėj plot
mėj įsigalėjusios rašybos ir
ne visada begalima atspėti,
apie ką kalbama. Pavyz
džiui, žymus prancūzų ko
munistas (jau miręs) Mar
cei Cachin lietuviškai lei
džiamuose komunistų laik
raščiuose rašomas Marselis
Kašėnas ... žinoma, jokio
se enciklopedijose ar infor
macijos šaltiniuose nerasi
Kašėno. Kašėnas ne tik ra
šybos, bet ir tarimo požiū
riu nėra tas pats kaip Ca
chin.
Prieš karą Lietuvoj "Lie
tuvos žinios" buvo pasišo
vusios svetimas pavardes
rašyti- fonetiškai (gal ten
tada dirbusio J. Šimkaus
įtaka?). Kai kiti laikraščiai
skelbė, kad Prancūzijoj mi
nistras pirmininkas yra
Caillaux, "Lietuvos žinio
se” skaitėme, kad tai Kajo
(arčiau būtų buvę Keijo).
Principas iš esmės nesmerktinas. Nes, jeigu ru
sų, kinų, japonų, graikų pa
vardes norom nenorom tu
rim rašyti fonetiškai, tai
kuo geresni prancūzai, ang
lai ir kiti, ypač, kad ir jų
vartojamų rašmenų reikš
mė dažnai ne tokia pati,
kaip mūsų. Bet...
Taigi, tas bet... Mes vis
dėlto daugiausia bendrau
jame su vakariečiais. Ir en
ciklopedijomis daugiau s i a
naudojamės vakariečių, o
ne kinų, japonų (kurių net
nežinom, ar yra . . .) ir net
ne rusų. Skaitome daugiau
vakariečių laikraščius, žur
nalus, knygas. Ir dėl to
mums patiems patogiau,
bei kitiems geriau rodytis,
kai vakariečių pavardes ra
šom taip, kaip jie patys ra
šo. Fonetinė transkripcija,
(ypač, jei fonetiškai klai
dinga, arba jei tarimas mū
sų rašmenimis perduoti ne-

kas nepatikėtų, kad ant turniko galiu užsirangyti, nekal
bant jau ką kita. Manau, ir jums nelabai malonu važiuoti
tokiu klaunu.
— Kaip tik todėl ir užsivilkau uniformą. Ne j uokas
ja tokiam karštyje. Jeigu tu turėtum geresnius rūbus,
aš būčiau civiliškai apsirengęs, ir dabar važiuotume
gražiausiai, be jokio įtarimo iš šalies, neatkreipdami žmo
nių dėmesio.
— Taigi, neatkreipdami dėmesio! — karčiai pratęsė
Klemensas, prisimindamas kaip Mainzo stotyje keleiviai
lydėjo juos žvilgsniais. Aišku, visi manė, kad jis vežamas
į kalėjimą.
— Kad tik greičiau praeitų susitikimas namuose . .-.
su tėvu, — tyliai prašneko Klemensas, žiūrėdamas pro
traukinio langą į nuvingiuojančią upę.
— Viskas praeina, vaike. Nebijok, nieko baisaus ne
atsitiks. Tavo tėvas, kiek suprantu, dievobaimingas žmo
gus. Zakrastijonas, beveik, lyg pusė kunigo. Todėl jis tau
atleis, kaip ir kiekvienas geras krikščionis darytų. Ypač,
kai tu jį taip prigąsdinai. Tokie įvykiai žmones dar labiau
sušvelnina.
— Tik ne mano tėvą!
Policininkas iškratė iš pypkės taboką.
— Atvykome. Pasitempk, Klemensai!
Traukinio stabdžiai pradėjo žviegti. Pasirodė stoties
pastatai. Vachmistras susijuosė diržą ir, pasiėmęs kepu
rę, lipo pirmas.
— Vaje, kaip tu staiga išblyškai, — kreipėsi jis į
Klemensą su nuostaba.
Tarp vasarotojų minios Klemensas pastebėjo tėvą.
— Ten, žiūrėkit, anas aukštasis hunas su raudona
barzda, tai jis. Juodai apsirengęs su juoda skrybėle.
Ir Klemensas nusekė paskui policininką tėvo link.
Vachmistras pakėlė ranką prie kepurės:
— Jūs ponas Wirgas?
— Taip.
— Taigi,... kaip matote, parvežiau jūsų berniuką.
Jis pas mus labai gerai elgėsi, labai, žodžiu, mes su juo
neturėjome jokio vargo..,
— Pone vachmistre, jeigu neklystu, jums buvo įsa
kyta šitą padaužą pristatyti į namus. Tad, prašau. Tegul
jis pats kelią parodo.
Kokia begėdystė! Koks pono zakrastijono įžūlumas,
įnirtęs galvojo Klemensas. Bet iki jis spėjo prasižioti, tė
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V. Jurkūno medžio raižinys: žiema (iliustracija K.
Donelaičio "Metams”.

įmanomas) mus pačius tik
klaidina.
Prof. Skardžius "Lietu
vių kalbos vadove” šiuo
klausimu pasisako, kaip vie
nas pareigūnas savo kole
goms. kurie keblios padė
ties akivaizdoj kreipės į vy
resnįjį patarimo: "Jūs no
rit mano patarimo? Tai ma
no patarimas, Vyrai, kaip
sau norit I" Prof. Skardžius
reikalauja tik nuoseklumo,
bet leidžia elgtis, kaip nori,
tai yra, nelietuviškas pavar
des rašyti arba originaline
rašyba, arba perrašyti jas
"lietuviškai” (atrodo, kad
jis pats labiau linkęs prie
perrašymo). Kalbos požiū
riu, žinoma, ir vienaip ir
kitaip neblogai, bet prakti
ka, man regis, kalba už va
kariečių pavardžių rašymą
taip, kaip jie patys rašo,
tik su lietuviškomis galūnė
mis, kur jas galima pridėti.
Ar reikalingas apostro
fas? čia yra aiškus prof.
Skardžiaus atsakymas (Va
dovo 90 psl.). Apostrofas
reikalingas tik ten, kur pa
vardė baigiasi rašomu, bet
netariamu balsiu ar priebal
siu, pavyzdžiui: Saussure’as

(Sosiūr), Chateaubriend’as
Š a t o b r ijan), Molliere’as
(Moljer) ; bet nereikia apos
trofo, kur gale yra galūnei
pridėti parankus balsis arba
ištariamas priebalsis, pa
vyzdžiui: Mussolinis, McMillanas, Churchillis, Eisenhoweris, Nixonas, Trumanas,
taigi ir Gauginas, prie ku
rio skliaustuose galima ne
visai sėkmingai pažymėti jo
ištarimą (Gogėn).
Iš viso, kaip pradžioje mi
nėtas Malvoisino (Malvua
zėn) pavyzdys rodo, būtų
gera įprasti, kad pirmą
karta rašiny paminint sve
timą mažiau žinomą pavar
dę skliaustuose būtų pažy
mimas ir jos bent apytikris
ištarimas, o jeigu reikia,
tai ir jos reikšmė lietuviš
kai.
V. R.

• Dail. Vytautas Ignas nu
piešė vinjetę šiame Dirvos
numervie pradedamai at
karpai. šiuo metu jis intensvviai ruošiasi tapybos ir
grafikos darbų parodai, ku
ri įvyks šį pavasarį Chica
goje.

vas jau buvo nuėjęs.
— Po perkūnais! — nusistebėjo policininkas. — Su
tokiu nelabai drįsčiau sėsti už vieno stalo. Koks balsas!
Savo gyvenime tokio šiurkštaus boso negirdėjau. Ir kaip
jis nudavė nematąs tavęs! žiūri kažkur, lyg tu būtum
oras. Oras, ir daugiau nieko.
— Ar aš jums nesakiau! Dabar jis nori, kad visas
miestelis .mane matytų. Ak, puikiai žinau, kas manęs
laukia.
— Ar jūs gyvenate pačiame miestelyje?
— Ne, ant kalnelio prie bažnyčios. Tenai tik klebo
nija ir mūsų namas. Mes turim pereiti visą miestelį.
— Hmm ... Turi pinigų ?
Klemensas tik pasižiūrėjo.
— Reiškia, ne. Tuomet nieko neišeis. Teks jau tau
.atsikąsti šito rūgštaus obuolio. Šiaip būčiau pasiūlęs pa
imti taksį. Manau, kad ir šitame užkampyje turėtų būti
nors vienas.
— Prie stoties visuomet stovi du. Jeigu jūs man ga
lėtumėt paskolinti reikiamus pinigus, aš tikrai jums grei
tai juos atsiųsčiau.
Policininkas nudavė nieko negirdįs. Klemensas slap
čia žvilgčiojo į tebestovintį traukinį. Keleiviai pro langus
spoksojo į juos. Jeigu jau šitie taip vėpso, ką ir begalvoti
apie miestelio gyventojus!
— Aš šventai pasižadu grąžinti jums pinigus, —
prašneko Klemensas.
— Ar tu pažįsti stoties viršininką? Gal jis tau pa
skolintų? Ana, jis ten. stovi.
Klemensas apsisuko, ir jau sekančią akimirką jis
švilpė ir mojo ranka. Pagaliau, jis išgelbėtas! Prie prekių
pakraunamojo vežimo stovėjo Lorenzas ir ponas Kalteris.
— Tai mano draugas, mes abu priklausome sporti
ninkų klubui. Lorenzas tikriausia galės paskolinti, štai,
jis jau atbėga.
— Klemai! Aš tave tuoj pat pamačiau, kai tik išlipai
iš traukinio. Na, pagaliau tu vėl pas mus.
Tačiau pinigų ir Lorenzas neturėjo.
— Palauk, praprašysiu pono Kalterio. Matai, jis at
važiavo pasiimti šaldytuvo, kurį turėjo atsiųsti su šituo
traukiniu, bet šaldytuvo nėra. Palauk, aš tuoj sugrįšiu.
Klemensas žiūrėjo į nuskubantį draugą.
(Bus daugiau)
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APIE LAUREATĄ J. KĖDAINI
- BUVUSĮ POLITRUKA
*

Sausio 10 d. „Naujienų”
antrojoje dalyje tilpo J.
Vlks. straipsnis „Arklinin
kas”, kuriame rašoma, kad
okupuotos Lietuvos valsty
binė 1958 m. premija ir lau
reato vardas dailės srityje
suteiktas Juozui Kėdainiui.
Straipsnyje duodama tru
putį žinių apie skulptoriaus
J. Kėdainio jaunystę, meni
ninko kelio pasirinkimą; sa
koma, kad jis 1939 m. bai
gė meno mokyklą Kaune,
išvardijami svarbesnieji jo
kūriniai, iš kurių geriausie
ji esą „Arklininkas” ir
„Mergina su vaisiais”.
Po to paduodama St.
Budrio straipsnio ištrauką
iš „Pergalės” Nr. 9, apie
premijuoto J. Kėdainio kū
rinio įvertinimą.
St. Budrys apie „Arkli
ninką”, tarp kitko, sako
”... Taip paprastai ir na
tūraliai šiame veide, rimta
me, budriai ganančiame jo
mylimus arklius, atsisklei
džia talentingai, ne banaliai
skulptoriaus perteikti nau
jo, kolūkinio kaimo bruožai.
Tie nacionaliniai kūrinio
savitumai iškyla ne tik jau
nuolio veido struktūroje,
charakterio savybėje, bet ir
visoje kolūkio arklininko iš
vaizdoje”.
J. Vlks. skaito St. Budrio
pastabas teisingomis, tik
poetiškumas esąs pavarto
tas ne vietoje. Esą „Iš to
savimi pasitikinčio jaunuo
lio arklininko trykšta ne po
etiškumas, ne romantikos
jis gaubiamas, o rūsčios so
vietinio gyvenimo aplinkos,
skurdu paklotas, vargu už
klotas ...”
Atsakymas į klausimą,
kas tas Arklininkas, J. Vlks.
įsileidžia į aukštąją roman
tiką ir sako, kad „Arklinin
ko” dvasia iš amžių glūdu
mos nėra paveikta. ”... Jo
galutinai neperbloškė caristinės Rusijos okupacija ir
neįveikė ir neįveiks komu
nistinės Rusijos vergovė ...
Mano dvasia nemari. Ji gy
va, įsikūrusi mano tautos
rankdarbiuose, dainose, mįs
lėse, pasakose, rašto kūri
niuose. Ir štai Juozas Kėdainis mane nukalė iš bron
zos. Petras Rimša mano vai
kystę pavaizdavo „Lietuvos
mokykloje” ir jaunystę
„Knygnešyje”. Tai vis aš
tas pats. Arklininkas. Pan
tis, per petį permestas, skir
tas vanoti tuos, kas mane,
lyg visų pasityčiojimui lai
ko basą, užmovė ant galvos
nežmonišką kepurę ir aprė
dė . kaip kolchozininką ...
Pantis susiras mano tautos
vargų kaltininkus ..
Netenka aiškinti, kad
kiekvienas lietuvis su dide
liu pasigėrėjimu skaito ir
skaitys tokius brangius ir
gražius J. Vlks. išvedžioji
mus apie lietuvį — arkli
ninką su iš amžių glūdumos
nepaveikta dvasia.
Bet labai gaila, kad J.
Vlks, kurdamas tokią gra
žią romantiką, nepagalvo
jo: o kas gi buvo ir yra tas
laureatas J. Kėdainis ir ko
kią dvasią jis įkvėpė tam
savo „Arklininkui”? Iš am
žių glūdumos ar iš sukolchobinto Lietuvos kaimo
skurdžios vergovės? Kokias
intencijas turėjo pats to
„Arklininko” kūrėjas skulp
torius J. Kėdainis ?
Turiu pasakyti, kad man
skulptorių J. Kėdainį teko
pažinti anais sunkiais ir
oaisiais (bolševikų okupa
cijos), 1940 m., kada jis,
Kėdainis, tarnavo kariuo
menėje (tik baigęs meno
mokyklą) ir, perorganiza
vus Lietuvos kariuomenę į
Liaudies kariuomenę, buvo
paskirtas 3-jo dragūnų ”G.
V.” pulko technikos eskad
rono politruku. Kas jį pa
skyrė. nežinau.

c

Gen. štabo pik. P. ŽILYS , bingą Pabradės stovyklos
politruką, kandidatą į kom
partijos narius, Mačionį ir
Tada man, pulko vadui, politrukus rusus. Jo politi
teko turėti su eskadrono po nio švietimo paskaitos bū
litruku J. Kėdainių įvairių davo persunktos keiksmais
reikalų ir gerokai jį pažinti. ir neapykanta.
Turiu pasakyti, kad nei iš
Štai vienas paskaitos es
vieno politruko neteko gir kizas.
dėti tiek daug biaurių, plūs
Politrukas J. Kėdainis
tančių, paniekinančių keiks atėjo į klasę su glėbiu įvai
mų N. Lietuvos, jos insti rios literatūros-laikraščių ir
tucijų bei pavienių lietuvių pradėjo šviesti dragūnus.
adresu, kaip iš politruko J. Skaitė iš laikraščių ir pats
Kėdainio. Šiuo atžvilgiu po- pasakojo apie gyvenimą N.
litrukas J. Kėdainis (jį bu- Lietuvoje. Pagal politruko
J. Kėdainio nupasakojimą
N. Lietuvos valdžia terori
zavo ir žudė žmones, mito
liaudies prakaitu ir krauju.
Bet jai ir to neužteko. Kai
Lietuvoje įsikūrė draugiš
kos sovietų kariuomenės
įgulos tai Lietuvos budeliai
pradėjo terorizuoti ir žudy
ti raudonosios armijos ka
rius. Čia buvo atpasakota
(pagal Molotovo receptą)
raudonosios armijos karių
dingimo istoriją iki Būto
je vo imtinai.
Bet, nežiūrint viso to, so
vietų valdžia buvusi labai
gera, draugiška. Pradžioje
ji geruoju prašiusi, vėliau
įspėjusi taip nedaryti. Bet
Lietuvos valdžia visai ne
kreipusi į tai dėmesio.
„Ir štai, draugai, atsiti
ko. Galingoji sovietų ka
riuomenė atėjo į Lietuvą”.
Įvykę tai, kas jau seniai tu
rėję įvykti. Lietuvių tauta
du kartus turėjusi geras
progas įsijungti į galingą ir
garbingą Sovietų Sąjungos
J. Kėdainio skulptūrinė tautų šeimą. Tai buvę 1918
1919 ir 1926 metais.
figūra „Kolūkio arklinin —B^t
Lietuvos kariuomenė
kas”, už kurią jam buvo tai sutrukdžiusi.
Kadangi
paskirta 25,000 rb. premija.
kariuomenę
suorgani
zavo
Kai kas joje ieško „iš amžių
karininkai, todėl jie esą di
glūdumos trykštančios dva džiausi visų lietuvių tautos
sios”, bet ar toji dvasia
nelaimių kaltininkai ir prie
nedvelkia pavolgės burlio
šai.
ku?
Išsikoliojęs iki soties, pa
baigoje politrukas J. Kėdai
vom praminę — politruku nis prabilo kitu tonu, maž
dailininku) prale n k d a v o daug taip:
— „Draugai dabar lietu
pulko politruką komunistą
vių
tauta — liaudis yra
Savickį ir biauriai prieka

Spaudos diena
Vasario mėnuo yra Lie
tuvos valstybinės ir tauti
nės laisvės atstatymo mė
nuo. Tremtyje jis yra mūsų
naujų pasiryžimų ir kovos
dėl prarastosios laisvės sudinaminimo ir įprasminimo
mėnuo.
JAV Liet. Bendruomenės
Centro Valdyba
tikėdama, kad kova dėl
Lietuvos laisvės kultūrinė
mis priemonėmis šiuo metu
ir mūsų sąlygom gali Tėvy
nės pavergėjui suduoti pa
čius taikliausius ir skau
džiausius smūgius,
a t s i m indama lemiantį
spaudos vaidmenį mūsų tau
tinio pabudimo laikotarpy
ir ypačiai pagerbdama Di
džiojo žadintojo Vinco Ku
dirkos, kurio 100 metų gi
mimo sukaktį vis dar nenu
stojame šventę, plunksnos
nuopelnus, ir
siekdama nukreipti mūsų
knygą ir laikraštį į lietuvio
rankas ir širdį, kad jis ne
žūtų savo tautinei šeimai ir
netaptų bėgliu iš laisvės ko
vos lauko,
nutarė:
Kiekvieno mėnesio pa
skutinį šeštadienį skelb
ti Spaudos Diena visiems
J. A. V. lietuviams.
Pirmoji Spaudos Diena
— vasario 26 d., 1959 m.
Tą dieną kiekvienas lie
tuvis teatlieka pareigą sau,
tautinei kultūrai ir laisvės
idealams, nusipirk damas
lietuvišką knygą arba užsi
prenumeruodamas laikraštį.
JAV Lietuvių
Bendruomenės
Centro Valdyba
draugo Stalino globoje.
Draugas Stalinas gerai ži
no, kad tautos laisvei ap
saugoti reikalinga galinga
kariuomenė. Draugas Stali
nas turi skaitlingą ir galin
gą kariuomenę, jis jai nie
ko negaili. Jūs matote, kaip
gražiai apsirengę sovietų
generolai. Draugai, būkite
ramūs. Draugas Stalinas
lietuvių tautą — liaudį nuo
visko apsaugos”.
Tokias maždaug kalbas
sakė politrukas J. Kėdainis.
(Bus daugiau)
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VARDAI IB DARBA
JUOZAS ŽILVINAS

Ada Korsakaitė: Iliustracija Antano Vienuolio „Med
vėgaliui” legendų ir padavimu rinkiny „Karaliaus vaini
kas”.

Darbai. — Lietuvių Bendruomenė turi gražų suma
nymą : skelbti kiekvieną mėnesį vieną dieną lietuvių spau
dos diena. Dvylika kartų per metus pilietis turėtų įsi
gyti bent po vieną lietuvišką knygą. Tai būtų tiek pat,
kaip surūkyti per mėnesį kartoną cigarečių ir išgerti pora
stiklų alaus.
Išlaidos mažos, bet bijau, kad LB sumanymas bus
lygus pilstymui iš tuščio į kiaurą. Jei mūsų jausmas lie
tuviškai knygai bus kaip per paskutiniuosius penkerius
metus, tie du šimtai lietuviškos knygos alkoholikų, kurie
dar ir be Bendruomenės paraginimo perka lietuvišką kny
gą, padėties neišgelbės. Reikės sutikti su Antanu Škėma,
kad lietuvių išeivijos literatūros mirtis artėja.
Blogiausia, kad lietuvišką knygą žudome patys. Ra
šytojai dar rašo, tik leidėjai neleidžia. O kodėl? Gi kad
knygos pareikalavimas sumažėjo iki minimumo. Tūlos
knygos, ir neblogos, neišperkame nė 500 egzempliorių.
Leidyklos viena po kitos nužengė arba žengia amžino po
ilsio ant sukrautų sandėliuose neišpirktų leidinių: Patrios
nėra, Tulpės nėra, Sūduvos mažai begirdėti, Gabija tik
retkarčiais vienu antru leidiniu apskelbia savo gyvybę,
Terra tenkinasi tik pora leidinių per metus, Venta įsten
gia tik su dvejų metų pavėlavimu parodyti naują knygą,
net ir Draugas, turįs geras savąsias spausdinimo ir rek
lamos sąlygas, jau žymiai mažesniu garu beleidžia kon
kursinių romanų premijas negavusias knygas.
Kaip ten bebūtų, kiekviena pastanga išlaikyti lietu
višką knygą yra sveikintina ir remtina. Reikia tik, kad
tos Bendruomenės pastangos būtų ryžtingos, tada galima
tikėtis vaisių. Bet sausis jau praėjo, vasaris įpusėjo — ką
kuos kiti mėnesiai? Ar nenusmuksim nuo koto visiš
kai ...
★

Vardai. — Devyni autoriai sudaro simpatišką se
nosios Lietuvos legendų ir padavimų rinkinį — „Karaliaus
vainikas”, kurį dabar išleido Gabijos leidykla, šioje kny
goje surinkta Pauliaus Jurkaus, Vinco Krėvės, Nelės Mazalaitės, Juozo Pronskaus, Jono Remeikos, Šatrijos Raga
nos, Antano Vaičiulaičio, Antano Vienuolio ir Vaižganto
kūriniai, kurie, kaip įvade sakoma, iškelia gražią Lietu
vos praeitį, jos karžygių ištikimybę tėvynei, meilę tėvams
ir šeimos židiniui, žadina taurumą, kelia pasiaukojimo
dvasią ir karžygiškas nuotaikas, šį rinkinį sudarė Juozas
Sodaitis, iliustravo dail. Ada Korsakaitė.
• Vincas Mykolaitis-Putinas naujametinėje anke
toje, paskelbtoje „Literatūroje ir Mene”, lietuviams ra
šytojams pasakė: ”... norėčiau palinkėti, kad kūryba tap
tų ir mūsų sielos gyvenimo išraiška, kad ji būtų gaivina
ma mūsų širdies krauju ir šiluma. Tiktai tokioj poezijoj
skaitytojas ras ir save, tik tokia poezija jį jaudins, ža
vės, guos ir skatins pasiilgti kažko tauresnio, aukštesnio,
gražesnio .. .”
• Argentinoje gyvenantis generolas Teodoras Dau
kantas neseniai išrinktas tautų sąjūdžio Liberacion Europea pirmininku; šį sąjūdį sudaro įvairių sovietų paverg
tų tautų atstovai. Generolas šiuo metu eina 75-tuosius
metus.
• Vyriausias Vilniaus miesto architektas, kaip Lie
tuvos spaudoje VI. Drėma piktinasi, tvarkant miestą nu
griovė įžymiojo lietuvių architekto L. Stuokos - Gucevi
čiaus’ gyvenamuosius namus, o paminklinę lentą prikalė
prie namų, kuriuose architektas nei gyveno, nei kūrė ...
Taip reiškiasi kultūrinių paminklų apsauga.
• Dail. Povilas Osmolskis New Yorke jau dešimti
metai sėkmingai dirba amerikiečių komercinio meno sri
tyje. Į savo projektus staltiesėms, užuolaidoms, medžia
goms jis tam tikrais atvejais įveda ir lietuviškojo liau
dies meno bruožų.
★

Margarvčios. — Viena mergaitė klausia savo žaidi
mų draugę: „Ar jūsų šeima meldžiasi bendrai prieš val
gant pietus?” — Antroji mergaitė: „Ne, mano mama yra
gera virėja”.
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— Taip, visi. Dviem pa Fantastiškiausi karo uždaviniai
mainom.
— Ir naktį?
— Dieną ir naktį. Mūsų
§ūkis: "Dvidešimt metų pa
žangos per vieną dieną!”
Mano kolega įsimaišo
Kad mano darbdaviai Pa tavo keletą milijonų. Jų re to.s reikalas. Mašinas galite
tarp kolonų ir fotografuoja.
namos
kanalo išsprogdinimo zultatas — keletas kubinių paimti, kada patinka. Gai
Liu vėl prie jo:
projektą
laikė rimtu, paaiš centimetrų benzino, kurį la jų. Vėl dviem mažiau.
— Tamsta turi nufoto
kėjo man, nepraėjus nė po indas pavogė iš kieme pa Norite ir savanorių pilotų,
grafuoti mūsų traktorių.
Tikrai, jie turi sovietinį rai valandų po pasikalbėji statyto motociklo. Jis atsi ar ne?
— Taip, — atsakiau.
traktorių. Tai vienintelė mo su Dr. S. Laivynui ir dūrė Dachau kacete, atitin
kamas
VI
įstaigos
referen

Nuvykau į Kielį, į adm.
aviacijai
buvo
duoti
įsaky

mechanizacija, kurią mums
tas buvo išsiųstas į rytų Doenitzo štabą. Beveik pa
mai
parūpinti
man
visa,
ko
teko ten matyti.
frontą, o visa istorija liko žodžiui pasikartojo tas pats
— Pylimas yra 200 m. il pareikalausiu. Visa ... Ir aš
pasikalbėjimas:
"karine paslaptimi".
pats
bandžiau
sudaryti
rim

gio ir 35 m. aukščio, — vėl
— Man reikia dviejų po
Negi
ir
man
teks
panašiai
to
uždavinio
įspūdį,
nors
pasakoja Liu.
vandeninių laivų. Manau,
baigti
Panamos
kanalo
slapčia
tikėjau,
kad
"Peli

— Kaip ilgai jį statote?
kad juos naudosiu maždaug
— 80 dienų ir naktų. Per kano projektas", kaip ir sprogdinimo istoriją.
dešimti savaičių. Ar yra ga
Tačiau
mane
ištiko
neti

du mėnesius bus baigtas, — daugelis kitų panašių pla
limybės jais pergabenti per
kėtumas.
nų,
vieną
dieną
nugrims
sako Liu ir parodo medinę
Aš konstatavau, kad Pa vandenyną išardytus lėktu
tarp
kitų
popierių.
lenta prie garsiakalbio: —
Galvojau apie Dr. Dudto namos kanalą tikrai galima vus?
čia eilėraštis. Vienas darbi
— Tai galima padaryti,
istoriją,
kuri vyko tuo pat išjungti iš karo. Net visai
ninkas parašė. Tik paklau
—
atsakė karininkas. —
paprastai.
Jei
viskas
pasi

sykite: "mes kietai dirbsi metu, kai Skorzeny laisvi
sektų.
Bet kaip juos vėliau sumon
no
Mussolinį
iš
kalnų
slėp

me 80 dienų ir išpildysime
Nebeatsimenu dabar, kaip tuosite? Tai pamišęs pro
partijos planą. Nes parti tuvės Dr. Dudtas buvo auk
Breslau
mieste sutikau vie jektas.
štas,
liesas
indas,
kuriam
jos generalinė linija yra
Raudonosios Kinijos vaizdai
ną inžinierių, kuris prieš
— Tai mano reikalas, —
kažkokiu
būdu
pasisekė
VI
kaip saulė. Pagal ją mes ri
eilę metų ieškojo nuotykių atsakiau.
įstaigos
vadovybę
įtikinti,
kiuojame savo gyvenimą!"
jog jis galįs naujovišku Vid. Amerikoje ir net vado
— Ir vėl dviem povande
Ar ne gražu?
MĖLYNIEJI SKRUZDĖLYNAI
cheminiu būdu gaminti ka vavo vienam kanalo staty niniais mažiau. Kiekvieną
*
bos ruožui. Dabar jis buvo
Po 40 dienų mums teko rui taip reikalingą benziną. visų užmirštas ir skurdžiai dieną kas nors ateina ir ko
Jis
gavo
puikiausią
butą
— Liaudies komunos su visi tie kaimai jau reorga vėl susidurti su Liu, pavyz brangiame viešbutyje. Kas gyveno. Jis nudžiugo, radęs nors pareikalauja .. .
Dabar turėjau du lėktu
kurtos, kad pasiekus gy nizuoti į liaudies komunas. dingu sistemos mokiniu. Jis dien jam būdavo išduoda progą pasikalbėti apie gra
ventojų vieningumą. Jomis Pekinas pasididžiuoda m a s taip pat karštai ir įsitikinęs mos dvi bonkos raudonojo žiausias savo gyvenimo die vus ir du laivus. Prie Wannperšoktas socialistinis eta skelbė: "Visas kraštas jau kaip anksčiau apie komunų vyno ir bonka konjako. nas. Namie jis tebeturėjo see išsinuomavau pakrantės
pas ir baigiamas įkūnyti ko padarė milžiniškąjį šuolį į reikšmingumą, mums aiški Kasdien jis gaudavo po dvi kanalo planus su reikalin gabalą ir paskelbiau karine
zona. Mes čia pastatėme su
munizmas ... — mums pa prieki. Per keturis mėnesius no:
ampules morfijaus, kurį jis gais skaičiavimais. Paaiš
mažintą
Panamos kanalo
suorganizuota
26,000
komu

sakoja Liu. Mes einame ke
— Milžiniškas žingsnis į pats susileisdavo. Siemenso kėjo, kad kanale, ties Gakopiią,
ir
lakūnai praktika
liu per kaimą, ir mus be nų."
prieki buvo perdaug pasku- fabrike jam buvo duota at tuno ežeru, buvo silpna vie
Tačiau kaimuose, kuriuos bintas. Buvo kairysis nu skira darbo salė. Inžinieriai ta. Vandens lygio skirtu vosi pakilti nuo smėlio.
pertraukos lydi plojimas.
Kiekviename žingsnyje, matėme, išskyrus raudonus krypimas. Nėra tiesa, kad turėjo aplinkui jį šokinėti mas ten buvo didelis. Už Kasdieną jie po 10-20 kartų
žmonės, mus pamatę, meta plakatus, komunos stebuklų liaudies komunos vaizduoja ir atspėti kiekvieną jo pa tvanką išsprogdinus patai sunaikindavo "Gatuno už
savo darbą ir ploja. Nes Liu nepastebėjome.
galutinį perėjimą į komu geidavimą, kuris didėjo symo darbai turėtų užtruk tvanką". Paskui atėjo me—< Parodysime didįjį pro nizmą.’’
chanku eilė: jie išardvdavo
yra , dabartinės sistemos
kiekvieną dieną, šampanas, ti dvejus metus.
viešpats, partijos pareigū jektą. — sako Liu. — Ten
Grįžau į Berlyną ir nu lėktuvus į dalis ir vėl su
Mat, tame tarpe buvo po austrės, ikrą, žąsų kepenų
nas, raudonasis mandari statoma užtvanka.
sėdžiavęs partijos centro paštetas. Kumštis sugniau- vykau į aviacijos ministe dėdavo. Išsipraktikavus, tai
Lipame kalvon. Nepa komitetas. Neramumai pie žusios pusalkinės darbinin riją. Parodžiau savo nepa užtrukdavo dvi dienas. Kienas.
— Ką reiškia: "peršoktas prastas triukšmas anoje pu tuose ir šiaurės vakaruose kės stebėdavo, kaip jis val prastus įgaliojimus ir bu lyje mokėmės išardytus lėk
socializmas ir baigiamas sėje. Dundėjimas, piūklų buvo privertę. Pietuose rei gydavo baltą duoną, šalin vau nusiųstas pas tūlą pul tuvus pakrauti į povandeni
nius buvus.
įkūnyti komunizmas’’? — džeržgėjimas, duslus ūže kėjo net kariuomenę panau mesdamas plutas arba kiek kininką.
sys, bet žmonių aplinkui ne doti prieš kantrybės pristi vieną rytą ant grindy išlie
Mano planas buvo toks:
klausiame.
— Man reikia dviejų ko
— Tada buvo taip: kiek matyti. Turi būti dirbama gusius kaimiečius, kurie už davo pieną, kuris karo iš vos lėktuvų, — pasakiau. povandeniniais laivais pra
vienam pagal darbą. O da n e p aprastomis mašinomis, mušė partijos valdininkus. kankintam berlyniečiui bu — Jais pulsiu Panamos ka simušti į nuošalią Karibų
bar: kiekvienam pagal rei galvoju. Dar pora žingsnių Centro komitetas nutarė vo nepasiekiama svajonė. nalą.
jūros vietą. Ten lėktuvų da
iki viršūnės — ir savo aki "milžinišką šuolį” kiek su
kalingumą.
— Puiku, — atsakė jis. lis išgabenti ant kranto ir
VI įstaiga turėjo ne kartą
— Tad dabar nebėra at mis netikiu: milžiniškas švelninti, nes "politinis ma likviduoti ir apmokėti jo ne — Lėktuvą galite gauti, jei sumontuoti. Lakūnai turėjo
mėlvnas skruzdėlynas. 500 sių sąmoningumas dar nėra
lyginimų ?
sibaigiančias meilės aferas. pasakysite, kaip juos per pakilti nuo smėlio. Jie pui
kiai žinojo vietą, kurią rei
— Ne, mums dabar nerei kvadratinių metrų plote ju pasiekęs to' lygio, kuris eggabensite per Atlantą.
kės bombarduoti. Keturių
Dudto eksperimentai tę
kia pinigų. Mums reikia rau da, kruta krūvos žmonių. zistoja kai kurių kadrų
— Tai mano reikalas.
sėsi keturis mėnesius ir kašdonųjų vėliavų. Kiekvienas Ant pečių bambuko naščiai, troškimuose."
— Ačiū Dievui, kad tams- bom' ų turėjo pakakti.
Mes turėjome stengtis,
gauna, ko reikalinga. Ne galuos pintinės — kiekvie
kad abu povandeniniai pa
mokamai. Valgį, drabužį, nu žygiu nunešama maž
siekiu vietą. Tačiau, jei ne
butą, plaukų kirpimą...
daug po centnerį smėlio,
pasisektų, "Pelikano pro
Šitai esame jau girdėję žemės sumušėjai išsviedžia
jektą” būtų galima vykdy
Sputniko komunoje prie aukštyn didžiulius medžio
ti ir su vienu lėktuvu. Po
Pekino. Tos pačios frazės vi kamienus, kad jie krisdami
"Dirvos" redaktorius jau kilių metaliniųraidžių. Pri Tačiau daugeliu atvejų bombardavimo abu lakūnai
soje Kinijoje ...
sutvirtintų pylimą. Vandens
ilgoką
laiką beveik kiekvie taikius fotografiją litogra- (ypatingai iliustr u o t o j e turėjo nuskristi i neutralų
Staiga Liu pašoka pirmyn nėščiai su naščiais, čia gali
name
savo
laiške į skaityto finiam metodui, šis būdas spaudoje) ofsetinis metodas P. Amerikos, kraštą ir inir vejasi mano kolegą foto būti dešimtys tūkstančių
jus
minėjo
naują ofseto gerokai palengvėjo, nes vis yra pigesnis.
ternuotis, o. povandeniniai
grafą, kuris dingo už namo darbininkų.
techniką,
į
kurią žadėjo kas jau atliekama fotogra
'rrižJi atgal.
kertės. Prisiviję matome:
— Keturiasdešimt penki
Panamos kanalas yra 81
Liu laiko jį nutvėręs už pe tūkstančiai, — sako pasidi perkelti "Dirvą", o nuo šių finiu būdu, tuo tarpu kai li
km. ilgio ir turi 6 dvigubas
čių, o mano bičiulis bando džiuodamas Liu. — Jie visi metų ir ištesėjo. Manyda tografijoje reikiamus pieši
mas, kad yra nemaža skai nius ar tekstus tekdavo
užtvankas po 330 m. ilgio ir
išsivaduoti.
priklauso mano komunai.
tytojų, nepažįstančių šios ranka nupiešti akmenyje.
36 m. pločio. Be Panamos
— čia negalima fotogra
Mūsų pasirodymas at spausdinimo technikos, ban
Todėl fotolitografijos ar
kanalo — kelionė iš New
fuoti, — šaukia Liu.
kreipia jų dėmesį. "Ilgosios dysiu trumpai su ja supa ba ofseto spaustuvės, be
Yorko i San Francisco būtų
Dabar suprantu: priešais
nosys" ne kasdien čia pa žindinti.
spaudžiamų mašinų, dar tu
12,50 ) km. ilgesnė. Laivams
medinis kubilas, prie jo il
ri turėti specialų didelį foto
perkelti iš azijinio fronto į
ga žmonių eilė. Vaikai ir se sirodo. Darbas aplėtėja. Ta
da sukrunta prižiūrėtojai.
aparatą ir foto laboratori
europinį reikėtų ištisų sa
niai laukia saujos ryžių, ku
Sargybiniai su šautuvais.
ja.
vaičių.
rią gavę, čia pat paskubo
Spaudžiamoji plokštė tiBuvome galutinai paši
mis nuryja. Dalinami pie Priekyje esantieji apdaužo
mi. Kolonos vėl pajuda, me
pografijoje yra metalinė su
tūs.
luose. Vieną 1943 m. ru
iškiliomis raidėmis ar pie
dens. dieną turėjome iš
— Ar tai bendroji val džio kamienai vėl šoka auk
štyn
ir
su
milžinišku
triuk

šiniais.
Dažų volelis sutepa Ofesetinis spausdinimas.
plaukti. Atsisvei kino m e.
gykla? — klausiu.
dažais iškilusį paviršių, nuo
Gavome degtinės, maisto
— Valgykla dar tebesta šmu krinta į minkštą žemę.
kurio atspaudžiama ant potoma. Pirma turime derlių Skruzdėlynas vėl dirba.
Ofsetinis metodas ypač kortelių ir pinigų. Tik 24
pierio. Ofsetinė spaudžiamo
valandos buvo belikusios
nuimti, — aiškina Liu.
— Jie dirba po 8 valan
ji plokštė visai neturi iški užkariavo spaudos rinką pa iki žygio pradžios ...
*
das i dieną, — sako Liu. — Tipografinis spausdinimas lumų.. Ją tepa du voleliai: skutiniųjų 30 metų laikotar
Pravažiavome deši m t i s Tai reiškia, jie privalo dirb
dažai ir vanduo. Kur prilim pyje Jeigu prieš dešimtme
kaimų. Kiekvieno pradžioje ti po 8 valandas. Bet jie sa
pa dažai, ten nelimpa van tį dar niekas negalvojo
vartai su raudonais plaka vu noru dirba po 12 valan
Ofsetu įprasta vadinti duo. Nuo plokštės perspau- spausdinti laikraščių ofseti
tais: "Liaudies komuna yra dų.
spaudos techniką, kurioje džiama ant gumos, o nuo niu būdu, tai šiandien jau seto būdu, buvo "Margutis".
puikus dalykas". Reiškia,
didelį vaidmenį vaidina fo gumos ant popierio.
— Visi?
nemaža laikraščių tai daro. Pirma lietuviška spaustuvė,
to kamera. Tas būdas yra
Telefonų knygos, enciklope specializavusi ofseto srity
Iš pateiktų piešinių ir dijos ir daugelis kitų leidi je, buvo M. Morkūno Chica
išsivystęs iš litografijos. Li
tografija nuo tipografijos aprašymo pastebėsite, kad nių pereina į ofsetą dėl jo goje. Lietuvių Enciklopedi
DABAR GERIAUSIAI
būdo skiriasi tuo, kad lito ofsetinis metodas yra daug didesnio parankumo ir eko ja, pradėta spausdinti tipo
grafiniu būdu, dabar jau
grafija buvo spausdinama sudėtingesnis už tipografi nomijos.
APSIMOKA
nuo tam tyčia parengtų ak nį. Taigi atrodytų, kad šis
Pirmasis lietuvių leidinys perėjo į ofsetinį.
VI, Vijeikis
menų. o tipografija nuo iš- metodas yra brangesnis. Amerikoje, spausdintas ofsiųsti į anapus angliškas medžiagas: joms kainos
nepakeltos ir jos ten labiau vertinamos, kaip kas
kitia. Trims kostiumams medžiaga tik $50.00, už
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
tris pamušalus pridėti $9.00, Įskaitant muitą ir visas
mūsų draugams ir rėmėjams
persiuntimo išlaidas.
Užsakymus priima, pagal pasirinktus pavyz*
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
LOUISVILLE TITLE
džius, lietuvių kontora

PELIKANO PROJEKTAS

Kas gi tas

” LEVUO”
2608 WEST 69 ST., CHICAGO 29, ILL. WA 5-8715
Taip pat siunčiami visokie atnešti siuntiniai,
mašinos, akordeonai, o maistas pigiausiai iš Europos
sandėlių, pinigai $1.00 = 10.00 rubl. Sutvarkoma
knygvedyba, mokesčių, pilietybės ir kiti raštinės
reikalai.

INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable
Music” WJW Radio, Monday thru Friday,
7:05-7:30 P.M.

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkite* Į mane telefonu arba
asmeniškai.
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akademt NIS GYVENIMAS

reiškia: įsisąmoninti ir ge
rai prisisavinti Lietuvos ne
priklausomybės idėją. Tai
reiškia: išsiugdyti savyje
tvirtą pasiryžimą veikti
--------- L.S.T. KORP! NEO LITHUANIA ------------Lietuvos nepriklausomybės
labui.
Redaktorius Kęstutis Gaidžiūnas. Redakcinis kolektyVas — Dalia Maurukaitė,
Tam tikslui mums reikia
Eglė žemgulytė, Benito Nausėda. Visą medžiagą siųsti K. Gaidžiūnas,
gerai
pažinti Lietuvą. Tai
317 Corning Dr., Cleveland 8, Ohio.
yra, pažinti viską, kas yra
Lietuvos, arba lietuvių tau
tos. Reikia susipažinti su
| darbą, kolegos!
lietuvių liaudies kūryba ir
su menininkų kūryba. Rei
Nežinau, ar, į spaudą pa
kia
susipažinti su Lietuvos
leidęs šį straipsnį, dar su
istorija,
geografija, su Lie
gebėsiu išlaikyti visus savo
tuvos
gyvenimu.
Tą viską
draugus, bet faktas, kad šis
reikia
mokėti
objektyviai
reikalas turi būti viešumon
įvertinti. ISTe šovinistiškai
iškeltas. O tas reikalas
be
saiko girti, o taip pat ir
svarbus, būtent — lietuviš
nenusiminti, jeigu mums
koji studentijos spauda.
atrodo, kad daugely sričių
Pastaruoju laikų Neo-Likitos tautos pasireiškia
thuanijos korporacija pra
stipriau. Bet neturime sku
dėjo reikštis spaudoje. Jau
bintis ir peikti to, kas
keli mėnesiai kaip mes tu
mums gal dabar pasirodo
rime savo korporacijos sky
menkai. Būkim palankūs
rių DIRVOJE ir greitai pa
tam, kas yra mūsų. Nes ga
sirodys net trečiasis mūsų
li būti, kad kai kurių daly
informacinis leidinys. Taip
kų gal mes ir per klaidą ne
pat dar kalbama, jog būsiąs
įvertinam. Pavyzdžiui, se
a t n a ujintas Nepriklauso
nesniais laikais, lietuviai
moje Lietuvoje ėjęs ”Aka
gražiai mokėjo dainuoti, bet
demikas”.
patys to gerai nesuprato,
Be abejo mus tai džiugi
neįvertino. Atėjo svetimi,
na ir verta visokeriopos pa
Korp! Neo Lithuania New Yorko skyriaus naujoji vokiečių mokslininkai, ir
ramos. Tačiau gaila kad tą valdyba: (sėdi iš kairės) Virginija Sutkutė, Algirdas ėmė kalbėti, rašyti, kad
paramą daugelis mūsų ati- Sperauskas — pirmininkas, Dalia Maurukaitė, (stovi) lietuvių dainos beveik ste
dedam kitam laikui, arba Antanas Smetona, Kristina: Paprockaitė, Juozas Tyslia- buklingos. Tada ir lietuviai
net paliekam kitų "daugiau va, Jr.
susiprato, kokį turtą turi.
patyrusiųjų” valiai bei nuo
Gali panašiai būti ir su ki
žiūrai. Kitaip sakant, esa
tais dalykais, net su tokiais,
me rašyboje patingę.
Laisves ir nepriklausomybės
kuriuos mes dabar peikiam.
žinoma, ne kiekvienas yra
Ir ne tik su praeitim rei
linkęs imti plunksną ir ra
kia susipažinti. Reikia dau
kasdieninė
idėja
idėja
mūsų
šyti. Betgi, imant visos kor
giau rūpintis suprasti, kaip
poracijos narių skaičių, šis
dabar Lietuva gyvena. Rei
Vasario, šešioliktoji diena rios dešimtys pirmi metai,
faktas jau nebeatperka mus iki 1918 metų buvo tokia mums, lietuviams, ji nebe
kia stengtis žinoti ne tiktai
nuo pareigos.
dabartinius Lietuvos var
pati paprasta diena, kaip ir paprasta. Todėl, kad 1918
K o r p o r a ei jos skyrius kitos. Bet po to, jau ketu- metais Vilniuje susirinko
gus. Reikia stengtis žinoti,
DIRVOJE yra mūsų visų
dvidešimt vyrų, lietuvių, ir
kaip žmonės Lietuvoj, ypač
skyrius — ar mes pirmame
jie
nutarė
atstatyti
Lietu

kaip
jaunimas iš tikrųjų
čiai, ar senjorai, ar filiste jūsų esą rašoma college, ko vos valstybę. Tai labai di
galvoja,
kaip jaučia. Ir rei
riai. Todėl skyrius turi bū lega, colega, vieniem aiški delis nutarimas. Nesulygin
kia
mokėti
atskirti, kas te
ti toks, kad patiktų ir vie nant, kad žodis kilęs iš lo si jo su nutarimu įsteigti
nai
tikrai
yra
sava, lietu
niems ir kitiems. O kad tai tynų kalbos, kitų — kad iš kokią organizaciją, parapi
viška,
nuo
to,
kas
yra sveti
būtų įmanoma, reikia visų anglu.
ją ar ką kitą.
mųjų per prievartą primes
korporantų paramos.
šis žodis iš tikrųjų yra
Tai buvo drąsus nutari
ta. Reikia stengtis pažinti,
Tą paramą galime telk kilęs iš lotynų kalbos colle mas. žinoma, ne tų vienų
kaip Lietuvoj pergyvenama
ti įvairiais būdais — straip ga ir yra vartojamas įvai žmonių nutarimas. Jie žino
Lietuvos nepriklausomybės
sniais pasidalindami minti riose kalbose tarnybos, dar jo, kad visa lietuvių tauta
idėja.
mis, liesdami ideologinius bo, mokslo draugui, partne tokio, nutarimo nori ir jam
Vasario šešiolik tosios
klausimus, pranešdami ži riui, kompanijonui vadinti. pritars. Todėl tas nutari
proga verta pasikalbėti, pa
nias iš skyrių veiklos, siųs Lietuvoje ir jos kaimynuo mas ir neliko popierinis. Jis
mąstyti, bandyti pikliaus
dami fotografijas ir šiaip se buvo įprasta juo kreiptis buvo įvykdytas. Lietuvos
suprasti šios dienos reikš
įdomybes iš įvairių korpo vienam į kitą, ypač univer valstybė buvo atstatyta.
mę ir tuos uždavinius, ku
racijos gyvenimo šakų.
siteto studentams bei pro Buvo įvykdyta didelė idėja.
riuos ta diena mums prime
Šiai]) visi drauge dirbant, fesoriams. Tą žodį įvairios Ir Vasario šešioliktoji nuo
na. Bet tegul tos mintys bus
mes praplėsime Neo-Lithu- tautos rašo įvairiai, pagal to laiko pasidarė Lietuvos
ne vien tik šiai dienai.
anijos veiklą, standriau ap savo rašybinius įpročius: nepriklausomybės idėjos
Lietuvos laisvės ir seprijungsime mūsų korporaci pvz. lenkai kolega, anglai simbolis. Todėl dabar ta die
klausomybės idėja yra ir
jos skyrius, ir — kas svar colleague.
na mums nepaprasta. To tegu! bus mūsų kasdieninė
biausia — mes ryškinsimi ir
Mes lietuviai, bendrinius dėl kas metai visi lietuviai
idėja.
stiprinsimi lietuvybės dva svetimuosius žodžius rašo tą dieną gerbia ir mini.
Danutė Statkutė.
sią.
Bot, nors ta didelė idėja
me iš garsų, nepaisydami
Benito Nausėda originalo rašybos, štai kad buvo realizuota, šiandien ji
ir tokia komisija mes rašo vėl palaužta. Taigi dabar vi
Mūsų veikla
me ne tiktai su k vietoj c, sų susipratusių lietuvių, vi
KAIP RAŠYTI?
bet ir su viena m ir s, nors sos lietuvių tautos svar
biausias tikslas yra tą idė
• Iš Kanados. Anot Done
Redakcija paklausė kal tas žodis dygęs iš lotyniš
ją vėl atstatyti visiškoj pil laičio. Jau saulelė vėl atkop
kos
šaknies
(plg.
lot.
combininko P. Joniko kaip tei
numoj.
dama budina svietą — ir
singai reikia rašyti — ko misum). Todėl turime rašy
Lietuvos nepriklausomy Toronto filisteriai kaip tie
ti
kolega,
kolegė.
Juk
iš
gar

lega ar collega. štai atsaky
sų rašome ir kolegija, nors bė teisiškai yra dar pripa meškiokai, pabunda iš ilgo
mas.
žįstama daugelio kitų vals
Klausiate, kaip taisyklin tas žodis, taip pat kilęs iš tybių. Tačiau prieš mėnesį žiemos miego ir sukrunta
lotynu
collegium..
naujam veikimui. Kolega
gai turėtų rastu kreiptis jū
Vatikanas tuo klausimu su pirmininkas ir kiti veikles
Reiškiu pagarbą,
sų korporacijos nariai, stu
P. Jonikas svyravo. Gali ir kitos vals ni filisteriai, atgavę jaunys
dentai vienas į kitą. Dabar
tybės susvyruoti. Gali Lie tės energiją ir ryžtumą,
tuvos nepriklausomybės nepradeda organizuoti jau
bepripažinti, ją užmiršti. nuosius.
Bet mums svarbiausia ne
Pradžia visuomet sunki.
tiek tas, kad kiti pripažįsta, Taip ir mums Toronte, pir
o tas, kad mes patys ją pri miesiems pionieriams, teks
pažįstam. Mums Lietuvos praeiti visą eilę sunkumų ir
n e p r i k 1 ausomvbė gyva. vargų, kol įsijungsimi į nor
Mums Lietuvos nepriklauso malų veikimą. Kol kas mū
mybė yra paremta teise, sų dar labai maža, bet ti
tautu apsisprendimo teise. kimės laikui bėgant, kad
Ta teise Lietuva pasinaudo daugiau kolegų rimtai nu
jo 1918 metais. Lietuva ap spręs dirbti Neo Lithuania
sisprendė būti nepriklauso eilėse. Smagu tik, kad pir
ma. Tas apsisprendimas mieji ledai jau pralaužti.
nėra atšauktas. Tuo mes
Toronto pirmoji fuksė
remiamės sakydami, kad
• New York. Korp! Neo
mums Lietuva yra nepri Lithuania ir T. A. Sambū
klausoma valstybė, o ne rio prieš-užgavėninis pobū
kieno nors provincija, ne vis.
kieno nors sąjunginė res
Pobūvis įvyko vasario 7
publika.
d. Amerikos Lietuvių Pilie
Dabar mums iškyla klau čių klubo salėje. Pobūvis
simas, kaip mes, jaunimas buvo pradėtas iškilmingu
galime pasitarnauti, kad posėdžiu kurio metu buvo
Lietuvos nepriklausomybės paminėta 41 Lietuvos Nep r i klausomybės sukaktis.
idėja neliktų nuslopinta.
Gaila, dabar dar nėra ga Seniorė Danutė Statkutė
limybės stoti atviron kovon skaitė referatą. Ji iškėlė
Korp! Neo Lithuania Clevelando skyriaus vicepirmi- . yajuotį Lietuva. To tu- tremties studento uždavi
ninkė Dalė Benokraitytė ir sekretorė Birutė Navikaitė.
Įaukti,
reikia ir nius kovoje dėl Lietuvos
Nuotrauka K. G a i d ž i u n o . ruoštis. O ruoštis — tai Nepriklausomybės. Po to

v

Žiūrovų nuomonės
pertraukos metu
Lietuva ir Vatikanas: dabar,ateity

ir netolimoj praeity
Rašo:
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS
siaus reikalu, neišsilaikytų
valdžioj nei penkių minu
čių. šiandien svarbu, kad ir
.. . Pasibaigus Vatikano dėl kitų opių klausimų, kaip
melodramos aktui, žiūrovai šis įvykis Vatikane, būtų
naudojasi pertrauka —.šne pajėgiama išvystyti toks
kasi apie tai, kas įvyko, ir v i s u o m e nės spaudimas.
daro išvadas.
Svarbu, kad visuomenės
1) Vatikano ”kalėdinė do nuotaikos prasiveržtų tokia
vana” priminė tą, ką pa versme, kuri dvilypėj išti
miršdavom bekartodami sau kimybėj Lietuvos interesus
ir kiliems kilnius principus: p a ž e i dusiuosius išsviestų
ar moraliniai nusiteikimai, lauk iš atsakingų pareigų
o politiniai išskaičiavimai lietuviuose...
lema vienos valstybės lai
kyseną kitos valstybės at žilius Jauniui,
žvilgiu. Kaip aukšti idealai vasario 10 d.
seniau netrukdydavo nusag
. . . Trečioji iš keturių
styti ”tradicinio draugingu
Tavo
susumuotų išvadų pa
mo” epitetais ”šventosios”
liečia,
galima sakyt, pro
Lietuvos santykius su "ate
graminę
problemą, žinoma,
istine” Sovietų Sąjunga,
ji
tiek
ir
tam aktuali, kiek
taip ir šiandien teisę ir tei
singumą paniekinę faktai kas yra įsitikinęs, kad Lie
traukiasi į šalį net ir paties tuva nepriklausomybę at
Kristaus vietininko politi gaus ne taip jau labai toli
niuose apskaičiavim u o s e. moj ateity. Jei kas tokios
Kaip ir kiti valstybininkai, vilties nebeturi ar jos įsi
taip ir jis verčiau pasimels kūnijimo terminą atideda
už taiką (o taip darydamas kokiam šimtmečiui ar dau
tikrai nesuklys!), negu giau, tas galėtų sakyti, kad
statys pavojun "realistišką apie būsimus Lietuvos san
politiką”, perdaug užtarda tykius su Vatikanu (arba ir
su betkuo kitu) dabar nėra
mas pavergtuosius.
2) Nepaisant mūsų kata prasmės kalbėti. Bet to
likiškųjų sąjūdžių vadovy kiam reiktų atsakyti, kad,
bės sušlubavimų (kuri, ga jeigu taip, tai nėra ko jau
vusi i vieną žandą, ne tik dintis ir dėl dabartinių san
kitą atsuko, bet dar ir prisi tykių . a .
Lietuvių visuomenės pa
pažino, kad buvo to verta),
ir nepaisant Naujienų re rodytasis susirūpinimas vie
daktoriaus dangstymosi tei nos pasiuntinybės padėtimi
sinėmis sąvokomis, savigar- — šiuo atveju pasiuntiny
bi mūsų visuomenė parodė bės Vatikane — rodo, kad
aukštą tautinio, susipratimo tikėjimas Lietuvos išsilais
laipsnį. Baimė, kad liaudis vinimu mūsų tarpe tebėra
— dar ne tauta, jau be pa labai gyvas. Tai ir palinki
grindo. Politikams belieka mas galvoti apie ateitį yra
tik pagerinti aparatūrą, kad suprantamas.
Bet iš tiesų būtų nerimta
dar tinkamiau panaudojus
planuoti ateitį pagal tokias
turimas pajėgas.
3) Man atrodo, kad klau nuotaikas, kaip: ”Aha, da
simas, kuo išsilaisvinusi bar mums šitaip? Na, pa
Lietuva turės atsilyginti laukit, kai atsigausim, tai
Vatikanui, turės būti spren parodysim!”. . .
Tik man vis dėlto neat
džiamas susidarys i a n č i ų
aplinkybių šviesoje, o ne a rodo. kad Lietuvos santy
priori nusiteikimu. Kaip kių su Vatikanu pobūdį tu
Vatikanas dabar, taip mes rėtų lemti Lietuvos santy
ateity turėsim pažiūrėti, kiai su kitais kraštais. Fak
kokia laikysena atneš dau tas, kad nuo 1927 metų Lie
giau naudos Lietuvai. Gal tuva turėjo konkordatą su
reikės pasvarstyti, kaip san Vatikanu (netgi, kai]) daž
tykių su Vatikanu buvimas nai būdavo pabrėžiama, vie
ar nebuvimas atsilieps į ną iš pavyzdingiausių; ir
mūsų santykius su katali p a v v z dingiausių, berods,
kiškais ir protestantiškais Vatikano, ne Lietuvos la
kraštais. Lemiamos įtakos bui...), man regis neturė
gali įgyti mūsų santykiai jo apčiuopiamos įtakos į
su protestantiškąja Latvija Lietuvos santykius su kito
ir Estija. Santykių su Va mis valstybėmis.
Dabar, nepaprastos padė
tikanu klausimas turėtų bū
ti korta mūsų rankose, kuri ties metu, mums kiekvienos
esamos pasiuntinybės išsipalengvintų lošimą.
4) Girdėjau, kad Lietuvoj laikvmas yra svarbus, kai])
būdavę kalbama, jog kabi vienas iš teberegimų nepri
netas kuris susvyruotų Vil- klausomos Lietuvos gyvy
bės ženklų, ir kiekvienos
pasiuntinybės egzistavimas,
ypač normalus egzistaviuas,
įvyko jaukus pobūvis, už vra mūsų reikalui labai pa
sitęsęs iki vėlyvos nakties. lankus pavyzdys tarptauti
I). M. nėje plotmėje. Dėl to ir pa
• Clevelande sausio 25 d. siuntinybė Vatikane tebeįvyko bendra jaunesniųjų kvėnuojančios, jei taip ga
senjorų ir junjorų sueiga. lima pasakyti, Lietuvos
Sueigą atidarė skyriaus pir tarptautiniuose santykiuose
mininkas kol. C. Modestavi- dabar palyginti yra reikš
čius. Paskaitą apie Korp! mingesnė, negu normaliais
Neo-Lithuania garbės na laikais.
rius skaitė kol. J. Smetona,
Tarp ko kita, teko girdė
kuriuos jis visus asmeniš ti, kad ir mūsų šiaurinių
kai pažinojo. Po paskaitos kaimynų, latvių ir estų, dip
seke diskusijos ir einamie lomatai pačios 1940 metų
ji reikalai.
katastrofos metu ar tuoj po
• Chicagoje gyvenantieji jos buvo bebandą įsteigti
neo-lithuanai gavo iš Vo pasiuntinybes Vatikane, —
kietijos laišką, jog ten stu be abejo, irgi tuo pačiu su
dijuojantis jaunimas domi metimu, dėl kurio ir mums
si Korp! Neo-Lithuania vei p a s i untinybių išlaikymas
kla ir norėtų įstoti į korpo turėtų ilgiausiai išsilaikyti
rantų eiles. Taip pat jie pa pripažįstamos. Bet jau tada
prašė pasiųsti keliolika eg jiems tas užsimojimas ne
zempliorių Korp! Neo-Li pavyko. Berods, ne kreden
thuania informacinio leidi cialų klausimas, o iš viso
(Nukelta į 7 psl.)
nio.

Jaunius žiliui,
vasario 4 d.

1959 m. vasario 16 d.
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Apygardinės pirmenybės Chicagoje
Sausio 31 ir vasario 1
dienomis Chicagoje praves
tos Vidurinių Vakarų spor
to apygardos krepšinio, tin
klinio ir stalo teniso, pirme
nybes. Dalyvių skaičius sie
kė netoli 150. Pirmenybes
vykdė ir tvarkingai pravedėl Chicagos LSK Neris.
Krepšinis
Pirmosios krepšinio rung
tynes galėjo baigtis staig
mena. Chicagos LSK Aras,
sukaupęs visas savo jaunas
jėgas, gana ambicingai prie
šinosi ir visiškai nejuokais
bandė „sunaikinti” š. Ame
rikos lietuvių krepšinio
meisterį ASK Lituanicą.
žinoma, meisteris liko meis
teriu ir laimėjo 41:36. šia
pasekme Aras gali drąsiai
didžiuotis. ' Lituanicai gi
ateityje nereiktų pamiršti,
kar kartais, kaip toje patar
lėje, mažas kelmas ir didelį
vežimą išverčia.
Antros rungtynės baigė
si gana panašia pasekme.
Šiuo kartu vėl tik 5 taškų
persvara (39:34) Detroito
LSK Kovas įveikė Chicagos
Neries II-ją komandą. To
liau sekė 36:29 Chicagos
Baltijos Jūros pergalė prieš
Clevelando Žaibą. Antrame
pirmenybių rate Lituanica
sumušė Kovą 73:56 ir Neris
I Baltijos Jūrą 84:41.
Sekmadienį dėl III-IV pir
menybių vietos varžėsi Bal
tijos Jūra ir Kovas. Tikėta
si detroitiečių pergalės. De
ja, kai kuriems žaidėjams
n e p a teisinamai parodžius
ūpo. stoką, Kovas pralaimė
jo pasekme 51:46. (Dar kar
tą 5 taškų skirtumas!).
Baigmėje, kaip ir buvo ti
kėtasi, susitiko Neris I ir
Lituanica. Pirmame kėliny
je žaidimas vystėsi gana
apylygiai ir baigėsi 29:28
Neries I naudai. Po pertrau
kos, tolimais Valaičio ir
Varno metimais, neriečiai
pasistūmėjo pirmyn 7 taš
kų skirtumu. Lituanica ke
lis kartus skirtumą suma
žino, bet išlyginti nepavyko

Jaunius ir...
(Atkelta iš 6 psl.)

„neaiški padėtis’’ tada bu
vusi kliūtis atsirasti Vati
kane kitų Pabaltijo, valsty
bių pasiuntinybėms.
Dabar Latvių Sąjunga
Užsienyje (nors jų daugu
ma protestantai), solidariai
su mūsų organizacijomis ir
gi telegrama kreipėsi į Va
tikaną, paremdama mūsų
balsus Lietuvos pasiuntiny
bės reikalu. Berods, pana
šiai pasielgė ir latvių bei es
tų diplomatai. Tai būtų
greičiau ženklai, kad Lietu
vos kaimynams protestan
tams Lietuvos santykiai su
Vatikanu nėra ir ateity
greičiausia nebūtų krislas
akyje.
Bet pačios Lietuvos vi
daus politiniam gyvenimui
normaliaisiais laikais Lie
tuvos turėtas konkordatas
su Vatikanu turėjo įtakos
daug daugiau, negu betkokia kita Lietuvos tarptauti
nė sutartis, išskyrus nebent
Konvenciją dėl Klaipėdos
krašto.

Todėl manau, kad ateity
Lietuvai į santykius su Va
tikanu irgi teks žiūrėti ne
tiek kaip į stiprią ar menką
kortą tarptautiniame diplo
matiniame lošime, o kaip į
veiksnį valstybės viduji
niuose reikaluose.
šia prasme, bekreipiant
žvilgsnį į ateitį, yra kas ir
iš praeities prisiminti. ..
(Bus daugiau)
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ir Neris I pelnytai laimėjo,
susigrąžindama Liet. B-nės
Detroito Apylinkės skirtą
pereinamą dovaną, kurią
pereitais metai globojo De
troito LSK Kovas. Galutinė
pasekmė 64:59. Baigminėse
rungtynėse, kaip matote,
pasikartojo pirmen y b ė s e
populiarimo pasiekusi 5 taš
kų persvara. Tektų dar pa
minėti, jog Lituanica pasku
tines rungtynes sužaidė be
vieno savo geriausių žaidė
jų — K. Germano, kuris tą
pat dieną Marųuette parko
pirmenybinėse rungtyn ė s e
stipriai nikstelėjęs koją, ir
prie geriausių norų negalė
jo įsijungti į žaidimą.
Moterų krepšinio varžy
bos neįvyko, nes tik vienin
telis Clevelando žaibas pa
reiškė norą dalyvauti pir
menybėse.

Tinklinis
Vyrų tinklinis, kaip pa
prastai, nesulaukė didesnio
susidomėjimo. Įvyko tik
vienintelės žaibas — Neris
rungtynės, kurias žaibas be
didesnių pastangų laimėjo,
žaidėjų tarpe tie patys
daug kartų matyti veidai.
Moterų tinkliniu jau gali
ma pasidžiaugti. Ypatingai
pastebėta pažanga chicagiečių tarpe. Varžybų pasek
mė: Neris II — Vaiva 2:0;
žaibas II — Aras 2:0; Ne
ris I — žaibas II 2:0; žai

bas I — Neris II 2:0; Vai

va — Aras 2:0. Pirmąją
vietą laimėjo žaibas I, nu
galėdamas Nerį I 2:1 (15:
7; 6:15; 15:6). Trečioji vie
ta atiteko žaibo II koman
dai.
Stalo tenisas
Vyrų vieneto varžybose,
po gana ilgai užtrukusios
kovos, clevelandietis J. Nasvytis 3:1 (16:27; 21:19;
23:21; 21:13) įveikė ASK
Lituanicos A. Avižienį ir
tuo būdu tapo šių metų apy 
gardos meisteriu. Pernykš
tis pirmenybių nugalėtojas
J. šoliūnas pasitenkino III
vieta. Moterų vienetą lai
mėjo chicagietė O. Blandytė. Vyrų dvejetą — Detroi
to Kovo J. šoliūnas ir Pr.
Misiūnas.
Komandinėse vyrų varžy
bose pasirodė keturios ko
mandos, ir čia I-ji vieta ati
teko Lituanicos I koman
dai, baigmėje sudorojusiai
Kovą 5:0. Moterų koman
dinėse varžybose buvo re
gistruotos dvi komandos.
Clevelandietėms laiku nepa
sirodžius salėje, laimėjimas
užskaitytas Neries žaidė
joms. Stalo tenise būtinai
reikia išskirti formą atga
vusį J. Nasvytį ir visą eilę
chicagiečių, kurie Jaunimo
Centre įvykstančių dažnų
treniruočių dėka gerokai
patobulino savo žaidimą.
A-ž

TRUMPAI

• Vid. Vakarų sporto
apygardos stalo teniso pir
menybių laimėtojams vien
kartines dovanas paskyrė
Dr. S. Biežis N. Gugienė,
134 SLA motrų kuopa ir B.
Macianskis. Koman d i n i ų
varžybų nugalėtojams per
einamas dovanas paskyrė
A. Lingys ir J. Tunkis.
Sportininkai dėkingi išvar
dintiems sporto bičiuliams.

.• Detroito LSK Kovas
nustojo trijų aktyvių spor
tininkų. Kiek anksčiau A.
Ruseckas ir V. šeputa, o
nesenai ir G. Juška įstojo
į JAV kariuomenę. Linkime
sėkmes!

CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
• Vilties Draugijos namo
ir Dirvos ofsetinės spaustu
vės atidarymas įvyksta ko
vo 14 d.: 12-4 vai. spaus
tuvės apžiūrėjimas, 2 vai.
atidarymo iškilmės Dirvos
redakcijoje ir 6:30 vai. ati
darymo banketas Čiurlionio
ansamblio namuose. Į ban
ketą įėjimas vienam asme
niui — $10.00, gi dviems —
$15.00.
Apie dalyvavimą bankete
reikia pranešti iki kovo 10
d.

• Kovo 1 d. Clevelando
Lietuvių Klubo salėse bus
tradicinė KAZIUKO MUGĖ.
Ją rengia visos Clevelando
skautės — akademikės, Ne
ringos tuntas ir skautinin’kės. Mugė atidaroma 11 vai.
ryto. Stalai bus apkrauti
medauninkais, širdimis, baravikais, saldainiais, sau
sainiais, lėlėmis, albumais,
margučiais, verbomis ir įv.
skaučių rankdarbiais. Tuo
pat laiku apatinėje salėje
svečiai galės pasivaišinti lie
tuviškais valgiais — bulvėnėmis dešromis, mėsos deš
romis, koldūnais, balandė
liais ir kt. skanėstais.
5 vai. p. p., tęsiant skau
čių mugėse pradėtą lietuviš
kųjų papročių ciklą, sceno
je bus suvaidintas vaizdelis
„KVIESLYS”. Vaizdelį pa
ruošė akt. Zigmas Peckus.
Skautės ir vėl kviečia sa
vo tėvelius bei visus clevelandiečius savo mugėn.

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
$3,0n0 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)

• Skelbiant mokyklos sta
tybos rėmėjus buvo praleis
tos trys pavardės. Po $20
aukojo: Dr. K. Ambrazai
tis, Dr. H. Brazaitis ir Dr.
V. Gruzdys.

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

• Clevelandan šį pavasarį GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
Metropolitan opera atvyks
PINIGAI Į
balandžio 20-26 dienomis.
Bus statoma: Tosca, CarLIETUVA
men, Rigoletto, Don Giovanni, La Bohema, Fledermaus,
10 Rublių už $1.—
Cavaleria Rusticana ir ButMokestis $5.— iki $50.00
terfly.
Norintiems mokytis
muzikos
Į Clevelandą pastoviam
gyvenimui atvykęs muzikas
Jonas švedas atidaro savo
privačią muzikos studiją.
Joje bus dėstoma fortepiono bei muzikos teorijos da
lykai.
Susitarimui skambinti:
LI 1-9094.
(k)

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS
EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY, Dept. DR
118 East 28th Street
New York, N. Y.

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

Liga ir nelaimė ištinka
netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima
būtų apsaugota pagal Aecident and Sickness plana'.

2Of wash - 1O( for 10 min. dry
Open 24 hr. daily
including Sundays

NATIONVVIDE
INŠU-RANCE COMPANY siūlo

platu ligoninės, medicinių,
operacinių ir nedarbingumo
pajamų draudimą žemomis
kainomis!
Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:

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

Leista Bankų Dept.
ir apdrausta.

NELAIMĖ IR LIGA

LAUNDRY-MAT
14809 Kinsman Rd.

PAULINA
MOZURAITIS,
Agentas
Tel. SK 1-2183

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

J. CIJUNSKAS

ST. CLAIR BAKERY

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

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.

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.

SAVINGS
EARN

3*/2%
/A

r* c* mU1 ki t1 c

INSUREDTO
*10.0 0.0

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

ik
y

SUPERIOR
SAVINGS
HOME AND
REMODELIN6 LOANS

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezella Theatre

J

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ

|. j. S AM A S JEWELER

7007 Superior Avė.

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

EX 1-1143

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

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

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!

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijiioti laidotuvių direktoriai ir balsamrotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

❖
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DIRVA

1959 m. vasario 16 d.

DIRVA"
CHICAGOJE MOTERYS
MINĖJO VASARIO 16
•Tėvų jėzuitų namuose,
apatinėje salėje, Chicagoje,
sausio 8 d. susirinko gražus
būrys moterų paminėti Va
sario 16-ją. Iniciatorės —
giedrininkės gražiai paruo
šė stalus ir papuošė salę. E.
Vilimaitė taria atidarymo
žodi, kun. Kubilius sukalba
maldą. Mūsų nenuilstama
pedagogė Ona Krikščiūnie
nė padaro išsamią ir įdomią
Lietuvos nepriklausomo gy
venimo apžvalgą. Palyginus
per trumpą laiką buvo pa
daryta didelė pažanga viso
se srityse. Moterys taip pat
aktyviai dalyvavo valstybės
kūrimosi gyvenime. Lietu
vė, atspari, gaji ir tautiš
kai susipratusi, išlaikė šei
moje tautiškumą ir religiją.

DIRVAI
AUKOJO
Šmaižys S., Chicago $2.00
Labanauskas V., Chic. 2.00
Šurna V., Philadelphia 2.00
Krosniūnas S., Chicago 2.00
Morkūnas V., Cleveland 1.00
Bogušas C., Waterbury 2.00
Bimbiris A.,
Los Angeles....... 2.00
Turuta Pr.,
Grand Rapids .... 3.00
X. X., Elkhart ........... 5.00
Grigaitis J., Chicago .2.00
Budreika P., Toronto 2.00
Ramanauskas VI. Dr.,
Cleveland ........... 2.00
Simonaitis B., Cicero 2.00
Rekašius J., Detroit .. 2.00
Gausys St., Cleveland 2.00
Lakačiauskas A., Clev. 1.00
Chmielauskas J.,
Los Angeles ....... 2.00
Mazj^s E., Cleveland .. 2.00
Dilba A., So. Boston .. 2.00
Graužinis J., Chicago 21.00
Zailskas Pr., Chicago 2.00
Lesčinskas J., Detroit 1.00
Tarvydas A., Phila..... 1.00
Rūkas A., Chicago .... 1.00
Mankus S., Chicago .... 4.0d
šadeika č., Detroit ..... 2.00
Lozoraitis J., Cleveland 1.00
Ramonas K., Chicago 2.00
Nurka J., Hartford ....25.00
Linkus P.,
Eduardsburg ..... 2.00
Pilkauskienė J.,
Hamilton............. 2.00
Veikutis K., Detroit .. 2.00
Radzevičius A.,
Amsterdam......... 1.00
Puskepalaitienė L.,
Detroit ............... 5.00
Pračkaila L., Chicago 1.00
Janukėnas J., Hartford 1.00
Baltrukonis A.,
Fairviey Park .... 2.00
Gaigalas P., Chicago .. 2.00
Blinstrubas T., Chicago 2.00
Pračkys Pr., Cleveland 2.00
Lietuvninkas J.,
Baltimore ........... 2.00
Paulauskis S., M. D.,
Greenview........... 2.00
Krelis Alb., Chicago .. 2.00
Patalauskas A., Detroit 2.00
šukelis D., Chicago .... 2.00
Švarcas P. Dr.,
Mascoutah........... 2.00
Satkevičius J.,
St. Catharines .... 2.00
Šimonis J.,
Santa Barbara .... 2.00

Moterys daug dirbo Lietu
voje, tačiau, čia, išeivijoje,
turime dar daugiau darbo.
Svetingoje šalyje materia
liai gerai įsikūrę, užmiršo
me auklėjamąją vaikų pusę.
Abu tėvai dirba, o vaikai pa
liekami kinui, televizijai ir
gatvei. Palinkėjo daugiau
susirūpinti lietuvi š k u m u
šiame krašte ir suaktyvinti
veiklą.
šiemet kaip tik sueina
15^ metų nuo A. Lincolno
gimimo. St. Semėnienė pa
darė trumpą pranešimą apie
ši žymų laisvės kovotoją,
linkėdama, kad šis asmuo
būtų pavyzdžiu mums, sie
kiant Lietuvai laisvės.
Minėjimą-pobūvį pratur
tino mūsų mielos solistės
A. Kalvaitytė ir Iz. Motie
kaitienė, padainavusios so
lo ir duetą, akomponuojant
M. Motiekaičiui jr. Graži I.
Paliokąitės deklamacija ir
įdomus B. Brazdžionio fil
mas iš lietuvių gyvenimo,
užbaigė šį kuklų, bet mielą
Vasario 16-sios minėjimą.
Viešnios su • rengėjomis
dar praleido valandėlę prie
kavos puoduko ir skanių lie
tuvišku tortų ir išsiskirstė,
išsinešdamos gražius minė
jimo įspūdžius.

Br. P-nė

OMAHA
STAIGI MIRTIS
Vasario 2 d. ankstį rytą
nelauktai ir netikėtai nuo
širdies smūgio mirė muz.
Mečys Leškys. Tokia staigi
mirtis pritrenkė ne tik jo
šeimos narius bei artimuo
sius, bet ir visus šios kolo
nijos lietuvius. Dar vasario
1 d. (sekmadienį) jis diri
gavo chorui ir vargonavo •
per lietuvių pamaldas baž
nyčioje, vėliau su choru re
petavo dainas Vasario 16
minėjimui, o pirmadienio
pirmomis valandomis jau
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo,
būdamas tik 47 metų am
žiaus.
Velionis į JAV atvyko
1949 m. rudenį ir apsigyve
no Omahoje. čia suorgani
zavo lietuvių chorą ir jam
vadovavo iki pat mirties.
Per tuos nepilnus 10 metų
muz. M. Leškys išvarė tik
rai gražų kultūrinio darbo
barą. Jo pastangų dėka lie
tuviška daina skambėjo ne
tik tautinių švenčių minė
jimuose, bet ir už Omahos
lietuvių kolonijos ribų. Ypač
velionis įdėjo daug darbo ir
pasišventimo dalyvaudamas
su choru: 1954 m. — Oma
hos miesto 100 metų minė
jime ir 1955 m. — Dainų
Šventėje, Chicagoje.
Vasario 7 d. ypatingai
gausus lietuviškosios visuo
menės -būrys’palydėjo velio
nį į amžinąją poilsio vietą
— Šv. Marijos kapines. Prie
duobės trumpą atsisveikini
mo žodį tarė ALB Omahos
Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas J. šarka.
J, P.

A. A.

MARIJAI ŽALIŪNIENEI mirus,
jos vyrui Karoliui ir sūnui Algiui su jo šeima,

gilią užuojautą reiškia

Alksninių šeima.

KAS IR KUR?
• O. Milašiaus minėjimui
paremti Amerikos LietuviųTautinė Sąjunga paskyrė
300 dolerių. Milašius yra
buvęs pirmas Lietuvos val
stybės atstovas Prancūzi
jai. Prancūzų jis yra aukš
tai vertinamas kaip poetas
ir rašytojas. Milašiaus mi
nėjimas bus kovo pradžioje
Paryžiuje. Jį organizuoja
dabartinis N. Lietuvos at
Giminės ir vestuvinio pokylio vedėjas ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. A.
stovas Paryžiuje Dr. S. Bačkis, talkinamas žymių pran Latvėnas (penktas iš kairės). Jaunosios tėvai p. Pulkauninkai — trečias ir ketvirtas iš
kairės. Jaunojo tėvai — p. Bartkai — aštuntas ir. devintas iš kairės.
cūzų komiteto.
Nuotrauka Dorothy G r e e n e .
• Carmen operos premjera,
kurią stato Chiagos lietuvių
operos kolektyvas, įvyksta
balandžio 11 dieną Chica muzikos ir literatūros va
TORONTE ORGANIZUOJASI
gos Maria High School sa karas. Visi aplinkinių mies
lėje. Premjeroje Carmen tų studentai kviečiami ir
FOTO MĖGĖJAI
dainuos Aldona Stempužie- raginami studijų dienose
dalyvauti.
nė, Don Jose — Stasys Ba
Pasaulio Lietuvių B-nės veiklą, svarbesnius įvykius,
ras, Micaela — Danutė • Bernas Adomaitis, chemi
gyvenime visą laiką trūko kultūrinius darbus ir visą,
Stankaitytė, Escamillo — jos inžinierius, jau kurį lai
kas liečia bendrą lietuvišką
Algirdas Brazis, Frasąuita ką dirba Standard Oil b-vės tinkamo dėmesio kreipimo į gyvenimą, šią spragą už
vieną
mūsų
tremties
istori

— Monika Kripkauskienė, tyrimo laboratorijoje Whikišti yra pasišovusi Toron
Mercedes — Roma Mastie- tinge, Ind. Tame didžiausia jai, o taip pat į kasdienybė
to lietuvių foto meno mė
je
reikalingą
dokumentą,
tai
nė, Zuniga — Jonas Vazne- me b-vės tyrimo centre dir
gėjų grupė, kuri, susirin
foto
nuotraukas,
vaizduo

lis, Morales — Valentinas ba per 1000 specialistų.
kusi vasario 8 dieną, aptarė
jančias
lietuvių
išsibarsty

Liorentas, Remendado —
tokio darbo reikšmę lietu
mą
po
įvairius
pasaulio
kon

Julius Savrimavičius ir • Valstiečių liaudininkų
vybei ir istoriniam archy
tinentus
ir
jų
organizacinę
Dancairo — Juozas Brazis. centro komitetas savo na
vui,
vienu balsu nutarė
Operą diriguos Al. Kučiū- rius paragino ”įsijungti į
įsteigti
foto mėgėjų ratelį,
vietos
amerikiečių-demokranas.
kuris
užvestų
didelį albumą
tų
politinę
veiklą
”
,
tarda

Norintieji Carmen operai
• Kelionė į Pacifiko Kraš ir ten sudėtų visa tai, kas
mas,
turbūt,
kad
jų
progra

bilietus užsisakyti paštu
gali tai padaryti pasiųsda ma yra artimiausia valstie tus. .1. Bachuno parašyta ir liečia mūsų lietuviškąjį gy
čių liaudininkų programai. Amerikos Lietuvių Tauti venimą. Be to, reikšta nuo
mi čekį šiuo adresu:
nės S-gos išleista knyga, monė, kad naudinga su ki
Chicago Lithuanian Malė 0 kaip su pietiečiais diksi- mu platinama per skyrius.
tuose kraštuose gyvenan
kratais,
kurie
ne
visiems
Chorus Vytis,
Vieni pirmųjų ją užsisakė čiais lietuviais užmegsti
pripažįsta
pagrindines
žmo

Mr. V. Gutauskas,
gaus teises? Juk jie irgi de Oiicagos, Bostono, Brook- santykius, dalintis foto nuo
7634 So. Fairfield Avė.,
lyno, New Yorko, Worces- traukomis ir tuo būdu dau
mokratai.
Chicago 29, III.
Bilietų kainos premjerai • Ant., česonis išrinktas tcrio ir Baltimorės skyriai giau pažinti vieni kitus; su
Knygų platintojas Z. Orvi— $5.50, $5.00, $4.00 ir ALT S-gos Baltimorės sky das paprašė pasiųsti jam ruošti parodas tiek savų,
tiek svetimų tarpe, juos su
$3.00, kitiems dviem spek riaus spaudos ir informaci
kelis
knygos
egz.
į
Hamil

pažindinant
su lietuvių
takliam — $5.50, $4.50, jos vedėju.
toną, Kanadoje.
tremties
gyvenimu
ir kul
$3.50, $2.50. Spektakliai
tūrinėmis
jo
apraiškomis.
ivyksta balandžio 11 dieną
Ruošti ir patiems dalyvauti
8 vai vak. ,balandžio 12 d.
foto
konkursuose bei kituo
3:30 po pietų ir balandžio
se viešuose propagandiniuo
25 d. 8 vai. vak.
se pasirodymuose, o taip
• Suomijos dienraštis Helpat lietuviškoje spaudoje.
singin Sanomat atspaude
J. Juozutis
Red. pastaba: Sveikina
iliustruotą rašinį apie dail.
me ir laukiame darbų. Tiki
A. Varno 80 metų sukaktį.
mės, kad Toronto lietuvių
• Lietuvos Skautų Brolijos
gyvenimą galėsime skaity
Užsienio Skyrius praneša,
tojams perduoti ne vien žo
jog yra gautas lietuviams
džiais, bet ir vaizdais.
skautams pakvietimas da
• Šatrijos ir Rambyno
lyvauti Pasaulinėje Skautų
tuntu skautės-skautai, Lie
Jamborėje, kuri šiais me
tais liepos mėn. 17-26 d.d.
tuvos Nepriklausomybės 41
įvyks Filipinuose.
m. paminėjimo proga, vasa
rio 8 d. šv. Jono Kr. para
• Liet. Stud. Sąjungos stu
pijos salėje turėjo iškilmin
dijų dienos Chicagoje įvyks
gą sueigą. Sueigoje žodį ta
vasario 28 — kovo 1 dieno
rė vyr. skautininkas Stepas
mis. Programoje numatyta
Kairys.
šios paskaitos: ’Tšeivio inPradedant paukštytėmis,
telegento tipas” — skaito
buvo pakelta į vyresnišku
E.
ir
D.
Bartkai,
po
sutuoktuvių
apeigų,
tarp
kun,
Dr. V. Vygantas, ”Abstrakmo laipsnį visa eilė skaučių
tus menas” — dail. Augius. Adolfo Paukščio (kairėj), atvykusio Į vestuves iš Chica ir skautų.
gos,
ir
Los
Angeles
lietuvių
parapijos
klebono
kun.
Jono
Taip pat įvyks nuotaikingas
• Skautų tėvų ir rėmėjų
Nuotrauka Doro t h y G r e e n e .
Kučingio.
susirinkimas įvyks vasario
22 d 3 vai. p. p. šv. Jono
Kr. parapijos salėje.
Bus aptariama daugelis
svarbių klausimų ir išrink
tas Globėjų Komitetas.

NEW YORK
• New Yorko Skautų Vy
čių Okteto koncertas vasa
rio 7 d. praėjo su pasiseki
mu. Oktetas sudainavo apie
15 dainų. Koncerte taip pat
dainavo jauna solistė A.
Gaigalaitė iš Philadelphijos.
Vakaro vedėjas feljeto
nistas Vilius Bražėnas savo
taikliu humoru linksmino
vakaro dalyvius.
Lietuvių Skautų Brolija,
atžymėdama Skautų Vyčių
Okteto nuopelnus lietuviš
kos dainos srityje, šio kon
D. ir E. Bartkaus sutuoktuvių pamergės ir pabroliai. Iš kairės: Dalia Androšiū- certo proga okteto vadovą
naitė, Sigutė Dopkevičiūtė, Dalia Petraitytė, Violeta Mitkutė, jaunoji Danguolė Pulkau- muz. Mykolą Liuberskį ap
ninkaitė, E. Bartkus, Dr. Pranas Sutkus, Jonas činkus, Rimas Dūda, Povilas Abelkis. dovanojo ordinu Už NuoNuotrauka Dorothy G r e e n e . nūs.

