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VAKARAI (SPĖJA SOVIETUS,
NEBANDYTI ULTIMATUMO
Į bet kokį vakariečių teisių pažeidimą Berlyne
bus atsakyta reikiamomis priemonėmis. - Rau
donųjų kinų veržimasis į pilną komunizmą, ke
lia pavojų visam pasauliui.
Praeitą savaitę visame
pasaulyje buvo plačiai ko
mentuojami vakarų sąjun
gininkų pasiūlymai Sovie
tams sušaukti užsienių rei
kalų ministerių konferenci
ją Vokietijos problemai
spręsti. Visi pripažįsta šiuos
pasiūlymus nuosaikiais ir
konstruktyviais.
Juose nėra jokio specifi
nio prieš pasiūlymo Berly
no klausimu, bet pasisako
ma už tai, kad konferenci
joje patarėjų teisėmis da
lyvautų Vakarų Vokietijos
ir Rytu Vokietijos atstovai.
Tai būtu naudinga, nes bet
kokiose derybose dėl Vokietb’os sujungimo. Berlyno
klausimas gali būti spren
džiamas tik platesnio visos
Vokietijos klausimo apim
tyje.
Šie nasiūlvmai duoda šiek
tiek vilties, kad vakariečiai,
veikdami atsargiai ir neat
sisakydami savo teisių, gali
rusus paskatinti taikos ke
liu, ieškoti sveiko Vokieti
jos klausimo sprendimo.
Vakarų valstybės kartu
Įspėja sovietus, kad j bet
koki jų bandymą vykdyti
savo ultimatumą dėl Berly
no, ar tai pažeidžiant vaka
riečių teises Berlyne, ar tai
trukdant susisiekimą su
Berlynu, bus atsakyta viso
mis reikiamomis priemonė
mis, kas ne diplomatinėje
kalboje reiškia, kad bus at
sakyta veiksmu.
Vakarai toliau nurodė,
kad Vkietijos padalinimas,
sovietams ir toliau atsisa
kant kalbėti dėl jos sujun
gimo. sudaro nuolatinę grės
mę Europos saugumui ir
pasaulio taikai.

Nemažesni dėmesį krei
pė ir kinų-rusų santykiai.
Komunistai iš visų jėgų
stengiasi nuslėpti tų santy
kių įtampą ir paskutiniaja
me kompartijos suvažiavi
me Maskvoje Chruščiovas
su dideliu pasitikėjimu kal
bėjo, kad jo laimėjimas
esąs tikras. Panašiai jis kal
bėjo ir prieš 3 metus, visai
nenujausdamas tų pragaiš
tingu smūgių, kuriuos vos
vienerių metų būvyje paty
rė Lenkijoje ir Vengrijoje.
Sovietai ir Kinijos komu
nistai perdaug garsiai šau
kia, vis kartodami tuos pa
čius posmus, jog jų vieny
bė esanti kieta kaip uola ir
tvirta kaip plienas. Tie nuo
latiniai draugystės kartoji
mai kelia vis didesnių abe
jonių dėl tos vienybės tik
rumo.
Tačiau būtų neišmintin
ga laukti greito skilimo tarp
Rusijos ir Raudonosios Ki
nijos. Jos viena kitai per
daug reikalingos, viena ki
tos perdaug bijo, kad ir
praktikoje viena nuo kitos
nutoltų, kaip jos nutolo
marksizmo aiškinime teori
joje. Tačiau ten jau yra
skaldymosi sėklų.
~Raudonųjų kinų aklas
veržimasis i vadinamąjį pil
ną komunizmą kelia pavojų
visam pasauliui, tačiau tie
pavojai yra ypač dideli pa
čiai Sovietų Sąjungai.
Praėjusią savaitę viso
pasaulio spauda taip pat
plačiai komentavo Sovietų
norą paimti savo įtakon
Iraną.
Nepavykus pasirašyti su
Iranu "nepuolimo sutartį",
Kremlius šoko plūsti ir

Prof. VI. Jakubėnas, vienas iš aktyviausių lietuviš
kos muzikos kūrėjų, koncerto metu Clevelande. Iš kairės:
A. Nasvytis, VI. Jakubėnas ir p. Jakubėnienė.
Dirvos nuotrauka.

grasinti Irano vyriausybei,
kaltindamas, kad derybos
nutrukusios dėl Irano dvi
veidiškumo.
Tuo tarpu Irano užsienio
reikalu ministeris skelbia,
kad Iranas buvo pasiruo
šęs Sovietams garantijas,
ioo- nebus steigiama Irane
jokiu bazių pulti Rusijai.
T?či«n kiti sovietu, reikala
vimai buvo nepriimti. Ru
sai si^kė^ne sutarties, bet
sukelti vidaus neramumus
Trane tikintis, kad jie pri
ves nrie tokio perversmo,
koks sukeltas Irake.

Irano paglemžimas yra
senas rusų siekimas. Jį at
virai iškėlė Molotovas dery
bose su Hitleriu, išdėstyda
mas sovietų užmačias dėl
Persijos įlankos. Tai išaiš
kėjo ir po Antrojo Pasauli
nio karo, kai sovietai buvo
atsisakę savo karines pajė
gas išvesti iš Irano ir pasi
traukė, tik JT griežtai pa
reikalavus.
Iranas perdaug gerai ži
no, kad tariamieji nepuoli
mo paktai su sovietais ne
tik neteikia jokio saugumo,
bet atidaro kelią jų agresi
niams planams.
Iranui atsisakius- tokį
paktą sudaryti, sovietų kės
lams Viduriniuose Rytuose
suduotas rimtas smūgis,
kurs turėtų pasitarnauti pa-,
dėčiai toj srityje stabili
zuoti.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS
• Washingtone paskelbta
apie didelę medicinos pa
žanga. padarytą paskutinia
jame dešimtmety, kovoje
prieš širdies ir kraujo indų
ligas.
Apie tai pranešė konfe
rencijoje šeši medicinos spe
cialistai. Iš jų pranešimo
paaiškėjo, kad keturias šir
dies ligų rūšis pavyko su
kontroliuoti, o dar kitos
trys rūšys irgi jau pasiduo
da medicinos pažangai.
Svarbiausią problemą suda
ro arterijos sklerozė ir aukš
tas kraujo spaudimas. O
nuo ju kasmet Amerikoje
miršta apie 90 C visų tu
rinčiu širdies ir kraujo in
dų ligas. Amerikoje dau
giausia žmonių miršta nuo
širdies ir kraujo apytakos
ligų — apie 54C. Tai be
veik dvigubai daugiau, ne
gu nuo vėžio ligos, kuri žmo
nių mirtingume eina antro
je vietoje.
• Anglijos premjeras
Macmillan, grįžęs iš Mask
vos, žada atvykti į Washingtoną pasitarimams su pre
zidentu Eisenhoweriu.

Prof. Adomas Varnas, gyvenąs šiuo metu Chicagoje, neseniai minėjo 80 metų
sukaktį. Nuotraukoje jo pieštas paveikslas — Lietuvos kaime.

VATIKANAS PLANUOJĄS NAUJUS "MAINUS”?
Galimas Oderio - Neisses linijos pripažinimas.
šveicarų laikraštis ”Die
Woltwoche", paprastai pa
sižymįs gerais savo infor
macijos šaltiniais, sausio 30
d. numeryje paskelbė pra
nešimą iš Romos, pavadin
tą: "Vatikanas ieško nau
jos Rytų politikos."
Ir straipsnio aiškėja, kad
Lenkijos ir Lietuvos pasiun
tinybių pripažinimo klausi
mas buvo pirmasis viešas
žingsnis naujame Vatikano
politikos posūkyje, kurio
pasėkos gali būti jaučiamos
kelis šimtmečius.
Popiežius Jonas XXIII
tuoj po išrinkimo paskelbė,
kad jis esąs užsimojęs labai
daug dėmesio skirti krikš
čionių Bažnyčių suvieniji
mui. Iš Rytų Bažnyčių skai
čiumi yra reikšmingiausi
graikų ortodoksai, tačiau
dar carų valdymo laikais
nebuvo įmanoma jų įtikinti,
kad popiežių jie pripažintų
vyriausiu dvasiniu autori
tetu, o dar mažiau tų per
spektyvų esama sovietinio
valdymo metu. "Atsiminus
gi, kad komunizmas siekia
viso pasaulio revoliucijos,
nėra nė mažiausių vilčių,
kad Sovietų Sąjungos laiky
sena krikščionių Bažnyčių
atžvilgiu pasikeistų", paste
bima straipsnyje.

būklė sovietinėje Lenkijoje.
Tuo pat metu kardinolas
Wyszinskis ir už jo stovin
tieji sluoksniai skatino at
šaukti pripažinimą Lietuvos
pasiuntinio prie šventojo
Sosto St. Girdvainio, kurįs
taip pat jau 19 metų akre
dituotas prie Vatikano, šie
reikalavimai iš dalies buvo
ir išpildyti, nes Papeė ir
Girdvainis buvo išjungti iš
Naujųjų Metų proga popie
žių sveikinančių diplomatų
skaičiaus, aiškinant, kad jų
igaliojimai dar turį būti pa
tikrinti".
Šia proga tenka pastebė
ti, kad Papeė iš tikrųjų bu
vo iteikęs naujus įgalioji
mus, kaip reikalauta, nors
Vatikanas skelbė, kad jis jų
nekeikęs. Antras būdingas
Vatikano naujo posūkio
reišikinys pastebėtas paties
popiežiaus kalboje: jis kal
bėjo apie krikščionių perse

kiojimus visame pasaulyje,
tačiau nė puse žodžio neuž
siminė apie Sov. Sąjungą.
Komunistų džiūgavimai
Šis nelauktas Vatikano
santykių su Lenkijos ir Lie
tuvos pasiuntiniais vingis
Italijos komunistų spaudoje
iššaukė nepaprastą džiaug
smą. Romos komunistų lai
kraštis "Paese Serą" rašė:
"Tik dviems mėnesiams pra
ėjus po išrinkimo, popiežius
Jonas XXIII, neabejodamas
ir labai aiškiu būdu užbai
gė savo pirmtako Pijaus XII
politiką, duodamas aiškiai
suprasti, kad jis nori su de
mokratiniais Rytų Europos
kraštais pradėti naujos ak
cijos liniją ... šis Vatikano
žingsnis . .. duoda vilčių ...
kad tarp krikščionių Baž
nyčios ir savo idealų tvirtai
besilaikančio socializmo bus
pradėti nauji pasitarimai".
(Nukelta į 2 psl.)

Naujasis žemės palydovas

"Tačiau, nepaisant tokių
pastangų beviltiškumo, po
piežiaus pasikeitimas su
stiprino viltis kai kurių
sluoksnių — tikinčių, kad
pataikaująs Vatikano ges
tas pagerinsiąs katalikų
būklę Rytų bloke. Pagrindi
niai tos idėjos eksponentai
buvo dalis lenkų dvasiški jos
su kard. Wyszinskiu prieša
kyje ir kairysis krikščionių
demokratų partijos sparnas
Italijoje."

Lenkijos primas kard.
Wyszinskis, spalio mėnesį
atvykęs konklavon, Romoie užtruko neįprastai ilgai,
beveik du mėnesius, ir visą
• Anglija, Graikija ir tą laiką uoliai veikė, steng
Turkija praėjusią savaitę damasis pakeisti Vatikano
pasirašė susitarimą dėl Kip kursą sovietų atžvilgiu.
ro salos ateities. Šiai Vi "Ypač jis įkalbinėjo Vati
duržemio jūros salai, kuri kaną, kad šis atšauktų nuo
buvo 90 metų anglų valdo 1939 m. akredituoto lenkų
ma, suteikiama nepriklau etrzilinės vyriausybės pa
somybė. Paskelbus šią žinią, siuntinio Papeė pripažini
Kipro saloje buvo skambi mą. nes tuo būdu tariamai
nama bažnyčių varpais. būtu palengvinta katalikų

• Naujausias Amerikos
dirbtinis žemės palydovas
Vanguard II, iššautas pra
ėjusią savaitę į orbitą iš
Cap Canaveral, siunčia daug
informacijų apie debesų
susidarymą. Tos informaci
jos bus naudingos darant
oro suėjimus ilgesniam lai
kotarpiui. Mokslininkai ma

no, kad tokie žmės palydo
vai gali būti naudingi ir
atominiam sprogdinimui su
sekti. Gauti duomenys iš. šio
palydovo apie debesų susi
darymą jau analizuojami.
Per porą savaičių bus gali
ma sudaryti didelį debesų
žemėlapį, apimantį apie vie
ną ketvirtadalį saulės ap
šviesto žemės paviršiaus.
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"Kokios tos naujosios po
litikos priežastys ir koki ga
lutiniai tikslai — nėra leng
va atspėti. Tačiau iš istori
jos žinoma, kad, Romai pla
nuojant savo politiką šimt
mečiams, ir visos klaidos,
tegu ir atsitiktinai įvyku
sios, esti jaučiamos taip pat
ištisus šimtmečius”.

1959 m. vasario 23 d,

DAR KARTĄ DĖL
"GAUGINO”...
Laimingas tasai prancū
zų dailininkas, kurio vardą
man paminėjus, kilo Dirvo
je naudinga diskusija dėl
svetimvardžių rašymo lie
tuviškai. Nesuspėjau p. V.
Lozoraitienei pasisakyti dėl
jos iškelto klausimo, ir štai
p. V. R. pateikė platų atsa
kymo Dirvoje (Nr. 13) dėl
nelietuviškų pavardžių ra
šymo vargų. Tai mane at
palaiduoja nuo pareigos šiuo
reikalu berašyti, kadangi
esu visai tos pat nuomonės
su V. R. straipsnio minti
mis.
Tik su tuo "Gauginu” iš
ėjo linksmiausia. Spausdi
nant mano recenziją Dirvo
je, Įsibrovė korektūros klai
da — iškrito viena raidė.
Prancūziškai šio dailininko
pavardė rašoma Gauguin, o
ne Gaugin, kaip buvo klai
dingai surinkta ir kaip abu
suinteresuotieji vėliau tą
pavardę rašė, — "Gauginas”. Taip parašytą jo pa
varde prancūzai tartų ne
"Gogen”, bet "Gožeri*’ (su
nosinine n).
"Tikrai, tos korektūros
klaidos tai tikros blusos —
nuolat jos įsiskverbia į raš
tus. Pvz., ir V. R. straips
nyje yra duodama prancū
ziška pavardė Malroux, nu
rodant, kad ji jų tariama
""Malrū". Tas būtų teisin
gai. Bet aš kažkaip noriu
Įtarti kad V. R. čia turėjo
galvoje labai plačiai žinomą
prancūzų rašytoją Malraux,
o jo pavardę lietuviškai rei
kėtų tarti "Malro” — su
kirtimi ant o.

Kardinolo Wyszinskio pa
stangas pakeisti Vatikano
politini kursą rėmė ne tik
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• Paukštytės, dalyvau
Karštų prašymų įtakoje
Vatikano organas "Osser- jant svečiams vilkiukams,
vatore Romano” paskelbė vasario 14 d. gražiai pager
"p a t ikslinimą”, paneigda bė Vasario 16. Sueigą pra
mas ''prosovietines įtakas” vedė Y. Miltakytė ir D. MeVatikane ir politikos kurso mėnaitė. Visas būrys paukš
keitimą. Esą, abiejų pasiun tyčių davė įžodį. Sueigoje
B. GAIDŽIŪNAS
tinybių klausimas tebuvęs dalyvavo tuntininkai, rajo
tik "techninio pobūdžio for-' no vadeiva ir nemaža tėve
lių. Buvo gražiai pažaista,
Naujų skaitytojų telki tarsi nerangumo ženklu pa malumas”, ir būsiąs rastas
padainuota
ir pasakyta ei
būdas
jam
išspręsti.
mas sunkiai rieda pirmyn. ženklinta. Tos grupės asme
lėraščių.
Paukštyčių
tėvų
nys
tikrai
daugiau
lietuviš

O, atrodo, galėtų paspartė
komitetas,
talkininkaujant
Vokiečių
vyskupijų
kų
laikraščių
skaitytų,
dau

ti, jei tik iš mūsų pačių at
mamytėms suruošė skanias
klausimas?
sirastų daugiau iniciatyvos. giau jais įdomautųsi, bet
Vaišes.
Tėvų vardu žodį tarė
Tas "patikslinimas” lai
Ir daugiau reikalingos akci tai atideda rytdienai, o ryt
J.
Baublys.
jos Į tuos, kurie palengva dienai atėjus vėl toliau nu kinai išaiškinęs šį atvejį, —
• Gabijos ir Baltijos tun
miršta spausdintam lietu kelia. Tą atidėliojimą vieni sakoma toliau laikraštyje,
tų
sueiga įvyko vasario 15
viškam žodžiui. Dabar gi, daro grynai iš nerangumo, — tačiau jį galinčios sekti
d.
žodį
tarė tuntininkė s. J.
taip atrodo, kad tik keletas kiti iš mažo šykštumo, tre didelės politinės pasėkos.Pečiūrienė.
Vasario 16 pro
ar keliolika asmenų tuo sie ti lyg nepasitikėdami kiek Viena iš jų liečianti buvu
ga
Vyr.
Skautininkės
įsa
lojasi ir visas pastangas de kitokios pakraipos laikraš sias vokiečių teritorijas da
kymu
apdovanota
Tėvynės
čiui.
bartinėje
Lenkijoje.
da, kad tik tų naujų skai
Dukters ženklu vyr. valt.
tytojų daugiau atsirastų.
Dabartiniam vajui vyks , "Romoje šiuo metu at Irena Laurinavičienė. Skau
Bet keletos ar keliolikos as tant, Į pastarąją grupę rim kakliai kursuoja gandai,
Visa tai smulkmenos, bet
menų pastangos jokiu būdu tą dėmesį atkreipus, tikrai kad kardinolas Wyszinskis tininko įžodį davė Liuda pats nelietuviškų pavardžių
ir negali duoti tų davinių, galima daug naujų skaity iŠ Vatikano išsiderėjęs ir Grisk elytė-Rugienienė ir rašymas mūsų spaudoje yra
kuriuos duotų į talką įsi tojų laimėti. Juk šitoj gru Jaugiau "mainų objektų", Davetas Dulaitis. Po to, or labai rimtas ir nuolatinės
jungus keliems šimtams ar pėj mes visad galim rasti jų tarpe Vokietijos rytinių ganizuotai su vėliavomis, svarbos reikalas. Ameriko
net tūkstančiui talkininkų. savo pažįstamų, net bendrų sričių pripažinimą. Nuo pat dalyvavo bažnyčioje ir Va je ar kitur leidžiamus lietu
Iš kai kurių lietuvių ko organizacijų narių. Bet gi karo pabaigos tebesąs atvi sario 16 minėjime.
• Dariaus ir Girėno klu viškus laikraščius pavar
lonijų mes buvome gavę eilę tos grupės asmenų daugu ras ir karštai ginčijamas
čius, kartais tikrai kyla
lietuvių adresų ir jiems pa mą juk gali pasiekti ne keli tenykščių vyskupijų užpil bas naujon valdybon išrin šiurpas dėl jau per didelės
ko: pirm. J. Paškauską, vibandėm laikraštį susipažini ar keliolika asmenų, bet dymas, kaip Romoje tvirti
cepirm.
V. Perminą, sekr. J. suirutės, jokių taisyklių ir
mui 'siųsti. Taip pat papra- šimtai. Todėl mes dar kartą nama. esąs išspręstas Len
mūsų rašomosios kalbos
šėm ir atsakyti, ar sutinka, ir kreipiamės į Dirvos bičiu kijos naudai. Faktiškai tai Taparauską, ižd. J. Atko- Įpročių nesilaikymo. Tad
čaitį ir finansų sekr. Sima
ar nesutinka užsiprenume lius ir rėmėjus, kad sparti reikštų Oderio-Neisses lini naitį.
esu laimingas, kad mano
ruoti.
"Gauginas” tą klausimą vėl
jos
pripažinimą
iš
Vatikano
nant talką mums tikrai pa• Rimas Petrulicnis ir pajudino ir Dirva naudin
Ir ką gi, dalis atsakė tei dėtumėt. Be didesnės talkos nusės”.
Gntaras Juška išvyko sava
giamai, bet didžioji dalis mes tikslo nepasieksim, gi
gai prisidėjo prie narplio
noriais
karinėn tarnybon.
lyg susitarę kartoja tą pa tikslo nepasiekę ir su laik
jimo.
"Die Weltwoche” pastebi,
J«K,
tį sakinį: Jie skaitą vieną raščio. gerinimu naujų šuo kad Vatikanas, išskyrus
B. Raila, Los Angeles
lietuvišką laikraštį ir to lių pirmyn negalėsime pa aukščiau minėtą "patiksli
SKAUTININKŲ SUEIGA
jiems pilnai pakanką. O dar daryti.
nimą". jokio oficialaus pa
Kovo mėn. 1 d., 3 vai. p.
gudresni taip gudravoja :
reiškimo dėl naujosios poli
O talką būtinai reikia tikos liniios nėra paskelbęs. n. sktn. P. Pajaujienės bu
Skaitom kelius angliškus
laikraščius, lietuvišk u o s e spartinti, nes kovo mėn. 14 Bet iau iš turimų duomenų te 15487 Marlovve įvyks De gilumu ir grožiu, auka ir
laikraščiuose žinios pasenu diena jau labai netoli. Iki aišku, kad Pijaus XII politi troito ir apylinkių skauti kančia. Persunktos didele
ninku sueiga. Yra daug Dievo, tėvynės ir žmogaus
sios. taigi ir jų visiškai ne šiol esame tik ketvirtadalį nė linija keičiama.
svarbių klausimų, prašoma meile.
vertinam.
tikslo pasiekę. Trys ketvir
visus
dalyvauti.
tadaliai dar prieš akis, o
Išleido ATEITIS, spaudė
Skaitai tokius sakinius, laiko tik trys su puse sa
Immaculata
Press, Putnam,
kaip tik ką paminėtas, ir vaitės telikę. Bet rūpestin
Conn.
prieš akis matai lietuvybei gai dirbant ir per tas savai tros ir telefono kainas jau
MALDOS Iš SIBIRO
šąlantį lietuvio lavoną. Jis tes galim labai daug pada senokai veikia. Ir jos Ohio
Gaunama pas platintojus
jau mažai arba visiškai ne ryti.
ir
ATEITIES administraci
yra vienos iš žemiausių vi
MARIJA, GELBĖK
sidomi lietuvišku spausdin
joje.
sose JAV. Todėl nėra pras
MUS
tu žodžiu, jam jau nebeįdo
mės tą įstatymą pakeisti. Il
916 Willoughby Avė.,
mūs lietuviški susirinkimai,
Visur turi būti sioj pramonės bei patarna Sibiro tremtinių ranka
Brooklyn 21, N. Y.
jam jau iš viso nebežinia
rašyta maldaknygė
vimo šakoj kainos turi būti
Tl.: GLenmaore 2-2923.
kas Įdomu. Greit jis sudar teisingos kainos teisingos, pritaikytos pagal
Maldos originalios, jų pa
kys savo gražią lietuvišką
kitas kainas. (Skelbimas) čių kurtos, žavios minties
Kaina 1 doL
Visiškai
suprantama,
kad
pavardę, iš lietuvybės kelio
išves savo vaikus, ir taip kiekvienas iš mūsų nori
savai tautai numirs. Nere mažiau išleisti. Bet kainos
kyla ir kyla. Nori ar neno
tais atvejais numirs toks,
ri, o infliacijos pavojus ne
kuris anais laisvės metais,
mažas.
kada turėjo sočios duonos,
Be abejojimo, visi esam
deklamavo narsų vyrą, o
Vokietijoj gyvendamas sto girdėję apie norą Ohio public utility mokesčių įstaty
vyklose žadėjo tikrai namo
mą
atšaukti. Taip pat gir
sugrįžti, kol negavo garan
dėjome
ir žmones kalbant,
tijos išvažiuoti į užjūrius.
kad tuo sutaupysim nema
Tokių lietuvybės puslavo- žai pinigų, nes tas įstaty
nių jau nemažai yra. Ir tai mas reikalauja daugiau mo
mūsų didžioji gėda ir didy kesčių už gaso, elektros ir
sis rūpestis. Jiems, tik jiems telefono patarnavimus.
Bet gyvenimo realybė gi
reikia, gabių lietuvybės
apaštalų. Ir jei jų neatsi yra tokia. Jei visur kainos
ras, lietuviškas žodis ir raš pakilo, tai vienoje kurioj
tas pamažu tils ir tils šiame nors šakoje jos negali ne
visokių laisvių krašte. O tai pakilti ir likti tokios, kokios
neturėtų atsitikti. Ir neat buve prieš daugelį metų.
sitiktų, jei juos kasdien ar Juk niekas dabar nevertina
kas savaitė budintų lietu senomis kainomis ir savo
viškas spausdintas žodis. statybą ar pirktą namą. Tą
Tat nemaža talkos akcijos namą, ar bet kurią kitą nuo
dalis turi būti ir į juos nu savybę, mes gi vertinam pa
kreipta, nors čia visiems gal šios dienos kainas. Taip
teks sunkiausią kevalą su pat jei ir išnuomojam kam
barį. Imam už jį šios dienos
laužyti.
kainą, bet ne buvusią prieš
Praeitą savaitę Chruščiovas, iškritikavęs Sovietų piliečiu apsirengimą, ragino
Kita didelė lietuvių gru 10 metų.
elegantiškume ir puošnume pralenkti amerikiečius, anglus ir prancūzus ...
pė, kuri permažai lietuviš
Dabartinis Ohio įstaty
kų laikraščių skaito, yra mas, normuojąs gaso, elek-

SUNKIAI RIEDAMI PIRMYN

LAIŠKAI
BUVO BOBA VILNIUJ? ..
GAL BUVO, GAL
NEBUVO...
Įdomus dalykas: Alto va
dai, Vykd. Komiteto nariai,
dėl savo š. m. sausio mėn. 2
d. posėdžio jau nesutaria:
vicepirmininkas E. Bartkus
tvirtina, kad buvo nutarta
"išleisti atsišaukimą į lietu
vių visuomenę, raginant
kreiptis laiškais ir telegra
momis į Apaštališką Delegatūrą Washingtone, pra
šant palikti pilnai veikian
čią Lietuvos Atstovybę Va
tikane” (š. m. vasario mėn.
5 d. Dirva — Nr. 10), o se
kretorius Dr. P. Grigaitis
kategoriškai tvirtina, kad
tai "netiesa; tokio nutarimo
nebuvo". Toliau Dr. P. Gri
gaitis dar paaiškina: "jokio
pasiūlymo išleisti atsišauki
mą i visuomenę nebuvo duo
ta ir jokių diskusijų, ar rei
kia tokį atsišaukimą išleis
ti, — nebuvo. Tai negalėjo
būti ir nutarimo!” Š. m. va
sario mėn. 9 d. Naujienos
— Nr. 33.
Kur čia dabar tiesa? Gal
arčiau prie tiesos prieiti pa
dės tos pačios Naujienos?
— Atverskime jų Nr. 16 —
š. m. sausio mėn. 20 d. Pa
skaitykime š. m. sausio
mėn. 4 d. Detroite įvykusio
lietuvių susirinkimo apra
šymą. Ir rasime, kad "pra
nešimą apie padėtį darė Vy
tautas Kutkus. Jis VAKA
RYKŠČIAI telefonu buvęs
susirišęs su Alto pirminin
ku L. Šimučiu ir sužinojęs,
kad .. . prieš pat pasikalbė
jimą su Kutkum p. šimutis
tik ka baigęs ALTo (ar
V Y K D OMOSIOS TARY
BOS — nežinau) posėdį, kur
VISI VIENBALSIAI NU
TARĖ
rašyti
protesto
LAIŠKUS ir TELEGRA
MAS” (visi pabraukimai
mano — T. B.).
Išrodo, kad čia kalbama
apie tą patį posėdį ir kad
jame vis dėlto buvo nutar
ta apie "laiškus ir telegra
mas”. Negi Detroitas būtų
apie tą "vienbalsį” nutari
mą prasimanęs ? ...
Tiesa, kaip ten yra su
ALT Vykd. Komteto nuta
rimais: ar jie nėra tuoj pat
posėdy parašomi ir visų da
lyvių pasirašomi? Tada ne
įvyktų tokių greitų ir keis
tų "užsimiršimų”, kaip šiuo
kartu ...
T. B., Chicaga
★

NESUPRANTAME, O
TURĖTUME SUPRASTI
Ponas D. D. iš Detroito
vasario 12 d. "Drauge” pri
taria, "kad grąžinote dr. K.
Šidlausko laišką nespausdin
tą ... (Kas gi privers gilin
tis i tokias tiradas)”.
Jei pritariame, kad tau
tiečio pasisakymas gali bū
ti atstumtas be išklausymo,
mes turime pritarti ir tam,
kai svetimiejį mūsų pasisa
kymus irgi atstumia be iš
klausymo.
Tai yra likimas, kurį mes
patys sau kalame.
K. Saudargas,
"Draugo” skaitytojas
★

DIRVA GERA
Man asmeniškai Dirva la
bai patinka. Skaityčiau, kad
neatsižvelgiant į politinius
įsitikinimus, Dirva dabar
yra geriausią ir turtingiau
sia savo turiniu iš visų lie
tuviškų laikraščių.
Būtų, žinoma, gerai laiks
nuo laiko išgirsti apie Ne
priklausomos Lietuvos lai
kotarpio politinį ir kultūri
nį gyvenimą. Tas ypač jau
nimui turėtų būti įdomu.
Taip pat daugiau iš Chica
gos gyvenimo.
Jonas Variakojis,
Chicago
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PAREIGA IR ATSAKOMYBĖ,
BET NEPASYVI LAISVĖ
Senieji veikėjai gin
čijasi dėl demokratijos es
mės ir pasireiškimų praei
tyje ir dabartyje. Jie links
ta svetimos partijos veikė
jų veiksmus apkrikštyti dik
tatūriniais pasireiškim a i s,
nekreipdami dėmesio į so
cialines sąlygas. Bet "tuš
čias puodas barška". Jie
smerkia kitus, užmerkdami
akis ir savęs nematydami.
Imama nebesusikalbėti dėl
autokratinių ir netolerantingų pasireiškimų net demo
kratinėse partijose ir tarp
jų veikėjų. Gyvenimas link
sta išsigimti, kai pamiršta
ma vadovautis sveikais es
miniais principais ir imama
nebekontroliuot savo veiks
mų.
Mūsų jaunimas pa
sisako nepritariąs senesnių
jų visuomeniniam tuščiažo
džiavimui. Bet kuriuo prin
cipu ryžtasi mūsų jaunimas
sveikiau žiūrėti j gyvenimą
ir ji tvarkyti? Mūsų akade
miškasis jaunimas daugu
moje yra persisunkęs pa
trauklia liberalizmo
idėja, nesukdamas sau gal
vos apie socialines sąlygas
jam pasireikšti. Jis praei
ties ir dabarties įvykius
linksta vertinti laisvės po
žiūriu. Jis dedasi esąs lais
vas nuo tėvų ir kitų vyres
niųjų autoriteto, laisvas
nuo šeimos, tautos, sociali
nės aplinkos ten ir čia, ir
laisvas nuo politinės ir reli
ginės bendruomenės varžtų,
kurie kliudo prigimtiniam
jaunuolių laisvės jausmui
pasireikšti.
Ar laisvė yra gyvenimo
vienintelis pagrindas ? Ar
liberalizmas yra vienintelis
socialinio gyvenimo princi
pas 9 Ar smaguriavimas yra
vienintelis žmogaus pasi
reiškimas? Kokiame santy
kyje yra jie su asmenine ir
bendruomenine pareiga ir
atsakomybe?
Lietuvių asmeninį ir ben
druomenini gyvenimą pa
reigos ir atsako
mybės požiūriu ėmėsi
kelti Juozas BačiŪnas, ypač
visuotiniame suvažiav i m e
praėjusiais metais New
Yorke. Tik, deja, suvažiavi
mo prezidiumas ir dalyviai

M. KAMPIUS
narado laiko šiam būtinam
reikalui svarstyti. J. BačiŪ
nas šiuo požiūriu aprašo lie
tuvių gyvenimą Australijo
je. ši mintis nėra maloni
kelti ir girdėti taip, kaip
komplimentai. Tačiau ji yra
labiau reikalinga, negu
komplimentai. Dabar spau
da ima tą mintį vystyti.
Vien tik veikli pareiga ir
atsakomybė, bet nė pasyve
laisvė, suteikia realybę pri
vatiems ir juridiniams as
menims. žmogus be parei
gos ir atsakomybės neturė
tų asmenybės reikšmės.
Bendruomenė be pareigos ir
atsakomybės, kuri turi pa
sireikšti individualine ir ko
lektyvine veikla, būtų tik
popierinė fikcija. Be parei
gos ir atsakomybės negali
būti privačių ir viešų socia
linių vienetų: šeimos, gimi
nės, tautos, valstybės, baž
nyčios, parapijos.
Tiesa, viešosios teisės
vienetai, kaip valstybė, gali
būti sudaromi privalomu
įstatymu ir palaikomi tam
tikra prievarta iš viršaus.
Čia kaip tik ir iškyla laisvės
klausimas individo ir ko
lektyvo prievolių santykiuo
se. Pasirodo, kad net ir vie
šosios teisės vienetai nega
li apsieiti vien privalomu
įstatymu ir prievarta. Ta
čiau privatinio pobūdžio
bendruomenės, kaip šeima
ir tauta, yra sudaromos vien
susitarimu ir išlaikomos pa
siaukojančia meile, kurie
turi pasireikšti abipusišku
įsipareigojimu ir atsakomy
bės nešimu, čia neįmanoma
operuoti laisvės teise vieto
je įsipareigojančios ir atsa
kingos meilės.

Kas nepasireikštų parei
gos ir atsakomybės jausmu
ir gyvenimu asmeniniuose
ir bendruomeniniuose rei
kaluose, tas pasirodytų esąs
iš esmės vergas. Laisvė yra
Įmanoma tik tarp laisvų,
įsipareigojimas ir atsako
mybės nešimas išlaiko lais
vę. Tuo tarpu laisvė be pa
reigos ir atsakomybės ska
tina anarchiją. Pagal įsipa
reigojimo ir atsakomybės

Už stalo, tankių medžių pavėsyje, sėdėjo stalius su
visa šeimyna. Tarpduryje, kaip visuomet, stovėjo jo žmo
na, laikydama rankose kačiuką, ir žiūrėjo į valgančius.
— Aną kačiuką aš meistrienei padovanojau, — pra
bilo Klemensas. — Kaip jis išaugo per tuos du mėnesius.
— Ar jie kasdien geria vyną?
— Kas čia nuostabaus? Vynas pas mus juk auga.
Jus geriate alų, nes neturite vynuogynų.
— Na, tai ir aš tikiuosi truputį nugerti pietaujant.
— Aišku, ir už tai galit būti man dėkingas. Jūs valgysit ir gersit, kai tuo tarpu mane lups, — jis palietė
vachmistro alkūnę. — Jūs juk džiaugiatės, pagaliau ma
nim atsikratęs? O! štai, jis ateina. Tik nesileiskit su juo
į ilgas kalbas.
— Vargšelis . . . Ne, kalbėtis su juo tai jau tikrai ne
noriu. Lik sveikas, Klemensai, ir atsimink — viskas pra
eina. — Jis pakilo ir žengė niūraus vyro link.
— Ar jūs dabar patenkintas pone Wirge? O gal
norit, kad sūnų jums kambaryje perduočiau?
— Kiek aš jums skolingas?
— Sąskaitą jums pati valdžia prisius. Taigi. . . Per
duodu sūnų. Nebūkit jam perdaug griežtas. Juk tai te
buvo tik jaunystės išdaiga. Aš daug jaunuolių perleidau
per savo rankas ir mano akys neklysta: jis geras vaikas.
— Vachmistras pakėlė ranką prie kepurės ir vikriai ap
sisukęs nuėjo.
Klemensas stovėjo ir laukė antausio. Kodėl tėvas ne
pakelia galvos? Ko jis žiūri į žemę?
— Tėve, aš žinau, kad tu man niekad neatleisi. Ge
riau išsiskirkim. Mes niekad nesugyvensim. Leisk man
išeiti iš namų.
— Eik į kambarį, — tepasakė zakrastijonas, rakin
damas duris. Kai Klemensas peržengė slenkstį, tėvas, už
stūmęs skląstį, nuėjo į virtuvę. Nežinodamas ką veikti,

nešimo pasireiškimą esame
vertinami individualiniai ir
kolektyviniai saviškių ir
svetimųjų tarpe.
Taigi, ko mums lietu
viams labiausiai trūksta da
bartinėse emigracinio gy
venimo sąlygomis laisvuose
kraštuose: ar mums čia
trūksta laisvės, ar įsiparei
gojimo su atsakomybės ne
šimu ?
Jei trūktų laisvės, tai bū
tume laisvi ieškoti laisves
nių sąlygų ir kalbėti apie
geresnę laisvę. Bet jei lie
tuviškai dirvai čia pirmoj
eilėj trūktų asmeninio ir
kolektyvinio įsipareigojimo
ir atsakomybės nešimo pa
siaukojančios meilės požiū
riu, tai pirmoj eilėj ir susi
rūpinkime šiuo reikalu, stu
dijuokime, kalbėkime ir
stiprinkime jį. Tada nesiblaškvkime po antros eilės
valstybinio autoriteto ir as
meninės laisvės dirvonus.
Vadovaukimės sveiku gy
venimišku protu, išmintim,
Dail. Adomo Varno paveikslas.
morale ir drausme šioj svar
bioj gyvenimo dirvoj, žiū
rėkime, kas darosi mumyse
AUSTRALIJOS LIETUVIAI
ir anlink mus realybėje. Ne
pasitenkinkime vien tik idė
kupą V. Brizgi sutiko apie
jiniu formalizmu ir moksli VYSKUPAS V. BRIZGYS
septynias mylias nuo pačio
CANBERROJE
nėmis ar partinėmis teori
Prisimindami senus pa- miesto. Suvažiavo veik visi
jomis, kurioms trūktų gy
pročius canberriškiai vys canberriškiai, žinoma, ne su
venimiško realumo.
žirgais, bet holdenais, zefy
rais. Ir nebuvo tik išpuoštų
vartų. Suvažiavo visi, nors
jau audra buvo prasidėjusi,
BRANGU IR SAVA
o tokios audros Canberra
dar nėra mačiusi.
FAUSTAS KIRŠA
Audra praėjo ir ją jau
užmiršome, bet neišdildo
O Lietuva, ant tavo laimės dirvų
mai liks atmintyje vysk. V.
Mes augome ir džiaugėmės pasauliu.
Brizgio atsilankymo dienos.
Lygiai per pirmąjį susitiki
Kai dienos temo, kai rytai liepsnojo,
mo vakarą St. Pat riek para
Nei ilgesys, nei badas nelapojo.
pijos salėje ir per bažnyti
nes konferencijas, lygiai per
Vasario 16-osios minėjimą.
Laukuos mirgėjo grakščios rugiagėlės,
Prie prieangio aštriai kvepėjo rūtos,
Ir ąžuolai pro debesis stebėjo,

Kaip Dievas žvaigždžių milijonus sėja.

Vandeny srovėj sidabro žuvys žaidė,
Lakštingalai gaivino naktį trėlėms...
Ir kas supras, ir kas įvertins tavo

Ne aukso turtą: kas brangu ir sava?

Klemensas dairėsi po koridorių. Staiga jis pamatė prie
sienos prikaltą popieriaus lapą, su didelių raidžių įrašu:
SVEIKAS SUGRĮŽĘS! Ką tai turėjo reikšti? Sveikas
sugrįžęs, o tėvas net nepažvelgė i ji. Gal jis nepastebėjo
užrašo? Klemensas klausėsi. Virtuvėje tėvas sužvalgino
raktais ir trenkė juos ant stalo. "Bebbi!’’ nuaidėjo jo pik
tas balsas, ir durys į sodą trinktelėjo. Klemensas prislinko
prie virtuvės. "Bebbi!" Aidėjo tėvas po sodą. Tik dabar
Klemensas suprato tėvo staigų pyktį. Virtuvės stalas bu
vo padengtas gražia staltiese, viduryje gvazdikų puokš
tė, o aplink ją išdėstyti: rudas apgruzdėjęs kepsnys, bul
vių salotos ir vyno bonka. Per kėdės atlošą permesta jo
eilutė. O! Juk tai ta pati, anoji... Jis perbraukė ranka
veidą. Teta viską suruošė,-tėvui nežinant, ir išėjo, kad jie
vienu du čia susėstų ir susitaikintų. O viskas vyksta prie
šingai. Tėvas dar labiau niršta. Jo širdis pradėjo tankiau
mušti, išgirdus grįžtančio tėvo žingsnius. Kad tik jis ne
pastebėtų užrašo! Bet tėvas ėjo tiesiai, nesižvalgydamas,
į didžiąją salę, kurioje stovėjo bažnytinės palmės, vėlia
vos ir kiti procesijoms reikalingi daiktai. Keista, kad ši
tie pašventinti bažnyčios reikmenvs niekados netrukdy
davo dievobaimingojo zakrastijono. kai jis, salėje pasi
guldęs, plakdavo mane, galvojo Klemensas. O salėje buvo
tylu. Nejaukiai tylu.
Pagaliau tė\as pasirodė. Dabar, atsiduso Klemen
sas, dabar atėjo atsiskaitymo valanda. Tačiau ir šį kartą
tėvas būtų pro jį praėjęs, jeigu nebūtų pastebėjęs užrašo.
— Ką!? — suriko jis, ir pripuolęs nuplėšė popierių.
Paskui jis ir vėl virtuvėje kažko ieškojo, garsiai trauky
damas stalčius, ir vėl bėgo į salę, iš kurios netrukus pasi
girdo- plaktuko taukšėjimas. Ką gi šitas žmogus dabar
sugalvojo, svarstė Klemensas. Ko gero lieps man ant vi
nių prikaltos lentos atsigulti. Viename nuotykių romane
jis buvo skaitęs, kad meksikiečiai šitokiu būdu išgaudavo
paslaptis iš savo priešų. Bet ką gi jis slėpė? Kokias pa
slaptis jis turėjo? Tėvui juk viskas buvo žinoma. Dar
kartą Klemensas greitai viską pergalvojo ir stengėsi nu
statyti savo nuskaltimo didumą. Kai Muenchene jį su
ėmė, jis susitaikė su likimu. Tačiau šitas gėdingas grįži
mas į namus jo nusistatymą pakeitė. Jis tvirtai pasiryžo
perkęsti visas bausmes, o paskui, pasiėmus brolį Martyną,
galutinai pabėgti iš namų. Kaukšėjimas nutilo. Ir tėvas
nuleidęs galvą vėl praėjo pro jį Į virtuvę. Klemensas gir
dėjo, kaip bėgo vanduo iš čiaupo, kaip varstėsi indaujos
durys ir pagaliau buvo patraukiama kėdė. Tėvas sėdėjo

Savo kalboje, be tikrai
naudingu pamokymų, pata
rė Vasario 16 minėjimus iš
vesti i platesnes dirvas, ką
yra atsiekę Amerikos lietu
viai. Jo nuomone Pasaulio
Lietuvių Bendruomenėje ir
kovoje dėl Lietuvos išlais
vinimo turi vieningai sutilp
ti visu religinių ir politinių
Įsitikinimų lietuviai.

Poetas Jaustas Kiršu.
Minėjimo programą išpil
dė R. Kučinskaitė ir V. La
butis deklamacijomis. Bal
sytė ir Petronis pianinu, Ralaiskienė savo kūrinio skai
tymu ir P. Darius solo dai
nomis. Pagerbime kalbas
pasakė J. Žilinskas ir val
dybos pirm. P. Martišius,
A. čeičys, kun. Bučinskas ir
du Canberros australai ku
nigai.
Prisiminti canberos lietu
vius vyskupui buvo įteikta
p. Šilinienės dar Lietuvoje
i ša u st a s ra n k š 1 u o t is.
Moterų socialinės globos
sekcijos paruoštos vaišės
stebino ne tik svečius, bet
ir mus pačius, savo turtin
gumu.
Vvskupo V. Brizgio die
nas ir minėjimą organizavo
kun. Dr. P. Bučinskas, apy
linkės valdyba ir specialus
komitetas iš p.p. Balsio, ši
linio. Katausko ir LaurinoDirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti ir
paragink ją
užsiprenumeruoti.

už stalo ir valgė! Klemensas tai pajuto taip aiškiai, lyg
matytų savo akimis. Kad tu paspringtum anuo kepsniu,
nebesivaldė savo mintyse jis. Kad ir kažkiek rūpesčių jis
tėvui buvo pridaręs, sėdėti dabar ir valgyti, net nepasi
žiūrint i jį, buvo neįsivaizduojama kiaulystė. (.) jis, dur
nelis, patikėjo policijos viršininkui, kai anas sakė, jog
tėvas nuo rūpesčių suvargęs ir susenęs. Tiesiog juokinga!
Susikrimtęs! Ir jis pats nepajuto, kaip suriko:
— Gero apetito! — ir krūptelėjo, išgirdęs tėvo tylų
pavargusį balsą:
— Eikš valgyt, Klemensai. Eikš . . ,
Ir ką jis pamatė? Už stalo sėdėjo tėvas. Priešais jį
— stiklinė vandens ir sausos duonos riekė. Visi gardumy
nai buvo nustumti į stalo galą.
— Sėskis, Klemensai. Išskyrus vandenį su duona,
trys dienas daugiau nieko nevalgysim. Abudu, — pasakė
jis ramiai.
Abudu? Ką tai reiškė?
. — Atsinešk vandens.
Klemensas stovėjo, lyg sumedėję*.
— Bijai? Aš nemušiu tavęs.
ILemensas nepajudėjo. Vanduo su duona? Abiem?
Argi jis vėl pradėjo pasnikauti, idant įsiteiktų Dievui? Ir
reikalauja to paties iš jo? Dabar, kada jis toks peralkęs.
— Sėskis ir valgyk.
Aišku, jis pasninkauja tik todėl, kad supyko ant te
tos. Koks tai žmogus! šventajam Rašte paklydėlio sūnaus
tėvas visą veršį papiovė, kai anas sugrįžo. O šitas čia, net
kepsnio jam gaili.
— Aš neklkanas, — pasakė Klemensas ir atsirėmė į
durų staktą. Virtuvėje niekas nebuvo pasikeitę. Virš pe
čiaus, kaip visuomet, sukinėjosi kelios musės. Keptuvės
ir puodai blizgėjo. Tarp dviejų šventų paveikslų tebetaksėjo laikrodis. Ant spintelės gulėjo giesmininkai ir mal
daknygės. Virš jų kabėjo Nukryžiuotasis ir švęsto van
dens indelis. Visur prigrūsta šventų dalykėlių, galvojo
jis nepatenkintas, ir žvilgterėjo pro langą. Sode buvo
išrikiuotos Martyno triušių būdeles. Bet kas gi čia? Jos
visos buvo atdaros! Tuščios! Nejaugi jis būtų Martynui
jo mylimus gyvulėlius atėmęs? Ir dar ko gero už tai, kad
anas gavo blogą pažymį iš tikybos. Ir kur Martynas? šiuo
metu jis jau turėtų grįžti iš mokyklos. Jis pasisuko į tė
vą, ir staigo jo sąnariai nutirpo. Ant tėvo švarko ranko
vės buvo užsiūtas juodas gedulo raištis, kurio jis anks
čiau nepastebėjo.
(Rus daugiau)
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SVARSTYMAI

Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

SANTYKIAI SU VATIKANU LIETUVOS
VIDAUS POLITIKOJE
žilius Jauniui,
vasario 10 (III)

ka visus pavaišins medum.
Čia bus galima. daug ką
laimėti prie "Laimės rato",
daug ką sužvejoti "Laumių
šulinyje" ir susipažinti su
"Kaziuku
ir
Barbute”.
Korp' "Gintaras” turės gin
tarų pa vili joną.
Trys atskiri skaučių tun
tų restoranai — valgyklos.
Tose pat Jaunimo Centro
patalpose visus vaišins ska
niais lietuviškais pietumis
už labai žemas kainas ir vi
siems Kaziuko mugės lan
kytojams tą dieną namuose
pietus valgyt nereikės.
Skaučių tuntai jau dabar
ruošiasi įvairių valgių ga
minimui, kurių receptai lai
komi paslaptyje.
Mugės atidarymo apeigas
praves "Kernavės” skaučių
tuntas, su tuntininke sktn.
H. Plaušinaitiene tuoj po
pamaldų, 11 vai. ryte.
Nėra abejonės, kad nė er
dvios Jaunimo Centro pa
talpos nesutalpins visų su
važiavusių į Kaziuko mugę
vienu metu. Ir jei tu, kai
myne, nuvažiuosi pirmas, —
nepamiršk man nupirkti
Kaziuko širdelę .,.
Br. J.

... Lietuvos santykių su
Vatikanu eiga gali būti vie
nas iš pavyzdžių, kaip tie
santykiai gali atsidurti vi
daus politikos propagandi
ne priemone.
Prof. A. Voldemaras, bent
tais laikais, kai buvo val
džioje, nebuvo nei uoliai
praktikuojąs, nei religinei
vyresnybei labai nuolankus
katalikas. Niekas neįtarė,
kad jis būtų veržęsis kaip
galima geriau apdrausti ka
talikų religinius interesus
prieš galimus Lietuvos val
džios, ypač jo paties vado
vaujamos valdžios pasikėsi
nimus ... Tačiau kaip tik
jis, Voldemaras, 1927 me
tais parvežė iš Romos Lie
tuvai staigmeną — konkor
datą. Kalbėjo, kad net pats
prezidentas Smetona buvęs
nustebintas, kaip čia taip
greit, netikėtai atsirado tas
konkordatas ...
Ir koki buvo pirmieji
(spontaniški!) neoficia 1 ū s
ar net pusiau oficialūs to
Įvykio komentarai ? Ogi:
matot, štai tie gerieji kata
likai — krikščionys demo
kratai — tiek metų buvo
valdžioj, o konkordato Lie
tuvos katalikams neparūpi
no! Konkordatas — tauti
ninkų valdžios dovana kata
likams! Na, tai ar ne mela
giai tie krikščionys demo
kratai, kurie sako, kad tau
tininkai bedieviai!
Tai rodė, kad anuo metu
tautininkams (panašiai kaip
ir dabar tautininkams ir
kai kurioms kitoms, net ir
naujosioms jaunimo orga
nizacijoms) buvo opus daly
kas ta opinija, kad jie gal
būt "bedieviai”. "Dieviai"
ar. "bedieviai” jie buvo, bet
nenorėjo, kad juos "bedie
viais” laikytų. Nes tai po
litiškai nenaudinga ten, kur
visuomenės opinija palan
kesnė "dieviams", negu "be
dieviams".
Ar gerai, jei politinė gru
pė panaudoja savo "nebedieviškumui" įrodyti tokius
dalykus, kaip konkordato
sudarymas?
Iš tolimos perspektyvos
žiūrint, man tai sukelia ne
visai gerą skonį. Tai yra
pavartojimas dalyko tokiam
tikslui, kuriam jis iš tikrų
jų neskirtas,..

Ps. Joana KaukoriutėKrutulienė, v. s. E. Kliorienė, s. J. Bobinienė, s. D.
Gasnerienė, s. H. Plaušinaitienė, ps. R. Račiūnas, v. v.
J. Butkevičius, L. Čėsnaitė,
S. Lukauskas ir ps. Br. Juo
delis, sudaro Kaziuko mu-

gės rengimo komitetą Chi
cagoje.
Kaziuko mugė įvyks š. m.
kovo mėn. 1 d., 11 vai. ryte
Jaunimo Centro patalpose
Chicagoj e0

„Šalyn zuikiai!“

Gen. V. Nagevičius-Nagys Petrapilio seime. Dail.
Adomo Varno daryta daryta karikatūra. Iš jo leidinio
"Ant politikos laktų”.

Parvežk man Kaziuko širdį...
Papročiai, tradicijos ir jų
sentimentai yra didelė lie
tuviško charakterio dalis.
Jie palaiko asmens ryšį su
vietovėmis, laiku, įvykiais
ir jų dvasia. Ypač tas ryšio
sudarymas ar palaikymas
pasidaro svarbus norint lie
tuvybę išlaikyti jaunimo
tarpe, augančio "kaubojiš
kus" civilizacijos aplinkoje.
Vilniaus šventė
Papročiai ar tradicijos ne
mėgsta dirbtinių dekoraci
jų, tačiau mūsų aplinkybė
se tinkama scena ir vaidy
bos menas gali stipriai su
kelti nerimą ar ilgesj jau
nose širdyse, ar nupūst dul
kes nuo praeities vaizdų vy
resniesiems.
Mūsų vyresnieji, ypač
Vilniaus krašto lietuviai,
gerai atsimena didžiausį
metinį jomarką Vilniuje šv.
Kazimiero šventės metu,
kuris trumpai buvo vadina
mas Kaziuko mugė. Per eilę
metų, greta prekybinio Ka
ziuko mugės aspekto, susi
darė eilė kitų tradicinių
reiškinių, pramogų, kurios
lietuvišku nuoširdumu su
traukdavo į Vilnių minias
žmonių. Ilgainiui, Kaziuko
mugės tautinės išraiškos
prekės tapo žinomos visoje
Lietuvoje ir įgavo su Vil
niumi jungiančio ryšio sim
boliką.

Bus ir Chicagoje ...
Sinmbolines Kaziuko mu
ges Amerikos lietuvių tarpe
pirmosios suruošė Clevelan
do liet, skautės prieš porą
metų Jos ruošia ir šiais me
tais. Tačiau šiais metais pa
judėjo ir didžioji Chicago.
Visi penki skautų-čių tun
tai, A. S. S. ir Stud. Skautų
Korp! "Gintaras” Chicago
je kovo 1 d., Jaunimo Cent
re, rengia pirmąją Kaziuko
mugę.
Kaziuko mugė Chicagoje
bus pradėta pamaldomis 10
vai. ryte Lietuvos Skautųčių Globėjo šv. Kazimiero
garbei, naujoje Tėvų Jėzui
tų bažnyčioje prie Jaunimo
Centro. Pati mugė įvyks di
džiojoje salėje, kur visi
skautiški vienetai turės sa
vo pavilijonus su rankdar
biais. suvenyrais, audiniais,
mezginiais, keramika, ska
numynais, Kaziuko širdi
mis, Vilniaus verbomis ir
daugybe kitokių dovanėlių,
daugumoje pačių skaučių-tų
ASS Šatrijos Raganos draugovės naujoji valdyba. Iš
gamintų. Spaudos kioskas kairės (sėdi): M. Gelažiūtė, M. Dabrikaitė, R. Vizgirdie
visus aprūpins knygomis ir nė, (stovi) M. žyžniauskaitė.
žurnalais, o dresiruota meš
V. Bacevičiaus nuotrauka.

Rašo:
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS

Bet ar dabar nekartojami
panašūs pasielgimai? Ar
tie mūsų visuomeniniai
sambūriai — tautiški arba
liberališki, ar tautiški ir li
berališki, kurie sąmoningai
nenori dažyti savęs religine
spalva, nors ir nesirengia
kovot! su religija, — ar tie
sambūriai nepapildo tos pa
čios, rafiziej iškurnu kve
piančios nuodėmės, tuo ar
kitu būdu bandydami dirb
tinai pademonstruoti savo
gerumą religijos nau
dai?
Mūsų (ir ne vien mūsų, o
taip pat, ir net ypač, ame
rikiečių) grynai pasaulietiš
kų tikslų organizacijos, sa
vo visoje veikloje religijos
dalykų visiškai neužkliudydamos, kai tik rodosi viešai,
laiko lyg etiketo reikalavi
mu prijungti prie to pasiro
dymo bent jau religinę invokaciją, jeigu ne pamal
das. Jeigu tai daroma tik
etiketo ribose, tai sakyčiau,
jog geriau to nebūtų daro
ma, nes tai nerodo įtikinan
čio nuoširdumo.
Religinė demonstra c i j a
reikalinga vidujinio nuošir
dumo, o jeigu ji remiasi tik
etiketo reikalavimu, tai ta
demonstracija iš esmės yra
profanacija.
Man visada būdavo neaiš
ku Lietuvoj, kodėl tautinin
kų bei jaunalietuvių orga
nizacijos taip narsiai kovo
davo dėl pamaldų, suvažia
vimų progomis ir vėliavų
pašventinimo, ar dėl pašven
tinimo, ar dėl pasirodymo,
kad šventina? Turbūt tai
daugiau buvo "politinis
šventinimas", kadangi ir
kai kurių kunigų atsisaky
mai šventinti juk buvo šim
tu nuošimčių politiniais su
metimais pagrįsti.
Deja, ir Lietuvos konkor
dato su Vatikanu sudary
mas turėjo panašų vidaus
politikos kvapą ...
Dar daugiau. Konkor
date buvo nuostatų, kurie
gerokai varžė kunigų bei
vyskupų politinę akciją
prieš ne krikščionių demo
kratų partijos valdžią. Iš
vyskupų buvo reikalaujama
specialios valstybei ištiki
mybės priesaikos. Kuni
gams buvo įsakyta kiekvie
ną sekmadienį po sumos
viešai giedoti specialią mal
dą už Respubliką ir jos pre
zidentą (įsakmiai paminint
jo vardą!). Aišku, politikuo
jantiems kunigams susida
rė didelis nepatogumas nei
giamai kalbėti apie valdžią,
už kurią patys tūrėjo viešai
melstis ...
Bet konkordate buvo ir
kaina už tas koncesijas. Pi
liečiams katalikams buvo
numatyta visa eilė specia
lių garantijų, kurioms tinka
privilegijų vardas, ir kurio
se glūdėjo kitos plačios ga
limybės politiškai veikti ki
tokia linkme, negu ano me
to vyriausybės buvo pagei
daujama.
Sako, prezidentas, susipa
žinęs su konkordato turiniu,
pareiškęs susirūpinimo dėl
tų privilegijų. Esą, (jeigu
teisybė?) Voldemaras atsa
kęs paprastai: to nevykdysim!
Voldemarui nebeteko su
ta vykdymo ar nevykdymo
problema susidurti, o Sme
tona nebuvo iš tų, kurie į
sutartis žiūrėtų taip leng
vai. Stengėsi vykdyti, prie
šinosi tik tokiai konkordato
interpretacijai, kuri tempė
jį kiek galima toliau nuo
vyriausybės politinės lini

jos. Turėjo dėl to daug keb
lumų, nesusipratimų, susi
laukė kaltinimų ir t.t. Gal
būt būtų jų turėjęs ir pats
Voldemaras, jei būtų spė
jęs susidurti su reikalu ap
sispręsti ir vykdyti ar ne
vykdyti,kas pasirašyta.

Tas patyrimas rodo, kad
ateity, kai Lietuvai vėl teks
spręsti santykių su Vatika
nu klausimą normaliose ap
linkybėse, būtų labai pagei-

dautina išvengti jų susieji
mo su vidaus politikos su
metimais ir su privilegijų
i kūrimo šešėliais, — privi
legijų, išnešamų į tarpvals
tybinio pobūdžio santykius
bei įsipareigojimus. Grynai
diplomatiniai normalūs san
tykiai su Vatikanu (be kon
kordato) būtų "švaresni",
nuoširdesni ir, turbūt, nau
dingesni abiem pusėm:
Dabar Lietuvos santykiai
su Vatikanu yra išlikę tik
grynai diplomatinio santy
kiavimo srity. Jei jie pasta
ruoju metu kiek ir sušluba
vo, tas dar nebūtinai turi
Sugadinti juos amžiams. Tik
jų akstinas niekad neturėtų
būti valdžioj ar opozicijoj
esančių partijų pastangos
per juos įsigyti populiarumo
savo piliečių tarpe ...

Spauda

ARGI REIKIA ELGTIS

PLIKBAJORIŠKAI?
Mūsų kaimynas ir progi
nis bendradarbis Edv. Karnėnas vasario 13 d. Drauge
įspėja, kad "Vilnius ne Lvo
vas”, nes Lietuvos teisės į
Vilnių nepalyginti tvirtes
nės už ukrainiečių teises į
Lvovą, todėl, sako, nereikia
Vilniaus gretinti su Lvovu,
nes tuo galinti būti susilp
ninta mūsų pozicija ginče
su lenkais.
Šis Įspėjimas rašomas ry
šium su lietuvių laiškais
Life’o redakcijai dėl jos siū
lymo, besprendžiant Berly
no ir Vokietijos problemas,
atiduoti Vokietijai Stettiną,
o Lenkiją kompensuoti "len
kiškais miestais, Vilniumi
Lvovu".
Iš' kelių mūsų spaudoje
cituotų laiškų, rodos, tik
viename iš jų (LNT pirmi
ninko, cituotame Dirvoje)
buvo primintas ne tik Vil
nius, o ir Lvovas, ir buvo
nurodyta, kad dėl Lvovo
žodis turėti priklausyti uk
rainiečiams, ne Maskvai,
kuri neturi pamato dispo
nuoti nei Vilniumi, nei Lvo
vu. Ukrainiečių teisių į Lvo
vą pagrindimas nebuvo laiš
ke nei diskutuojamas, nei
lyginimas su Lietuvos tei
sių Į Vilnių pagrindimu.
Lvovas ir patiems ukrainie
čiams nėra tas pats, kas
mums Vilnius, nes jie nelai
ko jo Ukrainos sostine. Tas
miestas jiems yra panašes
nės reikšmės į Klaipėdos
reikšmę Lietuvai. Bet, jei
gu kas tuo pačiu atsikvėpi
mu Vilnių ir Lvovą siūlo
padaryti mainų objektu, tai
koks gi gali būti pavojus
Vilniaus reikalui, jeigu mes
irgi tuo pačiu atsikvėpimu
pasakom savo nuomonę, jog
nei Vilnius, nei Lvovas nė
ra nei rusų, nei lenkų, nei
Life’t redakcijos tokia nuosavvbė, kuria jie galėtų
kaip nori disponuoti, nesi
skaitydami su Lietuvos ar
Ukrainos teisėmis.
Įspėjime tarp ko- kita ci-

tuoj am i vienos enciklopedi
jos duomenys apie Lvovą.
Duomenys toki, kurie kalba
tik apie to miesto priklau
symą Lenkijai ar jos pro
vincijai, o visiškai nutyli ar
jis turi ką bendra su ukrai
niečiais. Duomenys net ne
minima, kieno gi tas mies
tas (kaip gynibos punktas
nuo
totorių
invazijos)
Įsteigtas. Teigiama tik, kad
90 metų po įsteigimo Lvo
vas jau "perėjo Lenkijai"...
Panašiai esti dėstoma, pa
vyzdžiui, ir Klaipėdos mies
to istorija, kur kalbama tik
apie tuos 700 metų, kada
joje viešpatavo vokiečiai,
bet nieko nematyti, ar tas
miestas turėjo ką bendra su
Lietuva.

Jeigu ukrainiečių spau
doje rastumėm tokį provokišką Klaipėdos istorijos
atpasakojimą, tegu ir iš ko
kios enciklopedijos cituoja
mą, sakytumėm, jog tai ne
labai draugiška iš ukrainie
čių pusės. Jei ukrainiečiai
pastebės kalbamąją citatą
Drauge, turės pagrindo irgi
panašiai pagalvoti . .. Argi
susilpnintų ukrainiečių ar
gumentų rodymas bent kiek
stiprina argumentus dėl Vil
niaus? O jeigu net ir stip
rintų, tai argi gražu tokiu
stiprinimu naudotis?

Yra manančių, kad iš viso
su ukrainiečiais mums ben
drauti. žinoma, reikia, bet
verčiau kaip nors neviešai,
kad kiti nematytų. Girdi,
viešai bendraudami su vals
tybinės tradicijos neturin
čiomis tautomis "nusivertinsime" kitų akyse . . .
Kažin ar taip jau gera
tokia plikbajoriška pažiūra,
panaši Į tūlo dabartinių lai
kų namų savininko, kuris,
nors pats ir sėdėdamas iki
ausų banko kišenėj, nelei
džia savo vaikams bendrau
ti su nuomininkų vaikais,
kad "nenusivertintų". . ..

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The LonisriHe Title Blds,
118 St. Clair Avė., N. E. Phone: MA 1*2075
Ldsten to Rudolph Ringvall and his "Memorable
Music” WJW Radio,
Monday thru Friday, 7:05-7:30 P. M.

GREETINGS and BEST W1SHES

SCOTT 5f and lOf STORE
7036 Superior Avenue
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SLAPTINGAS GYVENIMAS BABĖNŲ MIŠKE
Ant aukšto Nevėžio kran
to, prie Babėnų kaimo, yra
gražus ir įvairus pušynas,
Babėnų mišku vadinamas.
Šį mišką Kėdainių gyvento
jai labai mėgo, gausiai lan
kė ir Kėdainių parku vadi
no.
Tarp Nevėžio ir miško yra
plačios užliejamos Vilainių
pievos, Savo aukšta, iki
juostos žole, jos sudarė
saugią prieglobstę ir gerą
ganyklą zuikiams ir stir
noms.
Prie miško šliejasi gražus
40 akrų medelynas ir so
das.
Toliau, už geležinkelio
stoties, palei Dotnuvėlės
upę, tęsiasi gražus Kėdai
nių dvaro parkas.
Tarp medelyno ir miško
stovi kukli girininko sody
ba.
Girininkas jau senas
žmogus, visą savo amžių iš
tarnavęs miške. Vakarais
jis mėgdavo ilsėtis savo
darželyje, klausytis paukš
čių čiulbėjimo ir miško šla
mėjimo.
Savo akimis jis dažnai pa
siekdavo Kėdainių parką ir
momentui sustodavo ties
išsikišusiu iš medžių viršū
nių minoretu, kurio viršū
nėje saulei leidžiantis ar
mėnuliui tekant, gražiai ži
bėjo auksinis pusmėnulis.

Per visą savo amžių dirb
damas miškuose, senas girininkas žinojo miško paslaptis: kur ankstyvąjį pavasari auga bobausiai, vasąrą baravykai, raudongal
viai, gaidukai, ūmėdės, lep
šiai, rudenį grūzdai ir pa
karki) ai.
žinojo kur daug žemuo
gių, aviečių, mėlynių, bruk
nių, kur kokie paukščiai su
krovė lizdus, kur lapės ir
barsukai iškasė naujus ur
vus, kur stirnų ir zuikių ta
kai ir jų poilsio vietos.
Ten, kur prie Vilainių už
liejamų pievų miškas laips
niškai leidžiasi žemyn, yra
daug tankumynų, avietynų
ir auga aukšta žolė, čia vi
sų miško gyvių mėgamiausia vieta, čia šlaite lapės ir
barsukai iškastuose urvose
veda vaikus, o tankių krū
mų ir avietynų priedangoje
nuo jų neatsilieka ir stir
nos.
Kaip tik prieš keletą va
landų tokiame tankumyne
gimė stirniukas. Iš jo mie
guistų akių matėsi, kad jis
tiek težino, kad turi gyvas
tį. Jis stovėjo prisiglaudęs
prie motinos, kuri jį rūpes
tingai laižė. Po kiek laiko
motinos saugojamas atsigu
lė ant minkšto, iš samanų ir
lapų patalo ir užmigo pir
muoju miegu.
Laikas bėgo, saulė pasi
slėpė Ramus vasaros vaka
ras apgulė mišką. Miške ty
la, joks lapas nejuda.
Tai savo galingu snapu į
sausą šaką, sukaleno genys
trr. trr. tr. . . . Strazdas gie
dojo savo paskutinę giesmę.
Artėjo naktis.
Stirniuką iš miego paža
dino. alkis. Motina tuojau
davė pritvinkusį tešmenį.
Dabar jis sotus. Jo akys aiš
kesnės, jo kojos stipresnės..
Jis dar nekreipia dėmesio į
aplinką, jis dar neturi bai
mės jausmo. Vienintelis jo
turtas dabar — motina.
Jis stovi visiškai prisi
glaudęs prie jos. Motina ati
džiai dairosi ir klausosi. Ji
pažįsta miško balsus ir žino
visus pavojus.
Didžiausias jos rūpestis,
tai bejėgis vaikas. Ji ir ne
palieka vieno. Visą laiką su
juo kartu, čia pat savo juo
du snukučiu graibo jaunus
krūmų auglius, pumpurus,
skabo žoleles. Ji irgi alkana
ir pavargusi.
Štai, ji išgirdo kažkokius
garsus — -gal priešas. At
sargumui- priešakine koja
treptelėjo į žemę, duodama
pavojaus ženklą stirniukui,
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A. RUKUIŽA
bet šis šio ženklo nesuprato
ir paliko stovėti kaip stovė
jo. Tada motina atsargiai
snukučiu prispaudė jį prie
žemės.
Po kelių dienų, kada me
dyje sukranksėjo varna,
motina vėl sutrypė — stir
niukas jau pats prigulė prie
žmės. Taip ramioje miško
tankmėje stirniukas pralei
do pirmąsias gyvenimo die
nas. Po kiek laiko stirna su
vaiku pradėjo vaikštinėti
tankumynais.

Kartą, kaip paprastai,
stirniukas norėjo sekti mo
tiną, ši pastūmė jį atgal.
Stirniukas paklusniai paliko
vietoje, o motina pranyko
tankumyne. Laikas bėga,
motina negrįžta, stirniukui
jau baugu.
Nevėžio pakrančių kark
lynuose gieda lakštingalos,
miško pakraštyje kukuoja
gegutė, o motinos vis nėra.
Kur dingo motina? Neri
mauja stirniukas.
Paslaptingai savo rajoną
apsuka lapė.

žiojo ir parodė savo aštrius,
baltus dantis. Bet stirna
kaip vėsulas puolė lapę. Sa
vo pirmutinėmis kojomis,
dažnais kaip kruša smū
giais, pradėjo ardyti lapės
kūną. O stirnos kojos ap
ginkluotos aštriais, kietais
nagais. Tai pavojingas gink
las.
Sužeista ir apdraskyta la
pė išsigelbėjo pabėgdama į
tankų avietyną. Sena stir
na patikrino avietyną ir ar
timiausius krūmus. Įsitiki
nusi, kad lapės nėra, susto
jo ir garsiai subliovė: boe,
boe, boeb, boeb ... Tas jos
triumfališkas džiaugs m a s
buvo girdimas toli, toli miš
ke.
Ilgai stirna negalėjo nu
siraminti. Pagaliau nuėjo
prie vaiko, apuostė, aplaižė
ir pamaitino. O kelių dienų
vėl Įvyko naujas įvykis.
(Bus daugiau)

į/ f L

Šių metų žiema labai šalta ir daug sniego.. Gamtos
draugai neužmiršta ir paukščių giesmininkų ...

Fantastiškiausi karo uždaviniai

IEŠKAU PALYDOVO
Stirniukas prisilaikė motinos ir atidžiai sekė jos ju
desius. Kada senė sustoda
vo ir savo, ilgas ausis suki
nėdavo į visas puses, vedžio
dama nosimi aplinkui ir uos
tė, stirniukas darydavo tą
pati, tokiu būdu mokyda
masis iš motinos, kaip at
skirti draugus nuo priešų.
Dabar stirniukas suprato,
kad gyventi ne taip jau ma
lonu ir lengva, kaip atrodė
pradžioje.

KARYS
LIETUVIŲ KARIŲ
VETERANŲ MĖNESINIS
ŽURNALAS
Gausus paveikslais ir
straipsniais iš Lietuvos is
torijos ir karinės istorijos.
Metams — $6.00'; rašyti:
KARYS, 916 Willoughby
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekniad. ofisas
uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid, 3241 W. 66th PLACE.
Tel. ofiso EVerglade 4*7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, I1L

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p.
pirmad., antrad., ketvirtad.,
penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

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

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Pavasaris, visur pilna
jaunų paukštelių, lizduose
kiaušiniu. Maisto jai ne
trūksta, bet urve laukia
penki alkani lapiukai. Lapė
jau norėjo pasukti į prie
šingą pusę, bet kaip tik tuo
momentu jos nosį maloniai
pakuteno stirniuko kvapas.
Jis turi būt čia netoli! Gal
voja lapė ir atsargiai slen
ka pirmyn. Bet štai netoli
pradėjo rėkti paukščiai.
Čirr . .. čirr . .. čirr . ..
Pik . . . pik .. pik ...
Lapė žino, kad tai blogas
ženklas. Tai įspėjimo ženk
las kitiems gyviams apie
artima pavojų. Ji pagreiti
na žingsnius ir pasileidžia
pirmyn. Jai rūpi jos vaikų
jaunos stirnienos pietūs.
Per dešimt žingsnių ji pri
artėjo prie stirniuko. Ka
dangi ji nežinojo, ar senoji
stirna yra kartu, ar jos nė
ra, tai su dvigubu atsargu
mu slinko pirmyn. Ji visiš
kai prigulė prie žemės ir
ant pilvo šliaužė.
Savo rudas akis-įsmeigė
ten, iš kur sklido taip malo
nus kvapas. Dabar tik ketu
ri žingsniai nuo stirniuko,
bet tankus krūmas pastojo
jai kelią. Ir iš kitos pusės
turi aplenkti krūmą. Bet ne
užmigdama alkanus vaikus
lapė visiškai pamiršo paukš
čių keliamą aliarmą. Ir ap
lenkusi krūmą buvo pasi
ruošusi šuoliui.
Gailesčio vertas stirniu
kas f
Tuo pačiu momentu su
dundėjo žemė ir sušlamėjo
krūmai. Dideliais šuoliais,
plačiai išplėstomis, juodo
mis akimis atskubėjo stir
na. Paukščiai ją prišaukė.
Pamačiusi atbė g a n č i ą
stirną, lapė susitraukė, išsi-

VI įstaigos prieškamba
ryje mane užkalbino sekre
torė. Kapitonas H. norįs su
manimi kalbėti — jis turįs
paruošęs planą Amerikai
pasiekti ir norįs jį man pa
siūlyti.
Kapitonas H. buvo susi
dūręs su sukčiumi, kuris
apsimetė esąs Habsburgų
dinastijos princas ir tuo
metu New Yorke gyvenu
sios ekskaizerienės Zitos gi
minaitis. Visas pasaulis ži
nojo, kad Habsburgai buvo
mirtini Hitlerio priešai, ir
kapitonas H. norėjo tą ap
linkybę išnaudoti. Sukčius
su atitinkamai paruoštais
dokumentais turėjo per
Šveicariją, Ispaniją ir P.
Ameriką vykti į Jungtines
Valstybes, o aš jį lydėti,
kaip privatinis sekretorius.
Man buvo sudaryta pro
ga su ”princu” susitikti. Ne
daug kartų mano gyvenime
buvo tekę susitikti su tik
rais aristokratais, tačiau
mano nujautimas rodė, kad
ši istorija nėra tvarkoje. Aš
pasiūliau
kapitonui
H.
”princą” išbandyti: pasiųs
ti į Madridą. Jam buvo duo
ti atitinkami dokumentai ir
pinigų. Jis teturėjo valdi
ninkams įrodyti savo tapa
tybę. Bandymo metu jis bu
vo areštuotas. Kapitonas H.
atsidūrė fronte . ..
Vėl sėdėjau Dr. S. kabi
nete Svarstėme įvairias ga
limybes. O jų, deja, nedaug
tebuvo . ..
— Mielai būčiau tamstai
to uždavinio nepavedęs, —
kalbėjo Dr. S. — bet mes
neturime kito žmogaus, ku
ris taip gerai kalbėtų ang
liškai, ir kuriuo mes galė
tume visiškai pasitikėti. Sa-kai, būtinai norįs plaukti
povandeniniu. Kaip visa tai
įsivaizduoji? Juk gerai ži
nai, kad šešetas paskutinį
kartą povandeniniais laivais

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

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

Išėjusius L. E. 15 tomų nau
jieji prenumeratoriai gaus išsimokėjimui jų pageidautomis są
lygomis, o už naujai išeinančius
tomus, kurių bus dar 12-13 t-.,
moka už kiekvieną išeinantį to

mą. Vieno tomo kaina JAV
$7.75, visur kitur — $8.00.
Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis
reikalas, bet visų lietuvių sutelk
tinių pastangų vaisius, nors, de
ja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už sa
vo kultūrų ir lietuviškumo išlai
kymą, šiandien tapęs ir besąly
ginės laisvinimo kovos dalimi,
šiandien jau jokia paslaptis, kad
pradėjus leisti išsibarsčiusiems
pasaulyje lietuviams L. E., Mas
kva susirūpino, ją puolė ir iško
neveikė, o norėdama nuraminti
okupuotą Lietuvą suteikė jai tei
sę išsileisti susovietintą enciklo-t
pediją lietuviškai. Tą pažadą da
vė vien tik lietuviams, bet,
kaip įprasta, pažadas liko pa-,
žadu ir Lietuvoje turėjusi pasi-

pasiustųjų baigė gyvenimą
elektros kėdėje.
— Aš planuoju tai atlikti
truputį kitaip. Su viena są
lyga.
— Būtent.
— Man reikia grynakraujo amerikiečio. Jis turi ži
noti visus naujuosius šla
gerius ir šokius, amerikinio
apsirengimo detales ir plau
kų kirpimą. Jis turi gerai
nusimanyti apie beisbolą ir
galvoje turėti visą Hollywoodo kratinį, šis žmogus
turi mane lydėti bent tol,
kol aš asimiliuosiuosi.
—’ Ar esi jau tokį žmo
gų aptikęs?
— čia ir yra didysis gal
vosūkis, — atsakiau. — AŠ
net nenujaučiu, iš kur tokį
gauti.
o
Mano palydovo medžioklė
buvo nuotykinga ir, neno
romis, komiška. 1944 m. pa
baigoje reikėjo surasti tokį
amerikietį, kuris būtų pasi
ryžęs išduoti savo tėvynę, ir
tuo pat metu būti drąsus,
gudrus ir garbingas. Nes
jei jis anapus vandenyno
taps nepatikimu — jis taps
mano budeliu. Praktiškai aš
teturėjau privilegiją pats
pasirinkti savo budelį. Ir
greitai.
Mes perkošėme belaisvių
stovyklas. Stebėjome nu
muštus karo lakūnus. Tai
buvo jauni, drąsūs optimis
tai, kurie blogą maistą ir
sunkias sąlygas kompensa
vo gera nuotaika ir Ameri
ką laikė pasaulio centru.
Prisiminę Soeldnerio atve
jį, bandėme laimėti moteri
mis, bet mūsų kandidatų
tėvynės meilė buvo stipres
nė už palinkimus į romanti
nes istorijas. Be to, Himmrodyti sovietiška enciklopedija
jau numarinta Maskvos okupa
cinėje cenzūroje, šis Maskvos
rūpestis ir nuolatinis L. E. puo
limas rodo, kokį milžiniškai lie
tuvišką darbą šiandien mes iš
eiviai atliekame. Ir tikrai, mes
ja galime didžiuotis, nes tik vie
ni lietuviai, išsiblaškę po visą
laisvą pasaulį, leidžia bendrąją
enciklopediją su gausia lituanis
tika. Kito tokio atsitikimo dar
nėra pasaulyje, Mes darbą dau
giau kaip įpusejome, tikime ir
iki galo ištesėti.

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

Lietuvių Enciklopedija
265 C Street

So. Boston 27, Mass.

leris nesuprato, moterų
svarbos pačiame bjauriau
siame fronte — agentų ka-'
re. Rusai ir anglai neretai
visą sistemą pagrįsdavo mo
terimis ir todėl pasiekdavo
didelių laimėjimų. Himmlerio supratimu, visos mūsų
moterys turėjo likti virtu
vėje, ir jei mes ką nors šio
je srityje slaptomis pabandydavome, visada turėdavo
me tikėtis būsią patraukti
atsakomybėn.
Suradau olandą, kuris
buvo dvylika metų išgyve
nęs Amerikoje. Dvi dienas
jį stebėjau. Drauge gėrėme.
Po antros bonkos paaiškėjo
jo netinkamumas mano už
daviniui. Jis norėjo pinigų.
O aš visą gyvenimą neken
čiau žmonių, kurie šnipinė
ja dėl pinigų. Bet taip lig
šiol buvo: 99 nuošimčiai vi
sų agentų, nesvarbu, kuriai
pusei jie bedirbtų, yra val
katų kategorijos: prostitu
tės, plėšikai, išdavikai ir ki
toks kriminalinis elemen
tas ...
*
Man atgabeno jauną avia
cijos leitenantą, kuris bu
vo savu noru nusileidęs šia
pus vokiečių linijų. Per tar
dymą jis pareiškė norįs
dirbti vokiečių naudai. Es
kadrilės viršininkas pavilio
jęs jo sužadėtinę, ir už tai
jis norįs atkeršyti Ameri
kai. Istorija iš pradžių
mums atrodė tokia neįtikė
tina kad ilgą laiką mes jį
laikėme užsimask a v u s i u
šnipu, kol pagaliau įsitiki
nome, kad jis nemelavo.
Bandžiau jį įkalbėti:
— Dabar tu galėsi ame
rikiečiams atkeršyti. Mes
planuojame didelį dalyką.
— Kokį?
— Sužinosi vėliau . . .
Kiekvienu atveju, mums
reikės vykti į Ameriką. Su
puikiais dokumentais ir
krūvomis pinigų. Nebijok,
mes turime patirties . ..
— Tai kodėl jūsų žmonės
atsidūrė elektros kėdėje, jei
jūs jau turite tiek daug pa
tirties ?
— Bet tu juk nekenti jan
kių? Tu nori mūsų pusėje
kariauti ?
-— Taip, bet ne tuo būdu.
Ne kulkosvaidžiu. Ir ne su
klastotais dokum e n t a i s.
Duokite man mikrofoną, iš
girsite puikių paskaitų ...
Palikau jį ramybėje. Ta
čiau patekau vis į didesnį
laiko trūkumą. U 1230 (po
vandeninis laivas) buvo jau
paruoštas. Iš geriausios me
džiagos man buvo siuvoma
laivų statybos tarėjo uni
forma. Ji man taip tiko, kad
mielai ją būčiau pasilaikęs
iki karo pabaigos. Išplauki
mo data artėjo, o aš vis dar
neturėjau palydovo .<,.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
BOSTONE,CHICAGOJE, NEW YORKE,
LOS ANGELES...
CHICAGOJE
Praėjusį sekmadienį Chi
cagos Lietuvių Taryba bu
vo suruošusi iškilmingą Va
sario 16 d. minėjimą, į kurį
buvo susirinkę apie 1,500
žmonių. Minėjimas įvyko
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. Jį pravedė
Tarybo-s pirmininkas teisė
jas Alfonse F. Wells. Su
kalbėjus maldoms katalikų
kun. Adolfui Stašiui ir evan
gelikų kun. Povilui Diliui,
pik. Juozas Tumas perskai
tė Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą.
Pirmutinis kalbėjo Lietu
vos konsulas Dr. P. Daužvardis, iškeldamas paskuti
nius pasaulio įvykius ir su
tuo susidariusią mūsų kraš
to laisvinimo politiką.
Po to kalbėjo JAV sena
torius Paul H. Douglas nu
šviesdamas bolševikų žygius
ir JAV politiką, kuri stip
riai stovi ir kovoja už išva
davimą pavergtųjų kraštų.
Jo graži kalba daug kartų
buvo pertraukta ovacijų.
William T. Murphy, JAV
Kongreso ir užsienio reika
lų komiteto narys pažadėjo
savo visokeriopą paramą
Lietuvos reikaluose.
Buvo perskaitytos svei
kinimo telegramos Chica
gos mero Richard J. Daley
ir JAV Kongreso narės po
nios Church, Kongreso na
rio Kuchinsky. E. Mikužiūtė, Tarybos sekretorė, per
Suvereninę Lietuvą savo skaitė rezoliucijas ir sveiki
žodžiu atstovavo konsulas nimus.
adv. A. O. Shallna. Iš kai
Užbaigus iškilmi n g ą j ą
mynų jautriais žodžiais programos dalį, solistas Al
sveikino latviai ir ukrainie girdas Brazis padainavo 3
čiai.
mūsų kompozitorių dainas.
Pagrindinis šventės kal Akompanavo Algis Šimkus.
bėtojas buvo adv. Julius
Cicero lituanistinės mo
S m e t o n.a. iš Clevelando. kyklos šokėjų grupė, vado
Svečias buvo sutiktas ir pa vaujama Bruno G. Shoto,
lydėtas gausiais ir šiltais gražiai pašoko kelis tauti
s u s i rinkusiųjų plojimais. nius šokius.
Jis kalbėjo ne iš rašto, gra
Dainavos ansamblis, ve
žia bet. kalbos tartimi ii’ damas Stepo Sodeikos, pa
blaiviu žvilgsniu į mūsų ko dainavo kelias dainas.
vas dėl tautos laisvės, čia
Salėje vėliavų paradą at
vyrauja nuomonė, kad adv. liko Amerikos legiono Da
Jul. Smetona buvo vienas riaus-Girėno ir Don Varnas
gerųjų kalbėtojų Nepr. mi postai ir lietuviai skautai.
nėjimuose Bostone.
Minėjimo metu buvo ren
Šventės sensacija buvo kamos aukos.
Juozas Butvilą
Vasario 16 akto signataro
★
prof Stepono Kairio
pasirodymas. Jis pats ir jo
trumpas žodis sutiktas karš
NEW YORKE
tais plojimais.
Jau tradicija yra virtęs
Meninę dalį gražiai atliko Lietuvos Gen. Konsulo ir
op. solistas St. Liepas, Laisvės Komiteto organi
akomponuojant komp. Jul. zuojamas Vasario šešiolik
Gaideliui, ir Onos Ivaškie- tosios priėmimas, kad ši
nės vadovaujpamas jauni
mas, parodydamas spalvin valstybinė Lietuvos šventė
gai papuoštą montažą "Lie būtų priminta Lietuvos
draugams amerikiečiams ir
tuva pančiuose".
Šventėn atėjo gal dau kitiems svetimiesiems, šie
giau tūkstančio Bostono lie met šis priėmimas Free Baltuvių. Aukų Lietuvos lais tic House patalpose buvo
vinimui sumesta apie 2000 ypač gausus ir įspūdingas.
dol. Nors minėjimas užtru Gausiai apsilankė ne tik
ko apie 4 vai., bet šiemet jis mūsų baltiškųjų kaimynų
buvo žymiai geriau organi atstovai, ne tik Sovietų pa
zuotas ir praėjo gana sklan vergtųjų — Lenkijos, Ru
džiai, darydamas malonų munijos, Vengrijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Alba
įspūdį.

BOSTONE
Sekmadienį, vasario 15
d., Bostono lietuviai šventė
Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo 41 sukaktį. Minėj imą rengė Amerikos Lie
tuvių Tarybos Bostono sky
rius. kuriam šiemet pirmi
ninkauja tautininkų veiklus
atstovas Ant. Matjoška.
Tautos šventę parinktu
žodžiu jis ir pradėjo, pa
kviesdamas atsistojimu pa
gerbti mirusius ir kovoj žu
vusius kovotojus dėl Lietu
vos laisvės, St. Dariaus pos
to legionieriai ir skautai
įnešė vėliavas, prel. Pr. Virmauskis paskaitė invokaciją, operos solistas St. Lie
pas pagiedojo himnus. Mass.
gubernatorius F. Furcolo,
pats išvykęs į Washingtoną, atsiuntė sveikinimo raš
tą ir atskirą deklaraciją vasario 16 paskelbė Lietuvos
Nepriklausomybės diena.
Gub. raštus perskaitė
adv. J. Grigalius. Asmenis
kai lietuvius sveikino šen.
J. Powers, Mass. senato pir
mininkas. Savo jautrioj kal
boj jis pareiškė stiprias vil
tis dėl Lietuvos laisvės at
statymo ir pranešė, kad pir
mą kartą Mass. senato isto
rijoj šiemet vasario 16 d.,
2 vai. po pietų prel. Pr. Jū
ras kalbės maldą už Lietu
vą, o po to jis pats ir keli
kt. senatoriai pasakys kal
bas, skirtas Lietuvai.

nijos atstovai, bet ir visa
eilė laisvųjų kraštų — Mek
sikos, Graikijos, Salvadore,
Ekvadoro, Nikaraguos, Gva
temalos, Čilės, Kinijos, Is
panijos, Kolumbijos, Libe
rijos — konsulų ir įžymių
amerikiečių, tarp kurių ma
tėsi Gen. Grittenbergeris,
New Yok Times redakcijos
narys Otto Tolischus, New
Herald Tribūne redakcijos
narys Wolfe ir kt. Taip pat
ir tarptautinės spaudos at
stovų, tarp kurių buvo žur
nalistė Kathleen McLaughlin iš Jungtinių Tautų, Neue
Zuericher Zeitung kores
pondentas Jungtinėse Tau
tose M. Beer, William N.
Oatis iš Associated Press ir
kt. Viso dalyvavo per 150
svečių.
Dideliai maloni
staigmena buvo, apsilanky
mas priėmime Jievutės Paulekiūtės-Rockfellerienės.
★

Kalbėjo šen. K. B. Keating
Vasario 15 dieną, sekma
dienį, Webster Hali patalpo
se, Nei Yorke, gausiai susi
rinkę minėjime 41 m. Lietu
vos nepriklausomybės atga
vimo sukaktį, kurios proga
išsamią kalbą pasakė JAV
respublikonų senatorius K.
B. Keating.
Jo kalba klausytojams
padarė gerą įspūdį ir daž

Vilnius.
žiūnas,. suminėdamas visus
galimus Lietuvos laisvini
mo būdus bei kliūtis.
Iš New Yorko miesto me
ro. R. Wagner ir gubernato
riaus N. Rockefeller buvo
gautos proklamacijos, skel
biančios Vasario 16-ą Lie
tuvių Diena, raginant visus
gyventojus prie jos prisi
dėti. Proklamacijas ir gau
tus telegramom bei laiškais
sveikinimus paskaitė adv.
St. Briedes.
Sveikinimai gauti iš 3-jų
senatorių, 18 kongresmanų,
draugingų tautų komitetų.
Lietuvos pasiuntinio Washingtone J. Kajecko ir k.
Pažymėtina, kad sveikin
tojų tarpe buvo ir John F.
Dulles.

Iš VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

minint girdėtų minčių
★ ★★

Dvidešimts buvo tų, kurie išdrįso. Jų vardai ver
ti, kad būtų atmenami:
Petrulis
Basanavičius
Šaulys Jurgis
Banaitis
Šaulys Kazimieras
Biržiška
Šarnas
Bizauskas
Smetona
Dovydaitis
Smilgevičius
Kairys
Staugaitis
Klimas
Stulginskis
Malinauskas
Vailokaitis
Mironas
Vileišis
Narutavičius
Jau trys jų ketvirtadaliai vra išsiskyrę iš mūsų,
gyvųjų tarpo. Tebūnie šią valandą pakartota, nesi
liaujanti mūsų jiems pagarba.
Tiktai du iš jų dar yra pačioj tėvynėj, kurią jie
anuomet drąsiai ir gyviai kėtė laisvan gyvenimam
Sunku įsivaizduoti didesnę tragediją, kaip tų, kurie
buvo ne tik pirmieji iškėlę Lietuvos laisvės vėliavą,
bet kurie susilaukė ir iškeltojo šūkio pergalės, o tu
rėjo vėl savo akimis regėti ne tik Lietuvos laisvės
'sutrypimą, bet ir patys turėjo nuopelnus tėvynei
apmokėti po keliolika metų katorgos tolimajam Si
bire, turėjo tenai palydėti kas gyvybę, kas sveikatą,
kad senatvėj paliegę tęstų savo dienas tėvynėje pa
tekusioje į dar'didešnį vargą ir dar gilesnę dvasinę
nelaisvę, net negu buvo tada, kai jie kadai sėkmin
gai skynė jai kelią į laisvę.
Ir pagaliau, tris iš jų, — prof. Biržišką, prof.
Kairį, prelatą šaulį — dar turime savo tarpe drau
ge su mumis iš svetur, vėlyvose savo gyvenimo die
nose stebėti šių dienų Lietuvos likimą. Jie, mums pa
siekiamieji anos garbingos dvidešimkės atstovai, gy
vi liudininkai to istorinio veiksmo, kuris ne tik visos
Lietuvos bendrai, bet ir kiekvieno iš mūsų paskirai
gyvenimą yra pakreipęs iš esmės nauju keliu.
Jie pradėjo tai, dėl ko kiekvienas iš mūsų, nepai
sant kaip laimingas ar nelaimingas, kaip sėkmingas
. ar nesėkmingas bus buvęs mūsų asmeninis gyveni
mo kelias, vistiek turėjome nepaprastą, neįkainoja
mą progą — pergyventi vieną iš pačių reikšmin
giausių mūsų tautos gyvenimo laikotarpių, pergy'.venti Lietuvos nepriklausomybės dienas. Tad jie
verti mūsų didžiausia pagarba apgaubto pasveiki
nimo.
Pasveikindami juos, pagerbsime ir visus, su ku
riais drauge jie atliko tą savo paprastumu nepapras
čiausią žygį, ir drauge pareikšime savo gyvą pačios
Lietuvos nepriklausomybės idėjos išpažinimą.
★★ ★

Chicagoje ruošiamasi atkurti, pagal šį projektą, Lie
tuvos Karo Muziejaus sodęįį.

nai buvo palydima plojimų.
Senatorių atlydėjo ir publi
kai pristatė New Yorko lie
tuvių respublikonų grupės
atstovas adv. Vytautas Abraitis.
Trumpą ir įspūdingą žodį
tarė Gen. Konsulas Jonas
Budrys, o pagrindinę pa
skaitą skaitė Vaclovas či-

Minėjimui vadovavo ir
atidarymo žodį tarė New
Yorko ALTo pirm. dr. Eu
genijus Noakas. Invokaciją
Meninę dalį atliko jauna
solistė R. Vilčinskaitė-Mastienė iš Chicagos, kurios lie
tuviškų dainų repertuaras
labai maloniai nuteikė klau

Gedimino pilies bokštas.

sytojus. Jadvygos Matulai bet jas sujungti į vieną ir
tienės vadovaujama lietuvių minėjimą padaryti gausinmoksleivių tautinių šokių gesnį ir turiningesnį.
grupė su jaunatvišku entu
A. Čns.
ziazmu ir menišku pasiruo
★
šimu pašoko keletą šokių,
LOS ANGELES
sužavėdami pilnutėlę žiūro
vų salę.
Lietuvos Nepriklausomy
Operetės choras, diriguo bės Talkos Los Angeles sky
jamas muz. J. Čibo, sudai rius Vasario 16-tąją atšven
navo keletą lietuvių kompo tė puošnioje Biltmore vieš
zitorių dainų, akompanuo bučio salėje. Minėjime da
jant Aldonai Kepalaitei.
lyvavo gausus būrys Los
Minėjimą baigiant buvo Angeles visuomenės su sve
paskelbta, kad kovo 8 d., čiais, būtent, J. Bachunas
Statler Hotel, New Yorke su žmona iš Michigan, Tau
įvyks nusipelniusiems Ame tinės S-gos Centro valdybos
rikos lietuviams, velioniui vicepirmininkas inž. J. Jur
Antanui Oliui ir Antanui kūnas su žmona, Tautinės
Vanagaičiui, pagerbti aka S-gos Chicagos skyriaus pir
demija. O taip pat perskai mininkas P. Vėbra ir kt.
tytos ir priimtos rezoliuci
Minėjimą atidarė L. N.
jos JAV valdžios instituci Talkos pirmininkas Dr. P.
joms.
Pamataitis, trumpai nusa
Lietuvos laisvinimo rei kydamas minėjimo prasmę
kalams surinkta 1963 dol. ir pakviesdamas į garbės
Stambiausios aukos gautos prezidiumą vasario 16 d. ak
iš dr. J. Kazicko ir dr. K. to dalyvį prof. Mykolą Bir
Valiūno, po 500 dol.
žišką, kanauninką Steponai
tį, svečius Baihunus ir Jur
kūnus, losangeliečius Luk
Amerikiečių spauda
šius ir Pamataitienę.
apie mus
Vasario 16 d. Nepriklau
Vasario 15 dieną New somybės Aktą paskaitė Vy
Yorko radijo ir televizijos tautas Aleksandriūnas, o
stotis CBS, 9 vai. ryto, pa dainininkė Florence Korsak
skelbė, kad John F. Dulles, sugiedojo Amerikos himną.
eidamas į ligoninę paskuti Toliau savo trumpame žo
nį tarnybos veiksmą atliko, dyje piof. M. Biržiška ra
pas Įrašydamas lietuviams gina vieningai, drąsiai ir su
(pabaltiečiams) sveikinimą, viltimi tęsti kovą dėl Lietu
o 2 vai. paminėjo, kad Va vos laisvės. Paskiau J. Ba
sario 16 lietuviai švęs ne chunas papasakoja apie il
priklausomybės atkūr i m o . gą, per 50 metų, Amerikos
dieną ir ta proga davė lie lietuvybės darbą.
tuviškų plokštelių muzikos.
Pagrindinis kalbėt o j a s
Dienraštis New York inž. J. Jurkūnas plačiai nu
Time, vasario 16 dieną savo švietė Amerikos Lietuvių
vedamajame gana plačiai Tarybos veiklą ir palietė ky
aprašė, paminėdama J. F. lančias tame darbe negero
Dulles mums atsiųsto rašto ves iš tos priežasties, kad
turinį, gub. N. Rockeffeller kai kurie ALTo centro val
deklaraciją ir siūlė visiems dybos žmonės, nežiūrėdami
New Yorko gyventojams bendrų lietuviškų reikalų
prisidėti.
siekia sau asmeniškos nau
Tam pačiam nr. buvo ant dos, tuo būdu netik kad ne
ras ilgokas straipsnis ant gina lietuvių tautos intere
rašte "Lietuviai atžymi sa sų, bet savo, tokiuo darbu
vo nepriklausomybės die jiems kenkia. Kaip ryžkų
ną.” čia trumpai nušvietė pavyzdį nurodė paskutiniuo
Lietuvos praeitį iki dabarti sius Įvykius su Lietuvos
nės komunistų okupacijos. Įgalioto ministerio posto Va
Taip pat pažymėjo, kad se tikane panaikinimu, kur
natorius K. Keating Lietu ALTo centro valdyba, kada
vos nepriklausomybės minė visa lietuviškoji visuomenė
jime sakė kalbą, o New siuntė laiškus ir telegramas
Yorko miesto meras R. i Romą, anot kalbėtojo, nė
Wagner ir valstybės guber piršto nepajudino.
natorius N. Rockffeller pa
skelbė proklamaciją.
Po to kalbos mieloji dai
* E. čekienė nininkė Florence Korsak
nuotaikingai sudainavo po
BALTIMORE
rą dainų.
Vasario 16-osios minėji
Minėjimas buvo baigtas
mas Baltimorėje įvyko va visiems minėjimo dalyviams
sario 14 ir 15 dienomis, šeš sugiedojus Lietuvos himną.
tadienį įvyko vakarienė, da
lyvaujant vietos valdžios
atstovams, o vasario mėn.
15 d., sekmadienį iš ryto pa
J. CIJUNSKAS
rapijos bažnyčioje pamal
dos ir vakare prof. Krivic
LAIKRODININKAS
kas padarė pranešimą apie
Taiso ir parduoda laikro
dabarties teisinę Lietuvos
džius,
apyrankes ir kitas
padėtį žiūrint tarptautinės
brangenybes.
Sąžiningas ir
teisės požiūriu. Tautinių šo
kių grupė puikiai pašoko ke garantuotas darbas prieina
letą tautinių šokių. Aukų momis kainomis.
surinkta 329 doleriai.
753 E. 118 St.
Ateityje, ruošiant Vasa
Cleveland 8, Ohio
rio 16 d. minėjimą, ar neTelef.: LI 1-5166
pra vartų būtų ruošėjams
atsisakyti dvi dienas švęsti,

DIRVA

1959 m. vasario 23 d.

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.

Skautų vainikai Vasario
16-sios proga
Clevelando Neringos ir
Pilėnų tuntai Nepriklauso
Balandžio 18 d. Birutės mybės šventės iškilmėse
Draugijos kartūno vakaras tiek šv. Jurgio bažnyčioje,
tiek St. Joseph mokyklos sa
lietuvių salėje.
lėje dominavo savo vėliavų
Gegužės 2 d., Slovenian gausumu.
Po pamaldų abu tuntai ir
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon akad. skautai su savo vė
liavomis nuvyko į lietu
kursas. Rengia Dirva.
vių kultūrinį darželį. Ten
Gegužės mėn. 10 d. Jul. iškilmingoje sueigoje pager
Kazėno mokinių koncertas bė didžiuosius Lietuvos at
N. Parapijos salėje.
gimimo daktarus — J. Ba-

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

NELAIMĖ IR LIGA

• Pajamų mokesčius Dir
vos redakcijoje pildo ben
dradarbis Jonas Kazlauskas
kiekvieną šeštadienį nuo 9
iki 2 vai. Galima susitarti ir
kitu laiku šaukiant telefonu
RE 1-7222.

CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
• Vida Augulytė ir Kris
tina - Audronė Drabavičiūtė
įėjo i 250 geriausių moki
nių sąrašą, parinktų iš 22,000 mokinių, vykdant spe
cialius vidurinių mokyklų
mokiniams konkursus.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Liga ir nelaimė ištinka
netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti. kad TAVO šeima
būtu apsaugota pagal Aecident and Sickness planu.
NATIONM'IDE
INSURANCE COMPANY siūlo
platu ligoninės, medicinių,
operacinių ir nedarbingumo
pajamų draudimą žemomis
kainomis !
Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:

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.

PAULINA
MOZURAITIS,
Agentas
Tel. SK 1-2183

7

sanavičių ir V. Kudirką.
Apie tų dviejų dvasios
milžinų pavyzdį aniems lai
kams ir dabarčiai kalbėjo
vyr. sktn. Pr. Karalius. Pi
lėnų tuntas padėjo vainiką
prie Dr. J. Basanavičiaus, o
Neringos tuntas — prie Dr.
V. Kudirkos paminklo.
Sueiga buvo prasminga
susikaupimu ir patriotine
dvasia,

Norintiems mokytis
muzikos
Į Clevelandą pastoviam
gyvenimui atvykęs muzikas
Jonas švedas atidaro savo
privačią muzikos studiją.
Joje bus dėstoma fortepionojoei muzikos teorijos, da
lykai.
Susitarimui skambinti:
LI 1-9094.
(k)

Vytautėnų parodėlė
Clevelando Pilėnų turito
DLK Vytauto draugovė vie
tos skautų savaitės proga
Dirvos namų vitrinoje turė
Parduodamas namas
jo parodėlę. Malonu, kad
Plytinis,
East 120 St. ir
šiemet parodėlės langas ne
buvo pergrustas ekspona St. Clair. 6 kamb. 1 k. tre
tais, bet ir norėtųsi dau čiam aukšte. Naujas gaso
giau parodyti ar paaiškin pečius ir vandens šildytu
ti gatve skubantiems pra vas. Garažas. Parduoda sa-.
eiviams apie lietuvius skau vinir.kas. šaukti PO 1-8179.
tus bei Lietuvą.
• Tautinio Akademinio
Sambūrio susi rinkimas
įvyks kovo 1 d., sekmadie
nį, 11:30 vai. p. Rutkauskų
bute, 8909 Esterbrook.
Dienotvarkėje diskusijos
dėl tolimesnės Sambūrio
veiklos ir naujos valdybos
rinkimai. Visi nariai prašo
mi būtinai dalyvauti.

Dėmesio lietuvaitėms
41 metų amžiaus vaikinas
vedybų tikslu nori susira
šinėti su panelėm ar našle
lėm, nejaunesnėm kaip 30
metų.
Laiškus, su nuotrauko
mis prašau siųsti: A. Paukš
tys, 1486 E. 134 St., E. Cle
veland 12, Ohio., U. S. A.

BRANGENYBĖS IR LAIKRODŽIAI
ŠVEICARIŠKŲ LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

POVILAS VILKAS
WATCHMAKER & JEWELER
Ass. with Mr. R. BARNHART
Room 411
41 h. Floor Schofield BĮ d.

Lašt Day of Feb., First Day of Spring

Corner E. 9 & Euclid Av.
MA 1-3528
DARBO VALANDOS:
Pirmad.-Penktad. 9:30-6 v.

Liet. Prekybos Namai
6905 Superior Avė.

DARBO VALANDOS:
šešt. nuo 10 v. iki 2 v.

Julia Melinis jau <intri metai is eilės laimėjo geriau
sios komercinio meno dailininkės vardą. Ji dirba didžiau
siam Clevelando dienraštyje Plain Dealer. Jos motina —
Albina Melinis gyvena 1293 W. 104 St., yra sena Dirvos
skaitytoja ir rėmėja, visad dalyvaujanti Dirvos paren
gimuose.
• LB Clevelando Pirmo
sios Apylinkės, metinio su

sirinkimo, įvykstančio kovo
15 d., renkamųjų organų
rinkimams pravesti komisi
ja pasiskirstė pareigomis:
Zigmas Peckus — pirminin
kas. Juozas Mikonis — vicepirm., Mikalina Dtinduraitė — sekretorius. T apy
linkės valdybą ir kontrolės
komisiją kandidatų staty
mo reikalais kreiptis Į rin
kimų komisiją.
KAS BUS
KARALIUS?

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS
ACCOUNTS

HOME AND
REMODELING LOAN3

INSURED TO

‘10.000

Ar jūs žinote, kad Dievo
karalystė nebetoli, kurios
mes prašome: ateik tavo
karalyste ir būk valia tavo.
Bet jis turi viešpatauti, kol
visus savo neprietelius po
savo kojomis paklupdys. Ir
paskiausias neprietelius bus
mirties nieku paverstas.
Bibl. Car 15:25 26. žmogum
negalima pasitikėti, bet tik

Dievu, kuris numirusius
prikels. Bibl. 2 Car: 1:9 w.
Daug tokių yra, kurie
Dievo žodžius iškreipia. O
jis buvo numiręs ir vėl pri
sikėlė. Jėzus pasiaukojo už
mūsų nuodėmes, šviesybė
su tamsybe nesutaria. Die
vas sako: išeikite, iš jų at
siskirkite ir negarbinkite
stabų. Aš jus priimsiu. 2
Car 6:17, 18 w. Juk mes
visi turime vieną tėvą, vie
nas Dievas mus sutvėrė.
Malonė teesie ir ramybė iš
Dievo ir mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus.
Netikėkit tais, kurie nori
Kristaus evangeliją iškreip
ti. Dievo galybė yra jo di
džioji išmintis. Ir žmonės
dėl savo puikystės nenori
suprasti Dievo galybės ir
išminties.
Dėl Kristaus aš graudenu
jus. Būkite Kristaus sekė
jai. Neteisingieji Dievo ka
ralystės niekad neišvys,
Skelbia:
William Shimkus
1077 E. Wallings Rd.
Breckswille, Ohio

CORNER 68TH — SUPERIOR AVENUE
The snow might be a foot deep
across northern Ohio on February
28. Būt regardless of the weather,
this scene of florai splendor will
delight visitors at the opening of
the 16th annual Cleveland Home
and Flower Show at Cleveland
Public Hali on that day.
A full acre of competitive flower
gardens will fili the big auditorium
as usual. They will be designed on
patterns of foreign lands in keeping with the Show’s International
theme that is honoring the open
ing of the Seaway in 1959. These
gardens are created by the grower
members of the Florists Association of Greater Cleveland.
This stage setting will feature
solid masses of color in full blooming azaleas as a “cascade of

flowers.”
Ali seven of the vast halls of
Cleveland Public Auditorium will
be filled with displays of some 300
exhibitors in this biggest home and
flovver exposition of its kind in the
entire nation.
A two-family house, fully furnished and landscaped, will domin
ate the Homeland Section of the
Show, and twenty rooms designed
by prominent interior decorators
will be featured in the popular
Decorators’ Showcase exhibit.
The Cleveland Home and Flower
Show runs from Feb. 28 through
March 8, spanning two weekends
for the convenience of the out-oftown visitors who will come to
Cleveland, the Seaway City, for
this event.

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2321
Norėdami pigiai pirkti namu-; mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės į mane, gausite uigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba
asmeniškai.

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.
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Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

LIETUVIŲ
6835 SUPERIOR AVĖ

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.
There's a Whole World

of Flowering Beauty
and New Home Ideas*

Įskaitant

☆ I)U ŠEŠTADIENIUS
Y ir 2 SEKMADIENIUS
☆
PARODOS VALANDOS

EVERYWHEREyou look... you will • discover" ☆
something to make lite easier and more beautiful. ☆
☆

☆ The House That Pays for Itself ☆
☆ CASCADE OF FLOVVERS

☆ A Glimpse of a “New” Cleveland

☆ DECORATOR'S SHOWCASE
14 Flowering Gardens * 250 Exhibits

☆
☆
☆
☆

, Atidarymo dieną . . .
Sat., Feb. 28... l>to 10:30 pm
Dienos iki uždarymo . . .
11 a.m. to 10:30 p.m.
Uždarymo dieną . . .
Uždarymo dieną . . . Sun.,
Mar. 8... 11 am to 8:30 pm
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

BOX OFFICE nOį
ADMISSION JU
SPECIALCTS LOOP BUS SERVICE
to the Show and City Parking.

Greta Ezella Theatre

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

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

ST. CLAIR BAKERY

$
Ji
•>
❖

KLUBAS
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 lietuviškų valgiu virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

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

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoii laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

i

$

1959 m. vasario 23 <L

DIRVA
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Kas ir kur?

DIRVA ™
VASARIO 16 TORONTE
Vasario 16-ją pirmieji
paminėjo skautai. Jie, sa
vaite anksčiau, turėjo iš
kilmingą sueigą.
Lietuvos Nepriklausomy
bės Talka sudarančios orga
nizacijos vasario 14 d. su
ruošė’ Lietuvių Namuose pobūvį-vaišes. Vaišių metu
kalbėjo Generalinis Konsu
las min. V. Gylys, svečias iš
New Yorko. LNT pirminin
kas V. Rastenis ir KLB apy
linkės pirmininkas J. Sen
kus.
Prisimenant Nepriklauso
mybės akto atsiradimo ap
linkybės, buvo nusilenkta
tiems, kurie šį aktą pasira
šė, gynė ir padarė jį realiu.
O esantiems gyviems akto
signatarams: prof. M. Bir
žiškai, prof. S. Kairiui-Kaminskui ir prel. K. šauliui
nasiusta sveikinimo telegra
mos. Taip gi malonu paste
bėti, kad šiame pobūvyje
buvo pagerbti atsilankę sa
vanoriai kūrėjai: pirm. St.
Banelis, V. Kazlauskas, S.
Pociūnas ir S. Ulbinas.
Meninę programos dalį
atliko nianu D. Skrinskaitė
ir solistas Br. Marijošius,
kuriam akomponavo mūz.
St. Gailevičius.
Baigus meninę dalį prie
turtingų įvairiais valgiais
nukrautų ir gyvomis rožė
mis papuoštų stalų, svečiai
vaišindamiesi jaukiai pra
leido Nepriklausomybės iš
vakares, kurios ilgam laikui
liks gražiu prisiminimu.
Rytojaus dieną 3 vai. p.
n. erdviose Imperial teatro
patalpose ivyko bendras mi
nėjimas, kuriame didžiąją
programos dalį sudarė kal
bos.
Po himnų ir invokacijos,
ganą platų atidaromąjį žodį,
ariglu ir lietuvių kalbomis,
tarė KLB Krašto V-bos
pirm. V. Meilus. Jam bai
gus, kalbėjo Gen. Konsulas
min. V. Gylys. Pagrindiniu
kalbėtoju buvo senato pir
mininkas
Hon.
Mare
Drouin, kuris suglaustai nu
pasakojo lietuvių tautos
nueita kelią ir vedamą kovą
už išsivadavimą.

Trumpai sveikino miesto
burmistras N. Phillips, Ontario ministerio pirmininko
atstovas min. J. Yeremko,
Estijos ir Latvijos konsulai.
Tautinių šokių grupė Gin
taras, vadovaujamas V. Turūtos, pašoko: Vėdarą, žio
gelius ir Suktinį.
Solistas V. Verikaitis pa
dainavo: Oi neverk motinė
le — J. Naujalio, Gieda gai
deliai ir Oi užu gojaus —
K. V. Banaičio. Varpo cho
ras išpildė: O Dieve — Ponchielli ūdrio dainą iš ope
ros Pilėnai ir Lithuanica —
Em. Gailevičiaus.
KLB apylinkės v-bos pir
mininkas J. Senkus, taręs
nadėkos žodi, minėjimą bai
gia. Publika sustoja, pritar
dama ir chorui sugieda Tau
tos Himną.
Paminėtina, kad šį kartą
nrie iėiimo aukas rinko
Bendruomenė, Nepriklauso
mybės ir Tautos Fondai. Ta
proga Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas surinko
$515.00 aukų.
P. V*

BALTIMORE
PARENGIMAI IR
ĮPROČIAI
"Skubėkime pasižmonėti
ir pasilinksminti," — rašė
savo pakvietime Baltimorės
ramovėnai, kviesdami visuo
menę į sausio 31 dieną ruo
šiamą linksmavakarį.
Prieš metus ir anksčiau į
ruošiamus ramovėnų paren
gimus susirinkdavo lietu
viškos publikos apypilnė lie
tuvių didžioji salė, tačiau
šiais metais padarė išimtį.
Dauguma stalų stovėjo tuš
čių. Salėje klegančių porų
šoko nedaug, užtat mokyk
linio amžiaus vaikams, ku
rių buvo irgi negausus bū
rys, skeryčiotis salėje vietos
buvo pakankamai.
Galbūt reta yra lietuviš
kų kolonijų, kuriose būtų
prigijęs įprotis, kad į pa
rengimus tėvai susiveda vi
sus savo vaikus ir juos lais
vai paleidžia salėje triukš

mauti. Pirmosios vietos, ku
rios rezervuojamos sve
čiams, vaikų būna užimtos.
'O triukšmo, stumdymosi ir
klegesio būna jau perdaug.
Kodėl šį kartą visuomenė
suboikatavo ramovėnus —
atspėt sunku. Gal buvo kal
ti programos išpildytojai,
gal triukšmadariai vaikai, o
gal pakvietimų turinys su
virinta ir nevirinta ..-.
Programą išpildė Laima
Šidlauskaitė ir Rygos mažo
sios scenos artistas A. Ged
vilas.

• Mažosios Lietuvos Bi
čiulio Draugijos metinis su
sirinkimas šaukiamas kovo
6, penktadienį, 7:30 vai. v.,
Liet. Piliečių Klube, 280
Union Avė., Brooklyne. Vi
si nariai prašomi dalyvauti.
Taip pat kviečiami ir pri
jaučiantieji ar Mažosios
Lietuvos reikalais besido
mintieji.

• Albertas Puskepalaitis,
gyvenęs netoli Bostono, da
bar išvyko į Hanoverį, N.
H. dirbti spaustuvės dar
bus. A. Puskepalaitis Lietu ■
voje buvo įvairių spaustu
vės mašinų atstovas.

• žemaičių Kalvarijoje, Lie
tuvoje. švenčiama 315 me
tų kai ten buvo įsteigta mo
♦
kykla. Ji buvo įsteigta 1644
Kovo 7 d. vakare lietuvių metais vietos parapijos ini
salėje bendruomenė ruošia ciatyva.
koncertą. Programoj daly
vaus p. Stempužienė ir Vit. • "Kalvos ir Lankos” —
nauja Albino Baranausko
žukauskaSo
novelių knyga, atsiųsta pa
minėti Dirvos redakcijai.
Knyga gaunama: Spauda,
• Carmen operos premjera, 10 John St., Waterbury,
kurią stato Chiagos lietuvių Conn. Kaštuoja $2.00.
operos kolektyvas, įvyksta • Dirvos bičiulis J. Lietuv
balandžio 11 dieną Chica ninkas, iš Baltimorės, vėl
gos Maria High School sa Dirvai atsiuntė tris naujus
lėje. Premjeroje Carmen skaitytojus. Už nuoširdžią
dainuos Aldona Stempužie talką širdingai dėkojame.
nė, Don Jose — Stasys Ba
ras, Micaela — Danutė
Stankaitytė, Escamillo —
Algirdas Brazis, Frasųuita mi čekį šiuo adresu:
— Monika Kripkauskienė,
Mr. V. Gutauskas,
Mercedes — Roma Mastie7034 So. Fairfield Avė.,
nė, Zuniga — Jonas VazneChicago 29, III.
lis, Morales — Valentinas
Bilietų kainos premjerai
Liorent.as, Remendado — — $5.50, $5.00, $4.00 ir
Julius Savrimavičius ir $3.00, kitiems dviem spek
Dancairo — Juozas Brazis. takliam — $5.50, $4.50,
Operą diriguos Al. Kučiū- $3.50, $2.50. Spektakliai
nas.
įvyksta balandžio 11 dieną
Norintieji Carmen operai 8 vai vak. ,balandžio 12 d.
bilietus užsisakyti paštu 3:30 po pietų ir balandžio
gali tai padaryti pasiųsda- 25 d. 8 vai. vak.

Gavome 140 naujų
skaitytojų
DAR BŪTINAI REIKIA 360

Mes kviečiame visus į talką

sudaryti tvirčiausias sąlygas
laikraštį gerinti. Ir ne tik
gerinti, bet ir dažniau leisti.
Prie šio kvietimo yra dvi atkarpos. Peržiūrėkit jas ir užpildykit. Juk tikrai turite artimųjų ir
pažįstamų, kurie dar Dirvos neskaito. Tik neatidėliokit rytdienai.. Tegul ir juos Dirva lanko. Gavę1
Dirvą jie įsitikins, kad geresnio lietuviško laikraš
čio nėra.

Prašau Dirvą 1959 metams siųsti.
Pavardė, vardas ...............................................................

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

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

(Duoti pilną užsakytojo adresą)

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

Rekomenduoju Dirvą siųsti
mano geram pažįstamam:

(Duoti pilną adresą)

Petras Janulaitis, aktyvus ūkinių organizacijų Ne
priklausomoje Lietuvoje veikėjas ir visuomenininkas, da
bar gyvenąs Chicagoje ir rašąs prisiminimus iš turtingos
praeities veiklos. Jis yra Vilties Draugijos narys, pasku
tiniam vajuj įnešęs $100.00 įnašą ir taip pat nuolat remiąs
Dirvą. Aktyviai veikia tautinėse organizacijose. Savo at
siminimų dalį yra pažadėjęs ir Dirvai.

Rekomenduotojo adresas

Antanas A. Olis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS S-GOS
RYTŲ APYGARDA NEW YORKE

ruošia ALT S-gos steigėjui ir pirmam
pirmininkui, Balfo steigėjui ir ilgamečiui
vicepirmininkui, ALTo vicepirmininkui
ir Sanitary District of Greater Chicago
prezidentui velioniui
ANTANUI OLIUI

ir lietuviškos dainos puoselėtojui
kompozitoriui
ANTANUI VANAGAIČIUI

1 0 m. mirties sukakčiai paminėti
akademiją,

kuri įvyksta 1959 m. kovo 8 dieną,
Statler Hotel Sky Tapė Ballroom, 7 Avė. ir
33 gatvės kampas, New Yorke.

Kalbės dr. Steponas Biežis iš Čikagos
ir Juozas Bačiūnas iš Sodus, Mich.
Meninę dalį atliks Operetės choras, diri
guojamas muz. J. Cibo, pianistaš
Antanas Smetona ir aktorė Liucija
Kašubaitė.
Tą pačią dieną 1 1 vai. ryto bus iškilmin
gos pamaldos Apreiškimo parapijos baž
nyčioj, Brooklyne.
Kviečiami visi dalyvauti pagerbiant
šiuos taurius bei pavyzdingus lietuvius.

VILTIES NAMŲ IR DIRVOS
OFSETINĖS SPAUSTUVĖS
ATIDARYMO RĖMĖJAI
Į Vilties namų ir Dirvos
ofsetinės spaustuvės atida
rymą savo įnašais Įsijungė
šie rėmėjai:
J. šimauskis, Hartford $1.00
R. Jasiūnas, So. Boston 2.00
D. Zupkus, Yorkville 1.00
J. Kregždė, Cincinnati 10.00
T. Gečas, Cleveland .... 2.00
P. Davulis, Nashua .... 2.00
J. Gaurilius, Chicago 5.00
F. Gaudušas, Chicago 10.00
R. Arnastauskaitė,
Bayone ................... 2.00
J. Kazanauskas, Chic. 10.00
J. Bartkus, Chicago 10.00
P. Janulaitis, Chicago 10.00
M. Kavolis, Collinville 5.00

ATITAISYMAS
Dirvos 12 nr. buvo str.
"Telkiasi Lietuvių Enciklo
pedijos lobiai". Iš to str.
6-tos pastraipos pasimetė
kelios eilutės. Atspausdinta
taip: "V. Vardys duoda A.
čipkauš str. Lyrika ir Lite
ratūrą", o turi būti šitaip:
"V. Vardys duoda ryškų Ab
raomo Lincolno paveikslą.
Išsamiai ir kompetentingai
parašyti A. čipkaus str.
Lyrika ir Literatūra."

J. Košys, Brooklyn .... 2.00
K. Pažamėnas,
Santa Monika ....... 3.00
St. Šiaučiūnas, Chic. 10.00
Br. Kasakaitis, Chic. 10.00
K. Pautienis, Clev. 10.00
John B. Borden,
Matteson................. 10.00
Visiems rėmėjams širdin
gai dėkojame. Taip pat ačiū
ir tiems, kurie artimiausiu
laiku atidarymo iškilmes
atsimins ir mūsų vykdomus
darbus parems.

CREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI į
LIETUVA
10 Rublių už $1.-Mokestis $5.— iki $50.00
PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS
EXPRESU PER 2 SAVAITES

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

Leista Bankų. Dept.
ir apdrausta.

