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ARTĖJA DIDELIŲ BANDYMŲ MĖNESIAI
Karo dėl Berlyno pavojus kuriam laikui nustumtas/
bet nauja audra telkiasi Vid. Rytuose
„Mažoji viršūnių konfe
rencija”, kaip kai kurie ste
bėtojai pavadino prez. Eisenhowerio ir premjero
Macmillanp pasita rimus,
buvo baigta 45 minutes tru
kusiu pasikalbėjimu su
valst. sekretoriumi Dulles.
Kaip spėjama, Dulles buvo
prašytas aprobuoti abiejų
valstybių galvų sprendimą,
kad viršūnių konferencija
turėtų įvykti, nepaisant
užs. reik, ministerių konfe
rencijos rezultatų.
JAV, Britanija ir Pran
cūzija planuoja šaukti užs.
reik, ministerių konferenci
ją Ženevoje gegužės 11 d.
Valst. sekr. Dulles jau
anksčiau buvo pabrėžęs,
kad, jai nepasiekus jokios
pažangos, viršūnių konferencijon rinktis nebūtų
prasmės. Tačiau Macmillanas, lankydamasis Maskvo
je, susidaręs įspūdį, kad so
vietų politikos sprendimus
darąs pats vienas Chruščio
vas, todėl, esą, tikslu būtų
susitikti su juo pačiu jo rei
kalaujamoje viršūnių kon
ferencijoje.
Toji konferencija, kuri
planuojama vasaros pabai
goje, Macmillano nuomone,
turėtų būti tik pusiau vieša.
Esą, 1955 m. Ženevos pasi
tarimų tragiška patirtis pa
rodė, kad sovietai viešus po
sėdžius paverčia savo pro
pagandos forumu, todėl nau
dingiau būtų JAV, Britani
jos, Prancūzijos ir Sovietijos vyriausybių galvoms
privačiuose pasikalbėjimuo
se susitarti svarbiaisiais
klausimais ir viešose sesijo
se pasirodyti tik tada, kai
jau bus pasiekta susitarimų
kuriuo nors klausimu.
Po Macmillano išvykimo,
kai kurie Washingtono
sluoksniai teigė, kad JAV
galutinio pritarimo šiam
Macmillano projektui dar
nėra suteikusi.
*
Paskutiniuose Eisenhowerio-Macmillano pasitarimuo
se, kurie vyko jau Baltuo
siuose Rūmuose, buvo svar
stoma, kurie klausimai tu
rėtų būti keliami užs. reika
lų ministerių ir vėliau vir
šūnių. konferencijoje, čia
vėl, kaip aiškėja, būta nuo
monių skirtumų.
Macmillanas norįs dery

bas pradėti nuo Berlyno
klausimo, iš sovietų išreika
lauti tvirtas garantijas dėl
Vakarų teisių tame mieste,
ir tik tada kalbėtis kitais
reikalais. JAV nuomone,
Berlyno klausimas atskirai
iš viso nesvarstytinas, nes
dėl Vakarų’pozicijų tame
mieste iš viso nėra ko kal
bėti. Washingtonas mano,
kad konferencijose turėtų
būti keliamas visos Vokie
tijos klausimas, kartu pa
liečiant ir Berlyno krizę.
Vienu ar kitu keliu pri
einant prie Berlyno klausi
mo. konferencijoje bus su
sidurta su sovietų siekimu
iš Vakarų išspausti „status
quo” pripažinimą visoje Ry
tų Europoje. Chruščiovas
kaip jaučiama, reikalaus,
kad Vakarai visiškai už
mirštų Rytų Europą, palik
dami joje šeimininkauti
vienam Chruščiovui.
Kokių Eisenhowerio-Macmillano pasitarimuose išva
dų šiuo klausimu prieita,
tuo tarpu nežinoma, tačiau
pabrėžiamas nusistaty m a s
laikytis tvirtai, bet lanks
čiai.

Macmillano vizito metu
buvo kalbėta ir apie sovietų
ekonominę ofenzyvą bei
priemones jai atremti. Mac
millanas pranešė Eisenhoweriui, kad britų vyriausy
bė eąanti linkusi tiekti gink
lus Irako diktatoriui Kassemui, idant užblokavus so
vietų planus Vid. Rytuose.
Prez. Eisenhoweris šį klau
simą paliko atvirą, o ir Macmillano projektas dar turė
jęs būti pateiktas kabinetui
aprobuoti. Tačiau įvykiai
pralenkė planus: Vid. Ry
tuose pradėjo telktis nauja
audra. Kassemas pareiškė
nutraukiąs ryšius su Va
karais ir išstojus iš Bagda
do pakto. Siena su Iranu už
daryta. Chruščiovui paskel
bus Nasserį komunizmo
priešu, muzulmonų vadai
Kaire paskelbė „šventąjį
karą” komunizmui. Esama
žinių, kad Libanas, kurio
suverenumui apsaugoti pra
eitą vasarą buvo panaudoti
JAV marinai, projektuojąs
stoti į Jungt. Arabų Res
publiką.
(Nukelta į 2 psl.)

O. Karpienė moko Clevelando lietuvaites marginti
Velykinius margučius.

Dirvos bendradarbio Leono Banio marginti lietuviškieji Velykų margučiai.
Nuotrauka C. E. P e a r s o n.

KAS NELEIDŽIA LIETUVON?
Lietuvių kalba leidžiamo
sios prosovietinės spaudos
redaktoriai Chicagoj ir
Brooklyne vis dar padejuo
ja, kad gera būtų nuvažiuo
ti Lietuvon, bet neleidžia.
Ir vis taip nugudrauja, kad
atrodytų, jog iš čia, iš Ame
rikos nėra leidimo Lietuvos
lankyti. Bet sovietinės am
basados pareigūnas, štai,
visai aiškiai juodu ant bal
to parašė, kad „Kol kas už 
sieninių valstybių piliečiai
gali lankyti LTSR tik suti
kus Tarybų Lietuvos vy
riausybei. Dokumentų už
pildymas automatiškai ne
suteikia teisės lankytis
LTSR”.
Jungtinių Valstybių vy
riausybė iš savo pusės ne
daro jokių kliūčių nors ir
šiandien kam nors vykti ap
silankyti Lietuvon. Tik vie
nam kitam, įtariamam, kad
jis į užsienius išvykęs gali
daryti kokios nors žalos
Jungt inėms Valstybėms,
Valstybės Departamen tas
gali neduoti užsienio paso,
tai yra, neleisti ne Lietu
von, o iš viso iš Jungtinių
Valstybių išvykti. Bet tokių
išimtinių atvejų yra tiek
maža, kad jie nesudaro jo
kios įtakos bendram vaiz
dui. Išvykti iš Amerikos ga
lima. Kitas reikalas — pa
tekti Sovietijos užimton
Lietuvon, čia, sako, reikia
leidimo iš „Tarybų Lietuvos
vyriausybės”.. .
Sovietinė ambasada pilotiškai nusiplauna rankas.
■Girdi, Maskvos valdžia čia
nieku dėta. Yra, girdi. Lie
tuvoj sava valdžia; kaip ji
nori, taip daro, — nori lei
džia, nori ne. Kažkodėl am
basada sako, kad taip yra
tik „kol kas”. Ar tai reiškia,
kad po kiek laiko ir tos „sa
vos valdžios” nebereiks
klaustis, o Maskvos valdžia
ar jos konsulai pradės duo
ti leidimus Lietuvai lanky
ti?

vyriausybė” neleidžia, bet
neleidžia todėl, kad jai ne.leista leisti.
Galbūt, kad lankytojų įsi
tuvoj esamos vadinamos
leidimo
klausimai tikrai
vyriausybės santykius su
Maskva. Pasirodo, net mo sprendžiami ne Maskvoj, o
kyklų inventoriui reikiamų Vilniuj. Maskviškiai nesusilėšų toji „Tarybų Lietuvos gaudytų, kas toki nori lan
vyriausybė” negali biudže- kytis. Vilniuj geriau gali ži
tan įtraukti, jeigu to Mask noti, ko neleisti, ką gal kar
vos valdininkai neleidžia. tais ir įleisti. Savaime su
Tai ką bekalbėti apie svar prantama, žodis priklauso
besnius dalykus! Tad ir už saugumo organams. O šie
sieniečiams (kitų kraštų yra gi maskvinės saugumo
piliečiams), Lietuvos lanky sistemos padaliniai.
(Nukelta į 2 psl.)
ti, galbūt, tikrai toji „LTSR
V. RASTENIS

HnnĮnusios žinios
• Tibete prieš kinų komu
nistus sukilimas plečiasi.
Prie sukilėlių prisidėjo 3000
budistų vienuolių. Sukilėliai
ginkluoti tik lengvais gink
lais, kuriuos jie pasigrobė
iš komunistų.
® Grįžęs iš Amerikos, bri
tų premjeras Macmillanas
pareiškė, kad kaip bebūtų
dideli nesutarimai tarp Ry
tų ir Vakarų, buvo susitar
ta spręsti reguliarių dery
bų keliu, bet ne jėga.
• Į Ameriką gastrolėms
atvyksta garsioji rusų ba
lerina Uljanova.
• Vyriausias Amerikos ir
Kanados orinės gynybos
štabas sau būstinę įsirengė
po žeme Kolorado kalnuose.

Bet ką gi, iš tikrųjų, reiš
kia tas „Tarybų Lietuvos
vyriausybės” leidimas? Ar
ji gali, ką nori leisti, ko ne
nori neleisti? į tą klausimą
atsakė neseniai spaudoje
minėtas vieno aukšto parei
gūno paaiškinimas apie Lie-

• Sovietai baigia pravesti
iš Kaukazo iki Klaipėdos
naftos vamzdžius, kuriais
Kaukazo nafta galės būti
pumpuojama į laivus Klai
pėdoje.
• Jordano karalius Hussein, kuris šiuo metu lanko
si Amerikoje, su preziden
tu Eisenhoweriu tarėsi Vid.
Rytų reikalu.
• Batistos šalininkai, pa
bėgę iš Kubos salos, Domi
nikos valstybėje organizuo
ja revoliucinei valdžiai nu
versti invazijos jėgas.
• Vokietijoje iki 19G1
metų bus uždarytos 63 pa
bėgėlių stovyklos.

Tarp Nasserio ir Chruščiovo dėl
Irako vyksta smarkios varžybos.

— Šalin rankas!...

Šventų Velykų šventėse geriausi sveikinimai
mūsų skaitytojams/ rėmėjams/ talkininkams
Massachusetts valstybės čempijonės, Bostono lietuvių mokyklos auklėtinės, veda
penkių mylių ilgumo paradą „Britų Pasitraukimo iš Bostono” šventės metu. Viduryje
plevėsuoja Lietuvos trispalvė, kurią lydi 60 asmenų berniuku orkestras.
R. A. B r i č k a u s nuotrauka.

ir bendradarbiams.
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Prisikėlimo dienos
Sulaukėme Velykų šven
čių. Dangaus ir žemės prisi
kėlimo. Prisikėlimo iš nuo
dėmės ir sustingimo, kad
rytoj būtume geresni, o že
mė iš naujo duotų vaisių.
Velykų šventės mūsų pra
rastoj Tėvynėj buvo didelio
džiaugsmo šventė. Joms iš
anksto visi puošdavos, joms
atėjus, visi skubėdavo į tė
viškes, pas savus, kad visi
galėtų drauge išgyventi Pri
sikėlimų, drauge susėdę prie
Velykų stalo pasijusti tvir
ti ateinančioms dienoms.
Ypač Velykų laukdavo
jaunimas, kuriems seni ve
lykiniai papročiai visad ža
dėjo daug pramogų. Ypač
anais laikais, kada gavėnios
dienos buvo kietos, kada vi
sos pramogos būdavo nuti
lusios, kada ir pasninkas at
sibosdavo. Todėl ir supran
tamas būdavo tas velykinis
jaunimo kryštavimas, pra
dedant margučių mėginimu,
sūpuoklėmis, dainomis ir
šokiais. O ir atėjusio pava
sario dienų viliojimas dary
davo savo įspaudas, jauni
mą vesdamasi iš savojo kie
mo i kaimynus, kur buvo
laukiamas ir buvo su kuo
pasikalbėti.
Mums, vyresniesiams, ku
rių vaikystės pėdos mintos
tenai, tolimoj Tėvynėj, Ve
lykos dabar yra ir sugrįži
mo į namus kelionė. Kelio
nė mintimis prie baltalie-

menių kiemo beržų, prie
klevo sulos ąsočio. Kelionė į
savo miestelio bažnyčią, ke
lionė šventinto vandens ir
šventintos ugnies parsineš
ti. Parsinešti, kad niekad
mums nestigtų, jei svetimo
se žemėse ir svetimuose
keliuose jų negausim.
Velykų sulaukę, mintimis
ten susirinksim visi nebuvė
liai. Vieni iš tremties sto
vyklų per Uralo kalnus at
keliavę, kiti N. Zelandiją
palikę, treti nuo Orinoko, o
ketvirti nuo didžiųjų JAV
ežerų pakrančių. Ir visi ti
kėdami, kad įvyks dar di
desnis prisikėlimas, kurio
ilgimės ir kurio laukti tik
rai pabodo. Velykų šventėse
mums dera giliau ir pras
mingiau pagalvoti ir apie
vieningesni mūsų nelaisvės
akmens ritinimą nuo labai
sunkaus ir lietuvių tautą
žudančio kapo. Verta ati
džiau dairytis ir ieškoti ke
lių, kurie jungtų, vestų į
platumas ir, kiek mūsų pa
čių jėgos leidžia, laisvinimą
lengvintų ir prisikėlimą ar-?
tintų.
• Karo atveju su rusais
dėl Berlyno, pradžioj tik
amerikiečių, anglų ir pran
cūzų kariuomenė bus mesta
i mūšį, pareiškė Amerikos
štabo viršininkas gen. Taylor.

Kas neleidžia Lietuvon?
(Atkelta iš 1 psl.)

Neseniai buvo paskelbta,
kad mirė Isaokas Leščinskis, saugumo armijos papulkininkas, gimęs ir augęs
Ukrainoj bei Rusijoj, Lietu
von atsiųstas tuoj po karo
ir daugiau kaip tryliką me
tų buvęs vadovaujamose
saugumo organų pareigose,
štai kur buvo tikrasis ar
vienas iš tikrųjų saugumo
organų šeimininkų Lietuvo
je. Toki sprendžia, ką leisti
ar neleisti apsilankyti Lie
tuvon. Ir, kaip matyt, leidi
mų jie nepaprastai šykštūs.

Artėja...

mo nutarimais, o komparti
jos centre sudarytais sąra
šais remiantis. Konkrečios
suėmimo priežasties nežino
jo ne tik suimtieji, bet ir
tardytojai, kurie jau buvo
atvykę iš Maskvos, nors
Lietuva buvo dar ne tik ne
prijungta prie Sovietijos, o
ir kalbėti apie tai dar buvo
draudžiama. Tai nuo ko gi
pradėjo savo darbą tie iš
Maskvos atsiųsti tardyto
jai? Ogi... nuo biografi
jos. Pasišaukia suimtąjį ir
— parašyk savo biografiją.
Na, kągi, rašo žmogus: gi
mė, mokėsi, gyveno ten ir
ten (kitas buvo kurį laiką
ir į užsienius išvykęs — ne
gi slėps!), dirbo ten ir ten,
tą ir tą . . . Atrodo, labai pa
prastas dalykas. O kas gi
pasirodė? Nagi, kaip tik tos
biografijos ir pasidarė be
veik visiems suimtiesiems
ir jų kaltinamieji aktai, ir
sprendimai. . . Nes, jei gy
venai ir "nedarei revoliuci
jos”, tai savaime esi vertas
ne mažiau kaip 8 metų pri
verčiamųjų darbų stovyk
los!

(Atkelta iš 1 psl.)
Būklė Vid. Rytuose šiuo
metu yra pavojingesnė, ne
gu Berlyne, kurio krizės
sprendimas nustumtas toli
mesnei ateičiai.
Ir pats Chruščiovas, įsi
tikinęs, kad dėl Berlyno ga
li kilti totalinis atominių
ginklų karas, kurio jis ven
gia, savo pastangas nukrei
pė į Vid. Rytus, kur galėtų
šį tą laimėti eventualaus lo
kalinio karo pagalba.
Stebėtojai nurodo, kad ir
Quemoy krizė galinti kiek
vieną momentą iš naujo
prasiveržti. Tibete, nepai
sant prieštaraujančių žinių,
sukilimai tebėra nenumal
šinti, nors Kinijos komu
nistai jau spėję išžudyti
tūkstančius gyventojų, pa
sipriešinusių kolektyvizaci
jai.
*
Grįždamas į Londoną,
M a c m i 11 anas pareiškė:
"ateinantys mėnesiai bus
didelių bandymų laikotar
pis". Tuo abejoti netenka.

Įdomios ir sąlygos, kurio
mis sovietinė ambasada lei
džia bent pabandyti gauti
leidimą. Visų pirma — pa
rašyk, ką nori aplankyti
(gimines ar draugus) : var
dus, pavardes ir adresus.
Leidimo greičiausia neduos,
bet Vilniuje esamų sovieti
nių saugumo organų akį jau
nukreipk į tuos žmonės, ku
riuos tu, užsienietis, mielai
norėtum aplankyti. . . Ku
ris kitas kraštas tokių daly
Maldos iš Sibiro
kų reikalauja? Suprantama,
Tai štai, kai bolševikinė
jei būtų klausiama, kur nu
matai apsistoti, ar turėsi ištaiga reikalauja biografi
lėšų pragyventi, ar kas ap jos, tai ir turi pagalvoti, ar SIBIRO TREMTINIŲ RANKA
siima tave svečio teisėmis ne kaltinamąjį aktą sau ra
RAŠYTA MALDAKNYGĖ
priimti. Bet reikalauti viso šysi :..
Maldos originalios, jų pačių
sąrašo, ką nori aplankyti —
Išvada: parašyk įskun- kurtos, žavios minties gilumu
tai jau keistokai atrodo. Ar džiamąjį pranešimą apie ir grožiu, auka ir kančia. Per
tik su tais būtų galima su gimines ar pažįstamus (su sunktos didele Dievo, tėvynės
žmogaus meile.
sitikti, kuriuos būsi iš anks adresais!), parašyk kaltina ir Išleido
ATEITIS spaudė Imto nurodęs?
mąjį aktą sau. ir tas vistiek maculata Press, Putnam, Conn.
dar "automatiškai nesutei
Kaina 1.00 dol.
kia
teisės lankvtis”. . . Tai
Gaunama pas platintojus it
Antra — parašyk savo
Ateities administracijoj
biografiją (gyvenimo apra kas gi neleidžia Lietuvos
šymą). O kam to reikia lankyti? Isaokai Leščinskiai
916 Willoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.
klausti iš svečio, kuris nori ir jų Lietuvai užkarta sis
Tel. GLenmore 2-2923
privačiais reikalais apsilan tema.
kyti? Kokio kito krašto kon
sulatas to reikalauja (ir dar
rBEFORE YOU BORROW
su trimis fotografijomis) iš
laikinai atvykstančių, ne
TO BUY A HOME
imigracijos tikslais?

MARIJA, GELBEKI MUS

Biografijos reikalavimas
primena 1940 metus, ką tik
sovietams įsiveržus Lietu
von. Prieš vadinamuosius
liaudies seimo rinkimus
tūkstančiai žmonių buvo su
rinkti į kalėjimus. Ne teis

GET OUR LOW RATES
AND HELPFUL TERMS
OUR ESCROVV SERVICE

PROTECTS YOU WHEN
BUYING OR SELLING

REAL ESTATE

Čia tai gyvenimas!

geri draugai... geras maistas... ir Stroh’s

GAVOME 217 NAUJU
SKAITYTOJU
Dar būtinai reikia 283
Daug kas mums rašo, kad Dirva pastaraisiais metais
labai toli pažengė ir pralenkė kitus lietuviškus laikraščius,
žinoma, tokius atsiliepimus malonu skaityti leidė
jams ir redaktoriams, bet reikia ir rūpintis, kad dar dau
giau būtų padaryta. O be naujų skaitytojų sutelkimo tai
nepadarysi. Tat ateikit mums į talką, nes vieni nepajė
giame šios kliūties nugalėti.
Jei tik išgalit, užsakykit Dirvą savo artimiesiems
kaip šventinę, vardadienio ar gimtadienio dovaną. O jei
turit kaimynų, kurie dar Dirvos neskaito, bet skaityti
galėtų, atsiųskit mums jų adresus. Jiems Dirvą pasiųsim
susipažinti. Tegul patys įsitikina ir apsisprendžia, ar ga
lės ateity be Dirvos išsiversti. 500 naujų skaitytojų vajų
vykdydami Dirvą metams duodame už $6.00.
Siųsdami naujo ar rekomenduojamo skaitytojo adre
są naudokitės šia atkarpa, ją atitinkamai užpildę:

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti
(Vardas, pavardė)

(Adrps^s)

Už naują prenumeratorių siunčiu $...................

(Mano adresas)
DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS

The Stroh Brevmry Company, Detroit 26, Mchipu

LAIŠKAI
MANO LINKĖJIMAI
Dabartinis Dirvos sulau
žymas, antgalviai ir nuo
traukos daug elegantiškesni negu buvo. Nežinau, ko
kio rafinuotumo turėtų bū
ti-skaitytojas, kuris nepa
kęstų dedamų grupinių, at
skirų asmenų arba ir visai
be žmonių tokių vaizdų, kaip
kad gražiai perduota žiema
Zarasų apylinkėse. •
Atvejais nuotra u k o s
laikraštyje konkuruoja
straipsnius, atvejais nuo
traukos papildo juos. Ir
abiem atvejais nuotraukų
reikia. Nėra nė mažiausių
žymių Dirvoje, kad ji link
tų į albumą.
Taigi, linkiu, kad ateity
je išlaikytumėt tą propor
ciją tarp raidžių ir nuo
traukų, o taip pat ir straips
nių mėgėjus.
Tegul Dirva lietuviškoj
periodikoj būna Zenith, t.
y. graži iš paviršiaus ir tik
sli- lietuviško gyvenimo vaiz
duotoja, turtinga lietuvių
tautos istorijai, kieta Lietu
vos laisvės siekimuose.
A. Diržys, Venezuela
AR NAUDOJAMAS DR.
PAŽYMYS AMERIKOJE?
Vienas skaitytojas Dir
vos kovo 12 d. numeryje ke
lia mintį, kad Dr. titulai
Amerikoje nenaud o j a m i.
Esą, jie sudarą gėdą ame
rikiečiams ir todėl neturė
tume jų naudoti lietuvių
spaudoje. Tačiau toji nuo
monė yra klaidinga.
Raidėmis "Dr." žymimas
mokslo laipsnis, bet ne gy
dytojo profesija, kaip klai
dingai suprato ano laiško
rašėjas. Daktaro mokslo pa
žymus visame pasaulyje su
teikiamas aukštojo mokslo
ištaigose kuriai nors moks
lo šakai. Tuo būdu turima
daktarus: agronomijoj, eko
nomikoj, filosofijoj, inžine
rijoj, matematikoj, medici
noj, pedagogikoj, teisėj, te
ologijoj, sociologijoj ir kt.
Daktaro mokslo titulai žy
mimi mokslinėje literatūro
je specialiu specialybės nu
rodymu: agr. dr., filos. dr.,
inž. dr., med. dar., teisės
dr., telo. dr ir pan. Bet jie
kasdieninėj spaudoj žymimi
paprastai be specialybės
nurodymo.
Daktaro mokslo pažymiai
naudojami visame pasauly
je, neišskyrus nė Amerikos.
Jeigu, sakysime, jis yra ne
girdėtas, nesuprantamas ir
neva rtojamas darbininkų
sluoksniuose, tai tat dar ne
sudaro taisyklės jo nenau
doti ten, kur tat suprantamaM. K.
DAUGIAU NUOTRAUKŲ
IŠ LIETUVOS
Dabar Dirva yra labai
puiki, kaip technišku, taip
ir turinio atžvilgiu. Nuo š.
m. pradžios sudarė man patbaukimą ją komplektuoti.
Kas ir kaip nesmagu išmes
ti gerai atlikto darbo.
Labai imponuojančios, no
riai skaitomos žinios iš Lie
tuvos ir jų interpretavimas.
Nuotraukos yra tikrai me
niškai perduodamos ir jų
reikėtų kuo daugiau. Pagal
galimybę dėkite daugiau
nuotraukų iš Lietuvos; ko
vo 2 d. įdėta nuotrauko Vil
niaus darbininkų "susirin
kimo" (tikriausiai — suva
rymo) yra istorija be žo
džių, bet labai daug pasa
kanti. Linkiu jums tolimes
nės sėkmės.
P. šalpukas, Flushing

Dirvos skaitytoja B. Starkienė, iš Californijos rašo:
"Linkėtina Dirvai, o ir
visai lietuviškai spaudai,
kad sekant ir skaitant ja,
vis mažiau susidarytų įspū
dis, kad lietuvis kariauja su
kitu lietuvip. Tegul susidaro
įspūdis, kad visi lietuviai
dirba Lietuvos išlaisvini
mui”.
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MŪSŲ bendrinės kalbos laikraštis
Prieš kiek laiko vėl pasi
rodė Gimtoji Kalba, bendri
nės kalbos laikraštis, Nr. 2
(1958 m. spalis-gruodis).
Pradėjusiam skaityti, nuo
galo kris į akį nevisai įpras
tas dalykas-: prenumerato
rių sąrašas (kituose laikraš
čiuose paprastai komercinė
ar net ir politinė paslaptis).
Pasirodo, mūsų visuomenėj,
tiek daug ūžiančioj; daudžiančioj apie lietuvybę, sa
vo bendrinės kalbos laikraš
čiu susidomėjusių esama tik
235 ... Gal ne visi žino, kad
toks dalykas yra? Tad, šia
proga — štai adresas: 1602
So. 48 Ct., Cicero 50, III. Tik
vienas doleris metams (4
numeriai po 24 psl.).
Kas skundžiasi, kad mūsų
kalba labai paini (o kuri gi
nepaini?), šiame numeryje
ras atsakymų, jei ne į visus,
tai į daugelį, galvosūkio su
keliančių klausimų. Pavyz
džiui, koks skirtumas tarp
daikto ir dalyko? Kada re
zoliucija patiekiama ir ka
da pateikiama? Ar galima
nuduoti kvailą? Ar prieiti
išvados, ar išvadą? Ar geri
literatūros formų pavadini
mai: romanas, novelė, poe
ma? Kaip rašyti svetimas,
pavardes ar vietovardžius,
kurių originalinėje rašybo
je yra raidė b (o su dviem:
taškeliais viršuj, ”o Umlaut”-?. Kaip vadinti pran
cūzų prezidento de Gaulle’o
pasekėjus? Collega, ar kole
ga? Nuosmukis, ar nuosmu
kis? Kaip išversti Bill of
Right, wishqul thinking,
detour ?
Argi mažas patogumas
už vieno cigarečių pokelio
kainą išsiaiškinti tiek keb
lių klausimų? Tikiuos, kad
kitame numeryje GK ne
truks paaiškinti, ar cgaretės pokuojamos į pokelius,
ar įdaromos i dėžutes ...
*
*
*
GK vienur kitur ne tik iš
aiškina klausimus, bet ir
naujų pažadina, štai, L. D.
rašo keletą gerų pamokymų
ž u r nalistams. Atsiprašau,
ne žurnalistams, o tik žur
nalistų dėmesiui. Kažin, ar
negalėtų GK paaiškinti ma
no dėmesiui, ar geri posa
kiai, kaip: pranešu Tamstos
žiniai, skiriu jo atminčiai,
palieku jo nuožiūrai...
Vienas GK bendradarbis
sakosi turįs savo gėdai pri
sipažinti. Tas mane skatina
irgi prisipažinti maniškei
gėdai, jog nebežinau, taisy
tini ar netaisytini toki po
sakiai, kaip: mano didžiau

siam nustebimui jis atvyko,
nelaimei jis mirė, mūsų
džiaugsmui ji pasveiko ...
*

*

*

/

GK nevengia ir publicis
tikos. Pvz., vedamuoju įdė
tas L. Dambriūno straipsnis
įtikinėja, kad lietuvių pa
vardės turėtų būti rašomos
lietuviškai, kad negerai jas
perdirbinėti ar visiškai pa
keisti svetimomis. Ką jis ra
šo, tai tiesa, bet tas klau
simas juk yra greičiau so
cialinių aplinkybių ir tauti
nio susipratimo, o ne filolo
gijos problema. Tad tokiems
tikra vieta būtų bendrinia
me, o ne bendrinės kalbos
laikraštyje. Ir lyg tyčia, pa
skutiniuose puslapiuose pa
sielgta kaip tik taip, kaip
pirmuose liepiama nedary
ti: beveik visi lietuviai ku
nigai paversti "revizoriais”
C’Rev.” vietoj ”Kun.”), o
šalia "sesuo Kristina” rašo
ma ir ”sister Anna Marie,
Sister M. Rosarita”...
B. Babrauskas vanoja
Lietuvoj leidžiamų bolševi
kinių laikraščiu redaktorius
už kalbini nerūpestingumą.
Maždaug tą pati rašo P. Jo
nikas ir L. D., taisydami čio

TIK PER TAZAB LIETUVIŲ SKYRIŲ SIŲS
DAMI, tikrai aukštos vertės prekėmis paremsite ne
tik siuntinių gavėjus, bet taip pat Lietuvių Vasario
16 Gimnaziją, nes nuo kiekvieno pasiųsto Lietuvon
siuntinėlio, Tazab lietuvių skyrius moka pastovų, iš
anksto sutartą mokestį besimokančiam jaunimui Vo
kietijoje. Jūsų užsakyti siuntiniai nepabranginami
nė vienu centu!
Parašiusiems pasiunčiame išsamius lietuviškus
katalogus ir angliškų medžiagų pavyzdžius.
TAZAB, LITHUANIAN DEP., 1, LADBROKE
GARDENS, LONDON W. 11, ENGLAND.
(29)

GIOVANNINO GUARESCHI

--------

.......
Aš atsisėdau po medžiu vilon vedančioje alėjoje ir
pradėjau pieštuku rašinėti knygutėje. Cigaretė buvo
įsprausta į patį stipriai sučiauptų lūpų kamputį, plaukai
suvelti ant kaktos. Aš buvau žuvusysis.
Staiga prieš save pamačiau damą. Ji buvo mėlynai
apsirengusi, ji šypsojosi nuo savo nuostabių krūtų aukš
tumos ir klausė mane, ką aš čia veikiąs.
— Užrašau keletą padrikų pastabų savo intymiajam
dienoraščiui, — pareiškiau atsistojęs ir nervingu judesiu
numetęs- šalin cigaretę.
— Jūs turite intymųjį dienoraštį? Kodėl jo neduo
date man paskaityti?
— Kvailystės, malonioji ponia, padriki vienos ne
laimingos sielos įspūdžiai, — pasakiau liūdnai. Tačiau jai
su. švelnia prievarta tebereikalaujant, aš prižadėjau kitą
dieną atnešti savo intymųjį dienoraštį. — čia būsiu tems
tant, — užbaigiau.
Kaip prakeiktasis dirbau visą dieną, visą naktį ir iki
kitos dienos sutemos. Nelengva rytojui paruošti inty
mųjį dienoraštį. Prirašiau pilną sąsiuvinį, truputį jį ap
glamžiau, stengdamasis jam suteikti tam tikro amžiaus
išvaizdą. Vakare jį perdaviau damai.
Ji buvo juodai apsirengusi, ir neryški šviesa ją
paslaptingai gaubė.
— Kodėl tie paskutiniai puslapiai persmeigti adata?
— pataikaudama paklausė.
— Man būtų maloniau, kad jūs jų neskaitytumėte,
— pareiškiau, nulenkdamas galvą. — Ten surašyti per
daug intymūs dalykai.
Dešimt puslapių lietė damą. Jie prasidėjo pirmuoju
posmu jautraus eilėraščio: "Tarp dvigubo kaspino — iš
žirnelių krūmų suausto — tu leidiesi nuo viršūnės — ke
liu į lygumą...” Tai buvo susitikimas, tai buvo mano
(2)

Taigi, iš filologijos pasi
daro politika. Deja, ne visai
taikli politika. Nes, iš tik
rųjų, nėra pagrindo taip
narsiai teigti, kad tenykštės
spaudos kalba tikrai bloges
nė negu buvo pirmiau ar da
bar yra mūsų užsieninėj
spaudoj. Tiesa, atsirado te
nai dabar būdingų "tarybi
nių” posakių, formų, termi
nų, traškančių, kaip žvirgž
dai mašinos ratuose. Atsira
do ir bolševikiniam rusų

lei numatot
siųsti
siuntinius
Lietuvon,
pirmiausia
reikalaukit
TAZABO
kainoraščių!

PIRMOJI MEILĖ

____

nykščiu kalbos klaidas. Tik
jie klaidas tetaiso, o B. Bab
rauskas leidžiasi publicistikon, stengiasi Įrodyti, kad
dabar Lietuvoj lietuvių kal
ba labiau apleista ir sveti
mybėmis
užgožėja,
nei
p r i ešbolševikiniais laikais.
Parinkęs eilę laikraščiuose
bei žurnaluose pastebėtų
kalbos klaidų, — lyg tyčia
daugiausia tokių, kurios bu
vo "populiarios” ir priešbolševikiniais -laikais arba te
bėra ir čia, užsieniuose, —
B. B. beria aplink jas pa
šiepiamas, sarkastiškas pa
stabas, tuo kurdamas įspū
dį, kad Lietuvos spauda per
gyvenanti neregėtą kalbinį
nuosmukį.
VILNIUS.
kalbos stiliui būdingų įta
kų, ypač antraštėse. Bet
šiaip jau spaudos kalboje
piktžolių dabar, palyginti,
yra ne daugiau, o gal net
mažiau, nei pirma būdavo
(sprendžiant iš visumos, o
ne iš kelių atsitiktiniu ar
parinktų nevykėlių straips
nių). Ir korektūros klaidų
dabar mažiau. Yra tenai
lietuvių, kurie naudojasi
oficialiu nedraudimu gry
ninti lietuvių kalbą, ir nau
dojasi gal net rūpestingiau,
kaip dangeiis spaudos ben
dradarbių ir rašytojų čia...
Suklupti visiems pasitai
ko. Bus, atrodo, kiek suklu
pęs ir pats B. Babrauskas,
sakvdamas, kad Lietuvoj
nebemoka linksniuoti dvi
skaitos, o to nemokė
jimo pavyzdžius ima tik
skaitvardžių (du ir
abu) linksniavimo klaidą.
Juk dviskaitos forma yra ne
skaitvardžių, o daiktavar
džių bei veiksmažodžių for
ma, vartota juos derinant
su skaitvardžiais du ar abu.
Lietuvoj, kaip ir čia, dvi
skaita bevartojama (ir pa
prastai visiškai teisingai)
tik ypatingais atvejais, o
šiaip ji čia ir ten daugiskai
tos jau išstumta. Visai ga
limas dalykas, kad ir dviejų
ar abiejų linksniavime iš
nyks skirtumas nuo kitų
skaitvardžių ir gal nebebus
nuodėmė sakvti dviems,
kaip ir trims ar keturiems.
Arba atvirkščiai, gal bus (o
gal jau ir yra?) laisvė pa
sirinkti — dviems ar dviem,
trims ar trim, mažiems ar
mažiem, vaikams ar vai
kam ...
*
*
*
GK vadina save laikraš

svajonės, įspūdingas jos grožio pavaizdavimas, lyriški
fragmentai, pilni meilės, pasibučiavimo ir švelnių glamo
nių ilgesio. Viskas baigėsi poetiškai, kaip ir buvo pradė
ta: "Grafiene, kas yra mūsų gyvenimas? — šešėlis, dingstąs sapnas — jis baigiasi, vos prasidėjęs — meilė tesu
teikia jam nemirtingumą!”
— Labąnakt, mano pone, — sušnibždėjo kilnioji bū
tybė, savo baltą ranką man ištiesdama, ir krūtys pakilo,
vos nesiekdamos susižavėjimo vertos burnos.
— Labąnakt, mano valdove, — sušnibždėjau, bučiuo
damas baltą ranką.
Kitą rytą nuėjau prie vilos. Sodininkas už namo ku
bile skalbė baltinius.
— Pakeitėte savo amatą? — paklausiau juokauda
mas ir pasiūlydamas cigarą.
— Reikia prisitaikyti, — atsakė žmogutis.
Mes kalbėjome apie šį ir tą; tačiau man knietėjo ką
nors sužinoti apie damą.

— Ar ji išėjo? — nežymiai paklausiau. Sodininkas
papurtė galvą, paskui valandėlei nutilo. Pagaliau apsi
dairė ir paslaptingai sušnibždėjo:
— Ji turi būti įsimylėjusi.
— Įsimylėjusi?
— Visą dieną ji varto prirašytą sąsiuvinį ir vis klau
sinėją tūlą grafienę, kas yra mūsų gyvenimas, ir paskui
sako, kad jis esąs šešėlis, prabėgąs sapnas, ir baigia tuo,
kad tik meilėje šis tas esą. Ar tai ne jūsų?
Aš abejingai truktelėjau pečiais. Paskui abejingai
paklausiau:
— Kas ji per žmogus?
žmogutis skėstelėjo rankomis ir sušuko:
— Moterys, moterys! Jei norite, aš jums pasakysiu
teisybę: man visos moterys vienodos.
— Aš suprantu, aš suprantu, — pasakiau. — Nežino
te, ar ji išeis?
Jis nežinojo.
Laiminga mintis dingtelėjo, kad prieš vakarą turiu
atsisėsti prie įprasto alėjos medžio; dama netrukus pasi
rodė, apsivilkusi ružavu drabužiu, laikydama rankoje ma
no intymųjį dienoraštį.

Bernardinų bažnyčia.
čiu. čia panašus klausimas,
kaip ir apie romaną, nove
lę, poemą. Laikraštis — la
bai geras pavadinimas pe
riodiniam leidiniui. Laikraš
čius galima rūšiuoti pagal
tai, kaip dažnai jie leidžia
mi (Beje, Lietuvoj pernai
K. Masiliūnas ginčijosi su
J. Balčikoniu, kaip geriau
sakyti: kaip dažnai ar kiek
dažnai...). Laikraščiai es
ti dienraščiai, savaitraš
čiai ... Abejojame dėl mėn
raščių, pusmėnraščių, pussavaitraščių,’ dvidienraščių,
nes jie neparankūs, o met
raščio nebenorime nei į laik
raščių rūšį.skirti. Rečiau iš
einančius knygų ar sąsiuvi
nių dydžio leidinius vadina
me žurnalais. Ir formatą
skiriame laikraštinį nuo

žurnalinio. O prancūzai žur
nalu vadina dienraštį, nes
tokia ir yra to žodžio pras
mė (kasdieniniai užrašai).
GK pataria nesijaudinti
dėl mums jau įprastų roma
no ir novelės ar poemos ter
minų ir nepaisyti, kad ang
lai mūsų vadinamą romaną
vadina novele, mūsų novelę
— short story, mūsų net ir
trumputį eilėraštį — poe
ma. Esą, taip jau mūsų
įprasta, tegu taip ir lieka.
Gerai. Klausimas čia tik
toks: leidinius, kaip GK,
esame Įpratę vadinti žurna
lais; kai GK pasivadina lai
kraščiu, tai rūpi išgirsti, ar
nebus siūloma laikraščio ir
žurnalo sąvokas aiškinti ki
taip, nei ligšiol ?
— vr.

Šiuo metu daug Bostono jaunavedžių susilaukė
"gandro". Štai šešetas drebančių rankų pratina vyruką
prie bonkutės. Iš kairės; Reda Lendraitytė, Dalia Auštrienė ir Janina Vasiliauskaitė.
R. A. B r i č k a u s nuotrauka.
— Meilė tesuteikia jam nemirtingumą, — atsiduso
ji, ir jos akys prisipildė ašarų. Dangus buvo visiškai pa
skendęs liepsnose.
— Aš esu tokia nelaiminga, — kukčiojo dama. —
Jūsų žodžiai visiškai pakrikdė mane ... Jūs mane sujau
dinote, mano pone!
— Jūs negalite taip labai kentėti, kaip aš, — atsa
kiau, abejingai šypsodamasis.
— Nutilkite, nutilkite, dėl Dievo meilės!
Aš spyriau medį ir suvėliau plaukus ant kaktos.
— Prakeiktas pasaulis! — sušukau niršdamas.
Dama ašarotomis akimis pažvelgė į dangų.
— Išeiti toli, kur tik žvaigždės mus tematytų ... To
li, toli nuo šių nuobodžių ir piktų žmonių... Gyventi!
Savu gyvenimu gyventi! — šaukė ji susinervinusi. — La
bąnakt, pone Giovannino ...
— Labąnakt, valdove ... Rytoj vakare ?
— Kas žino ...
Aš ilgai žiūrėjau į nueinančią.
Vėliau sodžiuje sutikau sodininką su bulvių maišu
ant pečių; aš prikalbėjau jį nueiti į smuklę ir drauge iš
gerti. Aš norėjau viską žinoti apie damą, kuri tokia jėga
įsiveržė į mano gyvenimą. Aš lydėjau jį namo ir mes
daug plepėjome.
— Kas ji per žmogus? — pagaliau paklausiau.
Vyras sustojo.
— Pikta, — pasakė niūriai. — Jei bent kartą galė
čiau su ja pasielgti, kaip su jos prakeiktu šunim — pasi
jusčiau, lyg naujai užgimęs. Niekas jai netinka, viską
liepia dvidešimtį kartų iš naujo daryti, ji yra turtinga ir
šykšti, kaip pikta ragana, tetrenkia ją Dievo perkūnas!
Buvome atėję prie vilos: vienas langas dar tebebuvo
ar'švirs^as, ir kažkas ten skambino pianinu.
— Niekad nematyti jos vyro, — pasakiau. — O gal
ji našlė?
— Ne, deja, ne, — atsiduso žmogutis.
— Kas jos vyras? — paklausiau abejingai.
— Aš, — sumurmėjo žmogutis, tartum norėdamas
atsiprašyti.
Aš nuskubėjau tolyn, Chopino melodijoms plavenant
nakties ore.

1959 m. kovo 26 d.
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SAMARIEČIŲ GYVENIME

Vėliausią Darbą perskaičius
"Mūsų demokratinės kai
rės politiniai reprezentan
tai... paliko radikaliau nu
siteikusius intelektualus ir
menininkus bolševikų, na
cionalistų ir klerikalų malo
nei. žymia dalimi dėl to mū
sų kultūros scenoje turime
ne gyvą, intriguojantį dia
logą tarp kairės ir dešinės,
bet kiekvienam -smalses
niam žmogui begaliniai įkyrėj usį klerikalinį-nacionalistinį monologą”. (Darbas,
1958 m. nr. 4, m. pbr.).
Blaivieji niekada, galbūt,
negali būti toki įdomūs,
kaip rėksniai, apsvaigę savo
riksmu. Bet, galutinėje iš
vadoje, blaivieji kuria , gy
venimą, o rėksniai, tiesa,
duoda įvairumo motyvus ki
tų sukurtajai pagrindinei
realybei. Galima rinktis:
blaivų darbą, arba didelį ir
spalvingą riksmą. Darbo re
dakcija, atrodo, turi kur kas
daugiau simpatijų pastara
jam keliui.
Kodėl, tarp kitako, "kiekvienam smalsesniam žmo
gui” įdomus dialogas turė
tų vykti ne tarp žmonių, bet
tarp srovių, ne tarp nuošir
džiai ir atvirai už save kal
bančių individų, bet tarp
"dešinės" ir ”kairės” etike
tes, kaip žvaigždes, ant sa
vo kaktų nešiojančių ideolo
ginių garsintuvų, atstovau
jančių grupės programą?
Nemarioji žmogaus dvasia
yra įdomesnė ''smalsesniam
žmogui”, negu "blokų” bal
sas.
Ir kuriam tikslui Darbe
nebendradarbiaujančius su plakti i "klerikalinį-naciona
listini monologą”, į "bolše
vikų, nacionalistų ir kleri
kalų” samplaiką, tarytum
tarp čia suminėtųjų būtų
esminio panašumo? Tiesa,
jog vienintelė alternatyva
b e n dradarbiavimui Darbe
yra būti pravardžiuojamu
piktais vardais. Bet, kad
taip yra, tai paties Darbo
redakcijos kaltė, nes tai ji
nai, socialistinio humaniz
mo vardu, šį pravardžiavi
mą vykdo.
— s.

nių mokesčių naudojimą pa
rapijinėms ar privačioms
mokykloms”. Autorius baig
damas straipsnį kelia šiuos
klausimus, kad nors "demo
kratiniame krašte jo nusi
statymas yra visiškai natū
ralus, įdomu, tačiau, kaip į
šį nusistatymą reaguotų
mūsų vyresniosios kartos
politikai, kurie kažkada Lie
tuvoje berods šiuos klausi
mus labai ugningai disku
tuodavo. Įdomu taip pat, ką
šiuo klausimu mano dešiny
sis dabartinės studentijos
sparnas, kuris su demokra
tijos esme susipažįsta šio
krašto kasdieniniame gyve
nime ir amerikiniuose uni
versitetuose. Pagaliau įdo
mus yra ir mūsų pasiunti
nio prie Vatikano klausi
mas. Nebandant šiuo klau
simu piršti vienokios ar ki
tokios nuomonės, vistik
daug kam galzir kyla klau
simai dėl mūsų nepriklauso
mybės laikais padaryto pa
siuntinio paskyrimo į Vati
kaną išmintingumo ar lai
mingumo”.
Kadangi kovo 4 dieną su
ėjo 20 metų nuo Oskaro V.
de Lubicz Milosz-Milašiaus
mirties, Danutė Statkutė jį
prisimena stra ipsnyje
"žmogus, kuris atnešė pran
cūzų poezijai Lietuvą". Ne
ilgame straipsnelyje tiks
liai apibrėžiama jo temati
ka, kūryba ir ryšiai su Lie
tuva "Milašius praleido Lie
tuvoje tik savo jaunystę.
Tačiau prancūzų literatūro
je jis minimas kaip "šiau
rės vaikas”, nes Lietuvos
Įtaka jo kūryboje yra ypa
tingai didelė, ši įtaka vaiz
džiausiai pasireiškia jo poe
zijos terminuos, kaip "lino
žiedo mėlynumas", "juoda
duona ir laukinis medus",
— kurie yra gan svetimi
prancūzų estetikai".
Organizacijos reikalus lie

čia Santaros rytinių pa
kraščių suvažiavimo apra
šymas "Naujos žaizdos —
kitos dainos” ir visa eilė
trumpesnių einamųjų kroni/ kos žinučių. Biuleteni kiek
vieną mėnesi išleidžia San
taros New Yorko skyrius, o
redakcini ir administracinį
kolektyvą sudaro A. Butaitė, V. Sutkutė, L. Sabaliū
nas, L. Stanaitytė ir A. Bu
tas.
• Povilas Jasiukonis, bu
vęs Santaros Los Angeles
skyriaus pirmininkas, šiuo
metu dirbąs filmų gamini
mo institute prie Yale uni
versiteto, įsteigė lietuviškų
plokštelių leidyklą Litu-Garsas ir išleido jau pirmąją
plokštelę, kurią sudaro Ro
mo Butrimo orkestro New
Yorke įgriežti keturi šokiai.
Plokštelė kainuoja tik du
doleriai ir gaunama rašant
leidyklai adresu: 269 Norton St., (Apt. 2B), New
Haven, Conn. Iniciatyva
leisti lietuvių pramoginę
muziką yra ypač sveikinti
na.
• Bostono Santaros susi
rinkime Vytautas Kavolis
skaitė paskaitą "Vyriškumo
pavojai". Debatuose ypač
gyvai dalyvavo vyrai.
• Koste Brazdytė, studi
juojanti Chicagoje, paruošė
Santaros ženklelio projektą,
kuris šiuo metu svarstomas
skyriuose.

• Studentų Sąjungos stu
dijų dienos ruošiamos ba
landžio 4-5 d.d. Philadelphijoje rytinių pakraščių stu
dentams. Philadel p h i j o s
Studentu Sąjungos skyriui
pirmininkauja Rimas Kal
vaitis, kuris taip pat yra ir
vietos Santaros skyriaus
pirmininkas.
• Iš santariečiu skyriaus
"Mūsų žingsniai" (Naujie
nose) straipsni "Kudirkos
charakterio žymės" persitransliavo Bostono "Laisvės
Varpo” radijo programa.

TĖVŲ IR JAUNIMO DĖMESIUI

Chicagos jaunųjų lietuvių ansamblis su. savo vadovui Skriduliu.
A., G u 1 b i n s k o nuotrauka.

REGISTRUOKITĖS J JAUNŲJŲ
DAINININKŲ KONKURSĄ
Dirva gegužės 2 d., Cle
velande, rengia jaunųjų dai
nininkų konkursą. Konkur
so laimėtojams paskirtos
trys premijos: pirmoji —
JpdvU.uv, antroji — $2u0.00
ir trečioji — $150.00. Ren
gėjai taip pat numato kon
kursą laimėjusiųjų koncer
tus surengti ir kitose lietu
vių kolonijose.
Konkurse gali dalyvauti
moterys ir vyrai, nevyresni
kaip 28 m., iš anksto pra
nešę apie tai Dirvai, bet ne
vėliau, kaip iki balandžio
mėn. 18 dienos. Įsiregistruo
jant reikia pranešti balso
rūšį, kur mokosi dainavimo,
Greetings and Best Wishes

For a Pleasant Holiday

THE OHIO

tikslų adresą ir vieną foto
grafiją, tinkančią laikraš
čiui.

Visi konkurso dalyviai,
atvykę į Clevelandą, gaus
rengėjų parūpintą nakvynę
lietuvių šeimose ir čia ne
turės jokių išlaidų.
Konkurse dainininkai tu
rės padainuoti po tris savo
pačių pasirinktas dainas.

Viena iš jų turi būti lietu
vių kompozitorių kūrinys,
gi dvi kitos gali būti ir sve
timtaučių kūriniai. Dvi iš
trijų dainų turi būti dainuo
jamos lietuviškai, trečioji
gali būti dainuojama ir originaline kalba.
Visiems konkurso daly
viams bus parūpintas akom
paniatorius. Norintieji gali
ir savo akompaniatorių at
sivežti. Jei kuris iš konkur
so dalyvių numato sunkumų
kelionės išlaidas apmokėti,
apie tai tuoj praneša Dir
vai. Rengėjai stengsis ir
tuos sunkumus nugalėti.

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

CLEVELAND CAP AND
SCREW COMPANY

MECHANICS
LAUNDRY

CO.

4444 LEE Rd.

LU 1-3000

CLEVELAND HEIGHTS 28, Ohio

INDUSTRIAL LAUNDRY
• Biuletenio New Yorko
Santara penktas numeris išs i u ntinėtas skaitytojams.
Turinyje minimos Lietuvos
ir Estijos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės pa
brėžiant, jog tuo parodyta
"kad neatsižadama civili
zuoto žmogaus teisių. Ir
kaip atsižadėti? Juk reikia
išlikti, kad žiaurus priešas
neišvengtų keršto, kad už
baigt statyt Prisikėlimo
bažnyčią, kad penktą kartą
Gedimino kalne Respublikos
vėliavą iškelt, kad namuos
vėl būt galima visiem sa
vaip giedoti 'težydi vėlei
Lietuva . . ” Duota ištrau
ka iš retai mūsų spaudoje
matomo Estijos Nepriklau
somybės paskelbimo akto:
"Niekada praeities šimtme
čiais Estijos žmonės nepa
liovė siekę nepriklausomy
bės. Iš kartos į kartą buvo
slaptai tikima, kad vieną
dieną ateis laikas, kada, ne
paisant vergijos ir svetimų
jų jungo, 'visi žibintai su
liepsnos iš abiejų galų’ ir,
kad 'Kalevas sugrįš namo
parnešti savo vaikam lai
mės.’ Ta diena dabar atė
jo .. .”
S t r a ipsnyje "Rinkimai,
Vatikanas ir Mes” Jonas Bilėnas svarsto kataliko kan
didatavimo Į JAV preziden
tus problemą. Manoma, kad
n e p a sitikėjimas katalikų
kandidatu yra sumažėjęs,
ypač kai ryškiausias gali
mas kandidatas senatorius
Kennedy yra pareiškęs, kad
jis "bekompromisiniai tiki
į Valstybės ir Bažnyčios at
skyrimo būtinumą. Yra
griežtai nusistatęs prieš pa
siuntinio paskyrimą prie
Vatikano ir prieš valstybi

and CLEANING

GARMENT SUPPLYS

GREETINGS and BEST WISHES
from

4730 LEXINGTON AVĖ.

HE 1-9305

šv. Antano gimnazija Kennebunkport, Maine

Liet uviai pranciškonai,
prieš trejus metus atidarę
Kennebunkport, Maine, sa
vo gimnaziją (High School),
kviečia į ją stoti pradžios
mokyklą baigusius jaunuo
lius. šiais metais pranciško
nų gimnazijoje jau veikia
trys klasės. Gabūs mokiniai,
pristatę savo mokslo pažy
mėjimus, gali persikelti ir
Iš kitų gimnazijų. Vietos
bendrabutyje yra 100-tui
mokinių.
Nuo praėjusiojo rudens
mokykla veikia naujose mo
derniškose patalpose, ku
riose yra bendrabutis, kla
sės, žaidimų salė, bibliote
ka ir laboratorija.
Į mokyklą priimami tik
liet uviai ir lietuvių kilmės
berniukai. Mokyklai ir ben
drabučiui vadovauja patys
lietuviai pranciškonai. Gim
nazija turi visas valdžios
mokyklų teises, ir joję išei
namas visas vidurinėms mo
kykloms nustatytas kursas
su lotynų kalba ir lituanis
tika.
Už mokslą ir bendrabuti
atlyginimas tik 400 dol. me
tams. Neturtingi gabūs mo
kiniai gali būti dalinai arba
ir visiškai nuo mokesčio už
mokslą atleidžiami.

Piimenybė teikiama no
rintiems stoti į lietuvių
pranciškonų vienuoliją jau
nuoliams. Vėliau jie vienuo
lijos lėšomis bus mokomi ir
ruošiami misijonieriais, kad
tarnautų lietuviams išei
viams ir išlaisvintai Lietu
vai.
Visi lietuviai tėvai, kurie
sielojasi savo vaikų auklėji
mu krikščioniškoje ir lietu
viškoje dvasioje, prašomi
atkreipti dėmesį į šią gim
naziją. Įstojimo reikalais
prašoma rašyti rektoriui
šiuo adresu:
Tėv. Viktoras Gidžiūnas,
O.F.M., Franciscan Monastcry, Kennebunkport, Ma.

Greetings and Best

Wishes To You Ali

THE AMERICAN STAMPING
COMPANY

SHERV/IN

HARDV/ARE CO.

26650 LAKELAND Blvd.

RE 1-9333

Plumbing, Electrical
Supplies, Glazing -

Headąuarters for
Sherwin \Villiams
Paints and Varnishes

740 EAST 185th ST
IV 1-2092

GREETINGS and BEST WISHES

LA Al AR ’S RĘSTAUR ANT
FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

9501 Euclid Avė.

SW 1-3070

1106 Euclid Avė

PR 1-8898

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored
Cars

w'Hi th® Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s
Leading Physicians and Surgeons

ENdicoii 1-0770

DIRVA

1959 m. kovo 26 d.
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atvykusiųjų ir čia gimusių
lietuvių. K. Čeladinas, jo
gimtadienio proga, ALB
P h i 1 adelphijos apylinkės,
buvo jau pagerbtas vasario
22 d., po Nepriklausomybės
šventės iškilmių įvykusia
me pobūvyje.

PAGERBĖ K. ČELEDINĄ

Fantastiškiausi uždaviniai

Gaminamos tik trys atominės bombos...
Su Mr. Brovvnu susitikti
buvau sutaręs vienoje 31
gatvės užkandinėje. Jis at
vyko punktualiai. Ir vienas.
Jis turėjo vaidinti garbingą
asmenį.
— Mano automobilis ties
durimis, — pasakė.
Mes įlipome į seną Packardą ir važinėjome New
Yorko gatvėmis.
— Žinau gana daug, —
pasakojo. — Ir tikiuos, kad
šis mūsų susitikimas yra
paskutinis.
— Jeigu jo duomenys bus
patenkinami.
Šviesa pasikeitė. Jis pa
spaudė pedalį.
— Atominė bomba bus
baigta po kelių mėnesių.
— Už kelių ?
— Penkių, ar daugiausia
šešių.
— Iš kur tai žinote?
— Apie tai papasakosiu
vėliau. Mano žinios tikros
visu šimtu nuošimčių.
— Ir kaip ji bus numes
ta?
— šis klausimas dar te
bėra bandymų stadijoje.
Bomba beprotiškai sunki. Ji
turės būti skraidinama spe
cialiu lėktuvu. Bandymai at
liekami Kalifornijoje. Vie
nas aviacijos kapitonas jau
ištisas savaites bando pa
kilti ir nusileisti perkrauta
mašina.
Pasižymėjau vardus ir
vietas. Tuos duomenis ne
sunku bus patikrinti.
— Tikimasi, — pasakojo
Brown, — viena arba dviem
bombom baigti karą. Jų vei
kimas bus siaubingas.
— O kiek bombų turima?
— Tik dvi ar tris, — at
sakė Brown. — Jų užteks.
— O kur jų fabrikai?
— To negaliu tiksliai pa
sakyti. Įsidėmėkite vieną
pavardę: Mr. Griffith. Jis
yra fizikas. Gyvena viena
me viešbutyje 24 gatvėje.
Gal jums pasiseks užmegz
ti ryšį. Bet tai reikš jūsų
galą. Manau, jums tai aiš
ku?

— Tas tamstos neliečia.
Jis man perdavė dar visą
eilę techninių smulkmenų.
Aš jas pakartojau, kad ne
užmirščiau. Ar daug tiesos
buvo Browno pasakojime?
Aš dar nežinojau, ar jo in
formacijos buvo bent kiek
pagrįstos ...
— Ir bombos bus panau
dotos?
— Neabejokite, — atsa
kė Brown. — Amerika jas
laiko paskutinėmis priemo
nėmis karui užbaigti...
Tik, jei Japonija ar Vokie
tija turėtų atominių bom
bų, jų panaudojimo būtų
vengiama. Suprantate?
— Taip, — atsakiau.
— O dabar dar vienas
nuoširdus patarimas: din
kite !
Jis sustojo. Aš išlipau.
Atsisveikinimas buvo trum
pas ir šaltas.
Dar tą pačią dieną norė
jau perduoti pranešimą į
Vokietiją.
Laimei tada dar nežino
jau, kiek daug gatvėje su
tiktų praeivių manęs jau
ieškojo. Bilio žinios atitiko,
bet New Yorke galėjo būti
tūkstančiai vyrų, kuriems
tas žinias buvo galima pri
taikyti. Aš dar netikėjau,
kad Bilis būtų suimtas. Ta
čiau neabejojau, kad jo ir
mano laisvės dienos jau su
skaitytos.
*
Surasti Griffithą! Kaip
man pasiseks prie jo priei
ti, jau kitas klausimas. Bet
jei toks asmuo yra ir nuro
dytame viešbutyje gyvena
— Browno informacijos nė
ra iš piršto išlaužtos.
Radau viešbutį. Durinin
ko nebuvo. Ant stalo gulėjo
juoda knyga. Jon įrašomi
svečiai.
Porą sekundžių delsiau,
pirštais barbendamas į sta-

Ią. Kertėje sėdėjo dvi mo
terys. Jos, kaip ir visi ame
rikiečiai tomis dienomis,
kalbėjo apie žlugusią Ardė
nų ofenzyvą. Vienoje kėdė
je sėdėjo vyras. Jis skaitė
laikraštį.

Ar tikrai jis skaitė?
Staiga pajutau, žinojau
taij buvau mokęsis. Paste
bėjau, kaip laikraštis nežy
miai nusileido žemyn, kaip
tariamai abejingas, bet sku
bus žvilgsnis nukrypo į ma
ne, laikraštis vėl pakilo,
žmogus, kuris rankoje laikė
laikraštį, buvo išėjęs tą pa
čią mokyklą, kaip ir aš.
FBI, tariau sau, FBI!
Atsukau jam nugarą. At
verčia u storą knygą ir tuoj
pat aptikau Griffitho pavar
dę. Tačiau verčiau tolyn,
vienoje vietoje bakstelėjau
pirštu, pasižymėjau pavar
dę. Persekiotojo nemačiau,
bet instinktyviai jaučiau,
kaip jis seka kiekvieną ma
no judesį. Tuoj, tuoj jis pra
dės veikti!
Atėjo tarnautojas. Kuo
galįs patarnauti?
— Čia turėjo apsistoti
mano giminaitis. James H.
Miller.

— Deja, dar neatvyko, —
atsakė tarnautojas.
Porą sekundžių stovėjau,
lyg neapsispręsdamas. Per
sekiotojas vėl maskavosi už
laikraščio. Jo ranka nedre
bėjo. Ką jis darys, koki FBI
nurodymai?
Vaidindamas neapsisprendusį, žaibo greitumu apsprendžiau savo būklę. Bu
vo griežtas FBI nuostatas,
kad areštą turi vykdyti du
valdininkai. Jis buvo vienas.
Kur antrasis? Nuėjęs į iš
vietę? Cigarečių pirkti? O
gal pagalbos pasišaukti?
— Ar galima į tualeto
kambarį? — paklausiau tar
nautoją.
— Užpakaly, kairėje, —
atsakė.
Daviau jam 20' centų ir
lėtai nužingsniavau. Mano
žingsniai nepagreitėjo, kai
atsidūriau už kampo — jie
girdimi buvo visą laiką.
Patogioje vietoje, iš kur
buvo matomas registracijos
stalas, sustojau. Jei mano
nervai neklydo, vyras su
laikraščiu atsistos ir eis pa
tikrinti vardo, kurį buvau
pasižymėjęs.
Taip! Jis atsistojo. Pasi
lenkė virš knygos .. 0

Iš suruošto Philadelphijoje K. čeledinui pagerbti
banketo. Nuotraukoje prie stalo sėdi adv. Mankus su
žmona, sukaktuvininkas K. čeledinas su žmona, prof. V.
Maciūnas su žmona ir kiti.

ALT S-gos Philadelphijos
skyriaus rengtoji K. čeladinui, jo 60 metų sukakties
proga, pagerbti vakarienė,
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Vakarienė buvo nevie
ša (tik kviestieji), bet sve
čių susirinko virš šimto. Va
karienėje, be ponų čeledinų
ir daugelio veiklių ir pasi
žymėjusių vietos lietuvių,
dalyvavo ir p. čeledino dvi
seserys, gyvenančios Phila-

EAGLE ŽENKLAI PADIDINA SUTAUPĄS

MAY< BASEMENT
OOWNTOWN—mine ŠOU ABI

ON THE HEK.HTS—CtDA* CENTTR

delphijoje. Skyriaus pirmi
ninkas, pradėdamas banke
tą, pasveikino jubiliatą, lin
kėdamas jam sėkmės ir
įteikdamas adresą, kviečian
tį p. čelediną būti ALTS-gos
Philadelphijos skyriaus gar
bės nariu. Poniai čeladinienei įteikta gintaro, kuris
primintų Baltijos pajūrį ir
Lietuvą.
K. čeladinas, dėkodamas
pirmininkui už sveikinimus,
mielai sutiko likti skyriaus
garbės nariu. Vakarienės
metu, keletą lietuviškų dai
nų, gražiai padainavo buv.
Lietuvos operos solistė J.
Augaitytė. Akomponavo V.
Macijauskas. Platesnį ir il
gesnį žodį apie sukaktuvi
ninką, tarė kitas skyriaus
garbės narys ir p. čeladinų
vadovaujamo Liberty Federal Savings and Loan Association banko bendradarbis
— direktorius A. Kaniušis.
Po to sekė daugybė sveiki
nimų, tiek organizacijų, tiek
pavienių asmenų, kuriuos
visus čia būtų sunku ir su
minėti. Vakarienė praėjo
gražioje nuotaikoje ir nevie
nam paliks ilgus prisimini
mus . .. Gal tik liūdnoka,
kad nemokėta tinkamai pa
gerbti kitų skyriaus garbės
narių, nesurandant jiems
garbingesnės vietos šios va
karienės metu. Ta pačia
proga tektų prisiminti ir
mūsų darbščiąsias šeiminin
kes, kurios tokiam dideliam
žmonių skaičiui paruošė to
kius puošnius ir turtingus
stalus. Vakarienėje dalyva
vo maždaug lygiomis, tiek
naujųjų ateivių, tiek seniau

TRUMPAI
Į A. L. T. S=gos Philadel
phijos skyrių nariais įstojo
M. Dumša su žmona Vikto
rija. Ponai Dumšai yra žy
mūs vietos pramonininkai
ir Krometal So. fabriko sa
vininkai.
*
Su pavasariu atgijęs Phi-ladelphijos liętuvių meno
ansamblis, energingojo cho
ro vadovo L. Kaurinio va
dovaujamas, gegužės 9 d.’
rengia koncertą.
P. M.

SKAUTAI
• Waterbuno sk. tėvų ir
rėmėjų naujai išrinktas ko
mitetas nutarė paskirti $50
stipendiją Waterburio skau
tui ar skautei, kuris-ri lan
kys šią vasarą Lituanistikos
Institutą Fordhame. Tai jau
antra tokia stipendija Waterburyje. Pirmąją, irgi
$50, paskyrė Waterburio
moterų klubas. Pernai lituonistiką Fordhame vasa
rą studijavo yvaterburiečiai
sk. vytis A. Saulaitis, jr. ir
skautė Marytė Saulaitvtė.
• Kovo 7 d. pas Juškėnus
ivyko gausios dalyvių skai
čiumi Clevelando skautininkių ir skautininkų ramovių
sueigos. Skautininkės suve-’
dė Kaziuko mugės apyskai
tas bei aptarė lietuvių skali
em veiklos Clevelande ir pa
saulyje aktualijas. Skauti
ninkų sueigoje buvo išklausvtas pereitų metų veiklos
pranešimas.

GREETINGS and
BEST WISHES

CLEVELAND

REGISTER AND
GRILL CO

3188 EAST 8Oth St.
VU 3-4418

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

SUPERIOR
SAVINGS

Gražios Velykinės suknelės

*10,000

Skalbiamos! Nesiglamžančios!

Stilius B ... Graži stop-in suknelė, su guzikų pagra
žinimu ir maža apikakle. Gražus stilius užpakalyje
su moderniais sulenkimais. Mėlynų ir beige spalvų.

6

.98

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi ... šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Misses’ and Women’s Dress Department
Downtown and On the Heights

ACCOUNTS

1

INSUREDTO

Puikiai pasiūtos iš rayon ir Šilko
Stilius A ... Klasiškai dviguba eile guzikų Coachman
stiliaus suknelė su pilnu guzikų priešakiu, ir gražia,
dengiančia apkakle. Melon ir navy spalvų.

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

DYDŽIAI

12 iki 20

iki 24 &

j

j

HOME AND
REMODELING LOANS

r
k

CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta E želia Theatre

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

1959 m. kovo 26 d.

dirva
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PRADEDANT PIRMADIENIU
/

SPECIALUS VAKARO
OPEN HOUSE
Pirmadienio vakare kovo 30
Nuo 5 iki 8 p. m.

IKI BALANDŽIO 3d.
ATEIKIT ŠVĘSTI SU MUMIS...

UŽSIREGISTRUOKITE
laimėjimui didelių dovanų
Kilnojamas Dishvvasher • Transistor
radijo • Dulkių siurblys • Polaroid
aparatas • Kilnojamas TV aparatas
ir virš 50 kitų didelių dovanų

SPECIALIOS DOVANOS
VAIKAMS
• DVIRATIS
• $25 TAUPYMO SĄSKAITOS
• KALENDORIAUS BANKAI

NEMOKAMAS
PAVASARIO FESTIVALIS
ATSIGAIVINIMAI
Pavasario Punch
Karšta kava

Donuts

DOVANOS VISIEMS
• Lietaus kepurės moterims
• Kempinės vyrams
• Humming Lariats vaikams

PERKELTOJO COLLINVVOOD BRANCH

£> o et etų

NATIONAL BANK*^

DAUG VIETOS
MAŠINOM PASTATYTI
Atsivežkite visą šeimą
linksmam laikui

Atvyk kiekvienu metu.
banko darbo valandomis,
9:30 a. m. iki 2:30 p. m.

nuo pirmadienio iki
penktadienio ir 4:30 p. m.

iki 6:00 p. m.

15000 ST. CLAIR AVENUE

ĮSTOKITE Į ^ociety’s Silver Club
NEMOKAMAI , kada

jūs atidarote taupymo ar čekių sąskaitą $25.00 ar daugiau

ŠEŠIŲ DALIU KOMPLEKTAS

Original Rogers Silvervvare
APLANKYKIT SKYRIU GAUTI SMULKESNES INFORMACIJAS !

penktadienį

DIRVA

1959 m. kovo 26 d.

Metropolitan Opera

CLEVELANDE
ir apylinkėse
Birutės Smetonienės
mokinių koncertas
Pereitą sekmadienį Cleve
land Music School Setlement
salėje įvyko Birutės Smeto
nienės piano klasės lietuvių
mokinių koncertas. Progra
mą išpildė 15 mokinių.
Koncertą pradėjo jau
niausieji mokiniai Algirdas
ir Dalia Nasvyčiai, išpildę
keturiomis rankomis DillerQuaile valsą. Su amžiumi ir
patyrimu išpildomi kūriniai
sunkėjo. Koncertą užbaigė
Jūra Gailiušytė atlikusi
Beethoveno op. 14 sonatos
dvi dalis.
Koncertas maloniai nutei
kė daugiausia atvykusius
mokinių gimines ir jų pažįs
tamus. Visi mokiniai buvo
labai gerai pasiruošę ir ne*
jaunesnieji pasigėrėtinai at
liko savo pasirodymus.
Ypatingai reikia išskirti
dar dvylikos metų neturin
čią Aldoną Masilionytę. Iš
pildydama Mozarto F major
sonatą, ji parodė savo am
žiui labai gerą techniką ir
muzikalinį subrendimą. Jai
reikia pripažinti išimtinus,
retai pasitaikančius gabu
mus.
Po jos, trys paskutinės
skambinusios — Neringa
Karaliūtė, Birutė Augusti
na vičiūtė ir jau minėta Jū
ra Gailiušytė, turi visus da
vinius tapti pianistėmis,
jeigu turės noro ir pasiry
žimo. Ypatingai reikia iš
skirti toliausiai pažengusią
J. Gailiušytė.
Verti paminėjimo visi
koncerto dalyviai. Jų pavar
dės yra padedami nuotrau
koje.
Po koncerto mokiniu var
du pasveikino ir iteikė B.
Smetonienei imsim i n i m o
dovaną Jūratė Balašaitytė.
Koncertas baigtas mokinių
motinų parengtomis vaišė
mis.
B.

PUBLICHALL-APRIL2Ū26
Apr. 20-TOSCA

Apr. 25 Mat-FLEDERMAUS

Apr. 25-CAVALLERIA
Eve.
RUSTICANNA
Apr. 22-RIGOLETTO
and PAGLIACCI
Apr. 23-DON GIOVANNI
Apr. 26 Mat-MAD AMA
Apr. 24-LA BOHEME
BUTTERFLY

Apr. 21-CARMEN

Tickets $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $12
—No Tax

NORTHERN OHIO OPERA BOX OFFICE
UNION COMMERCE BANK - EUCLID AT 9th

_______________________

Praėjusį sekmadienį Clevelando muzikos mokykloje Įvykusio Birutės Smetonienės
mokinių koncerto programos pildytojai su su savo mokytoja. Iš kairės (prieky): Vy
tautas Nasvytis, Birutė Masilionytė, Jūratė Balašaitytė, Dalia Nasvytytė, Aldona Nas
vytytė, Dalia Čiurlionytė, Algirdas Nasvytis. Sėdi: Birutė Smetonienė ir mokyklos ins
pektorė M. Sharp. Užpakaly stovi: Mindaugas Pautienis, Jūra Gailiušytė, Neringa Ka
raliūtė, Birutė Augustinavičiūtė, Ina Skardžiūtė, Matyrė Gailiušytė, Birutė Pautienytė, Birutė Masilionytė.
Dirvos nuotrauka.
13 koncertų. Metai buvo la
bai darbingi ir praėjo be jo
kių atostogų.
Naujoji valdyba, padidė
jus darbams, išrinkta iš 7
asmenų, į kurią įėjo Jaunu
tis Nasvytis, Džiugas Staniškis, Zenonas Gobis, Ar
vydas Kižys, Romas Apana
vičius, Jonas Citulis ir Vin
cas Urbaitis. Kandidatais
liko Petras Lėlys ir Aldona
Bliu mentalienė. Jaunutis
Nasvytis į valdybą išrink
tas dešimtą kartą.
Sekančiais metais Čiurlio
nio Ansamblis švęs 20 metų
veiklos sukaktį. Savo žody
je ansamblio meno vadovas
Alfonsas Mikulskis priminė,
kad Čiurlionio ansamblis
yra vienintelė lietuviška
kultūrinė organizacija įsi
kūrusį Lietuvoje, ir niekad
nenutraukusi savo veiklos.
šiuo metu ansamblyje yra
68 nariai.

• Chemikas Vladas Pilius,
iš Baltimorės, persikėlė į
Clevelandą ir čia savo spe
cialybėj atsakingą darbą
dirba Forbes Finishes Co.
Vladas Pilius Lietuvos lais
vės reikalais yra rašęs Vals
tybės Departamentui ir ga
vęs atsakymą, kur jo pa
tiekti
duomenys
buvo
įtraukti į oficialų Departa
mento pareiškimą.
• BALFo kviečiamas ba
landžio 5 d. į Clevelandą at
vyksta D. Kuraitis ir 4 vai.
p. pietų lietuvių salėje, o 7
vai. Naujosios parapijos sa
lėje padarys pranešimus

Petras Jurgaitis.
• A. a. pulk. Petras Jur
gaitis, miręs kovo 19 d. Cle
velande, buvo gimęs 1891
m. sausio mėn. 14 d. Stipi
nų kaime, Joniškėlio vals
čiuje. Karo mokslus buvo
baigęs 1915 metais. Į Lie
tuvos kariuomenę Įstojo
1919 metais ir dalyvavo
Lietuvos laisvės kovose. Už
pasižymėjimus gavo Vyčio
kryžių.
Būdamas Lietuvos ka
riuomenėj ėjo atsakingas
pareigas: buvo pulko vadu
ir pora metų Karo Mokyk
los viršininku. 1932 m. iš
ėjo į atsargą ir keletą metų
buvo Biržų miesto burmis
tru.
Į JAV iš Vokietijos atvy
ko 1949 m. Visą laiką gy
veno Clevelande, čia dos
niai rėmė įvairių lietuviškų
organizacijų veiklą. Ypač
daug rūpinosi ir padėjo Lie
tuvoje likusiai šeimai.
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NAUJAS
PATARNAVIMAS JUMS
Kadangi daugelis žmonių
užmiršta atnaujinti savo
leidimus automobiliams vai
ruoti, o, laiku neatnaujinus
leidimą, gali prireikti iš
naujo laikyti egzaminus, to
dėl mūsų draudimo agentū
ra maloniai patarnaus Jums,
mėnesį prieš leidimui pasi
baigiant primindama Jums,
kad laikas atnaujinti leidi
mą.
Visa kas reikalinga: už
pildykite žemiau pridedamą
kuponą ir pasiųskite:
PAULINA
MOZURAITIS-BENNET
Insurance Agent
13706 Benwood Avė.
Cleveland 5, Ohio

Kuponas:
Pavardė ...............................

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

• Čiurlionio Ansamblio
metiniame susirinkime, įvy
kusiame kovo 22 d., nariai Telefonas .............................
išklausė metinį pranešimą
Kada baigiasi leidimas.......
ir išrinko naują valdybą.
Per praėjusius metus
.Čiurlionio ansamblis davė

apie savo kelionę už geleži
• Algis J. Tallat-Kelpša,
nės uždangos. Taip pat ro buvęs Ohio National Guard
dys ir filmas.
107 šarvuotos kavalerijos
medikų skyriaus viršinin
• Kęstutis Gaižutis, iš St. kas, buvo pakeltas į. vyres
Joseph High School, ir Ša nio leitenanto laipsnį. Da
rūnas Lazdinis iš Benedic- bar yra išvykęs į Ft. Knox,
tine High School, dalyvavo Ky. tolimesniam šarvuotos
John Carrol Universitete kavalerijos taktikos apmo
griežtųjų mokslų parodoje kymui.
kovo 7-8 d. ir už įstatytus
projektus iš biologijos abu
• Stepas Butrimas išlai
gavo diplomus su excellent kė real estate egzaminus ir
pažymiu.
pradėjo dirbti J. Mull-Muliolio įstaigoje. Namų adre
• Bendra abiejų Clevelan sas: 1020 E. 71, EN 1-7486.
de veikiančių lituanistinių
mokyklų šventė įvyks bir
želio mėn. 7 dieną. Visos lie
J. P. MULL-MULIOLIS
tuviškos organizacijos ma
6606 Superior Avė.
loniai prašomos nedaryti tą
2 šeimų po 5 kamb. gera
dieną jokių parengimų, bet
savo dalyvavimu paremti me East Cleveland rajone.
lietuviškas mokyklas lan Nori skubiai parduoti, nes
reikia sutvarkyti palikimą.
kanti mūsų jaunimą.
2 šeimų 5 ir 4 kamb. E.
Apie šventės pobūvi ir
tikslą, o taip pat vietą, bus 125 — St. Clair rajone. Ge
rai prižiūrėtas ir nebrangus.
pranešta vėliau.
1 šeimos 4 namai šv. Jur
gio
parapijoje 6, 7 ir 8 kam
• Tautinės Sąjungos sky
riaus rūpesčiu balandžio 10 barių. Kainos nuo $10,000
d., 8 v. v. Čiurlionio Ansam iki $12,000. Nedidelis įmo
blio namuose, 10908 Magno- kė j imas.
Jei nori parduoti namus,
lia Dr. P. A. Augustinaviškubiai
kreipkis pas mus.
čienė skaitys paskaitą ”Kuo
ALTS galėtų padėti lietu Turime pirkėjų betkuriai
Clevelando, East Clevelan
viškam jaunimui”.
do,
Euclid ir kt. vietovėms.
Visi tautinių organizaci
Galime
skubiai ir už gerą
jų nariai kviečiami dalyvau
kainą
parduoti
jūsų namus
ti su šeimomis. Po paskai
juodukų rajone.
tos bus kavutė.
Bendradarbiai;
Algimantas Dailidė ir
Geriausias šventinis apsi
Stepas Butrimas
pirkimas Baltijos Delicates- UT 1-2345
HE 1-8516
sen krautuvėje (6908 Su
(26)
perior Avė.)
Čia Jūs gausite įvairių
žuvų ir silkių delikatesų,
CLEVELAND
taip pat rūkytų kumpių,
HOSPITALIZATION
dešrų, palengvicų, skilan
SERVICE
džių, kompotinių vaisių,
Kiekvienas asmuo ar šei
šviežių bruknių ir begalinį ma, norinti įsirašyti i CLE
pasirinkimą saldainių, šoko VELAND HOSPITALIZA
lado ir gėrimų: vynų, šam TION SERVICE ASSOCIApanų. alaus ir t.t.
TION (BLUE CROSS) ir
Velykų švenčių proga pasinaudoti ligoninės bei
krautuvės savininkai sveiki operacijų lengvatomis, gali
na savo klientus ir kitus tai atlikti dabar, iki balan
tautiečius linkėdami daug džio 10 d.
džiaugsmo ir malonaus pa
Ši draugija nebuvo atvė
simatymo Baltic Delicates- rusi durų individualiniam
sen krautuvėje.
apsidraudimui per paskuti
nius trejus metus ir galbūt
nepriiminės naujų narių per
• Pa jamų mokesčius Dir ateinančius trejus metus.
vos redakcijoje pildo ben Todėl, kam reikia šios rūšies
dradarbis Jonas Kazlauskas apsaugos — dabar yra pui
kiekvieną šeštadieni nuo 9 ki proga ją gauti.
iki 2 vai. Galima susitarti ir
Dėl smulkesnių informa
kitu laiku šaukiant telefonu cijų skambinti:
RE 1-7222.
PAULINA MOZURAITIS,
Insurance Agent
Trijų miegamųjų
Tel.: SK 1-2183
kolonial stiliaus, namas.
Yra gyvenamasis, saulės k.,
valgom., virtuvė su pusry
čių prieškambariu. Naujas
Dirvą pasiūlyk savo
gaso pečius. Dvigubas ga
kaimynui susipažinti
ražas. East 177 St., prie
ir paragink ją
Nattingham. Parduoda sa
užsiprenumeruoti
vininkas.
Šaukti IV 1-0214.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA 1-2075
Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable
Music” WJW Radio, Monday thru Friday,
7:05-7:30 P. M.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ

EX 1-1143

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

MONCRIFF 0R0 VĖDINIMAS
Visų metų
• ŠALDO vasarą

. glLDO žiemą

Aplankyk savo kaimynystės Moncrief pardavėją

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

935 East 185 St.
RE 1-7770

£
❖

£
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THE FIELD

Pabaltijo Moterų Tarybos suvažiavimas
Baltų Laisvės namuose,
New Yorke, kovo 14 d. pir
mą kartą iš daugelio Ame
rikos miestų buvo suvažia
vę pabaltietės moterys: lie
tuvės, latvės ir estės, čia
jos bendrai aptarė šių trijų
tautų esamą padėtį ir mote
rų įnašą Pabaltijo tautų
kovoje dėl laisvės.
Suvažiavimą atidarė Pa
baltijo Moterų Tarybos
pirm. Ligija Bieliukienė,
trumpai apibudindama jo
tikslą ir šių trijų tautų mo
terų bendrą veiklą, jos už
davinius bei tikslus, o taip
pat ir atliktus darbus.
Kad veikla būtų plates
nė, dar 1948 m. Pab. Mot.
Taryba įsirašė nariu į di
džiausią tarptautinę mote
rų organizaciją, turinčią 11
milijonų narių — General
Federation of Women’s
Clubs. čia pabaltietės turė
jo progos savo paskaitomis,
tautodailės parodomis ir
įvairiomis tautinėmis de
monstracijomis kelti Pabal
tijo valstybių tragediją.
L. Bieliukienė apibudino
PMT įsisteigimą 1948 m.
Wuerzburge, Vokietijoj, ku
rios 1-ja pirmininke buvo
išrinkta dr. Marija Žilins
kienė. Vėliau, prasidėjus
imigracijai, tarybos perkė
limą į JAV, kurios organi
zavimui daug prisidėjo Bi
rutė Novickienė.
Įdomų referatą — Pa
grindiniai sunkumai pabaltiečių įsikūrimo ir prisitai
kymo naujoms gyvenimo są
lygoms — skaitė G. Anneline (estė). Jaunimo proble
mos — dr. D. T. Grinberg
(latvė) paruoštą paskaitą
skaitė M. Gulbis. Gi J. Kurman (estė) nušvietė Pa
vergtųjų Tautų paskirtį,
veiklą ir Pab. Mot. Tarybos
dalyvavimą konsultatyviniu
nariu.
Iš suvažiavimo atstovių
pranešimų išryškėjo, kad
Pab. Mot. Tarybos klubai
aktyviai reiškiasi, ypatin
gai lietuvės, kurias atsto
vavo I. Galinienė ir E. Gim
butienė iš Bostono, Mass.,
J. Augaitytė iš Philadelphi
jos, Pa., Br. Tautvilienė iš
Washingtono, D. C., O. Saulaitienė iš Waterburio, Con.,
I. Geraitienė iš Paterson, N.
J. , ir V. Leskaitienė iš New
Yorko.
žodžiu suvažiavimą svei
kino VLIKo pirm. dr. A.
Trimakas, konsulas A. Si
mutis, LLK-o pirm. V. Si
dzikauskas, Egzilių moterų
organizacijos vardu Brakienė, Moterų Vienybės P. šimenienė, Women for Free-

ryta plati darbų apžvalga;
išrinkta nauja vadovybė.
Pab. Mot. Tarybos pirmi
ninkės pareigas sekančiai
kadencijai L. Bieliukienė
perdavė latvei I. Druvai. Va
kare ten pat įvyko susipa
žinimo pobūvis.
Sekančią dieną L. Bieliu
kienės bute įvyko vien tik
lietuvių suvažiavimo atsto
vių pasitarimas, kuriam^
aptarti bendrieji ir savi
veiklos klausimai, o taip pat
nutarta rinkti Pab. Mot.
Tarybos lietuvių atstovybe
V. Noreikos nuotr.
New Yorke, i kurią ir buvo Lietuvių skyrius gėlių parodoje Chicagoje.
išrinkta: L. Bieliukienė, V.
čečetienė, V. Leskaitienė.
dr. M. Kregždienė, S. Narkeliūnaitė, A. Zubkuvienė ir
E. čekienė.
dreika, Lietuvių Agronomų
.. . Kai su sniegais šokda
E. čekienė
(Reportažas iš Gėlių
Sąjungos JAV pirmininkas.
mas vėjas ir švilpia žiemos
Parodos)
Mielai jis pasakoja, kaip lie
meliodiją ir plėšo nuogas
tuviai agronomai Chicagoje
parko medžių šakas, — Chi
ėmėsi šio darbo ir kaip jį
cagos didžiulio Amfiteatro
Darželio šeimininkės
pravedė iš jo, arch. J. Mo
patalpose mirguliuoja plo
Lietuviškas darželis būtų, loko ir dail. A. Varno s ūda;
tai žydinčių tulpių, rožių,
neišbaigtas,
jei jame neras rytas komitetas. Neturint
kamelijų, ir visokių kitokių
tume
mūsų
sesučių
lietuvai lėšų, teko susidurti su dide
gėlių ir krūmų. Tai pasau
čių
tautiniuose
rūbuose.
lėmis išlaidomis. Pagal arch.
linė gėlių paroda, ruošiama
kas dvylikti metai Chicagos Darželio saugotojos visą lai J. Muloko projektą, smūtkeką čia priiminėja svečius,
lį ir visus kitus ihedžio dar
gėlininkų sąjungos.
aiškina klausiantiems lan bus meniškai atliko Petras
Pradedant nuo mažų kytojams ir šypsosi foto Vėbra. Rūtas, žirniukus ir
katnbarinių gėlių, čia įreng grafams. Labai įdomu pa jurginus išaugino agr. J.
ta ištisi sodneliai su krū tirti kaip amerikiečiai rea Galinis Chicagos universite
mais, gėlėmis, čiurlenančiais guoja į šį skirtingo kampe to šiltadaržiuose.
fontanais ir patogiais fote lio vaizdą.
— Gi šis gluosnis verks
— Atleiskite, — kreipiuo nys, mums taip reikalingas,
liais. Čia žydi gėlės iš viso
pasaulio kraštų. Įrengta čia si į darželį saugančią lietu būtų kainavęs kokį šimtą
ir daržininkystės įrankių ir vaitę p. A. Jasaitytę-Kižie- dolerių, bet pasisekė čia pat
reikmenų pavilijonai. Dide nę, — kokį dėmesį sulaukia labai padoriai gauti iš kito
lių biznio firmų remiamos te iš amerikiečių lankyto parodos dalyvio, — aiškino
sekcijos išsiplėtę parodoje, jų?
agr. A. Indreika. •
— Labai didelį. Aplanko
kaip didelės oranžerijos, su
— Girdėjau, kad neturite
verandomis, takais, statulo labai daug žmonių ir gau rūtų sėklų. Tad kaip rūteles
name daug klausimų. Dau
Pabaltijo Moterų Tarybos prezidiumas: Mėli Jurma mis, žydinčiais krūmais ap gelis mus jau atpažįsta iš užauginote?
kalnais, kriokliais
— Taip, rūtų sėklų netu
(estė), Eliją Druva (latvė) ir Ligija Bieliukienė, kurios augusiais
ir maudymosi baseinais. lietuviškos eglutės spektak rim. šios rūtos užaugintas
iniciatyva ir jai pirmininkaujant Amerikoje įvyko I-sis Viskas remiasi bizniu. Gali lių Kalėdų metu Pramonės
iš sėklų, gautų iš Lietuvos.
lietuvių, latvių ir esčių suvažiavimas.
užsakyt, arba tiesiog pirkti Muziejuje. Veik visi nori Matot, kokia įdomi kombi
ką nori, išskyrus porą ne gauti brošiūras, kurias čia nacija. Lietuviškos rūtos,
mes daliname. Rūtos labiau pasėtos Amerikos žemėje
biznio organizacijų.
siai atkreipia dėmesį ir ne puikiai išaugo.
• J. ir M. Bačiūnai, ilgiau
vienas asmuo prašė sėklų,
atostogavę Hawaii salose,
Prie žaliuojančių rūtų ...
— Ar kitos tautos daly
■
kurių
mes
patys
neturime.
grįžo
atgal
į
Tabor
Farmą.
vauja
šioje parodoje?
• Clevelando lietuviai krikš
— Ar teko išgirsti ypa
Su malonumu praeini pro
— Beveik ne. Yra čia pri
čionys demokratai priėmė • šiemetinę lietuvių litera
nutarimą, kad jų partijos tūros premiją paskirs suda žydinčių tulpių laukus, pro tingesnių amerikiečių ko vati čekoslovakų grupelė.
mentarų ?
Čia pat, matot, vokiečiai tu
pirmininkas yra JAV advo ryta komisija: L. Andrie- tipiškai įrengtą turistų pa
— Praėjo aną vakarą ri iškabinę gegučių laikro
kelės
poilsio
vietą,
pro
žy

katas, kad praktikuoja Chi kus. J. Brazaitis, V. Maciū
kokstai amerikietis turis džius ir statulėles, bet gėlių
cagoje, kad yra įsigijęs nas, A. Landsbergis ir N. dinčius kalnus, japonišką
namelį su jų darželiais, liep tas, kuris čia ilgai užtruko. jie neturi. Ir tai yra asme
aukščiausiąjį mokslą, kad jo Mazalaitė.
teliais ir geiša. Praėjus pro Prieš keturis metus, sakė ninis biznis. Net ir Japoni
pareiškimai yra teisinės
jis, keliavęs po daugelį kraš
nuomonės, ir kad kitų nuo • Martynas ir Marija Klim- Bohemijos stiklo pūtėjus, tų Europoje už geležinės už jos darželis įrengtas ame
akis
užkliūna
už
visoje
gė

rikiečių gėlininkų. Tuo at
monės apie jo nuomones kaičiai, abu gyveną Chica
dangos, bet į Lietuvą jo ne- žvilgiu mes esam skirtingi
lių
parodoje
skirtingos
teri

yra tik grubūs įžeidimai.. . goje, atšventė 50 metų ve
torijos. Tai. mažas kampelis įleidę. Girdėjau, kaip nu visoj parodoj.
• Vytautas Alseika, nuo dybinio gyvenimo sukaktį.
su trispalve Vytimi ir užra einant jis tarė žmonai:
— Sakykit kaip parodos
1957 m. rudens persikėlęs į
šu LITHUANIA. Atmosfe ”Matai, mieloji, jau iš tokio vadovybė jus vertina?
Los Angeles, Calif., metus • Prie Tėviškės Parapijos, ra čia skirtinga, čia niekas mažo kampelio gali matyti
— Labai gerai, žinoma,
su viršum išdirbęs pašte ir Chicagoje, veikiančio Jauni nepriima užsakymų ir nie kaip gražus tas kraštas, ir parodos aukso medaliai yra
kaip puikūs žmonės turi ja skiriami tik gėlių biznio fir
išlaikęs eilę reikalingų tar mo Ratelio valdybą sudaro: kas nieko neparduoda.
me gyventi”.
nybinių egzaminų, nuo ko V. Bendikas, A. Gečas, A.
moms, tačiau mėgėjų klasės
vo 21 d. paskirtas etatiniu Kleinaitis, T. įdėlis, R. JuKambario dydžio plote žy
aukščiausias vertinimas —
šio kampelio rengėjai
federaliniu valdininku cent zaitytė, A. Trumpjonaitė ir di lietuviškas darželis. Aps
prezidento dovana (paro
riniame Los Angeles pašte. R. Valdukaitis.
... Antroje tako pusėje dos) yra paskirta lietuvių
kritimo formos lysvė, su žir
niukų guba centre, marguo sukinėjasi ir visa kuo rūpi darželiui, — šypsojosi lietu
ja, įvairiasalviais sezono nasi pagrindinis šio darželio viško darželio iniciatorius.
Br. Juodelis
žiedais. Stilizuotas rūpinto organizatorius agr. A. In
jėlis — kryžius stovi kita
me darželio gale. Jo papė
dėje žaliuoja rūtos ir žydi
BEST WISHES
našlaitėlės. Darželis iš vie
no šono aptvertas statine
To Our Friends and Patrons
tvorele, o iš kitos pusės, prie
stilizuoto seklyčios kampo,
A1AC EWANS SERVICE STATION
padaryta pjaustytų štankietų tvorelė. Kraštuose žydi
WHERE YOU GET THE FINEST SERVICE
tulpės, baltosios lelijos, ro
želės, jurginai, našlaitės, d
darželio kampe už rūpinto
7410 SUPERIOR Avė
EN 1-9801
jėlio, pumpuruotas šakas
plačiai nuleidęs, rymo gluos
nis verksnys.

dom of Europe pirm. Mrs.
Paterson.
Raštu sveikinimus atsiun
tė Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajeckas, Gen.
kons. J. Budrys su žmona,
V. Lozoraitienė iš Romos,
Zarinš, PLB pirm. J. Šlepe
tys, BALFo vardu kun. L.
Jankus, B. Novickienė, Pab.
Mot. Tarybos pirmoji pirm,
dr. M. Žilinskienė iš Cleve
lando ir daug kitų.
Amerikos Balsas suvažia
vimą užrekoTdavo, o L. Bie
liukienė dar specialiai įkal
bėjo.
Suvažiavimo šūkis buvo
— TIESA MŪSŲ ŠŪKIS.
Nutarta: siekti didesnio.apsij ungimo; plėsti organiza
cinį tinklą; šaukti kartą į
metus suvažiavimą; pada

Darželis prie verkiančio gluosnio...

Kas ir kur?

Iš Europos atvykstančiam LNT ir LNF buv. pirm. Karoliui Drungai balandžio 12 d.
New Yorke Baltų Laisvės Namuose ruošiamas sutikimas, kurio metu kalbės K. Drunga
ir V. Rastenis. Nuotraukoje sutikimui rengti komitetas (iš kairės): D. Senikienė, B. BJeliukas, S. Abraitienė, K. Siliūnas, V. Rastenis, A. Senikas, E. čekienė, A. Petrikas.
G.( P e n i k o nuotrauka.

Darželis įrengtas prie pat
tako, kuriuo plaukia virti
nės žiūrovų. Jie jau vyres
nio amžiaus, namų, biznių
savininkai, darbininkai, po
litikieriai, turistai ir visi ki
ti gamtos grožybių mylėto
jai. Visi jie paima informa
cinį lapelį-brošiūrą anglų
kalba apie darželio kilmę ir
dabartinę Lietuvos padėtį.

GREETINGS and BEST W1SHES

EDWARD and PATRICK POSTLE

INSURANCE AGENCY
ALL KINDS OF INSURANCE
4900 EUCLID Avė

UT 1-8585-6

