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AR KEIČIASI LIETUVOS
GYVENTOJU SKAIČIUS?
1,465 drąsuoliai paminėti, o kiek jų tikrai buvo,
tik partija težino. - Ankstyvas pavasaris Lietu

voje.- Nauja B. Dvariono opera.
Rinkimų komisijos pra
nešime oficialiai paskelbta,
kad šįmet, kovo 15 d. vyk
dytuose "rinkimuose” Mas
kvos nustatytojo Lietuvos
teritorijoj buvo 1,785,794
"rinkėjai”, tai yra, 18 metų
ar vyresni asmenys.
Pernykščiame pranešime
tas skaičius buvo nurodytas
1,738,751. Taigi, 18 metų
sukakusių asmenų skaičius
per vienerius esąs pakilęs
49,043-mis, arba apie 2,8'/.
Bendras gyventojų skai
čiaus metinis prieauglis
anksčiau Lietuvoje būdavo
apie 1%. Tad, balsuotojų
skaičiaus didėjimo, jeigu
jis ir būtų tikrai toks, kaip
skelbiamas, negali daryti
išvados, kad ir gyventojų
skaičius augtų tokiu, beveik
trigubai greitesniu tempu.
Balsuoti leidžiama ir lai
kinai atvykusiems ar net ir
pravažiuojantiems, visai ne
v i e t iniams gyventojams:
jie irgi Įtraukiami Į turėju
sių teisę balsuoti sąrašus.
Užtat balsuotojų sąrašuose
nėra išvykusių, nors ir
trumpam laikui. Tokiu tem
pu balsuotojų skaičius gali
didėti ne dėl natūralinio gvventojų prieauglio, o tik
esant gausiai balsuotojų in
filtracijai iš kitur.
Vaikų ir jaunuolių iki 18
metų amžiaus Lietuvoje bū
davo apie 36G visų gyven
tojų skaičiaus, jeigu ir da
bar būtų toks santykis, tai
išeitų, kad Lietuvoje (da
bartinėje jai nustatytoje
teritorijoje) gyventojų yra
apie 2,790,000. Sovietinė
statistika jau kelinti metai
tą skaičių skelbia 2,70°,000.
Galimas dalykas, kad po gy
ventojų aprašymo pasiro
dys kitoks skaičius. Kiek
vienu atveju Į tą skaičių
Įeina ir visi Lietuvon persikraustę rusai.

Rinkimų komisijos pra
nešimas nurodo, kad kovo
15 dieną Lietuvoj balsuoti
neatėjo 1,097 asmenys, o
iš tų, kurie atėjo, 29 nemo
kėjo tinkamai balsuoti (su
gadino balsavimo lapelius)
ir 1,465 balsavo prieš. Va
dinasi, jei tikėti, kad tikrai
taip galėjo būti,' tai kovo
15 dieną tarp kiekvienų
10,000 suaugusių žmonių
buvo tik 6 taip susirgę, kad
nepajėgė balsuoti . . . Bet
tarp atėjusių balsuoti iš
dvylikos šimtų vienas, esą,
balsavo prieš . . . Tačiau nė
ra Įrodymų, ar tokių drą
suolių tikrai tiek buvo, ar
tik balsų skaičiavimo komisijs turėjo nurodymus, jog
reikia jų tiek užrašyti. Kaip
žinoma, prieš balsuojančių
jų "partija" savo atstovų
balsų skaičiavimo komisijo
se neturi.
KOMSOMOLAS SAVINASI
VELYKAS
Verbų sekmadienį, kovo
22 dieną, komsomolas Vil-

niuje suorganizavo masinę
jaunimo "pavasario šventę".
Buvo vaikštynės, prakalbos
ir žaidimai miesto parkuo
se. žaidimų tarpe buvo ir
margučių ritinėjimas . . .

Pavasaris Lietuvon šįmet
atėjo net anksčiau, kaip ka
lendoriuje numatyta. Ištisą
savaitę prieš Verbų sekma
dienį buvo pavasariškai šil
tas oras, ir jau buvo pražy
dusios žibutės, pumpurais
pasipuošė alksniai ir lazdy
nai. Paukščiai iš šiltų kraš
tų šįmet pradėjo rodytis
jau nuo paskutinių sausio
dienų.

NAUJA DVARIONO
OPERA

Kovo 22 d. Vilniaus ope
ros teatre įvyko operos
premiera. Tai buvo Balio
Dvariono opera "Dalia", pa
gal Balio Sruogos dramą
"Apyaušrio Dalia" (librete
paryškinti revoliuciniai mo
mentai). Premjeroje diriga
vo pats Dvarionas. (LNA)

"MES NELEISIM, KAD BERLYNAS ATITEK
TŲ RYTŲ VOKIETIJAI”, PAREIŠKĖ GEN. DE
GAULLE
Praėjusią savaitę pirmą
kartą Prancūzijos istorijo
je, puošniuose Elyzėjaus
rūmuose, įvyko prezidento
de Gaulle spaudos konferen
cija, kurioj dalyvavo visi
vyriausybės nariai ir virš
600 žurnalistų.

kviesti į tokias konferenci
jas.

Prieš atsakydamas į žur
nalistų paklausimus, de
Gaulle padarė svarbesniųjų
problemų apžvalgą.
De Gaulle pareiškė, kad
Amerika, Anglija ir Pran
Pagal naująją Prancūzi cūzija neturinčios leistis už
jos konstituciją prezidento kirsti jų kariuomenių privykdomoji valdžia yra pra ėjifnui į Berlyną. Jis įspėjo,
plėsta ir dabar jis gali iš kad jei kas bandys pastoti
dėstyti spaudai savo nuomo kelią, tas bus atsakomingas
nę, tat de Gaulle ir ateity dėl įvykių, kurie po to seks.
numato, Amerikos pavyz Kiekvienu atveju, pareiškė
džiu, dažniau žurnalistus de Gaulle, Berlynas neturįs
atitekti Rytų Vokietijos re
žimui, kurio vakariečiai nė
ra pasiruošę pripažinti su
verenine ir nepriklausoma
valstybe, nes ji egzistuoja
tik sovietų okupacijos dėka.
De Gaulle sutinka daly
vauti viršūnių konrerencijoje, bet tik tuo atveju, jei
bus gerai pasiruošta užsie
nių reikalų ministerių kon
ferencijoje.
Kaip žinoma, tokiai už
sienių reikalų ministerių
k o n ferencijai Chruščiovas
ilgai priešinosi, bet dabar
su vakariečių pasiūlymu su
tiko. Dar Macmillanui lan
kantis Maskvoje, Chruščio
vas nustebintas jo klausė:
"Kodėl jūs taip užsispyrę
norite susitikti su Gromiku.
Juk iis tik paprastas valdi
ninkas. Jei aš jam išakyčiau
nusimauti kelnes ir atsisės
ti ant ledo, jis tai padarvs ...”
Chruščiovas, matyt, dar
neužmiršo Stalino, kada šis
sakydavo "Nikita šok” ir
Nikita šokdavo.

Raudonės pilis prie Jurbarko, statyta XVI amžiuje,

• Praėjusį ketvirtadienį
Floridoj buvo paleista nau
ja tarpkontinentinė raketa,
davusi patenkinamus rezul
tatus.

Pirmojo Prancūzijoje Lietuvos atstovo ir poeto O. V. Milašiaus mirties 20 metų
sukakties p»oga, dabartinis Lietuvos atstovas Prancūzijoje Dr. S. A. Bačkis su ponia
ir sūnumi Ričardu aplankė Milašiaus kapą Fontainebleau kapinėse.

PARYŽIUJE PAMINĖJO POETĄ MILASIU
Lietuvos vardas plačiai nuskambėjo universitete,
bazilikoje, teatre, spaudoje ir per radijų.
Lietuvos vardas plačiai
nūs kambėjo Prancūzijoje,
ryšium su poeto ir pirmojo
Lietuvos atstovo Prancūzi
jai — O. V. de L. Milosz-Milašiaus 20 m. mirties sukak
ties minėjimais, kuriuose
buvo užakcentuota to dide
lio poeto lietuviškoji kilmė
bei nuopelnai Lietuvai.
Iniciatyvos minėjim a m s
rengti ėmėsi Lietuvos atsto
vas Dr. S. A.’ Jbackis, finan
siškai paremtas Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos,
Lietuvių Fronto, Dr. G. I.
židonytės - Vebrienės, Adj.
J. Tomkaus ir Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos. Iš
prancūzų int e 1 e k t u a 1 ų
sluoksnių buvo sudarytas
24 asmenų minėjimams
rėngti komitetas, žemiau
dokumentuojami to komite
to veiklos faktai:
Vasario 16 d. įvyko pri
ėmimas Lietuvos atstovo
Dr. S. A. Bačkio rezidenci
joje. Dalyvavo 90 asmenų,
jų tarpe 20 asmenų — Mi
lašiaus draugų, garbintojų,
rašytojų, poetų, artistų. Su-

Mirė L.Dymša

L. Dymša
Eidamas 66 metus kovo
25 d. mirė Leopoldas Dym
ša, nuo pat Lietuvos Nepri
klausomybės pradžios ėjęs
įvairias atsakingas užsienio
reikalų ministerijos pavės
ius pareigas.
Velionis buvo baigęs Lon
dono universitete komerci
nius mokslus, todėl mokė
damas svetimas kalbas, Ne
priklausomybei atsistačius,
aktyviai įsijungė į Lietuvos
užsienio tarnybą. Pradžioje
buvo ryšių karininku prie
prancūzų, gi vėliau prie bri
tų karinių misijų. Taip pat
buvo atstovu prie prancūzų
okupacinės valdžios Klaipė
dos krašte. Virš 6 metus
buvo Lietuvos pasiuntiny
bės Berlyne sekretorius ir
patarėjas, metus laiko Ry
goje ir apie 4 metus gene
raliniu konsulu Karaliau
čiuje.
Be savo tiesioginio darbo
velionis domėjosi literatūra.
Yra išvertęs Dėdės Tomo
Trobelę ir Gulivero Kelio
nes.
Velionis nuo 1950 metų
gyveno JAV, Conn. valsty
bėje.

silaukta daug sveikinimų ir
pagyrimų iš prancūzų pu
sės, kad pavyko šiais sun
kiais laikais apjungti daug
įvairių sluoksnių žmonių,
kurie Lietuvos nepamiršta.
Vasario 28 d. Sorbonoje
ivyko jauno prancūzų poeto
Jaques Buge paskaita apie
Milašių.
Kovo 3 d. Paryžiuje surp^t*> MILoiaUs diena. Iš
kilmingas pamaldas bazili
koje atlaikė Mgr. L. Giltet,
pamokslą pasakė T. A. Blanchet, S. J., žurnalo "Etudes"
literatūros skyriaus redak

torius. Vakare Studio dės
Champs Elysees teatre įvy
ko iškilmingas aktas, kuria
me kalbėjo Milašiaus drau
gai: garsus rašytojas, Pa
ryžiaus Moderniojo Meno
muziejaus direktorius Jean
Cassou, rašytojas Francis
de Miomandre, Prancūzijos
Poetų D-jos vicepinn. Nicolas Beauduin, poetas, profe
sorius Armand Guibert, Ka
talikų instituto Paryžiuje
prof. A. M. Roguet, O. P., ir
S. A. Bačkis. Meninę dalį iš(Nukelta į 3 psl.)

Naujausios žinios
• Tarp Amerikos ir Bul
garijos atnaujinami diplo
matiniai santykiai, kurie
1950 metais buvo nutraukti,
bulgarams apkaltinus Ame
rikos diplomatą subversivine veikla. Dabar bulgarai
sako, kad šis kaltinimas bu
vęs nepagrįstas.
• Alžyre vienas sukilėlių
batalijonas perėjo į pran
cūzų pusę. Pusė pasidavusių
sukilėlių pareiškė norą sto
ti Į prancūzų armiją. Visi
jie reiškia didelį nusivylimą
sukilėlių vadovybės politika.
• Tibetiečių dvasinis va
das Dalai Lama, kinų ko
munistams užėmus Tibeto
sostinę Lhasą, slaptai pabė
go ir dabar yra saugioje
vietoje. Nežiūrint, kad pa
sipriešinimas kinų komunis
tams tebevyksta krašte,
vargu ar sukilėliams pasi
seks laimėti. Kinų naciona
listinė vyriausybė Formozoje pažadėjo sukilėliams
neoficialią pagalbą.
• Praėjusią savaitę Mask
voje iškilmingai buvo at
švęsta "genialaus radijo iš
radėjo" Popovo 100 metų
gimimo sukaktis. Rusai vis
tebetvirtina, kad radiją iš
radęs ne Marconi, bet Po
povas.
• Clare Boothe Luce, nau
joji Amerikos ambasadorė
Brazilijai, parašė autobio

grafiją, kurią Life žurnalas
nupirko už 175.000 dolerių.
Luce vyras yra šio žurnalo
savininkas.
• Buvusi Irano šabo žmo
na Soraya apsigyveno Itali
joje. Kalbama, kad ji ište
kėsianti už italų princo Orsini.
• Vengrė Emma Halhai.
kur1’ Mikojanui lankantis
Clevelande metė akmeniu,
nubausta 25 doleriais.
• Kanada siūlo viršūnių
konferenciją sušaukti Quebece.
• Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentas Nasseris, kreipdamasis Į minią,
susirinkusią prie jo rūmų,
pareiškė, kad jis niekad ne
leis komunistams veikti sve
timos valstybės naudai ir
sovietams kištis Į arabų
respublikos vidaus reikalus.
"Arabai išsilaisvino iš seno
imperializmo", pareiškė Nasseris.
• Varšuvoje pasibaigė de
šimt dienų užsitęsęs komu
nistų kongresas, kuriame
Gomulkai pavyko pravesti
savęs reabilitavimo rezoliu
ciją ir Į prezidiumą išrinkti
šalininkus, kaip gen. Spichalsky, kuris buvo drauge
su Gomulka kalinamas Slalino laikais, ir Kliszko. Dė
ka šių "ištikimų draugų"
dabar Gomulka yra tikrasis
Lenkijos šeimininkas.

Politinis margutis...
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mais ir naujųjų organų rin
kimai.
Bendruomenės nariai pra
šomi gausiai susirinkime
dalyvauti ir kviečiami kal
bint kitus sąmoningus lie
tuvius jungtis i Bendruome
nės eiles, nes tik bendruo
meninėm pastangom galėsi
me patenkinamai spręsti
mūsų didžiuosius tautinius
bei kultūrinius uždavinius.
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Kelionės po Lietuvą...
Labai girtina, kad mūsų
jaunimo organizacijos, ieš
kodamos būdų savo jaunuo
sius narius supažindinti su
tėvyne, rengia keliones po
Lietuvą. Girtina, kad tose
kelionėse sugeba iškelti bū
dinguosius istorinius įvy
kius, tiksliai perduoti mūsų
žmonių papročius, teisingai
atvaizduoti mūsų šalies
gamtą. Ir kiek teko pačiam
stebėti, jei tokios kelionės
gerai paruoštos, jos jaunuo
sius žiūrovus tikrai sudomi
na, juos verčia apie tuos
kelionės įvykius mąstyti,
savo draugų ir tėvų dau
giau paklausinėti.
Ne taip jau gerai išeina,
jei tokios kelionės būna la
bai paskubomis paruoštos.
Jos tada sukelia tiek daug
prieštaraujančių klausimų,
kad vargu ir tokių kelionių
rengėjai galėtų išsisukti ne
suklupę. Ir nesenai tokią
kelionę kuriai galima labai
daug priekaištų padaryti,
teko stebėti Clevelando lie
tuvių salės scenoje. Toje
kelionėje visiškai nebuvo
aišku, kada keliaujama po
Lietuvą: dabar, ten esant
kietai okupacijai, ar nepri
klausomybės laikais, kada
džiaugsmo ir laisvės daina
skambėjo. Ir po tos kelio
nės, pertraukos metu pasi
girdo mažųjų klausimai:
— Mama, tai ir dabar
Lietuvoje yra skautai, o
skiltininkė sakė, kad nėra?
— Ne, vaikeli, tikrai da
bar Lietuvoje skautų nėra.
Jų veikimas uždraustas.
— Tai kodėl scenoje kal
bėjo, kad kelionės metu prie
Jurbarko sutiko stovyklau
jančius skautus ir ten šo
kančius mazurką?
Klausimams ir atsaky

mams nebuvo galo. Ir nebu
vo galo todėl, kad kelionės
rengėjus padarė visą eilę
klaidų, kurios ir sukėlė tuos
klausimus. Pagrindinė klai
da buvo nepabrėžimas, ka
da ta kelionė i Lietuvą vyk
sta. Po to sekė visa eilė ki
tų klaidų, kurios atsirado iš
programą pildančiųjų su
grupavimo, arba kitaip sa
kant iš turimų meninių jė
gų panaudojimo, visiškai
nežiūrint ar jos čia, ar ki
tur tinka.
Mano supratimu jaunimo
o r g anizacijos,
tokias keliones po Lietuvą,
daug daugiau pasitarnautų,
jei tas keliones dažnintų,
bet savo apimtimi siaurin
tų ir gilintų. Sakysim, vie
no parengimo ar sueigos
metu, keliautų tik į Vilnių,
kitą kartą į Kauną, trečią
kartą į Biržus, kevirtą į
Klaipėdą, penktą Nemunu
ar kuria kita gražia Lietu
vos upe. Ir tokioms kelio
nėms rengdamiesi susirink
tų tų vietų būdingąsias is
torines ir kitokias žymes,
jas žiūrovams galimai pa
trauklesne forma perduotų.
Tada susidarytų tikrai tvir
ti kelionės įspūdžiai ne vien
jaunimui, bet drauge ir se
nimui.
Tokius pageidavimus jau
tikrai galima statyti, kada
tokias keliones rengia ne
pirmaklasiai mokinukai, bet
jau studentai, aukštųjų mo
kyklų auklėtiniai, didžiau^
sias autoritetas mūsų ma
žiesiems. Jie jau turi išsi
vaduoti iš labai pigaus pa
viršutiniškumo. Jiems dera
patiems geriau pažinti sa
vąją tėvynę, kad juos pa
sektų jaunieji ir taip pat ją
pamiltų.

Lietuvos Valst. Teatro aktorius Alfas Brinką, kaip
scenoje, sutiko jauną, dailią merginą ...
Nuotr. B. Beržinio.

1959 m. kovo 30 d.

LAIŠKAI

PAKLYDIMAS TARP 23
ŽODŽIŲ
Mano teigimas (Dirva nr.
15) — „Jei pritariame, kad
tautiečio pasisakymas gali
būti atstumtas be išklausy
mo, mes turime pritarti., .ir
DAILIOJO SKAITYMO
tam, kai svetimieji mūsų
VARŽYBOS
pasisakymus irgi atstumia
Dailiojo skaitymo varžy be išklausymo” — (23 žo
bos Los Angeles bendruo džiai), vargu galėjo būti
menės apylinkės valdyba su taip suprastas, kaip p. D. D.
organizavo ir sėkmingai aiškina: „Jeigu p. K. Sau
pravedė kovo mėn. 15 d. šv.
Pasaulyje garsios Chicagos skerdyklos, daugelio imi Kazimiero parapijos patal dargas būtų teisus sakyda
grantų dar vadinamos „universitetais”, pamažėli griau pose. Į Bendruomenės kvie mas, jog kiti mūsų pasisa
namos. Gal šiuose „išakijusiuose” pastatuose dirbo ir lie timą skirti 2.5 dol. auką kymus neišklausytus atstu
mia todėl, kad ir mes neiš
tuvis RUTKUS, įėjęs į Amerikos literatūrą ...
premijų fondui atsiliepė eilė klausome savo tautiečių pa
Nuotr. B. Beržinio. prganizacijų pirmininkų,ku
sisakymų, tai gal jis būtų
rie šiam tikslui skyrė savo atradęs lengvą būdą sumo
asmenines aukas: V. Kaz- bilizuoti pasauliui Lietuvos
lauskas — ALRK Fed. sk., bylai ginti. (Dirva nr. 18)..
K. Liaudanskas (5 dol.) —
Antra, p. D. D. sąmonin
LVS Ramovė, Ig. Medžiukas gai ar nesąmoningai pakly
— Ateitininkai Sendraugiai, dęs tarp mano 23 žodžių,
Pasikalbėjimas apie Tėvynės
dr. G. Valančius — LRKSA visgi nebus ten atradęs
42 kp., dr. P. Pamataitis — (mudviejų abiejų garbei)
Mylėtojų Draugiją
LRS Amerikos Krašto Val „naujo būdo Lietuvai gelbė
dyba, J. Ąžuolaitis LFB; po
K. Lukšis ir P. Žilinskas, 2.5 dol. skyrė Katalikių Mo ti”, ir aš juos rašydamas
Programos vedėjas A.
Latvėnas kovo 14 d. prave susirinko P. ir O. Račkų na terų ir Birutiečių D-jų sk. taip aukštai neskraidžiau.
Būdamas skaitytojas tu
dė pasikalbėjimą per p. B. muose. Ona Račkienė, vėliau Lietuvių Dienų vyr. redak
Gedimino vadovaujamą lie buvusi aktinga valdybos na torius B. Brazdžionis, leidė riu viltį ir kartu norą, kad
tuvių radijo programą su rė per ištisą eilę metų, bu jas A. Skirius ir tautosaki mūsų Dirva vieną dieną iš
Tėvynės Mylėtojų aštuntos vo išrinkta pirmąja T. M. D. ninkas J. Puikūnas pasky plauktų virš smulkių ir
kuopos pirmininke Hypatia kuopos pirmininke, šiandie rė po dvi knygas, kolegijos stambių partinių ginčų ir
Yčaite-Petkiene.
ną Tėvynės Mylėtojų kuo dėstytoja E. Tumienė—vie būtų visų laikraš
— Visiems Los Angeles poje gražiai bendradarbiau ną, parapijos klebonas kun. čiu, kurio visi kantriai
lietuviams žinoma, kad čia ja s’enbji ir jaunoji karta. J. Kučingis skyrė didžiau laukiame ir ilgimės.
žinoma, tokiu laikraščiu
gana gyvai veikia Tėvynės Turime narių, kurie jau ke- sią — 10 dol. auką.
taps
tas, kurio puslapiai bus
Mylėtojų Draugijos kuopa. liasdešimts metų nėra ma
Varžybų teisėjų komisiją
Kada Draugija yra įsikūru tę Letuvos; turime ir tokių, sudarė: prof. M. Biržiška, atviri visų tautiečių kūry
bai, skundams, pasisaky
si?
kurie čia nesenai yra atvy E. Tumienė ir G. Velička. mams ir pasiteisinimams.
— Tėvynės Mylėtojų kę kaip tremtiniai, šiuome Varžėsi 31 mokinys.
Buvusių politinių partijų
Drąogij? b”vn įsteigta Pen- tinės, 1959 m. TMR 8-tos
Lietuvoje
tęsimas čia yra
sylvanijoje, 1896 metais, Los Angeles kuopos valdy
Trylikamečių grupėje I lygu nesenai mirusio meni
taigi ji gyvuoja jau virš 60 ba: pirm. H. Y. Petkienė, vietą laimėjo R. Domkus,
ninko brangių paveikslų iš
metų.
vicepirm. prof. M. Biržiška, II — A. Valentinaitė; 12- pardavimui varžytinėse. Ne
— Kokios buvo priežas sekr. O. Račkienė, ižd. J. mečių: I — Al. Razutis, II
tys, kurios vertė Draugiją
Petkus, iždo globėjai: A. — G. Gustaitė; 11-mečių: L žiūrint kiek daug ir brangių
įsikurti ir kokie buvo jos Biekša ir A. Bimbiris. Kuo — L. Stančikaitė, II — V. paveikslų yra likę, jie bus
tikslai?
pa remia Draugijos leidžia Vilimas; 10-mečių: I — D. išparduoti ir varžytinės bus
— Lietuvių imigrantų mas knygas, daro parengi Razutė, II — B. Kazlauskai uždarytos.
Būdami naujame gyveni
tarpe tada buvo sunkiai mus ir minėjimus, platina tė, III — K. Domkus; 9-8me
mes turime pareigą kur
gaunamas spausdintas žo literatūrą apie Lietuvą. Sa mečių: I — J. Butkus, II —
dis. Pačioje Lietuvoje tada vo laiku kuopa yra bibliote B. Pakalniškytė; 7-mečių: ti patys, tėvų sukurtą kil
viešpatavo Carinės Rusijos koms ir vietos įstaigoms pa I — V. Sakalauskas, II — nų palikimą ir įdėjas pasi
spaudos draudimas. Buvo siuntus buv. amerikiečių ir G. Sakalauskas; 6-mečių. I laikyti savo širdyse, ir var
gyvas reikalas leisti lietu britų diplomatų O. Norem’o — V. Ąžuolaitis, II — D. žytines pilnas triukšmo, gin
viškas knygas. Taigi Drau ir E. J. Harrison’o knygas: Kojelytė: 4-5-mečių grupėje čų ir savanaudiškumo, už
gijos tikslas pirmoje eilėje Tinieless Lithuania ir Li- visi trys varžovai laimėjo daryti.
Kuria linkme nuo čia?
ir buvo lietuviškų knygų thuania’s Fight for Free- pirmąsias vietas: A. Butku
Tuštuma
prieš mus be
leidimas ir, pasak jos kon dom. Pokariniu metu kuopa tė, V. Dudor ir V. Narbutas.
atsakymo.
stitucijos, „plati apšvietą ir siuntinėjo tremtiniams Vo
Visi laimėtojai buvo ap
O ne. Greičiau bijojimas
lietuvišką literatūrą, taip kietijoje visokeriopą pagal dovanoti knygomis. Be to iš
išgirsti
ką naują.
pat gaivinti tėvynainių tar bą, ypač maisto siuntinius. visų varžybų dalyvių buvo
Jei
bent
vienas laikraštis
pe Tėvynės meilę . .. dalin
— Kokie kuopos sumany išskirti du patys geriausi:
laidoje
skirtų
nors vieną
ti savo nariams knygas ir mai ateičiai?
L. Stančikaitei skirta I-ji puslapi šiam reikalui, mes
pagal sąlygas duoti leidinius
— Rėmimas Draugijos premija — kun. J. Kučin
viešoms įstaigoms, knygy leidinių, o ypač naujausios gio 10 dol. ir II — Al. Ra- būtume tiesiog nustebinti,
nams ir t.t.”
knygos: Lietuvos žemių Ap zučiui, poeto B. Brazdžionio kiek naujų kūrybingų min
— Kaip tie tikslai Tėvy rašymas, kuri netrukus iš paaukoti, jo paties redaguo čių ir idėjų esama mūsų tar
pe.
nės Mylėtojų Draugijai se eis iš spaudos.
ti Maironio „Pavasario bal
Sujungtomis jėgomis mes
kėsi įgyvendinti?
— Koks yra Tėvynės My sai”.
rastume
atsakymą. Tai bū
— Ji ypatingai pasižymė lėtojų kuopos nusistatymas
Visi kiti varžybų dalyviai tų mūsų visų kūrinys — gal
jo tuo metu, kai Lietuvoje Lietuvių Tautinių Namų buvo apdovanoti rašymo
dvasinė atominė bomba, gal
buvo spaudos draudimas. reikalu Los Angelėse?
priemonėm.
dar tik kelias i ją. Mažu
Draugija spau s d i n d a v o
— Nesame dar formalių
Bendr. inf. mažiausia tai būtų pradžia.
knygas ir jas siųsdavo i Til nutarimų padarę, bet esame
žę. Iš ten knygnešiai slaptai savo tarpe tą klausimą dis
Tikrumoje p. D. D. nie
per sieną gabendavo jas kutavę. Nusistatymas yra * B. Raila dėkoja už sveiki kai iš mūsų neturėtų ieško
Lietuvon spaudos išsiilgu- palankus. Turint čia savo nimus ir linkėjimus jo 50-jo ti laimėjimo savųjų pralai
siems lietuviams.
namus, lietuvių kultūrinis gimtadienio proga: Valdui mėjime, žinojimo nežinoji
Prie didesnių laimėjimų gyvenimas galėtų labai su Adamkavičiui ir santarie- me vienybės susiskaldyme
čiams, prof. K. ir M. Almi
tenka priskirti tokius leidi stiprėti.
ar kūrybos varžytinėse.
nius, kaip kad Dr. Vinco
— Kokie Tamstos pagei nams, V. Alseikai, J. ir M.
K. Saudargas, Detroit
Kudirkos Raštus šešiuose davimai būtų, kaip Tėvynės Bačiūnams (su brangia do
♦
tomuose.
Mylėtojų kuopos pirminin vana), komp. J. Bertuliui,
konsului
Dr.
J.
J.
Bielskiui,
Paskutiniu metu Draugi kei, lietuvių visuomenei?
GERAS STRAIPSNIS
ja išleido stambų mokslo
— Suprasti, kad lietuviš prof. M. Biržiškai, J. ChmieB. Vyliaudo straipsnis
veikalą — Dr. Vandos Sruo kos literatūroj leidimas liauskui, J. ir M. Gimbu
tams,
Alg.
Gustaičiui
ir
Los
„N
e i žvengiama reforma”,
gienės Lietuvos Istorija. šiais laikais yra taip pat rei
Angeles
Dailiųjų
Menų
Klu

atspaustas
kovo 19 d. tikrai
Draugijos istorijoje savo kalingas, kaip ir anuomet.
bo
nariams,
K.
ir
O.
Kar

vertas
dėmesio.
Tai vienin
veikla ypatingai pasižymė Yra nedaug organizacijų,
telė
išeitis
visuomenei
išsi
piams
(su
ypatinga
simboli

jo tuometinis jos pirminin kurių pagrindinis tikslas
ne
tautine
dovana),
A.
Latvaduoti
iš
veiksnių
letargikas, Bronius K. Balutis.
yra leisti lietuviškas kny
Draugija savo laiku yra gas. Taigi manome, kad Tė vėnui ir panevėžiečiams, K. nio miego.
S. Mikniūnas, Chicago
žymiai prisidėjusi prie lie vynės Mylėtojų Draugija ir N. Lukšiams, Dr. P. Pa
*
mataičiui
ir
ALRS
Centro
tuvybės išlaikymo ne tik vra verta lietuvių pagarbos
Dirvos
skaitytojas
A.
Komitetui,
Peterių
šeimai,
spaudos leidiniais, bet ir ir yra užsitarnavusi iš vi
Mantautas, iš Brockton, ra
pulk.
B.
ir
O.
Pulkaunikams,
kult ūriniais parengimais, suomenės pusės paramos ir
V. ir N. Sakalauskams, pik. šo : „Dirva man patinka, tik
ypač minėiimais garbingų pritarimo.
Ig. šešplaukiui, redakto susimildami venkite disku
Lietuvos sūnų, kaip kad Dr.
riams
J. ir V. Tysliavoms, sijų religijos klausimais,
Basanavičiaus, Dr. V. Ku
J.
V.
Valickui
(su brangia ypač tokių, kurios užgauna
dirkos ir kt.
BENDRUOMENĖS METI dovana grynu auksu), H. ir tikinčiųjų jausmus’’.
— Manau, kad būtu įdo
S. Waitekams ir kitiems
NIS SUSIRINKIMAS
Dirvos skaitytojas V. Aumu išgirsti kain senai Los
draugams
bei pažįstamiems, gustaitis, iš Chicagos, rašo:
ALB Los Angeles apylin
Angelėse veikia Tėvynės kės metinis narių susirinki kuriems buvo padėkota tie
„Laikraštis dabar puikus ir
Mylėtojų kuopa ir kokia yra mas kviečiamas balandžio sioginiu būdu.
straipsniai įdomūs. Tiktas
buvusi veikla?
mėn. 12 d. (sekmadienį),
gal jau perdaug dedama Są
jungos pirmininko ir pačios
— Kuopa įsteigta Los 12 vai., šv. Kazimiero para
Dirvą pasiūlyk savo
Dirvos
įvairūs paveikslai.
Angelėse.,1944 metų pava pijos salėje. Darbotvarkėje
kaimynui susipažinti
numatyta
metinės
veiklos
Tokie,
nuolatos
pasikartoją
sarį, t. y. prieš penkiolika
ir
paragink
a
p
y
s
kaltiniai
pranešimai,
paveikslai,
su
laiku
pradeda
metų. Būrys veikėjų, tarp
užsiprenumeruoti
nusibosti”.
kurių buvo Dr. J. Bielskis, diskusijos veiklos klausi-
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PARYŽIUJE PAMINĖJO POETĄ MILAŠIŲ
(Atkelta iš 1 psl.)
pildė žymūs ir garsūs Pary
žiaus artistai: Maurice Jacquemont, Alain Cuny; Mme
Eve Francis ir artistė B.
Strankauskaitė dėklam a v o
Milašiaus poemas. Po to lie
tuvių studentų grupė pašo
ko lietuvių tautinių šokių,
kurie susilaukė didelio pa
sisekimo (ši grupė su tau
tiniais šokiais balandžio 26

SAPALIAUS
VAINIKAS
Senosios Lietuvos legendų ir
padavimų rinkinys ką tik išėjo
iš spaudos, čia surinkta Pau
liaus Jurkaus, Vinco Krėvės, Ne
lės Mazalaitės, Juozo Pronskaus,
Jono Remeikos, Šatrijos Raga
nos, Antano Vaičiulaičio, Vaiž
ganto ir Antano Vienuolio kūri
niais. Kieti viršeliai, iliustravo
dail. Ada Korsakaitė. Kaina
$2.00. Gaunama pas visus spau
dos platintojus ir leidykloje:

GABIJA
Sftraight Path Wyandach, N. Y.

d. pasirodys Sorbonoje, tau pirmaisiais Milašiaus pasetinių šokit] festivalyje). Te • kėjais”.
atre buvo grynai prancūziš
Literatūros, meno ir teat
ka publika, apie 250 žmo ro savaitraštis ”Arts” davė
nių (teatras teturi 260 vie ilgą Daniel Bemet straipsnį
tų). Lietuvių bei egzilų te 'Prieš 20 m. mirė Milašius”.
buvo tik keletas. Publiką
L i t eratūriniame savait
sudarė rašytojai, poetai, ar raštyje ”Les Nouvelles Littistai, Milašiaus gerbėjai.
teraires” tilpo Francis de
Prancūzijos radijas Mila Miomandre straipsnis, taip
šių minėjo dviem atvejais: pat ilgesnį straipsnį apie
kovo 18 d. per France III poetą paskelbė žurnalas
stotį kalbėjo garsus rašyto ”Les Lettres Nouvelles”.
jas ir kritikas St. Fumet,
Poeto mirties sukaktį taip
minėjimo komiteto narys. pat paminėjo: dienraštis
Jo kalbą tęsėsi 50 minučių. ”La Croix”, savaitraštis
Kovo 29 d. tos pačios sto "Ici Paris”, dienraštis ”Paties programoje ”Soiree de risien Libėrė” ir kt.
Paris” .Tean Rousselot su ar
Iš kitų didesnio masto
tistais deklamavo Milašiaus
darbų
paminėtini: Tulūzos
poemas. Programą trans
univ.
prof.
Andrė Lebois
liavo Lausanne ir Belgijos
studija
"Milašiaus
poemos”,
radijai.
paskelbta minimo universi
Sukakties proga apie Mi teto literatūros fakulteto
lašių plačiai rašyta ir spau leidinyje, ir pats svarbiau
doje. čia paminima dalis sias leidinys — Milašiaus
laikraščių ir straipsnių:
veikalų leidėjo Andrė SiL
”Le Courier” 1959. II. 26 vaire išleistas straipsnių ir
talpino straipsnį ”Prieš 20 atsiminimų rinkinys ”0. V.
metų mirė didelis poetas O. de L. Milosz”. Tai gražiau
V. de L. Milisz”; autorius sia knyga propagandai apie
Armand Godoy.
Lietuvą, nes ryšium su Mi
”Le Monde” dienraštyje lašium ten nuolat minima
1959. III. 4 Caen universi Lietuva, šioje knygoje yra
teto literatūros profesorius įdėti S. A. Bačkio ir Dr. A.
Jaunes - Henry Bornecąue Šlepetytės straipsniai apie
paskelbė straipsnį "Mesia- Milašių.
niškasis rašytojas O. V. de
Milašiaus mirties sukak
L. Milosz ir jo mirties su ties minėjimų serija tęsia
kaktis”®
ma.
Šia proga pažymėtina,
”Le Figaro Literaire”
kad
O. V. Milašiaus sukak
keliais atvejais įdėjo žinių
tis
Dr.
Ragnar Oeler rūpes
apie poeto Goncourt Aka
demijos nario, šiemet laimė čiu paminėta ir Suomijos
jusio Paryžiaus miesto lite d i e n r aščiuose "Helsingin
ratūros premiją, Gerard Sanomat” bei "KarpalaiBauer ilgą straipsnį ”Su nen”0

1923 m. lapkričio 12 d. Kaune įvyko Lietuvos diplomatų konferencija, kurioj da
lyvavo O. V. Milašius (sėdis pirmas iš dešinės), Balutis, Klimas, Naruševičius, Savic
kis, Baltrušaitis, Sidzikauskas, Aukštuolis, Jonynas ir kt.

Demokratai siekia pakeisti 1960 m. JAV
gyventoju surašymo nuostatus
Demokratų tautinių gru
pių atstovų suvažiavime,
neseniai įvykusiame Washingtone, D. C., pakviesti
lietuvius atstovavo New
Yorko lietuvių demokratų
komiteto pirmininkas arch.
Antanas Varnas, Ieva Rockefeller-Paulekiūtė ir adv.
Thomas Gray-Grajauskas iš
Baltimore, Md. šiam suva
žiavimui pirmininkavo Michfgano valstybės guberna
torius G. Mennen Williams,
kuris yra Nationalities Division of the Democratic
National Committee pirmi
ninkas.

tingai išryškėja sprendžiant
Taip pat suvažiavime bu
pasaulines problemas, o kar vo iškelta mintis kiek galint
tu ir stiprinant amerikiečių greičiau sudaryti pataria
nūs įstatymą. Kongresma mąsias grupes ypatingai
nas J. Brademas pareiškė: svarbiems reikalams — imi
''Svetimomis kalbomis šne gracijai, švietimui, sociali
nei apdraudai ir kt. — sprę
kančių šeimose turėtų būti sti. Be to, nutarta šiais me
patriotinė pareiga išmokyti tais Citizenship Awards
vaikus ir antrąją kalbą (t. Dinner suruošti Philadelphiy. tėvų gimtąją), nes šių joje, Pa., kur bus pagerbti
dienų pasaulyje toki suge pasižymėję tautinių grupių
bėjimai mums reikalingi”.
atstovai, (js)

Suvažiavimas svarstė ei
lę klausimų ir priėmė svar
bių nutarimų. Mums, kaip
lietuviams, įdomus tautinių
grupių vyr. k-to egzekutyvinio direktoriaus Mich
Cieplinski pasiūlymas imtis
žygių pakeisti 1960 m. vi
suotinio gyventojų surašy
mo (US Census) nuostatus
ta prasme, kad surašymo
duomenys suteiktų informa
ciją apie gyventoji] susigrupavimą, atsižvelgiant į jų
gimtąją kalbą, kaip tiks
liausią tautybės požymį,
vienkart pabrėžiant ir sve
timų kalbų svarbumą. Iki
šiol JAV gyventojų suraši
nėjimuose tautybė buvo nu
statoma pae-al gimimo kraš
tą. šis pasiūlymas buvo pri
imtas ir nutarta prašyti ati
tinkamas įstaigas jį įgyven
dinti.

Lietuvos Pasiuntinybės Paryžiuje personalas 1931 metais su O. V. Milašiumi. Iš
kairės (pirmoj eilėj): p-lė T. J. Desfaux, S. Veitaitė, O. V. Milašius, min. P. Klimas,
K. Dobkevičius, M. Blažonytė, J. Urbšyą. Antroje eilėje: M. Šimavičius, prof. J. Bal
trus.aitis, Br. Blavesčiūnas, pasiuntinybės sargas ir kurjeris.

PRIEŠ 35 METUS
(Prisiminimų žiupsnelis iš pirmojo susitikimo su
neolithuanais)

-------------- PRANAS NARVYDAS, Brooklyn ---------- —
Vieną žiemos vakarą, 1923 m. grįžus iš darbo, Juo
zas Ginkus mane pakvietė ateiti į dr. J. Valuko butą, kur
įvyksiąs kažin kcks susirinkimas ir jame dalyvausią du
studentai, atvykę iš Lietuvos savo organizacijos bendra
bučiui aukų rinkti. Iš laikraščių mes jau žinojome, kad
jauname Kauno universitete esama įsisteigusių keleto
studentų organizacijų, ir man buvo labai įdomu pamatyti
Lietuvos studentus.
Seniau, dar Lietuvoje man gyvenant, mes matyda
vome savo studentus, grįžusius atostogų iš Rusijos uni
versitetų, uniformuotus ir kai kada barzdotus, bet tikrai
man buvo sunku susidaryti nepriklausomos Lietuvos stu
dento paveikslą.
Abu su Juozu Ginkum nuvykę pas dr. J. Valuką,
ten jau radome kun. A. Miluką ir abu studentus — Mar
čiulionį ir Banaitį. Pirmasis — gyvas, judrus, šnekus, o
antrasis — lėtas, ramus, kuklus. Netrukus susirinko ir
daugiau žmonių: kun. A. Milukas, Vienybės redaktorius
J. O. Sirvydas su žmona, Vienybės administratorius A.
Mikalauskas, P. Kyrius, J. Ambraziejus ir kt.
Susipažinus su svečiais, prasidėjo pokalbis apie patį
reikalą. Studentai atsivežė rekomendacinius laiškus iš
buv. Lietuvos atstovo Amerikoje adv. J. Vileišio ir iš
lietuvių visuomenėje išpopuliarėjusio kun. J. Tumo-Vaiž
ganto.

Šuva žiavime dalyvavęs
kongresmanas John Brademas savo kalboje pažymėjo,
kad tautinės grupės ameri
kiečių gyvenime yra labai
svarbus veiksnys, kuris ypa

J. Vileišis, kaip Kauno miesto burmistras, liudijo,
kad šiuodu studentai yra Lietuvos universitete įsisteigu
sios "Neo-Lithuania” korporacijos teisėti atstovai, kad
ši organizacija turi Kaune žemės sklypą, kuriame numa
tomas pastatyti studentų bendrabutis,, ir prašė Amerikos
lietuvius paremti šį sumanymą savo piniginėmis aukomis.
Kun. J. Tumas-Vaižgantas savo laiške rašė, kad jis
yra gerai susipažinęs su šios studentų korporacijos įsta
tais, ideologija, randąs ją esant pagrįstą krikščioniškos
dorovės principais, todėl laikąs šios organizacijos suma
nymus remtinus. Be to, studentai atsivežė busimojo ben
drabučio planą ir brėžinius.
Susipažinę su studentų atsivežtąja medžiaga (minė
tais rekomendaciniais laiškais bei statybos planu), ir iš
klausę jų paaiškinimų, visi susirinkusieji priėjome vie
ningos išvados — studentų sumanymą paremti visomisišgalėmis. Tuoj reikėjo sutverti komitetus, kuris supla
nuotų aukų rinkimą Amerikoje, juo rūpintųsi, čia pat
buvo išrinktas šiam uždaviniui vykdyti komitetas, į kurį
įėjo: Juozas Ginkus — pirmininkas, kun. A. Milukas —
vicepirmininkas, Pr. Narvydas — sekretorius, P. Kyrius
— sekretoriaus padėjėjas, ir A. Mikalauskas — iždinin
kas, K. širvydienė ir kt.
Po posėdžio ponia Valukienė pakvietė visus vaka
rienės. Tai buvo tikra puota. Visiems gerai nusiteikus,
vienas studentų, išsiėmęs iš dėžutės kankles, jų palydi
mas, padainavo Kur bėga Šešupė ... ir Korp! Neo-Lithuania himną — Lietuva brangi . . . Dainos, lydimos kank
lių, (jas kai kurie mūsų pirmą kartą išgirdome), visus
graudžiai nuteikė ir padarė gilaus įspūdžio.
Banaičiai buvo giminės su Milukais. Matyt, kun. A.
Miluko iš anksto buvo visa sutarta. Studentai atvyko pas
jį į Maspethą, kur jie laikinai ir apsigyveno.
Pirmą kartą atsidūrus svetimame krašte, miesto ge
rai nepažįstant ii kalbos nemokant, pradžia studentams

Arch. Antanas Varnas, lietuvių demokratų komiteto
pirmininkas, dalyvavęs demokratų tautinių grupių atsto
vų suvažiavime Washingtone. Iš kairės: arch. A. J.
Varnas, Michigano gubernatorius G. Mennen Williams ir
M. Cieplinski.

buvo nelengva. Juos reikėjo išmokyti, kaip naudotis mies
to susisiekimo priemonėmis, norint kur nuvažiuoti. Beveik
kasdieną jie lankydavusi Vienybėje ir pas Juozą Ginkų,
kur gaudavo reikalingų informacijų.
Komitetas sudarė aukų rinkimo planą, pakvietė į ko
mitetą daugiau lietuvių visuomenės veikėjų, atsispaus
dino laiškams blankus su komiteto narių pavardėmis. Kun.
A. Miluko pastangomis į komitetą sutiko įeiti šie kunigai:
kun. S. Remeika, kun. Matulaitis, kun. Kaulakis. J. O.
Sirvydui pavyko komiteto sudėtin įjungti ir į jo darbą
įtraukti dr. J. Valuką, dr. A. Bacevičių, dr. Dambrauską
ir Dr. E. Klimą. Tuo būdu komitetą sudarė iš viso 22 as
menys. Komiteto nariai buvo Amerikos lietuvių visuome
nei žinomi žmonės, ir jų geras vardas labai didino pasi
sekimą.
Praktiškai vykdant aukų rinkimą, nepaprastai daug
padėjo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sekretorė P.
Jurgeliūtė, kuri buvo taip pat komiteto narys. Jos dėka
buvo gauti žymesniųjų Amerikos lietuvių veikėjų adre
sai. Ji, turėdama daug pažinčių, sumezgė reikalingus ry
šius, teikė rekomendacijų, kur įų reikėjo.
Pirmosios prakalbos aukų rinkimo reikalu įvyko An
gelų Karalienės parapijos salėje (Brooklyne, Roebling
gatvėje). Susirinko apie 10n žmonių, daugiausia moterų.
Įžanginį žod£ tarė ir susirinkusiuosius su svečiais supa
žindino Vienybės redaktorius J. O. Sirvydas. Pagrindinę
kalbą pasakė studentas K. Marčiulionis. Tačiau didžiau
sią įspūdį padarė ne kalbos, bet studento V. Banaičio dai
nuojamos ir kanklių palydimos dainos. Moterys braukė
ašaras nuo skruosto, nes gimtojo krašto ilgesys vėrė šir
dį. čia nedaug tesurinkta aukų. Tačiau darbo pradžia
buvo gana gera, nes sudarė progų Lietuvos studentams
susipažinti su savo tautiečiais, gyvenančiais šioje šalyje.

(Bus daugiau)
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DĖL PASTERNAKIŠKO TRIUKŠMO
Kai nesenai paskaičiau,
kad mūsų politikų
New
Yorke (Dirva, Nr. 16) bu
vo išreikšta beveik bendra
nuomonė, jog „teigiamai
Lietuvos kelią į laisvę pa
lietė Nobelio premijos pa
skyrimas Pasternakui”, tai
man kažkodėl prisiminė sa
votiškas nuotykis Lietuvo
je vokiečių okupacijos me
tu.
Vienas iš mano gerai pa
žįstamų rašytojų tada para
šė straipsnių rinkinį apie
pirmąjį bolševikmetį Lietu
voje (1940-41 m.). Autorius
prieš tai buvo žinomas, kaip
patriotas ir beveik atkaklus
nacionalistas, tačiau bolše
vikams atėjus, staiga labai
paraudo, buvo ''išrinktas” į
liaudies seimą ir vėliau net
i jo prezidiumą. Vadinasi,
įsigijo naujų viešpačių pa
sitikėjimą, ir jam pasidarė
prieinami intymūs okupan
tų užkulisiai bei paslaptys.
Bolševikus iš Lietuvos iš
vijus, iš tikrųjų jis turėjo
daug ko papasakoti ir visa
tai surašė gana sklandžiai,
įdomiai, gyvai. Kaip šian
dien pasakytume, jis iš pe
ties demaskavo bolševizmą,
jo metodus ir siekimus.
Šiaulių laikraštyje "Tė
viškėje” tada parašiau apie
tą rinkinį recenziją, sveikin
damas autoriaus drąsą,
džiaugdamasis jo įnašu mū
sų antikomunistinei rezis
tencijai, bet kažkokio bieso
pakurstytas gale ėmiau ir
pridėjau mintį: — labai ge
rai, kad autorius mums pa
rodė, koks pabaisa yra ru
siškasis bolševizmas ir kad
jis dabar juo nusivylė ir
mus gražiai pamoko, kaip
reikėtų šį gyvūną suprasti.
Bet mes ne vienas apie tai
jau daug, daug anksčiau ži
nojome ir kartais net rašy
davome ...
Neneigsiu, kad toje pa
staboje būta kiek pašaipos.
Vėliau man buvo perduo
ti autoriaus ir jo draugų iš
metinėjimai, kad taip pasi
sakydamas aš buvęs per
žiaurus, per mandras ir net
neteisingas.. 0

☆
Štai švedų Akademija
praėjusių metų literatūrinę
Novelio premiją paskyrė so
vietų rašytojui Borisui Pas
ternakui už romaną ”Dr.
živago” ir visą jo kūrybą,
susidedančią iš eilėraščių ir
vertimų. Nebeminėsime vi
siems žinomo triukšmo, tuo
jau kilusio po šios žymiau
sios tarptautinės premijos
paskyrimo, pačiam Paster
nakui pradžioje labai apsi
džiaugus, o netraukus po so
vietų spaudos biauriausio
iškoliojimo ir Kremliaus
viešpačių pagrasinimo jį iš
tremti, o gal ir sunaikinti,
nuo premijos priėmimo at
sisakius ir patį Chruščiovą
maldavus leisti jam pasiliki Rusijoje.;
"Dr. živago” romanas ta
po pasaulinė sensacija, iš
verstas į daugelį kalbų ir
visur skaitomas. Kad dabar
romaną paskaitė ir tie, ku
rie apie komunizmą niekad
nieko tikro nežinojo ir ži
noti nenorėjo, be abejo tai
galėtume laikyti visai nau
dingu įnašu kiek supažin
dinti su leninizmu milijonus
pasaulio aklųjų.

Truputį mari atrodė keis
čiau, kad ir laisvoji lietuvių
spauda skyrė labai daug dė
mesio šiai, norėčiau many
ti, trumpalaikei sensacijai
ir džiaugėsi, lyg tartum pir
mą kartą sužinojusi, kad
pagal Pasternaką komuniz
mas yra žiauri diktatūra,
teroras, materializmas, žmo
gaus išniekinimas ir kad
vieton jo reikėtų siekti di
desnio dvasingumo, idealiz
mo ir, tariant "Darbo” žur
nalo šūkiu — "naujojo hu
manizmo”. .

BRONYS RAILA

Man sunku patikėti, kad
tų dalykų iš komunizmo
replių išbėgę lietuviai dar
būtų nežinoję, dažnas gal
net geriau už patį Paster
naką. O ir iš viso klausimas
dar būtų ne toks aiškus:
kodėl žymiausia literatūri
nė premija buvo paskirta
"živago" autoriui? Už ką?
Ar už Pasternako išskir
tiną literatūrinį talentą, jo
veikalo aukštą meniškumą?
Ar už gabiausią ir tiks
liausią komunistinės siste
mos numaskavimą ir sovie
tinio žmogaus tragedijos at
vaizdavimą?
Ar už autoriaus nepa
prastą asmenišką drąsą ir
heroizmą ?
Man atrodo, kad į visus
šiuos tris klausimus labai
sunku būtų atsakyti aiškiai
teigiamai. Lengviau ir dau
giau pagrindo būtų atsaky
ti tik neigiamai.

☆
Pasternakas prieš tris de
šimtmečius rašė visai gerus
estetinės — simbolist i n ė s
krypties eilėraščius. Bet
"Dr. živago” yra tik pusė
tinai geras romanas. Lite
ratūriniu požiūriu jis turi
gana daug stambių trūku
mų, vietomis ištęstas, me
džiaga blogai organizuota,
paskutinė dalis prisiūta itin
baltais siūlais. Vakaruose
kasmet pasirodo žymiai meniškesnių veikalų.
Gal jau daugiau nobelistai atkreipė į jį dėmesio,
kaip į pastangą atskleisti
komunistinės sistemos tam
siąsias puses ir sovietinio
žmogaus likimą joje.
Tačiau negi Pasternakas
šioje srityje būtų įžymiau
sias? Mano skiltis per trum
pa kitiems autoriams ir jų
veikalams pateikti, bet už
tektų, jei atsitiktinai sumi
nėčiau, kad ir tokius, kaip
Igorio Guzenkos "Titano
griuvimą”, A. Koestlerio
"Tamsą vidudienį” ar "Il
gėjimosi amžių", arba paga
liau George Orwellį su
"1984 metais" ir "Gyvulių
Farma”. šie veikalai irgi ne
aukščiausios meninės ver
tės, bet rusiškąjį komuniz
mą ir dar plačiau — tarp
tautinį totalizmą ir vaka
riečių sukvailėjimą pavaiz
duoja žymiai giliau ir taik
liau. Bet šiuos ir daugelį ki-

, tų panašių veikalų švedų
Akademija visada praleis
davo negirdomis ...
Tad greičiausia Pasterna
kui Nobelio premiją sutei
kė už jo drąsą, už sensaciją
su tuo geru pagrindu, kad
va sovietinis autorius rizi
kavo parašyti tokį nepalan
kų režimui veikalą ir chruš
čiovinio "atoleidžio” metu
išdrįso net pasiūlyti iš
spausdinti komunistiniame
žurnale! O ten nepraėjus,
perdavė rankraštį į užsienį,
kur, jis ėmė ristis, kaip
gniūžtė nuo kalno.

☆
Pasternako drąsa čia bū
tų neginčytina, bet apie ko
ki ryškesni heroizmą, deja,
visai netektų kalbėti. Auto
rius greit kapituliavo siste
mos pančiams, maldavo
viešpačius neištremti iš tė
vynės, atsisakė premijos ir
sugniužo, kad tik toliau nu
tęstu savo senatvės dienas.
Teisingiausiai jis save ap
rašė eilėraštyje draugams į
užsienį —
Esu dingęs, kaip žvėris
[užtvaroje'.
Kažkur yra žmonės, laisvė ir
[šviesa.
Gi užpakaly manęs tik perse[kiojimo triukšmas.
Ir nėra kelio išsilaužti.

Dabar, beveik jau savo karste,
Aš tikiu, kad ateis laikas,
Kada gerosios valios dvasia
Nugalės sugedimą ir gėdą ...

Atsižvelgiant į sovietinio
gyvenimo sąlygas, supran
tu jį ir niekada nedrįsčiau
mesti akmens į jo žilą gal
vą.
Tačiau, kaip New Yorko
diskusijose, teigti, kad No
belio premijos paskyrimas
jam .. . "teigiamai palietė
Lietuvos kelią į laisvę”, man
atrodo, prilygtų žiūrėjimui
per teleskopą i labai tolimas
žvaigždes. Tai iliuzija, bran
gūs bičiuliai: Lietuvos lais
vės kelias čia nė per nago
juodymą nepaliestas. Roma
nai nenugalės sovietinio su
gedimo ir jo sistemos žmo
gaus biaurumo. Jau greičiau
jis nugalės laisvę ir vaka
rine šviesą ir subiaurins
nauius milijonus žmonių, —
i ei Vakarai ir toliau liks to
kie išglebę, nesiryždami ir
nenorėdami laisvės idealo
ginti visame pasaulyje, o
tik kiekvienas atskirai tūpčiodami apie savo biznelius.

Jei

siuntinius
Lietuvon,

kainoraščių!
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.

Chicagos jūrų skaučių tunto Juodkrantė skautės su savo vadove sktn. F. Kurgoniene.
intensyviai ruošiasi Skautoramai, kuri įvyks Jaunimo Namuose balandžio 19 d. šį paren
gimą globoja Skautams Remti Draugija, vadovaujama dę. S. Biežio.
A. Gulbinsko nuotrauka.

Svarstymai

Ar tautininkai geresni, ar
blogesni už kitus?
Jaunius žiliui
Kovo 1 d.
Nekartą pastebėjau tau
tininkuos pasididži avimo
polinkį, kylantį iš visos są
jūdžio sąvokos. Tas išdidudas — vienas nepriklauso
mybių laikų paveldėjimo
požymių — yra įsitikini
mas, kad tautininkai, kaž
kodėl, yra vienintelė grupė,
kuri "tautinius” reikalus
stato aukščiau už visa kita.
Manoma ir kartais įmant
riais posakiais viešai tvir
tinama, kad tautininkai sto
vi aukščiau už kitas parti
jas, ar net aukščiau už par
tijas iš viso. Tai, sakoma,
grupė, kuriai ne "partiniai”,
ne "tarptautiniai-svetimi”, o
tik "visos tautos” klausimai
terūpi. Išeinant iš tokios
prielaidos, mūsų dešinieji
pasidaro Vatikano pataikū
nai, o socialistai, ką čia ir
bekalbėt — tikri šėtonai.
Toks širdžiai mielas dalykų
suprastinimas pamokslauja
mas didelėm auditorijom ir
dar partijos viršūnėj aukš
tai stovinčių asmenų lūpo
mis.
žodinė seka — nuo "tau
tininko”, iki "tautiečio”, iki
antpartinio lietuvio — pa
dėjo sukurti visuomenės
vaizduotei patrauklią politi
nę nesąmonę.
Ar Jums nearodo, kad
tautininkams vertėtų veng
ti populiarumo supirkinėji
mo tokia paprastybine ur
mo kaina? Ar ne verčiau
pradėti politiką kultūrinti,
— nuo savęs!
Išsiaiškinkim taip, kad ir
sąjūdžio nariam ir žiūro
vam būtų aišku: esam vie
na iš tebeveikiančių politi
nių partijų, nei a priori ge
resnė, nei blogesnė už visas
kitas. Sąjūdžio praeitis
spalvota: jai priskirtina ir
šaunių nuopelnų ir stambių
paslydimų, apie kuriuos
šiandien, jei ir reikia užsi
minti, tai tik kaip apie "pa
mokas”.
Ach, tie "tautiniai” sie
kiai tautininkų lūpose!
"Ačiū Tau Viešpatie, kad
J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 1254 Addisou Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS
Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas,
greičio dėžės ir kt. ma
šinos. dalių Įdėjimas.
Parduodami amžini
akumuliatoriai.
24 hours towing.
Dienos tel.: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.

V. ŽILIUS ir L.* JAUNIUS

aš nesu toks nusidėjėlis,
kaip anas .. .” čia, žinoma,
nieku dėti būriai pasekėjų,
kurių sielojimasis "bendrai
siais reikalais, o ne savo
kromu” yra politinių teori
jų niuansais mažai besido
minčiųjų nuoširdumo išraiš
ka. Tačiau, atsakomybė už
tokį neatsakingumą propor
cingai didėja kopiant į są
jūdžio viršūnes.
žilius Jauniui,
kovo 3 dieną.

... Politine savo pastaro
jo laiško dalimi beveik nu
sipelnai būti priimtas į An
glijos "supykusių jaunuo
lių" sąjūdį. O kadangi rūs
tybė kartais vadinama net
šventa, ir kadangi jaučiu,
jog savo rūstybę, turbūt,
laikai kaip tik, jei ir ne vi
sai šventa, tai bent teisia
ir todėl palaiminta, tai — iš
respekto jai —skubu atsi
liepti greit, rezervuodamas
kai ką, galbūt, kitam kar
tui.
Kolektyvas yra įžūlus pa
daras. Jis atvirai ir net pa
sididžiuodamas daro daug
tokių dalykų, kurių paski
ras asmuo nedrįsta, gėdisi.
Taigi ir girti save — paski
ras asmuo paprastai gėdi
si, o kolektyvas giriasi "su
siriesdamas” ir net didžiuo
jasi, jeigu katram pavyks
ta šauniau už kitus pasigir
ti. Taip daro valstybės, tau
tos, religijos ir visos kitos
dideles ir net mažos organi
zacijos, politinės ir nepoliti
nės. Tuo aš noriu priminti,
kad ne vieni tautininkai ta
dorybe pasižymi, — sakau
dorybe, nes kolektyvui pa
sigyrimo niekas nelaiko
nuodėme ... Kaip kitų, taip
ir mūsų visos politinės sro
vės ar partijos kiekviena
save laiko geriausia. Ir kaip
gi kitaip? Jei katra many
tų nesanti geriausia, tai likviduotųsi ir sugužėtų į kitą,
kuri atrodytų geriausia!
Na, o jaunimo, mūsų stu
dentijos organizacijos ar ne
taip pat elgiasi? Argi atei
tininkai nemano, kad jie
vieninteliai geri? Ir ar ne
taip pat apie save mano
skautai, neolituanai, santariečiai?
Organizacijos, ypač pa
saulėžiūrinės ar politinės,
tik todėl ir atsiranda, kad
jas kuriantieji ar vėliau į
jas stojantieji mano, jog ki
tos tos rūšies organizacijos
jiems nepakankamai geros
ir ši yra geriausia.
O dabar imkim kitą me
dalio pusę. Tas, ką savo laiš
ko pabaigoj siūlai tautinin
kams padaryti, yra ne kas
kita, kaip tik projektas, kad
tautininkai pasidarytų ge
resni. negu dabar yra, o tai

reiškia — kad pasidarytų iš
tikrųjų patys geriausi. Nes
dabar, jeigu jau sutiktu
mėm su tuo ką tvirtini, jog
tautininkai labai giriasi esą
geriausi, tai jie iš tikrųjų
yra tik toki patys, kaip ir
kiti, kadangi, — jei to dar
nepastebėjai, tai gerai apsi-..
dairyk. — visi tą patį tvir
tina, visi "geriausi”! Kas
pasiryš ir įstengs pasidary
ti kitoks ir kuo nors geres
nis, tas tikrai bus geriau
sias.
Receptas, kurį siūlai, yra
įdomus, vertas dėmesio ir
vertas iniciatyvos. Noriu
tik prisegti vieną nekuklų
klausimėlį'. Ar būtinai nori,
kad tą padarytų kažkas ki
tas, tai yra, tie, kurie "vir
šūnėj aukštai stovi”? Mat,
pats "viršūnėj stovinčiųjų ’
stovėjimas daugiausia nuo
to ir priklauso, ar ir ką jie
daro. Jeigu tik stovi, tai
kartais kiti imasi iniciaty
vos ir galų gale net ir . . .
"viršūnėj atsistoja”. Geri
sumanymai gerai auga, jei
gu juos remia tie, kas juos
pagimdė, ir kas juos myli,
kaip savo kūdikius. Jeigu
jie pametami prie "ponų
slenksčio”, tai gali susilauk
ti tik pamestinukų likimo...
Žinant partijos istoriją
n e p riklausomybės metais,
kada panašūs daigai būdavo
skiepijami, ir šiandieninėj
spaudoj vėl sutinkant neuž
mirštamuosius anų dienų
ideologus, yra pagrindo ma
nyti, kad tokia pažiūra į sa
ve nėra "nekalta”, o yra są
moninga pastanga tęsti tra
diciją, tebekartojant tą, kas
tada buvo atmintinai iš
mokta, ir tebeieškant pase
kėjų tarp tų, kuriem tokie
šūkiai yra "prie dūšios.”
Vaistai — seniai išrasti:
apsišvietimas pašauktiems,
operacija išrinktiems. Poli
tika besidomintiems pravar
tu pasiskaityti pavyzdinių
demokratijų politinės filo
sofijos ir praktikos istori
ja, o vadovaujantiems —
nuolat perkratinėti savo są
žinę, ir bent kuklumo var
dan, vengti tos pretenzijos
į šventuosius.
Man vis atrodo, kad tau
tininkams nevertėtų tiek
daug kalbėti apie "tautą.”
Sąjūdis būtų pravartesnis,
jei, savo programa, padėtų
išspręsti Lietuvių Bendruo
menės užduotį išeivijoj; pa
siūlytų kandidatų, tos insti
tucijos vadovybei; susirū
pintų darbininkų ir minty
tojų stoka Dirvoj; prisidė
tų prie sudarymo sąlygų de
mokratiniam procesui mūsų
politinėj praktikoj; jei poli
tinės diferenciacijos studi
jomis sukurtų įžvalgios po
litinės tradicijos pradžią
ateičiai; ir jei "sirgtų” dau
geliu kitų mažesnių reika
lų ...
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Fantastiškiausi uždaviniai

Vėl laimingas sutapimas
Praėjau pro išvietę, praslinkau pro virtuvę. Į viršų
vedė laiptai. Tačiau viršujė
galėjau patekti į spąstus:
grįžtantį areštuotų. Galė
čiau jį nušauti, bet tokioje
judrioje gatvėje vistiek toli
nenubėgčiau.
Greit, greit! — plakė šir
dis. Bet žinojau, kad bėgti
turiu galvos pagalba, ne
vien kojomis.
„Tiekėjų įėjimas” — pa
mačiau užrašą virš šaluti
nių durų. Kad tik jos ne
būtų užrakintos! Vienintelė
viltis! Mažutis, paskutinis
šansas. Uždėjau ranką ant
rankenos...
Aplinkui buvo tylu. FBI
valdininkas manęs laukė
prie registracijos stalo. Abi
moterys kalbėjosi apie Ar
dėnų ofenzyvą. Girdėjau jų
balsus, bet nesupratau nė
žodžio. Pro šalį ėjo virėjas.
Aš pasitraukiau į šoną, jis
pridėjo du pirštus prie bal
tos kepurės.
Durys pasidavė! Vėl lai
mingas sutapimas. Dabar
suvaldyti nervus. Lėtai, lė
tai vėriau duris — kad ne
sugirgždėtų. Bet jos buvo
šviežiai pateptos.
Atsidūriau kieme. Jis bu
vo nedidelis, kvadratinis, su
įvažiavimu tiekėjams. Įva
žiavimas atviras. Už dvide
šimties žingsnių. Kieme du
vyrai triūsė prie sunkveži
mio. Jie nekreipė į mane dė
mesio'.
Ėjau lėtai. Labai lėtai.
Duris buvau uždaręs. Prie
šais mačiau naują automo
bilį, mėlyną Chevroletą, vi
sai naują. Jį pirkęs žmogus
greičiausiai turėjo puikių
pažinčių, nes karo metu ne
daug Chevroletų gaminama.
Darbininkai kažką gar
siai kalbėjo. Nesupratau.
Artėjau prie automobilio,
dar penki metrai, dar trys...
Pamačiau ko reikia: raktas
buvo viduje!
Viena akimirka apžvel
giau aplinką. Visa ramu,
visa normalu, niekas nepa
sikeitę.
Pirmyn! Sėdau prie vai
ro, paspaudžiau mygtuką.
Motoras tuoj pat užsivedė.
Pirmą bėgį! Gazą! Nesinervinti! Veidrodį stebėti. De
šinėn! Daugiau gazo! Tre
čią bėgį! ...
Pirmą posūkį padariau
taip staigiai, kad užpakali
niais ratais užkliudžiau ša
ligatvį. Nesinervinti! Kai
rėn, dešinėn, tiesiog! Rau
dona šviesa, žalia šviesa.
Gazą! Posūkį! Tiesiog!
žvilgterėjau i laikrodį.
Automobilį tegaliu naudoti
tik penkias minutes. Darbi
ninkai greit pastebės vagys
tę. Pranešimas policijai.
Pranešimas patruliuojan
tiems automobiliams. Visa
tai vyksta gana preit. Ame
rikoje automobilius vogti
pavojinga.
Pervažiavau Time skverą.
Pasukau. Dar kartą. Radau
vietą automobiliui pastaty
ti. Lauk!
Pirmus dvidešimt žings
nių ėjau 'visai ramiai. Per
ėjau skersai gatvę, pasukau
kairėn, paskubinau žings
nius, įšokau į taksį.
— Pirmyn! — sušukau
vairuotojui. Pasakiau sto
ties vardą. — Jei per dešim
tį minučių nuvažiuosite, gal
dar paspėsiu į traukinį.
— Pabandysime, — at
sakė šoferis. — žmonės vi
sada skuba. O kartais aš čia
pralaukiu ištisas valandas,
belaukdamas keleivio.
Manęs niekas nepersekio
jo. Vogtą automobilį jie gal
jau rado, bet aš buvau už
dviejų mylių. Iššokau iš tak
sio, apmokėjau. Toliau ėjau
pėsčias. Koks gražus New
Yorkas buvo šią valandą!
Kaip maloniai skambėjo
Kalėdų varpai. ”Merry
Christmas!” aidėjo iš visų
garsiakalbių...

Kalėdos laimingai praėjo.
Aš dirbau visu įkarščiu.
Šnipinėjau be atodairos. Už
miršau net reikalingą at
sargumą, kurio buvau tiek
mokytas agentų mokykloje.
Browno informacijos bu
vo labai stiprus pagrindas.
Dabar landžiau po bibliote
kas ir laikraščių archyvus.
Kalbėjau su darbininkais ir
inžinieriais. Klaus i n ė j a u
visko.
„Manhattano projektas”
buvo visai slaptas. Bet joks
pasaulio kraštas negali nu
slėpti, kad gamina atominę
bombą. Urano rūdos kelias
— iš Kanados ir Belgų Kon
go — buvo nesunkiai nusta
tomas.
Atominio reaktoriaus au
šinimui reikėjo milžiniškų
vandens kiekių. Dalis Ko
lumbijos upės vagos buvo
pakreipta. Niekas negalėjo
nuslėpti, kad Oak Ridge per
kelis mėnesius išdygo šešiaaukščiai pastatai.
Bando miesiems skridi
mams iš Pacifiko buvo par
gabenti du prityrę lakūnai.
Jie buvo B-29, tuomet di
džiausių amerikinių bom-

bonešių, specialistai. Jie
praktikavosi Arizonoje.
Supratau grėsmės baisu
mą. Sukandau dantis ir pa
sidariau atsargesnis: man
būtinai reikėjo perduoti pra
nešimą į Vokietiją, reikėjo
įspėti, kad būtų išvengta
.nelaimės, jei mano įspėjimu
Berlyne bus tikima ...
Sumontavau siųstuvą. Iš
karto jis neveikė, bet paga
liau pasisekė. Suformulavau
pranešimą. Jis buvo perilgas. Dar kartą. Pasisekė iš
mesti bent 50 žodžių. Užšif
ravau. Išmokau atmintinai.
Paskui dar kartą perrašiau
ir vėl sutaupiau porą saki
nių. Reikės tarp 8 ir 10 mi
nučių. Ar pasiseks perduo
ti?
Su Berlynu susirišau ga
na greitai. Dabar buvau vi
sai ramus, terūpėjo atlikti
pareigą. Perdavimas nenusitesė ilgiau, negu buvau
apskaičiavęs. Jiems pasise
kė lengvai priimti — tuoj
gavau patvirtinimą.
Pirmoji uždavinio dalis
buvo atlikta. Ką jie Berly
ne galvos apie pranešimą:
tikės manimi, ar galvos,
kad aš apsikrėčiau pacifiz
mu ir įspėjimą nusvies į
šiukšlių dėžę? . . .

Tai buvo prieš 40 metų ... Lietuvos siaurųjų geležinkelių komisija Utenos stoty
atlieka geležinkelio apžiūrėjimą. Iš kairės: Kelio ruožo meisteris Medelis, stoties vir
šininkas Šileika, ryšininkas (pavardė nežinoma), geležinkelių žandarmerijos viršinin
kas kap. Gricius, Šiauriųjų Geležinkelių direktorius P. Janulaitis (šio rašinio autorius),
ministerijos atstovas inž. Rurkauskas, traukos viršininkas inž. Bogušauskas, ruožo vir
šininkas Bulika.

Lietuvos siaurieji geležinkeliai
Siauriųjų geležinkelių ca
rų okupacijos laikais, viso
je Nepriklausomos Lietuvos
teritorijoje, veikė tik viena
šaka, būtent Panevėžys —
žitomiras. Tai privati, pi
gesnio masto susisiekimo
priemonė, tarnavusi Rusijos

KODĖL ĮVYKSTA LĖKTUVU NELAIMĖS
Pastabos apie neseniai Įvykusią keleivinio
lėktuvo 'Electra’ katastrofą.
Kai dar visai neseniai
American Airlines ir Eastern Airlines pradėjo nau
doti sprausminius, propele
riu varomus, „Electra” lėk
tuvus, visi laikraščiai tai at
žymėjo, kaip naują erą ci
vilinės aviacijos istorijoje.
Tie lėktuvai savyje jungia
gerąsias sprausminių lėktu
vų savybes, kartu išvengda
mi kai kurių neigiamų sa
vybių, tipiškų grynai sprausminiams lėktuvams.
Tų lėktuvų motorai yra
sprausminiai, taip vadina
mo ”jet” tipo. Jų principas
yra labai paprastas: aplin
kos oras kompresoriais stip
riai suspaudžiamas, motore
sumaišomas su vaporizuota
nafta, ir pats oro slėgimas
padega tą mišinį, čia nerei
kalingi joki cilindrai, žva
kės, magnetai ir eilė kito
kių komplikuotų priemonių,
neišvengiamų senuosiu o s e
vidaus degimo varikliuose.
Vienintelis techniškai kom
plikuotas įrengimas — tai
pats oro kompresorius.
Grynuose sprausminiuoše
lėktuvuose („pure jet”) tos
padegtos dujos, besiverždamos lauk, stumia visą lėk
tuvą. „Propeler i n i u o s e sprausminiuose („propelerjet”, arba sutrumpintai
”prop-jet”) tos besiverždamos dujos suka veleną, su
kimas perduodamas į prope
lerius, ir jie jau varo lėk-

JARAS RAMUNIS, MD,
Chicago, buv, USAF
Flight Surgeon
tuvą, kaip ir senuosiuose,
vidaus degimo variklių va
romuose, lėktuvuose.
Grynas sprausminis lėk
tuvas („pure-jet”) yra prak
tiškas, tiktai naudojant di
desniuose aukščiuose (bent
virš 18,000 pėdų, geriausiai
tarp 24,000 pėdų ir 30,000
pėdų), ir skrendant dides
niu greičiu (bent virš 300
mylių į valandą, geriausiai
tarp 500 ir 600 m/val.) ; la
bai lėtai skristi jis iš viso
negali, nes tada neveiktų jo
varymo principas. Ant že
mės ir mažame aukštyje jis
naudoja žymiai didesnį kie
kį degalų ir jų operavimas
darosi nebepraktiškas.
Sprausminis-propelerinis
lėktuvas (”turbo-prop” ar
ba „jet-prop”), kaip kad
„Electra”, yra labai ekono
miškas, skrendant nedide
lius atstumus, kur reikia
dažnai pakilti ir nusileisti.
Jo greitis lengviau įvairi
namas, nes tarp variklio ir
propelerio yra lyg ir trans
misija, įgalinanti keisti su
kimosi greitį tuo pačiu prin
cipu, kaip ir automobiliuo
se.
Jis taip pat praktiškesnis
žemesniuose aukščiuose, nes
čia propelerio varomoji j ė-

ga pasireiškia daug efektin
giau, negu vien tik dujų iš
metimo jėga.
Dėl tų visų priežasčių
naujieji sprausminiai - propeleriniai lėktuvai „Electra”
visų orinio susisiekimo lini
jų buvo labai palankiai įver
tinti ir pradėti naudoti.
Tiesa, „Electra’’ nėra pir
masis tos rūšies lėktuvas.
Capitol Airlines ir TransCanada Airlines jau seno
kai naudoja „Viscount” lėk
tuvus, varomus lygiai tuo
pačiu principu. Tik „Elec
tra” buvo pirmasis tos rū
šies lėktuvas, pagamintas
JAV-bėse, o „Viscount” yra
anglų gamybos. Be to, karo
aviacija jau senai naudoja
net kelis skirtingus sprausminių-propelerinių lėktuvų
tipus.

Naujieji „Electra” lėktu
vai taip pat pirmą kartą pa
naudojo ir naujoviškus aukštimačius (instrume n t u s,
parodančius lakūnui, kokia
me aukštyje lėktuvas ran
dasi). Visi aukštimačiai re
miasi tuo pačiu principu:
jie matuoja aplinkos oro
slėgimą ir tą slėgimą paro
do instrumentuose, kurie
yra kalibruoti rodyti aukš
tį, o ne patį spaudimą, t. y.
rodyklėje matomi ne milibarai ar panašiai, o pėdos
ar metrai.

Kadangi oro slėgimas pri
klauso nuo visos eilės at
mosferinių sąlygų — ne
vien tik nuo aukščio — tai
ir aukštimačiai turi būti
nuolat reguliuojami, ypač
lėktuvui praskridus vienos
rūšies atmosferines sąlygas
ir patekus į tokias, kur že
mės (ar jūros lygio) slėgi
mas jau yra kitoks. Tam
tikra paklaida čia niekad
nėra išvengiama, bet tinka
mai nureguliuotas aukštimatis yra gana patikimas
instrumentas.
Nežiūrint visų tų patobu
linimų, dar visai naujas
American Airlines „Elec
tra” lėktuvas, skrisdamas iš
Chicagos į New Yorką, nu
krito į upę ir sudužo prie
pat aerodromo. Lėktuvo ka
tastrofa pareikalavo dauge
Dr. Jaras Ramunis, šio straipsnio autorius, buvęs lio žmonių gyvybių, ir laiki
Amerikos karo aviacijos Flight Surgeon, šiuo metu prak nai visi „Electra” lėktuvai
tikuojąs Chicago jei
buvo išimti iš apyvartos.

P. JANULAITIS
ūkio interesams. Gi pirmo
jo pasaulinio karo metu, ka
da Lietuvą okupavo vokie
čiai, jie tokių geležinkelių
taip pat pastatė. Jais buvo
t r a nsportuojama Lietuvos
miškų medžiaga, kurią oku
pantai labai naikino.
Minėto geležinkelio ruožo,
paveldėto iš rusų, Lietuvos
teritorijai atiteko tik viena
galūnė, kuri neturėdama
ryšių su jos ilgiausia tąsa
bei kitais Lietuvos geležin
keliais, ir nepriklausomy
bės laikais negalėjo būti pil
nai išnaudojama, kol tą ruo-,
žą nesujungė su Joniškėlio,
mazgu, t. y. Šiaulių — Bir
žų geležinkeliu.
Kiti visi Lietuvos siaurie
ji, k. a. Kaunas — Šančiai,
Kazlų-Rūda — Jūra, Altoniškis — Ežerietis, Vilka
viškis — Kudirkos Nau
miestis, Gubernija — Pa
svalys, Joniškis — Žeimelis,
Skapiškis — Suveiniškiai,
Rokiškis — Aknysta, (Jeldvka) Eglaitė — Zarasai,
buvo pirmojo pasaulinio ka
ro metu pravesti vokiečių
karinės valdžios, išimtinai
savo reikalams, ir būtent —
išgrobtam ir vis grobiamam
Lietuvos turtui bei maisto
produktams išgabenti.
Vokiečių įsteigtas s. g.
šakas iš tikrųjų taip ir pa
vadinti nebuvo galima, nes
jų dislokacija bei instaliaci
ja visai neatitiko s. g. pa
skirtį. Ypač instaliacija bu
vo tokia primitivi ir bever
tė, kad, joms atitekus į Lie
tuvos Valstybės turtų in
ventorių, tie s. g. daugiau
pašaipos, tikslams, negu
naudingai eksploatacijai be
tiko. Nei pylimų, nei tiltų
— vandentiekių, nei pasta-

tų bei telefono ryšių, nei
judomo sąstato — nieko
nebuvo. Padirviais, papie
viais pamėtyti išdildyti, vi
saip susilankstę bėgiai su
prisuktais prie jų metali
niais tokiais pat pabėgiais,
vienas ar du — visame ruo
že — suklerę garvežėliai ar
ba jokių garvežėlių, o va
gonėliai, panašūs į šunbūdes, arkliais traukiami. Ju
domo sąstato pataisymams,
žinoma, jokių dirbtuvių ar
depo nebuvo; visas laužas iš
ruožų buvo gabenamas į
Kauno s. g. dirbtuves, prie
Fredos aptvarkyti. Guber
nijos stotyje buvo tokia pašiūrėlė, neva tai garvežėlių
depo, bet ir tą 1920 m. pra
džioje bermontininkai iš
sprogdino; pašiūrės vietoje
teliko giloka duobė ir aplink
ją pribarstyto aprūdijusių
geležgalių.
Tai šitokio Lietuvos s. g.
vaizdo ūkį ministeris Vol
demaras černeckis ir Gele
žinkelių Valdybos Direkto
rius S. Grinkevičius pavedė
Lietuvos S. G. Direktoriui
sutvarkyti, girdi tu, Janu
laiti, pasistenk!
Iki 1922 m. pabaigos, t. y.
iki mano mobilizacijos pa
baigai. Lietuvos s. g. jau
buvo tiek pasitaisę, kad jie
truputį panašėjo į tuos, ko
kius mes matėme 1944 m.
finlmsdami tėvynę.
Tai taip kūrėsi Lietuvos
susisiekimo S. G. priemo
nės.

CHICAGOS
GYDYTOJAI
Tel. ofiso PRospect 8-1712
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 Weet 63 St.
Kokia gi to priežastis?
Oficialus FAA (Federal
A v i ation Administration)
pranešimas sako, kad katas
trofa įvykusi todėl, jog nau
jieji aukštimačiai blogai vei
kia žemame aukštyje ir lėk
tuvas atsimušė į vandenį,
tuo metu, kada lakūnas ma
nė esąs 300-500 pėdų aukš
tyje. Tačiau šis oficialus
pranešimas, nors iš esmės ir
teisingas, eiliniam piliečiui
toli gražu neatskleidžia vi
sos tiesos.

Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. 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
Norrest 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.

Domėdamasis orinio susi
siekimo saugumu, pats pa
tyrinėjau tos katastrofos
užkulisius ir iš didesnio Telefonas:
Ofiso REpublie 7-5020.
amerikinio laikraščio redak
Namų WAIbrook 5-3765.
cijos (Chicago Tribūne) su
žinojau priežastis, priveduJ. Ramunis, M. D.
sias prie nelaimės.
Bet, prieš leisdamiesi į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2557 W. 69th Street
konkrečius faktus, peržvel
(įėjimas iš Rockvell St.)
kime, kaip lėktuvai leidžia
si, blogam orui esant, ir ko Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
kie pavojai čia slypi. Apie šeštadieniais:
tai sekančiame numeryje.
2-4 p. p. ir 5-7 p. p-
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siliepia į pažymius...
5. Nepraleiskite klasių,
nors ir būtumėt labai nu
vargę. Visada galima pato
STUDENTAMS
giai išsimiegoti ir pačioje
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
klasėje.
6. Ir pagaliau, meskite
Mokslo metams jau gero nors klasėje, patariama va mokslą, stokite kariuome
kai įpusėjus, sėdžiu, dūsau kare aplankyti profesoriaus nėn, ir grįžkite atgal po po
ju, ir mąstau, ko ir kiek iš rezidenciją su maža dovane ros metų, kada būsite vy
mokau universitete. O uni le, pavyzdžiui, Vicuna pal u resni ir jau bus atsibodę mo
versitete, su noru ir pasiry ar pora bilietų į naujausią
kytis,
žimu dirbant, galima suran operą. Tas žygis dažnai a
kioti milžinišką kiekį gyve
nimui labai reikalingų ži
nių,
P a v y z džiui, sekančiais
metais, registracijos metu,
jau tikrai būsiu gudresnis.
O būsiu gudresnis todėl, kad
mačiau, kaip praeitais me
tais du gobšūs vyrukai bu
vo pasistatę savo staliuką
registracijos salėje, ir su
rinko $509 už suolų nuo
mą iš nesusigaudančių nau
jokų. Iš kur galėjai tada ži
noti, kad už suolus nuomos
nerenka ? ,..
Kitas nematytų vyrų dve
jetas pasistatė salėje stalą
ir įsakė kiekvienai merginai
užpildyti kortelėje savo pa
vardę, amžių, telefono nu
merį ir t.t. Vėliau ši statis
tika buvo išleista ir slaptai
pardavinėjama po $10 .....
Vienas studentas parda
vinėjo senas telefono kny
(Rimtos ir linksmos žinios iš Omahos)
gas po $5 tikrai garantuo
damas, kad tai yra visų ko
Viena Omahos lietuvių priimtas tokio turinio atsi
legių sąrašas ...
kolonijos
gyventoja parašė šaukimas :
Tokių pavyzdžių netrūks
Mielosios žmonelės
laišką
.
..
savo vyrui, su
ta. Todėl jausdamas didelę
1.
Jeigu kuris nors vy
kuriuo
ji
gyveno
po
vienu
moralinę pareigą apšviesti
ras
Naujųjų
Metų išvakarė
būsitnus studentus, kas jų stogu. Ne tik parašė, bet ir
se
panoro
formaliai
įsitikin
laukia šį rudenį, duodu še išspausdino Draugo kultūri
ti,
ar
moteris,
kuri
drauge
šis, labai gerus patarimus. niame priede (vasario 28
su
juo
gyvena,
tikrai
yra
Juos išsikirpkite, pasika d.). Nors laiškas švelnus ir
binkite ant sienos, ir kas romantiškas, bet mūsų ko jo žmona ir paprašė jos pa
dien po porą kartų atidžiai lonijos vedusieji vyrai nėra tiekti kredencialus (vedybų
perskaitykite. Tai yra ga juo susižavėję. Beveik kiek metrikus) ir jeigu pasirodė,
kad kredencialai sudaryti
rantuotas būdas, kuris jus vienas klausė:
prieš
daug metų Lietuvoje
nuo pat pirmos dienos uni
— Kas bus, jei mano ir surašyti lietuviškai, o
versitete ves nusivokiančio žmona paseks anos pavyz
anas vyras šią kalbą, saky
studento keleliais:
džiu ir pasiųs man laišką sime, yra pamiršęs, žinoki
1. Užsigrūdinkite save per Draugą? Jei bus už ką te, kad jis pasielgė visiškai
universiteto gyvenimui, ma nors pyktelėjusi, tai aišku, teisėtai. Jis turėjo teisę to
žindami miegą ir didindami kaip dieną, kad išdės juodu kius kredencialus nepripa
rūkomų cigarečių skaičių. ant balto visus mano grie- žinti ir savo žmonos į Nau
Kada jūs miegosite tris va kus ir griekelius. Negalėsi jųjų Metų sutikimo balių
landas per naktį ir surūky tada niekur nosies iškišti: nepakviesti. Tačiau iš ano
site bent po du pakelius ci vyrai pirštais užbadys, o vyro pasielgimo nedarykite
garečių per dieną, jūs būsi moterys liežuviais užplaks. išvados, kad jis ruošiasi
te pakliuvę į teisingą kelią. Kaip paveikti žmoną, kad keisti savo žmonos statusą.
2. Labai svarbu yra pa laiško nerašytų?
2. Jeigu kuris nors vyras
pildyti savo žodyną. Tuo
Kamavosi vyrai susimetę ir kiek susiaurintų savo
būdu jūs lengvai suprasite grupelėmis darbovietėse per
tuos ilgus žodžius, kuriuos pertraukas bei susitikę ba žmonos statusą, žinokite,
dažnai vartoja vyresnieji re ar krautuvėje. Svarstė, kad jis tai daro vien iš mei
kolegos, diskutuodami rim diskutavo. Atseit, klausimo lės, tik jūsų ribotas protas
nepajėgia suvokti jo toli sie
tas problemas.
paruošimas vyko komisijo kiančių planų. To vyro žmo
3. Stebėkite, kaip klasėje se. Niekam nepasiūlius pa
ambicingas ir nusimanąs kankamai gero sprendimo, na, jei labai nori, gali para
studentas susiries damas balandžio 1 išvakarėse buvo šyti ant ružavo popierio
miršta iš juoko po kiekvieno sušaukta vyrijos sueiga. Ki švelnuti laiškelį per Draugo
jo profesoriaus papasakoto taip sakant, klausimo svars dienraštį. Tik jokiu būdu
juoko. Mirkite ir jūs, nes tymas buvo perkeltas Į ple nekelkite jokių protestų. Iš
kitaip pralaimėsite.
numo posėdį, čia, šį keblų netolimos praeities juk ži
4. Studentams, kurie per klausimą visapusiškai ap note, jog Draugas protestų
gyvena sunkumus kurioje svarsčius buvo vienbalsiai nemėgsta.
Po atsišaukimo perskai
tymo pirmininkas dar pra
bilo tokiais žodžiais:
— Gerbiamieji, savo ko
lonijos degančius reikalus
dabar jau būsime tinkamai
aptvarkę, bet būtume neriteriški, jei neitume pagal
bon kitoje lietuvių koloni
joje užpulto vyro ginti. Tu
riu galvoje Chicagoje gyve
nanti advokatą dr. K. Šid
lauską, kurio kalbą, pasa
kytą lietuvių mitinge, su
šauktame žinomiems Vati
kano įvykiams apsvarstyti
tautinė spauda iškritikavo.
Ir išsitraukė iš kišenės
Draugo Nr. 67. — Čia, ger
biamieji, juodu ant balto
parašyta, kad LKD S-gos
Clevelando skyriaus valdy
ba ėmasi iniciatyvos aną
advokatą apginti. Turime
prie šios akcijos ir mes pri
sidėti.

TIKRI PATARIMAI BUSIMIEMS

į talką Chicagos advokatui

Feljetonistas Alb. Valentinas, prieš susitikdamas su
Velniabalio kipšais, pasitaria su zakristijonu ...
Nuotr. B. Beržinio.

— Nesuprantu, pons pir
mininke, — atsiliepė žemai
tis, kilimo nuo Plungės. —
Mano tėvas, kai pats kurių
reikalų apginti nesugebėda
vo, tai kreipdavosi į advo
katą. O čia pons pirminin
kas siūlo mums teisės rei
kaluose nenusimanantiems
stoti ginti daktaro titulą

Aloyzui Baronui, ištiki
mam kun. dr. Juozo Prunskio ginklanešiui ir Dr. S.
Aliūnui, A. Barono broliui.
Kaip atrodytų, jei kada
nors Draugo juokų skyrių
kas prirašytų ir suredaguo
tų būdamas blaivas. (Dr. S.
Aliūno slapivardis nuo žo
džio saliūnas).
Lietuvių Studentų sky
riui. Nenusiminkite, kad
apie jūsų rengtą Vasario 16
d. minėjimą visiškai nerašė
Chicagos spauda. Kitą kar
tą, rengdami turėsite žino
ti, kad reikia gauti palaimi
nimą iš Dr. Pijaus Grigai
čio, tada rašys Naujienos.
Reikia prašyti ir L. šimu
čio, kad tai daroma su Alto
žinia, tada rašys ir Drau
gas. O kai nuskubėsite su
tūkstančiais pas Mykolą
Vaidilą, tada rašys ir San
dara.
Leonui Prapuoleniui pri
taikyti meliodiją dainos žo
džiams: "Šlaviau partijas ir
žmones į kairę ir dešinę, o
dabar šluoju fabrikėlį.”
J. Jasaičiui, Amerikos
Lietuvių Bendru o m e n ė s
Chicagos apygardos pirmi
ninkui. O kad taip ėmus ir
padarius Mykolui Vaidilui
Kurios meno krypties šis dailininkas?
mandagumo vizitą ir pareiš
kus didžiausią padėką už
rašymą ir skyrimą daug
turintį advokatą. Tai kodėl
vietos
bendruomenės reika
jis pats savęs neapsigina?
lams.
Salėje nejauki tyla. Ne
žum. Vytautui Meškaus
jaukiai pasijuto ir prezidiu
kui. Bent kartą ateiti į susi
mo pirmininkas. Padėtį iš
Specialus korespondentas, rinkimą apie kurį rašai,
gelbėjo vyrijos juriskonsul
pasiųstas
į Chicagą, rankio bent kartą išklausyti kon
tas, aukštaitis nuo Utenos,
prieš karą raštininku apy jo šypsenas žmonių lūpose certą, kurį išjuoki.
Andriui Mironui, buv.
linkės teisme ištarnavęs ar ir šypsodamasis rašė, kad ir
Naujienų linotip i n i n k u.i
jūs nusišypsotumėt.
ti 20 metų.
Eugenijui Bartkui, Alto Turbūt pasimokei, kad ne
— Manau, kaip juristui,
galima unijos .organizuoti
— prabilo juriskonsultas, — vicepirmininkui. Drauge Dr.
socialistu spaustuvėje. Da
čia viskas aišku, kaip ant kun. Juškus rašė, kad Alto
delno. Gudrus advokatas, pirmininką Leonardą šimu bar žinosi, kad nereikia žiū
nenorėdamas gadinti savo tį reikia rinkti Lietuvos pre rėti ka jie daro, bet tik rei
reputacijos, niekuomet ne zidentu. Dabar Povilas Ka- kia klausytis ką jie kalba ir
siima ginti neapginamo rei zanauskas Naujienose pa skaityti ką jie rašo.
Morkui, Alto reikalų ve
rašė, kad Dr. Pijų Grigaitį
kalo.
dėjui. Atmiegu 8 darbo va
Po ilgų diskusijų ir šiuo reikia paskirti pasiuntiniu
landas ir algą gaunu. O dir
reikalu buvo priimta vie- Washingtone ar Lietuvos
ninga rezoliucija:
užsienio reikalų minister-iu. bu už dvka savo bosui. Ir
"Vyrija sutinka ateiti tal -Ar nereikia dabar pagalvo ką Jūs man padarysite? At
kon LKD S-gos Clevelando ti, kad Alto vicepirmininkui, spėkite, kas yra mano bo
sas?
skyriaus valdybai apginti derėtų sudaryti ministerių
Balandėlis
nuo spaudos puolimų aną kabinetą.. -.
garsiąją advokato dr. K.
Mykolui Vaidilai, Alto iž
Šidlausko kalbą, bet su są dininkui. Nenusimink, abu
lyga, jei gerbiamas advoka draugai padarys, kad būsi
tas atsiųs mūsų juriskon ^Lietuvos finansų ministerių,
• Raudonoji žvaigždė
sultui tikslų kalbos tekstą. o Sandara, iždo remiama,
skelbia, kad sovietų armija
būsianti elegantiškesnė: ka
Drauge prieš kiek laiko oficiozu.
Kun. dr. Juozui Prunskiui
rininkai gaus po kailinę ke
skelbtasis tos kalbos teks
purę, puskarininkiai dau
tas nėra tikslus. Tad lau — šluok iš peties laisvama
giau marškinių ir liktinės
kiame”.
niškus netolerantus ir bent
tarnybos karių batai būsią
Vyrijos sueiga gavo visą kartą, kai vėl švęsi iš eilės
minkštos odos. Be to, visi
glėbį sveikinimo telegramų, kokį penktą jubiliejų, paro
ne mažiau jų ir išsiuntė.
dyk tikrą krikščionišką togaus po gabalą brezento,
”ietoj lietpalčių.
Vyrijos reporteris | leranciją.

Šypsenos

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

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

— Kas galėjo jį nužudyti?

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūšy firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
. 135 WEST 14th STREET
NEW YORK 11, N. Y.
Tel.: CHelsea 3-2563

Licensod by USSR

Atdara kasdien nuo 9-6;
Sekmadieniais nuo 9-4.

MŪSŲ SKYRIAI

900 Literary Road
CLEVELAND 13, OHIO
Tek TOwer 1-1461

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
TeL GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W.
NEWARK, N. J.
TeL MArket 2-2877

132 Franklin Avė.
HARTFORD, CONN.
Tel. CHapel 64724

332 Fillmore Avė.
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth Street
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrevv 8-5040

632 W. Girard Avė.
11339 Jos. Campau
DETROIT J2, MICH. PHILADELPHIA 23, PA.
Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. WAlnut 5-8878

Visais klausimais, ryšyje persiuntimo siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į vyriausią įstaigą arba mūsų patyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, visi maloniai suteiks jums visus nuro
dymus. Pradžiuginkite savo gimines ir draugus nu siųsdami jiems siuntinį. Mūsų didžiulė firma turė
dama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja pristatymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas
laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 7—12 dienų). Įstaigose yra pirmos
rūšies pasirinkimas maisto produktų, įvairių pramonės dirbinių, odų avalynės, laikrodžių ir kitokių
prekių pačiomis žemiausiomis kainomis. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite infor
macijų apie naujas muitų normas ir patarnavimus.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntinių persiuntimą,

1959 m. kovo 30 d.

DETROIT

• J. J. SalaseviČiai, ilgesnį
• Pilėnų tunto sporto var
laiką vėsėję Arizonoj ir Ca- žybos kovo 21 d. St. Clair
lifornijoj, aplankę Meksiką, Recr. Centre praėjo veržlio
žada greit grįžti į Clevelan- je ir broliškoje nuotaikoje.
Tarp Stp. Dariaus jūrų sk.
dą.
laivo ir DLK Vytauto sk.
• Gegužės 23 d. Clevelan
dr-vės pravestos tinklinio,
do Pilėnų t. Stp. Dariaus jū
kvadrato, stalo teniso ir
rų sk. laivas lietuvių salėje krepšinio rungtynės. Jau
rengia pavasario vakarą. Iš nieji vytautėnai laimėjo
Toronto pakviestas liet, dra kvadratą prieš bebrus, bet
mos būrelis, kurio aktoriai kitose rungtynėse pergalė
suvaidins, kun. Pacevičiaus teko jūrų skautams. Varžy
veikalą ”Benamis”. Toron bose dalyvavusiems viene
te šis veikalas su pasiseki tams įteiktos Clevelando
mu vaidintas 3 kartus.
Pilėnų tunto sk. tėvų k-to
• Alumnų Klubo naršai ir skautininkų ramovės do
kovo 22 d.' buvo susirinkę vanos.
pas kolegę Nijolę Abraitytę.
su susidomėjimu buvo iš
CLEVELAND
klausyta Vacio Kavaliūno
HOSPITALIZATION
pašnekesio apie poetą Mila
SERVICE
šių.
Susirinkime buvo pasvei
Kiekvienas asmuo ar šei
kinti susižadėję alumnai ma, norinti įsirašyti į CLE
Dalia Prikockytė ir Džiugas VELAND HOSPITALIZA
TION SERVICE ASSOCIAStaniškis.
TION (BLUE CROSS) ir
• Vaidilos teatro metinis pasinaudoti ligoninės bei
susirinkimas šaukiamas ba operacijų lengvatomis, gali
landžio 5 d.. 6 vai. vakaro tai atlikti dabar, iki balan
anatinėie lietuvių salėje. džio 10' d.
Susirinkime dalvvauja na
ši draugija nebuvo atvė
riai ir rėmėjai bei garbės rusi durų individualiniam
nariai. Prašoma nevėluoti.
apsidraudimui per paskuti
nius trejus metus ir galbūt
• T. Stasaitė, kovo 17 d. nepriiminės naujų narių per
televizijos programoje Ris- ateinančius trejus metus.
ing Generation dideliu įsi Todėl, kam reikia šios rūšies
jautimu atliko šokį „Mirš apsaugos — dabar yra pui
tanti gulbė”. Po keletos die ki proga ją gauti.
nų gavusi pranešimą, kad
Dėl smulkesnių informa
minėtos programos teisėjų cijų skambinti:
ji pripažinta laimėjusi pir
mąją vietą. Laimėtojai šio PAULINA MOZURAITIS,
Insurance Agent
mėn. 24 d. Rising Genera
Tel.: SK 1-2183
tion programos metu bus
įteikiama premija.
Ponios ir panelės
L P. MULL-MULIOLIS
nepamirškite,
6606 Superior Avė.
jog balandžio 18 d., 8 vai.
vakaro, liet, salėje, Cleve
2 šeimų po 5 kamb. gera1lando birutietės rengia
me East Cleveland rajone.
kartūno vakarą. Nori skubiai parduoti, nes
Tipiškiausia suknelė bus reikia sutvarkyti palikimą.
premijuota. Staigmenų pro
2 šeimų 5 ir 4 kamb. E.
grama, įvairi ir nenuobodi. 125 — St. Clair rajone. Ge
Turtingi ir puošnūs staliu rai prižiūrėtas ir nebrangus.
kai suteiks vakaro svečiams
1 šeimos 4 namai šv. Jur
jaukią bei šeimynišką nuo gio parapijoje 6, 7 ir 8 kam
taiką.
barių. Kainos nuo $10,000
Matysime lietuvišką gry iki $12,000. Nedidelis įmočią, ragausime močiutės kėjimas.
gardžiąją girą ir kvapnųjį
Jei nori parduoti namus,
sūrį. Gros puikus orkestras. Skubiai kreipkis pas mus.
Bilietai gaunami pas bi- Turime pirkėjų betkuriai
rutietes.
Člevelando, East Clevelan
do, Euclid ir kt. vietovėms.
• Edvardas Karnėnas nuo
Galime skubiai ir už gerą
kovo 10 d. dirba Edmundo kainą parduoti jūsų namus
čepkevičiaus nekilnojamojo juodukų rajone.
turto pardavimo įstaigoje
Bendradarbiai:
— Edmund Capas Realty
Algimantas
Dailidė ir
Co., 13923 Euclid Avė., East
Stepas Butrimas
C?evela)tid 12, Ohio. Tel.:
MU 1-4515, namų — ER UT 1-2345
HE 1-8516
1-4732.
(26)

NAUJAS
PATARNAVIMAS JUMS
Kadangi daugelis žmonių
užmiršta atnaujinti savo
leidimus automobiliams vai
ruoti, o, laikų 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 ...............................

Telefonas .............................
Kada baigiasi leidimas.......
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DIRVA

PARENGIMŲ
kalendorius

tuvių namų statymo vajų
užbaigti. Ji jau daro kon
krečius žygius įsigyti na
mus JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės
vardu, kuriuose galėtų ras
ti pastogę ne tik kiekvienas
lietuvis, bet taip pat galėtų
furėti savo atskirus kamba
rius kiekviena Detroito lie
tuvių organizacija. Bet apie
tai kitą kartą.
V. Kutkus

BALTIMORE

LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS REIKALAI
Kovo 15 d. įvyko metinis
Baltimorės apylinkės narių
susirinkimas ir valdybos
rinkimai. Pirmi n i n k a v o
Aleksandras Kadžius, sekre
toriavo Juozas Ankus.
Kaip ir kitose organizaci
jose, rinkimai yra pats sun
kiausias organizacijos gy
ŽAVINGAS BALFo 76-TO venimo momentas — niekas
SKYRIAUS KONCERTAS nenori dirbti valdomuose or
Nors Balfo 76-tas sky ganuose. Taip buvo ir da
rius, vykdydamas savo pa bar: pusiau prašant, pusiau
CHICAGO
skirtį, organizuoja viešas įkalbinėjant šiaip taip pa
rinkliavas ir renka rūbus sisekė sudaryti reikalingą
SKAUTORAMA
bei apavą pavergtoj tėvy kandidatų skaičių.
CHICAGOJE
nėj, Sibire ir kitur išblašky
Į valdybą išrinkti: pirm.
tiems tautiečiams gelbėti, Kazys Pažemėnas, sekr.
Trumpai pailsėję po sun
tačiau, neatsilieka nė kultū Adomas Lažaitis, iždin. Jo kių Kaziuko mugės rengimo
rinėj veikloj. Kiek šis sky nas Račkauskas, kultūr. ve darbų, Chicagos skautai ir
rius yra surengęs vaidini dėja Emilija Makauskaitė, (skautės vėl energingai ruo
mų, gegužinių, koncertų, Šviet. ved. Vaclovas Griš- šiasi pavasario skautoramai
nekiekvienas ir nuolatinis kėnas, organiz. ved. Kaje bhicagoje, kuri įvyks balan
Balfo parengimų lankytojas tonas Šidlauskas ir narys džio 19 d., 3 vai. p. p. Jauni
greit sugebėtų atsakyti. „O, Albinas Bepirštis.
mo centro patalpose.
daug!” — būtų dažno deBūdinga, kad visi taip va
Visi tuntai ruošia vaidi
troitiškio lietuvio atsaky dinami kultūrininkai, inte nimėlius ir įvairius pasiro
mas. „Tikrai, daug” — at ligentai, kurie LB centro dymus, visai skirtingus nuo
sakytų ir šias eilutes rašąs, organų ir spaudos kaip tik anksčiau darytų. Skautoraneturėdamas po ranka sta raginami eiti į LB valdomus mos programai vadovauja
tistikos*
organus, atsisakė būti ren muz. 9. Kalvaitis, subūręs
Štai ir vėl yra maloni pro kamais. Tai nedaro garbės visas Chicagos skautų-čių
ga maloniems Balfo bičiu Baltimorės šviesuo 1 i a m s. meno pajėgas. Parodėlė
liams priminti, kad šių me Karys, pasišalinęs iš kauti- šiais metais nėra rengiama.
tų balandžio 11 d., šeštadie nių lauko, laikomas dezerty Skautoramos rengimą glo
nį po Atvelykio, buv. lietu ru ir nusipelno mirties baus boja Skautams Remti Drau
vių svetainės salėje Balfo mės. Taip lygiai šviesuolis, gija Chicagoje, kuriai vado
76-tas skyrius rengia di be svarbios priežasties at vauja dr. Steponas Biežis.
Naujoji valdyba ypač su džiulį vakarą-koncertą. šio sisakęs dirbti lietuvišką
B. J.
stiprins narių telkimo va koncerto programą išpildys darbą, yra to darbo dezer
jų, tam reikalui bandydama išraiškos šokių žvaigždė Jo tyras ir taip pat nusipelno
BROOKLYN
surasti 30-40 seniūnų, skelb nė Kvietytė iš Toronto su bausmės.
dama savo atsišaukimus per savo studenčių grupe ir
NEPLANUOKITE
Pranešimas apie Britą
radiją ir spaudą, eidama į Amerikos Lietuvių Balso
GEGUŽĖS
16 DIENAI
Hondūrą.
visas Detroito lietuvių or radijo klubo vyrų oktetas,
PARENGIMŲ,
ganizacijas, jų parengimus vedamas Stasio Sližio*
Per Atvelykį, iš WashingPo programos gros pui tono atvykęs pranešėjas, nes tą dieną Apreiškimo pa
ir panaudodama visas kitas
kus orkestras, veiks turtin Juozas Vitėnas darys čia rapijos salėje, Brooklyn, N.
priemones.
Naujoji valdyba ryžtasi gas bufetas ir gausus dova pranešimą apie įsikūrimo Y. Skautams Remti Komi
ruošia koncertą su įdo
K. J. Britų Hondūre galimumus tetas
ilgai užsitęsusį Detroito lie nų paskirstymas.
mia ir įvairia programa, šo
ir ten gyventi sąlygas. Sa kiais ir bufetu.
Prašoma nepamiršti nu
ko, iš Pietų Amerikos yra
PRANEŠIMAS APIE KELIONĘ
daug užsirašusių, ir net su rodytos datos. Iš anksto
kapitalais keltis į esate visi kviečiami atsi
ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS nemažais
tą naująją, arba, kaip prof. lankyti į parengimą.
Balfo kviečiamas į Clevelandą atvyksta p. Dan
Kuraitis ir balandžio 5 d., 4 v. po pietų Lietuvių salėje,
o 7 vai. vakaro Naujosios parapijos salėje, padarys pra
JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
nešimą apie savo kelionės įspūdžius už geležinės uždan
IŠTAIGA
gos. Parodys ir filmą iš tos kelionės. Taip pat rodys filmą
iš Lietuvos gyvenimo ir iš kelionių po kitus kraštus.
EAST SHORE REALTY
Visus maloniai kviečiame pasiklausyti įdomaus pra
nešimo ir pasižiūrėti filmų.
780 East 185th Street
Įžanga suaugusiems — $1.00.
Telef.
IV
1-6561. Namą telef. MU 1-2154
Jaunimui — 25 c.
68 BALFo skyriaus valdyba
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.
NAUJA BENDRUOME
NĖS VALDYBA
Kovo 15 d. visuotiniame
apylinkės susirinkime buvo
išrinkta nauja JAV Lietu
vių Bendruomenės Detroito
apylinkės valdyba, kuri sa
vo pirmame posėdyje, įvy
kusiame pereitą sekmadie
nį pareigomis pasiskirstė:
pirmininkas — Vytautas
Kutkus, vicepirmininkas ir
socialinių reikalų vedėjas —
Alfonsas Gilvydis, sekreto
rius — Algis Eiarakauskas,
švietimo vedėjas — Alber
tas Misiūnas, iždininkas —
Kazys Veikutis, narių tel
kimo vedėjas — česys šadeika, parengimų vedėjas
— Antanas Musteikis, kar
totekos vedėjas — Bronius
Polikaitis ir namams pirkti
vedėjas — Antanas Paškus.
Savo pirmame posėdyje
valdyba sutiko globoti šiau
rės Amerikos Sporto žaidy
nes, įvyksiančias balandžio
4 ir 5 d.d. Detroite. Nuta
rė ruošti motinos dienos mi
nėjimą gegužės 10 d. Taip
pat sudarė savo parengimų
kalendorių, kuriame numa
tyta gegužinė, ”Dainavos”
ansamblio koncertas, su jų
naujai statomomis „Vestu
vėmis”, Naujų metų sutiki
mas ir jaunimo konkursas
pavasarį.

LIETUVIŲ KLUBAS
EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVĖ

t•3>
❖
❖

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 dalgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

t
ž
❖

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS
ACCOUNTS
INSUREO TO

*10,000

Balandžio 11 d. Vysk. M,
Valančiaus Lituanist i n ė s
mokyklos metinis vakaras.
Balandžio 18 d. Birutės
Draugijos kartūno vakaras
lietuvių salėje.

Gegužės 2 d., Slovenian
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
kursas. Rengia Dirva.
Gegužės 3 d. Akademinio
Skautų Sąjūdžio narių ir
artimųjų Motinos Dienos
minėjimas čiurlioniečių na
muose.
Gegužės 9 d. Čiurlionio
Ansamblio namuose LVS
Ramovės pobūvis.

Gegužės mėn. 10 d. Jul.
Kazėno mokinių koncertas
N. Parapijos salėje.
Gegulės 16 d. Slovenian
Auditorium koncertas. Ren
gia ALRK F-jos jaunimo
stovyklos globos komitetas
Clevelande*

Pakštas sako, atsarginę Lie
tuvą. Suprantama, žemė
ten pigi, 2-5 dol. akras, dar
bininkas nebrangus, tai tu
rint pinigo galima ten įsi
kurti, jei klimato sąlygos
priimtinos. Kaip tikrai yra,
paaiškės iš pranešimo. 'Po
pranešimo diskusijos.
Pranešimas įvyks balan
džio 5 d., 3 vai. popiet Bal
timorės Lietuvių svetainės
II aukšto salėje. Visi baltimoriečiai, seni ir jauni,
kviečiami atsilankyti. Įėji
mas nemokamas.
K. Pažemėnas

P. J. KERSIS

HOME AND
REMODELING LOANS

CORNER 68TH — SU PERiOR AVENUE

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSL’LA 2521
Norėdami pigiai pirkti namu< mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba
asmeniškai.

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

7007 Superior Avė.

Greta E želia Theatre

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsą 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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licen^ijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamv.otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
RE 1-7770

8

1959 m. kovo 30 d.

DIRVA

Kas ir kur?
JADVYGAI ir JONUI CHMIELIAUSKAMS,

jų mylimam sūnui ALGIRDUI mirus, nuoširdžiau
sią užuojautą reiškia

A. A. INŽ. PRANAS DRĄSUTIS
Kovo 26 d., 4:20 vai. ry
to Clevelande, po sunkios ir
ilgos ligos užgeso a. a. Pra
no Drąsučio gyvybė.Gilus skausmas prislėgė
nelaimės ištiktą, velionies
šeimą, kurią jis tėviškai glo
bojo ir kuria be atodairos
rūpinosi. Ankstyva a. a.
Prano mirtis tuo pačiu me
tu jaudina ir daugybę jo
draugų, bičiulių, pažįstamų.
A a. Prahas buvo gimęs
1906 m. lapkričio 17 d. Pet
rapilyje. Rusijoje išgyveno
I-jo Pasaulinio karo sunku-?
mus ir bolševikinės revoliu
cijos žiaurumus. Grįžęs į
vos atsikūrusią Lietuvą,
tuojau ėmėsi mokslo. 1924
m. baigia Panevėžio gimna
ziją ir įstoja Vytauto Di
džiojo universitetan. 1928
m. baigia elektros inžineri
ją, 1934 m. apgina diplomą,
gaudamas diplomuoto inži
nieriaus laipsnį. 1928-32 m.
Vytauto Didžiojo un-to elek
trotechnikos laboratori jos
laborantas ir kartu Petrošiūnų elektros stoties inži
nierius. Metai iš metų kelia
mas į atsakingesnes parei
gas: nuo 1935 m. vidaus rei
kalų ministerijos referen
tas elektros reikalams; nuo
1937 m. akcinės Elektros
bendrovės direktorius; 1940
— 1941 m. elektrifikacijos
planavimo viršininkas; 1941
— 1944 m. Lietuvos ener
gijos valdybos viršininkas,
tuo pačiu metu skaito ad
junktu kursą Vytauto Di
džiojo universitete, techni
kos fakultete. Dalyvauja
periodinėje spaudoje, išlei
džia Lietuvoje Garo katilų
kursą, Vokietijoje — vado
vėlį elektromonteriams.
Lietuvos elektrifikac i j a
būVo a. a. Pranui ne tiek
daugelio metų svajonė, kiek
netolimos ateities tikrovė.
To siekdamas dar Lietuvoje
buvo apskaičiavęs pagrindi
nius rodiklius elektros ener
gijos pareikalavimui Lietu
voje planuoti, suprojekta
vęs visą eilę rajoninių (šiaulių-Rekyvos, Kėdainių, Jo
niškio, Biržų) elektros jė
gainių. Ir tremtyj a. a. Pra
nas buvo svarbiausias elek
tros energijos žinovas, planuojant laisvosios Lietuvos
ūkinį atstatymą. Pagaliau
nuo 1948 iki amžiaus pabai
gos dirbdamas Cleveland
Electric Illuminating Co.
inžinieriumi, stropiai studi
javo visa tai, kas ir kaip
būtų galima pritaikinti bu
simosios Lietuvos gyvenimo
sąlygoms.

bos narys Lietuvoje, įsijun
gęs į korporantų eiles dar
ankstyvaisiais Korporacijos
veikimo metais Kaune, jis
nemaža prisidėjo prie neoIifhuanų susibūrimo čia,
pirmininkavęs Neo-Lithuania daliniui Clevelande.
Išdygs naujas kapas sve
timame kapinyne. Atiduo
dami paskutinę pagarbą ve
lioniui, apklosim jį žydin
čiomis gėlėmis. Tos nuvys
— pakeisim kitomis. Ir jos
žydės. O jų margaspalviai
žiedai tee-u kiekvienam kal
bės: ”Mes puošiam kapą
lietuvio ir žmogaus, kad sve
tima žemė jam nebūtų to
kia šalta, gi tu melsk Aukš
čiausiąjį ramvbės jam, o
sau — stiprybės sekti kil
niu jo pavyzdžiu!”
Al. Laikūnas

Dr. J. Bartkaus
ir
inž. E. Bartkaus šeimos

Liūdėdami mūsų vaikystės mažų dienų draugo,

netikėtai mirusio ALGIRDO, jo tėvams

• Inž. Albertas Vaitaitis,
aktyvus įvairių organizaci
jų veikėjas, kai kieno va
dintas Clevelando santariečių dvasios vadu, išvyko į
naują tarnybos vietą Denver, Colo.
Gyvendamas Clevelande
jis buvo atsikvietęs opere
A.a. Pranas Drąsutis.
tės, o praėjusiais metais ir
lietuviškos operos pastaty
1944 m. a. a. Pranas su
mus, kurie pareikalavo mil
šeima atsiranda Vokietijo
žiniškų
jėgų įtempimo. Kiek
je. 1945 m., užleidžiant TiuNUOŠIRDŽIAUSIA
laikas
leido visad nuošir
ringiją sovietams, organi
PADĖKA LIETUVIAMS
džiai
talkino
ir Dirvai, ypač
zuoja ir vykdo lietuvių išga
TAUTININKAMS JAV
vykdant
naujų
skaitytojų
benimą į stovyklos dirbtu
vajų.
Vasario
12
d.
mus
pasie

ves, 1945-48 m. toje pat sto
Geriausios sėkmės nau
vykloje tarptautinės amatų kė stambi šalpos suma. Di
mokyklos direktorius. 1948 delė mums paguoda, atsidū- joje tarnybos vietoje!
m. kaip vienas pirmųjų nau rusiems sunkioj būklėj. Jū • Dirvos bičiulis J. Lietuv
jakurių apsigyvena Cleve sų neapsakomai didžios pa ninkas, iš Baltimorės, vėl
lande ir padeda daugeliui stangos ir parama, suteikė atsiuntė tris naujas Dirvos
kitų atvykti į šį kraštą. Kur daug džiaugsmo ir didžią prenumeratas.
tik gyvas reikalas, tenai a. pagalbą dvasinės pusiausvy
a. Pranas savo iniciatyva ros palaikymui ir sustipri • Čiurlionio Ansamblio mo
nimui. Ji labai praskaidri nografijai išleisti komisija
vienas iš darbščiųjų!
'Lietuviškasis jaunimas no kančios kelio nuotaiką. (Ona Mikulskienė, Juozas
buvo šviesiausia a. a. Prano Rodos ir visos tos nepasek- Stempužis, Edvardas Karviltis. Negaliu pamiršti, mės ir sunkumai pasidaro nėnas, Vytautas Raulinaitis
kiek jisai sielojosi, kad ta tik lengvi, kai nesi užmirš ir Aleksas Laikūnas) pra
dėjo darbą.
sai jaunimas pasiliktų išti tas.
Gavę šią didelę sumą, so
M o n o g rafija ruošiama
kimas savam kraštui, sava
jai Lietuvai, kaip jisai ža lidarumo dėlei, toje pačioje Čiurlionio Ansamblio gyva
vėjosi jaunųjų pastangomis būklėje vargstantiems tau vimo 20 metų sukakties
-siekti mokslo, jų išradingu tiečiams, ne tik tautinin proga.
Komisijos adresas: Edv.
mu naujais būdais kovoti kams, bet ir prijaučiantiems
dėl Lietuvos laisvės. Nevel ar kitų pažiūrų asmenims, Karnėnas, 1118 Rutherford
tui skautų vadovybė atžy padalinta bendrai. Be to, Rd., Cleveland Heights 12,
mėjo a. a. Praną savo žyme dar sušelpta už sanatorijos Ohio.
sunkiose
sąlygose
niu už nuopelnus. Tačiau a. ribų
• Dail. V. Igno tapybos ir
a. Prano mirtis pasiliks ne vargstantieji mūsų bendra grafikos darbų paroda ati
užgyjančia žaizda Neo-Li- minčiai.
daroma balandžio 25 d. Chi
thuania korporacijoje, su
Visiems — visiems reiš cagoje Čiurlionio galerijoje.
kuria jis buvo visa širdimi kiame padėką.
Parodoje bus išstatyta 60
suaugęs. Ilgametis jos filis
Gautingc ir kitų vietovių darbų.
teris, buvęs ne kartą valdy
sušelptieji lietuviai
• Antanas Varnas, liet, de
mokratų komiteto pirminin
kas, Veterans of Foreign
Wars New Yorko skyriaus
REGISTRUOKITĖS Į JAUNŲJŲ
pakviestas, vadovaus visų
tautybių lojalumo paradui,
DAINININKŲ KONKURSĄ
kuris įvyks New Yorke ba^landžio 25 d.
Dirva gegužės 2 d., Cle tus surengti ir kitose lietu • B. Pūkelis, Dirvos skaity
velande, rengia jaunųjų dai vių kolonijose.
tojas Australijoje, balan
nininkų konkursą. Konkur
džio pabaigoje iškeliauja į
Konkurse gali dalyvauti
so laimėtojams paskirtos
Europą, o apie liepos mėne
trys premijos: pirmoji — moterys ir vyrai, nevyresni
sį žada aplankyti ir Dirvą
$300.uo, antroji — $200.00 kaip 28 m., iš anksto pra
Clevelande.
ir trečioji — $150.00. Ren nešę apie tai Dirvai, bet ne
• Evangelikų kun. J. Sta
gėjai taip pat numato kon vėliau, kaip iki balandžio
naitis
atšventė 30 metų ku
mėn.
18
dienos.
Įsiregistruo

kursą laimėjusiųjų koncer
nigystės sukaktį. Kun. J.
jant reikia pranešti balso
Stanaitis gyvena Chicagoje.
rūšį, kur mokosi dainavimo,
tikslų adresą ir vieną foto
grafiją, tinkančią laikraš
trijų dainų turi būti dainuo
čiui.
Kolegai
jamos lietuviškai, trečioji
Visi konkurso dalyviai, gali būti dainuojama ir oriatvykę į Clevelandą, gaus ginaline kalba.
rengėjų
parūpintą nakvynę
DIPL. INŽ. PRANUI DRĄSUČIUI mirus,
Visiems konkurso daly
lietuvių šeimose ir čia ne viams bus parūpintas akom
turės jokių išlaidų.
paniatorius. Norintieji gali
Konkurse dainininkai tu ir savo akompaniatorių at
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos
rės padainuoti po tris savo
sivežti. Jei kuris iš konkur
Clevelando skyrius liūdi netekęs savo veiklaus nario
pačių pasirinktas dainas. so dalyvių numato sunkumų
Viena iš jų turi būti lietu kelionės išlaidas apmokėti,
ir reiškia gilią užuojautą jo artimiesiems.
vių kompozitorių kūrinys, apie tai tuoj praneša Dir
gi dvi kitos gali būti ir sve vai. Rengėjai stengsis ir
timtaučių kūriniai. Dvi iš tuos sunkumus nugalėti.

Mūsų nuoširdžiam bičiuliui

Netekus sūnaus ir brolio,

CHMIELIAUSKŲ ŠEIMĄ
nuoširdžiai užjaučia

Al. ir Ant. Mikoliūnai

JADVYGAI ir JONUI CHMIELIAUSKAMS,
sesutei IRENAI ir RAMŪNUI BUŽĖNAMS,
reiškiame giliausią užuojautą ir drauge liūdime

Pranas Stempužis su šeima

Gilaus liūdesio valandoje,

ALGIRDUI CHMIELIAUSKUI
mirus, mieluosius JADVYGĄ, JONĄ ir IRENĄ su

šeima, nuoširdžiai užjaučia
B. ir E. Malcanai
R. ir V. Orintai

Jaunystės draugui ALGIRDUI mirus, tėvams

JADVYGAI ir JONUI CHMIELIAUSKAMS,

seseriai IRENAI ir artimiesiems
gilią užuojautą reiškia

Algirdas Aukštuolis
ir žmona

A. A. PLK. VYT. KRYŽ. KAV.

PETRUI JURGAIČIUI mirus,
jo giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojau

tą.
D. L. K. Birutės
Karių šeimų Moterų
D-ja Clevelande

LVS „Ramovė”
Clevelando skyrius

A. a. inž. PRANUI DRĄSUČIUI mirus,
skaudaus gedulo prislėgtą p. ALDONĄ DRĄSUTIENĘ, dukrą JOLANTĄ ir kitus gimines bei arti
muosius guodžia ir skausmu dalijasi

Laikūnų šeima

Inž. PRANUI DRĄSUČIUI mirus,

INŽ. PR. DRĄSUČIUI mirus,

jo dukrai fil. JOLANTAI ir jos vyrui senj. ŠARŪ

jo žmonai ALDONAI, dukrai sesei JOLANTAI, žen
tui broliui ŠARŪNUI ir visiems artimiesiems gilią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

NUI PECKUI, šeimai, giminėms ir artimiesiems

Neringos Skaučių Tuntas
Clevelande

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Clevelando Skyrius

