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EISENHOWERIS RUOŠIASI
ILGESNĖN KELIONĖN
Pasiruošę ir kiti keliauti
Gruodžio pirmomis dieno
mis prez. Eisenhoweris iš
vyks ilgesnėn kelionėn po
Europą ir Ažiją. Prieš susi
tikdamas Paryžiuje
su
premjeru Macmillanu, prez.
De Gaulle ir kancleriu
Adenaueriu gruodžio 19 die
ną, jis aplankys šešis kraš
tus: Italiją, Graikiją, Tur
kiją, IraPą, Pakistaną ir In
diją.
Prezidento kelionė laiko
ma noru . pademonstruoti
JAV vyriausybės domėji
mąsi tų kraštų pažiūromis
i tarptautinę būklę, o taip
pat padėti tiems kraštams
geriau suprasti" JAV politi
ką ir užimtąsias pozicijas.
Pirmasis prezidento su
stojimas bus Roma, kur jis
gruodžio 4 ir 5 dienomis
tarsis su Italijos prezidentu
Gronchi bei premjeru Segni. Italija yra ypač jautri
dėl jos neį j tingimo į keturių
valstybių '"pfiešviršūninę”
konferenciją, todėl tikima
si, kad prez. Eisenhowerio
vizitas sušvelninsiąs italų
nepasitenkinimą, o taip pat
sustiprinsiąs premjero Segni ryškiai pro-amerikinę po
litikos liniją.
Reikšmingiausiu šios ke
lionės momentu laikomas
prez. Eisenhowerio vizitas
Indijai. Manoma, kad vis
labiau įsitempiant santy
kiams tarp Peipingo ir New
Delhi, draugiškos vyriausy
bės šefo apsilankymas Indi
joje padėsiąs premjerui
Nehru susirasti tikresnį ke
lią iš svyruojančio neutralizmo.
*
Be abejo, ir Ši prez. Eisenhowerio kelionė turi ry
šio su pasiruošimais Chruš
čiovo išreikalautai viršūnių
konferencijai, įsijungianti į
eilę kitų, kurias iššaukė
prez. Eisenhowerio - Chruš
čiovo pasitarimai "Dovydo
stovykloje:"
lapkričio 17 — Vak. Vo
kietijos kancleris Adenaueris į Londoną;
gruodžio 1 — Adenaueris
į Paryžių;
gruodžio 19 — Vakarų
viršūnių konferencija Pary
žiuje — prez. Eisenhoweris,
prez. De Gaulle, premjeras
Macmillanas ir kancleris
Adenaueris;
1960 pradžioje — Chruš
čiovas į Paryžių;
1960 m. pradžioje — De
Gaulle į JAV;
1960 m. pavasarį — Ke
turių Didžiųjų viršūnių
konferencija Ženevoje.

Kai prieš penketą savai
čių, pasibaigus "Dovydo
stovyklos" pokalbiams, bu
vo paskelbtas komunikatas,
reiškiąs viltis, jog bus at
vertos durys naujai taikos
erai per viršūnių konferen
ciją, greičiausiai niekas nepramatė, kokį nuomonių su
siskaldymą tarp Vakarų są
jungininkų iššauks pasiruo
šimai tai konferencijai. Kai
kurių Paryžiuje reziduojan
čių diplomatų žodžiais, Va
karų sąjungininkai niekad
nėra buvę labiau nutolę nuo
bendros strategijos sovietų
atžvilgiu, kaip šiandien.
Užkulisiuose vykstąs telegraminis "mūšis dėl vir
šūnių konferencijos datos”
tėra tik įžanga į eilę kitų,
didesnių neišspręstų proble
mų. Ligšiol dar nėra net su
sitarta, kada reikės susitik
ti su Chruščiovu, nekalbant
jau apie klausimą, apie ką
reikės su juo kalbėti.
Eisenhoweris ir Macmilla
nas buvo linkę vykti viršū
nių konferencijon gruodžio

mėnesį ir joje-svarstyti vie
ną kurį klausimą, sakysim
sutarimą nutraukti atomi
nius bandymus. Kiti klausi
mai galėję būti svarstomi
vėlesnėse panašiose konfe
rencijose.
De Gaulle, remiamas
Adenauerio, nėra įsitikinęs,
kad "Dovydo stovyklos” pa
sitarimai būtų "atvėrę du
ris naujai taikos erai". Jie
nori vienos "viršūnių" kon
ferencijos, ne eilės jų. Jie
nori su Chruščiovu disku
tuoti visas pasaulinės taikos
problemas, ne vieną kurį
klausimą, pvz. Berlyno ar
atominių bandymų nutrau
kimo.
Adenauerio nuomone, iš
kitų klausimų išskirtos ir
skubios derybos su Chruš
čiovu dėl Berlyno tiktai pa
tenkintų sovietų strategiją
ir išstatytų Vakarus nau
jiems jų šantažams. De
Gaulle iš savo pusės nenori,
kad perankstyva viršūnių
k o n f e r encija sukliudytų
prancūzų atominės bombos
bandymus.

Spalio 31 d. Clevelande įvyko Korp! Neo Lithuania šventė, kurioj dalyvavo daug svečių iš New Yorko,
Chicagos, Detroito, Toronto ir kitų miestų. Ta proga į seniorus buvo pakelta 14 juniorų. Po akademinės
programos įvyko susipažinimo vakaras - banketas. Nuotraukoje naujai pakeltasis į seniorus Vitalis
Benokraitis bučiuoja korporacijos vėliavą. Iš kairės stovi: Korp. Neo Lithuania centro valdybos pir
mininkas P. Ališauskas, J. Stravinskas, N. Balsytė ir R. Merkelytė.
K. GaidžiŪno nuotrauka

INDIJA RYŽTASI STIPRINTI SAVO SIENAS

Tikima, kad komunistai
Indijos ministeris pirmi priklausą Kinijai. Kai New
norį
įgąsdinti kitas mažą
ninkas Nehru, šios savaitės Delhi dėl tų žemėlapių pa
sias
Azijos
tautas — Burreiškė
nepasitenkinimą
Ki

pradžioje, kalbėdamas 25,000 indų miniai, pareiškė, nijai, pastaroji atsakė, kad mą, Malajus, Tailandą, In
kad vyriausybė vykdanti į juos nereikią kreipti dė dokiniją. Dar tikima, kad
"pakankamus karinius pa mesio, nes jie esą seni ir Pekinas norįs pademons
truoti savo nepriklausomu
siruošimus Kinijos komu neturėta laiko jų ištaisyti.
Po Ladakh incidento, ku mą nuo Maskvos ir Chruš
nistų agresijai sutikti”. To
ji agresija, pabrėžė jis, pa rio metu siena buvo perkel čiovo "taikos ofenzyvos”.
Chruščiovas pareitą sek
sidariusi didele problema ir ta Indijos pusėn apie 40 my
galinti pasidaryti dar dides lių, Pekinas paskelbė savo madienį Sovietijos aukš
incidento versiją, pagal ku čiausioje taryboje pareiškė,
ne.
Dar prieš porą savaičių rią Indijos kareiviai įsiver kad jis norėtų tą problemą
Nenru buvo kalbėjęs, kad žę Kinijon, o į Indijos pro matyti išspręstą pasitarimų
tuoj įteikė atsistatydinimo per 2000 metų Kinija ir In testą atsakė, kad jis sutik keliu.
Pas tarosiomis dienomis
dija nėra turėjusios kivir tų ieškoti kompromisų dėl
pareiškimą.
čų. Už poros dienų Kinijos 1,500 mylių ilgio sienos "iš pastebėtas Indijos kariuo
Ypač dėl Robert D. Mur komunistai užpuolė Ladak- lyginimo”, jeigu Indija tuoj menės perkeldinėjimas link
pat atiduotų Kinijai 6,000 Kinijos sienos, bet judėjimą
phy pasitraukimo susijau ho provinciją.
kv. mylių Ladakho provin labai trukdo prasidėjęs žie
Praeitą
vasarą
Pekinas
dino Vak. Vokietijos kanc
mos oras. Praktiškai nesi
leris Adenaueris. Bonnoje pradėjo platinti žemėlapius cijoje.
Pekino motyvai, skatinę tikima, kad artimoje ateity
įtariama, kad tokio prity rodančius, kad- apie 40,000
rusio diplomato pasitrauki kv. mylių Indijos teritorijos imtis ”sienų taisymo akci je tarp abiejų kraštų prasi
jos” su kraštu, kuris visą dėtų atviras karas arba bū
mas turįs ryšio su sprendi
laiką „ stengėsi
išlaikyti tų nutraukti diplomatiniai
mais, kurie galį paliesti
draugiškus santykius ir tu santykiai.
JAV pozicijas ateinančiose
tuo pačiu pagrindu, kaip ir ri daug įtakos kitiems Azi
derybose dėl Berlyno.
• Ištisus metus trunkan
jos kraštams, vis dar nėra
su Sovietų Sąjunga;
*
čios trijų valstybių konfe
aiškūs.
Viena
teorija
sako,
•
neoficialios
diskusijos
Veik tuo pačiu metu su
rencijos 132-jame posėdyje
valst. pasekr. Robert D. tarp sąjungininkų ir neu kad Pekinas keršijąs už Ti Sovietija sutiko svarstyti
beto
Dalai
Lamos
priglaudi

traliųjų,
svarstant
keturių
Murphy atsistatyd i n i m u
klausimą, kaip susekti ir
buvo paskelbta ir vadina punktų programą: 1. įsileis mą po Tibeto revoliucijos. identifikuoti branduolį n i ų
Kiti
teigia,
kad
jis
keršijąs
moji Conlono studija. Tai ti komunistinę Kiniją į
ginklų požeminius bandy
155 psl. apimties projektas, Jungtines Tautas; 2. pripa už Keralos komunistinio re
mus.
žimo
likvidavimą.
žinti
tautinę
Kiniją,
kaip
kaip JAV turėtų revizuoti
savo politiką Azijoje, pagal Taivano Respubliką; 3. duo
vyriausybės užsakymą pa ti vietą Taivano respublikai
ruoštas privačios tyrinėto JT generalinėje asamblėjo
MINTYS JUNGTINĖMS TAUTOMS SAVO
jų grupės Conlon Associa- je; 4. praplėsti Saugumo
DEŠIMTMETĮ ATŠVENTUS
tes. Toje studijoje siūloma: Tarybą, įjungiant Indiją,
Japoniją ir komunistinę Ki
• daugiau ekonominės niją;
pagalbos Indijai ir Pakista• įsipareigoti ir toliau
nui, tuo pat metu sumaži remti mažuosius sąjungi
nant abiejų kraštų apsi ninkus ; pasirašyti sutartį
ginklavimą ;
su nacionalistais. įsiparei
• panaikinti prekybos su gojant ir toliau ginti Taivakomunistine Kinija suvar ną ir Pescadorus, taip pat
žymus, leidžiant prekiauti teikti ekonomine pagalbą;
nacionalistu karinės iėgos
ir norintieji pasitraukti gy
ventojai turi būti iškelti iš
pakrantės salų (Quemoy ir
Matsu).
Po to JAV turėtu derėtis
dėl tiesioginės prekybos su
tarties su komunistine Ki
nija ir "pasisekimo atveju
KAD PRIVILEGIJUOTOS PASAULIO TAUTOS GALĖTU ŠVĘSTI...
turėtų sekti jos pripažini
mas de facto"8

Ar nauji vėjai Washingtone
nepablogins padėties?
Ar ir JAV valstybės de
partamente nuomonės dėl
tarptautinės politikos kryp
ties suskilo? — toks klausi
mas iškilo, kai netikėtai
įteikė atsistatydisimo pa
reiškimą "sėkmingiau s i a s
amerikinis politikas nuo
Benjamino Franklino laikų"
— įvairių tarptautinių pai
niavų išnarplioto jas Robert
D. Murphy. Jis pats tai pa
neigė sakydamas: "Jei toks
klausimas būtų iškilęs, aš
būčiau likęs ir kovojęs".
Bet yra įdomūs faktai:
Robert D. Murphy, ilgame
tis mirusio valst. sekr. John
Foster Dulles specialus įga
liotinis, tik prieš trejetą
mėnesių buvo paskirtas val
stybės sekretoriaus Herterio pavaduotoju, atsakingu
už JAV tarptautinės politi
kos kryptį. Spalio 28 d. jis
buvo iš tų pareigų atšauk
tas ir paskirtas JAV amba
sadoriumi Vakarų Vokieti
jon. Kai kurie Washingtono
stebėtojai tuojau pastebėjo,
kad Murphy iškėlimas iš
valstybės depart a m e n t o
posto nr. 3 į Bonną reiškiąs
pažeminimą. Baltieji Rūmai
tai nuneigė, bet Murphy

KAIRĖJE: Dalis naujai pakel
tųjų į seniorus ir svečiai klauso
si kalbų neolithuanų Šventėje Cle
velande. Pirmoj eilėj iŠ kairės:
naujieji seniorai R. Merkelytė,
Skrinskaitė, Kalendra (visi trys
iŠ Toronto), A. Andolytė, A. MaČytė, I. Švarcaitė, V. Benokraitis,
B. Butkus, V. Butrimaitis ir K.
Karalius.
K.GaidžiŪno nuotrauka
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Buvau pas Lietuvos karaimus
Rugsėjo 14d. Dirvoje buvo at
spaustas įdomus Maksimaitienės
rašinys--Kaip Lietuvoje atsirado
karaimai. Tas rašinys man buvo
labai Įdomus, nes 1957 metais
pats buvau Lietuvos karaimų
tarpe.
Buvo gražus vasaros vakaras.
Nusileidžianti vasaros saulė vir
šum Galvės ežero pabėrė savo
paskutinius spindulius.
Kelių
vaikinų pilna valtelė atsimušė į
rytinį ežero krantą. Mažai kas
mėgsta šią apylinkę, bet gal kaip
tik todėl ji pasirodė tokia roman
tiška. O gal ir todėl, kad beveik
nieko apie ją nebuvom girdėję.
- Yra čia kokia nors maisto

Redaktoriai: Vyt. Gedgaudas ir J. P. Palukaitis.
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
P. Bastys’ (Toronto), E. Čekienė (Woodhaven), R. Mieželis
(Chicago), J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir
St. Santvaras (So. Boston).

Tarp svetimu kelių ir
svetimų pagundų
Amerikos lietuviai visais anais nesusidėk, jų tėvai
laikais galėjo didžiuotis bažnyčioj sėdėdami užpaka
dviem dalykais: jie geriau lius pratrynė ...
Taip. Vieton jungę, mes
už kitus.gyveno ir jie turė
jo labai daug lietuviškų or vis ieškom kokio nors būto
ganizacijų. Bet mes, prieš ar nebūto šapelio, kad tik į
dešimtmetį atvykę į šį kraš jų tarpą kokį spyglį įmestą, tą Amerikos lietuvių pa tume. O jų tiek nedaug! O
sididžiavimą dar labiau pra- tarp tiek daug svetimų ke
turtinom — ir noru gerai lių ir svetimų pagundų taip
gyventi, ir dar naujų orga reikia vienon draugėn jun
nizacijų steigimu.
giančios minties!
Dabar, kai įsiklausai į vi
Mes patys greičiausia jau
sų tų organizacijų atsišau taip ir liksime nepasitaisę.
kimus joms padėti, labai Vis steigsime naujas orga
dažnai suabejoji, argi tikrai nizacijas,
vis
rinksime
jų tiek daug reikia ir ar tos tiems patiems reikalams
mūsų aukos teisingai į tiek aukas į kelius fondus, vis
daug kasų skirstomos? Ar manysime, kad tik mes ge
nebūtų geriau, kad vieną ri, o kiti tai jau blogi, ži
kartą rimčiau pagalvotume noma, galėtume dar ir mes
ir baigtume visos lietuviš pasitaisyti. Bet jei jau
kos veiklos drąskymą į ma mums sunkiau, tai vieną
žas grupeles.
tikrai didelį darbą ta kryp
Tik pasižiūrėkime — ke tim padarytume, atsisaky
turi ar penki veiksniai Lie dami tom pačiom ligom jau
tuvą laisvina. Mūsų kariai nuosius apkrėsti.
jau nebesutelpa Ramovėj,
O to atsisakę rūpestin
atkūrė Birutės draugiją, o giau dairykimės, kad mūsų
dabar ir šaulius. Visos par jaunimo organizacijų nariai
tijos ir jų satelitai taip pat dažniau vieni pas kitus lan
po kelias organizacijas tu kytųsi, išmoktų drauge dis
ri. O jaunimas dar į dau kusijas vesti, drauge šven
giau organizacijų plėšomas! tes švęsti, vieni iš kitų ge
O kiek turime laikraščių ir rosiomis savybėmis persi
laikraštėlių! O kiek visokių imti.
draugijų ir draugijėlių! O
Ir jei į tą labai reikalingą
kiek tokių lietuvių yra, ku mūsų
jaunimo
didesnę
rie lietuviškoj veikloj nuo jungtį mes būsime savuo
lat sukasi, nuolat remia tų sius pastūmėję, tikėkime,
organizacijų ir organizaci- būsime gerą darbą atlikę.
jėlių veiklą, lanko jų paren Darbą, kuris tikrai padės ir
gimus?
lietuvybę išlaikyti, ir dides
Paskaičiuokim ir patys nius darbus nudirbti, ir
pamatysim, kad esam į prieš kitus šauniau pasiro
kraštutinumus išklydę. Su- dyti.
siskaldėm, susismulkinom,
B. G.
ir dabar dar, visokių ambi
cijų vaikomi, tebesismulkiname.
KAS IR KUR?
Nežinau, ar įmanoma nuo
šios ligos išgydyti vyres • Washingtone (D. C.) su
niuosius. Greičiausia, kad darytas lietuvių būrelis Va
ne. Jie jau lyg ir beviltiški sario 16 gimnazijai remti.
ligoniai, lietuvių draskymo Būreliui priklauso šie asme
ir skaldymo vėžiu apkrėsti. nys:
Bet su jaunimu, ypač ku
Juozas Andriušis, J. Ba
riam nerūpi katro dėdė ar lys, J. Blekaitis, L. Damteta valdžioj buvo, ir kuris briūnas, B. Darlys, K. Gri
jų pusbrolis aną gruodį juos nius, K. Jurgėla, E. Kačins
iš valdžios vertė.
kienė, L. Kačinskas, D. Kri
vickas, P. Labanauskas, J.
Jaunimas teisingai sako, Laučka, A. Mažeika, J. Pa
kad jie visiškai nebesupran jaujis, E. Pakulienė, B. Pata ir net nenori suprasti, ramskas, A. Petrutis, V.
kodėl vyresnieji savo tarpe Rutelionis, L. M. Saldukaipešasi. Ir jie net labai nori, tė, M. šlapšys, K. Škirpa, A.
kad tomis peštynių ligomis Tarulis, D. Tautvilaitė, V.
jų nesirgdytume.
Trumpa, J. Tūbelienė. A.
O mes, ar jau taip ir da Valiūnas, A. Vaičiulaitis, J.
rome, kad tas mūsų jauni Vitėnas. Kviečiami prisidėti
mas, dėl kurio nutautėjimo ir kiti.
Būrelio globėjai — Danu
dažnas drebame, kad savo
tarpe daugiau organizacinės tė Tautvilaitė ir L. Damjungties ieškotų, vieni šalia briūnas.
kitų arčiau būtų, vieni ki • M. Žiaugrienė, A. Treinys
tiems talkintų toj nelemtoj
ir P. Karosas laimėjo 3 bib
kelionėj per svetimas že liotekas virš $150 vertės,
mes?
pirkę knygų per. metų Ga
Ne. Mes tuo keliu jų ne- bijos knygų išpardavime.
vedam. Mes vis, kaip ta pik Kam teks 8 bibliotekos do
ta kaimo pletkininkė, vis vanų šiemet? Prašykite są
savo liežuvį pakišame: su rašų šiuo adresu: Gabija,
anuo neik, jo tėvai perma- P. O. B. 355, Wyandach,
žai rąžančių varsto; su

Petras Viščinis, Laisvės Varpo radijo valandos vedėjas.

Mums reikia pažinti ir
remti savo talentus — tai
mintis, kurią kiekvieną sek
madienį perša Naujosios
Anglijos lietuviams Laisvės
Varpo radijo programa, ge
rai girdima ir klausoma
Bostone, W o r c e s teryje,
Brocktone, Norwoode, Lawrence, Lowelyje ir kitose
kaimyninėse kolonijose. To
ji mintis sudaro pagrindą
visos programos, kurioje
perduodamos ne tik mūsų
gražiosios dainos, atlieka
mos geriausių solistų, kvar
tetų ir chorų, bet taip pat
įvesta literatūrinė valandė
lė. Joje supažindinama su
mūsų rašytojais ir jų kūri

niais. Todėl programa yra
grynai kultūrinė.
Tačiau ne tik savo radi
jo programomis Laisvės
Varpas stengiasi įgyvendin
ti mintį: pažinkime ir rem
kime savo talentus. Jau ta
po tradicija, kad kiekvie
nais metais tuo šūkiu ren
giamas rudens koncertas,
kuriame pasirodo stipriausi
mūsų talentai.' Ligi šiol to
kių koncertų programose
yra dalyvavę šie mūsų dai
nininkai: Aldona Stempužienė, Stasys Liepas, Stasys
Baranauskas, Janina Liustikaitė ir Algirdas Brazis.
Iš viso tokių koncertų jau
yra buvę trys. O prieš kon
certus dar buvo surengtas

P. Vaičiūno "Naujieji žmo
nės’’ vaidinimas, kurį atliko
Brooklyno vaidintojų trupė,
vadovaujama akt. V. Žu
kausko. Taigi, ligi šiol per
savo penkerių su puse me
tų veiklą Laisvės Varpas
jau yra surengęs keturius
kultūrinius parengimus.
šiemet rengiamas rudens
koncertas bus iau penktas
iš eilės tos rūšies parengi
mas. Jis įvvks lapkričio 8 d.,
2 vai. 30 min. do pietų High
School salėje, Thomas Park,
So. Bostone, Mass. Jame
programa atliks sol. Prudenciia Bičkienė. sol. Stasė
Daugėlienė ir sol. Arnoldas
Voketaitis. Solistams akom
panuos muz. Julius Gaide
lis. Tai vis mūsų talentai,
kuriuos reikia pažinti ir
remti. Jie atliks lietuvių
liaudies dainas, mūsų kom
pozitorių kūrinius ir operų
arijas. Didelė naujovė kon
certe bus duetai, kuriems
skiriama žvmi programos
dalis. Juos atliks sol. P. Bič
kienė su sol. St. Daugėlienė,
o taip pat su sol. A. Voketaičiu.

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA

Džiaugsmas...draugai...ir ugnim virtas Stroh’s

krautuvėlė? - paklausėm vieną
mažą berniuką.
Užklaustojo akys žybtelėjo ug
nele, bet neištarė nė vieno žo
džio.
- Turbūt nebilys -nutarėme
vienbalsiai ir pasijudinome kai
melio link.
Pralindus pro apgriuvusią
tvorą pagaliau išlindome į siaurą
gatvelę. Ir jokios krautuvėlės čia
neradę, traukėme toliau. Bai
giantis kaimui kelią mums pas
tojo būrelis žmonių, kurių vado
vas (rusas) vokiečių kalba pasa
kojo "svečiams iš demokratinės
Vokietijos" apie karaimų istoriją
neužmiršdamas
klausytojams
priminti dabartinį jų "džiaug
smą" galint dirbti kolūkyje ir tuo
visame pasaulyje stiprinti taiką..
Tuo metu, kada rusas įrodinėjo
raudonąjį rojų čia esant, išvargę
žmonės grįžo iš lauko darbų.
Jie su baime ir smalumu žvelgė
į ne kasdieninius svečius, kad
po jų iŠvykymo dar nebūtų blo
giau, negu dabar yra.
Turėdami daugiau laiko mes
pradėjome ču dažniau lankytis.
Susidraugavome ir su tuo mažu
berniuku. Ir vieną dieną jis pa
kvietė aplankyti jo tėvų namus.
Tą apsilankymą mes tada pava
dinome "Žvilgsnis į praeities
gelmes".
Tada mums teko būvoti senoje,
galbūt kelių šimtmečių senumo
grytelėj. Ten mes tada jutom
švelnumą,
rūpestingumą
ir
senojo karaimo atvirumą. Atsi
menu, mums bežiūrint, jis nu
sikabino nuo sienos balalaiką ir
kaulėta ranka pertraukė per įtemptas stygas. Ir melancholi
škai liūdnai ji suskambėjo. Skam
bant jos stygoms jis baladėmis
mums pasakojo apie buvusius
laikus, apie karžygių atliktus žy
gius, melsvus ežerus bei upes,
kuriose visad būdavo žuvies, apie
pievas bei šilus ir jų nepaprastą
turtą.
Praslinkus kelioms dienoms po
šio
susitikimo man teko at
sisveikinti su puikiuoju Galvės
ežeru. Tai buvo mano pirmas ir
paskutinis rankos paspaudimas
žmonėms, kurių bočiai drauge su
lietuvių pulkais mušė priešus
prie Žalgirio, Riazanės ir Juo
dosios jūros.

Helmutas Behnke,
Vasario Šešioliktosios
Gimnazijos mokinys

PATIKSLINIMAS
KORESPONDENCIJOS

Atsigaivinkite bet kada... atsigaivinkite bet kur...
Stroh’s yra lengvesnis, švelnesnis alus su tuo pui
kiu skoniu, kuriuo negali lygintis joks kitas Ame
rikos alus. Ugnies virimas padaro Stroh’s tokiu
puikiu jūsų skoniui. Pabandykite Stroh’s šian
dien ... jūs sakysite, kad tai yra labiausiai gaivinantis alus, kurį bet kada gėrėte!

PATIKS

Vienintelis
Amerikoj
ugnim
virtas alus!

ŠVIESESNIS!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

Dirvoje buvo atspausta iš E.
Chicago korespondencija "Nes
klandumai lituanistinėj moky
kloj".
Ten yra netikslumų .
Juos čia ir atitaisome.
Ne dalis, bet vos dvi šeimos
veža savo vaikus kiekvieną šešta
dienį 20 mylių Į Chicagą ir ne į
tolygią pradžios mokyklą, bet į
AUKŠTESNIĄJĄ LITUANISTINĘ:
MOKYKLĄ. Tikslumo dėliai duo
dame vaikų vardus ir kuriose
klasėse Aukšt. Lituanistinėje
Mokykloje jie mokosi, būtent:
Eglė Juodvalkytė V klasėje,
Rūta Domarkaitė VI ir Uosis
Juodvalkis VI klasėje.
Korespondentas
ir tėvų ko
miteto pirmininkas turėtų tik pa
sveikinti šį mūsų žingsnį ir pa
raginti kitus pasekti šiuo pavyz
džiu, o ne skleisti nepagrįstas
žinias ir nešti nesantaiką tarp
vietos lietuvių.
Ar vaikų leidimas į aukštes
niąją lituanistinę mokyklą sudarė
vietos lit. mokykloje nedraugiš
kas nuotaikas, kaip p.R. teigia,
ar gal yra kitų priežasčių toms
nuotaikoins susidaryti, mes čia
nesiimame spręsti.
Mūsų vaikai yra pirmosios
kregždės šios apylinkės aukšt.
lit. mokykloje. Nors vietos lit.
mokykla pavasarį atšventė savo
gyvavimo dešimtmetį, bet iki
šiol neatsirado nė vienos šeimos,
kuri būtų pasiryžusi duoti savo
vaikams aukštesnį lituanistinį iš
simokslinimą.
Kiek liečia kitų koresponden
cijos punktų tikslumą, paliekame
spręsti suinteresuotiems.
Su gilia pagarba
K. Domarkas ir

A. Juodvalkis
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Meno paroda Chicagoje
Chicagoje jau uždaryta lijos, ir tapytojas Povilas
šešių dailininkų grupės me Kaupas Chicagoje pasirodė
no paroda Jaunimo Namuo pirmą kartą, todėl jų daly
se, Čiurlionio galerijoje. Ji vavimas chicagiečiams me
tęsėsi devynias dienas ir no mėgėjams buvo labai
buvo gausiai lankoma chi- mielas.
Pagal tradiciją Čiurlionio
cagiečių meno mėgėjų, ypač
šeštadieniais ir sekmadie galerijai parenkama bent
po vieną kiekvieno parodos
niais.

dalyvio darbą. Jury komisi
ją šį kartą praturtino gale
rijos kolekciją keturiais
darbais: E. Marčiulionienės
keramika — Krikštas šven
tykloje, P. Kaupo tanvba —
Kalnų peisažas, A. Marčiu
lionio maiolika — Keturi
evangelistai ir B. Murino
akvarelė — Laivų prieplau

ka.

Parodos patalpos yra vi
sais atžvilgiais tinkamos.
Daugelis senų amerikiečių
dailininkų organizacijų lie
tuviams gali pavydėti. Net
ir pačiame miesto centre
dažnai parodos rengiamos
koridoriuose, baldų parduo
tuvėse ir net restoranuose.

Salėje parodos ekspona
tai buvo išdėstyti maišytai.
Tokia tvarka man nelabai
patinka. Norėčiau, kad ant
- pagrindinės sienos būtų iš
statyta bent po’ viena ar du
kiekvieno dalyvio darbų. Likusis plotas turėtų būti pa*
skirstytas kiekvienam da
lyviui vienoje vietoje. To
kiu būdu žiūrovui daug
lengviau juos atsiminti.

Chicagos žiemos šešėliai (aliejus)

Jadvyga Paukštienė

šachmatų žaidime, yra įkel
tas i JAV komandą, daly
vaujančią IV pasaulio ko
resp. pirmenybėse.
Pirmoji klubo valdyba
buvo: Merkis, Keturakis,
Starinskas. 1954 m. klubas
Įsijungė į So. Bostono Liet.
Pil. Draugiją, šachmatų
klubo pirmininku dabar yra
dr. A. Kapochy, valdyboj:
Merkis, Kontautas, Martinkus ir Alg. Ivaška.
K. M.

Paroda buvo gausi ir
Įvairi gerais darbais. Visi
dailininkai yra pasiekę di
delio meistriškumo. Man at
rodo, kad ši paroda yra ver
ta ir nesunkiai būtų perke
liama į kitas lietuvių kolo
nijas, jeigu tik atsirastų
meno mėgėjų, kurie tuo pa
sirūpintų.
Bronius Murinas

Mergaitė pajūryje (akvarelė)

P. Glemža

Daugelis meno mėgėjų
tokias nedidelių grupių dai
lininkų parodas labai mėgs
ta. Jos dažniausiai yra Įvai
resnės už individualines, at
skiras dailininkas nepraran
da savo vardo ir individua
lybės, žiūrovo sąmonėje, kas
kartais atsitinka plačių ko
lektyvų parodose.
Be abejonės, svarbu, kad
mažos grupės dalyviai būtų
maždaug vienodo lygio, bet
skirtingų žanrų, kad tuo
būdu vienas kitą papildytų,
o ne stelbtų, šioje grupėje
žanrų proporcija tikrai iš
laikyta. Aliejinę tapybą at
stovavo Jadvyga Paukštie
nė (20 darbų) ir Povilas
Kaupas (10 d.), akvarelę —
Bronius Murinas (20 d.),
keramiką — Eleonora Mar
čiulionienė (12 d.)j skulp
tūrą — Aleksandras Mar
čiulionis (7 d.) ir Balys Milaknis (1 d.). Iš viso paro
doje buvo išstatyta 70 dar
bų.
J. Paukštienė ir B. Muririnas chicagiečiams yra ge
rai pažįstami ir turi daug
savo gerbėjų. Skulptoriai
Eleonora ir Aleksandras
Marčiulioųiai, tik prieš tre
jetą metų atvykę iš Austra

Povilas Kaupas

Eleonora Marčiulionienė

Figūra (keramika)

BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS

Balys Milaknis

Galvutė (gipsas)

Vaisiai (aliejus)

ŠACHMATŲ KLUBO
DEŠIMTMETIS
Bostono Lietuvių šach
matų klubas buvo įkurtas
1949 m., tuojau po Naujos
Anglijos šachmatų pirme
nybių, įvykusių rugsėjo
pradžioj, Providence, R. I.
iš kurių Povilas Tautvaišas
ir Kazys Merkis grįžo su
laimėjimais.
Klubo komanda — Taut
vaišas, Merkis, Saudargas,
Keturakis, Staknys, P. Shimonis, V. Kubilius, sėkmin
gai dalyvavo Metropolitan
Chess lygos pirmenybėse,
laimėdama antrą vietą, pa
keliui įveikusi
Bostono
meisterį Harvardo univ.,
buv. meisterį Boylston klu
bą ir kt. Tris metus iš ei
lės Bostono šachmatų meis
teriais buvo klubo nariai:
P. Tautvaišas — 1949 m. ir
Kazys Škėma — 1950 ir
1951 m.
1958 m. tarpklubinėse
Bostono pirmenybėse klu
bas trečią kartą laimėjo
antrą vietą, atsistodamas
priešaky «Quincyy -Boylston,
Harvard ir Brandeis uni
versitetų. žaidė: G. Švei
kauskas, Merkis, Kontautas, Starinskas, L. Švei
kauskas ir latvis G. Knofs.
Šiemet klubas atsistojo 3
vietoj.
Stiprų vienetą sudaro
šachm.klubo antroji koman
da, kuri lygos pirmenybėse
iš 15-kos komandų atsistojo
5 vietoj. Lietuvių B koman
doj žaidžia patys jauniausi
Bostono žaidėjai: Ged. Kuo-

dis 15 metų ir Algis Makaitis 14 metų.
Už veiklą, laimėjimus ir
jaunųjų paruošimą klubas
yra labai vertinamas vietos
amerikiečių spaudos ir šach
matų vadovybės.
Klubo vadovas Kazys
Merkis, kuris eilę metų pa
sižymi Amerikos koresp.

Aleksandras Marčiulionis

TAUTVAIŠAS BOSTONE
So. Bostono lietuvių pilie
čių draugijos šachmatų klu
bas, minėdamas savo de
šimtmetį, pasikvietė iš Chi
cagos dabartinį miesto ir
Illinois valstijos šachmatų
meisterį Povilą Tautvaišą,
kuris prieš 10 metų būda
mas šio klubo narys, laimė
jo Bostono meisterio vardą.
Tautvaišo simultanas Bos
tono žaidėjams įvyks Boylstono šachmatų klubo patal
pose, 48 Boylston Street,
lapkričio 7 d., 4 vai. p. p.
Bostono ir apylinkės lie
tuviai šachmatininkai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti
simultane. Pranešti K. Mer
kiui tel. AN 8-1282.
Sekmadienį, lapkričio 8 d.
meisteris Tautvaišas daly
vaus Šachmatų klubo de
šimtmečio vakarienėj, So.
Bostono Liet. Pil. D-jos au
ditorijoj. Pradia 5:30 v, v.

• Dr. V. žygas, kaip prane
ša Australijos lietuvių laik
raštis ”Mūsų Pastogė”, yra
pirmasis N. Gvinėjoj lauki
nių žmonių tarpe išsiplati
nusios ligos ”kuru” tyrinė
tojas. Jam dabar ateina Į
talką ir daugiau gydytojų.

Keturi evangelistai (majolika)
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Lietuviškosios aktualijos

V. Rastenis

Nerimas be Vilniaus ir
su Vilniumi .
Nenumatytu būdu Vilnius grįžo. - Savo sostinėj
turėjome konsulatą, įgaliotinį, bet ne vyriausius

valdžios organus.
Lenkų ultimatumas ne
reikalavo iš Lietuvos įsak
miai atsisakyti teisių į Vil
nių. Lenkai numanė, kad
toks reikalavimas nebūtų
priimtas. O juk jie, nors ir
grasė, kariauti nenorėjo.
Todėl nutarė pasitenkinti
tuo, kad jie turės Vil
nių, bet nekliudys lietu
viams guostis teisės
turėjimu...
Taigi, ultimatumo pri
ėmimas teisinių Lietuvos
argumentų Vilniaus byloj
nesumenkino. Tik šūkio
”Mes be Vilniaus nenurim
sim” padėtis pasikeitė. Yra
tvirtinančių, esą, Lietuvos
valdžia uždraudusi tą gies
mę giedoti. Neprisimenu to
kio draudimo. Bet ir be
draudimo, ką tik priėmus
ultimatumą, ją giedoti ne
bebuvo labai patogu. Laisva
tai laisva, nepriklausoma
tai nepriklausoma Lietuva
buvo, bet gyvenant tarp tų
trijų kaimynų, tarp kurių
istorija yra įsodinusi Lietu
vą, norom nenorom reikia
kai kada prisiminti ir kitą,
netoki narsuolišką dėsnį,
būtent: "Vaikine, neerzink
šunų I”... Tad šaltesnės
galvos tais 1938 metais
karštesnėsėms gal ir pri
mindavo, kad, rimsim ar nerimsim be Vilniaus, bet
perdaug garsiai to nerimo
tuo tarpu negiedokim ... O
dalykai taip susiklostė, kad
vistiek, ir nebe taip garsiai
"nenurimsim” beg iedant,
nepraėjo nei dveji metai, ir
Vilnius grižo prie Lietuvos.
Nei lenkai, nei mes 1938
metais nenumatėm, kad
taip atsitiks.

•

*

♦

Prisiminus tuos kelioliką
Lietuvos Lenkijos santykia
vimo mėnesių (nuo ultima
tumo ligi Lenkijos katas
trofos), krinta į akį nepa
prastas kai kurių tuose san
tykiuose buvusių aspektų
panašumas į atitinkamus
aspektus santykiuose tarp
Amerikos Jungtinių Valsty
bių ir Sovietijos. Amerika
turi diplomatinius santy
kius su Sovietija, bet nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos,
Estijos inkorporavimo. Lie
tuva po ultimatumo irgi tu
rėjo diplomatinius -santy
kius su Lenkija, bet nepri
pažino Vilniaus krašto in
korporacijos.
Ameriką Lietuvos pilie
čių nelaiko teisėtais Sovie
tijos piliečiais, nors Sovieti
ja juos priverstinai tokiais
laiko ir aprūpina juos sovie
tiniais pasais. Lietuva vil
niečių (išskyrus kolonistus)
irgi nelaikė Lenkijos pilie
čiais, nors Lenkija juos pri
verstinai tokiais laikė ir bu
vo aprūpinusi juos lenkiš
kais pasais.
Jei dabar kas ir iš Lietu
vos atvyksta į Ameriką su
sovietišku pasu, Amerika,
nepaisant nepripažinimų, į
atvykstančio asmens pilie
tybės problemą nesigilina.
Amerikos konsulatas, įspaudęs Amerikos vizą į lietuvio
sovietinį pasą, tuo dar ne
panaikina ir nepakeičia
Amerikos vyriausybės pa
žiūros į Lietuvos padėtį. Vi
sai panašiai buvo tuo metu
it tarp Lietuvos su Lenkija.
Lietuvos konsulatai ėmė dė
ti Lietuvos vizas Lietuvon
apsilankyti norintiems vil
niečiams į jų lenkiškus pa
sus, to visiškai nelaikydami
pripažinimu, kad vilniečiai
jau būtų teisėti Lenkijos pi
liečiai.

Kadangi Lietuvos inkor
poravimo nėra pripažinusi
pašto-telegrafo tarptautinė
unija, tai siunčiant iš Ame
rikos į Lietuvą laiškus ar
telegramas, nėra reikalo žy
mėti USSR, pakanka į ad
resą įrašyti tik Lietuvos
vardą. Iš Lietuvos rašant į
Vilnių, galbūt, buvo gali
ma "užmiršti" valstybės pa
vadinimą, bet reikėjo net
Vilniaus vardą lenkiškai ra
šyti, nes -lenkų paštininkai
kitaip galėjo laišką numes
ti, kaip "nežinia kur adre
suotą". .. -Bet keliauninkas,
vykdamas į Vilnių, turėjo
gauti vizą į Lenkiją. Visai
taip, kaip dabar vykstant į
tą patį Vilnių, reikia gauti
vizą į Sovietiją.
Anais laikais buvo kilęs
klausimas: kaip elgtis, tai
yra, lankytis iš Lietuvos į
Vilnių, ar ir toliau laikytis
"principingai" ir nekelti ko
jos Į okupuotą kraštą? Bu
vo keliamas grynai teorinis
klausimas: ar lankymasis
Vilniuj nebus lenkų valdžios
teisėtumo Vilniuje pripaži
nimas ?
Dabar irgi panašus klau
simas kyla. Vilnius jau
maždaug "atviras turis
tams". Vienas Amerikos
laikraštininkas jau pagal
naująją tvarką ten lankėsi.
Lankysis gal ir daugiau. Ar
tie apsilankymai nebus
ame rikiečių pripažinimas,
kad esamoji Vilniaus ir Lie
tuvos padėtis teisėta? Vals
tybės Departamente, be
rods, be svyravimų atsako
ma, kad apsilankymai bei
kiti panašūs individualūs
kontaktai jokiu atveju ne
reiškia padėties pripažini
mo. Ir anuomet Lietuvoj,
pagaliau, buvo apsispręsta,
kad nedera boikotuoti Vil
nių, ir kad lankymasis tei
sinės Lietuvos pozicijos nie
kuo nepakeis.
Bet vieną dalyką, kuris
tada buvo padarytas, ir da
bar nelengva suprasti. Jei
gu Sovietai dabar pasiūlytų
ir Amerika sutiktų atidary
ti savo konsulatą Vilniuje,
tai jau būtų neabejotina,

kad Vilnius yra pripažįsta
mas esąs Sovietijos terito
rijoj. Tokį aktą, atrodo,
Amerika galėtų padaryti,
tik oficialiai pripažinusi in
korporaciją ir atšaukusi pri
pažinimą Lietuvos pasiun
tinybei bei-konsulatams.
Lietuvos-Lenkijos santy
kiuose buvo kitaip. Po ulti
matumo (nors ultimatume
apie tai ir nebuvo kalbos),
buvo įsteigta ne tik pasiun
tinybė Varšuvoj su konsulariniu skyrium, bet ir kon
sulatas ... Vilniuje. Vilnie
čiams tai buvo svarbus pa
togumas. Kitaip, norėdami
atvykti į Kauną, jie būtų
turėję važiuoti Varšuvon
vizos. Bet Lietuvos konsu
latas Lietuvos sostinėje?
Skamba keistai, bet taip bu
vo. Tai bene vienintelis ak
tas iš Lietuvos pusės, kurį
lenkai galėtų interpretuoti
kaip aktą, implikuojantį
Vilniaus pripažinimą Lenki
jai. Nes negirdėta, kad vals
tybės turėtų savo konsula
tus savo miestuose, ne
kalbant jau apie konstitucijon įrašytą sostinę. (Po Vo
kietijos ultimatumo ir Klai
pėdoj atsirado Lietuvos
konsulatas, bet tai buvo pri
ėmus ultimatumą pripa
žinti Klaipėdą Vokieti
jai. Vokietija turėjo Klaipė
doj konsulatą tada, kai buvo
pripažinusi Klaipėdą
Lietuvai).
Po spalio 28 dienos, vietoj
konsulato Vilniuje atsirado
irgi ne prezidentūra, ne ministerių kabinetas, ne sei
mas, ne vyr. tribunolas (kas
būtų buvę visiškai natūralu
pagal konstituciją, sakan
čią, jog Vilnius yra" Lietu
vos sostinė), bet tik vyriau
sybės įgaliotinis.
Prezidentas turėjo moty
vą tuo tarpu susilaikyti nuo
prezidentūros kėlimo į sos
tinę. Spalio 28 dar ne visi
sovietų daliniai buvo iš Vil
niaus kareivinių pasitraukę.
Netrukus atvyko "sutartos"
įgulos. Nebuvo sutarta, kad
jų bus Vilniuj, bet "laiki
nai” kai kurios kareivinės
(Nukelta Į 6 psl.)

Korp. Neo Lithuania Šventėje Clevelande buvo pakelti į seniorus 14 Juniorų. Nuotraukoje išsirikiavę
keliamieji: Rita Merkelytė, Skrinskaitė, Kalendra, Vitalis Benokraitis, Benediktas Butkus, Valdemaras
Butrimaitis, Kornelijus Karalius, Rimas Liogys, Irena Švarcaitė, Aldona Mačytė, Remigijus Sadauskas
ir Vytautas Šlapelis.

Bronys Raila

Akimirksnių kronikos

Didelis plokštelių vaidmuo
Montrealio NeprikL Lietuvos
redaktorius J. Kardelis visai
teisingai savo laikraštyje kątlk
parašė, kad Kipras Petrauskas
šiandien Lietuvoje esąs "dau
giausiai neapkenčiamas artistas"
nes jis pasirodęs, kaip ma
žiausiai atsparus rusą prievar
tavimui."

Tai yra visiems žinoma ir
liūdna tiesa: Kipras Petrauskas
leidosi daugiau, negu būtų rei
kėję, Lietuvos okupanto propa
gandiniam panaudojimui jau pir
majame bolševikmetyje. O ne
tik leldose, bet jau ir pats ėmė
si eilės rusiško padlaižiavimo
veiksmų antrosios okupacijos te
betrunkančiu laikmečiu. Tad vi
sai suprantama, kad visos lie
tuvių tautos gerbtas ir mylėtas
dainininkas amžiaus pabaigoje
tapo pasibiaurėjimo ir net pa
sipiktinimo taikiniu.

dės? Esu pastebėjęs, kad mŪ-i tas Kauno operos akiračiais, lai
sų jaunimui to nebegalima įrody svalaikio medžioklėmis
savo
ti. Tėvų pasakojimams jie gal klubu ir arnh..'ibiais draugais.
dar drungnai ir patiki, bet iš to Gerai temokėjo ^vi kalbas: lie
ką jie dar kartais gali patys iš tuvių ir rusų. Draugų pasako
girsti, nebetiki. Ir nebegalima jimu, jis nesistengė ir stačiai
priekaištauti, kad savo netikė tingėjo pramokti nors tiek kiek
jime Jie klystų. Nebėra tikrų operų dainininkui būtina, italiir gausių K. Petrausko balso ir liškal, prancūziškai ar vokiškai,
idant geras dainininkas toms
interpretacijos dokumentų! Ne
kalbomis galėtų pasirodyti di
bėra įrodymų!
džiuosiuose užsienio teatruose ir
būtų labiau paieškomas stambiųjų
Nebėra patefono plokštelių! tarptautinių plokštelių gamybos
Nebuvo panaudotos tos techninės firmose.
Ir kokie šiandien padariniai?
priemonės, kurios savo laiku
taip nesunkiai ir sėkmingai ga Paradoksas, keista ir besakyti.
lėjo būti panaudotos. Čia ne klai Jaunajai lietuvių kartai Ame
da, o žalingas nusikaltimas - pa rikoje didžiausias Lietuvos dai
ties dainininko ir daugelio kitų. nininkas atrodo ne Kipras Pe
Tiesa, Kipro Petrausko tru trauskas, bet-„.A. Šabaniauskas!
putis įdainuotų plokštelių buvo ir Malonaus, bet visai kuklučio bal
dar tebėra. Tik jos sunkiai kur selio savininkas, buvęs operos
begalinamos, pasibaigusios, iš choristas, tipiškas kabaretinis
vartoms, o kurios dar turimos dainininkas, tačiau įdainavęs per
- dažniausia nepataisomai "nu- 30 plokštelių, - daugiausia anuo
grotos". Mūsų solistas iŠ viso met populiarių "Šlagerių", šokio
nemėgo Šiaipjau koncertinių dai melodijėllų ar šiaip dainelių,nų, o kelios pagamintos operų plokštelių, kurios buvo palyginti
arijų plokštelės (nebent išskyrus gerai techniškai atliktos, išsi
laikė ir dar laikysis. Daug kas
Pajacų ariją) buvo gana blogai
techniškai atliktos net ir pagal jų tebeturi atsivežę Amerikon ar
naujai prisipirkę. Jos dažnai gro
ano meto gamybos lygi.
jamos lietuviškų valandėlių metu
Kipras Petrauskas neturėjo
savo mastui visame pasaulyje per radiją, jas dar ne vienas te
bemoka paniūniuoti.
įprasto menadžerio, kuris JI būtų
Štai neseniai skaičiau, kad ir
išvedęs l plačiausią tarptautinę
Čikagos lietuvių žurnalistų balius
didžiųjų operų areną, o taip pat
pasirūpinęs įrašyti jo balsą ge
buvo pradėtas "Spaudos valsu",
riausių tos rūšies firmų gamybos
kurio žodžius kadaise man teko
plokštelėse. Toki menadžerl jis
paruošti ir su Metropolio orkes
būtų galėjęs bematant turėti, bet
tro akordlonistu Banku sukompo
jo neieškojo ir stačiai nenorėjo.
nuoti melodiją. Šis valsas seniai
Nors, kaip ir daugelis tenorų,
būtų nuskendęs laiko dulkėse, jei
išdidus ir kupinas tuštybės, kei
jo nebūtų J gerą plokštelę įgrojęs
stu būdu jis buvo visai patenkin
M. Hofmeklerio orkestras ir Jei
A. Šabaniauskas nebūtų įdainavęs
žodžių.

☆

Šiandien gili metų našta jo,
kaip operos dainininko, karjerą
yra pabaigusi. Tačiau niekas
neištrinsime
ir
negalėsime
paneigti Lietuvos operos kūrėjo
didžiulių nuopelnų lietuvių kul
tūrai ir menui.* Niekas neiš
brauksime ir nesumažinsime jo
įstabaus balso ir artistinės kū
rybos dovanos, kurią jis atidavė
Lietuvai. Tokio gražaus balso ir
turtingos išraiškos dainininkai
gimsta ne kasmet, o tik gal kar
tą per dešimtmečius. Kipras Pet
rauskas neabejotinai buvo pačių
pirmųjų pasaulinių tenorų kla
sėje.
Bet kaip tat įrodyti tiems ki
tiems, kurie jo negirdėdavo ir
net tiems mūsų lietuvių jaunie
siems, kurie jo niekada nebegir-

GOLD
STAR

DIENOS

pas jūsų gaso
REIKMENŲ
PREKYBININKĄ

Laikas pirkti
GOLD STAR
Award Gaso

PLYTĄ!
Automatic

Burner-with

-a-Brain

☆

Tų dviejų pavyzdžių turbūt ui
teks labai Jau aiškiai išvadai, kad
patefono. plokštelių vaidmuo
šiandien yra didelis ir reikšmin
gas.
Plokštelė yra menas,
pramoga ir biznis viename daik
te. O taip pat - kūrybos doku
mentas, kultūrinių vertybių tar
pininkė, civilizuoto gyvenimo
relkmenė.
Vis daugiau tobulėjant H.F. ir
stereo technikai, plokštelės atei
tis yra neribotų galimybų, At
rodo net, kad plokštelių "biblio
tekos" daug kur pakeis ateityje
knygų bibliotekas. Ne vienoje
šeimoje tai jau dabar yra įvykę..
Kiek lietuviai dar netolimoje
praeityje neįvertino plokštelių
vaidmens, matėme Iš Kipro Pe
trausko pavyzdžio. Nedaug geriau
ir dabar. Tiesa, lietuviškoms
plokštelėms vis tebėra sunkios
kliūtys: ribota rinka ir lėšų stoka
(techniškai gerai pagminta ir vė
liausius publikos skonio lygius
atitlnkantiplokštelė nepigiai kaš
tuoja). Bet jėgų, pasiryžimo ir
pasiaukojimo turime, ir nauji
bandymai vis dažnėja. Tik gaila,
kad plokštelė mūsų gyvenime vis
dar kaip Ir neįeina l kultūrinių
vertybių katalogą. Publika apie
naujas plokšteles sužino tik IŠ
skelbimų laikraščiuose (retkar
čiais). Plokštelių kritikos Ir re
cenzijų bevelk dar nėra, kas Jau
taip apstu didžiojoje Amerikos Ir

(Nukelta į 6 psl.)
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Praėjusią savaitę milijo
nas kubiečių demonstravo
Havanoje, reikalaudami at
naujinti ”egzekucijų ko
mandas”. Ar ne keista, rei
kalavo ne panaikinti, bet jų
skaičių padidinti.
Tokį reikalavimą galima
tuo aiškinti, kad Kuboj, po
to kai buvo uždaryti lošimo
namai, padidėjo bedarbė.
Matyt, kai kas tikisi suras
ti darbo ir šioje revoliucijos
industrijoje ... Bet ar vi
siems jo užteks? O jed ne
užteks, ar egzekucinės ko
mandos nepradės pačios sa
vo tarpe ieškoti aukų.
žaidimas, kaip matome,
pavojingas.
Sena patarlė sako, kad il
gai šaukiantis Kalėdų sene
lio, jis pasirodo. Tik Kubos
e g z e k u tyvinių komandų
barzdočiai nieko bendro ne
turi su Kalėdų seneliu ...

☆
Chruščiovas Prancūzijoje
lankysis ne anksčiau, kaip
ateinančių metų sausio pa
baigoj. Mat, gruodžio 19 d.
Paryžiuje susitiks Vakarų
”trys didieji”. Jis pareiškė
norą, be kitų Prancūzijos
miestų, pamatyti ir Alžirą.
Prancūzai nesipriešina to
kiam vizitui, jei tik iki to
laiko ten bus- baigtos kau
tynės. O tai galimas daly
kas, nes tiek Kremlius, tiek
prancūzų komunistų parti
ja, anksčiau rėmę alžiriečius, dabar jau kalba apie
greitas paliaubas ...
Chruščiovas savo lankymusi Alžire nori pademons
truoti rėmimą de Gaulle nu
sistatymą duoti alžiriečiams teisę patiems apsi
spręsti, ar jie nori pasilikti
su Prancūzija, ar būti at
skira valstybe. Bet tuo pa
čiu jis nori parodyti Mao
Tse-tungui, kad sovietai ir
gi įdomaujasi Afrikos įvy
kiais ...
Bet kaip pats Chruščio
vas sako, jis nenorįs, kad jo
vizitas Prancūzijoje būtų
suprastas noru atitraukti
Prancūziją nuo Amerikos.

☆
Paskutinieji pasikeitimai
Valstybės Departamente, iš
kur pasitraukė senas ir išti
kimas prezidento Eisenhowerio draugas Robert Murphy, iki šio laiko buvęs Herterio dešiniąja ranka, sukė
lė įvairiausių aiškinimų.
Kodėl jis pasitraukė?
Dėl to, kad Murphy būda
mas ilgus metus Foster
Dulles pavaduotoju, turėjo
susiformavusias savo pažiū
ras sovietą atžvilgiu ir tos
pažiūros po Eisenhowerio
su Chruščiovo susitikimo iš
pagrindų pasikeitė.
Naujoji amerikiečių poli
tika į viršų iškėlė Charles
Bohlen, buvusį ilgametį
Amerikos amba s a d o r i ų
Maskvoje.
Murphy pasitrauk imas
rodo, kad Amerikos užsie
nio politika įgauna naują
veidą, atkreipiant dėmesį į
branduolinius 'ginklus ir
tarpkontinentines raketas,
ji bus daugiau priklausoma
nuo krašto gynybos depar
tamento.
šaltasis karas keičiamas
nauja ginkluotos taikos for
mule, kad išvengtų tragiško
nusivilimo iš pergreit su
Rytais prasidėjusios koeg
zistencijos.
Prancūzų prezidentui de
Gaulle taip pat kreipiant
daugiau dėmesio į gynybos
reikalus, yra ženklas, kad
tarp prancūzų ir amerikie
čių, nežiūrint mažų "ki
birkštėlių’* Atlanto sąjun
goje, derybose su Rytais

yra sutarimas«.■

■■■

Per vieną apsilankymą Paryžiu Lietuvos jis išvyko 1941 m. pra
je Borisas Morrosas susitiko sa džioje.
vo seną pažįstamą, prieš keletą
Zubilinas turėjo visas priemo
metų ištremtą iš JAV sovietų nes ir pakankamus kiekius pi
diplomatą. Pastarasis Morrosą nigų šnipų
veiklai , o Soble,
pasikvietė Į pasiuntinybę, kur, kuris taip pat buvo atsiųstas
gerų vaišių pabaigoje, buvo pade neeilinio šnipo pareigoms, turė
monstruotas filmas. Jo tema buvo jo "pats prasimušti". Jam teko
gana pikantiška: sovietų agentas pergyventi visus eilinio emigran
sėkmingai veikia New Yorke. Sa to vargus, kol pasisekė sukrap
vo; . veiklai pridengti jis yra Įkū štyti reikiama dolerių sumelę,
ręs prekybos firmą.
kad galėtų atidaryti šerių supir
Filmo pabaigoje Morrosas pa kimo ir šepečių gamybos "bend
stebėjo, kad šerių prekyba ti rovę", kuri turėjo dengti jo tik
krai maskuojanti vieno svarbaus rąją veiklą.
Visi Amerikoje tuo metu veikę
sovietų agento Jack Soble veiklą,
ir gal dėlto nesą tikslu tokiu sovietiniai šnipai, kaip vėliau
aiškėjo, buvo menkai atlyginami.
filmu jo veiklą išduoti.
- Nesvarbu, - atsakė Zubi- Pats Morrosas skundžiasi, kad
linas. -Filmas vistiek tenaudo per 12 metų Į jo vardu veikian-

Iki paskutinės karo dienos amerikiečiai nenorėjo imti belaisvėn pasiduodančių vokiečių karių. Jie
reikalavo visiško pasidavimo visuose frontuose. Nuotraukoje tik dalis 82,000 vokiečių, pasidavusių
prie Gummersbach.

Slaptas susirašinėjimas...
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CHURCHILLIS IR TRUMANAS STALINUI
PADOVANOJO RYTIĮ VOKIETIJA
Vakarų demok r a t i j o s
1945 m. balandžio mėnesį
dar turėjo progos atsipirkti
kaltes ir vėl paimti į savo
rankas karo vadovavimą,
sukuriant taiką, kurioj so
vietų grėsmė būtų mažesnė,
ir Vokietija nebūtų likusj
padalinta. Bet anglai ir
amerikiečiai, norėdami pa
rodyti savo ištikimybę Sta
linui, nuo to atsisakė.
Balandžio pabaigoje Vo
kietijos jėgos pradėjo nyk
ti. Hitlerio beprotiškumas
aiškėjo ir jo štabo karinin
kams. Jo dešinioji ranka
Himrnleris manė, kad ang
lams patiks pasiūlymas at
skirai pasirašyti taiką su
Vokietija.
Dar kovo mėnesį du jo
karininkai, kurių vienas bu
vo gen. Wolff, Berne buvo
susitikę su anglais apsvars
tyti taikos pasirašymą Ita
lijos fronte. Bet Churchillis,
išsigandęs Stalino triukšmo
dėl šio projekto, į viską nu
mojo ranka.
Balandžio 25 d. Himmleris ir vokiečių žvalgybos
v i r š i ninkas Schellenberg
per grafą Bernadotte, Šve
dijos Raudonąjį Kryžių, da
rė naujus žygius taikos de
ryboms su anglais ir ame
rikiečiais užmegzti. Jų tiks
las buvo išgelbėti Vokietiją
nuo sovietų okupacijos. Iš
naujo Churchillis pasiūlymą
atmetė. Balandžio 25 d. jis
rašė Stalinui:
”Mes galvojame, kad vo
kiečių kariškiai, pavieniai
ar būriais, turi pasiduoti
prieš juos esantiems sąjun
gininkų daliniams ..."
Tai reiškė, kad vokiečių
kariuomenė rytuose turi pa
siduoti rusams.
Admirolas Doenitz bandė
vokiečius išgelbėti nuo to
kio likimo. Bet jis maža vil
čių dėjo į amerikiečių gera
širdiškumą. Pastarieji, pil
dydami gen. Eisenhovverio
įsakymą, sulaikydavo pabė
gėlius iš Rytų ir kartu su
gen. Schoerner armijos pas i d u o d ančiais kareiviais
juos atiduodavo rusams!
Balandžio 30 d. Hitlerio
testamentu paskirtas Rei
cho vadu, senasis admirolas
Doenitz nutarė atidėti pa
sidavimo datą.
Kadangi buvo reikalauja
ma, kad vokiečių kareiviai
pasiduotų prieš juos esan
tiems sąjungininkų dali
niams, vokiečių armijos šta
bas bandė atitraukti ka
riuomenę iš rytų fronto,
perkeliant arčiau anglų ir
amerikiečių linijų.
Churchillis gerai žinojo,
koks likimas laukia vokie

čių kareivių ir civilių, ry
tuose pasidavus rusams. Jis
taip pat žinojo, kad pagal
nutarimą Jaltoj, bus įvyk
dytas Vokietijos padalini
mas pagal zonas, kurias bus
užėmusi sąjungininkų ka
riuomenė.
Tai žinojo ir Rooseveltas.
Bet jie nenorėjo išnaudoti
progos, kurią būtų davęs
paliaubų nutęsimas, ir rei
kalavo, kad rusai dalyvautų
visos Vokietijos armijos pa
sidavime, nors niekas jų ne
vertė būti tokiais lojaliais
Stalinui.
Pats Stalinas prieš keletą
dienų rašė Rooseveltui:
”Ne tik aš nesipriešinu,
kad būtų pasinaudota vo
kiečių armijos subyrėjimu,
bet priešingai, pilnai prita
riu ir esu šalininkas, kad
būtų paskubintas pasidavi
mas viename ar kitame sek
toriuje, .kas padrąsintų vo
kiečius atidaryti frontą są
jungininkų kariuomenėms”.
Kitais žodžiais, Stalinas
pritarė kariškam atskirų
armijų pasidavimui, kad tik
nebūtų politiškai pasirašy
ta atskiros paliaubos.
Taip galėjo suprasti Chur
chillis ir Rooseveltas Stali
no pranešimą, jei jiems bū
tų rūpėjusi ateitis ir jei jie
būtų numatę, kokius keblu
mus ateityje sudarys Vo
kietijos padalinimas.
Rooseveltas, tiesa, mirė
balandžio 12 d. Bet jo įpė
dinis Trumanas persiėmė
"pasaulinės brolybės" sva
jone.
Churchillis ir Trumanas
ne tik nekreipė dėmesio į
atskirų armijų pasidavimo
reikšmę, bet, kai vokiečiai
iš naujo anglams pasiūlė
Italijoj esančios armijos pa
sidavimą, Churchillis tuoj
parašė laišką Stalinui:
"Vokiečių emisarai, su
kuriais mes nutraukėme ry
šį prieš keletą dienų, iš nau
jo atvyko prie Lucerne eže
ro. Jie sakosi turį pilnus
Įgaliojimus kalbėtis dėl Ita
lijoj esančios armijos pasi
davimo. Būkite malonus at
siųsti savo karinius atsto
vus į maršalo Alexander
štabą".
Admirolas Doenitz nega
lėjo suprasti anglų ir ame
rikiečių aklumo, pats aiš
kiai pramatydamas politi
nes pasekmes, kai dėl šios
sąjungininkų dovanos Stali
nui bus sumažinta Europa
ir padidintas sovietų galin
gumas.
Marš alas Montgomery
žiūrėjo realiau. Prieštarau
damas Churchilliui, jis su
tiko priimti šiaurinėje Vo

kietijoje vokiečių daliną pa
sidavimą, nereikalaudamas
pilno pasidavimo, tik staty
damas sąlygą jam atiduoti
visus vokiečių prekybos ir
karo laivus buvusius toj zo
noj.
Po penkių dienų geri. Eisenhoweris prezidento Trumano įsakymu panaikino
bandymą išgelbėti rytinę
Vokietiją.
Gen. Eisenhoweris reika
lavo tuojau pat pilno ir be
sąlyginio pasidavimo visuo
se frontuose, pareikšdamas,
kad priešingai amerikiečiai
šaus i kiekviena vokietį ka
riškį, net neginkluotą, ku
ris pasirodys prieš juos, no
rėdamas pasiduoti.

Pagaliau adm. Doenitz
davus leidimą, gen. Jodl pa
sirašė visišką pasidavimą.
U945 m. gegužės 8 d. kauty
nės buvo sustabdytos, ir tą
dieną atsirado dvi Vokieti
jos.
Vakarų demokr a t i j o s,
pralaimėjusios karą, tą die
ną ruošėsi pralaimėti taiką.
Dėl ištikimybės Jaltos dva
siai, Churchillis ir Truma
nas sukūrė Vokietijos pro
blemą, kurios nei šaltasis
karas, nei Chruščiovo su
Eisenhowerio susitik i m a i
negali išspręsti.

Kitame numeryje: Stali
nas atsisakė pasimatyti su
Anglijos karaliumi.

on AUTO

INSURANCE
Telefono pašauki m a s
Jums gali sutaupyti daug
dolerių apšiūrami ž i a n t
Amerikos vienoj didelėj
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA
MOZURA1TIS-BENNET
Insurance Agent
13706 Benwood Avė.
Cleveland 5, Ohio

SK 1-2183

O

ATIONWIDI
MUTUAL NMMANCI COMAAMY
KOMI OHia • COCUMBVS. OMO

Ilgus metus Jack ir Myra Soble šnipinėjo sovietams, 1957 m.
pavasarį, remiantis dvigubo agento Boriso Morroso informaci
jomis, buvo areštuoti ir atiduoti teismui.

jamas tik saviems reikalams.
Morrosas tamsiame kamba
ryje plačiai nusišypsojo. Jis jau
anksčiau netoliese buvo paste
bėjęs kitą svečią, kuris tas pa
stabas išgirdo. Tas antrasis sve
čias taip pat buvo FBI įgalio
tinis, kada nors įvyksiančio tei
smo liudininkas.
1941 m. Kalėdų išvakarėse Į
aptemdytą San Francisco uostą
lėtai Įplaukė laivų vilkstinė. Jos
keleivių sąstatą didžiąja dalimi
sudarė civiliai amerikiečiai,
evakuoti iš degančio PearlHarbouro ir kitų Havajų vietų.
Buvo tuose laivuose ir eilė
amerikiečių, kuriuos karas taip
pat netikėtai užklupo Pearl Harboure. Jų tarpe sovietinis diplo
matas Vasilijus Zubilinas, vyk
stąs Washingtonan trečiojo pa
siuntinybės sekretoriaus parei
goms. Vėliau, metams bėgant,
Zubilino pavardė ne kartą buvo
linksniuota Įvairiose sovietinių
šnipų bylose: Judlth Coplon, Rosenbergųj Allen Dexter Whlte,
Alger Hlss. 1951 m. priešamerikinės veiklos tyrinėjimų komi
tetas nustatė, kad VVashingtone
jis buvo "NKVD Žinių tarnybos ir
tuo pačiu visų sovietinių Šnipų
Amerikoje viršininkas".
Tuo pačiu laivu atplaukė ir vie
na šeima, kuria laikraščių re
porteriai tada nesidomėjo: Jack
Soble ir jo žmona Myra. Tuo
metu dar niekas nenujautė, kad
Zubilinas ir Soble, kelionės metu
vaizdavę nepažįstamus, iŠ tikrųjų
Amerikon vyko tam pačiam už
daviniui, to paties sovietinės sla
ptosios tarnybos viršininko Berijos asmeniškai parinkti ir pa
ruošti. Apie tai visuomenė su
žinojo tik 1957 m., po Soble
arešto.

Soble buvo kilęs iŠ pasiturin
čios šeimos. Jo tėvas- Sobolevičius Vilkaviškyje turėjo alaus
bravorėlį ir šepečių bei malkų
prekybą. Jacob Soble po studijų
Leipzige ir Sorbonoje ruošėsi
perimti tėvo prekybą. 1940 m.,
Lietuvą okupavus bolševikams,
Soble staiga susiruošė vykti
Amerikon... per Maskvą.
IŠ

čias televizijos firmas sukišęs
milžiniškas pinigų sumas, kurias
rusai jam vis žadėję grąžinti,
bet pažadų neiŠpildę.
Soble prekyba taip pat nesi
sekė ir, kaip po arešto patirta,
finansinė būklė buvo labai sunki:
jisbuvo pardavęs savo seną automoblį, su dideliais nuostoliais
atsiplrkęs gyvybės draudimą,
Myra buvo pradėjusi verstis siu
vimu, kad tik suvedus galą su
galu. Kai po arešto prokuratūra
pareikalavo negirdėtai didelio
užstato - po 100,000 dolerių už
kiekvieną - Myra tik mostelėjo
rankomis:
- IŠ kur? Tokios sumos mes
savo amžiuje nesame matę.

Nors Jack su Myra pradžioje
labai gynėsi, tačiau neilgai iš
tvėrė. Prieš keletą metų kon
gresas buvo priėmęs vadinamąjį
"Rosenbergo
įstatymą", pagal
kurį ir taikos metu šnipai gali
būti baudžiami mirties bausme.
Tardymo metu naudojama tokia
taisyklė: pradedama nuo sunkiau
sio kaltininko. Jei bus įrodytas
"valstybės saugumui pavojingų
informacijų perdavimas svetimai
valstybei" - kaltinamasis gali at
sidurti elektros kėdėje. Baudžia
mas yra ir tokių informacijų rin
kimas, tačiau tik kalėjimu, jei
"perdavimas" neįrodomas. Jeigu
gi prokuratūra gali įrodyti "per
davimą", kas faktiškai Įmanoma
veik kiekvienu atveju, kaltinama
jam belieka pasirinkti: arba pri
sipažinti ir daryti visa, kas rei
kalaujama t. y. "bendradarbiauti"
ir išsisukti su palyginti lengva
kalėjimo bausme, arba gintis tada bus iškviesti liudininkai ir
istorija baigsis elektros kėdėje.
Ir Šį kartą tardytojai panau
dojo tą metodą. Pirmiausiai buvo
paspausta silpnoji vieta. Tuo pa
čiu metu su Soble pora buvo
areštuotas jų jaunystės draugas
iš to paties Vilkaviškio, Jacob
Albam. Jis šnipinėjimo istorijoje
faktiškai tevaidino gana menką
vaidmenį.
Kai jie buvo areštuoti, spaudoje
pasirodė daugiau ar mažiau in(Nukelta į 6 psL)

1959 m. lapkričio 5 d

DIRVA

6

V

Konkursinė nuotrauka Nr.5

CHICAGO
• Antano Smetonos, talen
tingo jauno pianisto fortepiono rečitalis, įvyks lapkri
čio 29 d. Chicagoje, Jauni
mo Centro salėje.
Koncertą ruošia Lietuvių
Studentų Sąjungos Chica
gos skyrius. A. Smetona
pianino dabar mokosi New
Yorke ir labai rimtai šiam
koncertui ruošiasi.

• Iš Chicagos pranešama,
kad jubiliejiniam „Pirmyn”
choro koncerte buvo labai
mažai publikos. Iškviesta
dainuoti Paulina Stoškus
chicagiškiais labai nusivy
lusi.

Arvydas Barauskas, clevelandietis, pradeda įdomautis skaitymu
iš rimtų žurnalų...........

Didelis plokštelių vaidmuo...
dirigento Broniaus Jonušo ne
seniai Vakarų Vokietijoje įgrota
Europos spaudoje. Plokštelių ga
plokštelė "Gaudžia trimitai" tiek
mintojams dar neateina galvon
muzikiniu požiūriu, tiek ypač
savo produktus pirmiausia iš
savo technikiniu atlikimu toli vir
siuntinėti laikraščių bei žurnalų
šija bet kurį sovietinės Lietuvos
redakcijoms ir ne tik laukti, bet
šios rūšies gaminį. Tai dvy
ieškoti jų kritikų ir recenzentų.
lika narsingos nuotaikos lietuviš
Ateinu su Šiuo reikalu, nei
kų maršų , sukomponuotų mūsų
lauktas, nei ieškotas. Pats stoko liaudies ir populiariųjų dainų mo
damas gerų aparatų plokštelėms tyvais. Ušgęsus laisvosios Lie
klausyti, ne kartą nuvykstu pas
tuvos kariuomenei, būtų pamažu
laimingesnius draugus, Waite- išgęsę ir šie Jonušo maršai. Bet
kus, B. Budginą ar Los Angles kompozitoriaus rūpesčiu, visuo
lietuvių radijo valandėlės vedėją
menei kiek paremiant,šie maršai
B. Gediminą, kurių butuose yra dabar buvo įamžinti. Visi jie
visos moderniausios priemonės. gražūs, pakilūs, kupini valingumo
O pas Gediminą - tai jau ištisa ir sveikatos. Tai neabejotina mū
visų lietuviškų plokštelių "bib sų lietuviškos muzikos šios rū
lioteka", įskaitant ir tąsias vė
šies klasika.
liausias, pagamintas sovietinėje
Teko perklausyti dar keletą
Lietuvoje.
kitų ilgojo grojimo naujesnių ir
vėliausių plokštelių. Sakysime,
Veravox gamintą lietuviškos
Reikia pripažinti, kad sovieti
simfoninės muzikos plokštelę nės
Lietuvos propagandistai
V. Bacevičius Simfoniją Nr.l ir
šiandien jau rodo rimto rūpesčio
J. Gruodžio "Lietuvoje" (dirigen
plokštelėms. Prigaminta jų aps
čiai. Girdime naujus operų so tas J. Kačinskas); Alice Stelistus, liaudies ansamblių dainas, phens choro 17 dainų bei gies
šiek tiek instrumentinės mu mių "Iš rūtos Šalies"; buv. Kauno
zikos. Tai būtų atskira tema. Bet operos solistės Alodijos Dičiūšį kartą gal užteks pažymėti,kad tės- Trečiokienės 20 operų ari
sovietų
gausios
valstybinės jų (išleido J. Karvelis Chi
priemonės bemaž nepralenkia cagoje)...
mūsų, užsienio lietuvių, labai ku
klių privatinių išteklių.
Nepamirštinos ir lietuviškos
Sovietinės gamybos plokštelės
dar labai gramozdiškos, techni pramoginės muzikos plokštelės,
škai dar gana blogai atliktos, kurių pareikalavimas ir stačiai
nešvariai skambančios, gerg būtinumas šių dienų gyvenime
ždžiančios.... Šiuo atžvilgiu per yra gal net didesnis, negu anų
Chruščiovo septynmetį dar tektų "rimtųjų". J. BačiŪnas viename
daug pasitempti, kol būtų pasivyta straipsnyje teisingai gyrė A. Va
Amerika ir vakarų Europa. Ži nagaitį už tai, kad jis, trūkstant
noma, prileidžiant, kad per tą lietuviškos pramoginės muzikos,
laiką Amerikos ir Europos plokš noriai imdavo savo laiko popu
telių gamyba kažkodėl turėtų už liariausias amerikiečių daineles
migti, sustoti vietoje, nebetobu- ir pritaikindavo joms lietuviš
kus tekstus. Žmonės jas vistiek
lėti....
mėgsta, šoka ir dainuoja, tad Pavyzdžiui, kompozitoriaus-

(Atkelta iš 4 psl.)

☆

☆

Korp. Neo-Lithuania me
tinė šventė Chicagoje šie
met bus švenčiama lapkri
čio mėn. 7-tą d.
Iš ryto 9-tą vai. įvyks pa
maldos naujoje Jėzuitų kop
lyčioje už žuvusius ir miru
sius korporacijos narius. Po
pamaldų bus vykstama į
kapines aplankyti Chicago
je mirusius kolegas.
Vakare 7-tą vai. įvyks iš
kilmingas posėdis, kuriame
junijorai bus keliami į sen
jorus ir po posėdžio — ban
ketas.
Iškilmingas posėdis ir
banketas vyks Midwest Ho
tel Grand Bailroom salėje
(3-čiame aukšte) 6 N. Hamlin Avė. Įėjimas į posėdį ir
banketą (įskaitant vakarie
nę ir kavą) — 5 dol., stu
dentams — 2 dol. Veiks sa
vas gėrimų bufetas.
Chicagos lietuviškoji vi
suomenė ir studentai malo
niai kviečiami šioje korp.
Neo-Lithuania šventėje da
lyvauti. Staliukai užsakomi
pas kol. A. Siliūną, 6839 S.
Rockwell St., telef. PRospeęt 8-0149.

geriau tegu dainuoja savo kalba,
lietuviškai.
Šiuo atžvilgiu būtų paminėtina
P. Jasiukonio "Litu Garso" fir
mos plokštelė (spaudė RCA Victor), kur Romo Butrimo Šokių
orkestras įgrojo Dzūkų "polką ",
Lietuvišką valsą ir du vis dar
labai populiarius ir gražius eu
ropiečių "šlagerius": vokiečių
jūrininkų dainą - tango "Jau Šią
nakt" ir prancūzų Kozmą., - Prėvert "Auksinius lapus". Tekstus
įdainavo Rimas Senkus. Deja,
mūsų naujasis
dainininkas
"Šabaniauskas" dar labai, labai
žalias - ir savo daugiau negu
kukliu balseliu, ir interpretacija,
ir dikcija, ir temperamentu...
Man beveik, beklausant, skau
dėjo širdį dėl Auksinių Lapų.
Originale jie vadinami baisiau mirusiais lapais, les feuilles
mortes. Prancūziškos dainelės
tekstas silpnas, verčiant reikėtų
sustiprinti, perkurti, bet už tai
melodija labai nuotaikinga. Per
kelis metus Paryžiuje šis "eg
zistencialistų himnas" buvo po
puliarumo viršūnėje ir išplito
per visą pasaulį, taip pat ir
Amerikoje. Tai dainelė, kuri ne
praeina su vienu sezonu, bet il
gai išlieka, kaip tos rūšies "kla
sika". I/iainavimui čia reikėjo

Žvalgybų kova
(Atkelta iš 5 psL)
spiruoti pranešimai, kad kaltina
miesiems bus pritaikytas "Rosenbergų įstatymas". Tardymo
metu visi suimtiji labai uoliai
skaitė
laikraščius.
Visiems
trims nebebuvo paslaptis, kas
jų laukia.
Ir jau vos dviem dienom pra
ėjus, New Yorko "Daily News”
galėjo pranešti: "Vienas Šnipas
prisipažino! Albamo byla bus at
skirta !"
Šiuo atveju nėra svarbus Al
bam kaltumo laipsnis, nesvarbu,
ar jis tikrai tuoj pat prisipaži
no ar ne, bet bylos perskyrimu
buvo pasiektas psichologinis
efektas: Albam, kaip Soble jauny
stės draugas ir nuolatinis svečias
jų namuose, be abejo puikiai viską
žinojo, o tai jau reiškė, kad Soble
poros būklė beviltiška. Soble tą
suprato.
Neilgai reikėjo laukti, koljack
ir Myra pareiškė, kad jie esą
pasiryžę prisipažinti ir sprendi
mą be teismo priimti. Proku
ratūra užtai jų neapkaltino sun
kiausiais "Rosenbergų įstatymo"
punktais, nereikalavo jiems mir
ties bausmės.
Ųomiausia, kad teisme kal
tinamieji, Grand Jury akivaizdoje
klausiami, ar nėra jiems paža
dėta lengvatų už prisipažinimą,
kategoriškai atsakė "ne". Na,
tiesiogių pažadų gal ir nebūta,
bet tam tikros rūšies "Gentlemen agreement" tarp prokuratū
ros, gynėjo ir kaltinamųjų to
kiais atvejais visada būna. Bau
smės skelbimas ir Šioje byloje
buvo gana ilgai atidėliojamas,
kaip paprastai esti Špionažo afe
rose, kai kaltinamasis vis dar
gali būti naudingas kitose bylose.
Tais atvejais ir bausmės dydis
priklauso nuo "bendradarbia
vimo" apimties bei vertingumo.
Albam ir Soble poros byla
baigėsi gana Švelniomis bausmė
mis: po penkis ir pusę metų ka
lėjimo.
(B. D.)

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

kviesti Lionę Jodytę ir įdainuo
ti ne šokio ritmu, o laisvai in
terpretuojant. Mirę auksiniai la
pai būtų suskambėję gyvybe!
O sekantį kartą - specialiai
grįšime prie Lionės Jodytės
"Dainų iš Lietuvos”...

VILNIUS...
(Atkelta iš 4 psl.)

mo ir skubos įsilieti į Vilnių.
Bet daugelis reiškinių ir lai
kysenų to nerimo rodė ne
tik mažiau kaip tikėtasi, bet
vietomis netgi mažiau, negu
būtinai reikėjo... Ir pasi
girdo priekaištų savo tarpe:
tai šitaip mes (arba „jūs”)
Vilniaus ilgėjomės-tės ir
siekėme-te ?
Kas žino, kas būtų išau
gę iš tų naujų, nerimavimų
dėl Vilpiaus, jei kita katas
trofa nebūtų užgriuvusi ir
nebūtų nutraukusi to entu
ziazmo ir pasimetimų misiafaiii

sovietiniams daliniams vis
dar buvo būtinai reikalin
gos. vis jie dar neturėjo kur
iš ją pasidėti. Ir Vilniaus
gatvėse, todėl, sunkvežimiai
bei automobiliai su raudon
armiečiais buvo neišvengia
mai matomi kasdien.
Prezidentas pareiškė, kad
i sostinę, kurioie yra sveti
mos kariuomenės, jam vyk
ti nedera, šio principo jis
griežtai laikėsi ir todėl taip
išėjo, kad, nors ir būdamas
(Bus daugiau )
taip giliai suaugęs su Vil
nium, būdamas, be abejoji
mo, jo labiau negu dauguma§,.kitų išsiilgęs, liko Vil • Pabėgėlių stovyklos Vo
niaus neaplankęs per tuos kietijoje bus likviduotos iki
beveik aštuonis mėnesius, 1963 metų, šis terminas lie
kai Vilnius jau buvo dar su čia vokiečius pabėgėlius.
Stovyklos užsieniečiams pa
laisva Lietuva.
bėgėliams
bus likviduotos
Kitoms įstaigoms, net ir
jau
1960
metais.
ministerijoms, keltis į Vil
nių tas prezidento nusista
tymas kliūčių nesudarė. Bet
atsirado daugybė kitų kliū
GREETINGS and
čių — techniškų, ūkiškų,
praktiškų — dėl kurių net
BEST WISHES
ir normaliose, ne aplinkui
jau siaučiančio karo sąly
gose Vilniaus pavirtimas LUCY’S BAKERY
faktine Lietuvos sostine bū
and
tų vykęs gana lėtai.
Universitetas drąsiausiai
ir narsiausiai mynė užžėlusį
STRUDEL SHOP
taką į Vilnių. Po nekant
raus plačių visuomenės
12516 BUCK3YE RD.
sluoksnių nerimo be Vil
SK 2-0828
niaus, rodos, buvo galima
tikėtis dar karštesnio neri

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE
INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA 1-2075

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

GREETINGS and BEST WISHES

RABB JOSKA’S
GYPSV CELLAR
11123 BUCKEY RD.
WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU
ON A W00DEN PLATTER.

Call GA 1-9220

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina
vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
vedėjas.
Wt WRC0ME YOUft SAVMGS

Atėjo laikas eiti j
pensiją
Ateina laikas pasakyti sau
pačiam, kad jau gana geras
biznis ir vedamas be sunku
mų. bet kai žmogui priartė
ja tam tikras amžius, reikia
atsisveikinti nors ir su ge
riausiais dalykais.

I. J. SAMAS JEWELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai.
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Didelis
įvairių dovanų pasirinkimas
7007 SUPERIOR AVĖ
Greta Ezella Theatre
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354

PARDUODU TABOR
FARM VASARVIETĘ
Tabor Farm, Sodus, Mich.,
vasarvietė yra 100 mylių
nuo Chicago, III., ir 10 my
lių nuo Benton Harbor, Mich.
Pagrindiniam jmokėjimui
reikia įnešti $125,000.00. Li
kusiai sumai labai lengvos
išmokėjimo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiųsiu
reikalingas informacijas ir
literatūrą.
Kun. Ansas Trakis šią vasarą lankė eilę lietuvių protestantų kolonijų. Nuotraukoje lietuviai protes
tantai Bostone
Iš kairės sėdi: teologijos studentas Algimantas Žilinskas, dr. Adėlė Trakienė, M.
PaŠkauskaitė, kun. A. Trakis, doktorantas teoL Algirdą Jurėnas. Antroj eilėj: Karolis, Žilinskas,
Irena Manomaitienė, Ona Šliažienė ir kt.
E. Manomaičio nuotrauka

JUOZAS BACHUNAS, Sav..
SODUS, MICHIGAN

(87)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir*balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
• Vyresniosios kartos vei
kėjas Jonas Botyrius, daug
metų buvęs ir Superior Saving bankelio direktorius,
sulaukęs 84 m. amžiaus, mi
rė spalio 15 d. Garretsville,
Ohio.

• Lituanistinės mokyklos
tėvų komitetas praneša, kad
mokestį už mokslą galima
sumokėti kiekvieną sekma
dienį šv. Jurgio parapijos*
salėje tuoj po lietuviškos
sumos komiteto iždininkui
F. Zylei.
Šeimos, kurios leidžia į
mokyklą 1 vaiką — moka
15 dol. į metus, o šeimos,
kurios leidžia į mokyklą
daugiau negu vieną moka
20 dol.
Litu anistinei mokyklai
aukojo: Dr. VI. Ramanaus
kas 30 dol., L. Bendruome
nės I-ji apylinkė 10 dol., ka
rių "Ramovė” 5 dol.

• P. Ališauskas, Korp!
Neo Lithuania pirmininkas,
iš New Yorko buvo atvykęs
dalyvauti clevelan d i š k i ų
šventėje, apžiūrėjo Dirvą ir
pasitarė su redaktoriais.

• Dail. P. Puzinas, lydi
mas St. Grabliausko, atvy
kęs i Clevelandą užsakytų
portretų reikalais, aplankė
Dirvą ir susipažino su
spaustuvės įrengimais.
• D. Maurukaitė ir V.
Sutkutė, atvykusios iš New
Yorko į Clevelendą dalyvau
ti Korp! Neo Lithuania
šventėje, lydimos K. Gasparaičio, lankėsi Dirvoje.

• Pereitą savaitgalį Clevelande lankėsi Lietuvių
Studentų Sąjungos Centro
Valdybos pirmininkas Ri
mas Vėžys ir LITU ANUS
žurnalo vyriausias redakto
rius dr. Vytautas Vygantas.
Jie turėjo bendrą posėdį su
Lituanus žurnalui Remti
Komitetu, kur buvo aptarti
LITUANUS leidimo ir lėšų
telkimo klausimai.

• Raimondas Korsakas,
po ilgesnio negalavimo ir
operacijos Polyclinic Hospital, mirė lapkričio 1 d., 8:30
vai. vak. Į JAV buvo atvy
kęs prieš 10 metų. Cleve
lande gyveno 1227 E. 72 PI.
Liko žmona Ona, duktė
Onutė ir sūnus Albertas.
Laidojamas lapkričio 5 d.,
ketvirtadienį iš šv. Jurgio
parapijos bažnyčios į Kal
varijos kapines.'Pašarvotas
buvo Jakubauskų laidojimo
namuose.

Išnuomojami du butai
po 6 kamb., su garažu. Po
$50 kiekvienas. 1361 Giddings Rd. šaukti Dorothy
Kaufman — VI 3-7025.
(86)

Labai geras namas
6 k. bangalas. Įrengiamas
kamb.
antram
aukšte.
Įrengtas rūsys. Moderni
virtuvė ir vonia. Naujosios
lietuviu parapijos rajone,
šaukti‘IV 1-6284.
(85)
MŪRINIS NAMAS
Parduodamas gražus, pa
togiai įrengtas mūrinis na
mas University Heights ra
jone. Trims mašinoms mū
rinis, šildomas garažas. 3
miegami antram aukšte ir
pilnai įrengtas trečias aukš
tas, 3 vonios, dvigubi lan
gai, kilimai, sutvarkytas
skiepas ir kt.
Šaukti kasdien po 6 v. va
karo, o šeštadienį ir sek
madienį po 12 vai. p. p. tel.
GL 1-0809.
(85)

ga domisi. Tolimesnis kny
gos platinimas tenka skau
tėms (Neringos tuntui).

• L. V. S. Ramovės sky
riaus iždininkas E. Karnėnas sekmadieniais po lietu
viškų pamaldų šv. Jurgio
• Vytauto Didžiojo skau parap. salėje, priiminės na
tų draugovė lapkričio 14 d. rio mokestį.
Ramovėnai, kurie dar nė
7:10 vai. vak. mini 10 metų
ra
atsiskaitę su dail. Rūkšsukaktį. Minėjimas įvyks
Čiurlionio ansamblio na telės paveikslų laimėjimų
muose. Visi kviečiami daly knygutėmis, prašomi ta
praga atsiskaityti.
vauti.

• Lietuvių klubo 40 m.
sukaktis buvo švenčiama
spalio 31 d. lietuvių salėje.
Į pokylį atsilankė 150 klu
bo narių, Lietuvių salės ak
cininkų ir šiaip svečių. No
ra Braziulienė ir Julius Ka
zėnas išpildė meninę pro
gramą. Akompanavo Korsa
kienė. Z. Peckus papasakojo
Įdomių įvykių. Vakarą ati
darė J. Gražulis. Programą
vedė Z. Dučmanaso

Dail. P. Puzinas, atvykęs iš New Yorko, lydimas St. Grabliausko,
lankėsi Dirvoje.
Dirvos nuotrauka

• L. V. S. Ramovės sky
rius lapkričio 21 d. rengia
kariuomenės šventės minė
jimą lietuvių svetainėje.
Pradžia 7:30 v. vak.
Lapkričio 22 d., 10 v. šv.
Jurgio parap. bažnyčioje iš
kilmingos pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės
prisiminti ir jiems pamink
linę lentą pašventinti.

• L. A. S. Clevelando sky
riaus narių susirinkimas
įvyks lapkričio 8 d., 4 vai.
p. pietų Juozaičio namuose
— 1012 E. 78 g. Visi nariai
prašomi būtinai dalyvauti.
• šį ketvirtadienį, lapkri
čio 5 d., 8:30 vai. vykstan
čiose imtynėse dalyvauja
šeši dalyviai: Mike ir Doc
Gallagher, Bobo Brazil, Ilio
DiPaola ir kt.
rovnas Ališauskas, Korp. Neo Lithuania centro valdybos pir

mininkas, iš New Yorko atvykęs į Clevelandą dalyvauti neolithuLB Clevelando pirmosios
anų šventėje, apsilankęs Dirvos redakcijoje, į svečių knygą įrašė:
apylinkės žinios
Apylinkės susirinki m a s "Malonu džiaugtis didele Dirvos pažanga. Geriausi linkėjimai ir
šaukiamas lapkričio 22 d., toliau dirbti lietuviškame- tautiškame darbo bare."Dirvos nuotrauka
11:30 vai. lietuvių salėje.
Bus aptariami įvairūs apy
linkės reikalai. A. Augustinavičienė skaitys paskaitą
"Mūsų lietuviškumas ir sve
tima aplinka. Kviečiame
gausiai dalyvauti.
Gruodžio 6 d., 11:30 vai.
lietuvių salėje rengiamos
dailiojo skaitymo, deklama
vimo ir laisvojo kalbėjimo
* varžybos. Gali dalyvauti vi
sas mokyklinio amžiaus jau
nimas.
Apylinkės valdyba nori
įsteigti vaikų darželį, jei at
siras tėvų, tuo reikalu su
interesuotų. žadantieji vai
kus leisti į darželį, tuoj pra
neša apylinkės valdybai.
Jaunimo vakaras rengia
mas 1960 m. sausio pasku
tinį šeštadienį. Visos jauni
mo organizacijos prašomos
į tai atkreipti dėmesį.

J a u n imo organizacijos,
įsipareigojusios ateiti į tal
ką apylinkės valdybai, savo
darbą gražiai varo pirmyn.
Ateitininkai, skautai, neolithuanai, kurie iki šio laiko
ėjo "knygnešių” pareigas,
duotus pažadus ištesėjo. Ne
galutinais daviniais neolithuanai pardavė įvairiaus
turinio knygų už $420. Pla
tintojai skundžiasi, kad jau
čiamas trūkumas reikalau
jamų knygų. Didžioji visuo
menės dalis lietuviška knv-

*10,000
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Visos krautuvės šventė...

TAIP MES SAKOME MILIJONĄ AČIŪ
UŽ JŪSŲ NUOŠIRDŽIĄ PARAMĄ

Šimtai vertybių kiekviename skyriuje ... (skaitant
Atsimink!

mūių EKONOMIŠKĄ RŪSIO KRAUTUVĘ ...

EAGLE ŽENKLAI
PADIDINA

ACCOUNTS
INSUREDTO

auHfvuuf ON THE HEIGHTS

PRASIDEDA ŠIANDIEN...

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

Stebuklingi vaistai
Lapkričio 7 d., 7 vai. vak.
(šeštadienį), lietuvių salėje,
6835 Superior Avė., Cleve
lande, Amerikos Lietuvių
Tarybos Clevelando sk. val
dyba rengia vakarą. Detroi
to Dramos Mėgėjų Sambū

ris vaidins žymaus drama
turgo, 1893 metais laimėjęs
Schillerio premiją, Liudviko
Fuldos 3-jų veiksmų kome
diją "Stebuklingi vaistai".
Veikalo pagrindinė min
tis — Ką padaro pinigas iš
žmogaus . . .
Kadangi vietos numeruo
tos, patariama bilietus įsi
gyti iš anksto, nes vaidini
mas prasidės punktualiai.
Bilietus galima gauti Dir
voje, Spaudos kioske, pas
valdybos narius ir prie įėji
mo.
Po vaidinimo šokiai. Val
sas ir polka bus premijuoti.
Veiks bufetas, bus paga
minta skanių valgių.

Gimtadienio
Išpardavimas

EAST CLEVELAND-EUCLID A SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

7

DIRVA

SUTAUPĄS

Švenčiant 2-ąjį Mav’s On the Heights gimtadie
nį turės daugybę įvairiausių prekių kiekvienam sky
riuje, įskaitant ir ekonomišką rūsio krautuvę. Pasi
rinkit iš šimtų vertybių, ko reikia Jums, Jūsų šeimai.
Jūsų namams ir švenčių dovanoms. Ateikit anksti,
ateikit dažnai ir pasinaudokit dideliu pasirinkimu ir
didelėmis sutaupomis.

GERESNIŲ Namų Statytojai

pasirenka

MONCRIEF

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

IKI h f N R V f U R N A C i C O M E D I N A O

MAY’S ON THE HEIGHTS ATIDARYTA KETVIRTADIENI IR PENKTADIENI

9:30 A. M. iki 9:30 P. M.... ŠEŠTADIENI... 9:30 A. M. iki 6 P. M.

1959

DIRVA

8

kl lapkričio 5 d.

DIRVA ™
KAS IR KUR?

TAUTINIAI NAMAI BUS

• Dr. Juozas Bartkus, Vil
ties Draugijos pirmininkas,
spalio 28 d. Chicagoje buvo
sušaukęs pasitarimą aktua
liems Vilties Dr-jos reika
lams aptarti.

Taip nutarė Los Angeles Tautinių Namų

• Dr. Br. Nemickas, Lietu
vos Laisvės Komiteto na
rys, sekmadieni, lapkričio 8
d. 4 vai. popiet darys pra
nešimą Baltų Laisvės na
muose, 131* E. 70 St. apie
Mokslą dabartinėje Lietu
voje ir rusifikacijos įtaką.
Po pranešimo bus kava.
Rengia Liet. Tautinis Aka
deminis Sambūris New Yor-

keQ
• Iš New Yorko į Philadelphiją V. Abraitis, St. Gu
das, A. Senikas ir P. Ulėnas organizuoja apie 20
žmonių išvyką švęsti ALT
S-gos skyriaus 10-čio minė
jimą, kuris įvyks lapkričio
8 d.
• Lietuvoje leidžiama ko
munistinė spauda džiūgau
ja, kad iš Vokietijos grįžęs
Leonas Spėčius, tarnavęs
darbo ir sargybų daliniuose.

Fondo dalininkų susirinkimas
1959 m. spalio 25 d. lenkų
namuose ( tai jau parodo, kaip
Los Angeles lietuviams reika
lingi nuosavi namai! (įvyko pir
masis visuotinis L. A. Tautinių
Namų Fondo dalininkų susirin
kimas. Atsižvelgiant, kad susi
rinkimas buvo šaukiamas ne vi
sai patogiu laiku, sekmadienio
vakare, atvyko per 30 dalininkų,
įmokėjusių pilną įnašą arba jo
dalį. Stigo tik kaikurių dalininkų,gyvenančių tolimiausiose mie
sto dalyse.
Susirinkimui vadovauti buvo
išrinktas Bronius Dūda, sekreto
riauti - Algirdas Gustaitis. Ne
galėjusį dėl staigios ligos daly
vauti Fondo pirmininką Bronių
Gediminą pavadavo vicepirmi
ninkas Alfonsas Latvėnas, kuris
dalyviams perskaitė pirmininko
raštišką pranešimą apie Fondo
organizacinį ir finansinį stovį
ir kaiką nuo savęs papildė.
Los Angeles lietuvių Tautinių
Namų Fondas,įsteigtas veik prieš
ketvertą metų vietinio ALTS sky
riaus iniciatyva ir pastangomis,
padėjo pagrindus išaugti plate
sniam nesroviniam vienetui, su
telkti įvairių įsitikinimų asmenis

A. t A.
Brangiam tėveliui ir uošviui

ANDRIUI AUKŠTUOLIUI mirus,
MEČIUI ir GENEI AUKŠTUOLIAMS, VYTAUTUI

ir NATAI AUKŠTUOLIAMS giliausią užuojautą
reiškia

Kazimieras ir Valerija Barauskai,
ir
Jonas Citulis-Citavičius

Mieliems baltimoriečiams JADVYGAI, JONUI
ir ALGIRDUI KALNIEČIAMS,
jų brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui,

ANDRIUI AUKŠTUOLIUI mirus,
reiškiame gilią užuojautą
Misiūnai, šilgaliai
Bakanauskai

kurie buvo suinteresuoti įsigyti
L. A. lietuviams tautinius namus.
Šiuo metu, po ilgesnio pasidar
bavimo Fondas grynais pinigais
banke turi padėjęs per 5000
dolerių. Dalininkams baigus mo kėti savo įnašus, ši suma per
viršys 7000 dolerių. Los Ange
les ALTS skyrius, baigęs suves
ti vakaro pelno ir dovanų skirs
tymo pajamas, tuojau įneš dar
per 1000 dolerių. Šalia tų 8000
doL, yra raštiški pasižadėjimai
tokiai pat sumai įnešti iš kelių
pavienių asmenų, kai nuosavybė
bus perkama, ir tai padvigubins
Fondo lėšas (ligi 16,000 dolerių).
Tuo atveju, dar yra vieno asmens
sutikimas duoti stambesnę pas
kolą.
Žodžiu, Fondas turi pradžiai
pusėtinai gerą sumą jau tuojau
pat pradėti žygius surasti tinkaman objektui ir jį įsigyti. Iš
susirinkusių buvo teirautasi, kiek
realiai pinigų yra sutelkusi L.
A. Liet. Bendruomenės apylinkė,
kuri šiais metais buvo nutarusi
irgi eiti prie namų įsigijimo,
tam tikslui pradėjo vajų ir pro
pagandą per spaudą. Neoficialiai
buvo pranešta,kad Bendruomenės
iždas tuo tarpu turįs tik pasiža
dėjimų- "vekselių", bet jokios
apčiuopiamos sumos nėra su
daręs.

Tautinių Namų Fondo dalininkų
susirinkimui buvo pastatytas iš
spręsti labai svarbus klausimas:
ką ir kaip Fondas turi daryti su
savo turimais ištekliais, tęsti
toliau užsimotą darbą, - ar nu
tarti likviduotis, kaip sava
rankiška įstaiga, ir susijungti su
Bendruomenės tam pačiam tik
slui neseniai išrinktu komitetu?
Šis klausimas buvo ilgai ir nuo dugniai išdiskutuotas. Pasisakė
visa eilė dalininkų: P. Žilinskas,
S. Waitekienė, J. Masonas, K.
Liaudanskas, A. Latvėnas, A.
Aleksandrūnas, B. Raila, Mordus, P. Gustas, Dr. P. Pama
taitis, P. Skirmantas, O. Račkienė, Pulkaunikienė ir daugelis
kitų.
Iš kalbėjusių tik vienas
nestipriai daugiau tik "iš prin
cipo" pasisakė už galimybę jung
tis su dar nesamu Bendruomenės
"fondu" o visi kiti daugiau ar
mažiau griežtai atstovavo nuo
monę, kad būtų netikslu, nerealu
ir
nenaudinga keisti pasiimtą
kryptį, blaškytis ar juo labiau
Fondą prijungti prieBendruome-

Clevelande įvykusios neolithuanų šventės prezidiumo dalis. Prie stalo iš kairės: Dalė Benokraitytė,
Povilas Ališauskas, centro valdybos pirmininkas, Cezaris Modestavi čius, Birutė Navikaitė, Algis Ma
tulionis. Prie vėliavos stovi: Genė Jasukynaitė, Jurgis Stravinskas ir Nijolė Balsytė.
K. GaidžiŪno nuotrauka
nės sezoninio pasikarščiavimo.
Keli dalininkai pareiškė tokiu at
veju atsiimsią savo įnašus.
Ankstyvesnis Fondo laik. val
dybos susitarimas su Bendruo
menės organais eiti prie bendrų
ir tik vienų namų įsigijimo tuo
atveju, jei dalininkai tam pri
tars, buvo pateisintas, kaip geros
valios įrodymas, bet buvo rasta,
kad Bendruomenė savo sąlygų
nebuvo pajėgi išpildyti ( lėšų ji
realiai nesurinko ir tt ), ir to
dėl ta kryptimi klausimas to
liau nesvarstytinas.

Išryškėjus veik visai vienin
gam Fondo dalininkų nusistaty
mui, buvo paruošta ir priimta
rezoliucija: -

Los Angeles Lietuvių Tautinių
Fondo dalininkų susirinkimas nu
taria: L Toliau tęsti prieš ket
verius metus pradėtą Los Ange
les lietuvių tautinių namų įsigi
jimo reikalą, pagal Fondo val
dybos priimtą laikinąjį statutą;
2. Kviesti visus Los Angeles lie
tuvius ir organizacijas šį įpusė

Tautiniu rūbu vakaras
C.

D.L.K. Birutės Dr-jos Tau
tinių Rūbų vakaras praėjo dideliu*
pasisekimu.
Los Angeles lietuviai, žino
dami birutieČių kilnų veikimo tik
slą - Šelpti lietuvius Sibire, vi
suomet gausiai apsilanko. Šį kar
tą ypatingai buvo malonu stebėti
tokį gražų būrį svečių, tokioj
pakilioj nuotaikoj. Daug gražių
lietuvaičių pasipuošusių tauti
niais rūbais, pripildė sceną.
Birutietės, norėdamos pa
reikšti savo dėkingumą atsilan
kiusiems svečiams, pakvietė vi
sus esančius balsvlmu išrinkti
tris gražiausius tautinius rūbus.

Mielus
Mielus prietelius MEČĮ ir VYTAUTĄ AUKŠ

tą pasiryžimą remti, prisidedant
savo piniginiais įnašais, darbu
ir visa lietuviška širdies dva
sine parama.
Rezoliucija priimta vienbalsiai
( trims susilaikius ir trims no
rėjus tos pačios minties, bet kiek
skirtingo redakcinio teksto ). Be
to, nutarta paspartinti naujų da
lininkų verbavimo, lėšų verbavi
mo, lėšų telkimo ir namų įsi
gijimo reikalą. Ta proga buvo
išrinkti ateinantiems metams
Fondo
vadovaujanti organai.
I£ valdybą išrinkti: V. Aleksandrilnas, B. Dūda, B. Gediminas,
Dr. J. Jurkūnas A. Latvėnas,
A. Valavičius ir P. Žilinskas,
kandidatais: K. Liaudanskas, Dr.
P. Pamataitis, V. Šeštokas ir V.
Tamulaitis. Į,revizijos komisiją:
Rūta Šakienė, P.K. Skirmantas ir
Sofija Waitekienė, kandidatais:
Pr.
Gustas ir J. Raibys.
Dalininkų susirinkime buvo pa
reikšta visa eilė labai įdomių
minčių. Prie jų gal dar teks grįž
ti kitomis progomis.
L.A. Augflras

MEČISLOVĄ ir VYTAUTĄ AUKŠTUOLIUS

TUOLIUS, Jų šeimas bei seseris, brangiam

Q

Pirmoji dovana - Andrašūno pa
veikslas, teko p. V. Irlikienei,
antroji- namų darbo rankšluo
stis iš Lietuvos - N. Basiulienei, trečioji - odinė piniginė p. Mitkutei.
Savo kūrybos padeklamavo po
etė E. Tumienė, jai pianinu akom
panavo p.J. Bertulis. Dar dekla
mavo Mitkutė, Gylys. Šokių me
tu puikią staigmeną patiekė A.
Mironas, lietuviškai padainavęs
šliagerius.
P. Reivydas linksmino svečius,
susėdusius prie gausiai apkrautų
stalų, lietuviškų plokštelių mu
zika.

Birutietės
dėkoja
visiems
programos dalyviams ir visiems
atsilankiusiems. Tik per jūsų
dosnią širdį įmanomas šalpos
darbas, remiąs Sibiro kankinius.
V. IrL

DETROIT
• Tautinės Sąjungos De
troito skyrius dešimtmetį
mini lapkričio 14 d. Fort
Wayne viešbučio Ballroom
salėje. Minėjimo pradžia 7
vai. O pobū no pradžia 8:30
vai. Pobūvio m. ninę progra
mą atliks dainininkė Nerija
Linkevičiūtė, pianistė Lucilė Mingėlaitė ir baleto šokėia Danutė Miškinytė. Pa
kvietimai gaunami šaukiant
J. Gaižutį — TO 9-4487.

L. K. Kūrėją - Savanoriu
S-gos Detroito skyrius savo
narių visuotiname susirin
kime išsirinko naują valdy
bą:
Šimkų Joną — pirminin
ku, Mitkų Jurgį — sekreto
riumi, Tatariūną Bronių —
kasininku.

švento Antano parapijos
klebonui a. a. kun. Boreišiui
mirus, Detroito birutietės,
ramovėnai ir kūrėjai-savanoriai vietoj vainiko ant
velionies kapo, paaukojo
vietinei lituanistinei mo
kyklai $18.00.
Lietuvos kariuomenės šv.
minėjimas bus lapkričio 22
d. 11 vai. šv. Antano bažny
čioje iškilmingos pamaldos.
12 vai. buv. lietuvių svetain.
mirusių pagerbimas ir pa
skaita. 2 vai. p. p. iškilmin
gi pietūs.

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti
ir paragink
užsiprenumeruoti

ir jų šeimas, mylimam tėvui

tėveliui ANDRIUI mirus,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

ANDRIUI AUKŠTUOLIUI mirus,

giliai užjaučia

Pranas Stempužis
ir šeima

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

Mielą
ONAI, MEČIUI ir VYTAUTUI AUKŠTUO

ALBERTĄ KORSAKĄ ir šeimą

LIAMS bei jų giminėms, brangiam tėveliui

brangiam tėveliui

ANDRIUI AUKŠTUOLIUI mirus,

RAIMUNDUI KORSAKUI mirus,

gilią užuojautą reiškia
giliai užjaučia

J. Kaklauskąs

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

ANDRIUI AUKŠTUOLIUI mirus,
A. t A.

Agr. P. LAUŽIKUI mirus,
jo šeimai ir giminėms užuojautą reiškia

A. L. Tautinės Sąjungos
Chicagos skyrius

sūnums VYTUI ir MEČIUI bei giminėms reiškiame
gilią užuojautą
Aldona, Antanas Kavaliūnai,
Magdutė, Aleksas Liutkai,
Irena, Henrikas Johansonai,
Kazė, Zenonas Gobiai,
Veronika, Antanas Binkauskai

Los Angeles įvykusiam tautinių rūbų vakare pirmąsias tris
premijas laimėjusioms paskirtos gražios dovanos. Premijas lai
mėjo: Mitkutė - trečią, V. Irlikienė - pirmą ir N. Basiulienėantrą.
p, Gasparonio nuotrauka

