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1960 metai žada šviesias 
ūkines perspektyvas

Taika ir ūkinė gerovė yra 
viena iš realių charakteris
tikų šiems metams. Politi
ka bus dominuojantis dėme
sio faktorius. D. Eisenho
vverio kelionė į Maskvą, Va
karų-Rytų konferencija, R. 
Nixono ir Stevensono ar Sy- 
mingtono varžybos dėl Bal
tųjų Rūmų yra minėtini po
litiniai įvykiai.

Jei politinis gyvenimas 
žada taiką, visi vizitai, pa
sitarimai ir rinkimai bus 
daromi taikos labui, ekono
minis gyvenimas keliaus pa
našia kryptimi — nešdamas 
ūkinę gerovę JAV gyvento
jams.

Didžiausias stabdis 19G0 
metų ūkiniam kilimui yra 
pašalintas, plieno streikas 
baigtas, susitarimas pasira
šytas. Plieno Įmonės, ope- 
ruodamos veik 100 G savo 
gamybinio pajėgumo, ten
kins išalkusią rinką. Plieno 
gamyba muš istorinius re
kordus, plieno bendrovės 
džiaugsis puikiais uždar
biais, plieno darbininkai bus 
patenkinti $125 savaitiniu 
atlyginimu.

Pasirašyta sutartis padi
dins infliaciją, kuri persi
duos Į kitas pramonės šakas 
ir automatiškai suliesins 
jau 15 metų smunkantį do
lerį, kartu palengvindama 
užsienio prekėms konku
ruoti vidaus gaminius.

Laimėjo gimnastikos varžybas

Šiomis dienomis Vilniuje pasibaigė "Spartako" sportinės gimna
stikos .varžybos, kuriose pirmą vietą laimėjo Kauno XVII vidurinės 
mokyklos mokinė Irena Bajerčiūtė. Nuotraukoje Irena Bajerčiūtė 
pratimų metu.

De Gaulle atvyks į 'Dovydo
stovyklą’

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle lankysis Amerikoje ba
landžio 22-25 dienomis, aplankęs 
Kanadą. "Dovydo stovykloje", kur 
praeitais metais vyko pasi
tarimai, su Macmillanu ir Chruš
čiovu, jis susitiks su prez. Ei- 
senhoweriu, ir abu generolą i- 
prezidentai bandys ieškoti ben
dros strategijos prieš Chruščio
vą gegužės 16 d. prasidedančioje 
viršūnių konferencijoje, De 
Gaulle, be abejo, JAV preziden
tui smulkmeniškai atpasakos 
savo pasikalbėjimų su Chruščio
vu turinį. Chruščiovas ir De 
Gaulle susitiks kovo antroje pu
sėje Paryžiuje.

Kaip žinia, tarp Prancūzijos ir 
JAV praeitais metais yra iškilę 
didelių nuomonių skirtumų tiek 
pažiūrose į santykius su sovie- 
tias, tiek savitarpiniuose santy
kiuose, ypač NATO ir Alžiro 
klausimais.

♦ PREZ. EISENHOWERIO nu- 
matomon kelionėn po Toli

JONAS KAZLAUSKAS

Susitarimas plieno pra
monėje padidino automobi
lių gamintojų viltis pasiekti 
vienus iš geriausių metų. 
Jei 1960 m. nepralenks 1955
m. rekordinio automobilių 
skaičiaus (7.2 milijono) — 
antroji vieta garantuota. F.
G. Donner, General Motors 
k o r p o racijos' direktorius, 
pranašauja 7 milijonų auto
mobilių rinką, o American 
Motors prezidentas G. Rom- 
ney tiki, kad rinka pareika
laus per 7 milijonus auto
mobilių ir 1 mil. sunkveži
mių. Praėjusiais metais bu
vo parduota 6 mil., o 1958 
m. 4,2 mil. automobilių.

Pradėjus gaminti mažes
nius automobilius, JAV bus 
pajėgesnės daugiau ekspor
tuoti. ko ypatingai bus sie
kiama šiais metais, bandant 
atsverti importuojamų au
tomobilių naštą, slegiančią 
šią pramonės šaką.

Plienas ir automobiliai 
laukia gerų metų. Trečiasis 
esminis JAV ūkio elemen
tas — statvba — yra žymiai 
nuosaikesnis, tenkinasi ma
žesnėmis viltimis. Pramo
nės, prekybos pastatai augs, 
nes 1958 ir 1959 m. jie ma
žą pažangą padarė. Gyve
namų namų statyba bus

muosius Rytus įtraukta Japonija, 
Formoza, Korėja ir Filipinai. 
Baltųjų Rūmų spaudos šefas Ha- 
gerty paneigė pasklidusius spė
liojimus, kad prezidentas į tuos 
kraštus vyks per Sibirą, po vi
zito Chruščiovui.

♦ PRANCŪZIJOS finansų mi
nistras Antoine Pinay greičiau
siai ateinančią savaitę pasitrauks 
iš ministerių kabineto, jau kelis 
mėnesius besitęsiančiam kon
fliktui su prez. De Gaulle ir 
premjeru Debre taip paaštrėjus, 
kad tolimesnis bendradarbiavi
mas nesąs įmanomas. Pinay yra 
laikomas Prancūzijos ūkinio at
kutimo, įskaitant franko stabili
zaciją ir eksporto išplėtimą,pa
grindiniu architektu. Naujuoju fi
nansų ministerių greičiausiai bū
siąs Prancūzijos Banko direkto
rius W. Baumgartner.

♦ KIPRO ateities klausimųtri- 
jų valstyvių - Britanijos, Grai
kijos ir Turkijos - pasitarimai 
prasidės Londone sausio 16 d. 

mažesnė, negu praėjusiais 
metais 4r/< — 6e/<. Priežas
tis aiški — suvaržyti kre
ditai ir aukšti nuošimčiai 
už paskolas.

Korporaciios didina'savo 
prekių inventorius, — plie
nas ir automobiliai pažymė
tinai, — kad užsakvmai bū
tų išpildyti. Investavimas į 
gamybos priemones (fabri
kus bei jų įrengimus) sie
kia 38 bilijonus dolerių, 4 
bilijonais daugiau, negu 
1959 metais,

Federalinės valdžios išlai
dos rodo mažėjimo tenden
ciją. Praėjęs Chruščiovo vi
zitas, D. Eisenhowerio ke
lionė į Maskvą ir viršūnių 
konferencija sumažins gink
lavimo išlaidas apie 3G . 
Atskirų valstijų vietinių ad
ministracijų išlaidos laiky
sis praėjusių metų lygyje 
su mažomis išimtimis.

Amerikos vartotojas jau 
užmiršo 1958 m. krizę ir 
kreditai jį suvilioja. Pirkti 
ir naudoti posakis vėl domi
nuoja, ką patvirtino praėju
sios Kalėdos, ir ta pati lini
ja lauktina metų bėgyje. 
Didelė dalis vartotojų dole
rių nueis į automobilius, 
baldus ir kitus namų apy
vokos įrengimus.

Vartotojas perka, bet jis 
ir uždirba. Dabartinis vidu
tinis gamybos darbininko 
savaitinis uždarbis $89 arba 
$2.23 į valandą metų bėgy
je pasieks $93 į savaitę, šis 
47< priedas nėra pilnas per
kamosios galios padidėji
mas. Dalį šio priedo pasiims 
aukštesnės kainos ir padi
dėję mokesčiai (nuo sausio 
1 d. Sočiai Security mokes
tis pakilo), bet dalis liks 
dirbančiojo kišenėje.

Kainos, kaip praeitis ro
do, yra kilimo stadijoje. Pi
gesnės maisto kainos nepa
jėgia pragyvenimo brangi
mo sustabdyti. Artima atei
tis rimtos stabilizacijos ne
žada. Sutikime su 2 G' kai
nų augimu ir šiais metais.

Akcijų birža gali parody
ti įdomių rezultatų: pirmo
ji metų pusė stipri, antroje 
metų pusėje akcijų kokybė 
spręs jų vertę.

Darbų klausimas palan
kus dirbantiesiems, bet be
darbių problema kai kuriose 
vietose ir pramonės šakose 
jausis. Dabartinis bedarbių 
skaičius 3.7 mil. kris iki 3 
mil., kas duotų maždaug 
4 G' visos Amerikos darbo 
jėgos, kuri metų bėgyje iš
augs iki 72.7 milijono dar
bininkų. Dirbančiųjų skai
čius sieks 69.7 mil.

Augantis bedarbių nuo
šimtis darosi problema, ku
ri net ūkinės gerovės metu 
nėra lengvai išsprendžiama, 
nes priežastys — gamybos 
autom atizac.ija, bedarbio 
prisirišimas prie gyvenamo
sios vietovės ir iŠ dalies sto
ka profesijos ar amato — 
yra komplikuotos.

Be gyvenamų namu sta
tybos mažėiimo turime dar 
kelis debesėlius šviesiame 
196° metu ūkiniame dangu
je: suvaržytos paskolos bus 
iaučiamos tiek bendrovių 
tiek namų pirkėjo, mokan
čio 1G ar daugiau nuošim
čių už paskolą, lyginant su 
paskutinių 5 m. nuošimčių 
lygiu: galimas geležinkelie
čių streikas ir krintančios 
ūkininkų pajamos, kurios 
mažins jų perkamąją galią.

Žiemos vaizdas Lietuvoje, Alytaus šile

KREMLIUS DŽIŪGAUJA DĖL GRONCHI VIZITO
Daug ginčų kelianti Italijos prezidento kelione i 
Maskvą. - Neturima jokios aiškios pasitarimų 

temos. - Chruščiovas į Vatikaną?

Joks kitas politinis įvykis po 
"Dovydo stovyklos" nebuvo 
sovietinėje spaudoje ir radijo 
propagandoje taip smarkiai pa
brėžiamas, kaip sausio 8 d. pra
sidedąs Italijos prezidento Gio- 
vanni Gronchi vizitas Maskvai. 
Tuo metu, kai Maskvos radijas 
svetimų kalbų transliacijose jo 
kelionę bandė pavaizduoti, kaip 
nusilenkimą Sovietijos prestižui 
ir galiai, politinis laikraštis 
"Novoje Vremia" tame vizite nori 
įžiūrėti stiprų spaudimą italų 
tautos, kuri geidžianti glaudesnių 
santykių su Sovietiją. "Italųtauta 
nusprendė!" - šūkauja sovieti
nis laikraštis. Tuo pat atsikvė
pimu "Novoje Vremia" puola "ka
talikų reakcionierius, kurie mie
lai tą vizitą būtų atidėję švento 
Niekada dienai", ir užsimaskavu-

GRONCHI VIZITAS ATIDĖTAS
Netikėtas Italijos prez. Gron

chi susirgimas privertė atidė
ti numatytą penkių dienų kelionę 
į Sovietiją. Atidėjimas numato
mas trumpas, ir kelionė grei
čiausiai įvyksianti sausio pabai
goje ar vasario pradžioje.

♦ IRAKE išleistas naujas or
ganizacijų įstatymas, leidžiąs at
gaivinti 1954 m. suspenduotas 
partijas, tačiau jos turi būti vi
daus reikalų ministerijos licen- 
sijuotos ir nekuriamos kariniais 
pagrindais.

♦ VAK. VOKIETIJOS vyriau
sybė numato tuoj pat pasiūlyti 
parlamentui priimti baudžiamo
jo kodekso papildymą, kuris pa
dėtų užgniaužti pastarosiomis 
savaitėmis padidėjusią antisemi
tizmo bangą.

♦ PRAVDA smarkiai puolė dėl 
nepakankamo mėsos tiekimo 
Stavropolio rajono ūkinę tarybą, 
kuriai vadovauja buvęs Sovieti
jos premjeras Bulganinas.

♦ ISPANIJOJE, mažame Ce- 
loni miestelyje, policija nušovė 
Francisco Sabater, paskutinį iš 
1939 m. pasibaigusio pilietinio 
karo vadų, kuris sabotažu ir 
plėšikavimais ligšiol tebekėlė 
rūpesčių Franco režimui.

sius bei atvirus šaltojo karo 
šalininkus bei atoslūgio priešus, 
kurių garsiakalbiu esanti katali
kų spauda, bandanti viešąją nuo
monę nuteikti prieš tą vizitą.

Iš tikrųjų Gronchi kelionė į 
Maskvą italų visuomenėje iš
šaukė karštas diskusijas, iškel
dama labai skirtingas nuomones 
apie tos kelionės naudingumą ar 
nenaudingumą. Pačių katalikų 
sluoksniuose yra ir priešų ir 
pritarėjų glaudesniems ryšiams 
su Maskva.(Pats Gronchi, būda
mas Italijos parlamento pirmi
ninku, buvo laikomas vienu iš 
kairiųjų katalikų, kurių užsienių 
politikos idealas yra neutrali, 
tarp abiejų jėgų blokų laviruo
janti Italija).

Gronchio priešai argumen
tuoja, kad prezidento iniciatyva

♦ 950 AMERIKIEČIU kas mė
nesį žuvo pernai įvykusiuose 
gaisruose. 30 % žuvusių buvo 
vaikai.

AMERIKOS BALSO VARGAI
JAV ir Marokas po ilgų de

rybų pasirašė sutartį, pagal ku
rią Amerikos Balso siųstuvas 
Tanžyre galės dar veikti iki 1963 
m. pabaigos. Ši, viena didžiau
sių radijo stočių pasaulyje, buvo 
įrengta 1949 m. ir kaštavo apie 
10 mil. doL Po 1963 m. ji bus 
palikta marokiečiams, bet tam 
dar reikės atskiro susitarimo.

1963 m. pabaigoje iš Maroko 
turės būti atitrauktos ir JAV 
karinės bazės, kurios bus per
keltos į Ispaniją. Ar naujas Ame
rikos Balso siųstuvas taip pat 
bus statomas Ispanijoje (ar kai 
kieno spėliojimu Vak. Afrikoje, 
į pietus nuo Saharos), tuo tarpu 
nežinoma.
Prancūzijos vyriausybė pa

reiškė protestą Amerikai, kad 
naujojoje sutartyje draudžiama 
siųstuvą naudoti trečiajai parti
jai, ir tuo būdu turi būti nu
trauktos prancūzų vyriausybės 
programos, kurioms ligi šiol bū
davo duodamos 3 valandos per 
dieną. JAV, prieš pasirašydama 
sutartį su Maroku, apie tą klau
zulę iš anksto nepainformavusi 
Prancūzijos.

gudriais manevrais išpešti so
vietinį pakvietimą esanti nesude
rinama su laisvos Italijos poli
tikos idealais. Juo labiau, kad 
neišvengiamas Vorošilovo arba 
net ir paties Chruščiovo kontra- 
vizitas Romoje, katalikybės 
lopšyje, iššauktų viso katalikiš- 
jojo pasaulio pasipiktinimą.

Glaudesnių ryšių su Maskva 
šalininkus tie argumentai ne
veikia. Jų ypač gausėja iš tų 
sluoksnių, kuriems rūpi pagyvinti 
prekybų su Rytų bloku ir su
stiprinti pramonės eksportą į 
to bloko kraštus. Taip Torino 
"Stampa", didžiosios pramonės 
laikraštis, savo vedamajame 
rašo, kad visi priekaištai dėl 
"Romos šuprofanavimo sovieti
nių kontravizitųpasėkoje"atkrin- 
tą, nes ir pats popiežius Jonas 
XXIII esąs pasisakęs už tarptau
tinį atoslūgį, ypač už tą, kurį 
pradėjo Sovietiją ir Amerika 
valstybinių vizitų apsikeitimais". 
Laikraštis toliau pareiškia: "Nė
ra nė mažiausio pagrindo tikėti, 
kad popiežius ir dėl abipusių 
italų-sovietų vizitų būtų kitokios 
nuomonės!"

Nepaisant visko, sovietinės už
sienių prekybos stebėtojui kyla 
klausimas, apie ką Gronchi iš 
tikrųjų Maskvoje kalbėsis. Jau 
po neseniai įvykusios Italijos 
prekybos ministerio Dino Dėl Bo 
kelionės į Maskvą pasirodė, kad 
sovietinės rinkos paklausa ita
liškiems gaminiams yra labai 
ribota. Sustiprinimas importo, 
apie kurį Dėl Bo tarėsi, jau 
dabar pasiekęs maksimumą to, 
ką Sovietiją gali pasiūlyti. Dau
giau nieko nelaimės ir pats 
Gronchi.

Neabejotinai didelį vaidmenį 
šioje kelionės istorijoje vaidina 
Gronchi asmeninio prestižo 
klausimas. Tačiau čia ir slypi 
Maskvos pinklės, kurių veikimas 
pasireikš tada, kai Vorošilovas 
arba ir pats Chruščiovas atvyks 
Romon, ir kaip tokiais atvejais 
įprasta, bandys gauti audienciją 
Vatikane. Tik tada kairieji Ita
lijos-katalikų politikai turės su
prasti, kad Gronchi Sovietijoje 
nieko, o Chruščiovas Romoje lai
mėjo daug propagandinių laurų, 
kuriais naudosis vieni ko
munistai. (tp)



Her Hongkongą ateinančios ži
nios skelbia, kad komunistinė 
Kinija galėsianti įvykdyti pirmąjį 
savo gamybos atominį sprogdini
mą 1961 m. pabaigoje ar 1962 
m. pradžioje. Tokia specialistų 
išvada daroma iš apskaičiavimų, 
kurie suvedami iš kiniečių jau tu
rimų bandomųjų reaktorių dy
džio, iš degtuvams reikalingų 
medžiagų kiekio ir kitų duomenų.

1950 m. Kinija šioje srityje 
neturėjo visiškai nieko. Rusai 
ilgą laiką atsisakinėjo jiems duoti 
branduolinius ginklus. Tačiau 
1955 m. Maskva paskelbė, kad 
Kinijai ir kitoms komunistinėms 
valstybėms duosianti natūralųjį 
uranį, torį, ifranį 233 ir 235, 
plutonį, tritį ir sunkųjį vandenį. 
Plutonis yra atominės bombos 
elementas; tritis naudojamas 
vandenilio bomboms gaminti.

Rusai ir kiniečiai pasirašė 
mokslinio ir techninio bendra
darbiavimo sutartį. Rusija pa
skelbė, kad komunistų kraštams 
duosianti bandomuosius reakto
rius, ir Kinijai buvo pažadėta 
jų didžioji dalis.

1958 m. birželį prie Pekino 
pradėjo veikti pirmasis Kinijos 
reaktorius - sunkiojo vandens 
tipo, maždaug 7,000 - 10,000

Žvalgybą kova 32

ĮSTAIGOS NEGALI 
SUSITARTI

Britu šnipo atsiminimai

Slaptosios Žvalgybos ne tiktai 
nuolat kovoja su priešo slapto
siomis tarnybomis, kaip tai labai 
mėgsta pasakoti romanų ir filmų 
autoriai. Dar atkaklesnę kovą 
jos veda su agentų centrinėmis 
savuosiuose kraštuose.

Kontražvalgybos admirolo Ca- 
nario kova su Heydricho SS -agen
tais Vokietijoje yra plačiai žino
ma. Tačiau mažiau yra žinomas 
faktas, kad ta kova buvo ne iš
imtis, o tipiška visoms žvalgy
boms.

Kiekvienas kraštas turi po ke
letą slaptųjų tarnybų. Karinės ir 
civilinės žvalgybos ne tik dirba 
nepriklausomai viena nuo kitos, 
bet labai dažnai veikia viena 
prieš kitą.

Tačiau jos nėra vieninteliai 
konkurentai. Atominis amžius 
pagimdė ir mokslinę žvalgybą.» 
Šioji pirmoje eilėje domisi asme
nimis, kurie įtariami atominių 
paslapčių išdavimu arba rankio- 
jimu.

Anglų atominis šnipas Dr. 
Klaus Fuchs būtų buvęs mėne
siais anksčiau padarytas ne
kenksmingu, jei atominė žvalgyba 
nebūtų sistematiškai sabotavusi 
civilinės žvalgybos pastangų.

Tačiau to dar negana: nuolat 
.vyksta konfliktai tarp to paties 
krašto žvalgybų ir diplomatinių 
tarnybų. Net ir tais atvejais, kai 
vienas ar kitas diplomatas at
lieka špionažo funkcijas.

Ir taip, sakysime, šnipas, kuris 
yra pasiuntinybės sekretorius, 
gali savo pranešimus siųsti per 
pasiuntinį į užsienių reikalų mi
nisteriją, bet tai dar nereiškia, 
kad ministerija apie tuos pra
nešimus painformuos žvalgybos 
šefą.

IŠ kitos pusės, pasiuntinys gali 
nežinoti apie šnipus, kuriuos jo 
kraštas yra pasiuntęs į tą valsty
bę, kurioje Jis atlieka savo diplo
matinę misiją.
Tačiau tai dar ne visa. Ir 

draugingų tautų slaptosios tar
nybos negalvoja bendradarbiauti. 
Pagaliau jos ir negali. Kai ameri
kinė žvalgyba atkreipė Londono 
dėmesį, kad britų diplomatai 
Burgess Ir McLean dirba sovietų 
žvalgybai, žymūs Londono pilie
čiai tuos įtarimus su pasipikti 
nimu atmetė. O abu buvo šnipą .

Kiekviena žvalgyba nenori savo 
laimėjimų perleisti konkurentui. 
Jei kada nors bus visiškai 

objektyviai parašyta vokiečio 
Otto John istorija, ir joje turės 
pasirodyti, kokiu mastu tuome
tinė kova tarp "konstitucijos ap
saugos įstaigos" ir taip vadi
namosios "Gehleno organizaci
jos" prisidėjo prie slaptosios 
tarnybos šefo John tragedijos ir 

Kilovatų galingumo. uaDar jis 
smarkiai praplėstas ir jau iš
tisus metus nerodomas nekomu- 
nistams mokslininkams.
Karinė Kinijos branduolinės 

programos dalis, kaip atrodo, yra 
sutelkta prie Urumči, Sinkiango 
provincijos sostinės. Ten kinie
čiai ir rusai bendromis jėgomis 
valo uranį, gautą iš Tibeto ir 
Sinkiango uranio kasyklų. Apva
lytas uranis siunčiamas į so
vietų centrinę Aziją, kur galu
tinai išgryninamas ir grąžina
mas Kinijai.

Kitas didelis reaktorius sta
tomas šiaurinėje Mandžūrijoje, 
kur yra pakankamai energijos 
ir vandens, kurių milžiniškų 
kiekių reikalinga plutonio pro
dukcijai. Ir šis fabrikas nero
domas pašaliniams.

Pranešimai iš Kinijos rodo, 
kad kiti reaktoriai statomi ties 

Sianu, Vid. Kinijoje prie Gelto
nosios upės, Čunkinge, prie 
Jangcės upės. Čunkingas yra ne
toli nuo uranio šaltinių.

Pirmąją pagalbą branduolinės 
fizikos srityje Kinijai suteikė 
Rusija. Tačiau Kinijos komu
nistai nelauktos talkos susilaukė 
ir iš JAV, kai gerai paruoštų 
kiniečių fizikų grupė grįžo Pe-

Vedybos, kurių 
pavėlavimas su
kėlė baisią kata
strofą...

išdavimo.
1950 m. birželio 11 -24 d. įvy

kiai aiškiau nušvies tai, ką aš 
čia bandžiau teoretiškai išaiškin
ti.

Birželio 12. Kontrašpionažo 
skyrius patiria, kad karinės žval
gybos pik. James skris į šiaurinę 
Korėją. Skyrius pareiškia pro
testą ir pareiškia, kad jo žmonės 
turėtų perimti misiją. Prie
žastis: kontražvalgyba pirmoji 
susekė, kad kiniečiai yra pain
formuoti apie pirmojo slaptojo 
posėdžio nutarimus, tačiau ne
turi žinių apie antrąjį posėdį. 
Taigi, misija teisiškai priklau
santi jiems.

Birželio 13. Aukščiausios 
įstaigos nusprendžia: misija yra 
karinės žvalgybos reikalas. Tad 
Ją turės atlikti pik. James.

Birželio 15. Pik. James nuro
domas išskridimo laikas. Tačiau 
paaiškėja, kad pranešimas prez. 
Syngman Rhee dar neparuoštas.

Birželio 16. Ginčijamasi dėlto, 
kas turi paruošti pranešimą, Už
sienių reikalų ministerija negal
voja daryti klastojimų. Tačiau 
pranešimas turi būti parašytas 
ant užsienių reikalų ministerijos 
blankų. Paaiškėja, kad niekas 
apie tą komplikaciją nebuvo iš 
anksto pagalvojęs.
Birželio 18. Vis dar jokio 

sprendimo. O Fred James tuo 
metu sužino, kad Marina laukia 
kūdikio. James nusprendžia ją 
tuoj pat vesti. D kumentų su
tvarkymui reikia r ažiausiai tri
jų dienų. James kreipiasi į šefą. 
Tas pareiškia: "Turėsigreičiau
siai rytoj išskristi."

James nuvyksta į Arlingtoną, 
kur pradeda tvarkyti dokumentus. 

kinan po Korėjos taikos pasira
šymo. Prie tų jaunų mokslinin
kų, baigusių tokias pirmaeiles 
mokyklas, kaip Kalifornijos, 
technologijos institutą, Chicagos 
universitetą ir Massachusetts 
technologijos institutą, prisi
jungė pustuzinis kitų, baigusių 
mokslus Vak. Vokietijoje ir 
Anglijoje.

Kinijos komunistai turi ir savą 
raketų tyrinėjimų programą, ku
riai vadovauja dr. Chien Hsueh- 
shen. Anksčiau jis buvo ameri
kinio technologijos instituto pro
fesorius ir rinko duomenis apie 
vokiečių raketų programą, II Pa
sauliniam karui pasibaigus. 
Chien grįžo į Kiniją 1953 m. 
ir įstojo komunistų partijon.
Studentai, baigę Kinijos uni

versitetus, siunčiami į jungti
nį branduolio mokslų institutą 
prie Maskvos. Šiuo metu jų ten 
esama drauge su baigusiais, apie 
950. Institutą subsidijuoja visi 
komunistų kraštai, iškyrus Al
baniją, o instruktoriai jame yra 
rusai.

1961-62 m. laukiamas pirmasis 
atominis bandymas dar nereikš, 
kad Kinija tapo branduoline kari
ne jėga. Bandomųjų sprogdinimų

Apie numatytą išskridimą, ži
noma, jis nieko nesako Marinai.

Birželio 20. Pranešimas Pietų 
Korėjo prezidentui paruoštas. 
Tačiau nesusitariama, kieno lėk
tuvu reikia skristi: karo aviacijos 
ar žvalgybos.

Birželio 2L Žvalgyba sužino 
apie pik. James vedybų planus 
ir įspėja juos atidėti.
Birželio 22. Agentai iš Korė

jos praneša apie komunistų ka- 
ruomenės telkimą prie 38 para - 
lėlės. Aviacija yra pasiruošusi 
pik. James skraidinti į Korėją. 
Bet iŠ kitos pusės nesutariama, 
ar lėktuvo įgulą apie planuoja
mą priverstinį nusileidimą pain
formuoti iš anksto, ar įsakymą 
duoti skridimo metu.

Birželio 23. Aliarmuojančios 
žinios ir Kinijos ir šiaurinės 
Korėjos. Sprendimas dėl skri
dimo paliekamas aukščiausiam 
slaptosios tarnybos viršininkui.
Birželio 24. James anksti rytą 

nuvažiuoja į Arlingtoną. Jis veda 
Mariną. Metrikacijos biuro tar
nautojas ir šoferis yra liu
dininkai. Kai pora grįžta į New 
Yorką, yra 12 valanda. Slaptoji 
tarnyba Jau pati ieškojo pulki
ninko, bet niekur nerado. Jis 
gauna griežtą papeikimą.

Prieš antrą valandą mašina 
išskrenda iš VVashingtono. Do
kumentai pulkininkui išduodami 
prieš pat skridimą.

Fred James nežino, ar įgula 
painformuota apie planuojamą 
priverstinį nusileidimą. Įgulą su
daro kapitonas, antras pilotas, 
radistas ir navigacijos karinin
kas. Išskyrus kapitoną, nei vie
nas nėra vyresnis, kaip 30 metų. 

(Bus daugiau)

pavertimas karine priemone rei
kalauja laiko.

Tačiau Kinija, atrodo, pirmoje 
eilėje sueinteresuota psicho
loginiu efektu, kuris suteiktų jai 
galimybę tapti penktuoju atomi
nio klubo nariu (Prancūzija, kaip 
tikima, savo atominius ginklus 
išbandys šių metų bėgyje).

PABLOGĖJĘ JUGOSLAVIJOS
- LENKIJOS SANTYKIAI

Jugoslavijos užs. reik, mini
sterija atsisakė patvirtinti ar 
paneigti Belgrade kursuojančius 
gandus, kad dviejų Jugoslavijos 
karinės misijos narių ištrėmi
mo iš Varšuvos priežastis buvo 
aukšto lenkų valdininko pabėgi
mas per Jugoslaviją. Pabėgusio 
valdininko pavardė ir užimama 
vieta nežinoma, tačiau tikima, 
kad tai būta aukšto karininko. 
Jugoslavijos kariniai attaches iš 
Lenkijos buvo ištremti gruodžio 
vidury, tačiau žinia viešumon 
prasiskverbė tik dabar, ir Ju
goslavija ją patvirtino.

Stebėtojų nuomone, tą paslaptį 
turėtų išspręsti pik. Pavel Monat 
atvejis. Monat, aukštas lenkų ka
rinės žvalgybos valdininkas, pa -

Bandomasis sprogdinimas taip 
pat sustiprintų Kinijos prestižą 
tarp kitų Azijos tautų, o svar
biausia pakeltų Mao Ce-tungo 
režimo populiarumą krašto vi
duje, padidindamas gyventojų en
tuziazmą, kurie turi sunkiau, 
negu bet kada dirbti, beveik ne
gaudami jokio atlyginimo.

bėgo iš Lenkijos praeitą vasarą 
ir pasidavė JAV įstaigoms Vie
noje. Lapkričio 23 d. Washing- 
tonas patvirtino, kad Monat gyve
nąs Jungt. Valstybėse. Kai kurie 
gandai teigia, kad jis, prieš pa
bėgdamas, atostogavęs Jugosla
vijoje. Jei lenkai turi pagrindo 
įtarti bet kokį Jugoslavijos įsi
maišymą į tą istoriją - tai ir 
paaiškintų, kodėl anksčiau buvę 
geri santykiai tarp abiejų kraštų 
staiga atšalo.

Paskutinėmis žiniomis, Ju
goslavijos vyriausybė paneigė 
Londono spaudos pranešimus, pa
gal kuriuos Lenkijos aviacijos 
viršininkas Jan Frey-Bielecki 
pabėgęs į Jugoslaviją. Praneši-

STATEMENT OF CONDITION

AND LOAN COMPANY
December 31, 1959

Cash and U.S. Government Bonds 
Other Securities .............................
Federal Home Loan Bank Stock ... 
First Mortgage Loans ....................
Property Improvement Loans.......
Office Buildings and Furnishings 
Other Assets...................................

TOTAL.............................

Savings Deposits .................................
Loans in Process and Escrow Funds . 
Advances ..............................................
Accumulation for Tax and Insurance 
Other Liabilities ...................................
Capital Stock ........................................
Reserves and Undivided Profits .......

TOTAL...................................

Deposits made by Jan. 15th Earn Interest from Jan. Įsi

THREE LOCATIONS:
813 East 185th Street

25000 Euclid Avenue
6235 St. Clair Avenue

Berlynas pasi-V 
ruošęs X dienai
"Vakarų Berlyno sandėliuose 

yra sutelkta daugiau kasdienio 
gyvenimo reikmenų, negu kurioje 
kitoje pasaulio vietoje," sakoma 
burmistro Willy Brandt apy- 
skaitiniame pranešime. Ištekliai 
yra toki dideli, kad 2.2 mil. gy
ventojų gali maitintis, apsirengti 
ir neprarasti darbų ištisus 
metus, be jokios pagalbos iš 
šalies. Išteklių telkimas pradė
tas prieš metus, sovietams pra
dėjus grasinti Vak. Berlyno at
kirtimu nuo pasaulio. Nuo tos 
dienos Vak. Vokietijos vyriau
sybė ir miesto administracija 
pradėjo ruoštis X dienai, ir šian
dien sandėliuose esama atsargų 
už 357 miLdoL

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

mai buvo siejami su žiniomis 
apie Jugoslavijos karinio atache 
Pejnovic ir jo pavaduotojo Pazin 
ištrėmimu iš Vašuvos.
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Kol lietuvis šviesuolis domėsis
/

savųjų dvasine kultūra...
Pokalbis su dail. V. K. Jonynu

K. Donelaičio „Metų” 
iliustratorius, grafikas, gra
žiausių pašto ženklų kūrė
jas, didelio masto meninin
kas ir pedagogas Vytautas
K. Jonynas neseniai Almaus 
Dailės Galerijoj buvo suren
gęs savo akvarelės ir pieši
nių parodą. Dailininkas 
spaudos žmonių, dailės mė
gėjų, studentų, buvo apipil
tas klausimais. Visi klausė, 
kada Jonynas patapo akve- 
relistu ? Iki šiol buvo pažin
tas kaip grafikas, juoda-bal
ta kūrėjas?

V. K. Jonynas sakė: „Mū
sų visuomenė sunkiai prisi
mena paskirų lietuvių dai
lininkų nueitus kelius. Ak
varele domėjausi dar Meno 
Mokyklos suole prieš 34 
metus. Tada buvau nutapęs 
apie 200 akvarelių, kurių 
dalis buvo Meno Mokyklos 
studentų parodoj. Vėliau 
pas A. Varną dvejus metus 
studijavau tapybą ir tik po 
to grafiką ir skulptūrą. Gra
fikos srity niekad nesiribo- 
jau vien, juoda balta techni
komis. Padariau daug spal
votų plakatų, knygų viršelių 
iliustracijų ir spalvotų me
džio raižinių, bei spalvotos 
litografijos”.

Toliau V. K. Jonynas pri
siminė, kad 1947 metais 
Freiburge jis vėl naudojęs 
spalvotą piešini ir akvarelę. 
Atvykęs Amerikon jis bu
vęs sužavėtas spalvotais ru
denimis ir tai lėmę jo išti
kimybę akvarelei.

Jonyno įnašas amerikinei 
akvarelei

Užklaustas apie pasiseki
mą — lietuvio dailininko 
inašą Amerikos akvarelės 
mene, V. K. Jonynas pareiš
kė: „Pasisekimo problema 
čia yra reliatyvi. Beveik 
kiekvienas dailininkas Ame
rikoj savo rately turi pasi
sekimą. Skirtumas glūdi tų 
ratelių meno reikšmės po
žiūryje. Vieni laimi skait
lingas premijas gėlių paro-

Pašto Ženklas, kurį neseniai išleido Vatikanas

V. K. Jonynas 

dose. kiti bendro pobūdžio 
mugėse arba festivaliuose, 
o treti rimtų pripažintų or
ganizacijų meno parodose. 
Sakydamas žodi „rimtų” 
turiu galvoje ne vietinių or
ganizacijų lokalines parodė
les. bet tokias meno organi
zacijas, kurios apjungia vi
sos Amerikos dailininkus”.

Vytautas K. Jonynas yra 
plačiai įsijungęs Į visos 
Amerikos dailės judėjimą, 
kaip jis pats paaiškino 
klausėjams: „Amerikoj yra 
labai daug ir įvairių meno 
organizacijų. Pačių ameri
kiečių šios organizacijos yra 
rūšiuojamos pagal jų meni
nį lygį. Kaip taisyklė, silp
nesnės menininkų grupės 
arba jų organizacijos, su 
savo darbais nėra įsileidžia
mos į žinomų ir pripažintų 
muziejų patalpas. Tokių 
muziejų kuratoriai yra at- 
sakomingi už meno lygio 
tinkamoj aukštumoj išlai
kymą. Tai jie pasiekia da
lyvaudami meno jury komi
sijose ir meno organizacijų 
narių priėmimo komisijose. 
Į geras Amerikos dailininin- 
kų organizacijas galima pa
tekti tik kvietimų ir organi

zacijos vykdomų atrankos 
būdu”. *

Priklauso svarbiausioms 
meno draugijoms

V. K. Jonynas, Freiburgo 
meno akademijos įkūrėjas 
ir direktorius, vėliau meno 
dėstytojas Metzo, o dabar 
Fordhamo universitetuose, 
šiuo metu priklauso Ameri
kos Akvarelistų, Amerikos 
Grafikos, Audubon Artists 
bei kitoms svarbioms ir 
reikšmingoms šio krašto 
dailės draugijoms. Į visas 
šias organizacijas Jonynas 
buvo pakviestas.

Jau eilė metų V. K. Jo
nynas, kaip akvarelistas, 
dalyvauja visos Amerikos 
akvarelistų parodose, kurios 
vyksta New Yorke. Iš šios 
parodos rinktiniai darbai 
keliauja per Amerikos mu
ziejus. Tų 50 rinktinių dar
bų autorių skaičiuje randa
ma ir V. K. Jonyno pavardė.

(Šiais metais kitas lietu
vis — Romas Viesulas, pa
teko į rinktinę Amerikos 
grafikų parodą su savo 
„Vienakiu Vilku”).

Kaip reaguoja lietuviai į 
akvarelės meną?

Dailininkas V. K. Jony
nas atsakė: „Bendrai akva
relė savo spalvingumu trau
kia kiekvieno akį. Akvarelės 
technika yra daugiau spon
taniška jau vien savo pri
gimtim. Dažai skaidrūs ir 
permatomi. Dažų susilieji
mu neretai išgaunama įspū
džiai, kurie kitomis tapybi
nėmis technikoms neišgąu- 
nami”.

Užklaustas dėl akvarelės 
pastovumo, V. K. Jonynas 
užtikrino, kad ant gero po
pieriaus gerais dažais dary
ta akvarelė esanti lygiai 
taip atspari laikui, kaip ir 
aliejiniai paveikslai. Tai jis 
patyręs pats savo bandy
mais. V. K. Jonynas betgi 
perspėjo nemaišyti akvare
lės su guašo ir tempera 
technikomis. Šios nesančios 
tokios patvarios.

Pritaria lietuviškos dailės 
populiarinimo pastangoms

Užklaustas, ką jis galvoja 
apie privačias pastangas po
puliarinti lietuvių tautos 
dailės genijų, kurį išreiškia 
gausūs išeivijos lietuviai 
dailininkai svetim t a u č i u 
tarpe, V. K. Jonynas atsi
liepė entuziastiškai: „Ir 
dvidešimtam amžiuje esa
ma stebuklų! Privačios lie
tuvio galerijos atsiradimas, 
su pabrėžtu dėmesiu lietu
viams dailininkams, ir lig
šiolinis egzistavimas turi 
gilesnę prasmę. Tai rodo,

V. K. Jonyno akvarelė "Ruduo"

Be namų bėda, o su namais kalėjimai! sėda
Roko Rokundos pastabos

Per 10 metų (1949-58) Vakarų 
Vokietijoje pastatyta ir perduota 
vartoti puspenkto milionų butų, 
iš viso 275 milionai kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto.

Vienam butui vidutiniškai tenka 
per 60 kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto.Vakarų Vokietija sta-

kad šių dienų žmogus ir lie
tuvis nėra užkalęs savo dva
sinio pasaulio į dolerinę 
skrynią. Kol lietuvis švie
suolis domėsis savosios tau
tos dvasine kultūra, jos pa
likimu ir puoselėjimu, ir 
ieškos jos žibintų dailėj, 
muzikoj, literatūroj, kad jie 
šviestų ir šildytų jo dvasią, 
lietuvio išeivio nutautėjimo 
problema bus ryžtingai nu
stumiama sekančioms kar
toms. O ir sekančios kartos, 
paveldėję iš savo tėvų šito
kį turtą, kur kas mažesnė
mis pastangomis galės iš
laikyti ir naudotis lietuvy
bės kultūrine šiluma.
* V. K. Jonyno žodžiais: 
„Lietuviškoji galerija, ma
no įsitikinimu, yra svarbi 
institucija lietuvybės išlai
kymo ir išsilaikymo pastan- 
gose”.

tosi lygiai dvigubai erdvesnius 
butus už tuos, kurios sovieti- 
ninkai leidžia statyti Lietuvoj, 
kur naujųjų gyvenamojo ploto vi
durkis yra 30 kvadratinių metrų. 

Į. tuos naujuosius butus Vokie
tijoj (Vakarų) įsikraustė ir ap
sigyveno 16 milionų Žmonių (be
veik trečdalis visų V.V. gyvento
jų). Kiekvienam iš jų vidutiniš
kai teko gyvenamojo ploto apie 
17 kvadratinių metrų. Lietuvoje 
sovietininkai tebeskaičiuoja, kad 
žmogui "nereikia" gyvenamojo 
ploto daugiau kaip 9 ar net 7 
metrų (30 dv. m. ploto butai lai
komi pakankami keturių asmenų 
arba net ir didesnėms šeimoms).

Per 10 metų Vakarų Vokietijoje 
pastatyta tiek gyvenamųjų namų, 
kad gyvenamojo ploto fondas pa
didėjo pusšešto (5.5) kvadratinio 
metro kiekvienam gyventojui, 
skaitant suaugusius ir kūdikius.

O Lietuvoj per 14 metų esą 
pastatyta 2.8 milionai kv. m. 
gyvenamojo ploto (J. Maniušis, 
LKP sekr., KOMUNISTAS, 1959 
m. Nr. 5), vadinasi vos lopinė
lis daugiau kaip po vieną kv. 
metrą gyventojui.

♦

Lapkričio 14 (1959) Maskvos 
PRAVDA rašė, kad per dabar
tinį septynmetį (1959-65) visoj 
Sovietijoj būsią pastatyta 650 ar 

660 milionų kv. metrų gyvenamo
jo ploto. Tai išeitų padidėjimas po 
3.2 kiekvienam gyventojui. Staty
bos tempas būtų jau nedaug men
kesnis už Vakarų Vokietijos tem
pą (santykis kaip 4.6:5.5).

Bet Lietuvai tokio statybos 
tempo sovietininkai nenumato 
leisti. Anot pirma minėto J. Ma- 
niušio (o jis turi žinoti, kas nu
matyta) Lietuvoj per septynmetį 
valdžia pastatys (jeigu!) 2.3 mi- 
lionus kv. m. gyvenamojo ploto, 
o patys gyventojai (savo lėšomis 
ir jėgomis) pasistatys L4 miL, 
taigi iš viso per 7 metus numa
tyta pastatyti 3.7 mil. kvadr. 
metrų gyvenamojo ploto. Vienam 
gyventojui gyvenamasis plotas 
per tą laiką (jeigu pastatys) pa
didės L3 kv. metro.

Palyginkim. Visos Sovietijos 
mastu planuoja gyvenamojo ploto 
padidėjimą 3.2 kv. m. asmeniui, 
bet Lietuvoj tik L3...

*
Gal Lietuvoj nereikia statybos? 

Gal čia žmonės pakankamai er
dviai gyvena? Atsakymas: Kaune, 
kas neturi privilegijos gauti kam
barį tiesiai iš miesto būtų valdy
bos ir turi nuomotis pastogę 
privačiai, be 200 - 250 rublių 
per mėnesį kambario negauna 
(Vadinasi, tik ne mažiau kaip 

(Nukelta į 4 psL)

grįžimas i tėvyne
_______________B. VARGAS --------------------------------
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Petrai, nepalaikyk tai svajotojos mergaitės filoso
fija. čia liejas mano širdies kalba, motinos kasdien kurs
tyta ir iš naujo įdegta.

Petrai, gerai žinau, kad tu nepaprastai moki save 
užmiršti ir paklusti pareigai. Apie tave čia kalba, kad tu 
savo elgesiu ir mintim esi 10 metų senesnis, negu iš 
tikrųjų esi. Sakyk, ar ir ten dažnai būdamas karo pra
gare negalvoji apie Chicagoj pasilikusius Tavo drau
gus?”. ..

Petras matė po šiuo sakiniu daugtaškį. Aišku, ji čia 
norėjo parašvti apie save, bet neparašė. Parašė: draugus, 
— kurių, reikia prisipažinti, jis nemokėjo, o gal nebuvo 
kada atskirti, ar tai buvo draugai, ar tik nueinančių dienų 
bendrakeleiviai.

Kiek kitaip buvo su Egle. Jis nuolat ją prisimindavo, 
su noru jai rašvdavo, o parašęs laukdavo atsiliepiant, 
kaip laukų darbininkai kad laukia iš pamiškės atsilie
piančios jų dainos garsų.

Kelionė iš New Yorko i Kauną, su trumpa pertrauka 
Anglijoj, tęsėsi 8 valandas. Vakaro saulė dar tebebuvo

virš miškų, kada jie pasiekė Kauną. Petras, lėktuvo gar
siakalbio įspėtas, iau rūpestingai dairės nuo Karaliau
čiaus, kada buvo pasakyta, kad jie skrenda Lietuvos res
publikos žemėmis. Jis įdėmiai praleido Isrutę. Jis matė 
griuvėsius ir griuvėsius. Jis gerai žinojo, kad šiose apy
linkėse, jie buvo išskirti ir tada prasidėjo jų šeimos tra
gedija. O kur, dabar, jos? Kur motina ir Laima? Kur jų 
gyvenimo pėdos ar mirties "kapai ?

'Petras degte degė noru ko greičiau palikti lėktuvą. 
Aerodrome jis matė didelį būrį smalsuolių. Jis girdėjo 
valdžios atstovo sveikinimo kalbą, jis matė Lietuvos, Eu
ropos Sąjungos ir Amerikos vėliavas. Visos jos buvo 
brangios. Ir dėl jų, per visą žemės rutulį, turėjo nudegti 
karo gaisrai.

Petras tame žmonių būry nematė nė vieno pažįstamo. 
O taip norėjos, kad nors koks žmogelis iš tos minios su
riktų: — Petrai, ir tu jau čia! Bet tokio nebuvo.

Jis daug pažįstamų paliko Vokietijoj, Amerikoj, Af
rikoj, bet gimtoj šaly, štai jų nėra. Ir Petras pajuto lyg 
skausmą, lyg neviltį.

Štai jis savoj žemėj, čia pradės naujus gyvenimo 
žingsnius. Niekas jo nepasitinka, niekas jo nepažįsta. 
Vienas, tarsi po gaisro, išdegusio j miško biržėj, likęs 
sveikas medis.

Grįžusiuosius, kurie nežinojo, kaip rytoj reikės tvar
kytis, apgyvendino Aleksoto pastatytuose mediniuose na

meliuose. Tai buvo grįžusiųjų stovykla, čia kiekvienas 
galėjo pasilikti tol, kol sutvarkė tolimesnio gyvenimo, 
darbo ir kitus reikalus.

Dar tą pati vakara, Petras iš Aleksoto žiūrėjo į Ne
muno slėny, medžių žaliavime paskendusį miestą. Nemu
ne rūko garlaiviai, panemunėmis matė daug griuvėsių, o 
tolumoj, tik vienas bažnyčios bokštas.

Petras prisiminė jam rodytus Kauno vaizdus ir su
abejojo. Nedrąsiai jis kreipėsi į salią stovintį kaimyną ir 
paklausė:

— Sakvkit, o kur kiti Kauno miesto bokštai?
— Neklauskit, Tamsta. — atsakė kaimynas. Jie 

bėgdami griovė ir šaudė. Jie norėjo visą žemę sugriau
ti. Jie Kaunui paliko tik tą senąjį ir mums nelaimingą 
rusišką soborą.

— Matai, — pirštu rodė kaimynas į tolumą, — ten, 
prie Nemuno buvo Vytauto hažnvčia. toliau į- kairę, ku
nigų seminarija ir greta katedra 7 kiek į dešinę senoji 
rotušė, ten aukštai Prisikėlimo bažnvčia, žemiau karo 
muziejus. Visu jų lyg nebuvę. Tik plytų krūvos.

Petras toliau nebegirdėjo, ką jam pasakojo kaimy
nas. Jis galvojo:

— Visi mes. ir mūsų žmonės ir mūs” kaimai ir mūsų 
miestai, esam baisiai sugriauti. Esam tik tu griuvėsių 
išlikusios plytos. Ir iš jų mums reikia pradėti statyti 
naują gyvenimą . 9 o
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Laikas susirūpinti, kad 
išvengtume senu klaidu

Laikraščiuose jau pradedami spausdinti pranešimai 
apie būsimas Vasario 16-osios iškilmes. Ir jos vyks visur 
— didesnėse ir mažesnėse lietuvių kolonijose Amerikoje, 
vargingose stovyklose Vokietijoje, Australijoje, žodžiu, 
visur ten, kur lietuviai galės laisvai susirinkti. O kur tos 
laimės nebus, Nepriklausomybės vardas bus širdyje, lūpų 
sustingusiam žodyje, ašarose. Ir tai daugiausia pačioje 
mūsų Tėvynėje.

Dabar, kada eina pasirengimai Nepriklausomybės 
šventės iškilmėms, dera prisiminti ir tas klaidas, kurios 
metai iš metų kartojamos. Jos menkina šventės iškilmin
gumų, jos nesudaro tos didelės traukos, kuri mus bud
riau vestų ir kitose pilkesnėse metų dienose.

Pagrindinė visų mūsų iškilmių klaida, ar tai būtų 
Vasario 16-oji, ar kiti eiliniai minėjimai, tai tas nesvie
tiškas noras pasakyti galimai daugiau prakalbų. Ir, ži
noma, jose nieko naujo nepasakyti, bet metai iš metų 
kartoti senus šūkius ir senus pagraudenimus, kurie kelia 
šypsenas ir iš karto išmuša iš šventinės kilimo nuotaikos. 
Visi rengėjai turi apie tai rimtai pagalvoti ir patys atsi
minti, kad visokios įvedamosios kalbos taip pat neturi 
būti fantazavimo laukas, bet taiklūs ir iš anksto rimtai 
apgalvoti sakiniai.

Nepriklausomybės šventės iškilmėse dažnai pasiūlo 
kalbėti ir kitataučiai. Ypač mūsų kaimynai — latviai ir 
estai, neretai ukrainiečiai ir kiti mums gero linkintieji. 
Bet tie mūsų kaimynai taip pat nevisada žino, kiek reikia 
kalbėti ir apie ką kalbėti. O kai dar gerai nemoka kalbos, 
kuria nori tas prakalbas pasakyti, tai dažnai susidaro 
tokia padėtis, kad į prakalbininkus sunku ir linksmesnes 
akis pakelti. Taigi ir čia nereikia rengėjams pamesti va
dovavimo iniciatyvos ir iš anksto patyrinėti, kad tokia 
padėtis nesusidarytų. Dažnai daug geriau išeina, kada 
tiems mūsų kaimynams neduodama prakalbų sakyti, bet 
jie pristatomi pareiškiant, kad jie atvyko su mumis šven
tę praleisti ir mus pagerbti.

Didesnes iškilmes rengiant, kada atsilanko ir kita
taučių, neišvengiamai reikia kelius žodžius ar net ir kiek 
daugiau pakalbėti to krašto kalba, kur mes gyvenam ir 
kur iškilmės vyksta. Tiesiog plaukai pasišiaušia, kada 
tai atlieka tie, kurie tik mano, kad jie jau yra kalbų iš
mokę, bet tikrenybėj kalba tik žargonu ir labai blogu 
tarimu. O tuo tarpu, čia mokslus baigę mūsų jaunieji vei
kėjai sėdi suoluose ir neranda progos parodyti, kad savo 
gimtųjų ir tų svetimųjų kalba jie yra labai gerai apvaldę, 
moka patraukliai išsireikšti ir gera nuotaikų sudaryti.

Beveik visada, rengiant didesnes iškilmes, neapsiei
nama ir be meninės programos perkrovimo. Ypač, kur 
yra daugiau tokių meninių pajėgų, visus juos norima 
parodyti, ar tiesiog išreikalaujama, kad jie būtų paro
dyti. Jau ne kartų esam buvę liudininkais, kai tokios me
ninės programos tęsiasi po 3 ar 4 valandas. Tarsi parade, 
kur visi turi praeiti ir visi orkestrai maršus išgroti. O 
tokių iškilmių meninė programa, kelianti mūsų dvasių, 
neturėtų būti ilgesnė, kaip pusantros valandos. Prijun
gus dar valandų laiko visokioms kitoms šventės būtinoms 
iškilmėms, mes ir galime apsieiti su pustrečios valandos 
gerai koncentruotu minėjimu.

Ir baigiant reikia dar prisiminti ir tų nesvietiškų 
vėlavimųsi, kuris kartais, dar minėjimui neprasidėjus, 
jau visus nuvargina ir šventės nuotaika sugadina. Bent 
jau Nepriklausomybės šventėje parodykim, kad mokam 
ir laiku iškilmes pradėti, jas gražiai pravesti, pakilia nuo
taika sudaryti ir Nepriklausomybės siekimui patarnauti.

B.

MANO PAGEIDAVIMAI

Atnaujindamas prenumeratą 
noriu paminėti mano pageidavi
mus. Reformuota Dirva man pa
tinka, tik spauda susmulkėjo ir 
skaitant daugiau vargina akis. 
Senoji Dirva tuo atžvilgiu buvę 
patogesnė, nors straipsniai bū 
davo ilgesni.

Nuotraukos geros, tik ne visos 
man patinka, pav. daiL V. K. 
Jonynas su žila barzda; ar jis 
įsirašė į "bitnikus", ar pa
mėgdžioja senovės lietuvių ma
dą, nors tada skutimo prietaisai 
buvo brangūs ir reti, o dabar 
peiliukai pigūs.

Dėl Dirvos turinio tai man 
atrodo, kad galima, be didelės 
skriaudos, mažiau rašyti ar vi
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sai praleisti apie svetimus šnipus 
ir žvalgybas, ir išmest skyrių 
"Ir taip gyvenime būna" nes tai 
rinkta iš Amerikos, ne lietuvių 
spaudos. Už tai reiktų dažniau 
"kišti nosį" Į liet, parapijų ir 
parap. mokyklų reikalus sekti ir 
informuoti visą, kas palaiko ar 
eina prieš lietuvių reikalus. Pav., 
"senojoj" Dirvoj buvo dažnai mi
nimas, ne iš geros pusės,Cleve
lando klebonas kun. Vilkutaitis, 
berods Brocktono klebonas kun. 
preL Strakauskas, kun. Mozeris 
iš Chicago (tik n pamenu tikrai 
Dirvoj ar Naujienose), ir kai 
kurie kiti nusidėdavę lietuvystei. 
Ar jie pasitaisė liet, reikaluose, 
ar atsistatydino iš savo tarnybų, 
nes apie juos dabartinė Dirva 
nerašo, išskyrus Los Angeles

Padėka, kurios Švedija 
tikrai nepelnė

Baigiant senuosius ir prade
dant naujuosius metus yra 
įprasta mesti žvilgsnį į tolimesnę 
ar artimesnę praeitį, prisiminti 
mus labiau palietusius įvykius 
ir jūfts šiaip ar taip vertinti.

Mums, vadinamiems tremti
niams, su praėjusiais metais nu
slinkus! praeitis yra tuo ženkli, 
kad ji buvo mūsų tremtiniškos 
buities penkiolikmetis. Taigi 
praėjusieji metai mums buvo sa
votiški sukaktuviniai metai. Šių 
sukaktuvių poveiky tebesant mane 
lyg suintrigavo "Draugo" kores
pondento Švedijoj, Erik Tomte, 
straipsnis "Pabaltiečių atstovai 
pas Švedijos karalių" ("Draugas 
No. 303, 1959.12.29).

Rašoma, kad trijų Pabaltijo 
tautų atstovai, gavę audienciją 
pas karalių, įteikė jam gražiai 

liet, parap. kleboną kun. Kučingį. 
Ir tai paskutiniu laiku retai, ir 
mažai.

Žinoma, apie liet, parapijas, jų 
klebonus ir bendrai kunigus, yra 
įdomu skaityti kiek jie daro gero 
ar žalos lietuvių reikalams.

Tikslios ir neperdėtos infor
macijos apie lietuvių parapijas, 
mokyklas, draugijas labai pa
geidaujamos Dirvoje. Šiam laik
rašty turėtų būti dar daugiau 
atvaizduotas Amerikos liet, tau
tinis gyvenimas, o ne vien tau
tininkų reikalai.

Dr. V. Tercijonas, 
Thiells, N. Y.

REIKIA DIDESNIO 
TIKSLINGUMO

Kalėdų švenčių metu teko pa
būti šeimose ir išgirsti šeimos 
galvų-motinų atsiliepimus apie 
lituanistines mokyklas. Nemaža 
jų nepatenkintos mokyklų progra
ma, vadovais ir mokytojais. 
Svarbiausias motyvas: mokytojai 
atsilikę nuo gyvenimo ir moksle 
pasiektų laimėjimų. Pav., iš mo
kyklos grįžęs berniukas, kuris 
mokosi ir angliškoj mokykloj, 
motinai pareiškęs, kad jis 
nenorįs lankyti lituanistinės mo
kyklos, nes prasti jos mokytojai. 
Jis toliau aiškina, kad iš anglų 
kalba knygų jam žinoma, jog 
žemės amžius skaičiuojamas bi
lijonais metų, o jų mokytoja Sako, 
jog žemė egzistuojanti tik 7000 
metų. Paminėjo ir daugiau da
lykų, kurie kitose mokyklose 
kitaip aiškinami.

Gal šio fakto ir nereiktų kelti 
viešumon, tačiau atsimenant kai 
kurių mūsų mokslininkų skelbia
mas tendencingas istorines ži
nias, kad ir apie menkus daly
kus, atrodo verta paminėti.

Paimkim Dr. V. Daugirdaitės- 
Sruogienės Lietuvos istoriją. 
Ties Platerytės fotografija (795 
psL) užrašas: "Pulk. Emilija 
Platerytė..." Rašoma: "... Kai 
jos būrys susitinka su Chlapo- 
viskio kariuomene, ji paskiria
ma I-jo Lietuvos pulko ka
pitonu...", kaip krepšinio ar kitos 
sporto komandos, atseit pulko 
vadu. Iš A. šapoko istorijos 
(463 psL), lenkų šaltinių žinoma 
kad jai buvo suteiktas kapitono 
laipsnis. Net bolševikai tą pa
mini objektyviai. Lietuvos TSR 
istorijos I d. 408 psL parašyta: 
"... Evakuojant Kauną, į carinės 
kariuomenės rankas vos nepa
teko sukilime pagarsėjusi 25 
pėstininkų pulko I-sios kuopos 
vadas kapitonas Emilija Platery-

J. JAKŠTAS 

sukomponuotą raštą. Jame jie 
dėkoja "už tą malonų priėmimą 
ir tą humanistinę pagalbą, ku
ri buvo mums pabaltiečiams su
teikta švedų krašto ir švedų 
tautos, Jūsų Didenybei vadovau
jant ir saugant".

Skaitant šiuos žodžius, ypač 
kalbančius apie "humanistinępa
galbą," kažkaip dideliu kontrastu 
šmėkšojo tas neužmirštamas 
1946 m. pavasario vaizdas, ka
da 100 su viršum pabaltiečių 
belaisvių buvo žiauriai atiduoti 
sovietams. Žmonės, prieš jų že
miausius prašymus ir iškil
mingus protestus, buvo lyg gyvu
liai suvaryti arba sunešti į laivą 
ir išsiųsti. Protesto ženklan ne
trūko net savižudybių scenų.

tė... Tuomet paskui ją jojęs pul
kininkas Kekernickis skubiai ati
davė Platerytei savo žirgą, o pats 
pasidavė kazokams į nelaisvę..." 
Reiškia, jos pulko vadas buvo 
pik. Kekernickis, o kpt. Platerytė 
tame pulke 1 kuopos vadu.

Jau šia netikra Dr. Sruogienės 
žinia suskubo pasinaudoti ir A. 
Vilainis - Šidlauskas (žiūr. Isto
rinės Lietuvos Albumas 77 pa
veikslas).

Čia iškeltas faktas nėra noras 
ką nors įžeisti ar paniekinti, 
bet tik atkreipti mokslininkų- 
mokytojų dėmesį, kaip kartais 
reaguojama nors ir į menkus 
dalykus.

Balys Pupalaigis,
Chicago

AR NE PERANKSTI 
DŽIAUGIAMASI?

Šių metų Dirvos pirmajam nu
meryje atspaustas K.S. Karpiaus 
rašinys, kuriame nemažai 
džiaugsmo rodoma, kad jau Rock- 
efeleris nebekandidatuoja ir 
viceprezidentas Nixonas lieka 
vieninteliu respublikonų kan
didatu.

Man atrodo, kad taiperanksty- 
vas džiaugsmas. Kai kurie JAV, 
o ypač užsienio laikraščiai ne
vengia pažymėti, kad tame 
Rockefelerio atsisakyme yra tiek 
daug palikta atvirų durų, kad 
pro jas visada dar gali su
grįžti. Ypač, jei susidarys tokia 
padėtis, kuri po pusmečio Nixonui 
pasidarytų nepalanki. O tai labai 
nesunkiai gali įvykti. Prieš 
Nixoną yra nemaža opozicija ir 
ji gali dar augti, jei tik atatin
kamos jėgos pradės tai kurstyti. 
O kurstytojų nestinga.

K. Varnelis, 
Randall

KODĖL DIRVA PATINKA

Man Dirva patinka dėl rimtų 
straipsnių, gražios lietuvių 
kalbos ir nuotraukų. Reikia ti
kėti, kad eidama tris kartus per 
savaitę bus dar įdomesnė. Aš 
pageidaučiau, kad būtų daugiau 
paveikslų iš Lietuvos. Nepa
geidaučiau tokių nuotraukų, 
kurios vaizduoja tik privačius 
pobūvius su apkrautais stalais.

VI Puniška, 
Vokietija

PAGEIDAUJA
O vistik aš pageidauju, kad 

Jūs retkarčiais parašytumėt ir 
apie kriminalinius įvykius.

K. J. 
Detroit

Tai nežmoniškas valdžios žy
gis ir flagrantiškiausias pasity
čiojimas iš "humanistinės pagal
bos". Žinoma atsimenant 1946 
m. apeasemento dvasios aplinką 
jis prasmingas, nes istorijos 
mokslo šviesoj visi istoriniai 
reiškiniai yra prasmingi.Tačiau, 
kai panašių įvykių akivaizdoj kal
bama apie "malonų priėmimą ir 
humanistinę pagalbą", tai įneša
mas teigiamas moralinis vertini
mas ten, kur jam nėra vietos. 
Čia buvo pamintas bet koks mo
ralinis principas ir humanistinis 
momentas. Tad šių dienų pabal
tiečių dėkojimas Švedijos ka
raliui už humanistinę pagalbą 
yra klasiškas pavyzdys tos klai
dos, kuri logikoj vadinama 
eontradietio in adjecto. Tai skau
dus įžeidimas anų nelaimingų
jų

Ypač krinta į*akį pabaltiečių 
atstovų tarpe esto A. Rei pavar
dė. Ar tai nebus tik tas žymus 
Estijos nepriklausomybės laikų 
politikas, ar karo metu vedęs 
savo legionus į kovą dėl savos 
tautos laisvės, kaip tada buvo 
skelbiama? Gal ir jo nevienas 
legionierius, jo paties nukreiptas 
į Švediją, tapo nuožmios 1946 m. 
deportacijos auka?

Žinoma, galima pateisinti P. 
Rei ir kitus vadus, leidusius 
legionieriams skrosti Baltiją 
Švedijos link, tariant juos nenu- 
mačius ateities. Tiesa, sunku 
buvo numatyti tame 1945 m. 
chaose tolimesnę įvykių raidą, 
bet buvo vis dėlto ir tokių, kurie 
numatė.

Štai man pakliuvo į rankas tik 
ką pasirodę angliškame vertime 
*dm. K. Doenitzo memuarai - 
10 metų ir 20 dienų. Mūsų kal
bamam reikalui labai įdomu 
paskutinis skyrius, kur autorius 
kalba apie savo kanclerystės 20 
dienų Trečiojo Reicho agonijos 
metu. Čia Doenitzas tarp ko kita 
rašo: "Schellenbergas(Himmle- 
rio padėjėjas) patarė, kad mes 
turime Norvegijos kapituliaciją 
pavesti Švedijai ir tuo pačiu laiku 
prašyti leisti vokiečių okupacinei 
armijai įžengti į Švediją ir būti 
internuotai. Tuo būdu, jis pažy
mėjo, mūsų kariuomenė išvengs 
Amerikos ar Anglijos nelaisvės. 
Per diskusijas paaiškėjo, kad jau 
anksčiau Himmleris suSchellen- 
bergu kėlė tą klausimą Švedijoj 
ir ji konfidencialiai sutikusi 
internuoti šiuos karinius da
linius savo teritorijoj.

Žiūrėjau su įtarimu aš į mo
tyvus, dėl kurių šie neoficialūs 
pasitarimai buvo vedami, o taip 
pat ir jų pasiektus rezultatus. 
Bet ir nepaisant abejotinų mo
tyvų, man atrodė, kad imtis šio 
žygio savaime būtų klaida. Kaip 
mes šioj bejėgiškoj būklėj galė

DAUG KAS NUSISKUNDŽIA, KAD DAR NEMATĖ 
"METMENŲ” ŽURNALO. . .

ADMINISTRACIJOS ATSTOVAS: - Na, ir vėl glėbis laiškų, kurie 
nori gauti "Metmenų" žurnalą.

REDAKTORIUS V. KAVOLIS: - Tai nieko, tegu laukia! Kai bus 
proga pats jiems žurnalą nuvešiu. Tada visi įsitikins kas jį redaguoja 
ir nereikės paštui už persiuntimą mokėti...

tume užklupti sąjungininkus, nu
kreipdami Norvegijos kapitualia- 
ciją ne Jiems, bet neutraliai ša
liai. Aš taip pat nebuvau visai 
tikras, kad internavimas Švedi
joj būtų vokiečių daliniams la
biau naudingas. Kas būtų galėjęs 
garantuoti, kad spaudžiama Šve
dija nebūtų jų išdavusi rusams! 
(mano pabraukta). Tai ir yra, kas 
vėliau iš tikrųjų ištiko vokiečius, 
išlipusius Malmoe)".

Toliau Doenitzas rašo, kad, 
patariamas grafo Sverin-Krosi- 
ko, jis įsakęs Schellenbergui pa
siteirauti Švedijoj, ar ji su britų 
pritarimu priimsianti vokiečių 
kapituliaciją. Schellenbergas 
daugiau nepasirodė, ir Norvegi
jos įgulos kapituliavo aliantams. 
(Adm. K. Doenitz, Memoirs. Ten 

Years and Twenty Days. 1959 
psl. 456-7).

Tad paskutinis nacistinės Vo
kietijos kancleris numatė, o pa- 
baltiečiai apie tai negalvojo. Ta
čiau šiandieną jie, matyt, jau 
patogiai įsitaisę ir net su ramia 
sąžine dėkoja savo globėjams 
už "humanistinę pagalbą".

O tempora, o mores!

Rokunda...
(Atkelta iš 3 psl.) 

1000 rublių per mėnesį uždirban
tieji gali sau leisti tokią praban
gą -- išsinuomoti kambariuką, 
jeigu gauna).

Žmonės statosi sau namus. 
Griebiasi fantastiškiausių "juri
dinių" ir ekonominių priemonių, 
neišskiriant kyšių ir vagysčių. 
Bet statosi. Be tų priemonių 
negalima pastogės įsigyti.

Kaunas garsus privačia sta
tyba. Garsus ir kalėjimuos sė
dinčiais inžinieriais, direkto
riais, ir kitokiais "namų savi
ninkais"... Gresia tas pats ir 
Vilniui. Net Maskvos IZVIESTI- 
JOS šaukiasi "keršto į dangų" 
prieš Vilniaus darbininkus, sar
gus, net šlavėjas, kad ir jie, 
nepriklausydami prie naujosios 
klasės, irgi sugeba kažkaip ir 
nežinia iš ko namelius pasista
tydinti. Aišku, įtaria, kad jie, 
tie statytojai, "grobsto valstybės 
turtą".

Taip, turbūt grobsto. O ką 
jie darys, jeigu ta valstybė 
Lietuvoj kone triskart mažiau 
testato, kaip kitose "broliškose 
respublikose"! Ką jie darys, kad 
toj valstybėj "didysis brolis" toks 
didelis ir jam tiek daug reikia, 
Jog kitiems net nieko nebelieka, 
jei patys ... nepasigrobsto!

Senasis priežodis jau keičiasi. 
Dabar namai jau nebe "pragarai" 
bet kalėjimo šešėlis: pasistatyti 
gal ir pasistatys!, bet gyventi 
tai greičiausia teks už grotų...
Beje, sovlietuviškoji drama

turgija praturtėjo dviem vei
kalais, kuriuose pagrindinį vai
dina namų statybos. Abiem at
vejais išeikvojimai medžiagų vo
gimas. Tai irgi liudijimas, kad 
vyrauja nuomonė, jog legaliu bū
du dabar apie namų pasistatymą 
ar įsigijimą nėra ir kalbos.
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Pirmuosius užsakymus gavau 
iš lietuviuc

Architektas Bronius Aras - nauja ir kūrybinga jėga
Nelengvi pirmieji žings

niai visiems emigrantams. 
Politiniams ar geresnio gy
venimo ieškotojams. Ne
lengvi jie buvo ir tai naujų
jų, ateivių kartai, kurie, iš 
tėvynės bėgdami, visiškai 
apie šį kraštą negalvojo.

Architektas Bronius Aras darbo metu

Ta nenumatytoji kelionė 
į šį kraštą ėjo per karo aud
ras ir tremtinių stovyklas. 
Vieni tada prarado norą su 
gyvenimo kliūtimis grum
tis, kiti supilkėjo. Tik mo
kantieji gyvenimą už ragų 
imti prasimušė. Ir dabar jie, 
kad ir visiškai naujose są
lygose gyvendami, veržiasi 
tolyn, lenktyniauja su ge
riausiomis šio krašto jėgo
mis,

jau keliais atvejais 
atkreipia nauja ir 
jėga. Tai architek-

štai 
dėmesį 
kylanti 
tas Bronius Aras, labai vy
kusiai jau šiame krašte su
lietuvinęs ankstyvesnę če- 
kausko pavardę. Jis, pradė
jęs studijas Lietuvoje, jų 
nenutraukė Vokietijoje, pa
gilino šiame krašte, kad ga
lėtų visu pajėgumu įsijung
ti į kūrybinę darbą. Ir reikia 
manyti, kad turėdamas pa
trauklią naujos architektū
ros menininko dovaną, mus 
dar ne kartą džiugins nau
jais darbais.

Prieš metus arch. B. Aras 

suprojektavo ir pastatė pa
trauklų Dr. V. Ramanausko 
medicinos centrą. Tik prieš 
mėnesį pagal jo projektą 
baigtas statyti Dr. J. 
Skrinsko medicinos centras 
—Vine Medicąl Building. 
Keliuose Clevelando prie

miesčiuose pagal jo projek
tus pastatyta eilė patrauk
lių namų. Ir yisi jie, kaip 
tikro menininko, visiškai 
skirtingi, naujomis linijo
mis greit praeivio akį trau
kią.

Neseniai architekto Bro
niaus Aro pastatų dalį teko 
aplankyti, jais pasigėrėti ir 
padaryti nuotraukų. O taip 
pat su jų projektuotoju pa
sikeisti rūpimais klausi
mais.

— Įdomu, kokį kelią teko 
išeiti iki įsikūrimo Cleve
lande? — pradėjau pašne
kesį.

— Mano gimtasis miestas 
Kaunas. Ten praleidau ir 
vaikystės dienas. Tai mies
tas, kokio kito nėra mano 
prisiminimuose ir kuriam 
jaučiu tiek daug simpatijų. 
Čia teko mokytis Jėzuitų ir 
Kauno IV Valstybinėj Gim
nazijoj, vėliau Aukštesnio
joj Technikos Mokykloj. 
Pradžioj daugiau domėjaus 
mechanika. Ją 1942 m. ir 
baigiau.

— Pasirodo, kad mecha
niką pametėt, o įsitraukėt j 
architektūrą. Įdomu, kaip 
kaip visa tai vyko?

DIRVA

— Tik baigęs mechaniko 
mokslą, tuoj pradėjau ieš
koti kelių studijuoti archi
tektūrą Vytauto Didžiojo . 
Universitete Kaune. Tada 
Kaune šeimininkavo vokie
čiai ir universiteto veikla 
buvo paraližuota. Bet profe
soriai ir studentai rasdavo 
galimybių darbą tęsti. Prisi
jungiau ir aš. Taigi Kaune 
gavau ir pirmąsias archi
tektūrinio mokslo žinias.

Vėliau sekė pasitrauki
mas iš Lietuvos. Atsidūriau 
Berlyne. Čia pragyvenau 6 
mėnesius ir dirbau kaip 
braižytojas. Vėliau, jau 
Berlynui degant, teko pro 
Hamburgą pasiekti Detmol- 
dą, kur sužinojau, kad greit 
pradės veikti Hannoverio 
u n i v e r s itetas. Padaviau 
prašvmą ir, atsidūręs Ha- 
nau stovvkloie, greit gavau 
darba Frankfurte, ameri
kiečių virtuvėje. Bet neuž
ilgo sužino i au. kad į Hanno
verio universitetą esu pri
imtas. Ten ir išvykau studi
juoti. Tai buvo 1946 metų 
pradžia,

Hannoveryje teko apsigy
venti Rittergut pabaltiečių 
stovykloje. Ten radau apie 
60 lietuvių studentų. Pusė 
studijavo veter i n a r i j o s 
mokslus, o kita pusė tech
nikos. Mokslas buvo gerai 
pastatytas, reikėjo nemaža 
dirbti, bet buvo laiko įsi
jungti į sporto grupę ir daž
nai kovoti, ginant lietuvių 
garbę.

— Ar gyvendamas Vokie
tijoje jau turėjote progos
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įsijungti į savo profesinį 
darbą?

— Tuoj po valiutos refor
mos anglai, o Hannoveris 
buvo anglų valdomoj zonoj, 
leido vokiečiams statydintis 
45 kvadratinių metrą dy
džio butelius — apartamen
tus. Vietinės vokiečių įstai
gos, su universiteto žinia, 
paskyrė piniginę premiją už 
geriausius planus. Ir tada, 
gerai padirbėjęs, gavau pir
mąją premiją.

Studijų metu Hannoverio 
universitete atlikau vieną 
didesnį darbą — Lehrte 
miestelio išplanavimą. To 
planavimo sprendimas vė
liau buvo atspaustas vokie
čių technikinė j spaudoj. Ir 
tai turėjo įtakos į prof. 
Hoeggą, kuris man pasiūlė 

tarnybą Hamburge, dirbti 
prie to miesto atstatymo 
planų. Deja, tuo pasinaudo
ti negalėjau, nes jau reikėjo 
keliauti į JAV.

— Kaip Jums sekėsi kur
tis šiame krašte? — pasitei
ravau.

— JAV pasiekiau 1949 m. 
rudenį. Apsistojau Chicago
je. Kitų metų Vasario 16, 
dalyvaudamas Nepriklauso
mybės šventės iškilmėse,
susipažinau Eglę Genytę ir kurį ir daugelis lietuvių, ke
po 4 mėnesių sukūrėm šei
mą. Taigi pradžia buvo ge
ra. Bet Chicagoje išgyve
nau tik vienerius metus. 
Ten dirbau prie ištaigingo 
Sherman Hotel ”Porter 
House” restorano išplanavi
mo.

1951 metų vasarą persi
kėliau į Clevelandą. Viene
rius metus išdirbęs H. K. 
Ferguson Eng. and Builders 
firmoje, perėjau į Outcalt- 
Guenther and Asociates-Ar- 
chitects firmą, čia ir dabar 
tebedirbu prie švietimo 
įstaigų projektavimo. Mo
kyklos yra pagrindinė spe- 
cializavimosi šaka. Tarp 
daugelio viešųjų pastatų ši 
firma yra suprojektavusi ič 
Cleveland Hopkins Airport, 

liaudami lėktuvais, jau ne
blogai pažįsta. Prie to pro
jekto teko ir man dirbti.

— Clevelando aerodromas 
dabar skaitomas vienas iš 
n a t raukliausiu Clevelando 
viešuiu pastatų, Įdomu, 
kaip Jūs žiūrite Į Clevelan
do miesto statybą?

— Miestas nors ir dide
lis, bet statybos požiūriu la
bai konservatyvus. Jau de
šimtys metų, kai nerodo 
reikiamo progreso. Tai ypa
tingai jaučiasi ir mūsų spe
cialybėje.

Bendrai, visi Amerikos 
miestai turi daug netikrų 
draugų. Jie nori tik greit 
pasipelnyti, čia esąs aukšto 
lygio ekonominis gyvenimas 
iššaukia didelę konkurenci
ją. Ir menas, tempiamas ant 
komercinio kurpaliaus, žlug
do trapią architektūrą.

— O Jūs, privačia inicia
tyva, ar nebandot savo ga
bumus? — vėl paklausiau.

(Nukelta į 6 psL)

KAIRĖJE: Dr. VL Ramanausko 
medicinos pastatas.

APAČIOJE: Juliaus Janulio 
dvejų šeimų namas.

Dirvos nuotraukos

APAČIOJE: Dr. JuozoSkrinsko 
medicinos pastatas.

Dirvos nuotrauka
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Jaunieji šoka lenciūgėlį Chicagoje.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAI

Gal retai kuriais metais taip 
plačiai buvo Naujųjų Metų su
tikimai rengiami, kad net ir pri
trūko lietuviškose kolonijose bei 
artimose apylinkėse salių, sve
tainių. Teko ir vidurmiestyje 
samdytis didesnes sales. Gra
žiai pasisekė Naujųjų Metų su-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad.’irwsekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th Place.

Tel. ofiso EVerglade 4-737G 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 

pirmad., antrad., kctvirtad., 
penktad.

Tik susitarus trečiadieniais;

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020 

Namų AVAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
({ėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
Šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.
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Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 

taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau

pymo Bendrovėj, kuri:

10/ 
moka “ /0 metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmo i visas pašto per 
siunf no išlaidas.

Mutual Odetai Savings
= anJ cJ^oan ^fyssociahon

ĘĘ Chartored and Supervised by the United Statės Gavemment 

= 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
~ Phone: Vlrginia 7-77 John J. Kazanauskas, Pres.
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Konkursinė nuotrauka N r .20 DIRVAI AUKOJO

tikimas rengtas Tautinio Sam
būrio, Studentų S-gos^Ateitininkų, 
Santaros - Šviesos sambūrio, 
klaipėdiečių, Balio Pakšto, Lie
tuvių Auditorijos ir eilės kitų.

DAINAVA STATO VESTUVES

Dainavos ansamblis, įsikūręs 
Vokietijoje, Hannau mieste. Da
bar dešimtus metus švenčia jau 
Chicagoje. Tai sukakčiai atžy
mėti, sausio 24 d. Marijos aukš. 
mokyklos salėje stato Jeronimo 
Ignatonio paruoštą trijų veiksmų 
muzikinį vaidinimą "Lietuviškas 
vestuves". Vaidinime dalyvauja 
per 60 asmenų, ne vien ansamblio 
dalyvių, bet ir kviestinių-aktorių. 
Dainas moko: Stepas Sodeika, 
Algis Šimkus ir Faustas Strolia. 
Tautinius šokius moko - Izolda 
Ralienė. Dekoracijos - dail. Jono 
Tričio.

VLADO VUEIKIO SPAUSTUVE
TURI PASISEKIMĄ

Be eilinių darbų, paskutiniu 
laiku daugiau pradėjo spausdinti 
knygas. Neseniai atspausdino, 
spalvotomis iliustracijomis, 
mok. Jonynienės pradinėms mo
kykloms vadovėlį. Kuris laikas 
spalvotai spausdinamas Margu
čio viršelis.

SUNKIAI SERGA DR. J. 
PAPLĖNO MOTINA

Dirvos redakcinės kolegijos 
narys ir nuolatinis Lietuvių En
ciklopedijos bendradarbis bei 
ekonominio skyriaus redaktorius 
dr. Jonas Paplėnas, šiomis die
nomis gavo liūdną žinią iš Lie
tuvos, kad sunkiai serga jo moti
na.

IŠVYKO Į FLORIDĄ

Po visų švenčių žinomi Chi
cagos lietuviai, senosios kartos 
veikėjai bankininkai-Justinas ir 
Viktorija Mackevičiai, Jonas ir 
Juozefija Pakeliai, teisėjas Zuris 
su žmona, išvyko kuriam laikui 
į Floridą žiemavoti. Šiomis die
nomis išvyksta vaistininkas 
Rakas ir kiti.

DALYVAUS GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIME

Dr. Milda Kuršaitė- Budrienė, 
žymi skaučių veikėja, išvažiavo 
į Kaliforniją dalyvauti gydytojų 
suvažiavime.

LIETUVIŲ VETERANŲ S-GA 
RAMOVĖ MINĖS DEŠIMTMETĮ,

Lietuvių Veteranų Sąjunga Ra
movė, kurios centras yra Chica
goje, šiemet minės savo gyva
vimo dešimtmetį. Minėjimas iš
puola balandžio 2 d.

Sukakčiai paminėti numatytas 
išleisti ir metraštis, pavadintas- 
Lietuvių Veteranų S-gos Ramovė 
dešimtmetis, kuriam medžiaga 
jau renkama. Centro valdyba iš
siuntinėjo raštus skyriams, pra
šydama medžiagos ir terminą nu
skyrė iki gegužės 1 d. Tuo lei
diniu rūpinasi pik., A. Rėklaitis.

J.V.

G1FT OF‘4 RUBLES’
AIDSTHENEEDIEST
Son in Lithuania Sends His 
Contribution to Father Here 

to Assist Annual Appeal

Tūlas "Algiuko tėvas" iš 
Brooklyno, N. Y., atkreipė "New 
York Times" dėmesį už "simbo
linį savo sūnaus dolerį" pagalbos 
reikalingųjų fondui, kurį kasmet 
nuo 1912 metų minimas laikraštis 
telkia Kalėdų švenčių proga.

Pavarde neminimo lietuvio 
laiške laikraščio redakcijai pa
sakojama, kad tėvas rašęs savo 
Lietuvoje esančiam 15 metų sūnui 
apie tą rinkliavą paminėdamas, 
kad laikraštis "taip pat yra la
bai geras mūsų Lietuvos drau
gas". Į tai sūnus tėvui atsiuntęs 
"keturis rublius - savo motinos 
vienos dienos uždarbį", kuriuos 
tėvas perdavė fondui dolerio pa
vidale.

LIETUVOS LAISVES KOVŲ 
INVALIDŲ PADĖKA

Lietuvos Laisvės Kovų Inva
lidų Draugija nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams bei aukų rin
kėjams ir organizacijoms:

Lietuvių Veteranų S-gos "Ra
movė" Los Angeles skyriui 
__ ......................................... $ 135.50

Lietuvių Veteranų S-gos "Ra
movė" Los Angeles skyriui 
................................. .....$ 112.00

Kunigaikštienės Birutės Karių 
šeimų Moterų S-jos Chicagos 
skyriui...................... .....S 100.00

Lietuvių Veteranų S-gos "Ra
movė" Detroito skyriui..! 84.62

Lietuvių Veteranų S-gos "Ra
movė" Omahos skyriui...! 88.20

Lietuvių Veteranų S-gos "Ra
movė" Rochesterio skyriui $66.00

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkei..! 25.00

Lietuvių Veteranų S-gos "Ra
movė" Philadelphijos skyr.
*mm.»»...••••••••..25.65

Amerikos Lietuvių Tautinės S- 
gos Philadelphijos skyr....! 10.00

J. Mariukui...................... 10.00
Z. čikotaitei......................10.00

Lietuvos Laisvės Kovų Inva
lidų D-jos Valdyba

Prenumeratą pratęsiant 
Dirvą aukomis parėmė:

Jankutė A., Chicago $2.00 
Kriščiukaitis K.,

Dorchester ...........  2.00
Tiškus B., E. St,1 Louis. 2.00 
Vedeika P., Detroit .... 2.00 
Venckus J., Providęnce 1.00 
Virbickas K., Phila.....  2.00
Lickus P., Chicago .... 2.00 
Petrulis St., Omaha .... 2.00 
Nasvytis St., Cleveland 2.00 
Gustas P., Los Angeles 2.00 
Česonis A., Baltimore 2.00 
Graužinis J., Chicago 2.00 
Januška K., Chicago .. 2.00 
Gelažius J., Chicago .... 2.00 
X, Cleveland............... 2.00
Kleiza A., Manchester 1.00 
Mičiulis P., E. Chicago 2.00 
Krivickas V., Cleveland 2.00 
Šiaučiūnas J., Clev...... 2.00
Musteikis A., Detroit 2.00 
Saunorius A.,

Rochester ............. 2.00
Vasaitis J., Chicago .. 2.00 
Taoras J., Pittsburgh 2.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

Padėka
Mūsų mylimam vyrui ir bran

giam tėvui Adolfui Eigeliui 
po sunkios ligos mirus, visa 
eilė organizacijų, draugų ir pa
žįstamų pareiškė mums nuošir
džią užuojautą didelėje skausmo 
valandoje.

Reiškiame širdingą padėką už 
pamaldas ir paskutinį patarna
vimą Šv. Andriejaus parapijos 
klebonui kun. J. Čepukaičiui, kun. 
Lukšiui ir kun. Degučiui, už Šven
tų Mišių užprašymą Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Philadelphijos skyriui, Lietuvių 
Veteranų Sąjungos "Ramovė" 
Philadelphijos skyriui, Petrui 
Andriuliui, Avižonių šeimai, Gu
delio šeimai, Mitalų šeimai, 
Emilijai Plavičiūtei, Rakšnių, 
Šabrinskų ir Žemaičių šeimoms.

Už gėles Lietuvos Lisvės 
Kovų Invalidų Draugijos valdy
bai, Lietuvių Veteranų Sąjungos 
"Ramovė" Philadelphijos sky
riui, Petrui Andriuliui, Šabrinskų 
šeimai ir Packard Building dar
bininkams.

Ypatingą padėką reiškiame 
prof. J. Puzinui už tartą žodį 
kapinėse, Lietuvos Laisvės Ko
vų Invalidų Draugijos pirminin
kui B. Tvarkflnui už nuolatinį 
rūpinimąsi velioniu ligos ir lai
dotuvių metu, pareiškusiems 
užuojautą ir palydėjusiems į ka
pines šiems asmenims bei šei
moms: P. Andriuliui, J. Augaity- 
tei, Avižoniams, Čepukaičiams, 
Dobilams, Gudeliams, Impulevi- 
čiams, Jablonskiui, Jakaičiui, Z. 
Jankauskui, Jurskiams, Kau- 
liniui, Kazickams, LiŠkevičiams, 
Mitalams, E. Plavičiūtei, Puzi- 
nams, Rakšniams, Z. Rama
nauskui, Raubertams, Šabrins- 
kams, TvarkŪnams, Žemaičiams 
ir visiems kitiems, lankiusiems 
velionį koplyčioje.

Taip pat nuoširdi padėka pri
klauso laidotuvių direktoriui Ch. 
J. Roman ir žmonai.

Viktorija Eigelienė ir Elena 
Eigelytė

r

Foto konkurt« taisyklės
Tema: "Mūsų jaunimas” — mažieji, moksleiviai, 

studentai; jų užsiėmimai, organizacinė 
veikla, pramogos ir t.t.

Dalyvauti gali visi lietuviai foto mėgėjai ir profe
sionalai iš visų pasaulio kraštų. Nuotrau
kų skaičius neribojamas.

Data: nuo paskelbimo dienos iki š. m. kovo 31 d. 
(pašto antspaudo data). Dalyviai prašomi 
pradėti siųsti nuotraukas tuoj pat, kad jų 
perdaug nesusitelktų pabaigoje.

Sprendėjai: visi Dirvos skaitytojai; balsuoja už 
tris, jų nuomone, geriausias nuotraukas. 

Vykdymas: konkurso dalyviai siunčia nespalvo
tas, nemažesnes už atviruką, blizgančio 
paviršiaus foto kopijas su jų pavadini
mais ir turimais techniniais, duomenimis 
(aprašymu, ką ji vaizduoja, nuotraukoje 
esančių asmenų pavardėmis ir t.t.) — Dir
vos redakcijai, 6997 Superior Avė., Cleve- 
ląnd.3, Ohio, pažymėdami, kad jos skirtos 
konkursui. Gautos nuotraukos numeruo
jamos ir pagal gavimo eilę skelbiamos 
Dirvoje. Balsuojama, konkursui pasibai
gus, specialiu balsavimo lapeliu, kuris bus 
atspausdintas Dirvoje, drauge pakartojant 
sumažintas konkurse dalyvavusias nuo
traukas.

Premijos: a) dalyviams — daugiausiai balsų su
rinkusi nuotrauka gauna $50 premiją, 
antroji — $30, trečioji — $20.

Balsų skaičiavimo komisijos sąstatas bus paskelb
tas prieš balsavimą.

ARCHITEKTAS BRONIUS ARAS

— Konkurencija Ameri
koje jau yra didelė. Bet kaip 
žinia, galimybių daug. Vieni 
greit suranda prasimušimo 
kelią, kitiems tenka ilgiau 
užgaišti. 1957 metais išlai
kiau architektams reikalin
gus valstybinius egzaminus 
Ohio valstijoje. Taigi jau 
turiu teisę verstis privačia 
praktika. Tačiau stoka pa
žinčių ir ryšių su Įtakingo 
biznio žmonėmis dar nelei
džia tai, ko norėčiau.

— Įdomu, o lietuviai, ku
rie taip pat turi nemaža 
statybiniu reikalų, ar į Jus 
nesikreipia?

— Galiu pasidžiaugti, kad 
pirmuosius architektūrinius 
užsakymus gavau iš savo 
tautiečių. Per pastaruosius 
dvejus metus suprojekta
vau 15 Įvairaus tipo pasta

tų, kurių dalĮ ir jums teko 
matyti. Jų tarpe ir du medi
cinos centrus.

Kol kas tik popieriuje tė
ra 155 butų pelningas na
mas, kurį esu projektavęs 
kitataučiams, — baigė pa
šnekesį jaunas, 1921 metais 
gimęs arch. Bronius Aras.

Mes pilnai tikime, kad 
Clevelandas ir jo gražūs 
priemiesčiai pasipuoš dar ne 
vienu jo kūriniu. O pama
žu, ryšius mezgant ir su 
Įvairiais biznio žmonėmis, 
ateis ir didieji užsakymai. 
Geras pasiruošimas, meni
ninko dovana ir veržlumas 
visad laimi. bg.

APAČIOJE: Vienos šeimos na
mas Bratenahl kaime.

Dirvos nuotrauka
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Mišios už a. a. Antano 
Smetonos vėlę

Metinės mišios už a. a. 
prezidento Antano Smeto
nos vėlę bus atnašaujamos 
ateinantį sekmadienį, sau
sio 10 d., 10 vai. Naujosios 
parapijos bažnyčioje (Neff 
Road).

• Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos naujoji valdyba 
pareigomis pasiskirstė; Dr. 
VI. Ramanauskas — pirm., 
Dr. A. čeičys — vicepirm., 
Dr. A. Čepulis — sekret., 
Dr. J. Skrinskas — ižd. ir 
Dr. J. Stankaitis — narys.

DIRVA

Po sėkmingo Clevelando simfoninio orkestro koncerto sausio 3 d., kuriame pianistas Andrius Ku
previčius dalyvavo kaip solistas, muziko Vytauto Kušleikos namuose buvo suruoštas pobūvis. Nuo
traukoje dalis svečių (iŠ kairės): V. Kušleika, R. Braziulienė, R. Degesienė, A. Kuprevičius su ponia 
ir J. Nasvytis. V. Braziulio nuotrauka

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

• Tautinės Sąjungos Cle
velando skyriaus dešimtme
čio minėjimas — vakarienė 
rengiama sausio 16 d., 7 v. 
vak., Čiurlionio Ansamblio 
namuose.

Meninę programą išpildys 
Čiurlionio Ansamblio vyrų 
oktetas. Laukiama svečių iš 
kitų miestų.

Pakvietimai gaunami pas 
valdybos narius ir Dirvoje 
darbo valandomis.

• J. J. Salasevičiai žiemos 
praleisti šią savaitę išvyks
ta į Floridą. Į Clevelandą 
sugrįš tik pavasarį.

• Juozas ir Laima Jucai- 
čiai, vieton šventinių svei
kinimų, Vasario 16 Gimna
zijai paaukojo $6.00.

NAUJI OHIO BELL 
TELEPHONE CO. 

PLANAI
Ohio Bell Telephone Co. 

prezidentas Walter S. Spar- 
ling pranešė, kad suplanuo
ta Clevelando patarnavimų 
pagerinimams ir praplėti
mams išleisti dvidešimt mi
lijonų dolerių. Tuo tarpu 
bendrovė per ateinančius 
metus visam Ohio išleis 78 
milijonus dolerių.

Bus pastatyta visa eilė 
naujų pastatų telefoniniams 
patarnavimams. Vien prie 
Clevelando sistemos bus pri
dėta 38,000 nauji telefonai. 
O jau ir šiuo metu Cleve- 
landas turi 840,000 telefo
nus. Ypač bus tobslinamas 
tolimojo šaukimo patarna
vimas, nes jau dabar per 
dieną padaroma apie 81,000 
tolimo pasikalbėjimų sujun
gimų. Gi tokių šaukimų 
prieš penkerius metus buvo 
per pus mažiau.

Vietinis telefoninis pasi
kalbėjimas taip pat nepa
prastai išaugęs. Dabar per 
vieną dieną įvyksta virš 4 
milijonų tokių vietinių pasi
kalbėjimų. Ir tas skaičius 
diena iš dienos auga. Prieš 
metus laiko tas skaičius bu
vo tik .3 milionai.

ST. CLAIR SAVINGS AND 
LOAN ASS’N

pasiekė $36,550,431.32
St. Clair Savings and 

Loan Ass’n, kurios skyriai 
veikia lietuvių kaiminystėje 
ir dažnai skelbiasi Dirvoje, 
praėjusiais metais paaugo 
beveik 5 milijonais. Prieš 
metus balansas buvo suves
tas $31,788,401.31, gi 1959 
metais balansas jau suves
tas $36,550,431.32. Daugiau, 
negu 5 milijonais ’ dolerių 
paaugo ir taupytojų įnašai. 
Anksčiau jie siekė virš 27 
milijonų dolerių, o pasku
tiniais metais virš 32 mili
jonų dolerių. Panašioj padė
ty, paaugant beveik 5 mili
jonais, sudarė ir išduotos 
įvairios paskolos.

DĖMESIO!

P a s i ž y mėkite, kad 
mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohio 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

resnes sąlygas jums pa
tarnauti. Prašom šaukti 
visais apdraudos reika
lais.

Paulina 
Mozuraitis-Bennett 

Apdraudos agentas

UI SAVINGS MPOSIT® THSOUGH
JanuarylSth

EARN IHTEREST EROM
Januarylst

ASK FOR FREE 
SAVE-BV-MAIl K1T

T. CLAIR 
AVINGS

S13 £a<u tBBth Street 
25000 Euclid Avenue 
6235 St. Clair Avenue

Niagaros pusiasalis jau rengiasi 
Vasario 16 šventei

Kol Lietuvos padangėje neiš
sisklaidys pavergimo debesys, 
tol Vasario 16 turi būti švenčia
ma vis iškilmingiau, o Lietuvos 
himno žodžiai kartojami vis ryž
tingiau. Niagaros pusiasalyje Ne
priklausomybės šventė šiemet 
įvyks vasario 20 dieną.

Šiai dienai šiemet norima duoti 
visai kitą aspektą. Vietoj kalbų 
parodyti senosios Lietuvos gyvą 
paveikslą. Tai Montrealio Lie
tuvių Teatro pastatydamas "Mil
žino Paunksmė".

Šią iškilmingą šventę jungtinė
mis jėgomis ruošia Lietuvių 
Bendruomenės Wellando ir St. 
Catharines apylinkių valdybos. 
Šventės iškilmingumui būtinas 
didesnis lietuvių susibūrimas. Ir 
jei į ruošiamas Kanados lietuvių 
dienas susirenkame tūkstančiais, 
tai į Vasario 16 dieną, kaip di
desnės reikšmės šventę, tikimės 
nemažesnio lietuvių skaičiaus.

Todėl nuoširdžiai kviečiame 
ne vien artimuosius, bet plačių 
apylinkių lietuyius, kaip Hamil
tono, Toronto, Oshawos, Simcoe, 
Tillsonburgo, Samios, Londono, 
kurie visą laiką buvo Niagaros 
pusiasalio didžiųjų iškilmių 
svečiai. Laukiame Rochesterio, 
Buffalo ir kitų Amerikos lietu
vių. Kviečiame neį eilinę paskai
tėlę ar eilinius šokius, bet Į 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS di
džiąją lietuvių manifestaciją.

Programoje trumpas KLB-nės 
Krašto Valdybos pirmininko Stp. 
Kęsgailos žodis ir "Milžino 
Paunksmės" pastatymas. Po

trumpos pertraukos tenpatMer- 
riton Community Centre Hali sa
lėje svečių susipažinimas, įspū
džiais pasidalinimas ir vaišės.

Oetroit
VAIKAI Į. DAINAVOS KONCERTĄ 

NEMOKAMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba nu
tarė, vaikus iki 14 m. amžiaus 
į Dainavos koncertą, kuris įvyks 
sausio 30 d. 7 vaL vak. leisti 
nemokamai.

Kaip žinome, Dainavos an
samblis į Detroitą atveža mu
zikinį veikalą Vestuvės, kuriame 
bus parodytos mūsų gražiosios 
tradicijos, tautiniai šokiai ir 
skambės lietuviška daina. Bend
ruomenės valdyba galvoja, kad 
šį veikalą turi būtinai pamatyti 
mūsų jaunimas, kuriamemes no
rime išlaikyti lietuviškumą. To
dėl visi vaikai iki 14 m. amžiaus 
ir visi Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, kurie atvyks į koncertą 
drauge su savo tėveliais, galės 
sėdėti drauge su jais šoninėse 
šeimų eilėse, iš kurių matomu
mas yra lygiai geras, kaip ir iš 
vidurinių eilių. Ir už juos nerei
kės mokėti.

Moksleiviams virš 14 metų ir 
studentams įėjimas tik po 2 doL 
Ir jie galės sėdėti 3-jų dolerių 
vietose.

Visiems kitiems įėjimas po 
3, 4, ir 5 doL

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA: PEN1NSI LA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemics- 
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdrnudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
asmeniškai.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant iš vėžio j ame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O*Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tek EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorlzed Factory Sarvlc*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa cntcC

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAKEWOOD 1-4669

CleveChecks
SPECIAL BUDCET CHECKINC ACCOUNTS
REGULA* CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOR YOU!

Che Cleveland Crust Company
65 CONVENIENT BANKING OFFICES

RBlMltt FIOCBAį. DCKHH INSUlANCf COBFOBaTON

THE HENRY F U R N A C S CO MEDINA O

Berolina

GERESNĖS statybos kontraktoriai 
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

ŠIE BATAI GAMINAMI 
VYRAMS, MOTERIMS 

IR VAIKAMS

IMPORTUOTI IŠ VAKARŲ 
VOKIETIJOS

Jie specialiai pagaminti Europos 
žmonėms, gyvenantiems Amerikoje.

$12.95
IR DAUGIAU

SIPOS
SKvlink 1-B82O

12521 Bickeye Rd. Cleveland 20,Ohio

> CORNER 6QTH--SUPERIOR AVENUE

SAVINGS 
EARN 

4%
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
INSURE O TO

* 1 O ooo

& HOME AND Jį
Jg REMODEUNG LOANS W

o

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs 

Kicensi j uoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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MIRĖ MARIJA BALUTIENĖ BOSTONO LIETUVIO ŽINIOS
Naujųjų Metų Vlado Putvio

KAS IR KUR

• Dr. S. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Prancūzijoje, at
siuntė geriausius sveikini
mus ir linkėjimus 1960 me
tams.
• Suomijos dienraštis HeL 
singin Sanomat gruodžio 
mėn. įdėjo iliustruotą raši
nį, kuriuo prisiminė prieš 
25 metus (1934 m. gruodžio
3-4 d.), kada Lietuvos už
sienio reikalų min. St. Lo
zoraitis su ponia lankėsi 
Helsinkyje.

• J. ir B. Bačiūnai, lankę 
Pietų Amerikos lietuvius, 
vasario 2 d. jau tikisi būti 
New Yorke.
• Visi nepiliečiai, gyveną 
pastoviai ar laikinai atvykę, 
sausio mėn. turi užpildyti 
registracijos korteles, ku
rios gaunamos paštų įstai
gose. Ir vaikai, virš 14 me
tų, tokias korteles taip pat 
turi užpildyti.
• Čiurlionio galerijai Chica
goje paremti yra numatyta 
balandžio 2 ir 3 d. suruošti 
du vaidinimus Jaunimo 
Centre. Todėl visuomenė ir 
organizacijos iš anksto pra
šomos neruošti tuo pačiu 
laiku minėjimų, koncertų 
ar kt.
• Petras D-nis, Dirvos bi
čiulis iš Detroito, atnaujin
damas prenumeratą, Dirvą 
užsakė ir vienam mokslei
viui Vokietijoje.
• Dirvosbičiulis B. Pūkelis, 
iš Chicagos, Dirvą užsakė 
vienam skaitytojui į Aus
traliją.
• Dr. Vyt. Vygintas daly
vauja Pax Romana kongre
se, kuris vyksta Maniloje.
• Naujienos nuo naujųjų 
metų prenumeratos metinę 
kainą pakėlė iki $15.00. Kel
dami paaiškino ir priežastis, 
kodėl tai daroma. O tos prie
žastys yra popierio, dažų, 
pašto ir atlyginimų kilimas. 
Pav., nurodyta, kad popierio 
100 svarų kaštuoja $7.10. O 
mes turim priminti, kad 
tiek kaštuoia tik blogos rū
šies laikraštinis popierius. 
Dabartinis Dirvos popierius 
kaštuoja beveik dvigubai 
tiek.

Ponioms

ADOLFINAI MALĖNIENEI ir

MARIJAI KATALYNIENEI

su‘šeimomis, jų brangiam Tėveliui, Uošviui ir

Seneliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Marija ir Viktoras Mariūnai

Mirus
Ponui WILCZEK,

poniai MARIJAI WILCZEK, ponų MALĖNŲ ir

KATALYNŲ šeimoms reiškiame giliausią užuo

jautą
Sukarevičiai

Mūsų mielam kolegai Venezueloje,

VYTAUTUI ŠVABINSKIUI mirus,

jo motinai ir seseriai reiškiame gilią užuojautą

Darmstadto T. H. studijavę 
kolegos

EGLUTĖS PRIE 
BALTŲJŲ RŪMŲ 

Lietuviškoji 
‘suamerikonėjo’

Washingtone yra papro
tys, kad pasiuntinybės tų 
kraštų, kuriuose praktikuo
jamos Kalėdų eglutės, įren
gia po vieną savo krašto sti
liaus eglutę pievoje priešais 
Baltuosius Rūmus, taip, kad 
ir praeiviai galėtų jas ma
tyti iš gatvės.

SENIAU prie lietuviškos 
eglutės visada būdavo deda
mas kuklus parašas — ”Li- 
thuanian Legation”, ir Lais
vės Varpo šūkio (”O skam
bink per amžius ...”) lietu
viškas tekstas.

DABAR pradėta kitokia 
tradicija, šįmet parašas po 
eglute buvo stambus ir jis 
skelbė JOSEPH RAJEC
KAS, o vietoj Laisvės Var
po šūkio buvo jau angliška 
ištrauka iš biblijos.

• ”Laiškų Lietuviams” de
šimtmečio minėjimas įvyks 
Jaunimo Centre 1960 m. 
sausio 31 d., sekmadienį, 4 
vai. po pietų.

Programoje: V. Adamka- 
vičiaus žodis; ”L. L.” kon
kurso premijų įteikimas; 
Marija Bankevičienė — so
pranas ; Blandyčių trio; Ni
jolė Jankutė — poezijos 
skaitymas; Nerija Linkevi
čiūtė — sopranas; Mindau
gas Mačiulis — piano; Ne
rijus Paulionis — smuikas; 
Velbasio baleto studija.

Akompanuoja prof. V. 
Jakubėnas ir M. Motekaitis. 
Po programos — vaišės ir 
šokiai.

Bilietus galima gauti Jau
nimo Centre. Bilietų kaina 
— $3. Studentams — $2.

• Reta meno paroda, kuri 
įvyks kovo 19-27 d. Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje, 
apims šių dienų mūsų dau
gel dailininkų moderniąją 
kūrybą.

Marija Balutienė anūkių tarpe

1960 m. sausio 3 d., sulaukusi 
78 metų, po ilgesnės ligos mirė 
Marija Balutienė, Lietuvos pa
siuntinio Londone ministro B. K. 
Balučio žmona. Vėlionė dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą buvo at
vykusi Amerikon, kur ištekėjo 
už B, K. Balučio ir vėliau Ne
priklausomybės laikais gyveno 
Kaune, vėliau Washingtone ir 
Londone, kur B. K. Balučiui teko 
atstovauti Lietuvos Respubliką.

1940 metų vasarą ji su dukte
rimi Ada iš Londono buvo at
vykusi Lietuvon praleisti atosto
gų, kur jas užgriuvo bolševikų 
okupacija. Duktė Ada ištekėjo už 
Viktoro Rozenblato ir suspėjo 
išbėgti Švedijon. M. Balutienei

SU A.A. ADOLFU EIGELIU 
ATSISVEIKINANT

A. a. A. Eigelis

Gruodžio 16 d. su šiuo pa
sauliu atsisveikino dar vie
nas Lietuvos laisvės kovų 
dalyvis, karo invalidas, a. a. 
Adolfas Eigelis. Velionis 
buvo gimęs 1899 m. liepos 
26 d. Utenos aps., Klovinių 
kaime.

Dar Utenos gimnaziją 
lankydamas, velionį maty
davau aukštą, tiesų su laz
delę pasiramsčiuojant, karo 
invalidų uniformoje, einantį 
Į savo tėviškę Klovinių kai
mą, kurs randasi ant Ute
nos — Zarasų plento, apie 
2 km. nuo Utenos. Vėliau 
velionį teko sutikti tik čia 
— Philadelphijoje.

Nttrs ir nepilnos sveika

tik kiek vėliau pasisekė persi
kelti į Berlyną, iš kur ji po 
kaikurio laiko išvyko į Stock- 
holmą pas dukterį ir žentą.

Po karo visa šeima persikė
lė Kanadon, o prieš trejus metus 
imigravo Amerikon ir apsi
gyveno Los Angeles mieste. Kiek 
silpnėjanti sveikata leido, ji pa
dėjo dukteriai ir žentui auginti 
anūkes Rimą ir Darą (čia pri
dedama M. Balutienės ir anūkių 
nuotrauka daryta 1952 metais To
ronte, Kanadoje).

Sausio 5 d. buvo palaidota per 
šv. Kazimiero katalikų parapiją 
gražiausiose Los Angeles Forest 
Lawn kapinėse, palydint būriui 
giminių, senų draugų ir pažįsta
mų.

tos būdamas, nes Klaipėdos 
sukilimo metu neteko ko
jos, bet čia Amerikoje bū
damas, dirbo naktinį sunkų 
fizinį darbą. Tai ir pakirto 
jo jėgas, sulaukus vos 60 
metų.

Velionis troško ir tikėjo
si grįžti į Lietuvą, į savo 
gražiai sutvarkytą vienkie
mi prie Utenos. Kaip akty
vus lietuvis patriotas daly
vavo daugelyje lietuviškų 
organizacijų. Visą laiką bu
vo Lietuvos L. K. Karo In
validų D-jos valdyboje. Ke- 
turius metus buvo šios d-jos 
pirmininku. Priklausė Ka
riu S-gai Ramovei.

Velionį Philadelphijoje vi
suomet matydavome per ka
riuomenės šventes su kitu 
karo invalidu Br. Tvarkanti, 
mūsų valstybinės vėliavos 
sargyboje. Tik šiais metais 
jo nematėme, nes sunki liga 
ji buvo paguldžiusi.

Aktvvus buvo ir Bendruo
menės narvs. Mėgo muziką, 
vnač kankles. Keletą kartų, 
žmonai ir dukrai padedant, 
lietuviškuose parengimuose 
buvo pasirodęs su kanklių 
muzika.

A. Eigelis už. nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanotas 
T laipsnio su ąžuolo lapais 
Vvfies Krvžiumi. Klaipėdos 
sukilimo medaliu ir 10 me
tų Nepriklausomybės meda
liu.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Viktoriją ir dukrą 
Eleną. P* 

tradicinis Tautinės Sąjun
gos sutikimas praėjo gana 
gražioj ir jaukioj nuotai
koj. Meninėje dalyje pirmą 
kartą S-gos namuose kon
certavo solistas Povilavi- 
čius, akomp. V. Minkienė. 
Skyriaus pirm. J. Vaičaitis 
menininkus perstatė poky
lio svečiams. Per.Naujų Me
tų sutikimo banketą, atsi
sveikinant su senaisais me
tais, kalbėjo inž. Juozas Da- 
čys, o Jonas Kasmauskas 
pasveikino su Naujais me
tais. Dar po žodį tarė Tu- 
inyla ir Namaksy. Labai 
įspūdingą, net iki ašarų, iš 
Karo Muziejaus vėliavos nu
leidimo iškilmių transliavo 
Ed. Eitas.

Svečius vaišino Tautinės 
Sąjungos narių ponios. Dau
giausia pasidarbavo V. An- 
driušio, A. Vileniškio ir J. 
Vaičaičio šeimos.

Juozo Pautieniaus
dailės paveikslų paroda ati
daroma kovo 19 d., 3 vai. p. 
p. Tautinės S-gos namuose.

Paroda bus atidaryta vi
są savaitę. Uždarys kovo 26 
d.

Tautinės Sąjungos 
visuotinis narių susirinki
mas įvyks sausio 16 d., 6:30 
vai. vak.

Bus skyriaus valdybos 
veiklos apyskaita ir renka
ma nauja valdyba.

Korp. Neo Lithuania 
senioji valdyba turėjo bend
rą posėdį su naująja. Aptar
ti ateities veikimo planai. 
Korporacija numato ruošti 
semestro užbaigimą — pa
vasario šventę.

šeštadieninė kavutė
su kultūrine programa ir 
šokiais įvyks sausio 23 d., 7 
vai. vak. Tautinės S-gos na
muose.

Lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė ir gražiai pa
ruošta O. Ivaškienės pro
grama puikiausiai praėjo. 
Tėvų komiteto pirm. inž. J. 
Vasys visiems padėkojo už 
atsilankymą.

Ministerį B. K. Balutį
Tautinės Sąjungos skyrius 
pasveikino jo 40 gimtadie
nio proga.

Dirvai būtinai 
reikalingi 

nauji 
skaitytojai 

Dirva jau eina tris kartus per savaitę. Jos nuolati
niam gerinimui, lietuviškojo gyvenimo vaizdais turtini
mui būtinai reikalingi nauji skaitytojai. Ir Jūs galite 
mums tikrai padėti. Padėti užsakant Dirvą savo artimie
siems arba atsiunčiant adresus tokių pažįstamųjų, kurie 
Dirvos dar neskaito, bet galėtų skaityti.

Ateikit į talką ir padėkit mums leisti tokį lietuvišką 
laikraštį, kurio joks kitas laikraštis negali pakeisti. Mums 
talkindami naudokitės čia pridedama atkarpa.

Dirva metams kaštuoja $10.00. Nauji skaitytojai 
moka $8.00. Taigi gauna $2.00 nuolaidą.

portreto atidengimas Tau
tinės S-gos namuose įvyks 
birželio mėn.

Iškilmes rengia Jono Va
nagaičio būrys Bostone, ku
riam vadovauja kap. A. Šle.- 
žas.

M. ir J. Gimbutai 
išvyko i Meksiką. Dr. Gim
butienė dalyvaus antropolo
gų suvažiavime ir ten skai
tys paskaitą.

Mykolas Gureckas
Kalėdų šventės praleido sa
vo šeimoje, Waterbury, 
Conn.

Šiuo metu jo siuntinių 
įstaigoje — 397 W. Broad- 
way, So. Boston galima gau
ti įvairių prekių ir vokiškų 
Blaupunkt radijo aparatų.

Jonas Kasmauskas 
dalyvavo tradiciniame Tau
tinės S-gos N. Metų sutiki
me. Per šventes aplankė sa
vo gimines.

Arch. V. Meiliūnas
Kalėdų šventės praleido 
Bostone pas seserį Stepona
vičienę. Po švenčių vėl grį
žo į New Yorką.

Dr. D. Jasaitis 
atvyko į Bostoną ir N. Me
tus sutiko pas sūnų Dr. Sta
sį Jasaitį.

Dr. Jasaitis vietoj Kalėdų 
švenčių sveikinimų Balfui 
paaukojo $30.00.

Povilas Mankus
Vasario 16 Gimnazijai pa
aukojo $20.00.

♦ BRITAI paskelbė planus po
vandeniniais kabeliais galin
čiais perduoti televizinius vaiz
dus ir telefoninius pasikalbėji
mus, sujungti visas "common- 
wealtho" dalis. Pirmoji linija 
tarp Anglijos ir Kanados būsianti 
baigta 1961 m., antroji, tarp Ka
nados ir Australijos - 1964. Kaip 
Anglijos pašto ministeris pa
reiškė, po 10 metų, iš Australi
jos nutiesus linijas į Malajus, 
Indiją, Pakistaną ir Ceiloną, o 
taip pat pro Kiniją ir P. Afriką 
grįžtamąją liniją į Angliją, 
praktiškai kabelio linijomis bus 
apjuostas visas žemės rutulys. 
Plano įvykdymas pareikalausiąs 
apie 230 miL dot

Australijos lietuvių Gintaro ir Gražinos Binkevičiutės-Kalvaičių 
vestuvės. Iš kairės: jaunasis Gintaras Kalvaitis, pajaunis Rimas 
Binkevičius, jaunoji Gražina Binkevičiūtė. Toliau pajauniai ir pa
mergės: Ramūnas Kalvaitis, Regina Jasiūnaitė, Kristina Varnaitė, 
Donatas Dūda, Nijole Lėlytė, Sigitas Martinkus ir Dalia Maželytė.

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

(Vardas, pavarde)

(Adresas)

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

(Mano adresas)
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