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Lietuvos vienkiemiai yra krislai 
kompartijos akyje

„Viena pagrindinių kliū
čių, trukdančių toliau vys
tyti žemės ūki mūsų res
publikoje, yra sunkus bur
žuazinės santvarkos paliki
mas — vienkiemiai”, — 
skundėsi Maskvoje Snieč
kus. Esą: „Apie 300 tūks
tančių kolūkiečių ir tarybi
nių ūkių darbininkų kiemų 
yra atskirose sodybose. Tai 
komplikuoja vadovavimą... 
ir politinį-masinį darba kai
me”.

Per pastaruosius penke
rius metus kolchozų cent
ruose esą pastatyta tik 18 
tūkstančių namų, tai yra, 
vidutiniškai po 5,600 namų 
kasmet. Bet čia, atrodo, 
Įskaitomi visoki namai, ne 
vien gyvenamieji. Tačiau, 
jeigu tai būtų ir gyvenamie
ji, tai tokiu tempu vienkie
mių nail^įnimas vistiek 
truktų dar apie 60 metų. 
Bet Sniečkus, nors ir ne
tvirtai, sako: ”Mes mano
me, kad iki septynmečio pa
baigos reikėtų perkelti bent 
150 tūkstančių kiemų”.

Iki septynmečio pabaigos 
tėra šešeri metai. Tai „rei
kėtų” perkelti vidutiniškai 
nebe po 5, o po 50 tūkstan
čių kasmet.

MASKVA SVARSTĖ KOLCHOZU 
REORGANIZACIJĄ

Gruodžio paskutin ė m i s 
dienomis pasibaigęs Sovie
tijos komunistų partijos 
centrinio komiteto plenu
mas po dvi savaites truku
sių posėdžių pavedė prezi
diumui tirti iškeltus pasiū
lymus, liečiančius kolchozų 
reorganizaciją.

Diskusijose nebuvo iš
spręsta, kokio masto ta re
organizacija turėtų būti ir 
kokią formą reorganizuotie
ji kolchozai turėtų įgauti.

Visi c.k nariai pasisakė, 
kad dabartinė kolchozų or
ganizacijos forma esanti pa
senusi, tuo pritardami prieš 
kelius mėnesius pradėtai 
kampanijai tuos kolchozus 
didinti ir perorganizuoti jų 
vadovybę. Tačiau vieni siū
lė giliau siekiančias permai- 

’nas, pergrupuojant kolcho
zus rajoniniu ir respubliki
niu ar net tarprespublikiniu

Chicagos mažuosius lietuviukus aplankęs Kalėdų senelis atnešė kiekvienam gražių dovanėlių. Dabar 
jie laukia kitų Kalėdų ir dovanų... A. Gulbinsko nuotrauka

NETYČIOMIS TEISYBĖS 
PASAKĖ

Chicagiškis Jokubka, pe
reitą vasarą ekskursavęs 
Lietuvoj, savo laikrašty ra
šė, kad gyvenimo lygis Lie
tuvoje dabar daug aukštes
nis, negu buvo prieš kelias 
dešimtis metų.\

Tas jo parašymas buvo 
išverstas i rusų kalbą ir at
spausdintas Maskvos Prav- 
doj, o Sniečkus jį kartojo 
kompartijos CK posėdy 
Maskvoj. Lietuvoj žmonės 
irgi pastebėjo tą pasakymą 
ir kalba, kad tikrai, dabar
tinė rusų okupacija Lietu
vos gyvenimo lygio kai ku
riose srityse dar nespėjo 
nusmukdyti iki to lygio, 
koks buvo anos rusų okupa
cijos laikais, prieš kelias 
dešimtis metų.
„SOCIALISTINĖ” ŽEMĖS 
ŪKIO GAMYBA NEPA
VEJA SKLYPININKŲ
Kalėdų laikotarpiu Mask

voje vykusiame kompąrti- 
jos Centro Komiteto susi
rinkime Sniečkus atskleidė, 
kad mėsos ir pieno gamybos 
srityje kolchozams ir sov- 
chozams prisivyti individu
aliai naudojamus sklypelius 

mastu, o kiti aiškino, kad 
pakaksią tik gretimų kol
chozų suliejimo rajonuose.

Taip pat buvo daug svar
styta apie žemės ūkio me- 
chanizavimą, didesnės pro
dukcijos iš darbininko iš- 
spauciimą ir sovchozų bei 
kolchozų vadovybės sude- 
mokratinimą.

Sovietijos žemės ūkio mi
nisteris Vladimiras Macke
vičius, kaip iš kai kurių lai
kraščiuose spausdintų kal
bos ištraukų aiškėja, siūlęs 
sovchozus ir kolchozus su
vesti j vienodą komunisti
nės nuosavybės formą. Jis 
taip pat kalbėjo ir apie at
lyginimu kolchozuose siste
mą, siūlydamas įvesti ga
rantuotą minimalini atlygi
nimą, nors galutinė atlygi
nimo suma, kaip ir dabar, 
priklausytų nuo kolchozų 
pajamų.

yra sunkiau, negu pasiekti 
mėnuli. Jis tenai pasakė, 
kad ”1959 metais, pirmai
siais septynmečio metais, 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose šimtui hektarų že
mės ūkio naudmenų bus pa
gaminti po 34 centnerius 
gyvojo svorio mėsos ir po 
159 centnerius pieno. Visų 
kategorijų ūkiuose — po 76 
centnerius mėsos ir 407 
centnerius pieno”.

„Kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai” yra vadinamasis "so
cialistinis” žemės ūkio sek
torius, ir jis Lietuvoje ap
ima apie 95r/r žemės ūkiui 
naudojamos žemės. Indivi
dualiai naudojamieji skly
peliai sudaro tik apie 5,'ū 
tokios žemės. „Visų katego
rijų ūkiai” reiškia „socia
listinis sektorius” ir indivi
dualieji sklypeliai drauge 
sudėjus. Jeigu pridėjus prie 
„socialistinių” žemių tuos 
sklypelius, mėsos gamybos 
vidurkis pašoksta nuo 34 
iki 76 centnerių, o pieno vi
durkis nuo 159 iki 407 cent
nerių iš 100 ha, tai nesunku 
apskaičiuoti, kad mėsos ga
myboje privatūs plotai už 
„socialistinius” yra produk- 
tingesni beveik 23 kartus, 
o pieno gamyboje — net 
daugiau kaip 32 kartus!

Labai panaši padėtis L..- 
vo ir 1957 metais. Per dve
jus metus „socialistinių” 
plotų produktingumas, tie
sa, privačiųjų produktingu- 
mą šiek tiek pasivijo, nes 
tada pieno gamyboje priva
čiųjų plotų produktingumas 
buvo net 44 kartus didesnis 
už „socialistinius”. Priva
čiuose sklypuose produktin
gumas, žinoma, nebegali di
dėti, nes ten jau išnaudotos 
visos galimybės. Kolchozai 
ir sovchozai 1959 metais pa
didino mėsos gamybą 33' < , 
o pieno — 25 G , bet pava
sari skelbtų užsimojimų ne
įvykdė. Užsimota buvo gau
ti mėsos — 40 cnt. iš 100 
ha, o esą gauta tik 36 cnt. 
gyvo svorio. Pieno buvo už
simota gauti 175 cnt. iš 100 
ha, esą gauta tik 159. Užtat 
dabar Sniečkus Maskvoj pa
žadėjo, kad ateinančiais me
tais tai jau tikrai bus gau
ta 40 cnt. skerdenos, o pie
no būsią 180 cnt. iš 100 „so
cialistinių” hektarų.

Chicagos lietuviškoji kolonija gali būti užtikrinta artistine ateitimi. Jaunųjų ansamblis "Tėviškėlė", 
kuris ^neseniai savo krikštynose suvaidino "Mažosios vestuvės", sudaro jau rimtą konkurenciją di
diesiems ansambliams. Nuotraukoje scena iš "Paskutinis vakarėlis aš pas savo motinėlę".

A. Gulbinsko nuotrauka

GINKLUOTAS PASIPRIEŠINIMAS BULGARIJOJE
Partizanų kovos ir tyli opozicija.- Ūkinio chaoso 

baimė.- Jaunimo rusinimas.
Ir Bulgarijoje, kuri dėl savo 

istorinių ir kultūrinių ryšių su 
Rusija yra pasaulio laikoma klu
sniausiu ir ištikimiausiu Mask
vos satelitu, kaip naujai ateinan
čios žinios sako, komunistams 
dar nepasisekė galutinai pavergti 
gyventojų. Komunistinės įstaigos 
šiomis dienomis turėjo viešai 
pripažinti, kad ten veikia ginkluo - 
tos pasipriešinimo grupės.

Sofijos komunistų organas 
"Otečestven Front" pranešė, kad 
netoli pietinės Bulgarijos sienos, 
prie Pirinska Bastricaupės,bul
garų pasienio sargybos, "gyven
tojų padedamos,užklupo ir kauty
nėse likvidavo banditus" (tuo var
du sovietiniame bloke pravar
džiuojami prieš komunistinį 
režimą kovoją partizanai). Pa
sieniečiai "už socialistinį bu
drumą" buvo apdovanoti bulgarų 
ir sovietų pasižymėjimo ženk
lais.

♦

Bulgarų rezistencija nėra vie
ninga. Net bendra kova prieš 
komunizmą neprivedė prie po
litinių tikslų bei operatyvinių 
priemonių suderinimo.

Stipriausia opozicinė grupė, be 
abejo,telkiasi aplink buvusią ūki
ninkų partiją, kurios šalininkai 
gyvena visose krašto, dalyse ir, 
nors viešesnį aktyvumą retai pa-

NAUJI ATOMINIŲ BOMBŲ IR
RAKETŲ BANDYMAI

C

* PRANCŪZUOS vyriausybė 
įspėjo visas Saharos teritoriją 
naudojančias komercinės aviaci
jos linijas, kad jos būtų pasiruo
šusios per 12 valandų evakuotis 
iš Saharos zonos, nes Prancūzi
ja jau esanti pasiruošusi bandyti 
savo gamybos atominę bombą. 
Bomba esanti mažesnė už šian
dien didžiųjų valstybių gamina
mas, maždaug tokio pajėgumo, 
kokia buvo išmesta virš Hiro
simos.

• SOVIETU A paskelbė, kad 
ji bandysianti naują galingą er
dvės raketą, ją iššaudama į cen
trinį Pacifiką tarp sausio 15 ir 
vasario 15 d. Tasso pranešime 
užsienių vyriausybės reikalauja
mos per tą laikotarpį atitraukti 
savo laivus ir lėktuvus iš 45,000 
kv. mylių ploto Havajų pietva
kariuose.

JAV erdvės mokslininkai spė
lioja, kad rusai galį bandyti ta 
raketa trumpam laikui iškelti 
žmogų į erdvę. Tą iš dalies 
patvirtino ir Maskvos radijas 
nurodydamas, kad projektuoja
mieji bandymai esą dalis pasi
ruošimų "žmogaus išskridimui 
į tarpplanetinę erdvę".

JAV NUOLAIDOS

JAV esanti pasiruošusi dar 
kartą sumažinti savo reikalavi
mus, kad atgavus bent dalį II 
Pasaulinio karo metu rusams 
duotų paskolų.

Pagal skolinimo - nuomavimo 

rodo, tačiau savo gera ryšių ir 
žinių perdavimo sistema komu
nistiniam saugumui atrodo pa
vojingiausia.

Pietinėje Bulgarijos dalyje 
veikia dešiniosios grupės, poli
tiškai artimos buvusiai profeso
riaus Aleksandro Zankovo tauti
nei partijai. Jos turi suorgani
zavusios mažus, bet gerai gink
luotus partizanų vienetus, kurių 
vardai "Princas Kirilas" ir "Me
tropolitas Stefanas" primena 
komunistų nušautą sosto įpėdinį 
ir ištrėmime mirusį Bažnyčios 
kunigaikštį.

Trečioji pasipriešinimo grupė 
susideda iš šalininkų "bulgariš
kojo Gomulkos", Ivano Karavai- 
novo, kuris po atkaklių frakcijų 
kovų paskutinę minutę paspėjo 
pabėgti Jugoslavijon. Iš čia jis 
tarp 1948 ir 1954 metų karštai 
agitavo bulgarus nusikratyti 
Maskvai paklusniu režimu. Jo 
iniciatyva Bulgarijon pradėti 
įšmugeliuoti Tito agitatoriai. 
1955 metais, po Chruščiovo susi
taikymo su Titu, Karaivanovo 
vardas iš viešumos dingo. Ta
čiau Belgrade pasakojama, kad 
jo suorganizuotas aparatas Bul
garijoje tebesąs neišardytas ir 
Jugoslavijon siunčiąs vertingas 
karines, ūkines bei politines in
formacijas.

paktą rusai iš JAV tada gavo 
maisto ir karinių reikmenų už 
10.8 bil. dolerių. Už tai JAV 
po karo prašė grąžinti 2.6 bil. 
dolerių, vėliau L3 bil., o dar 
vėliau ta suma buvo sumažinta 
iki 800 mil. dol. Rusai iŠ karto 
pasiūlė 170 mil. dol., bet per 
penkerius derybų metus tą sumą 
pakėlė iki 300 mil. dol.

Naujose derybose, kurios atei
nančią savaitę pradedamos Wa- 
shingtone, Sovietiją atstovaus at
gal grįžš ambasadorius M. Men- 
šikovas.

J. Bačiūno ir gen. T. Daukanto bičiuliškas pasisveikinimas ir 
pirmoji pažintis. ( Plačiau apie Bačiūno svečiavimąsi Argentinoje 8 
psl.) L. Kančausko huotrauka

Šioms trims svarbiausioms 
opozicinėms grupėms atskirai 
kovojant, neorganizuotas pasi
priešinimas apima daug pla
tesnius sluoksnius. Ypač didelį 
nerimą ir įtampą sukėlė gandai, 
kad komunistiniai vadukai pla
nuoją galutinį krašto įjungimą 
į Sovietiją. Kai kurie ženklai, 
atrodo, tuos gandus patvirtina: 
jau kuris laikas vedama ryškiai 
intensyvi kampanija dėl rusų kal
bos, "mūsų antrosios gimtosios 
kalbos". Siaurinės Bulgarijos 
miestelyje Pleven einąs komu
nistų laikraštis "Septemvriskaja 
Pobeda", pvz., rašė: "Didysis 
uždavinys išmokti rusų kalbos 
tenka motinoms. Kiekviena mo
tina yra įpareigota padėti savo 
vaikams, bet tam reikia, kad ji 
pati mokėtų tą kalbą. Mokėdami 
rusų kalbą, tėvai gali jaunajai 
kartai ne tik įskiepyti meilę rusų 
kalbai, bet ir pagilinti draugiš
kumą pirmajam socializmo 
kraštui, Sovietų Sąjungai."

Net ūkininkai, gyveną nuoša
liose kalnų sodybose, kurie ne
visi moka bulgariškai rašyti, tu
rėjo įsipareigoti išmokti rusų 
kalbą. Žemės ūkio ministerijos 
organas "Zemedelsko Zname” ta 
proga rašė: "O, kokią didelę 
naudą, kokį palengvinimą, išpil- 
dant savo pareigas, suteiks ūki
ninkams rusų kalbos mokėjimas! 
Jis jiems padės žengti sėkmingu 
sovietinio kolchozininko keliu..."

Tačiau ne vien tik "spontaniško 
pasiprašymo įstoti Į didžiąją so
vietų tautų šeimą" baimė stiprina 
bulgarų pasipriešinimą. Svarbų 
vaidmenį vaidina ir ūkinis smu
kimas. Mėsos stoka pasiekė tokį 
katastrofišką laipsni* kurį galima 
lyginti su būkle Lenkijoje. O dar 
po n Pasaulinio karo Bulgarija 
eksportavo mėsą! Priverstinis 
kolchozinimas juo labiau gąsdina 
ūkininkus, kad ir pramonėjeprie- 
varta iššaukė neigiamus rezul
tatus. Atrodo, kad artėjimas į 
katastrofą ir daugelį partijos pa
reigūnų pradeda įtikinti, jog lig
šiolinį "griežtąjį kursą" nebus 
galima ilgai tęsti. (tp)



Nr. 4 — 2 DIRVA 1960 m. sausio 11 d,

C

Nepaprastu tempu augantį Izraelio uostą Eilathą nuo Egipto pa
sienio miestelio skiria tik 15 mylių atstumas, tačiau keleivis 
turi skristi per Jeruzalę, Ammaną, Kairą ir Gazą, padarydamas 
apie 4000 mylių.

kurį laiką dar naudojo vienintelę 
žiponiškesnį dykumos kelią iš
ilgai naftos linijų, kurios iš Kir- 
kuko laukų per Jordano terito
riją išvestos į Haifą, ir dabar 
yra nenaudojamos. Tačiau Kas- 
semo revoliucija uždarė jam ir 
tą išėjimą, ir karaliui beliko 
viena išeitis: plėsti Akabos uostą. 
Ir jei praeitais metais jordanie- 
čiai galėjo atsispirti Sirijos 
blokadai, tai tik dėlto 400 sunkių
jų sunkvežimųbepertraukos kur
savo tarp Ammano ir Akabos 
uosto, per kurį ėjo visas Jor
dano importas ir eksportas.

Eilathas Izraeliui nėra vienin
telis išėjimas į jūrą. Tačiau 
jis turi nemažesnės svarbos, ne
gu Akaba Jordanui, nes Izraelio 
laivai negali naudoti Suezo ka
nalo. Jau šiandien Eilathas gali 
būti lyginamas su bibliškuojuSa
liamono laikų Ezion Geber uostu: 
jis ,yra Izraelio vartai į "Ofiro 
aukso šalį", į Afriką ir Aziją. 
Eilatho ateitis didele dalimi pri
klausys nuo galimybės importuo
ti žaliavas iš afrikinių kraštų, 
čia jas perdirbti ir vėliau ga
minius arba pusiaufabrikačius 
atgal išvežti į tuos pačius 
kraštus. Ne be reikalo tad 1958 
m. baigtą asfalto plentą tarp 
Tel Avivo ir Eilatho Ben Gurion

MACMILLANAS: - Dabar, vaikučiai, važinėkit vieni, ir tvarkingai!...

pavadino Izraelio Suezo kanalu, 
kurio dėka Izraelis, šalia Egipto, 
pasidarė vienintele Viduržemio 
jūros valstybe, galinčia žvelgti 
į Aziją ir Afriką. Kad šis kelias 
eina per 10 km pločio dykumos 
juostą, Izraelis nekreipia daug 
dėmesio, daug svarbiau, kas val
dys kitą Akabos įlankos galą.

Seklumos, smėlio slenksčiai 
ir koralų rifai užblokuoja di-

Šiauriniame Akabos įlankos 
gale, į fiordą panašiame Rau
donosios jūros prailgėjime, kuris 
yra 175 km ilgio, 14 km pločio 
ir daugiau negu 1000 m gylio, 
susiduria keturios valstybės: 
Egiptas, Izraelis, Jordanas ir 
Saudi Arabija. Iš visų painiavų, 
kurias sukūrė Žydų-arabų kon
fliktas Viduriniuose Rytuose, 
šiame kampe yra pati kompli- 
kuočiausioji. Ne tik keleiviui, 
kuris norėdamas iš Eilatho nu
vykti į Ras el-Nagb, esantį už 
20 km. turi padaryti maždaug 
6500 km (žiūr. žemėlapį). Čia 
iš dykumos kyla du miestai, vie
nas nuo kito šūvio atstume, sku
biai statomi du uostai, veikia du 
aerodromai.

Jaunas miestas ir senas 
kaimas

Izraelinis Eilathas šiauriniame 
įlankos gale yra labai jaunas 
miestas. Po žydų-arabų karo 
Izraelis čia pradėjo įkurdinti ka
reivius. Ilgą laiką jie turėjo būti 
aprūpinami oro keliu, nes vy
riausybė bijojo prarasti perdaug 
sunkvežimių. Kai 1956 m. Izra
elis įsiveržė į Sinajaus tvirto-

vę, Eilathas turėjo 250 gyven
tojų. Šiandien jų jau yra 6000. 
Naująjį penkmečio planą įgy
vendinus (1964 m.) jų turės būti 
30,000. Jei viskas vyks pagal 
planuotojų projektus, mieste 
gyvens 60,000 žmonių. Gyvento
jus į miestą traukia ne vien tik 
pionierių dvasia: kas Eilathe gy
vena, iki tam tikros uždarbio su
mos nemoka jokių mokesčių, gali 
be muitų įsigyti tokių prekių, 
kaip šaldytuvų, radijo aparatų ir 
t.t.

Jordaniškoji Akaba, suside
danti iš tūkstantamečių sodybų, 
tėra tik kaimas su gausybe ka
reivinių, viena mečete, krūva 
beduinų palapinių ir nedideliu 
uostu. Ir kai vėjas papučia iŠ 
netolimų fosfato kasyklų, Akabą 
apdengia tiršta, kosėti ir ašaroti 
verčianti migla. Tačiau ilgai kai
mu Akaba neliks: jau baigiamas 
naujas (vokiečių statomas) uos
tas, fosfato sandėliai ir pakro
vimo rampos.

Jordanas buvo Sirijos ir Li
bano politinių konsteliacijų pri
verstas atsiminti savo uostą Aka
bą. Libano neramumų pasėkoje 
buvo uždaryta Libano-Sirijos 
siena. Drąsusis Jordano karalius

Vienintelis praėjimo punktas tarp arabų kraštų ir Izraelio yra 
vadinamieji Migdolų vartai Jeruzalėje. Čia galima iš Jordano 
įkeliauti į Izraelį, bet neleidžiama grįžti. Kontrolę atlieka Jungt. 
Tautų daliniai, kurių vyr. būstinė yra Gazoje.

desniems laivams įėjimą įlankon.
: Laisvas tėra tik kelių šimtų 

metrų ruožas tarp egiptinio Si
najaus kranto ir Egipto salosTi- 
rano. Kitose vietose plati įlanka 
Čia panaši į siaurą bonkos kaklą. 
Tą aplinkybę Egiptas gali labai 
lengvai išnaudoti: keturių kulko
svaidžių pakaktų užtverti įėjimą

■ prekybiniams laivams. Egiptas 
čia įrengė bunkeriais, minų lau
kais ir apkasų grioviais išvagotą 
patrankų lizdą su keturiomis di- 
žiojo kalibro laivų patrankomis. 
Sinajaus akcija pirmoje eilėje 
ir buvo pradėta, kad šią juostą, 
užtveriančią Izraelio pietinį iš
ėjimą, pralaužus.

Dabar šį neuralginį Akabo į- 
lankos laisvos laivininkystės 
punktą saugo Jungtinių Tautų da
liniai. Bet kaip ilgai jie ten 
bus? Moralinis, politinis ir tei
sinis spaudimas dėl tokios būklės 
didėja. Egipto užs. reikalų mi
nisteris nepraleidžia nė vienos 
progos, Hammarskjoldui nepri
minęs Jungt. Tautų įgulų atitrau
kimo iš pietinio Sinajaus klau
simo. Jo argumentas: praėjimas 
yra Egipto reikalas užtverti 
praėjimą priešo laivams.

Bet Hammarskjoldas puikiai 
žino, kodėl reikia atkakliai ginti 
JT pozicijas. Izraelis niekada 

(Nukelta į 3 psl.)

Žvalgybą kova Britų šnipo atsiminimai

virš ramiojo vandenyno
SUDEGINTAS LAIŠKAS

"Izraelio Suezo kanalu" yra 
vadinamas 1958 m. baigtas plen
tas, jungiąs Viduržemio jūros 
uostą Tel Avivą su Akabos į- 
lanka. Izraeliui, negalinčiam 
naudoti Suezo kanalo, tas plentas 
yra gyvybinė* susisiekimo arte
rija.

Liepos 25-sios ankstų rytą ma
šina palieka Honolulu aerodro
mą. Antrasis pilotas, perima 
vairą. Kapitonas, draugiškas vy
ras šlakuotu veidu, atsisėda ša
lia James ir klausia:

- Na, ar nebijai, misteri?
- Ne, kodėl aš turėčiau bi

joti?
- Priverstinis nusileidimas vi

sada yra rizikingas dalykas.
Dabar James žino, kad įgula 

informuota apie misiją.
- Aš pasitikiu jumis, - atsako.
James žiūri pro langą. Nors 

mašina skrenda gana aukštai, 
apačioje nematyti jokių debesų. 
Saulė atsispindi sidabrine spal
va dažytuose sparnuose. Ramu
sis vandenynas gerbia savo vardą 
- tylus ir nejudąs tįso po bombo
nešiu. Baltas garlaivis skleidžia 
bangų juostą. James galvoja apie 
savo jaunąją žmoną. Ji tebetiki, 
kad jis vykdąs nepavojingą kelio
nę į San Francisco.
Kapitonas šalia James užmigo. 

Navigacijos karininkas jį pažadi
na:

- Tuoj pateksime į blogo oro 
zoną!

Bilis pabunda.
- Taip kalbėjo meteorologinė 

tarnyba... - skeptiškai priduria. 
Ir, leitenantui nutolus, sako Fre
dui: - Blogas oras būtų laimė.

- Laimė?
- Būtų pagrindas bent iš da

lies pagrįsti priverstinį nusilei
dimą. Žinai, pats nusileidimas 
man nekelia jokių rūpesčių. Jau 
nebepirmas tokios rūšies. Ta
čiau manęs nedžiugina tardymas,

kurio susilauksime Šiaurės Ko
rėjoje. Tievelnio vaikai patikrins 
mūsų kepenis ir inkstus, tuo jau 
neabejok.

James žiūri į jaunąjį vyrą.
- Ar savo noru užsiregistra

vai tai misijai?
- Žinoma.
- Kodėl, jei galiu paklausti?
Kapitonas nusijuokia:
- Kodėl, kodėl? Žinai, kaip 

tai padaroma. Ateina kuris nors 
aukštesnis karininkas ir paklau
sia: "Na, vyrai, kuris norite? 
Labai įdomi misija. Labai slapta. 
Kieno kelnės pilnos, telieka na-

mie. Išeiti priekin visiems, ku
rių kelnės nepilnos?" Dabar klau
siu: kuris nori pasirodyti bailiu. 
IŠ dvidešimties priekin išeina 
dvidešimt.

Jis atsistoja ir nueina tolyn. 
Ten stovi blizgąs kavinukas. Jis 
užkaičia ir iš celofano išvynioja 
porą kumpio sumuštinių.

Tą pačią akimirką radistas 
pradeda gestikuliuoti abiem 
rankom. James atsistoja. Išsky
rus pagelbinį pilotą, kuris sėdi 
prie vairo, visi susigrupuoja ap
link radistą. Jis priiminėja pra
nešimą.

Visų žvilgsniai nukreipti į ra
distu Pagaliau tas sako:

- šifruotas pranešimas.
Vyrai susižvalgo. Šifruotame 

pranešime turi būti kas nors 
svarbaus. James širdis smarkiau 
plaka. Jis galvoja: Marina laukia 
kūdikio. Jis galvoja: Kodėl, po 
velnių, negalėjau pasirinkti kitos 
profesijos? Mano tėvas norėjo,

kad tapčiau mokytoju. Aš turė
jau tapti mokytoju.

Radistas padėjo ausines šalia 
savęs. Jis pradeda atšifruoti te
legramą.

- Iš Washingtono, - sako jis.
Kavinukas pradeda švilpti. Na

vigacijos karininkas jį išjungia.
Tada radistas apsidairo. Jis 

žiūri į vyrus, kurių akyse ne
kantrus laukimas. Jis pradeda 
skaityti:

- Šiandien rytą Šiaurės Ko
rėjos kariuomenė pradėjo puo
limą visame 38 paralėlės ruože. 
Jie žygiuoja Seulo kryptimi. Bū
kite pasiruošę naujiems nurody
mams.
Niekas neprataria žodžio.

Pagaliau kapitonas sušunka:
- Ar jie pamišo? Ar jie nori, 

kad mes nusileistume pačiame 
fronte?

Radisto instrumentūros lentoje 
sužimba raudona šviesa. Jis vėl 
užsideda ausines.

James galvoja apie Mariną.
Radistas priima naują prane

šimą iŠ Washingtono ir ištie
sia jį Fredui. Jis adresuotas 
pačiam misijos vykdytojui.
James skaito:
"Pranešimą sudeginti. Užsi- 

registuoti Geltoname Bombo
nešy."

"Geltonas Bombonešis" yra a- 
merikinės slaptosios tarnybos 
Seule slaptažodis. James paduoda 
raštelį pilotui:

- Ar supranti?
Bilis nusijuokia:
- Man geras bet koks išaiški

nimas. Ar čia jie nenori, kad 
priverstinai nusileistume tarp tų

prakeiktų komunistų nakties me
tu?
Ne, niekas dabar nenori būti 

didvyriu. Lėktuvas pasuka Seulo 
kryptimi. Aplinkui lėktuvą telkia
si juodi audros debesys.

- Ar turite degtukų? - James 
kreipiasi į navigacijos karinin
ką.

- Tamsta gi nerūkai.
- Duok man tik degtukus.
Ant radisto staliuko stovi pe

leninė. James išsitraukia iš port
felio pranešimą prezidentui 
Rhee. Netardamas žodžio, padega 
jį. Pamažu laiškas virsta 
pelenais, kuris turėjo sukliudy
ti Korėjos karą.

Vakare mašina nusileidžia ap
temdytame Seulo aerodrome. 
Amerikinis majoras, kuris jau 
laukė nepaprastų svečių, pra
neša, kad komunistai pirmuoju 
smūgiu įsiveržė 40 km į krašto 
gilumą.

Po kelių dienų pik. James iš
skrenda atgal į Washingtoną. Sa
vo žmonai Marinai jis pasako, 
kad turėjęs trumpą tarnybinę ke
lionę į San Francisco.

Tačiau, be manęs, tik kele
tas slaptosios tarnybos žmonių 
žino, kad karas Korėjoje grei
čiausiai būtų buvęs sutrukdytas, 
jei įvairios slaptosios tarnybos 
nebūtų 12 dienų svarsčiusios, kuri 
iŠ jų yra kompetentinga pasiųsti 
pik. Fredą James į Korėją.

Jeigu pik. James būtų bent 
parą anksčiau išskridęs, laiškas 
prezidntui Rhee nebūtų buvęs 
sudegintas virš Ramiojo vande
nyno.

(Bus daugiau)

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 

taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau

pymo Bendrovėj, kuri:

INSURED

40/
moka "t /O metinius divi 
dendus (dividendai 
kami birželio 30 
gruodžio 31 d.)

išmo- 
d. ir

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

Lėktuve, kuriuo pulk. James skrido į Korėją, buvo gautas pra
nešimas: "Korėjiečiai pradėjo puolimą". Pavėluota. Pulk. James 
žiūri į savo mylimos fotografiją ir bijo pagalvoti apie baisias 
pasekmes.
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Prieš 360 metu išleistac»

lietuviška knyga
Reikšminga Mikalojaus Daukšos Postilės prakalba

J. PUZINAS1599 metais, t.y. prieš 360 
metų, Vilniuje išspausdintas Mi
kalojaus Daukšos ( g. apie 1527 
Babėnuose, netoli Kėdainių, m. 
1613.11.16 Medininkuose-Varniuo- 
se) iš lenkų kalbos išverstas 
pamokslų rinkinys - PostillaCa- 
tholieka. Tai ėst: Ižguldimas 
Ewangeliu kiekvienos Nedelos ir 
szwętes per wissus metus...
Tai viena į§ reikšmingiausių 

ano meto knygų, turėjusių dide
lės reikšmės tolimesnei lietuvių 
raštijos raidai.

Postilė yra didis ir lietuvių 
kalbos lobynas. 1926 m. Lietu
vos Universitetas išleido pilną 
fotografuotinį Postilės leidimą. 
Postilės pradžioje išspausdinta 
nepaprastai įdomi lenkiška pra
kalba, kurioje reiškiamas didelis 
susirūpinimas lietuvių kalbos li
kimu, iškeliama gimtosios kalbos 
reikšmė visuomeniniame bei val
stybiniame gyvenime ir ginamos 
lietuvių kalbos teisės.

Ligi šiol teturėta ištraukų, 
verstų iš tos prakalbos, tačiau 
ištisinio vertimo neduota. Štai 
visas prakalbos "Przedmowa do 
czytelnika laskawego” vertimas:

"PRAKALBA I,MALONINGĄJĮ,
SKAITYTOJĄ."

Mielasis skaitytojau! Ir į gy
venimą įsižiūrint, ir pačiam gi
liau pagalvojus apie tai, kuo galė
čiau patarnauti savo tėvų kraštui, 
pasirodė man, jog ir mano luo
mui, ir Katalikų Bažnyčiai, iš
platintai garbingoje Lietuvos Ku
nigaikštijoje, visai tiktų, ne tiktai 
gražu ir džiaugsminga, bet ir di
džiai naudinga būtų, kad pamoks
lus, seniai jau kunigo Wujko, 
Jėzaus draugijos teologo,moks
liškai parašytus ir surinktus, į 
čekų ir vokiečių kalbas išverstus, 
visiems katalikams brangius ir 
šiaip turinčius nemaža reikšmės, 
mūsų lietuviškąja kalba iš- 
dėstyčiau ir visiems skaityti juos 
duočiau. Tai darydamas jaučiuos 
ne tiktai lietuvių bažnyčiai, bet 
ir visiems Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos piliečiams kiek 
įtiksiąs tuo savo darbu ir pa
tarnavimu; tikiuos, kai kuriems 
duosiąs progos pagalvoti ir 
pasvarstyti didesnius dalykus ir 
paskatinsiąs karščiau rūpintis 
mūsų tėvų kalba ir ją skleisti. 
Nors, tiesą sakant, retas kuris 
iš mūsų, ypač prakilnesniųjų, 
nemoka lenkų kalbos ir negali 
patys skaityti lenkiškai parašytų 
pamokslų, tačiau, mano nuomone, 
daugiausia yra tokių žmonių, 
kurie tos kalbos arba nesupran
ta arba menkai apie ją nusi
mano. Antra, dalykas, rašytas 
tėvų kalba, žinau, kiek turi ver
tės, kiek suteikia malonės, kiek 
tinka visoms tautoms. Iš to, 
samprotauju, visose tautose iš
augo knygų vertimas iŠ kitų kalbų 
į savas; toliau, patys mūsų Lie
tuvos žmonės, gerai išmokę nau
dotis lenkų kalba, juk visiems 
yra žinoma, kaip yra paniekinę, 
apleidę ir beveik atmetę savą 
kalbą, - kiekvienas tai aiškiai 
mato, bet ar tat gerai padaryta, 
nežinau, kas tuo gėrėsis.

Pasakyk man, meldžiamasis, 
ar yra pasaulyje tauta, tokia 

tamsi ir niekinga, kuri neturėtų 
šių trijų savų ir tarsi įgimtų 
jai dalykų: gautų iŠ tėvų laukų, 
papročių ir kalbos? Visais 
amžiais žmonės kalbėjo savo 
gimtąja kalba ir visada didžiai 
rūpinosi ją išlaikyti, išplatinti, 
turtinti ir išgražinti. Nėra tokios 
menkutės tautos, nėra tokio niek
šingo žemės kampelio, kur nebū
tų vartojama sava kalba. Tąja 
kalba paprastai visi rašo įsta
tymus, jąja leidžia savosios ir 
svetimų tautų istorijas, senas ir 
naujas, jąja aptaria visus valsty
bės reikalus, ją gražiai ir pado
riai vartoja visokiais atvejais 
bažnyčioje, taryboje ir namie. 
Pati prigimtis visus to moko, 
ir beveik iš motinos krūtų kiek
vienas gauna palinkimą branginti 
savo kalbą, ją noromis vartoti, 
išlaikyti ir platinti. Tai akivaiz
džiai matome ne tiktai žmonėse, 
bet ir gyvuliuose, neprotinguose 
Dievo sutvėrimuose. Juk kokie 
tai būtų stebuklai gyvulių tarpe, 
jeigu varnas užsimanytų suok
ti kaip lakštingala, o lakštingala 
krankti kaip varnas, ožys riau
moti kaip liūtas, o liūtas bliauti 
kaip ožys? Dėl tokio savo būdo 
pakeitimo prapultų drauge beveik 
visa taip įvairių gyvulių būtybė 
ir prigimtis. Jei tokia gyvylių 
netvarka sudarytų tokį jų sąmyšį, 
tad suprasime, koks sąmyšis ir 
sąsiūtis įvyktų žmonėse, kad vie
na kuri tauta, visai paniekinusi 
savo tėvų kalbą, taip pamiltų 
kitos tautos kalbą (visai pamiršus 
savąją, kuria Dievas ir gamta lie
pia kalbėti), jei imtų elgtis kaip 
žmogus visai ne to krašto ir ne 
tos kalbos.

Ne žemės derlumu, ne drabu
žių įvairumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu laikosi 
tautos, bet daugiausia išlaiky
damos ir vartodamos savo kalbą, 
kuri didina ir išlaiko jų bendru
mą, santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra bendras meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tė
vas, valstybių sargas. Atimk ją 
tautai ir su ja atimsi iš tautos 
santaiką, vienybę ir gerovę. At
mesk ją užtemdysi saulę danguje, 
pasaulio tvarką suardysi, atimsi 
gyvybę ir garbę. Kas išsklaidė 
ir išvaikė tuos, kurie bokštą 
ligi debesų statė, norėdami pa
garsinti savo vardą? - kalbų 
nesantaika. Kas daugiausia pa
saulyje yra pradėjęs kovas, 
maištus ir sąmyšius? - kalbų 
skirtingumas. Visos nesantaikos 
tarp tautų, visi šmeižtai, vienos 
tautos niekinimas kitos, - visa 
tat kilo iš kalbų skirtingumo, 
kaip iš visokio sąmyšio šaknų. 
Nes iš pačios prigimties kiek
vienas žmogus labiausiai linksta 
ir stipriai prisiriša tiek prie 
savo tautos ir kraujo, tiek ir 
prie savo kalbos. Antra vertus, 
kuo ana didžioji Persų karalija 
ir senovinė jų monarchija ligi 
šiol tebesilaiko, jei ne iš savo 
kalbos santarvės? Dėl ko ta gar
bingoji Romėnų valstybė buvo 
kitų tautų šlovinama, dėl ko jų 
žygdarbiai pasiekdavo net toli

miausius žemės kraštus? Vien 
tik išlaikymu gimtosios kalbos, 
kuriai praturtinti ir skleisti ne 
tiktai įstatymus leido, bet ir 
visokius filosofijos mokslus ja 
aiškino ir savo dievų garbę ap
rašė. Graikų kalbą draudė var
toti įstatymuose ir senate. Kuo 
išsilaikė Arabų šalis, Graikų 
valstybės ir kiti tolimieji kraš
tai? - vien tiktai savo tėvų kalbos 
išlaikymu. Nekalbu apie Italų 
žemę, kuri taip didžiai stengėsi 
išlaikyti ir skleisti savo kalbą, 
jog nėra jokių, net sunkiausio 
turinio, knygų, kurių jos žmonės 
nebūtų išvertę į savo kalbą. Ne- 
liesiu, nes visi tai žinome, mūsų 
kaimyninės Lenkijos, kurioje sa
va kalba taip veša ir plečiasi, 
- kam tat nėra Žinoma?
Visa tai sakau ne. tam, kad 

peikčiau gerą kitų kalbų mokė
jimą, - tą mokėjimą, kuris visa
dos visų žmonių buvo ir tebėra 
vertinamas ir giriamas, - ypačiai 
lenkų kalbos, kuri, mūsų Didžia
jai Kunigaikštijai mielai susi
jungus su garbingąja Lenkų Ka
rūna, virto lyg ir gimtąja. Aš 
tiktai peikiu mūsų gimtosios lie
tuvių kalbos apleidimą, kone iš
sižadėjimą ir bodėjimąsi ja.
Dieve duok, kad mes apsižiū

rėję susiprastumėm ir iš tos 
savo negandos kada nors sukil
tum ėm. Argi nematom, kaip daug 
mūsų Didžiosios Kunigaikštijos 
kraštų žūsta nyksta dėl nemokė
jimo tų dalykų, kurie susiję su 
tikyba ir sielų išganymo mokslu? 
Kiek daug mūsų žmonių nieko apie 
juos neišmano, sunkias nuodėmes 
dėl to neišmanymo nuolat daro ir 
pagonių prietaruose ligi šiol 
tebegyvena? Argi negirdime, kiek 
daug jų nedorai ir nekrikš
čioniškai gyvendami miršta ir į 
amžiną prapultį eina. Iš ko taip 
yra? - Vien tik dėl savo tėvų 
kalbos apleidimo, dėl gimtosios 
savo kalbos paniekinimo. Kaip 
gi liaudis supras geruosius ir 
išganomuosius dalykus, kad tas, 
kuris ją moko, arba jos kalbos 
nemoka arba ja biaurisi; kaip 
kiti klausys savo pamokslininko 
ir tikės juo, sako Šventas Po
vilas, jei neturi aiškinančio Die
vo žodį pamokslininko, ką jie 
darys, jei nesupras savo moky
tojo? Pasigailėkime mes patys 
savų narių - juk mes visi ne 
tiktai vieną Kristų, bet ir vieną 
tėviškę turime. Neleiskime 
vienai mūsų dalelei taip niekingai

Lietuvoje šiais metais daug kas savo artimuosius Naujųjų Metų 
proga sveikino tokiomis kortelėmis, kurių dalis pasiekė ir JAV 
lietuvius.
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Kada gražiai paveiksluota knyga suartina didelėn draugystėn...

žūti, nežiūrėkime taip lengvomis 
akimis į sielas, brangaus Kri
staus krauju apšlakstytas, idant 
tikslioje sąskaitoje tame didžia
jame Dievo rūsčiojo teisme ne- 
paliktume kalti, idant iš mūsų 
rankų mūsų brolių kraujo ne
ieškotų tas, kuris galią turi, 
numarinęs kūną leisti sielas am
žinai žūti. To bijokimės ir to 
baisėkimės, nieku neverskime 
savo tautos kalbos, ypačiai tie, 
kurie žmonių sieloms tarnaujam, 
nes ją paniekindami ir apleidę 
mes, kaip ir mūsų kraujas, į 
tokius pavojus įpuolam. Kaip tik 
šitas dalykas daugiausia mane 
paragino Šitas knygas į mūsų 
tėvų kalbą išversti ir padarė 
tai, kad šitą darbą, buvusį iš 
tiesų nelengvą, tik palengvino jį 
dėkingą ir mielą darydamas.

Tad priimkite, žmonių sielų 
ganytojai, šitą menką jūsų bro
lio paslaugą. Priimki, Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija, šitą 
mažutėlį mano darbą, einantį iš 
didžio noro tau gerovės. Klau
syki, mūsų tauta, daktaro, pra- 
lobinto dėl šito išganomo moks
lo ir Lenkuose ir kur kitur tuo 
savo darbu išgarsėjusio, jau nebe 
lenkų kalba, bet tavo paties kalba 
į tave kalbančio. Čia tikrą ir ne
suklaidintą tavo Jėzaus mokslą 
išgirsi. Čia, kaip Šventų Tėvų 
ir Daktarų rinkinyje, rasi su
glaustą katalikų mokslą, tikrą 

tikrybę išsemsi. Taigi, skaitykite 
noromis visi, bet daugiausia tie, 
kurių rūpesčiui įteiktos yra tikin
čiųjų sielos. Iš čion pasiimsit 
sveiką mokslą, visuotinės tikybos 
tikrą išdėstymą, kurį jiems 
paskui teiksite. IŠ čion išmoksit, 
kaip turit Šventą Raštą suprasti 
ir dėstyti, kaip jo sunkumus turit 
aiškinti žmonėms. Iš čion, kaip 
iš strėlyno kokio, galėsite imtis 
aštrias strėles, kuriomis eretikų 
suktybes sumušite klystmokslių 
klastas ir naujai sakomus kliedė
jimus visai nugalėsite. Čia rasite 
vaistų įvairioms sielų ligoms ir 
žaizdoms gydyti. Čia net savų 
ir savo avelių pareigų susaisty
mą pažinsite. Gali tas mano dar
bas padėti ir abejojantiems ar 
ko neišmanantiems Ganytojams, 
kuriems dažnai tenka gaišti daug 
laiko, berenkant medžiagą ir žo
džius tai medžiagai dėstyti. Vie
nam ir antram dalykui šita knyga 
tinka, ji patenkina, nes ir medžia
gos įvairumas ir žodžių gau
sumas stropų skaitytoją veikiai 
praturtins. Iš čion pasimokys ir 
katalikų ūkininkai, kurie kartais 
dėl kokių painiavų arba didelio 
bažnyčios tolumo (nors kiekviena 
katalikų šventė tuos sunkumus 
turi mažinti) negali pamokslo 
sueit klausyti. Tą savo reikalą 
patenkinti jie galės skaitydami 
savo namuose šituos pamokslus, 
rinkdami iš jų sau dvasišką pa
galbą, nuoramą ir krikščioniš
kąsias naudas. Pagaliau, kad ir 
neturėčiau aš kitos su jumis 
visų šitų knygų išvertimo naudos, 
užteks man ir to, jog šiuo, kad 
ir mažu mano darbu, taip bent 
manau ir geidžiu, paraginsiu ir 
paskatinsiu mūsų žmones mylėti 
gimtąją kalbą, jog laikytis ir ją 
ugdyti. Kadangi mums visiems 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos gyventojams tas dalykas, kaip 
jau yra sakyta, yra tikrai svar
bus, tave, mielasis skaitytojau, 
Dievui dabar tik pavedu - šitas 
taip reikalingas knygas noromis 
vartoti ir semtis iš jų sau nau
dos."

Tai tokia yra buvusi Mikolo- 
jaus Daukšos prakalba, kreipi

masis į skaitytojus, atiduodant 
spaudai Postilę. Daugelis čia pa
reikštų minčių tebėra aktualios ir 
dabar, ypač besirūpinant lietuvy
bės išlaikymu emigracijoje.

Akaba.••
(Atkelta iš 2 psL) 

neslėpė, kad pasiruošęs pradėti 
antrą Sinajaus karą, jei jo durys 
į Rytus būtų staiga užtrenktos. 
Nutarimas dabartinę aštuoniųco
lių vamzdžių liniją, nutiestą ša
lia sausojo "Suezo kanalo" ir 
įgalinančią nevalytą naftą iš Ei- 
latho pumpuoti Į Haifą, pakeisti 
šešiolikos colių vamzdžiais, ne
dviprasmiškai, dokumentuoja Iz
raelio nusistatymą.

Priešai ir kartu slapti 
draugai

Bet Jordanas ir Izraelis šioje 
vietoje nesikivirčija. Izraelis yra 
net atsisakęs pasienio sargybų 
dienos metu, tik naktį retkarčiais 
pravažiuoja patruliai. O jei Jor
dano pusėje matoma daug'kariuo- 
menės, ir sienos nustatytos sar
gybų bokštais su kulkosvaidžių 
lizdais - tai tėra daugiau tradi
cija, negu pikti kėslai. Akaba nuo 
senų laikų buvo arabų legiono 
apmokymo centras.

Akaba ir Eilathas yra kaip su
sipykę broliai, kuriuos bendras 
priešas verčia nenutraukti gimi
nystės. Karaliaus Huseino san
tykiai su "didžiuojubroliu" Kaire 
nėra tvirti. Jordanui, nepaisant 
draugiškumo garantijų iš Kairo 
pusės, yra aišku, kad Egipto pat
rankos Sinajuje eventua
laus JT įgulų atsitraukimo atveju 
gali užblokuoti įlanką ir jo lai
vams. Ta mintis ir verčia ne
aštrinti santykių su kaimynu, 
kurie Jeruzalėje pasireiškią tuo, 
jog tarp abiejų priešų miesto ko
mendantų be pertraukos veikia 
slaptas ryšys. Tai iš vienos pu
sės yra paguodžianti prošvaistė, 
bet iš antros dar labiau kom
plikuojanti padėtį prie Akabos 
įlankos.

A. BALTRŪNAS

MANO DRAUGAS RAMTATUKAS
---------------------- APSAKYMAS •----------------------

Tikrasis jo vardas Gintaras. Taip jį vadina mama, 
o senutė ir vyresni broliai — Gintarėliu. Aš vienas šį 
mažą žmogutį šaukiu Ramtatuku, nes mudu esame geri 
draugai. Anksti rytą, kai aš paprastai sėdžiu už rašo
mojo stalo ir ką nors rašau, gretimame kambaryje, žiū
rėk, ir pasigirsta smulkūs basų kojų žingsneliai. Tyliai 
girgžtelėjusios prasiveria durys, o tarpduryje — mano 
Ramtatukas su ilgais naktiniais marškinaičiais. Jis dar 
galutinai neišsiblaivęs iš po nakties miego, bet linksmas 
ir guvus, o nugulėti skruostukai — skaisčiai raudoni. 
Ramtatukas užsirepečkena man ant kelių ir apžergia vie
ną koją. Tada aš imu jį sūpuoti ir mudu dainuojame:

Ramtatukas nuogas 
Rinko šile uogas; 
šilo medžiai sušlamėjo, 
Visos uogos išbyrėjo ...

Dainuoju aš, tiesą pasakius, beveik vienas, nes Ram- 
tatukui dar-tik nepilni treji metai. Jis geras ir mandagus 
berniukas. Kartais net perdaug mandagus. Pavyzdžiui, 
kada mudu baigiame dainą apie Ramtatuką ir aš leidžiu

jam kurį laiką pabūti savo kambaryje, mano mažasis 
žmogutis užsimiršęs ima stumdyti kėdes ir tūtuoti kaip 
garvežys.

— Ramtatuk, prašau nekelti triukšmo, — pu
sėje žodžio nutraukęs rašymą, sakau jam.

Berniukas nuleidžia galvą ir tyliai šnabžda:
— Ačiū.
O apskritai jis protingas ir šnekus vaikas. Ir kalba 

kartais labai savotiškai. Kai mes sekmadienį, pasisamdė 
autotaksi, švilpėme j paplūdimį, aš paklausiau Ramtatuko:

— Patinka važiuoti?
— Liabtinka liabžiuoti, — kažkodėl atsidusęs ištarė 

jis-
Mama juokais tvirtina, kad tai — prancūziškai, nes

ii. prieš gimsiant mūsų mažajam žmogučiui, lankiusi 
prancūzų kalbos kursus. Aš. žinoma, tuo netikiu. Ir kam 
Ramtatukui prancūzų kalba, jeigu mes ir taip puikiau
siai vienas kitą suprantame?

Tai štai koks mano mažasis draugas Ramtatukas!
Prieš pietus, jeigu būna gražus oras, mudu einame 

pasivaikščioti. Be to, retkarčiais palvdime Ramtatuko 
mamą i turgu. Tiesa, patvs nieko neperkame, o tik sto
vime rinkos kampe, netoli vartų ir laukiame, kada žmo
nių minioje šmėkštels ryškiai žalia grįžtančios mamos 
skrybėlaitė, žiūrėti mums niekai netrukdo: spoksome 
mudu ir i perkančius, ir i parduodančius. Mano mažasis 
žmogutis dažnai ko nors klausia, o kartais iį tiesiog iš
tinka klausimu priepuoliai. Taip buvo ir aną sykį.

— Kur gauna morkų? — parodė Ramtatukas į mo
teriškę.- sėdėjusią už daržovių prekystalio.

— Darže užaugina.
— O pomidorų?
— Irgi.
— Ir bulvių?
— Ir bulviu.
Maniau, kad tam kartui bus klausimai išsekę. Bet 

kur tau!
— Kodėl parduoda? — nė neatsikvėpęs klausinėjo 

toliau mano berniukas.
— Kad gautų pinigu, — su noru paaiškinau.
— Tu nieko neparduodi?
— Aš neturiu daržo ... — gūžtelėjau pečiais.
— O iš kur gauni pinigų?
Tnr būt. kad įkyrėjo man Ramtatuko klausimai. Aš 

susiraukiau ir irzliai pasakiau:
— Jei daug žinosi, greit senas būsi! Negražu taip 

be saiko klausinėti. Prašau, Ramtatuk, daugiau 
taip nedaryti.

Jis nuleido galvą ir tyliai ištarė:
— Ačiū. — O palaukęs vis tik pridūrė; — O jį 

parduoda?
— Ką jį?
— Tą, kas negražu ...

(Bus daugiau)
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Pavergtųjų tautų žmonių 
rinkiminė jėga

Prezidentiniai rinkimai dar beveik už metų, bet jau 
labai rimtai svarstomos kandidatūros. Į tuos svarstymus 
jau įsijungia ir lietuviai, kurie aktyviau dalyvauja res
publikonų ar demokratų partijose. Ir ne tik įsijungia, bet 
ir savo sugestijomis pradeda nuteikti, kurį reikėtų į kan
didatus parinkti ir vėliau Baltuose Rūmuose matyti.

Šiuo metu, kada kandidatai patys prisistato arba 
juos artimieji pradeda pristatyti, labiau ryškėja, kad 
demokratų partijoje tokių kandidatų bus nemažai. Ir kol 
kas nė vieno labiau ryškaus. Tuo tarpu respublikonų par
tijoje Rockefeleriui atsisakius, dabar teminimas tik vie
nas R. Nixonas. Bet tai nereiškia, kad ir respublikonų 
partijoj daugiau kandidatų neatsiras. Laiko dar pakan
kamai yra, visokios pašalinės įtakos dar tik pradeda veik
ti ir sau palankesnio kandidato ieškoti.

Šiuose prezidentiniuose rinkimuose vėl labai jautriai 
iškilo klausimas, ar Amerikoje gali būti prezidentu iš
rinktas katalikas. Ir, žinoma, katalikai tuo nė kiek neabe
joja, bet įvairių kitų tikybų atstovai, kurie labai baidosi 
Vatikano, jei ir ne viešai, tai paslapčia tokias nuotaikas 
sudaro, kad katalikas neturėtų patekti į Baltuosius Rū
mus. Ir kai kas jau pranašauja, jei demokratai preziden
tiniu kandidatu išrinks senatorių Kennedy, kurį jau spė
jo paremti Ohio gubernatorius Di Šalie, taip pat katali
kas, tai toks kandidatas tikrai pralaimės. Dalis demo-. 
kratų, nemėgstančių katalikų, tuo atveju balsuos už res
publikonų kandidatą. Esą, Amerikoje tik tada katalikas 

, kandidatas galėtų laimėti, jei abi partijos, demokratai 
ir respublikonai, būtų kandidatais katalikus išrinkusi.

Žinoma, nuomonės įdomios, labai sunkia forma palie
čiančios tikybinius reikalus, kurie normaliai imant, netu
rėtų būti nei stabdžiais, nei varikliais. Bet kai pasižiūri 
ir į mūsų pačių praeities ir dabarties kai kuriuos reika
lus, tai tas tikybinis momentas taip pat nebuvo be nuo
dėmės. žiūrėk, išrinko kokios organizacijos pirmininku 
ne kataliką, tai būrelis "išrinktųjų” jau šnibždasi nosis 
sukišę, kad įvykęs nesusipratimas. Ir visiškai užmirš
tama, kad šiuo atveju visa tai nesvarbu ir neįdomu. Svar
bu, kad išrinktasis yra geras lietuvis, darbštus ir doras.

Tokį pat mastą turėtume mes taikyti ir būsimam 
JAV prezidentui. Svarbu, kad jis mokėtų taip šio didelio 
krašto ir tarptautinius reikalus tvarkyti, kad mūsų Tė
vynei laisvė artėtų, o ne toltų. Mums, kurie turime dar 
daug specifinių savų laisvės reikalų, taip pat neturėtų 
būti dogma, kad balsuosime tik už respublikonų ar demo
kratų kandidatus. Kandidatams paaiškėjus, ne tik lietu
vių, bet taip pat ir kitų pavergtų tautų atstovams rei
kėtų ieškoti su kandidatais ryšių, rūpimus klausimus 
aiškintis, ir po to reikiama kryptim pasukti visų paverg
tųjų tautų žmonių rinkiminę galią. Manau, kad taip el
giantis daug daugiau laimėtume, negu tik tarpusavy 
svarstydami ką į kandidatus rinktume ir rinkimams atė
jus už ką balsuosime, B. G*

KURIS KANDIDATAS BŪTŲ 
GERESNIS?

Kai kas iš lietuvių jau pa
reiškė džiaugsmą, kad respubli
konų kandidatas į prezidentus- 
Rockefeleris jau atsisakė ir liko 
tik vienas R. Nixonas. Man at
rodo, kad tokiam džiaugsmui nė
ra jokio pagrindo. Ir, prašau 
išklausyti, kodėl -

L Rockefeleris yra turtingas 
žmogus ir jį už skvernų negalė
tų tampyti visokie turčiai ir įta
kingieji.

2. Girdėti, kad Rockefelerio 
užsienio politika būtų daug pa
lankesnė pavergtiesiams. Jis 
norįs sovietus kietai remti prie 
sienos ir pradėti laisvinimo po
litiką, kuri dabartinio prezidenv 
Eisenhowerio ir vicepreziden 
Nixono jau visiškai užmirš 4,

3. R. Nixonas gerai pasirodė, 
kol jis buvo gubernatorius. Kai 
atėjo į Baltuosius Rūmus kaip 
viceprezidentas ir kai jį pradėjo 
tampyti visokios pašalinės jėgos, 
jis turėtą kovingumą prarado, 
dabar nuolankiai pritaria prezi
dento Eisenhowerio politikai.

4. Bet kuris prezidentas, atė
jęs į Baltuosius Rūmus ir ne
turįs savo paties tvirto mate
rialinio užnugario, visad pasida
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rys daugiau ar mažiau nuo kitų 
priklausomas, o tie kiti jau veda 
tokią politiką, kuri tik jiems 
patiems gera.

S. Šaltenis, 
Sixton

KO SIEKIAMA IŠKRAIPYMAIS?

Dirvos 98 Nr., 1959 m., F. 
Zauka iš Stretten kone pusmečiui 
praėjus Dirvai rašytame laiške 
prisiminė mano straipsnį "Tauta, 
asmuo, organizacijos ir Bend
ruomenė". Jis reiškia rūpestį, 
ar tuo mano straipsniu pasitar
nauta Bendruomenei.
Jeigu laiško autorius būtų at

siliepęs į mano mintis jas pa
skaitęs, o ne savo jau labai spe
cifiška atmintim pasitikėdamas, 
gal ir jis, kaip ir visa eilė pa
lankiai žodžiu ir raštu atsiliepu- , 
šiųjų, būtų suvokęs, kad straips - 
nis Bendruomenės veikėjams pa
dėjo susiorientuoti jos prigimtį 
ir paskirtį besiaiškinant. Jei Det
roito suvažiavime gana apsčiai 
buvo cituotas. St. Barzduko pra
nešime, ir niekas iš dalyvių dis - 
kusijose mano duotų sąvokų ne
suniekino ir epitetų, tautos iš
sigimėliams skirtų, neišsigando. 
O vargu, ar F. Zauka, jeigu 
suvažiavime nebuvo, gali įsivaiz-

Prieš 50 metų Brooklyne
Prieš 50 metų atvykus New 

Yorkan jau radome gausią lie
tuvių koloniją Brooklyne. Brook- 
lyno lietuvių visas kultūrinis ju
dėjimas telkėsi apie Tautišką 
Namą, 101-103 Grand Str. (pa
šonėj dabar esamo BALFo.)

Tautiškas Namas turėjo gėri
mų parduotuvę ir porą mažes
niems susirinkimams svetainiu- 
kių, šokiams bei vaidinimams 
svetainę (400asmenims)su scena 
ir kaikuriomis dekoracijomis. 
Uždanga būdavo pakeliama ar 
nuleidžiama pritaikinta virve. 
Kad uždanga geriau nusileistų, 
apačioje buvo pririštas sceną 
siekiąs rąstas. Ir laike anų laikų 
vaidinimų būdavo juoko, kaip už - 
dangai greit leidžiantis rąstas 
prispausdavo kokį neatsargų vai
dilą.

Dažnai būdavo rengiami šokių 
vakarėliai, "baliais" vadinami, 
nes čia buvo daugelis įvairių 
draugijų ir draugijėlių.
Scenos mėgėjų būreliai vai

dindavo: Amerika Pirtyje, Dėdė 
atvažiavo, Nepadėjus nėr ko kasti 
ir kitus. 1904 m. buvo suorgani
zuota Simono Daukanto Teat
rališka Draugija, kurios tikslas 
buvo suvaidinti rimtesnius vei
kalus ir dramas.

Mačiau laikraščiuose tūlų 
asmenų rašinius, kuriuose Si
mono Daukanto Draugija priski
riama prie chorų. Tai neteisybė.

duoti tą jautrumą, kuriuo rinkti
niai Bendruomenės veikėjai 
reiškė savo rūpestį dėl jos padė
ties, medžiaginių ir dvasinių 
darbo sąlygų ir galimybių. To
dėl klausimu į klausimą atsa
kant, norėtųsi žinoti, kam laiško 
autorius siekia pasitarnauti, kai 
smarkiai pavėluotai kritikuoda
mas mano straipsnį.,jį taip pa
kreipia, kad jo neskaičius ar už
miršusiam atrodytų lyg aš Bend
ruomenės narius būčiau "nelai
mingoms kiaulėms ir išsigimė
liais" išvadinęs.

Jo sakoma: "Atrodo, tame 
rašinyje autorius bendruomenės 
narius norėjo suskirstyti į at
skiras kategorijas". O mano ra
šyta: "Bendruomenei nepriklau
so, nors gali ir privalo priklau
syti, įvairių nusiteikimų lietu
viai ir dėl gana įvairių prie- 
žaščių. Čia verta paminėti bent 
pačias ryškiausias kategorijas." 
Taigi!
Beje, savo bičiulio irgi buvau 

bartas, kam aš kiaules įžeidęs, 
jų vardu tituluodamas išsigimė
lius, nuo tautos atkritusius, sa
vo pažadus ir pareigas užmiršu
sius, net lietuviškų pavardžių 
išsižadėjusius.

Viktoras Mariūnas, 
Cleveland

KOKS VAIZDAS?
Pirmajame šių metų numeryje 

įdėjote Vilniaus miesto vaizdą. 
Jūsų kaimynas S. Lazdinis gal 
galėtų kiek daugiau apie tą vaizdą 
pasakyti. Argi tai ne tie rūmai, 
kuriuose buvo Vytauto Didžiojo 
Gimnazija visą paskutinį lenkų 
viešpatavimo dešimtmetį? Ar tai 
ne tas kiemas, kuriame 1920 
metais buvo įsitvirtinę apgulti 
keli bolševikai? Ar tai ne gatvė, 
kuri lenkų laikais buvo vadinama 
Dąbrowskiego, Lietuvos laikais 
Jakšto, o dabar Komunarų? Ar 
tai ne tie rūmai, kuriuose dabar 
įsikūrusios kelios "sovnarchozo" 
valdybos? Iš tiesų, paklauskit 
Lazdinį, ar Cicėną, ar kurį kitą 
Vilniaus žinovą -- tada kitokiu 
dėmesiu akis ties tuo vaizdu 
sutos.

V. R., 
New York

REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI

Dirva pradėjo spausdinti kai 
kuriuos straipsnius labai smul
kiomis raidėmis. Seniems žmo
nėms tokie straipsniai darosi 
sunkiai įskaitomi. Senų žmonių, 
kurie skaito Dirvą, greičiausia 
yra nemažai. Tat reiktų į juos 
atsižvelgti.

Kazimieras Šilinis, 
Cleveland

•

Be visų įdomių ir mums, lie
tuviams, svarbių žinių, man pa
tinka iš praeities tęsiami poli
tiniai ir šnipinėjamų įvykių už
rašai.

J. Venckus, 
Providence

PRANAS NARVYDAS

Jos uždavinys buvo pastatymas 
didesnių veikalų, prie kurių vė
liau ir aš turėjau progos daly
vauti. Jei neklystu, 1907 metais 
į Ameriką atvyko komp. Mikas 
Petrauskas. Gerai nepamenu, ar 
jis pirmiau nuvyko į Chicagą ir 
iš ten grįžo New Yorkan, nes 
neseniai buvau atvykęs ir gyve
nau N. Y. Tik pabaigoje 1908 
m. persikėliau į Brooklyną.
Atsiradus komp. M. Petrau

skui Brooklyne, ir bendrai Ame
rikoje lietuvių kultūrinė veikla 
žymiai pasikeitė. Čia buvo su
organizuotas choras mat komp. 
M. Petrauskas rengėsi pastatyti 
operetę "Kaminkrėtis ir Malū
nininkas".

Brooklyno Scenos Mylėtojų Choras 1911 metais. Vidury sėdi (susikryžiavęs rankas) kompozitorius 
-M. Petrauskas. Jo kairėje pianistas Čiurlionis. UŽ nugaros stovi vargonininkas A. Kvedaras.

Tikros datos, kada šis vaidi
nimas įvyko nepamenu, nes visas 
pas save turėtas programas ir 
skelbimus, savo laiku pasiunčiau 
į Nepriklausomos Lietuvos bū- 
vusį Kultūros muziejų.

Operetė "Kaminkrėtis ir Ma
lūnininkas" buvo suvaidintas Tau
tiško Namo svetainėje ir gerai 
pavyko. Žmonių buvo daug, tūli 
žiūrovai pirmą kartą savo gy
venime, pamatė, kaip vaidilos 
dainuodami savo roles atlieka. 
O tada vaidino: K.B. Kriaučiū
nas - Kaminkrėtis, L. Eremi- 
nas- Malūnininkas, Pranulis - J. 
Kydolis, Sabukas - P. Bukšnai- 
tis, Kurčioji Barbora - Stanke
vičienė. Teklytės rolėje vaidi
nusios merginos pavardės ne
pamenu.

Ilgai Brooklyno lietuviai tą vai
dinimą minėjo. Vieniems patiko, 
o kiti nesuprato, bet nauja sėkla 
buvo pasėta. Dar buvo suvaidinta 
"Adomas ir Jieva" ir pora men
kesnės vertės veikalų.

Tautiško Namo scena ir sve
tainė pasidarė per maža dides
niems pastatymams. Siuvėjų 
dirbtuvės savininkas Mikas Bu
činskas ir imigracijos vyriau
sias inspektorius Vincas Jan
kauskas, susipažino su airių pa
rapijos klebonu ir iŠ jo gavo 
leidimą naudotis Berry St. ir 
So. 3 gatvių kampe esančia Mc- 
Kaddin Hali. Joje galėjo tilpti 
virš 1000 asmenų.

Nuo tada ir prasidėjo visi žy
mesni vaidinimai. Komp. M. 
Petrauskas pradėjo rengti savo 
neseniai baigtą operetę "Birutę". 
Reikėjo didinti chorą, ieškoti dai
nininkų. Blogiausia būdavo su 
mergaitėmis nes mamutės, ne
norėdavo leisti, jei buvo ne 
bažnytinis choras. Sakydavo, kad 
esą bedieviai. Iš kur anų laikų 
žmonėse tokia nuomonė buvo at
siradusi, sunku pasakyti, bet tai 
trukdydavo į chorą pritraukti dai
nininkių.

Dedant pastangas susidarė ne
mažas choras. Repeticijos buvo 
daromos Tautiško Namo svetai- 
niukėse. Komp. M. Petrauskui 
atėjo talkon Angelų Parapijos 
varg. Antanas Kvedaras, smar
kus ir energingas vyras, pia
nistas Čiurlionis (brolis garsiojo 
dailininko), Pijus BukŠnaitis - 
gabus gaidų perrašytojas. Me
tais ar vėliau iš Chicagos at

vyko vargoninkas Ks. Strumskis.
Tokiai talkai esant darbas 

sparčiai varėsi pirmyn. Birutės 
vaidinimas sutraukė į McKaddin 
svetainę dar iki tol Brooklyne 
nematytą apie 1500 asmenų skai
čių. Daug žmonių turėjo grįžti 
namo, nes gaisrininkai daugiau 
žmonių į svetainę nebeįleido.

Operetei "Birutė" gerai pavy
kus buvo rengiamasi tolimes
niems žygiams. Dar kartą buvo 
pakartotas "Kaminkrėtis ir Ma

lūnininkas",paskiau "Šienapiūtė", 
vėliau, Eglė Žalčių Karalienė" 
ir kt. choras susitvarkė ir pa
sivadino Scenos Mylėtojų Choru.

Dabartiniu laiku Brooklyne 
veikiąs Operetės Choras buvo 
sumanęs minėti savo veiklos 
auksinį jubiliejų, bet tūli, seniau 

buvusieji choristai tam pasiprie
šino. Sako, kad Operetės Choras 
susiorganizavo 1919 m. Žinoma, 
jeigu skaityti nuo Scenos Mylė
tojų Choro, tai jau būtų 50 m. 
nes dar nėra buvę nė vieno choro, 
kuris būtų be darbo pertraukos 
išgyvenęs tiek metų. Buvo laikai, 
kad ir Scenos Mylėtojų Choras 
dėl įvairių priežaščių po metus 
ir daugiau nebeveikdavo. Tas pats 
yra atsitikę ir su dabar vei
kiančiu Operetės Choru. Tat 
kieno čia teisybė, kiekvienas gali 
spręsti iš čia patiektų davinių.

Kompozitoriaus Miko Pe
trausko nuopelnai Amerikos lie
tuviams yra neįkainuojami. Jis, 
kiek pabuvęs Amerikoje, išvyko 
į Paryžių ir ten įstojo į Kon
servatoriją pagilinti savo studijų. 
Iš ten grįžęs apsigyveno New 
Yorke, ties 80 gatve, prie Centrai 
Parko Ir ten turėjo savo studiją. 
Greitu laiku prie jo susispietė 
būrys tuometinių inteligentų lie

Kai kurių tautiečių neramūs pokalėdiniai sapnai.

tuvių, apie kuriuos nieks iki tol 
nebuvo girdėjęs. Tūli inžinieriai, 
turėjo miesto darbus, kiti che
mikai ir kitų prefesijų žmonės. 
Brooklyne būdavo kartą ar 
dažniau,sulig reikalo, choro re- 
perticijos ir kompozitorius iš 
New Yorko čia atvykdavo.

Buvo berods apie Kalėdas, 
komp. M. Petrauskas, važiuoja 
8 Avė. gatvėkariu. Visos sėdy
nės užimtos ir keletas stovinčių. 
Jis vilkėjo europietišką paltą su 
žvėrelio kalnieriumi. Kiekvienas 
jį lengvai galėjo palaikyti euro
piečiu. Palto apatiniame kišeniu- 
je turėjo įsidėjęs didelę europie
tišką piniginę, kurioje buvo jo 
pinigai, Paryžiaus konservatori
jos diplomas ir kiti dukumentai. 
Jis atsistojo viduryje ir įsikibęs 
į kabantį dirželį laikėsi. Bema
tant apie jį atsirado ir daugiau 
stovinčių. Vienas stovinčiųjų 
skaitė laikraštį ir tiesiog siūlė 
ir kompozitoriui skaityti. Žino

ma, susidomėjo žiniomis. Kiek 
pavažiavus, gatvėkaris aptuštėjo, 
pranyko ir jo kaimynai. O su 
jais dingo jo, piniginė,Labiausiai 
gailėjosi savo diplomo.
Gyvendamas Amerikoje komp.

M. Petrauskas turėjo savo stu
dijas: New Yorke, Brooklyne, 
o Bostone jis buvo įsteigęs Mu
zikos Konservatoriją iš kurios 
išleido ne vieną pianistą ir dai
nininką.

Komp. M. Petrauskui iš Ame
rikos išvykus , statant įvairius 
operetinius veikalus vargo jau 
nebuvo, nes čia gyvendamas 
paruošė gerą dirvą.

Apie kompozitoriaus veikimą 
Chicagoje mažiau žinau, bet ma
nau, kad jis ir ten yra palikęs 
žymius kultūrinius pėdsakus.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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TORONTO LIETUVIU NAMAI

Toronto Lietuvių Namų valdyba. Iš kairės: A. Statulevičius - ūkio vadovas, A. Kiršonis - I vicepirm. 
ir atskaitomybės vedėjas, St. Banelis - pirmininkas, E. Jurkevičienė - Šerų kartotekos vedėja, J. 
Novog-Novogrodskis - H vicepirm. šėrų vajaus reikalams ir B. Sakalas-Sakalauskas - sekretorius. 
Nuotraukoje trūksta inf. ir kultūros reikalams valdybos nario J. Račiaus.

CLEVELANDO 
____ ŽINIOS _
• Čiurlionio Ansamblio 

vyrų oktetas aktualiais kup
letais linksmins susirinku
sius į Tautinės Sąjungos 
skyriaus dešimtmečio minė
jimą, kuris įvyks sausio 16 
d., 7 vai. vak., Čiurlionio An
samblio namuose. Pakvieti
mai gaunami pas valdybos 
narius ir Dirvoje.

• Vasario 16-tosios minė
jimas Clevelande įvyks va
sario mėn. 21 d. St. Joseph 
gimnazijos salėje, ten kur 
ir pereitais metais buvo. 
Meninę programą atliks To
ronto "Varpo” choras, diri
guojamas muz. St. Gailevi- 
čiaus. Visos organizacijos 
yra prašomos minėtą dieną 
nedaryti parengimų ir pa
raginti savo narius kuo 
s k a i tlingiausiai dalyvauti 
minėjime. Minėjimą rengia 
ALT skyrius.

Išnuomojamas 5 k. butas
Prie pat šv. Jurgio para-

TAUTINĖS SĄJUNGOS CLEVELANDO

SKYRIAUS

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
rengiamas

1960 m. sausio 16 d., 7 vai. vak.,
Čiurlionio Ansamblio namuose,

10908 Magnolia Drive.

Pobūvis su menine dalimi.

Pakvietimų ribotas skaičius, iš anksto gau

nami Dirvoje, tel. HE 1-6344, pas valdybos 

narius.

Prasidėjus emigracijai į Ka
nadą ir atlikus sutartis miškuo
se, ūkiuose prie elektros jėgai
nių statybų ir kitur, mūsų tau
tiečiai spietėsi į miestus; jų 
tarpe bene didžioji dalis apsi
stojo Toronte.

Didėjant lietuvių skaičiui, pa
gyvėjo ir lietuvių visuomeninis 
veikimas. Prie Šv. Jono bažny
čios esama parapijos salė, kuri 
dar nebuvo praplėsta ir atremon
tuota, tik dalinai tegalėjo paten
kinti kaskart besiplečiančio or
ganizacinio veikimo. Minėji
mams, posėdžiams,pobūviams ir 
kitiems suėjimams teko ieškoti 
prieglaudos pas kitataučius ir 
tam reikalui išmesti stambias 
pinigų sumas, o be to, ir pa
talpos nevisada būdavo gau
namos.

Brendo reikalas įsigyti nuosa
vą, kad ir nedidelę pastogę. Kad 
prie to darbo pritrauktų plačią 
visuomenę, tą idėją reikėjo pra
vesti per tuo metu veikusį bendrą 
lietuviškų organizacijų atstovų 
komitetą ir gauti jo pritarimą. 
1950 m. birželio 20 d. organi
zacijų atstovų susirinkime buvo 
nutarta steigti Toronto Lietuvių 
Namų Fondą, o jo vykdymui su
daryta Laikinoji Fondo Valdyba 
iš A. Kiršonio, J. Karkos ir J. 
Birsėno, kurį vėliau pakeitė Kl. 
Dalinda. Pradėtas Fondo vajus 
visuomenėje rado gyvą atgarsį, 
pasirašant Šerams pirkti pasiža
dėjimus ir įnešant grynais. Kad 
paspartintų vajų, Laikinoji V-ba 
buvo papildyta dar 4 nariais: J. 
Strazdu, inž. A. Šalkausku, L. 
Abramoniu ir J. Jurkšaičiu.

Gavus čarterį ir turint kasoje 
grynais 1000 dol. ir apie 9,000 
doL pasižadėjimais, 1952 m. bu
vo užpirktas 45,000 dol. vertės 
namas ir rugpiūčio mėn., įmo
kant 10,000 doL buvo sudaryti 
dokumentai ir namai perimti val
dymui.
Be Fondo Valdybos, kuri ir to

liau tęsė šėrų vajų, pirmame 
visuotin. šerininkų susirinkime 
buvo išrinkta Namų administra
cija iš pirm. J. Jakubyno ir na
rių O. Indrelienės, St. Banelio, 
J. Jagėlos ir J. Margio. Neuž
ilgo Jakubynui pasitraukus ir įė
jus E. Jurkevičienei, pirminin
kavimą perėmė St. Banelis, ku
riam su kitais nariais teko at
likti pirmieji sunkūs žingsniai, 
gerokai apleistus namus aptvar
kyti, rūpintis jų apstatymu bei 
eksploatavimu.

nemokamai duodamų patalpų, 
skaitant minimaliomis kainomis, 
per metus duodama arti 4,000 
doL sumai.

L. Namuose gimė, brendo ir 
su gražia ateitimi veikia Liet. 
Kredito Kooperatyvas-bankelis 
"Parama", pasiekęs arti mili
jono indėlių ir laikomas kaip To
ronto lietuvių ekonominė tvirto
vė. Čia įsikūręs ir eilę metų 
turi prieglaudą muz. St. Gaile- 
vičiaus vedamas "Varpo" cho
ras, to paties Gailevičiaus veda
ma muzikos studija, įrengta L. 
Namų biblioteka ir A. Kuolo ve
damas spaudos kioskas ir 
skaitykla. Čia turi savo buveinę 
B-nės Apylinkės Valdyba su savo 
padaliniais, čia skautų nuolatinė 
sueigų vieta. Po L. Namų pastoge 
susikūrė, išvystė savo veiklą ir 
gražiai reiškiasi tautinių šokių 
grupė, atsikūrė šauliai, savano
riai, čia renkasi sportininkai, 
verslininkai, studentai ir visa 
eilė kitų organizacijų. Jų veiki
mui L, Namų durys visada yra 
atdaros.

Dabartiniu metu yra 527 šė- 
rininkai su bendru šėrų kapi
talu apie 22,000 dol. sumai. Vie
nas šėras 25 dol. Iš gaunamo 
Namų pelno kasmet priskaitoma 
4% dividento. Iš Namų eksploa
tacijos mokamos Namų skolos, 
remontai, įgyjamas inventorius 
ir išlaikoma 2 nuolatiniai tar
nautojai. Iki šiol į Namų geri
nimus ir remontus įdėta virš 
7,000 dol., neskaitant pristatyto 
priestato, kuris apsiėjo apie 
10,000 doL Inventoriaus vertė 
yra virš 5,000 dol. Nepadengtos 
Namų skolos dar yra 20,000 doL 
Šiuo metu Namų vertė yra apie 
75,000 dol.

Jau iš pirmų metų pasirodė, 
kad įgyti Namai yra perankštūs 
ir negali pilnumoje patenkinti 
besiplečiančių, lietuviškos veik
los reikalų. Tačiau, kol skolos 
našta slėgė, eiti prie didesnių 
namų įsigyjimo, konkrečių žygių 
daryti nesirįŽta. Žymiai suma
žėjus skoloms, dabar renkami 
duomenys ir būsimam šerininkų 
susirinkimui bus patiektas kon
kretus pasiūlymas didesniems 
namams įsigyti.

Dabartinę valdybą sudaro: St. 
Banelis - pirm., A. Kiršonis - 
vicepirm. J. Navog - antras vice
pirm., B. Sakalas sekr., E. Jur
kevičienė šėrų kartotekos rei

kalams, A. Statulevičius ūkio va
dovas ir J. Račys inform. ir 
kultūros reikalams. . t

(te)

pijos bažnyčios — Bayliss 
Avė. Naujas gaso furnace. 
Naujai išdekoruota. šaukti 
HE l-8516a

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

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. KEBSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA: PENINSVLA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insuranee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

Reikia pabrėžti, kad Fondo 
Valdyba ir pirmoji Namų admi
nistracija pasiimtą darbą varė 
su retu atsidavimu ir pasišven
timu. Ypatingai daug iniciatyvos 
parodė ir daug darbo įdėjo A. 
Kiršonis, namų įdėją pravesda
mas organizacijų posėdžiuose ir 
J. Strazdas, kaip papildytos 
Fondo Valdybos pirm., pats 
daugiausiai šėrų pirkęs ir jų 
išplatinęs.

Nuo pat pradžių L. Namai virto 
lietuviškos veiklos židiniu, kur 
daugelis visuomeninių, kultūrinių 
ir ekonominių organizacijų, be 
pažiūrų skirtumų, randa prie
glaudą savo posėdžiams, susi
rinkimams, repeticijoms ir su
buvimams. Daugelis visuomeni
nių bei kultūrinių organizacijų 
L» Namų patalpomis naudojasi 
nemokamai, o dalis apmoka tik 
faktinas šviesos išlaidas. Tokių

Clevelando Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės meninę programą išpildžiusios 
mokinės. Sėdi ( iš kairės): Birutė Simaniukštytė, Teresė Idzelevičifltė, Guoda Stuogytė, Stefa Alešė- 
naitė, Virginija Eimutytė, Gidonė Bačiulytė. Stovi: Dalia Čiurlionytė, Vilija Mockutė, Marytė Petke- 
vtčlfltė, Regina Končllhė. Romunė Južkėnalti. v. pu^ns^ nuotrauka

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELIFUNKIN

Authorltad factory Servlca

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
eutd Scurtcc

11615 DETROIT AVENUE
! Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių
modelių

LAkewood 1-4669I
L______________________________

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS OPEN EVERV SATURDAY

EARN

4%
ACCOUNTS

INSURED TO
*10 000

UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

KOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

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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Bostono lietuvių choro koncertas

KAS IR KUR

• Į Vilties Draugiją įsijun
gė trys nauji nariai: Dr. S. 
Paulauskis, iš Greenvievv,
III., su $50.00 įnašu, inž, Bro
nius Snarskis, iš Clevelando 
su $25.00 ir Jurgis Baublys, 
iš Detroito su $25.00 įnašu.
• Jono Budrio, Lietuvos 
Generalinio konsulo, 70 me
tų sukakties minėjimas ren
giamas sausio 16, šeštadie
nį, 7 vai. vak. Carnegie En- 
dowment International Cen- 
ter. Programoje — J. Šle
pečio žodis, V. Sidzikausko 
kalba, sveikinimai, meninė 
dalis ir vaišės.
• Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventėse, o taip pat Dirvą 
pradedant leisti tris kartus 
per savaitę, redakcija gavo 
nemažai sveikinimų ir ge
riausių linkėjimų. Negalė
dami visiems asmeniškai 
padėkoti, tai darome šioje 
vietoje tikėdami, kad jung
tinėmis pastangomis pajėg
sime leisti tokį laikraštį, 
kokio dauguma lietuvių jau 
senai ilgėjosi.
® Korp. Neo Lithuania Fi
listerių Sąjungos laikinąją 
valdybą sudaro: Ant. Dir
žys — pirm., Ant. Sodaitis 
— sekret. ir Bronius Ne
mickas — ižd. Į Filisterių 
Sąjungą jungiami buvę Fi- 
liae Lithuaniae, Jaunoji Lie
tuva, Hercus Monte, Geleži
nis Vilkas ir Viltis filiste
riai. Tikima, kad į Sąjungą 
įsijungs virš 400 narių, gy
venančių šiapus geležinės 
uždangos.

• Dr. J. Bartkus, Vilties 
Draugijos p i r m i n inkas, 
naujų metų proga Dirvą už
sakė dviem studentams.
• Inž. A. Gustaitis, atliekąs 
karinę prievolę Alabamos 
raketų mokykloje, per šven
tes lankėsi pas tėvus Bos
tone.
• Dirvos nuolatinis rėmėjas 
J. Lietuvninkas, iš Baltimo- 
rės, siųsdamas metinį pre
numeratos mokestį, pridėjo 
ir $5.00 auką.
• Stasys ir Irena Giedrikai, 
iš So. Orange, N. J., Vasa
rio 16 Gimnazijai paremti 
per Dirvą atsiuntė $10.00.

• 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.

Kolegei

ADOLFINAI MALĖNIENEI,

jos tėveliui mirus reiškiame širdingiausią užuo-

Lituanistinės Vysk. M. Valančiaus 
vidurinės ir pradžios mokyklos 

mokytojai

Mieliems VYTAUTUI, JUOZUI/ kitiems jų

broliams ir seserims bei artimiesiems, jų mylimai

motinai

A. VASIUKEVIčIENEI mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia

Jonas švarplaitis ir šeima

I. ir M.Bačiūnų 
sutikimas 

Argentinoje
Dar gerokai prieš gruodžio 

22 dieną Argentinos lietuvių 
spaudoje buvo džiaugsmingai 
pranešama, kad į Buenos Aires 
atvyksta laisvojo pasaulio lietu
viams gerai pažįstamas Juozas 
Bačiunas su žmona. Ir nekantriai 
buvo laukiama. O gruodžio 22, 
kas galėjo, skubėjo į uostą. Dar 
gerokai prieš laivo atplaukimą 
susirinko gražus būrelis. Ir šių 
eilučių autorius tą dieną anksti 
pakilęs, apsiginklavęs fotografa
vimo priemonėmis, nuskubėjo į 
uostą. Neužilgo atskubėjo "A.L. 
Balso" redaktorius K. Norkus, 
"Laiko" atstovas, ALB Pirmi
ninkas Ig. Padvalskis, ALOST 
pirmininkas J. Čikštas, o jo duk
relė pasirodė su puikių gėlių 
glėbiu. Taip pat puikių gėlių at
nešė "A. L. Balso" leidėjas Pr. 
Ožinskas su žmona.

Vyto gėlės saulės kaitroje, o 
mūsų visų akys krypo į tą pusę, 
iŠ kur turėjo atplaukti. Gerokai 
laivas pasivėlino, bet mūsų ne
apvylė. Turinteji žurnalistų do
kumentus nuskubėjome prie laivo 
laiptelių ir...staiga, dar laivui 
nepriartėjus, prie krantinės, pa
matėme į mūsų pusę nuo denio 
bežiūrinčius Bačiūnus. Tuoj at- 
pažinome ir pradėjome sveikinti!

Štai mus leidžia lipti į laivą. 
Skubu paruošęs foto aparatą. Su 
lietuvių spaudos atstovais ponų 
Bačiūnų ieško "La Razon" ir 
"La Nacion” žurnalistai ir fo
tografai, nes mes dar prieš laivo 
atplaukimą juos informavome, 
kad atvyksta iš JAV lietuvis ke
liaujantis per P. Amerikos 
kraštus ir didelis lietuvių tau
tos mylėtojasvisuomenininkas.

Štai, siauru laivo koridoriumi girdaitė, komp. J. Gaidelio 
ateina tie, kurių mes laukiame. 
Pasitikau juos pirmiausiai foto 
aparato blikstelėjimu, o paskiau 
karštai paspausdamas jų rankas 
prisistačiau, kad esu JAV lie
tuviškos spaudos bendradarbis, 
paminėdamas "Dirvą", "Mar
gutį" ir "Liet. Dienas". Tvirtai 
spausdamas man ranką J. BaČiū- 
nas atpažino ir spaudos ’ ir foto 
nuotraukų.

Nebuvo laiko daugiau kalbėti, 
nes Bačiūnus sveikino lietuviškos 
ir argentiniškos spaudos atsto
vai, statė jam įvairius klausi
mus. Lipant iš laivo pasitiko kieno 
Argentinos lietuvių kolonijos fil- 
muotojas Jurgis Gilvydis.

Kol muitinėje buvo atlikti for
malumai tarp mūsų mezgėsi pa
sikalbėjimas. Ipmigo man į šir
dį šie J. BaČiūno žodžiai; "Ne
paprastai myliu Lietuvą ir visus 
lietuvius, išskyrus komunistus, 
kurie garbina mūsų Tėvynės oku
pantą ir žudiką. Lietuvybė man 
yra viskas. Darau ką pajėgiu, 
kad ji būtų išlaikyta. Spauda yra
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Bostono Lietuvių Choras, kuriam vadovauja muzikas J. Gaidelis, sausio 17 d. 6 vai. p.p. Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje, 386 W. Broadway, So. Bostone, rengia banketą. Prieš tai, tą pačią dieną 
High School Auditorijoje, So. Bostone, įvyks šio choro pirmasis koncertas. Koncerte taip pat dalyvaus 
Amerikos jaunųjų lietuvių dainininkių konkurso, rengto Dirvos, laimėtoja Daiva Mongirdaitė, Mergaičių 
Trio.

•Gal prieš metus laiko 
Bostone susiorganizavo miš
rus lietuvių choras, kurio 
vadovas yra komp. Jui. Gai
delis, o valdybos pirminin
kas Long. Izbickas. Prie ke
letą metų sėkmingai dirbu
sio vyrų choro prisijungė 
gražus būrys dainuojančių 
merginų ir moterų, tokiu 
būdu atsirado tas imponuo
jantis dainos sambūris.

Pirmasis minimo choro 
koncertas Bostone bus sau
sio 17 d., 3 vai. po pietų. Jis 
yra rengiamas Aukšt. Mo
kyklos didžiojoj auditorijoj 
Thomas parke. Bostono ir 
jo apylinkių lietuviai iš ank
sto yra kviečiami tame kon
certe gausiai apsilankyti.

Koncerto programoje da
lyvauja solistė Daiva Mon- 

vado va ujamas mergaičių 
trio — I. Mickūnienė V. Ma- 
lisauskaitė ir E. D'uosienė.

/

puiki lietuvybės išlaikymo prie
monė, todėl aš ją remiu..."

Prie muitinės vartų, pro ku
riuos, Bačiūnai turėjo išeiti, ne
kantriai jų laukė gražus būrys 
lietuvių su gėlėmis ir džiaugsmu 
širdyje. Džiaugsmingi pasibučia
vimai, gėlių įteikimas ir...kai 

skruostus vilgo susi
jaudinimo ašaros... Štai karštai 
J. Bačiūnų bučiuoja generolas 
T. Daukantas ir dėkoja už do
vaną, kurią gavo savo 75 metų 
sukakties proga.

Jaudinantis buvo gen. T, Dau
kanto ir J. Baciūno susitikimas, 
nes jie prieš tai vienas kito ne
pažino. Bet J. Bačiunas tą, jam 
nepažįstamą, gyvenimo trage
dijos nuvargintą mūsų tautos 
karį, prisiminė pačiame jo ligos 
stiprume ir materialiniai jį su
šelpė. Todėl gen. T. Daukantas, 
nors ir nesijausdamas tvirtas, 
važiavo į uostą pasitikti J. Ba- 
čiūno su juo susipažinti ir padė
koti už didelę paramą.

Leonas KanČauskas

Juozą ir Mariją Bačiūnus, besilankiusius Buenos Aires, pirmieji 
pasitiko Argentinos Lietuvių Balso redaktorius K. Norkus (kairėje) 
ir mūsų bendradarbis L. KanČauskas (dešinėje).

"Reporter" nuotrauka

Pagrindinę koncerto dalį at
liks mišrus choras, vad. to 
paties komp. Jul. Gaidelio. 
Choras pirmajam koncertui 
rengėsi su atsidėjimu be
veik metus laiko, tad iš tik
ro bus įdomu jo dainų pa
klausyti.

Po koncerto tą pačią die
ną 6 vai. vak. Lietuvių Pi
liečių D-jos salėje, 368 W. 
Broadway, South Bostone, 
įvyksta lyg jr choro krikš

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Dailininkų S-ga išleis 
metraštį

Šiemet A. L. Dailininkų 
Sąjunga numačius išleisti, 
sąjungos veiklą nušviečiant 
metraštį, kur be aktualijos, 
bus ir visa eilė straipsnių 
ir gausu iliustracijų.

Leidinys bus apie 100 
puslapių. Redakcinę komisi
ją sudaro: M. Šileikis, VI. 
Vijeikis, Juozas Mieliulis ir 
Jonas Pilipauskas.

Gruodžio 11 d. įvykęs me
tinis susirinkimas nutarė 
kas mėnesį turėti susirinki
mus su programa, kur bus 
rodomas filmas, liečiąs me
no reikalus ir dailininkų gy
venimą. Po to seks diskusi
jos ir einamieji reikalai. 
Pirmas toks filmas bus ro
domas sausio mėnesį. Be to 
susirinkime buvo iškelta 
visa eilė aktualių klausimų, 
susijusių su dailininkų veik
la, profesija. Iškeltas profe
sinis ir technikinis pasiruo
šimas. ypač, dailininko var
do vertė, pačios sąjungos 
etika, tolerancija, kur šiuo 
metu dailininko vardas nu
stojęs autoriteto.

Šiuos klausimus iškėlė 
pats S-gos pirmininkas. 
Naująją valdybą sudaro: 

tynų banketas. Vaišių per
traukos metu bus vėl kon
certas ir Bostono liet, vyrų 
choras, vad. komp. Jul. Gai
delio. Taigi sausio 17 d. po
pietė yra lietuviškosios dai
nos popietė Bostone. Choro 
dirigentas komp. J. Gaidelis 
ir choro valdyba nuošir
džiai tiki, kad Bostono lie
tuviai tą dieną praleis su 
lietuviškosios dainos mylė
tojais.

Vladas Vaitiekūnas — pir
mininkas, Jonas Pilipaitis 
— sekretorius ir Vladas Vi- 
jeikis — kasininkas.

Jaunųjų talentų varžybos

Jau kelinti metai įėję tra- 
dicijon rengti jaunųjų mu
zikos, dainos ir ritmo talen
tų varžybas, kurios vyksta 
prie Immigrants Protective 
League, rengia Lietuvių Pa
galbinis Komitetas, šiemet 
toks koncertas — varžybos 
įvyks sausio 17 d. Jaunimo 
Centre. Numatoma, kad da
lyvaus gausus skaičius jau
nųjų meninių jėgų.

Vasario mėnesį vaikų 
kaukių balius

Jaunimo Centre, vasario 
pabaigoj, i vyksta tradicinis 
vaikų kaukių balius. Jau iš 
anksto tėvai susirūpinę vai
kams parūpinti kuo įdomes
nes kaukes, nes yra paskir
ta 10 premijų.

šiemet Lietuvių Prekybos 
Rūmų golfo diena 

rugpiūčio 24 d.
Chicagos Lietuvių Preky

bos Rūmai, kuriems šiemet 
vadovauja Balzekas, kasmet 
ruošia golfo dienas, šiemet 
tokia diena numatyta rug
piūčio 24 d. Silver Lakęs 
Country Club, Chicagos 
priemiesty. Be to Rūmai ge
gužės 15 d. miesto centre, 
Ambasador viešbuty, ruo
šia šokius. Eilinis Rūmų 
susirinkimas įvyks sausio 
13 d., kur be įvairių prane
šimų, bus ir kavutė. Rū
mams priklauso nemažas 
skaičius ir naujųjų ateivių.

Gegužės 5 d. atidaroma 
apžvalginė dailės paroda

Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-gos Chicagos sky
rius gegužės 5 d. numato 
atidaryti Jaunimo namuose 
S-gos narių apžvalginę pa
rodą, kur dalyvaus per 20 
dailininkų. Be chicagiškių, 
dalyvaus ir iš kitų skyrių.

J. V.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsiant 

Dirvą aukomis parėmė:

Davulis P., Nashua ....$1,00
Juodvalkis J.,

Rochester .............  1.00
Butkūnas A.,

St. Charles ........... 1.00
Lukauskas P.,

Waukegan............. 2.00
Trinka St., Chicago .... 1.00 
Raskauskas J.,

Baltimore ............. 2.00
Žilinskas P., Inglewood 1.00 
Arnastauskaitė V.,

Bayonne ............... 2.00
Marčėnas J., Detroit .. 2.00 
Lietuvninkas J.,

Baltimore ............. 5.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

DIRVOJ buvo brilijantinis hu
moro skyrius. Sako, bus dažniau. 
Patarsiu visiems DIRVĄ skaityti, 
kuri dabar eina tris kartus per 
savaitę ir naujiesiems skaityto
jams tekainuoja 8 doleriai.

E. CHICAGO
Lituanistinės Mokyklos 

parengimas
L i t uanistinės Mokyklos 

parengimas įvyko gruodžio 
27 d., 4 vai. p. p. Šv. Pran
ciškaus parapijos salėje, 
Harbor, Indiana.

Meninę programą išpildė: 
Stelmokaitė ir A. Stelmo
kas akordionu (Kalėdų 
giesmes), p. Vilbasio studi
jų mokinės: Jonykaitė ir 
Aurelija Ginčiauskaitė pa
šoko kom. V. Jakubėno kū
rinį (Jonukas ir Onytė). 
Mokyklos mokiniai padekla
mavo eilėraščių, pašoko tau
tinių šokių.

Gausiai pripildytoje salė
je, prie skanių užkandžių ir 
geros orkestro muzikos, se
nimas smagiai laiką pralei
do, o jaunimas turėjo pro
gos linksmai pasišokti.

Mokyklos reikalams gau
ta pelno per 200 dol.

Jūrų skaučių sueiga
East Chicagos apylinkės 

jūrų skaučių Valties sueiga 
ivyko gruodžio 28 d., 7 vai. 
vakare, 8349 Delaware St., 
Highland, Indiana.

Po sueigos buvo vaišės, 
kurių metu pasikeista dova
nėlėmis, padainuota skau
tiškų dainų. pąkenė

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
užsiprenumeruoti

Spaudos darbuotojams 
kursai

Lietuvių žurnalistų Są
jungos Chicagos skyriaus 
valdyba rengia spaudos dar
buotojams kursus, kurie 
prasidės sausio mėnesio vi
duryje. Tiksli data ir vieta 
bus paskelbta atskirai.

Kursuose bus skaitomos 
paskaitos: žurnalistas ir 
lietuvybė, Idealistinis žur
nalisto, žurnalistas ir rašy
tojas, Teisinė žurnalisto pa
dėtis, Spaudos etika, Re
portažas ir korespondenci
ja, žurnalistinė kalba, Po
litinių įvykių vertinimas, 
Recenzija ir kritika, Pole
mika, Techniškas rašinio 
parengimas spaudai, Lietu
viai svetimoje spaudoje, 
Lietuvos praeities vertini
mas ir t.t.


	1960-01-11-Darvia 0001
	1960-01-11-Darvia 0002
	1960-01-11-Darvia 0003
	1960-01-11-Darvia 0004
	1960-01-11-Darvia 0005
	1960-01-11-Darvia 0006

