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LIETUVOJE KIEKVIENAI ŠEIMAI ŽADA RADIJO
APARATA TIK 1976 METAIS...

Radijo transliacijos tink
lų direktorius Lietuvoje 
(rusas) pareiškė korespon
dentams, kad dabar Lietu
voje „radijo taškų yra pus
trečio karto daugiau kaip 
1939 metais”, būtent, 160,- 
000.

Tai dar labai ir labai toli 
nuo to, kad kiekvienoj šei
moj būtų radijo imtuvas. 
Pustrečio karto radijo klau
sytojų skaičiaus paaugimas 
per 20 metų yra tikrai lėto 
augimo rodiklis. Be to, mi
nimas skaičius yra radijo 
„taškų”, į kurių skaičių įei
na ir centralizuoti garsia
kalbiai bei toki imtuvai, ku
riais tegalima girdėti vienų 
stotį. Tik dabar yra rengia
masi įtaisyti tuos ”radijo 
taškus” taip, kad jais būtų 
galima girdėti abi Vilniaus 
programas ir Maskvos pro
gramą. Kiekvienoje šeimoje 
radiją Lietuvai žada tik ... 
1976 metais!

Televizijos imtuvų šiuo 
metu Lietuvoje esą 10,400, 
iš jų 6,000 įsigyti pernai. 
Po 16 metų žada turėti jau 
ir televiziją beveik kiekvie
noje šeimoje. Bet televizi
jos galimybės tobulėsian- 
čios daug greičiau: jau šio 
septynmečio metu (t. y., iki 
1965 metų) būsią galima 
matyti programas ne tik iš 
Vilniaus ir ne tik iš Rusi
jos miestų, bet ir iš Varšu
vos, Prahos, Berlyno, Vie
nos ir net Paryžiaus 
ir kitų Vakarų Europos 
miestų!

INSPEKTORIUS LANKĖ 
AUKŠTĄSIAS 
MOKYKLAS

Sausio vidury Lietuvoje 
lankėsi sovietinės aukštojo 
ir specialaus mokslo minis
terijos ministro pavaduoto
jas Michailas Prokofjevas.

Jis Preikšo ir Kuzminsko 
(Aukštojo ir spec. mokslo 
vilniškio komiteto pirminin
ko) lydimas lankė universi
tetą ir institutus Vilniuj ir 
Kaune ir tikrino, kaip dabar 
jau neva nepriklausomai 
tvarkomos aukštosios mo
kyklos Lietuvoje vykdo 
maskvinės ministerijos ins
trukcijas, ypač, kaip įgy

Po 15 metu susitinka su tėvais...

Chicagiečio P. Leono duktė Regina ir sūnus Tomas pagaliau gavo leidimus atvykti pas savo tėvus, 
su kuriais jie nėra matęsi daugiau, kaip 15 metų. Chicagoje jie buvo laukiami antradienį. Nuotraukoje: 
Regina ir Tomas Maskvoje, vos tik gavę vizas praeitą ketvirtadienį, su JAV konsulu John McVickers.

vendinamos „naujojo ga
mybinio apmokymo for
mos”.

ORGANIZUOJA LIETU
VOS SODININKYSTĖS 

DRAUGIJĄ
Vilniuje, Gedimino g. 

(vad. Stalino pr.) 19 nr. įsi
kūrė ”Lietuvos Sodininkys
tės Draugijos” centro val
dyba. Jos narys Pranas 
Rimkus (buvęs Lietuvos že
mės Ūkio Rūmų smulkiųjų 
ūkio šakų) informavo apie 
tą draugiją sodininkus, dar
žininkus, bitininkus ir gėli
ninkus, kviesdamas draugi
joje dalyvauti. Įstojamasis 
mokestis 10 rublių, mėnesi
nis — 5 rb. Draugijos nariai 
galės gauti savo žinion že
mės sklypelius, miestuose 
iki 600 kvadr. metrų, kai

AR LAIKAS DIRBA SOVIETAMS?
Koegzistencija būtų galima, tik pašalinus užgrobtų 

tautų pavergimų,- sako šen. Dodd
iš eilės keturis didelius atsi
traukimus:

1) eidami į konferenciją, pir
ma nepareikalavę formalaus 
Chruščiovo ultimatumo atšau
kimo. Jis nurodo, kad mes (JAV)

riomis dienomis iš spaudos 
išėjusiame naujame tarptautinės 
politikos nagrinėjimų žurnalo 
ORBIS numeryje (leidžia Penn- 
sylvanijos universiteto užsienių 
politikos tyrinėjimų institutas) 
JAV senatorius Thomas J. Dodd 
(D-Conn) kaltina, kad Amerikos 
užsienių politika jau "pavojingai 
priartėjo prie Muencheno".

"Nėra gera vaizduoti, kad mes 
žengiame pirmyn arba išlaikome 
savas pozicijas, kai iš tikrųjų 
mes traukiamės vis didėjančiu 
tempu," sako senatorius, nagri
nėdamas Chruščiovo vizitą Ame
rikoje ir to vizito pasėkas. "Gal 
tokia iliuzija patenkina mūsų sa
vigarbą. Bet, ją tęsdami, galime 
atsidurti už ribos."

Senatorius Dodd nurodo, kad 
Chruščiovo kelionė Į šį kraštą 
buvo kulminacinis "masinio 
diplomatinio atsitraukimo" taš
kas visoje Amerikos istorijoje. 
Jis sako, kad praeitos vasaros 
Ženevos konferencijoje JAV buvo 
"išstatytos pažeminimui", sutik- 
damos eiti į derybas ultimatumo 
ženkle; kad Chruščiovo ultima
tumas faktiškai nebuvo atšauktas! 
kad susitikimas "Dovydo stovyk- 
loje"buvo "totališkai beprasmis".

Pagal senatoriaus Dodd ana
lizę, Vakarai Ženevoje padarė 

muose iki 1200 kv. m., ir 
juose, draugijos agronomų 
pamokomi, galės užsiimti 
minėtomis ūkio šakomis. 
Draugijos nariais gali būti 
ir juridiniai asmenys, t. t., 
kolchozai, sovchozai, orga
nizacijos, įstaigos, bet dau
guma narių regimai bus pa
skiri asmenys. Gavęs skly
pą asmuo bus įpareigotas jį 
tvarkingai laikyti ir tinka
mai jį išnaudoti, bet gautais 
produktais galės pats kaip 
tinkamas naudotis.

ŽADA DAUGIAU VAIKŲ 
VEŽIMĖLIŲ

Verslinės ”kooperacijos” 
tarybos pirmininkas Keper- 
ša prižadėjo, kad jo valdžioj 
esamos ”artelės” šįmet gy
ventojams (neužtikrinta, ar 

(Nukelta Į 3 psl.) 

pasiruošėme kelią Ženevon"pri- 
leisdami", jog Chruščiovo rei
kalavimas iš tikrųjų nebuvęs ul
timatumas. "Bet jei mes tikrai 
tikime ta prielaida, tai kodėl 
prez. Eisenhoweris praleido iš
tisą dieną Dovydo stovykloje, 
stengdamasis įkalbėti Chruščio
vą, kad tas atšauktų tą ultima
tumą? O jei mes netikime' tuo, 
ką viešai prileidžiame, tai iš
plaukia neišvengiama išvada, jog 
mes pirmą kartą istorije sąmo
ningai leidžiamės į derybas po 
ultimatumo grėsme. Didi tauta 
negali leistis į tokį savęs pa
žeminimą, pavojingai nesusilp
nindama savo visų politinių po
zicijų."

2) nepajėgdami iškelti paverg
tųjų tautų reikalo, kas faktiškai 
reiškia, kad mes sovietams lei
dome tą klausimą išmesti iš vi
sų būsimų derybų darbotvarkių.

3) pažeisdami savo ankstyves
niąsias pozicijas, sutikdami Ber
lyno klausimą diskutuoti atski
rai nuo Vokietijos problemos ir 
tuo sukurdami įspūdį, kad "Va-

Lietuvių Studentų Sąjungos Amerikoje vęteranai-steigėjai: V. Vardys ir V. Kavolis. Studentų Sąjunga 
jungia apie 850 įvairių pažiūrų lietuvių studentų, studijuojančių įvairiose JAV aukštosios mokyklose; 
Studijuojančių skaičius žymiai didesnis ir tai sudaro didžiausią rūpestį, kad Sąjungos veikla juos 
apjungtų. G. Peniko nuotrauka

Kruvinos riaušės Alžire
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Dvi sukilėlių grupės yra užsibarikadavusios prie Alžiro uni
versiteto (1). Demonstracijos ir incidentai prasidėjo Orane, kur 
dešinieji taip pat išsistatė barikadas, Sidi Bei Abbes (2), Blidoje 
(3) ir Bone bei Constantine (4). Tunise prez. Bourguiba pareika
lavo atitraukti prancūzų įgulas iš Bizerte bazės (5).

Alžirą pasiekus žinioms apie 
parašiutininkų gen. mjr. Massu 
nušalinimą ir tuo pačiu kietą 
prez. De Gaulle vyriausybės nu
sistatymą nekeisti savo politi
kos, kraštutiniai dešinieji pran
cūzai Alžiro sostinėje pradėjo 
protesto demonstracijos, kurios 
išvirto kruvinais susirėmimais 
su žandarmerija. Pirmą susi
rėmimų dieną paskelbta, kad dė- 

karai nenorį suerzinti Sovietų 
diplomatinėse konferencijose, 
kalbėdami apie suvienijimą 
laisvų rinkimų keliu."

4) priimdami "vidinio susitari
mo" dėl Berlyno koncepciją, kuri 
faktiškai leis Sovietams kaitalioti 
visus būsimus susitarimus.

Nagrinėdamas Dovydo stovyk
los susitarimus, senatorius Dodd 
pareiškia, kad juose esama "ma
ža skirtumo nuo 1955 m. Žene
vos susitarimų klastos."

Lankydamasis šiame krašte, 
sako senatorius, Chruščiovas 
galbūt gavęs kiek aiškesnį įspū
dį apie mūsų ekonominį stipru
mą, Bet stiprumas yra be pras
mės, jeigu jis neremiamas noru 
jį panaudoti. Po apgailėtinų re
zultatų Ženevoje yra pagrindo bi
joti, kad Chruščiovui tik susti
prėjo įspūdis, jog Amerika esanti 
minkšta, nenusistačiusi, be po
zityvių tikslų, nesuvokianti da
bartinio konflikto apimties, leng
vai apsvaiginama ir norinti iš
laikyti taiką - jeigu ne bet kuria, 
tai bent tolimesnių nuolaidų 
kaina.

Senatorius galutinai neatmeta 
koegzistencijos galimybės. Bet 
jis sako, kad tai gali būti pasiek
ta, tik eliminavus pagrindinius 
tarptautinės įtampos šaltinius - 
tolimesnį Rytų Vokietijos ir už
grobtųjų tautų pavergimą.

Dabartinei būklei tebesitę
siant, sovietams laikas nešąs 
daugiau laimėjimų, regu Va
karams.

vyni asmenys žuvę (aštuoni jų 
iŠ žandarų tarpo) ir 141 sužeis
tas. Apie vėlesnes susirėmimų 
aukas žinių neturima, nes tuoj 
pat ryšiams su AlŽiru uždėta 
cenzūra.

Susirėmimai prasidėjo, kai 
apie 1000 žandarų atvyko į Foru
mą išsklaidyti jau pusę dienos ten 
demonstruojančių europiečių. 
Forumas yra didžiulė, akmeni
mis grįsta aikštė, kur 1958 m. 
gegužy tos pačios minios sėk
mingai įsiveržė į administraci
jos pastatus ir paruošė kelią 
Ketvirtosios Respublikos žlugi
mui.

Po dviejų valandų buvo per 
radiją paskelbtas draudimas 
vaikščioti gatvėmis, bet minia 
jo neklausė ir, šūkaudama 
"Aižiras yra prancūzų" pradėjo 
statytis barikadas. Sukilėlių 
skaičius siekiąs 2500 asmenų.

Gen. Maurice Challe, vyriau
sias Prancūzijos karinių pajė
gų vadas Šiaur. Afrikoje, iššau
kė kariuomenės pastiprinimus ii 
krašto gilumos. Tūkstančiai 
prancūzų kareivių buvo atgabenti 
lėktuvais ir sunkvežimiais.

Antrą neramumų dieną kau
tynių nebuvo, bet demonstraci
jos ir streikai išsiplėtė ir į 
kitus Alžiro miestus.

Paryžiuje buvo sušauktas ne
paprastas ministerių kabineto 
posėdis, po kurio paskelbtame 
komunikate sakoma, kad Pran
cūzijos vyriausybė esanti nusi
stačiusi tęsti savo užsibrėžtąją 
politiką ir imtis priemonių ga
limai greitesniam tvarkos atsta
tymui. Po posėdžio min. pirm. 
Debrė išskrido į Alžirą, kad vie
toje galėtų apspręsti reikalingas 
tolimesnes priemones.

De Gaulle vyriausybė yra nu
sistačiusi leisti paties Alžiro 
gyventojams apsispręsti dėl atei
ties. Dešinieji ekstremistai nori, 
kad ji ir toliau liktų Prancū
zijos valdžioje, nes, esą, atitrū
kusi nuo Prancūzijos, ji nepajėg
tų ūkiškai išsilaikyti, o svarbiau

sia, europiečių kilmės gyventojai 
prarastų dominavimą. Alžire 
Šiuo metu priskaičiuojama apie 
L 2 mil europiečių kilmės gyven
tojų, daugiausia prancūzų, ir 10.5 
mil. musulmonų.

Vyriausybei griežtinant savo 
laikyseną prieš sukilėlius, į Al
žiro sostinę atgabentas parašiu
tininkų pulkas iš maždaug 3000 
vyrų, kurie apsupę užsibarika
davusius sukilėlius.

Pačiame Paryžiuje ir Prancū
zijoje, priešingai 1958 m. įvy
kiams, nepastebėta jokių ne
ramumų. Tai laikoma ženklu, kad 
gyventojai remia vyriausybės po
litiką. Nors padėtis tebelaikoma 
sunkia, tikima, kad De Gaulle ir 
jo vyriausybė atstatys tvarką.

Pastebėtina, kad dabartinėse 
riaušėse visiškai nedalyvauja 
musulmonai, kurie aktyviai reiš
kėsi 1958 m. sukilime. Iš to 
daroma išvada, kad Alžiro mu
sulmonai pasitiki De Gaulle vy
riausybe.

Svarbiausiais neramumų va
dais laikomi keturi asmenys, 
aktyviai dalyvavę 1958 m. suki
lime. Du iš jų, R. Martel ir J. 
Ortiz, kaip sakoma, turėjo ryšių 
su vis dar neišaiškintu pasikė
sinimu 1957 m. nužudyti gen. 
Rauol Salan, tuometinį karinių 
pajėgų vadą Alžire, nes jo po
litika buvusi "peršvelni". Po me
tų jie buvo jau Salan pusėje, 
jo suorganizuotame viešojo sau
gumo komitete. Kiti du ekstre
mistų vadai yra M, Arnould, vy
riausybės subsidijuojamos orinio 
susisiekimo bendrovės pilotas, 
ir M. Lagaillarde buvęs para
šiutininkų karininkas.

BOURGIBA REIKALAUJA 
PRANCŪZUS PASITRAUKTI

Tuniso prez. Bourguiba pačia
me Alžiro neramumų įkarštyje 
pareikalavo, kad prancūzų įgulos 
būtų atitrauktos iš aviacijos ir 
laivyno bazės Bizerte. Jis taip 
pat pareikalavo savo klausytojų 
- apie 100,000 asmenų minios, kad 
jie žygiuotų prie prancūzų am
basados ir pareikštų protestą dėl 
numatomų atominės bombos ban
dymų Saharoje. Demonstracijos 
praėjo be incidentų.

♦ WASHINGTONE prasidėjo 5 
Vakarų valstybių (JAV, Britani
jos, Kanados, Prancūzijos ir Ita
lijos) konferencija, kurioje bus 
peržiūrėta nusiginklavimo poli
tika. Tai pasiruošimas kovo 15 
Ženevoje prasidedančioms nusi 
ginklavimo deryboms su rusais.

* ROMOJE popiežius Jonas 
XXIII iškilmingai atidarė kata
likų dvasiškijos sinodą, kuris 
paruoš naują dvasiškių ir pa
sauliečių katalikų elgesio "kons
tituciją". Joje numatoma visa 
eilė dabartinių papročių pakei
timų, pvz., kunigams nebus leis
ta be vyresnybės leidimo pirkti 
ir važinėti automobiliais, viešai 
rūkyti, pasauliečiams praplėsti 
draudžiamos skaityti literatūros 
sąrašai, susiaurinamas kinoteat- 
rų ir televizijos programų žiū
rėjimas ir t. t.
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Nilas amžiams užlies faraonų paminklus

Philae šventyklos griuvėsiai, pastačius Nilo pirmąją užtvanką, jau apsemti vandeniu. Gresia pavojus, 
kad, užbaigus Assuan užtvanką, jie amžiams dings vandenyje.

Vasario mėnesį Jungt. l’autų 
Švietimo, Mokslo ir Kultūros Or
ganizacija (UNESCO) visame pa
saulyje pradės piniginį ir techni
nės pagalbos vajų seniesiems 
Egipto paminklams gelbėti. Rei
kės milijonų dolerių, kad būtų 
įmanoma apsaugoti bent dalį to, 
ką ambicingi Nasserio planai ke
tina palaidoti po Nilo vandeniu, 
Aswano užtvanką užbaigus.

f
Aswano užtvankos-"dvidešim

tojo amžiaus piramidės" statyba 
įžengė į antrąją fazę. Pirmo
joje buvo iškastas kanalas ir 
pastatytas pylimas Nilo vande
niui nukreipti. Antrą statybos fa
zę sudarys aukštosios užtvankos 
statyba, trečią - drėkinimo ka
nalai ir vandens pompavimo sto
tys milijonams akrų paversti 
dirbama žeme. Statyba nusitęs 
per 10 metų ir, kai ji bus baig-

Abu Simbel šventykla su uoloje iškaltais keturiais milžinais, vaizduojančiais faraoną Ramses II, 
greitai galės būti lankoma tik varliažmogių... Nilo vanduo ją užlies.

Žvalgybų kova <«)

APLINKYBES KALTINA ŠOKĖJA
Keliomis valandomis vėliau 

komisaras Stopiello su keliais 
policijos valdininkais atvyksta į 
savo viršininko Eleazaro Dagos- 
to kabinetą. Priešais didelį po
licijos vado stalą sėdi pran
cūzas Max Balzac. Tardymas 
tęsiasi jau ištisą valandą.

- Jūs teigiate, kad balandžio 
8 rytą nebuvote Punta dėl Es
te? - klausia policijos viršinin
kas.

- Turėčiau būti burtininkas, 
kad būčiau galėjęs ten būti, - 
atsako prancūzas. - Balandžio 
7 vakarą aš praleidau pas savo 
draugą, rašytoją Enriąue Amo- 
rin, Montevideo mieste. Jis gali 
paliudyti.

- Jums nesiseka, monsieur 
Balsac, - atsako Dagosto. - Mes 
apklausėme poną Amorin. Jis 
patvirtino, kad balandžio 7 po
pietę jūs gėrėte pas jį arbatą. 
Tačiau iš jo buto išėjote prieš 
penktą valandą.

- Kaip aš galėjau po to pa
siekti Punta dėl Este?

- šimtą šešiasdešimt kilo- 
metų, - pareiškia policijos vir
šininkas, - greitu motociklu ga
lima nukeliauti per tris valandas. 
Na, tegul ir per keturias ar pen
kias. Viktoras Maynard-Labrooy 
buvo nužudytas trečią valandą ry
to.

Dabar įsiterpia komisaras Sto
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piello:
- Ar dar kas nors jus. matė 

Montevideo mieste?
- Jau sakiau... Buvau kelio

nių biure.
- Nusipirkti bilietą į Pran

cūziją?
- Taip. Ar ir tai įtartina?
- Ne, nebūtinai. Bet kelionių 

biure jūs buvote, prieš eidamas 
pas Amoriną.

- Kiek kartų aš turėsiu kar
toti, kad naktį neišėjau iš savo 
buto?

- Amorinas tamstai padovano
jo motociklą? - klausia policijos 
viršininkas.

- Kas toliau?
- Aš norėčiau tamstai, mon

sieur Balsac, parodyti dvi nuo
traukas, - atsako Dagosto.

Nuotraukos rodo motociklo 
padangų pėdsakus smėlyje.

- Ar galite vienoje nuotraukoje 
rodomus pėdsakus atskirti nuo 
kitoje esančių?

- Nesu padangų specialistas, - 
atsako Balsac.

Komisaras Stopiello žvilgteri 
į nuotraukas.

- Visiškai identiški pėdsakai,
- sako jis. - Vieni nufotogra
fuoti nusikaltimo vietoje, kiti - 
jūsų motociklo.

Staiga prie kaltinamojo priei
na vienas kriminalinės policijos 
valdininkas. Jis jam ištiesia aki

ta, ne tik padvigubės dirbamos 
žemės plotai, taip reikalingi 
vargšams felachams, bet ir ke
turgubai padidės elektros ener
gijos gamyba, kuri įgalins kraštą 
supramoninti.

Jau iš to matyti, kad Nasserio 
užsimojimas yra daugiau, negu 
milžiniškas techninis projektas. 
Jis yra pirmos eilės politinis 
reikalas. Jeigu Nasseriui pasi
seks jį pravesti iki galo, jis 
turės galimybę savo režimui 
duoti turinį, kurio ligi šiol trū
ko. Dar prieš įsmeigiant žemėn 
pirmąjį kastuvą, Aswano pyli
mas buvo tapęs mitu, laimin
gesnės ateities simboliu ir tau
tinės revoliucijos ženklu. Bet 
Jis viršija Egipto jėgas.

Todėl, vos tik paėmęs valdžią, 
Nasseris pradėjo kiršinti Vaka
rus su Rytais, kad sukombinavus

Britų šnipo atsiminimai

nius. Tai nauji, madingi saulės 
akiniai, neseniai pradėti moterų 
nešioti.

Balsacas išblykšta.
- Na, prisipažinkite, kad jū

sų žmonos akiniai.
Aš manau... taip, galbūt 

mano žmona turi tokius akinius.
- Ji turėjo, - tęsia valdininkas, 

- prieš tai, negu jie buvo 
rasti Punta dėl Este pakrantėje.

Max Balsac pašoka. Jis dreba 
visu kūnu.

- Prisipažinkite, - sako valdi
ninkas, - kad tamsta ir tamstos 
Žmona nužudėte Viktorą Lab
rooy...

Balsac įniršta:

- Dabar man gana jūsų inkvi
zicijos. Aš reikalauju susitiki
mo su Prancūzijos generaliniu 
konsulu. Kodėl, po velnių, aš 
turėjau nužudyti Labrooy?

Policijos viršininkas Dagosto 
pasiūlo jam cigaretę:

- Surūkykite ir nusiraminkite, 
monsieur Balsac, - ir atsisukęs 
į valdininkus: - negadinkite pono 
Balsac nervų. Jūs žinote, kad 
menininkai yra nervingi. Ypač 
šokėjai, kaip ponas Balsac. - 
Paskui jis vėl kreipiasi į su
imtąjį: - Sėskitės ir atsakyki
te man į porą klausimų.

Balsac atsisėda.
- Jūs turite suprasti, monsieur 

didesnę pagalbą. 1955 m. JAV ir 
Britanija jam pasiūlė 270 miL 
dol. paskolos; 1956 m. suerzin
tos Nasserio arogantiškumu, Va
karų valstybės atšaukė savo pa
žadus. Tai paskatino Nasserįuž
grobti Suezą ir išprovokavo karą. 
Po to, 1958 m. sovietai pasiūlė 
Naseriui 98 miL dol. ekvivalentą 
pirmajai statybos fazei.

Kalbant apie antrąją statybos 
fazę, prez. Eisenhoweris nese
niai spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad JAV ir Anglija "ban
dančios" pasiūlyti Egiptui pagal
bą per pasaulinį banką. Tačiau 
praeitą pirmadienį Kairas pa
skelbė, kad priėmė sovietų pa
siūlymą finansuoti ir antrąją sta
tybos fazę. Tada paaiškėjo, kad 
nei JAV, nei pasaulinis bankas iš 
tikrųjų nebuvo padarę jokio pa
siūlymo, nes, anot valstybės de
partamento pareigūnų, sovietų 1 
inžinieriai faktiškai jau buvo pra
dėję antrosios statybos fazės dar
bus, dar prieš Maskvai ofi
cialiai pasiūlant paskolą.

Maskvos ir Kairo susitarimas 
yra laikomas rusų laimėjimupa- 
galbos ūkiškai atsilikusiems 
kraštams lenktynėse. Bet kiti 
stebėtojai guodžiasi tuo, kad 
Nasseris, vis labiau savo li
kimą surišdamas su Nilo užtvan
kos statyba, mažiau begalėsiąs 
drumsti ramybę Art. Rytuose, 
vengdamas leistis į tarptautines 
avantiūras.

*

Aswano užtvankos statyba iš
kėlė kitą pasaulinio masto prob
lemą. Nilo pakrantėse stovi 
visa eilė istorinių paminklų, ku
riems vandens lygio pakėlimas 
reiškia pasmerkimą juos sunai
kinti. Paminklai yra laikomi vi
sos žmonijos kultūriniu turtu. 
UNESCO organizacijai tarpi
ninkaujant, dalis tų paminklų ga
lės būti iš vandens užliesimų 
vietų iškelta, žinoma, išleidžiant 
milijonines sumas jų pergabe
nimui.

Tačiau yra paminklų, kurių 
nebus galima pajudinti iš vietos, 
pvz. Abu Simbel šventovės, kur 
statulos yra iškaltos uolos kalne. 
Kad tokias vietas išgelbėjus nuo 
užliejimo, tarptautinis archeolo
gų komitetas pasiūlė jas apsupti 
aukštomis mūro sienomis. Yra 
apskaičiuojama, kad Abu Simbel 
apgaubimas tokia siena kaštuotų 
iki 60 miL doL,t.y. daugiau, negu 
pusę to, ką rusai yra paskolinę 
pirmosios pylimo fazės statybai.

Dar neaišku, ar UNESCO 
pajėgs surinkti pakankamai lėšų 
tiems paminklų apsaugos pro
jektams įgyvendintL Tuo tarpu 
grupė archeologųpaskubomis fil
muoja visus paminkluose esamus 
įrašus ir piešinius, kad blogiau
siu atveju bent dalis istorinių 
Šaltinių liktų dokumentuota, Jei 
nepasisektų kitu būdu jų ap
saugoti.

Balsac, kad neatšaukiami įrody
mai kalba prieš Jus. Jūs neturi
te pasiteisinimo. Padangų pėd
sakai ir akiniai. Jaunojo kelnerio 
ir kitų asmenų, kurie tiki jus

Pagal liudininkų pasakojimus atplėštas Viktoro Maynard-Labrooy 
paveikslas (robotas) buvo nuostabiai panašus į prancūzo šokėjo 
Max Balsac fotografiją. Po kelių valandų prancūzas buvo suimtas 
ir pradėtas tardyti, tačiau... (skaitykite sekančiuose "Žvalgybų 
kovos" tęsiniuose). Nuotraukoje: Max Balsac su savo antrąja žmona 
Eugenie.

Jei Egiptas stato Nilo užtvanką tam, kad galėtų gyventi, visas 
pasaulis turi sudėti pinigų, kad išgelbėjus žmogaus geniališkumo 
įrodymus, senuosius Egipto paminklus, vienus perkeliant, kitus 
aptveriant pylimais, kad pakilęs vanduo Jų nesunaikintų.

matę pakrantėje, parodymai...
- Tiki, tiki, - nutraukia Bal

sac. - Nė vienas jų manęs ne
identifikavo.

Policijos viršininkas leidžia 
jam aprimti. Po to sako:

- Norėčiau jus ko kito pa
klaustu Kodėl Jūs viešite Mon
tevideo mieste?

-Jūs gerai žinote, ką čia vei
kiau. Aš šokau Čia. Ir mano žmo
na ieškojo dainininkės darbo.

- Jūs' prisipažįstate, kad daž
nai lankėtės Punta dėl Este?

- To aš niekada nenuginčijau. 
Mes lankėme mano buvusią žmo
ną. Madame Rodriguez.

- Teisingai. Ir pono Labrooy 
jūs niekada ten nesutikote?

- Ne, aš tai sakiau jau.
- Jūs gyvenote viešbutyje?
- Taip.
Policijos šefas atsilošia.
- Žiūrėkite, komiškas reika

las: bent du kartu, taip rodo 
registracijos lapeliai . Jūs ir 
Viktoras Maynard-Labrooy tuo 
pačiu metu buvote Punta dėl Este. 
Miestelis mažas. Visada susi
tinkama su tais pačiais žmonė
mis. Jūs 
riguez. 
kote?

Šokėjo 
lengvėjimas.

- Tai lengvai išaiškinama. Gal
būt Mr. Labrooy manęs vengė 
Jis ir mano buvusi žmona...

Valandėlę policijos viršinin
kas nieko neklausinėja. Tai vie
na iš tų pauzų, kuriomis tardy
tojas leidžia suimtajam at
sikvėptų

abu lankėte ponią Rod- 
Ir niekad nesusiti-

veide pastebimas pa-

Staiga Dagosto vėl paklausia;
- Sakykite, monsieur Balsac, 

ar jūs kada nors tiesiogiai ar 
netiesiogiai turėjote ką bendro'

. su slaptomis tarnybomis?
-Aš? Su slaptomis tarny

bomis? Jūs pamišote!
- Na, - atsako Dagosto. - 

Gyvename keistus laikus... Ir 
jūs nežinote, kad Viktoras May
nard-Labrooy buvo anglų slap
tasis agentas?

- Nežinau... o taip, aš atsi
menu. Mano buvusi žmona kažką 
sakė.

- Madame Rodriguez?
- Taip.
- Tad ji kalbėjo apie nužu

dytąjį?
- Keletą kartų minėjo.
- Kaip Ji išsireiškė?
Balsac nudžiunga, kad gali kal

bėti ne apie save:
- Neatsimenu tiksliai... Man 

nebuvo svarbu. Manau, ji pasakė, 
kad Labrooy čia lankąsis britų 
slaptosios tarnybos reikalais.

Policijos viršininkas atsi
stoja.

- Dėkoju, monsieur Balsac. 
Mums būtų malonu, kad Jūs ne- 
išvyktumėte iš Montevideo mie
sto ribų.

Pagyvėjęs Balsac išeina iš 
kambario, o valdininkai apsupa 
savo viršininką.

- Jis nepabėgs iš mūsų, - 
sako Dagosto. - Bet man svarbu 
kas kita. Ada Rodriguez visuose 
tardymuose aiškiai pabrėžė, kad 
ji nieko nežinojusi apie Labrooy 
veiklą. Iš tikrųjų ji žinojo kad 
jis priklauso britų slaptajai 
tarnybai.

(Bus daugiau)

Amerikos 
paskola Marokui

Jau susitarta ir šio mėnesio 
pabaigoje bus pasirašyta forma
li sutartis, pagal kurią Maro
kas gaus 40 miL dolerių JAV 
paskolą 1960 fiskaliniais metais.

Taip pat paskelbta, kad JAV 
aviacijos strateginė bazė Ben 
Slimane (anksčiau žinoma Boul- 
haut vardu) bus evakuota iki ko
vo pabaigos, ši bazė, pati pi
giausioji iš 400 miL doL kašta
vusių amerikinių įrengimų, bu
vo pradėta statyti 1951 m. ir 
aviacijai perduota tik 1956 m. 
šią 20 miL doL kaštavusią ba
zę dėl jos nepakankamo dydžio 
tegalėjo naudoti tik mažieji karo 
aviacijos lėktuvai.

Daug komplikacijų, kaip ir ki
tos amerikinės Maroko bazės, 
kelia juridinė jų perdavimo pu
sė, nes bazių teritorijas Ame
rikai 1951 m. pervedė Prancū
zija, kurios protektoratu Maro
kas tuo metu buvo, o nepriklau
somu tapusio Maroko vyriausy
bė tų susitarimų nepripažįsta. 
Tikimasi, kad būsiąs rastas kom
promisas bazių teritorijas Ma
rokui perduoti jungtinėje ameri- 
kiečių-prancflzų ceremonijoje-
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Maskvos paskirtas gauleiteris Lietuvai Antanas Sniečkus (kairėje) be klaidų ir nukrypimų aklai 
vykdo Maskvos valią. Tai rūpestingas Lietuvos laisvės priešas, kuriam rūpi tik Maskvos interesai. 
Nuotraukoje: Sniečkus sveikina sovietiniais ordenaiš apdovanotus Antaną Mackevičių ir Vincą Adoma
vičių.

Akimirksniu kronikos
C-

Pokalbis su Maskvos gauleiteriu
Per keletą metų po karo mes 

jiems buvom mirę. Kažkaip din
gę. Mūsų stačiai "nebuvo”. Mi- 
chailovo repatriacinės misijos 
laikraštėlis iš Berlyno kvietė 
vienus pabėgėlius grįžti namo, 
o kitus nepraustaburniškiausiai 
koliojo. Bet Lietuvos okupantų 
vietinėje spaudoje apie mus nė 
žodžio.

Po to oras ėmė keistis, ypač 
po Stalino mirties. Mes jiems 
vis dažniau ir dažniau pradė
jom "atsirasti",, - kaip atplai
šos, naciai, fašistai, tautos iš
davikai. Vakarų imperialistams 
parsidavę ir tų imperialistų par
duoti į baisiausias vergi jas, pa
lūžę, nuskurdę, badaujantieji, el
getos ir paskutiniai suskiai... 
Bet kai Chruščiovas su Miko- 
janu sugalvojo iš pabėgėlių už
dirbti ir leido siųsti maisto, 
drabužių ir kitų dovanų paketus 
į Lietuvą, visiems pasidarė vi
sai aišku, kad mes nei mirę, 
nei tokie jau paskutiniai skur
džiai ir suskiai. Su paketais pra
sidėjo ir plati korespondencija. 
Prasidėjo Lietuvos komunistinė
je spaudoje ir straipsniai apie 
politinius pabėgėlius. Vis dažniau 
ėmė rodytis ir kaikurių mūsų 
pavardės.

Kaikurie iš mūsų irgi pradėjo, 
baisiai pavėluotai, kalbėti apie 
reikalą daugiau bendradarbiauti 
su pavergtąja tauta. Iš tikrųjų, 
tai vienaip, tai kitaip mes ben- 
dradarbiavom visą laiką, tik siū
lytojai to gal nebuvo matę. Mes 
gyvenom "karingos koegzisten
cijos" laikotarpį. O dabar drau
ge su prezidentu Eisenhoweriu, 
matyt, norėtume pagilinti taikin- 

,gą koegzistenciją...

Negalėčiau skųstis, kad mano 
pavardė Lietuvos spaudoje būtų 
buvusi visai reta. Pastaruoju lai
kotarpiu draugai vis dažniau pri
simindavo, ir ačiū jiems už tai. 
Tik man nebūdavo noro disku
sijoms. Kokia prasmė diskutuo
ti su plūdimais? Koks Įdomu
mas turėti pokalbį su žmonė
mis, kurie neturi sąlygų net tie
siogiai pasiinformuoti apie mus, 
paskaityti mūsų spaudos ar kny
gų, o išplūsti mus tegali tik iš 
tų davinių, kuriuos gauna iš agit- 
propo, policijos ar tik tiek, kiek 
apie mus ką išspausdina Ame
rikos komunistų spauda lietuvių 
kalba? Pagaliau, mus plūsdavo 
vis kažkokie neaiškūs gaivalai, 
slapyvardininkai, žmoneliai be 
Įtakos, labai jau neryškūs komu
nistinės santvarkos tarnai ska
likai. Mes juk irgi turim savo 
išdidumą: ne kiekvienam eiliniam 
skalikui verta atsakyti.

Bet Antanas Sniečkus - tai 
jau kas kita.

Draugas Antanas jau per eilę 
metų yra pats žymiausias ir 
Įtakingiausias Lietuvos bolševi
kas. Vartojant dar daugeliui at
simenamą .hitlerinio gauleiterio 
(apygardos vadovo) titulą, jis yra 
Maskvos paskirtas gauleiteris 

Lietuvai, kitaip sakant - Krem
liaus reicho vyriausias komisa
ras mūsų tėvynei. Jis be klai
dų, be nukrypimų ir aklai vykdo 
ir turi vykdyti Maskvos valią. 
Bet visdėlto galėtume sutikti, kad 
nuo Lietuvos kompartijos centro 
komiteto pirmojo sekretoriaus 
šiek tiek priklauso, kaip, kokiu 
būdu, kokiais niuansais jis pri
taikins ir Įgyvendins mūsų tė
vynėje Kremliaus Įsakymus.

Antanas Sniečkus yra senas 
komunistas, išėjęs bolševikinę 
mokyklą, nuolat dirbęs tik Mask
vai, visada buvęs pasiryžęs su
naikinti Lietuvos nepriklausomy
bę. Aiškus tautos išgama, aiškus 
Lietuvos laisvės priešas, vyriau
sias ir Įtakingiausias Lietuvos 
okupanto gauleiteris. Su tokiu jau 
verta pasikalbėti, ir beveik ma
loniau. Ir tą pokalbio garbę pir
mą sykĮ jis pats man suteikė. 
Paaiškėjo, kad jis atidžiai skaito 
Dirvą, jei ne pats, tai bent jo 
raštininkai ir padėjėjai. Ir ci
tuoja mano straipsnio iŠ Dir
vos ištraukas teisingai, be iš
kraipymų.

Esu patenkintas man parodytu 
respektu. Būčiau paskutinis kiau
lė, jei nė nesukriuksėčiau ir už 
parodytą man garbę neatsiliep
čiau savo pagerbimo komplimen
tais pirmajam Lietuvos kompar
tijos sekretoriui.

Mano buržuazinis ir feodalinis 
išsiauklėjimas to būtinai rei
kalauja.

A. Sniečkus būtų galėjęs ir 
daugiau mano straipsnių paci
tuoti, bet jis nekvailas: jis iš
sirinko tik tokius sakinius, kurie 
atrodė jo reikalui palankūs.'

Kaip šio laikraščio puslapiuo
se LNA jau pranešė, jis praė
jusių metų paskutiniame Lietu
vos kompartijos centro komiteto 
posėdyje citavo iŠ Dirvos kelis 
vienos mano kronikos sakinius, 
jų tarpe iškeltą klausimą: "Ar 
yra šiandien sąlygos ir aplin
kybės, kurios komunistą lietuvį 
ar bet kurį kitą tautietį skatintų 
nusisukti nuo komunizmo, liautis 
tikėti jo tiesomis ir būsimos 
pergalės ateitimi, ar stačiai su
abejoti Šios naujosios sistemos 
laimėjimo neišvengiamumu?"... 
Ir Sniečkus džiaugėsi, jog aš 
buvęs priverstas pripažinti, kad 
- "tokių sąlygų kaip tik stinga, 
o yra greičiau priešingai".

, Anoji kronika buvo rašyta vi
sai kitam reikalui, bet tei
sybė: "esu priverstas" pri
pažinti, kad tokią išvadą ir vėl 
galėčiau pakartoti. Mano kroni
kos mintis buvo lygiai tokia pat, 
kaip prieš karą W. Churchilis 
kartą išsireiškė apie Hitlerį. 
Esą, pasaulis kada nors stebė
sis ne Hitlerio išmintimi ir ga
lybe, bet jo bendralaikių ir kitų 
valstybių vadovų kvailumu ir su
glebimu.

Tas pats pasakytina ir šian
dien: pasaulis kada nors stebėsis 
ne leninizmo idėjų gajumu ir

Chruščiovo vikrumu, bet jo ben- 
dralaikių vakariečių politikų nai
vumu ir "buržuaziniu" su- 
kiužimu. Visa tai sudaro sąly
gas, kad pasaulis lyg savaime 
vis daugiau komunistėja ir 
Kremliaus siekių žaidimo gali
mybės kasmet lengvėja.

Ir todėl tiesa, kad Lietuvoje 
turi sąlygų daugiau įsigalėti, anot 
Sniečkaus, "marksistinė leni
ninė ideologija". Taip pat tiesa, 
kad lietuvis, kaip ir bet kuris 
kitas sovietų pajungtas žmogus, 
ypač po Vengrijos sukilimo pa
mokų, didžiųjų Vakarų valstybių 
laikysenos akivaizdoje negali ki
taip jaustis, ir būtų gal net ne
sąžininga iš jo norėti, kad jis 
rinktųsi per ankstyvą savižudy
bės kelią.

DAUGUVIEČIUI IR 
PAMINKLĄ PASTATĖ! 
Sausio 17 d. Vilniuje, 

Dramos teatro kieme 
(Gedimino g. 6) valdžia pa
statė paminklą B. Daugu
viečiui, buvusiam Dramos 
režisoriui Kaune Lietuvos 
n e p r iklausomvbės laikais, 
bolševikmečiu pavirtusiam 
ir „tarybiniu dramaturgu”, 
t. y., rašiusiam teatrui bol
ševikinės propagandos vai
dinimus.

„Tarybiniai” teatralai la
bai uoliai prikaišioja prieš- 
bolševikinių laikų Lietuvos 
dramos teatrui, kad jame 
buvę perdaug pataikavimo 
žemam publikos skoniui, 
kad buvę vadinama perdaug 
menkaverčių veikalų. Bori
sas Dauguvietis buvo kaip 
tik daugumos tų kartais ir 
tikrai menkaverčių veikalų 
„kepėjas”. Dėl to jis buvo 
smerkiamas ir net neken- 

' čiamas gabesniųjų ir jau
nųjų aktorių tarpe, kurių 
vienas, Juozas Rudzinskas, 
dabar jau užėmęs Daugu
viečio vietą (vyriausias dra
mos teatro režisorius) ati
darant paminklą sakė pra
kalbą, pasakojo savo atsimi-

Alytaus kultūros namų muzikantai pučia į dūdą "Širaka strana rodnaja", nes kitaip jie negali... nimus apie Dauguvietį ir jį 
Net ir kultūrinius reikalus Lietuvoje tvarko iš Maskvos atsiųsti prižiūrėtojai. be saiko gyrė .. o (LNA)

KAČIŲ ŠEIMA
JONAS KLAJŪNAS

(2)
Taip praeina diena. Vakare šeimininkai mėgsta pasė

dėti prie namu. Viena, štai, užšoka šeimininkui ant ke
lių, paskui ir ant pečiu, ir iš ten žiūri žemyn į savo 
drauges, tarsi su pasididžiavimu: sakydama, man tai 
įprastas dalykas. Kita atsigula ant šeimininkės kelių ir 
patenkinta murkuoja. Malonu justi šeimininkės- glostan
čią ranką. Užtat vakarais ji lydi šeimininkę, apeinančią 
vištininkus, ir kantriai laukia prie kiekvienų durų, kur 
tiktai šeimininkė užeina, kad ir toliau galėtų ją lydėti. 
Kartais šeimininkas, norėdamas paerzinti Juodukę, paima 
nuo žemės katinuką, arba pradeda glostyti Grakščiąją. 
Juoduke šoka ant žemės ir, aet nepažiūrėjusi į šeimininkę, 
nueina tolyn. Ji pavydi kiekvieno paglostymo.

O visoms joms pavydi Margis. Pastebėjęs glostant 
katę, jis pradeda piktai loti. Ir loja tol, kol šeimininkas 
prieina prie jo ir pradeda ranka draugiškai per pečius 
tapšnoti.

— Brr, mane net purto nuo tokių baisių pasakų! — 
sušuko čigonė, — o ir valgyti užsinorėjau.' Eisiu pažiū
rėt, ar Margis savo bliūde ko nors nepaliko. Rodos, jis 
ką tik bus užsnūdęs.

Ir Čigonė nubėgo. Kad ir kaip lengvai ji bėgo, Mar
gis vistiek išgirdo jos žingsnius, o gal nosim užuodė ka
čių veislę, kurios jis taip nekentė. Jis taip šoko įniršęs, 
jog atrodė, kad sudraskys Čigonę j skudurus. Bet ir 
Čigonė ne pėsčia. Jaunesnės gal būtų išlaksčiusios į visas 
puses, bet čigonė niekur nebėgo. Ji tik pasišiaušė, piktai 
sukniaukė ir, rodos, sakyte sakė: — Tik pamėgink, be
gėdi, tuoj akis išdraskysiu.

Margis krūptelėjo ir nutilo. Tuo pasinaudodama či
gonė, kaip vylyčia, šovė į šoną, o iš ten — ant vištininko 
stogo. — Tik tu prasidėk su tuo kvailiu, — tarė pati sau 
viena.

Prasivėrė didžiojo namo durys, šeimininkė išnešė 
didelį puodą. Jaunosios katės nubėgo jos pasitikti, bet 
kitos sekė paskui čigonę, kuri jau buvo seniai pastebė
jusi, kad neverta bėgti prie šeimininkės. Jos leidosi visai 
priešingon pusėn, — prie kačių bliūdų. Iš ten ji stebėjo, 
kaip šeimininkė samčiu pila gardumynų dalį į Margio 
bliūdą, o visa kita joms atneša.

Čigonė stvėrė pasitaikiusį didesnį gabalą vištienos 
ir nusinešė jį toliau, kad ten galėtų nekliudoma sudoroti.

Veikliai kačių savijauta pagerėjo. Ir jos kas sau iš
lakstė. Vienos aptingusios šildėsi saulėje, kitos nubėgo 
prie rūsio langelio, kur buvo valomi ir pakuojami kiau
šiniai. Pasitaiko kartais, kad kiaušinis išsprunka iš žmo
gaus rankų, ir tada katės gali pasmaguriauti. Dėl tokio 
gardumėlio jaunosioms verta pabudėti. Stipriosios katės 
ten neina. Jos lekia į laukus ir tykų, .ąr neišlįs iš savo 
slėptuvės pelė. Kartais pavyksta joms ir paukštį pagauti.

Bet ar tai parodo marksizmo - 
leninizmo mokslo stiprybę ir ne
nugalimumą?

Lietuvoje, kaip ir kitose sa
telitinėse Kremliaus reicho val
stybėse leninizmas, stalinizmas 
ir dabar chruščiovizmas rėmė
si ir tesiremia tik nuoga jėga.

Jei čia nebeliktų sovietų po
licijos ir kariuomenės, tos tau
tos ir jų liaudis šią "ideolo
giją" per kelias dienas nušluotų. 
Aišku tas ir Sniečkui, ir nėra 
ko čia daug vaidinti. Ir kai jis 
savo prakalboje mane pavadino 
"lietuvių tautos priešu", tai čia 
yra tik jo paties ir Kremliaus 
nuomonė. Ar lietuvių tauta mane 
ir tūkstančius kitų, kurie nesu
tikome likti rusiškoje vergijoje, 
tikrai laiko tautos priešais, tai 
dar reikėtų patikrinti ir įrodyti 

. jos pačios visai laisvu pasisa
kymu. Tegu Sniečkus išgauna 
Maskvoje leidimą tokiam tikrai 
laisvam pasisakymui, ir mes tuoj 
pamatytume, kas ką ir kuo laiko...

A. Sniečkus tol galingas, kol 
rusų policijos ir kariuomenės 
apsaugoje jis mums į savo pa
valdiniams gali sakyti monolo
gus. Bet norėčiau jį dar kiek 
paskatinti dialogui. Juk koks būtų 
pokalbis, jei tik vienas tekalba?

Toje pat prakalboje apie pa
dėtį Lietuvoje jis dar pareiškė: 
"Marksizmas-leninizmas moko, 
kad nacionalistinės atgyvenos yra 
visų gajausios iš visų kapitaliz
mo atgyvenų". (Žodis "atgyve
nos" yra nelabai kaip skamban
tis sovietinis naujadaras ir reiš
kia daugmaž senienos, tai, kas 
jau atgyventa).

Well, -šis tvirtinimas yra la
bai Įdomus, nors dabar nepri
simenu, kaip tat aiškino ir net 
abejoju, ar iš viso taip aiškino 
Marksas. Čia gal jau mūsų mark
sizmo rabinas P. Grigaitis ga
lėtų daugiau talmudiškąi pa- 
rikslinti. Bet jeigu taip, tai Snieč
kus perša visai Įdomią ir tei
singą išvadą: - komunistinė Ru
sija tautinėje ideologijoje dar 
nė žingsnio neapžengė toliau 
nuo feodalinio kapitalizmo!

Sniečkus, ir Paleckis, ir 
Žiugžda, ir Zimanas visada bru
taliausiai reikalauja sunaikinti 
lietuviško nacionalizmo atgyve

nas, ir visada pasisako už rusi
ško nacionalizmo stiprinimą. 
Mūsų komunistai niekina Lietu
vos praeitį ir ypač Nepriklau
somybės laikotarpį, o Stalinas 
ir Rusijos komunistai didžiuo
jasi carais Jonu Žiauriuoju ir 
Petru, liaupsina imperialistinius 
generolus, kaip Kutuzovą ar Su- 
vorovą. Rusų tauta ir jos na
cionalizmas keliamas padangėn. 
Rusų kalba įvedama Lietuvoje, 
kompartijos ir vyriausybės po
sėdžiuose ji nuolat vartojama. 
Plakatai, gatvių vardai Vilniuje 
ir kitur ne tik lietuvių, bet ir 
rusų kalbomis. Rusų menas, mu
zika, baletas. Lietuvis iŠ tėvy
nės tremiamas į Sibirą ar kitas 
Rusijos vietas, o Lietuvoje įkur
dinami rusai.

Ko jiems čia reikia? Lietuviai 
nenori kolonizuoti Maskvos, ko
dėl rusai kolonizuoja Vilnių, 
Klaipėdą, Mažąją Lietuvą? Ko
dėl Karaliaučiui, įsručiui, Tilžei 
Ragainei primesti rusiški pava
dinimai?

Kodėl rusų nacionalizmas gali 
ir turi užgožti Lietuvą? Kodėl 
jis nėra "kapitalizmo atgyvena", 
o tik lietuviškas nacionalizmas 
privalo būti "atgyvena", "buržu
azinė liekana", "kapitalizmas" ir 
"liaudies priešas"?...

Tokių klausimų būtų tūkstan
čiai, bet pabaigai dar vienas.

Praėjusių metų lapkričio 6 d. 
Vilniaus "Tiesa" paskelbė Įsa
kymą (Nr.77), kur Spalio revo
liucijos metinėms paminėti ka
riuomenės paradui vadovauti 
Įsakoma pulkininkui B. Dzocije- 
vui, artilerijos saliutą Įvykdyti 
papulkininkiui V. Nedorezovui, 
o bendrą vadovavimą atlikti pa
pulkininkiui V. Sidelnikovui. į 
sakymą pasirašė Vilniaus Įgu
los viršininkas gvardijos pulki
ninkas L. Položencevas...

Ko tiems rusams čia reikia? 
Kodėl jie vadovauja kariuomenės 
Įgulai, komanduoja, saliutuoja ir 
šaudo Lietuvos sostinėje? Ar ne
bėra lietuvių generolų ir pul
kininkų, kurie savo tėvynės sos
tinėje vadovautų savo kariuome
nei? Ar jie per prasti, ar geriau 
tinka rusų nacionalistai? Kodėl 
Lietuvos sostinės karines pa
jėgas užgožė tik rusai? Ar ne 
nuo jų tepriklauso Sniečkaus gau- 
leiterinė pozicija?

Jei skelbiama, kad daugiatau
tėje sovietų imperijoje yra tautų 
lygybė ir brolybė, tai kodėl at
silyginimui atitinkamiems Mask
vos paradams ir rusų sostinės 
Maskvos įgulai dar niekad ne
vadovavo lietuviai generolai ir 
pulkininkai?

Tad, draugas Sniečkau, mes 
galėtume tęsti pokalbį toliau apie 
"atgyvenas", ir jis būtų Įdomus 
mums užsienyje ir gal Įdomes
nis tautiečiams tėvynėje. Kad 
būtų dialogas, prašyčiau pirmiau 
atsakyti Į tuos klausimus ir su
triuškinti mane marksizmo-leni
nizmo pačiu priešakiniausiu mo
kslu. Gal būsiu suklydęs, o gal 
dar turėsiu kaiką daugiau pa
klausti ir pasakyti.

O kolkas, belaukiant, artimiau
siose kronikose šiek tiek papa
sakosiu apie vieną autentišką 
pranešimą iš Lietuvos...

Lietuvoje...

(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos) pagamins dau
giau vaikų vežimėlių, taip 
pat elektrinių plytelių, vei
drodžių, kišeninių žiebtuvė
lių, automatinių plunksna
kočių ir kitų reikmenų. Be 
to, tie gaminiai būsią ge
resni: vietoj plieno ir vario 
būsią daugiau vartojama 
plastikinių medžiagų ...

VILNIUJE 5500 PRIVA
ČIŲ NAMELIŲ

Sausio 12 dieną buvo 
baigtas namų surašinėji
mas. Tą darbą Lietuvoj dir
bo 900 surašinėtojų. Ta pro
ga paaiškėjo, kad Vilniaus 
miesto ribose (kurios yra 
gerokai išplėstos j kaimus) 
yra apie 5500 nenacionBli- 
zuotų (nes mažų) namukų.
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Pasikalbėjimas laikraščių 
kainos reikalais

Dirvą pradėjus tris kartus per savaitę leisti, o Nau
jienoms pakėlus metinę prenumeratos kainą, atsirado 
nuoširdžių ir gudravojančių aiškintojų, kuris dabar laik
raštis brangus, o kuris pigus. O kai kurie aiškintojai 
maždaug taip paaiškino; Mes pigūs, tik mus skaitykit!

Jei visi laikraščiai būtų vienodai leidžiami, savaime 
suprantama, galima gal ir būtų reikalauti, kad jų kaina 
vienoda būtų. Bet taip nėra, o pagaliau turbūt niekas ir 
nenori, kad taip būtų. Tada pradėtume jausti tą vienodai 
sukirptą nuobodumą, ir lietuviškas laikraštis dar grei
čiau kristų iš lietuvio rankų.

Dauguma čia leidžiamų lietuvių laikraščių naudojasi 
per visus kraštus agentūrų siunčiamais vaizdais. Ir lietu
viškojo gyvenimo įdeda tik švenčių proga, jei patys vaiz
dų siuntėjai apmoka, arba kitaip kas nors tų vaizdų dėji
mą paremia. Ir tai daro todėl, kad klišių gaminimas bran
gus, o lietuviškiems laikraščiams leisti lėšos labai ribotos. 

* Ir Dirva eilę metų taip darė. Bet dabar jau praeitis. 
Suorganizuotą sava ofsetinė spaustuvė įgalino skaitomąją 
medžiagą skaitytojui duoti raštu ir vaizdu. Ir duoti ne 
murzinu vaizdu, bet taip, kaip gera nuotrauka turi atro
dyti. O taip pat duoti vaizdais ir viso lietuviškojo gyve
nimo įvykius. Didelius ir mažesnius, kokį mes sugebame 
kurti ir patys jame dalyvauti.

Nereikia manyti, kad tokio laikraščio leidimas ma
žiai kaštuoja. Ne. Kaštai dideli. Jie prilygsta tiems pa
tiems kaštams, kurie susidarytų, senu būdu spausdinant 
ir klišes gaminant. Tik kada turi pilną tokią savo spaus
tuvę ir pats moki viską pasigaminti, tada tuos kaštus, 
savaime suprantama, gali apkarpyti. Ir tik taip susiorga
nizavus, gali laikraštį dažninti ir jo kainą, pagal dažnini- 
mą, proporcingai nekelti. Juk vienas čia einantis savai
tinis ir panašiu būdu spausdinamas, mažesnis negu Dir
vos 8 psl., metinę kainą nustatęs $7.00. Ir ta kaina, kada 
neturi savo spaustuvės, yra normali. Tuo tarpu Dirva 
už $10.00 duoda tris numerius per savaitę. Taigi kiek
vienas, nors kiek daugiau įsigilinęs, gali suprasti, ar čia 
brangu ar pigu.

šia pačia proga tenka prisiminti, kad yra laikraš
čių, kurių puslapių skaičius, kaip ir kitų — ir dideli, ir 
pilni spausdintų rašinių, pamarginti nemaža skelbimų, 
vienok juose nėra ko skaityti. Taip sako tie, kurie ne 
vieną, bet kelis laikraščius skaito. O kad būtų ko skai
tyti, reikia pajėgesnių ir daugiau gerų bendradarbių. 
Reikia ir geresnių, o jei geresnių, tai ir brangesnių žinių 
šaltinių. Reikia korespondentų visose pasaulio šalyse, 
kur tik gyvena lietuviai. Ir dar daug ko reikia, kad laik
raštis būtų įdomus, ko čia nei surašysi, pagaliau, nei vi
siems gal būtų ir įdomu.

Skaitytojai, geriau negu kas kitas nusimano, kad 
yra laikraščių ir yra „laikraščių”. Jis taip pat žino, kad 
yra automobilių, kurie vadinusis Lincoln vardu, ir yra 
Plymouthų. Ir vieni ir kiti važiuoja. Ir vieni ir kiti skai
to, bet jie patys žino skaitamojo laikraščio vertę. Todėl 
iš šalies sugestijavimas, kad mes pigūs, o anie brangūs, 
yra tik didelės bėdos šauksmas. Kas moka pasverti pre
kės vertę, tas tik gali kalbėti apie pigumą ar brangumą.

Kada Dirvos leidėjai planavo Dirvos dažninimą iki 
trijų kartų per savaitę, labai rūpestingai buvo svarsto
mas kainos klausimas. Manau, kad kiekvienam aišku, jog 
.už $2.00 priedo, kurį Dirva pridėjo, pereidama į trijų 
kartų leidimą, nelengva galą su galu suvesti. Mes tada 
tikėjome, kad skaitytojai mokės laikraštį įvertinti,, kad 
augs skaitytojų šeima, o kas išgali, prie prenumeratos 
ir priedą pridės.

Visa tai pasitvirtina. Iki šiol esame gavę tik vieną 
pensiniko nusiskundimą, kad jam Dirva perbrangi. O ir 
skaitytojų šeima auga. Ir prenumeratoriai mūsų pastan
gų neužmiršta. Tai ženklai, kad mūsų žmonėms nėra 
reikalo įrodinėti, kas pigu ir kas brangu. Jie moka pasi
rinkti. Pasirinkti laikraštį pagal jo turinio vertę. B. G.

ŪĖL LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
DALYVAVIMO

Rašydami apie olimpinius kan
didatus iš Lietuvos, Tamstos pa
darėte didelę klaidą pažymėda
mi, kad ir stalo tenisas yra 
įtrauktas į olimpinių žaidimų 
programą. Nieko panašaus! Nei 
šachmatai, nei lauko ir stalo 
tenisas, nei daugelis kitų sporto 
šakų (beisbolas, amerikoniškas 
futbolas, golfas) - į olimpijadų 
programas niekuomet nėra įtrau
kiamos. tad ir nėra ko tikėtis.
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kad lietuviai stalo tenisininkai pa
sirodytų 1960 m, Romoje. Tačiau 
juos greičiausiai galėsime ma
tyti dar šį rudenį JAV (lietu
viai sudaro SS rinktinės pagrin
dą) atsigriebimo rungtynėse 
prieš amerikiečius Chicagos ar 
New Yorko miestuose, kur yra 
stiprios lietuvių kolonijos. Tai 
iš rusų pusės bus padaryta są
moningai, o taip pat ir ameri

kiečiai, norėdami sutraukti di
džiausią žiūrovų skaičių rungty
nes rengs ten, kur jie numatys

Los Angeles 
lietuviai

Dr. Petras Pamataitis 
vadovaus respublikonams 
Kalifornijos Lietuvių Res

publikonų organizacijos no- 
minacinis komitetas, susi
dedąs iš pirm. Br. Budriūno, 
sekr. L. Valiuko ir narių — 
J. Truškauško, J. Raibio ir 
V. šeštoko, nominavo šiuos 
asmenis 1960' metų valdy- 
bon: pirm. dr. Petrą Pama
taitį, nariais (pareigomis 
pasiskirstys patys) — J. 
Kojelį, G. Rudelį, J. Truš- 
kauską, J. Andrių, B. Čiur
lionį ir K. Liaudanską. Kon
trolės komisijon — pirm. J. 
Raibį, nariais — F. Kudir
ką ir A. Ąžuolaitienę. Gar
bės teisman — pirm. V. 
Kazlauską, nariais — V. 
šeštoką ir B. Starkienę. Me
tinis susirinkimas įvyks šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
sausio 31 d., sekmadienį, 12 
vai., kur šie organai bus ofi
cialiai išrinkti. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. dd.

gauti didesnes pajamas.
Negalima tikėti Romoje ir lie

tuvių krepšininkų, nes Lietuvos 
vyrų krapšinio lygis yra gerokai 
kritęs ( į SS rinktinę neįtrau
kiami Stonkus, Petkevičius, o 
Lauritėnas už ''gerbimą“ dievai
čio Bacho yra diskvalifikuotas) 
tad ir SS rinktinės pagrindą su
daro latviai Kruminš, Valdmanis 
ir Muižnieks.

Be ankščiau minėtų pavardžių 
reiktų pridėti dar boksininkus 
vilnietį L. Rugį ir kaunietį R, 
Tamulį ( ypač pastarąjį, po jo 
puikaus pasirodymo gruodžio 
mėn. V. Vokietijoje, nugalint abu 
varžovus), nors SS bokso rinkti
nės vyr. treneris S. Ščerbakovas 
yra pareiškęs (vilniškis "Spor
tas" 1959 spalio 15 d. N r. 115) 
kad galutinis sąstatas bus su
darytas po SS pirmenybių ir tarp
valstybinių rungtynių Maskvoje 
prieš V. Vokietiją. Škotija ir 
Romoje-Italiją.

Iš vienos pusės reikia džiaug
tis, kad lietuviai sporte yra pra
našesni už rusus, tačiau iš kitos 
pusės liūdėti, kad jų laimėjimai 
eina "Mr. K.” kompanijos gar
bei, kadangi tarptautinėje spau
doje, jie dažniausiai pristatomi 
kaip rusai.

Patariu iš anksto kun. Mince
vičiui pasiruošti tos propagandos 
atrėmimui pažymint, kad lie
tuviškos pavardės su rusų tauta 
nieko bendro neturi.

K. Baronas, 
Hamiltono LSK Kovas 

Pirmininkas

BE REIKALO PRIKAIŠIOJA '
Sėkmės visam kolektyvui, nes 

Dirva dabar duoda daugiau 
medžiagos, negu bet kuris iš 
mūsų dienraščių. Be reikalo .tat 
kai kurie prikaišioja, jog DirvS 
prilygsta dienraščio kainai.

P.J., 
Ohio

DĖL DIRVOS ANTRAŠTĖS
J. Šarka pageidauja gražinti 

senąją antraštę. Man atrodo, kad 
tai. nėr imta. Matyt redakcija tu
rėjo savo planus, kad ją pakeitė. 
O laikraščio esmė ne antraštėj. 
Svarbu, kad geras turinys, kad 
patrauklus ir mėgiamas skaityti.

J.A. Urbonas, 
Dayton

GERI ŽEMĖLAPIAI
Dirvos dedami žemėlapiai 

aiškūs, kiekvienam lietuviui ma
lonus. Nesu matęs jokiame Ame
rikos žemyno lietuvių laikrašty 
taip aiškių, ir sumaniai išrašytų 
lietuviškais žodžiais žemėlapių. 
Tai Dirvos leidėjų ir rengėjų 
geriausias lietuviškas pasiro
dymas.

Anis Rūkas, 
Chicago

IR VYRAI NE BE NUODĖMĖS

V. Vaisys, papildydamas E. 
Čekienės, Dirvoj atspaustą 
straipsnį apie moteris, sausio 15 
d. laiške rašė, kad be daugelio 
rūpesčių ir įvairių planų, mo
terų galvose dar lengvai sutelpa 
ir "gausios naujausios žinios", 
kuriomis jos taip stropiai dali
nasi.

Jis papildė Čekienės mintis, 
o man norisi V. Valiui priminti, 
kad tos "gausios naujausios ži-

Philadelphijos vyresniosios kartos veikėjai (iš kairės ) J. Baltaduonis, Pr. Matukas, Z. Jankauskas,
A. Kaniušis ir J. Kaniušienė klausosi L. Kaulinio vedamo, choro dainavimo. Dirvos nuotrauka

Trijų moterų klubas Romoje 
ir neatsakyti klausimai

Amerikiečių laikraštis "The 
Florida Times-Union" atspaudė 
savo bendradarbės Kay Suton 
rašinį - įspūdžius iš Romos. 
Čia, praleidę kai kurias mažiau 
esmingesnes vietas, jį spausdi
name. Red.

•

Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių Klubo priklausymas prie 
General Federation of Women's 
Clubs yra tas plonas vilties siū
las, kad laisvė ir vėl nušvis Pa
baltijo valstybėms.

Romos (Italija) Lietuvių Mo
terų Klubą vargu ar galima klu
bu pavadinti. Jame tėra tik trys 
narės, įskaitant ir pačią pirmi
ninkę Vincentą Lozoraitienę, 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
egzilyje šefo žmoną. Tai tikriau
siai bus pats neskaitlingas pla
čiai išsišakojusios GFWC narys - 
klubas.

Jo veikimas tačiau siekia toli - 
JAV, Prancūziją, Braziliją, Uru
gvajų ir kitas valstybes, kur tiktai 
lietuviai ar kiti egzilai iš pa
vergtųjų kraštų susirado naujus 
namus, kur jie veikia ir mel
džiasi už savo kraštų išlaisvi
nimą.

Anuomet, kai Pabaltijis dar 
tebuvo laisvas, Markizą Aber- 
deeri iŠ Didžiosios Britanijos su
organizavo Lietuvių Klubą. Po
nia Lozoraitienė jam pirminin
kavo nuo 1933 iki 1939, Kai Lie
tuva buvo Rusijos aneksuota Ir 
Klubas išformuotas, V. Lozorai
tienė surašė karštą atsišaukimą, 
kuris Pabaltijo valstybių vardu 
buvo pasiųstas International 
Council of Women konvencijai 
Clevelande. Tas atsišaukimas 
buvo taip gerai surašytas, ir toks 
jaudinantis, kad jo pilnas tekstas 
buvo perspausdintas The New 
York Times. Panašūs atsišau
kimai dėl Lietuvos laisvės buvo 
siunčiami kiekvienai GFWC kon
vencija L

Lozoraičiai į Romą atvyko 1939 
metais, kai jis buvo paskirtas 
Lietuvos Įgaliotu Ministerių prie 
Viktoro Emanuilo tada, kai Be
nito Musolinį buvo Italijos ml- 
nisteriu pirmininku. Šiuo metu 
jie gyvena Lietuvos Pasiuntiny
bės prie Vatikano rūmuose, nes 
V. Lozoraitis tebėra Lietuvos 
Diplomatų egzilyje šefas. Taigi, 
iš čia V. Lozoraitienė ir dabar 
vysto savo veiklą,.

nios" šiais laikais daugiausia 
užpildo ne moterų, bet vyrų gal
vas, kurie turi daugiau laisvo 
laiko stropiai jomis dalintis ir 
su draugais. Be abejo, vyrams tai 
mažiau tinka, tačiau, deja, taip 
yra. Gal būt imigracijos gyveni
mas daro neigiamą įtaką.

I. Rumšienė, 
N.J.

♦

K. Saudargas, Dirvos skaity
tojas iš Oak Park, Mich. rašo: 
"Daugiau rašykit ekonominiais 
ir kultūriniais reikalais. Mažiau 
partiniais ir mažiau ginčų".

Toje pačioje vietoje V. Lo
zoraitienė sutiko ir nepažįsta
mąją iš Amerikos, kuri turėjo 
rekomendacinį laiškelį iš Miss 
Chloe Gifford, GFWC pirminin
kės. Sutiko taip šiltai ir ma
loniai, kad tas susitikimas pa
liko gilų pėdsaką šias eilutes 
rašančios širdyje.

Nedrąsiai paminėjusi, kad ji 
negalėjusi pasinaudoti Miss Gif
ford pakvietimu atvykti į GFWC 
birželio konvenciją Los Angeles 
dėl visiškai suprantamos lėšų 
stokos tokiai ilgai kelionei, ji 
pradėjo visą eilę įžvalgių klausi
mų, Amerikos šeimos gyvenimą 
liečiančių. Tinkamai atsakyti į 
tuos klausimus, reikėjo tikrai 
pasitempti.

Ar Amerikos moterys yra tiek 
užimtos už namų, kad jos pa
miršo vieningos ir garbingos šei
mos santykių svarbą? Ar neturė
tų Amerikos moterys daugiau at
sidėti gamtos joms skirtoms pa
reigoms namų židinyje, augin- 
damos vaikus ir nukreipdamos į 
gerą kelią paaugančius sūnus ir 
dukteris, kaip to reikalauja stipri 
ir sveika tauta? Ar tik nėra jų 
susidomėjimas materialinėmis 
gėrybėmis, nupirktomis užsi
ėmimo už namų ribų kaina, pla
čiai paplitusio jaunimo nusikals
tamumo priežastis?

Rolės greit pasikeitė, ir klau- 

Į Vatikano pareigūnus buvo kreiptasi jau 1958 m., 
kad išleistų Šv. Kazimiero pašto ženklus, o jie pa

sirodė tik 1959 m. pabaigoj, Lietuvos atstovybę 
Vatikane panaikinus...

DOMENICO TARDINI: - Maniau, kad jie visi užmirš Lietuvos 
atstovybę ir džiaugsis naujais pašto ženklais. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės atstovai J. Žmuidzinas ir J. Kardelis tai padarė 
atsiųsdami gražią padėką. Tik "Tėviškės Žiburiai", "Dirva" ir kiti 
dar ožiuojasi...

siančioji pasijuto atsakančiąja, 
susirūpinusia ar jos atsakymai 
atitinka JAV Statė Departmento 
liniją.

Ir pagaliau, kaip atsilieps ma
žoms pavergtoms tautoms įvy
kęs Nikitos Kruščiovo vizitas į 
Ameriką? Ar tatai reiškia, kad 
Amerika darosi abejinga jų bylai 
ir tolydžio pamirš juos visiškai?

Ar Amerika pamirš? Tai yra 
kaip tik dalykų esmė, paslėptas 
susirūpinimo šaltinis, kuris ver
čia giliau pastudijuoti Amerikos 
reikalus.

Ar, žiūrėdama savo interesų, 
ji pamirš mažas silpnas tautas, 
ja pasikliaujančias, nes nėra nie
ko kito, į ką galėtų kreiptis.

Ar Amerika pamirš? Tas klau
simas yra gyvybinės reikšmės.

Netenka abejoti, kad dėl to, 
jog šis klausimas nebuvo iškel
tas Los Angeles pereitą birželį, 
GFWC nustojo daugiau negu pati 
V. Lozoraitienė, Bet juk kon
vencijos yra šaukiamos perio
diniai kasmet.

Tad ar Washingtone, D.C., ne
galima būtų kaip nors rasti ki
tais metais lėšų V. Lozoraitie
nei atvykti į Ameriką, kur ji 
laisvai iš širdies galėtų iš
sikalbėti, kaip kad tai yra pa
darius mums su ja susitikus, 
ir kur atsakymus į savo klau
simus galėtų gauti iš pačios A- 
merikos.
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Baltų Draugija ir jos koncertai Bostone
Jau kuris metas Bostone 

gyvuoja ir dirba Nauj. Ang
lijos Baltų Draugija. Jon 
yra susibūrę estai, latviai ir 
lietuviai. Draugijos pagrin
dinis tikslas yra judinti Pa
baltijo klausimą Bostone ir 
visoj Nauj. Anglijoj, paro
dyti, kad mūsų kultūra yra 
savaiminga ir skirtinga nuo 
rusų, pademonstruoti kultū
riniais darbais tų trijų tau
tų vieningumą ir bendrą ko
vą už laisvę.

Ketvirtas sezonas, kai 
Nauj. Anglijos Baltų d-ja 
rengia koncertus. Paprastai 
per sezoną įvyksta trys kon
certai — vienas estų, vienas 
latvių ir vienas lietuvių. 
Tiems koncertams yra kvie
čiami pajėgiausi pabaltiečių 
muzikai ir dainininkai.

Šį sezoną jau pasirodė lat
vių Paula Brivkalne, sausio 
29 d. dainuos mūsiškis Sta-

Stasys Baras

sys Baras, o balandžio 24 d. 
atvyksta iš Toronto Estų 
moterų choras, vad. Udo 
Kasemets. Visą laiką kon
certai yra rengiami Nauj.

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiĮ.
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♦ IZVESTUŲ skaitytojai aną dieną sužinojo, kad reikia būti 
mandagiems ir jei pasikviečiama į svečius, užtiesti baltą stal
dengtę. Bet tai nereiškia grįžimą į buržuazinius papročius, aiškina 
komunistų laikraštis. Buržujai visad buvo storžievūs. "Įsidėmė
kite, rašo laikraštis, kad geras elgesys prasideda namuose, tai 
labai švarbu, kada viename apartamente gyvena kelios šeimos..."

* KANCLERIS Adenaueris net ir kelionėje nepraleidžia neiš
klausęs šv. mišių. Dabar lankantis Romoje, grįžtant iš bažny
čios, vienas Žurnalistas jo paklausė, ar jis tikįs, kad vyriausybių 
galvos bus Įsileistos Į dangų. Atsakė: "Kodėl ne?... Dievui nieko 
nėra negalima!"

* STATISTIKA. Šviesaplaukio galvoje auga 180,000 plaukų, tuo 
tarpu tamsiaplaukis turi tik 120,000, o rudaplaukiai 50,000. Tad, 
vyrai, jei norite sužinoti, ar jūsų mergina yra tikra blondinė, su
skaičiuokite jos plaukus.

♦ "PRAŠOMA skyrių viršininkų susilaikyti nuo golfo žaidimo 
tarnybos valandomis..." Tokį Įsakymą perskaitė amerikiečių val
džios tarnautojai Maniloje. Bet Įsakymo pabaigoje, tarnautojų vir
šininkas atsiprašo dėl tokių drakoniškų priemonių: "Aš užmerkčiau 
akis ir nieko nesakyčiau, bet golfo laukai yra už dešimties mylių 
ir gaila ne laiko, kurį aikvoja valdžios tarnautojai, bet benzino..."

* AMERIKOJE dar yra 10 milijonų beraščių. Daugiausiai jų 
yra Louisianoj, gi Ohio ir Massachusetts valstybėse esama tik 
250,000. Vienas Bostono gyventojas, neseniai Įsirašęs į vakarinę 
mokyklą, verkdamas prisipažino, kad vienuolika metų apgaudinėjo 
savo žmoną vakarais laikydamas rankose laikraštį ir tuo norėdamas 
pasirodyti, kad mokąs skaityti. Pagaliau jis prisipažino, kad ne
pažįsta raidžių ir ji pagrasino persiskirti, jei jis neišmoksiąs 
skaityti.

* ŠTAI šeši įsakymai sovietų rašytojui: Negalvok. Jei galvoji, 
nekalbėk. Jei negali išvengti kalbėjimo, nerašyk. Jei tu esi privers
tas rašyti, nespausdink. Jei tu nieko kito negali daryti kaip spausdinti, 
nepasirašyk. Jei per nelaimę pasirašei, paruošk tuoj pat atšaukimą.

♦ ANGLAS Festing, pašauktas į kariuomenę, pateko į Newcastle 
pulką, kur jo būrio viršininku yra tikras brolis leitenantas Festing, 
bataljono vadas jo dėdė majoras Festing, o pulkas priklauso- divi
zijai, kuriai vadovauja jo tikras tėvas gen. Festing. Ir kas dar 
gali sakyti, kad kariuomenė nėra didelė šeima?

Anglijos didžiojoj koncertų 
salėj, vad. Jordan Hali. Pa
brėžtina, kad tie koncertai 
nėra parapijiniai baltų pa
sirodymai. Nors daugumas 
klausytojų būna estai, lat
viai ir lietuviai, bet visada 
į juos ateina būrys ameri
kiečių, visada ateina ir Bos
tono didžiosios spaudos at
stovai. Mūsų koncertai toj 
'spaudoj iki šiol buvo verti
nami palankiai, šiltai ir tik 
'gal porą sykių šaltokai. Va
dinasi, darbas rimtas ir 
nuoširdžiai remtinas.

Savo uždavinių sąraše 
Nauj. Anglijos Baltų D-ja 
turi ir daugiau atliktinų 
darbų užsibrėžusi atlikti. Ji 
labai norėtų platesniu mas
tu rengti pabaltiečių daili
ninkų apžvalgines parodas, 
jos planuose yra ir Pabalti
jo rašytojų veikalų vertimai 
Į anglų kalbą. Nepajėgiam 
prie tų darbų prisisiekti tik 
dėl "mažytės” priežasties, 
kad iki šiol Baltų D-jos pa
stangas labai nenorom re
mia ypač Bostono lietuviš
koji visuomenė. Iš tikro, pa
žvelgus į mūsų būdą, kar
tais net juokas ima, kad 
mes rodom savo ožišką in
dividualumą ypač tada, kai 
veikla tikrai yra griebtina 
už ragų.

Šias eilutes rašantysis tu
ri patikimas informacijas, 
kad, pvz., ir tuos Dalių kon
certus mažiausia lanKo ... 
lietuviai. Kai atvyksta lie
tuvių dainininkas ar instru
mentalistas, tai dar apie 
pora šimtų tautiečių susi
renka, bet į latvių ir estų 
pasirodymus jau tik viena 
kita dešimčia klausytojų ri- 
bojamės.

Savaime aišku, tokiu pa
grindu bendra trijų tautų 
veikla sunkiai įmanoma, ji 
ypač stato į keblią padėtį 
tuos mūsų žmones, kurie 
įeina Baltų D-jos valdybon. 
Mat, jeigu lietuvių Bostone 
gyventų tik tiek, kiek gy
vena estų ir latvių, tai dar 
lengviau būtų ir pasiteisin
ti. Bet, palyginus mūsų kie
kį su mūsų kaimynų pabal
tiečių kiekiu, mes, lietuviai, 
Bostone esame didelė tauta. 
Mūsų čia yra tūkstančiai, o 
jų tik šimtai ir net šimtu
kai. To akivaizdoj nors ge
rosios valios lietuviai turėtų 
iš pagrindų persvarstyti sa
vo santykius su Baltų Drau
gija ir jau žymiai stipriau 
suremti pečius jos naudin
gai ir reikalingai veiklai pa
remti. Atsiminkim, kad šiuo 
atveju mūsų pareiga yra 
lankyti ne tik savus koncer
tus, bet taip pat estų ir lat
vių pasirodymus. Sunku bū
tų patikėti, kad mums nebū
tų įdomu paklausyti, kokias 
menines jėgas turi tie, ku-

rie gyveno ir daugumas te
begyvena ant to paties Bal
tijos kranto. Labai, net la
bai įsidėmėtini ir Baltų 
D-jos tikslai.

Baltų draugijos veiklą 
Bostone stumia į priekį tik 
apie 20 dirbančių žmonių. 
Tai tie, kurie vis nepabūgs- 
ta įeiti valdybosna. Skaičius 
nepritrenkiantis, bet ir ne
menkas. Gaila, neturiu 
D-jos narių sąrašo, tad ne
galiu veikėjų pavardžių iš
vardinti. Gerai žinau, kad 
uoliai dirba estai, latviai ir 
būrelis lietuvių, šiais me
tais iš lietuvių valdybon įei
na p-lė P. Grendal, Irena 
Galinienė, L. švelnis, dr. Br. 
Mickevičius, dr. Pr. Galinis, 
Česl. Mickūnas ir inž. Vyt. 
Izbickas. D-jos teisių pata
rėjas yra mūsų garbės kon
sulas Bostone adv. Ant. O. 
Shallna, taryboj dalyvauja 
prel. Pr. Juras.

Kitąmet baltų 
sesijoj pakviesta 
mūsų solistė Pr. 
Bet šios dienos
yra tenoro Stasio Baro kon
certas, kuris įvyks sausio

koncertu 
dalyvauti 
Bičkienė. 
aktualija
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Savitarpinės Pagalbos globojami vaikai 1944 m. vasaros stovyk
loje, Kulautuvoje (Lietuvoje), linksmai žaidžia nesuprasdami artė
jančio pavojaus... Gal kuri jų karo audros buvo atblokšta ir šiapus 
vandenyno.
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29 d., 8 vai. 30 min. vakare 
Jordan Hall’e. Kiek teko nu
girsti, bilietai į tą koncertą 
plinta nesunkiau bet dar ga
lima jų gauti Jordan Hali 
Kasoj, p. O. Ivaškienės 
krautuvėj ir pas valdybos 
narius.

Taigi, baltai, laikykimės 
stipriai, nes šitaip mūsų jė
gos 3 kart padidėja.

St. &

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsiant

Dirvą aukomis parėmė:

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

Strazdas Z.,
Wethersfield........ $2.00

šošė A., Chicago   2.00 
Unger E., Cleveland .. 2.00 
Raslavičius L., Chicago 2.00 
Namikas M., Covina .... 2.00 
Meckauskas T.,

East Chicago ....... 2.00
Minkūnas P.,

W0odhaven ........... 2.00
Korsakas R., Cleveland 3.00 
Mačernis P., Chicago 
Abraitis V., Cleveland 
Baublys J., Detroit .... 

‘Bereiša J., St. Louis .... 
Bartkus T., Samia .... 
Banelis St., Toronto .... 
Dalbokas J., Chicago - 
Vaičius K., Boston ....

2.00
2.00
2.00
1.00
5.00
1.00
1.00
2.00

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

UREĘTINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

J. & E. FABRICATING
. CUSTOM BUILT FORMICA SINK 

TOPS and BAR TOPS

1970 East 84th St. SW 1-2711

Visiems aukotojams 
dingai dėkojame.

šir-

HARTFORD

♦ "TIE, kurie niekad nenusidėjo, gali neklausyti mano pamokslo 
ateinantį sekmadienį. Aplink save aš noriu matyti tik tikrus nu
sidėjėlius!" Kitą sekmadienį klebono Litle bažnyčia Kene, New 
Hampshire, visad buvusi pusiau tuščia, buvo pilna prisigrūdusių 
žmonių. Mat, ką reiškia žmogaus savimeilė.

LAUKIAMA KNYGA
Dr. M. Anysas, gyv. 67 

Sussax Avė., Toronto 4, On- 
tario, Kanadoje, parašė 
k n y gą: ”Prūtėniškų - sen
prūsiškų giminių kovos Vo
kiečių Riterių Ordinu nuo 
1230 ligi 1283 metų”, smul
kiai aptariant šitų giminių 
kilmę, jų gyvenamąsias sri
tis, ilgametines kovas už sa
vo laisvę bei įsitikinimus, 
jų pavergimą, prūtėniškų 
giminių kalbą ir lietuviškų 
giminių prūtėniškuose kraš
tuose apgyventas sritis.

Kaip rašo pats autorius 
mūsų korespondentui, šis 
veikalas yra pirmasis lietu
vių kalba, iškeliąs prūtėniš
kų giminių nukariavimą, 
Įvykusį prieš 560 metų. 
Veikale bandoma nustatyti, 
kuriose srityse seniau gy
veno lietuviškos giminės.

Veikalas yra didelis, pa
reikalavęs didelio darbo. Su
sideda iš 10 dalių.

šiuo metu autorius ieško 
leidėjo.

E. K-nas

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Looisvllle Title Bldg., 118 St. Clair Avė. 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

Laukiama naujos komedijos
Kultūrinės veiklos puose

lėjimui sąlygos mūsų kolo
nijoje nepavydėtinos, žino
ma, daromi bandymai, daug 
kalbama, deja, mažai dirba
ma tikslo pasiekimui.

Šiuo metu scenos meno 
mėgėjai laukia komedijos 
’Kreivaveidis”. Ji turi įvyk
ti šeštadienio vakare, sausio 
30 d. Parap. mokyklos salė
je. Tai bus iš eilės trečiasis 
I. Tvirbuto dramos studijos 
aktorių spektaklis.

*
Hartfordo LB apylinkėje 

yra virš 60 narių, mokėju
sių taut. solid. įnašus. De
ja, tiktai 30 įnašus tesumo
kėjo už 1959 m. Nesilanko 
Į susirinkimus, sėdi prie TV 
ar prie proferanso, žodžiu, 
veiklos našta tenka tiems, 
kurie ją visur neša. O prieš 
keletą metų jie tiek daug 
kalbėjo ir žadėjo!

O kaip su spauda? Kiek 
jie skaito lietuviškų laikraš
čių ir žurnalų? Ir knygos 
stovi knygynuose apdulkė
ję. Ką gi tas reiškią. Aišku, 
ne tiktai pasyvumą, bet ir 
mūsų žmonių kultūrinio gy
venimo išeivijoje marumą.

— VMK

Ne vienos kiaulės pnsiėdusios būna patenkintos. Yra ir žmonių, kurie gyvena jų pavyzdžiu...
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CHICA60S LIETUVIU ŽINIOS
žurn. Vyt. Kasniūnui 
padaryta operacija

„Dirvos” bendradarb i u i 
žurn. Vytautui Kasniūnui 
buvo padaryta nedidelė ope
racija kojoje, bet turėjo at
sigulti šv. Kryžiaus ligoni,

nėn, kur gailestingaja seser
ie dirba jo žmona Ieva Kas- 
niūnienė.

Lietuvių archyvas 
iškraustomas

Pasaulio Lietuvių Archy-

GREETINGS and BEST WISHES ' 
To Ali The Lithuanian People

TRUCK DRIVERS 
UNION

Locol No.407
WILLIAM J. WELCH

SEC’Y-TREAS
2070 East 22nd Street

GREETINGS and BEST WISHES
FRENCH CUISINE

DUCK ORANGE - LOBSTER AMERICAINE 
A VARIETY OF TOURNEDOS - FROG LEGS 

SOUTE PROVENCAL - PREPARED BY 
CHEF ETIENNE

THE MAGON WHEEL
AIR CONDITIONING - AMPLE PARKING 

13114 WOODLAND AVĖ.
FOR RESERVATIONS Call LO 1-6900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

JOHN LARSEN REALTY
Realtors

4169 Pearl Road SH 1-3448

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CUYAHOGA AUTO PARTS

vas, kurį Įsteigė dar Vokie
tijoje ir čia vadovauja isto
rikas pedagogas Vincentas 
Liulevičius, buvo priglaus
tas kazimieriečių seselių 
vienuolyno patalpose. Tai 
dėka buvusių seselių moti
nų — M. Juozapos ir M. Te
ofilės.

Pernai įvyko vienuolyno 
vadovybės rinkimai ir nau
ja vedėja motina išrinkta 
M. Adorata, kuri smarkiai 
nusiteikusi viską pertvar- 
kvti ir nuo šių metų pra
džios pranešė archyvui, kad 
išsikraustytų. Archyvas at
sidūrė tokioje padėtvie, kad 
nežino ką daryti, kai nėra 
nei pinigu, nei patalpų ir 
susi siekimo oriem o n i ų. 
Anksčiau archvvas buvo 
nriedaustas be jokio mokes
čio. Net nereikėjo mokėti 
už šviesą ir kurą.
KUN. A. MARTINKUS PAKELTAS 

Į PRELATUS
Seniausios Chicagoje lietuvių 

parapijos šv. Jurgio klebonas 
kun. Antanas Martinkus, kuris 
anksčiau buvo klebonu Dievo Ap- 
veizdos parapijoj, pakeltas į pre
latus. Iškilminga vakarienė, su 
menine programa, bus vasa
rio 14 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Kartu bus paminėta ir 
40 metų kunigystės sukaktis. Ų- 
vilktuvių iškilmės įvyks vasario 
7 d.

STATOMA PETRO VAIČIŪNO
DRAMA "PRISIKĖLIMAS”

Scenos Darbuotojų Draugija, 
mūsų žymaus dramaturgo Petro 
Vaičiūno mirties metinėms pa
minėti, stato penkių veiksmų ko
mediją "Prisikėlimas", kurią 
režisuoja akt. Antanas Rūkas.

POLICIJOS KAPITONAS 
DAILININKAS

Chicagos policijoj yra nema
žai ir lietuvių. Vienas iš Jų 
yra kapitonas. Tai čia gimęs, 
kalbąs lietuviškai WilliamBals- 
wick- Vincas Balaševičius.

Vietos amerikiečių spauda 
"Chicago American" jį aprašė 
kad jis esąs gana pareigingas 
darbe ir be to dailininkas. Tą 
sritį jau pamėgęs iš mažens. 
Šešis metus meną studijavo Chi
cagos meno institute. Daile už
siima nuo darbo atliekamomis 
valandomis. Jo mėgiamiausias 
dailininkas XIX šimtmečio Ame
rikos tapytojas George Inness.

SCENOS DARBUOTOJŲ D-JOS 
NAUJOJI VALDYBA

Sausio 16 d. įvyko Scenos Dar
buotojų Draugijos metinis susi
rinkimas. Be einamųjų reikalų, 
išrinkta ir naujoji valdyba 1960 
metams. Valdybon įėjo: operos 
solistė Sofija Adomaitienė, dra
mos aktorė Zita Kevalaitytė, Ju
lija Tijflnienė, rašyt. Anatolijus 
Kairys ir Česlovas RukuiŽa. Pa
reigoms pasiskirsčius, pir
mininke išrinkta Sofija Adomai
tienė,

Lituanicos sportininkai 
tikrai verti , kad juos 
rūpestingai paremtume
Chicagos lietuvių futbolo klu

bas Lituanica visuotiname narių 
susirinkime išsirinko naują val
dybą, į kurią įėjo ir pareigomis 
pasiskirstė: Jonas Juška - pirm. 
Vytautas Miceika ir Jonas Per
kūnas - pirm, pavad., Romas 
Kožėnas - sekr., Leonas Jūrai- 
tis - kasiu, Komandų treneriu 
sutiko pasilikti Vilius Trump- 
jonas.

Paskutiniu laiku Lituanica su
darė, pasisiūlius pačiom mer
gaitėm, mergaičių tinklinio ko
mandą, kuri jau dalyvaus įvyks
tančiose lietuvių pirmenybėse.

Ligi šiol Lituanica - ame
rikiečiai vadina Lithuanians ar
ba tiesiog Liths. Buvo žinoma 
kaip kietai, bet Švariai žaidžian
tis vienetas, ką nevengdavo pa
reikšti Chicagos futbalo vadovy
bė. Bet dabar, patekus į Aukš
tąją lygą - Major division, ku
rioje yra tik 8 geriausios ko
mandos, reikės kai ko daugiau, 
kad išsilaikytų toje aukštumoje. 
Tai supranta ir žino žaidėjai, 
tai supranta ir klubo vadovybė.

Klubui aprengti 3 komandas 
(virš 30 žaidėjų), parūpinti ap- 
draudas, sumokėti registracijos 
mokesčius ir kt. kasdieninės iš
laidos, sudaro nemaža rūpesčio 
jos valdybai. Tam tikslui daromi 
parengimai, kurių pasisekimu, 
bent ligi šiol, neteko apsivilti. 
Tikimasi, kad ir į sekantį pa
rengimą, kuris įvyks vasario 6 d. 
7:30 vai. B. Pakšto salėje, Ca- 
lifornia Avė. & 38 str., į kurį 
Chicagos visuomenė maloniai 
kviečiama, gausiai atsilankys. 
Tai bus klubo metinis banketas 
- balius, tiksliau pas akius pereitų 
metų derliaus‘nuėmimo šventė, 
nes derlius tikrai buvo puikus: 
pirmoji komanda laimėjo pirmą 
vietą salės turnyre, šiaurės 
Amerikos lietuvių futbolo pir
menybes, Chicagos miesto pir
mos divizijos meisterio vardą, 
o antroji komanda - H vietą 
rezervo klasėje.

Ta proga Lietuvos Konsulas 
Dr. Petras Daužvardis įteiks žai
dėjams iš National Soccer lygos 
gautus medalius, Alice Stephens 
trio, susidedantis iš J. Bobinie- 
nės, G. Peškienės ir G. Mačytes 
padainuos, bus bendra vakarienė 
ir kt. Gi šokiams grieš Balio 
Pakšto orkestras. j#j.

CHICAGOJE
SAUSIO 30 DIENĄ, 7:30 V. V.,

Jaunimo Centre,
5620 So. Claremont Avė., 

Chicagoje 

PRIĖMIMAS-BALIUS
VAKARIENĖ — MUZIKA — ŠOKIAI — BUFE
TAS — PROGRAMA, DALYVAUJANT SOL. D. 
BTANKAITYTEI, PROF. VL. JAKU- 

■BĖNUI, B. RAČKAUSKUI.

Kvietimus prašome įsigyti iš anksto: 
T e r r o j e, Marginiuose, 
Šimaičio Realty, šta'ngen- 

’ b e r g o krautuvėje Giedroje.

Kviečia LB Chicagos apygardos valdyba ir 
iniesto apylinkės.

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri:

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

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

I MUTUAL SAVINGS f
and ddoan &Ąssocialion

E= Chartered and Supervised by the United Statės Government ~ 
= 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS j 
= Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pre». ==
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Čia tai gyvenimas!

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

3310 East 79th St. BR 1-1444

Greetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons

BUDD CLEANERS
FOR THE BEST CLEANING IN TOWN

12702 Shaw Avenue Call GL 1-7417

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKŠ

IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI, DEŠROS

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS)
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:
Name

No. Street City

SERGA OPEROS SOLISTAS AL.
KUTKUS

Neseniai stipriai nutvėrė liga 
operos veteraną solistą Alek
sandrą Kutkų, kuris turės ilges
nį laiką pagulėti. Bet liga nėra 
pavojinga. Greit iš spaudos iš
eina ir jo atsiminimai, kuriuos 
leidžia Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla. Atsiminimai paliečia ir 
mūsų kultūrinį gyvenimą dar Ne
priklausomoje Lietuvoje.

LIETUVIŲ PAVILJONAS 
TARPTAUTINĖJE

x PARODOJE
Pernai įvyko tarptautinė pa

roda Chicagoje, kur ir lietuviai 
dalyvavo. Sį skyrių buvo įrengęs 
specialus komitetas, kuriam va
dovavo ekonomistas Adolfas Ba
lionas. šiemet paroda kartojama, 
bet buvęs komitetas, atsisakė 
rengti. Lietuvos konsulas’ dr. P. 
Daužvardis pakvietė tuo rūpin
tis LB Chicagos apygardai, kuri 
šaukia organizacijų susirinkimą. 
Tikimasi, kad darbas bus pradė
tas ir kiek pakeis parodos turinį.

ŽURNALO "LAIŠKAI 
LIETUVIAMS" KONCERTAS

Sausio 31 d. įvyksta tėvų jė
zuitų leidžiamo mėnesinio žur
nalo "Laiškai Lietuviams" de
šimtmečio minėjimas, kuriame 
numatyta speciali ir meninė 
programa. Ją išpildys daininin
kės: Nerija Linkevičiūtė, Marija 

i Bankevičienė ir seserys Blandy- 
tės. Koncerto-minėjimo pradžia 
4 vaL po pietų, Jaunimo Centro 
namuose, J. V.

DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS The stroh Br.«y Canpan,. Detroit 26, Michigan

JUMS PATIKS YRA ŠVIESESNIS

Amerikoj tik 
ugnim virtas 
alus!

Stroh’s yra Ame
rikoj vieninte 1 i s 
ugnim virtas alus 
...virtas prie 2000° 
Ir todėl Stroh’s 
yra švies e s n i s. 
s k a n esnis, dau
giau. gaivinąs.
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CLEVELANDO 
ŽINIOS

• Lietuvių salės dalininkų 
susirinkime išrinktoji val
dyba paliko beveik ta, pati 
ir pareigoms taip pasiskirs
tė: Juozas Gražulis — pir
mininkas, Zenonas Dučma- 
nas — vicepirm., Antanas 
Buknis — II vicepirm. ir iž
dininkas, Valerija Žitkus — 
sekret., Jonas Apanavičius 
— finansų sekr., Lietuvių 
salės ir klubo vedėju Povi
las Šūkis, direktoriai: Jonas 
Kulbokas, Alekas Banys ir 
Stasys Halaburda.

• L. ir A. Leknickai at
šventė 25 rnetų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

• Prof. J. Gravrogkui va
sario 5 d. sueina 75 m. su
kaktis.

• Juozas Rinkus su šeima 
persikėlė į naujus namus: 
1226 Rozelle Rd., E. Cleve
land.

• Namų įrengimų ir gėlių 
paroda įvyks nuo kovo 5 iki 
13 d. Publię Hali patalpose.

• Cleveland News, čia 
ėjusį virš 50 metų popieti
nį dienraštį, nupirko Cleve
land Press. Virš 800 darbi
ninkų, dirbusių įvairų spau
dos darbą, buvo - atleisti. 
Taigi dabar liko rytinis 
Plain Dealer ir popietinis 
Cleveland Press.

• Imtynėse Cleveland 
Arenoje, sausio 27 d. susi
tiks Kanadbs indionas Don 
Eagle su Fritz von Erich. 
Bus ir kitos poros. Pradžia 
B:30 vai.

Vasario 16 Gimnazijai 
remti būrelio Nr. 80 

1959 m. apyskaita
1959 m. būrelio nariais 

buvo ir gimnazijai aukojo 
po 13 dol.: V. Čepukaitis ir
O. čepukaitienė, po 12 dol.:
P. Ališauskas, J. Baranaus
kas, V. Biliūnas, Alg. Dai
lidė, St. Grybauskas, J. Ig
natavičius, A. Mikoliūnas, 
K. Morkūnas, K. Senikas, V. 
Senkus, J. Sirutis, Em. Sku- 
jeniekas, J. Sniečkus, Al. 
Spirikaitis, K. Tallat-Kelp- 
ša, J. Virbalis, J. žemaitis, 
Pr. Židonis, 10 dol. V. 
Skirpstas, 8 dol. G. žeber- 
tavičius, 4 dol. Al. Vaitaitis, 
po 3 dol.; V. Barionis, Pr. 
Mainelis, Pr. Marcinkevi
čius ir 1 dol. A. žakvs.

Viso surinkta 274 dol. 
Gimnazijai išsiųsta 271 dol. 
Liko 1960 metams, vėliau 
gauti, 3 dol.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkoju ir tikiuos, 
kad ir šiais metais ne tik 
visi išlaikysim, bet ir padi- 
dinsim rėmėjų šeimą.

A. Mikoliūnas, 
būrelio vadovas

Architekto B. Aro projektu pastatyto Dr. J. Skrisko medicinos centro detalė. Dirvos nuotrauka

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

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

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Foctory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Scdc4 and Sezučec

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausią modelių

LAkewood 1-4669

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

EAST CLEVELAND-EUCLID A SUPERIOR AVĖ.

Plytinis, 4 šeimų, pelningas 
namas

4 — 6 kamb. butai. Pilnai 
apstatyti. $5200 pajamų. 
Kaina tik $36,000. Į šiaurę 
nuo St. Clair prie E. 152 St.

Lakeland Realty Co.
KE 1-6681 IV 1-8088

PARDUODAMI NAMAI 
Cleveland Hts.

• Plytinis 7 kamb. gaso 
— vandens šildymas. 2 ga
ražai. Pigus.

• Trijų miegamųjų Nau
jos parapijos rajone, 2 ga
ražai, rami vi-eta.

• Labai geras trijų šeimų 
Colonial Hts.

• Vieno aukšto 3 miega
mųjų E. 131.

• Keturių šeimų aparta
mentas. Pigus,
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 St. IV 1-6561

Bendradarbis
Antanas Gailiušis

MU 1-70X4

GREETINGS and BEST WISHES 
To. All The Lithuanian People

FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

GREETINGS and BEST WISHES

RABB JOSKA S 
GYPSY CEILAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY
EARN

4%
ACCOUNTS 

iNSUREnTO 
*10.000

UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

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 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

Eagle ženklai duoda didelį taupymų May’s ČO. krautuvėse

MOY^T BASEMENT

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi — šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Accessories Departmęnt, Dowhtowh and On the Heightž

JUMBO Patrauklūs 
Puodukai ir lėkštutės 

Turėk 3 puodukus skysčiams 
Šie ”man size” kavos puodukai patrauk
laus "Blue Willo\v” paviršiaus tinka tik
riems kavos gėrėjams. Vyrams tai patin
ka ... taip pat ir moterims.

99c
Setas

Specialus pirkinys!
IMPORTUOTI PATRAUKLŪS

ME V0MV
Servizas 8 asui.

e 8
8
8
8

Puodukai
Lėkštelės
Lėkštės
Vaisiu lėkštelės

r

5.99
Setas

Jūsų pakvietimas į šaunų valgomąjį... ir jūsų stalas nie
kad taip nebuvo puošnus, kaip prie puikaus ”Blue Willow” 
valgomų lėkščių. Pasirūpink tuo setu dabar už žemą kainą 
"Starter" Sėt . . . arba Įsigyk 55 dalių servizą 8 ir pasi
rink koks 'patinka. Jums ”Blue Willow” tarnaus metams.

55 DALIŲ VALGOMASIS SETAS 8
• 8 Cup»
• 8 Saucert
• 8 Bread and

Buttari (6")
• 8 Fruit

Diske* (5")

8 Dinner 
Plate, (?")
8 Coup Šou p c 
(7'A")
I Sugar Bowl 
and Cover
I Creamer

i Vegafable 
Dish (10") 
I Platter 
(12")
I Salt Shaker 
I Pepper 
Shaker
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Nevykęs vikingų ainių žygis
Norėtu, kad lietuviai krepšininkai aplankytu Švediją

KAS IR KUR?
• Pr. Gvildys išsikovojo To
ronto miesto stalo teniso 
meisterio vardą. Finale jis 
nugalėjo Kanados nugalėto
ją Max Marinko.
• Helsingin JSanomat, di
džiausias Suomijos dienraš
tis, iliustruotais rašiniais 
gruodžio mėn. pabaigoje pa
minėjo min. B. K. Balučio 
80 m. sukaktį ir arkivysku
po J. Skvirecko mirtį.
• Daktarai Giedrė šalčiūtė 
ir Rimas Sidrys-Sideravi- 
Čius, sausio 13 susilaukė 6 
vaiko, jų tarpe ketvirto sū
naus Vytauto, Jono. Dr. 
Sidriai šiuo metu gyvena 
Streator, Illinois prie St. 
Louis — Chicagos kelio. Dr. 
Sidrys yra akių chirurgas. 
Jis neseniai grįžo atlikęs 
gydytojo karinę prievolę 
Amerikos karo aviacijoj.

• Gyvojo Lietuvių Teatro 
Vakaras, dalyvaujant akto
rei Irenai Nivinskaitei ir iš 
New Yorko atvykstančiam 
„ž i v ilės”, ”Pabū dimo”, 
„Vieno ir kitų’’ bei „žvaki
dės” dramų autoriui, akto
riui Antanui Škėmai, įvyks 
Chicagoje, sausio 31 d., sek
madienį, 7 vai. vakare, Con- 
rad Hilton viešbučio Lower 
Towers patalpoje, šiuo aka
deminiu, šiandienine lietu
vių dramaturgija paremtu 
vakaru, norima ir Chicago
je atšvęsti lietuviškojo te
atro septyniasdešimtmetinę 
sukaktį.

• „Laiškai Lietuviams” de
šimtmečio minėjimas įvyks
ta Jaunimo Centre (5620 S. 
Claremont St.) 1960 m. sau
sio 31 d., sekmadienį, 4 vai. 
po pietų. Bus įvairi ir įdomi 
programa, kurią atliks mū
sų jaunosios meno jėgos, 
tęsis maždaug vieną valan
dą, o po jos bus vaišės ir 
šokiai. Gros A. Markausko 
orkestras. Kalbų ir sveiki
nimų nebus, išskiriant Val
do Adamkevičiaus trumpą 
„Laiškų Lietuviams” apibū
dinimą. Minėjimo metu bus 
įteiktos ir „L. L.” konkurso 
premijos.
• Stasiaus Būdavo spaudos 
draudimo laikų apysaką 
„Rūsti siena” išleido „Rū
ta” (89 Napier St., Hamil
ton, Ont., Canada). Kaina 
$1.40, Skoningas dail. T. 
Valiaus dviejų spalvų vir
šelis, 194 psl., mažo, ameri
kinio formato.

ELIZABETH
Muzikas prof. Juozas Ži

levičius atsisakė iš savo ei
namų pareigų, pasitraukia 
iš visuomeninio veikimo ir 
išvažiuoja iš Elizabetho.

Vietos lietuvių organiza
cijos sudarė komitetą kovo 
mėn. 19 d. jo išleistuvėms 
surengti.

Mini pirmąjį dešimtmetį
Sausio 30 dieną Elizabe- 

the, N. J. rengiamas šaunus 
vakaras - pobūvis pirmajam 
naujakurių dešimtme č i u i 
Amerikoje paminėti, šia 
proga susitiks naujai atvy
kusieji su buvusiais savo 
globėjais ir pasidalys įspū
džiais iš pirmųjų susitikmų 
šioje šalyje. Be kitų įdomių 
dalykų, programoje daly
vaus Vincė Jonuškaitė, 
„linksmieji broliai’’, vado
vaujami Mato Varnecko ir 
dar šis tas.

Pobūvį rengia Am. Liet. 
B-nės vietos apylinkės val
dyba, pirmininkaujant Al
binui Stukui. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Jaunimui įėjimas 
nemokamas..

• Montrealio lietuvių seime
lio vadovybę sudaro: L. Bal- 
zaras — pirm., J. Adomaitis 
•— vicepirm., J. šiaučiulis — 
sekr., A. Pusarauskas — 
ižd.
• Hamiltono lietuvių banke
lis jau peržengė $200,000 
sumą. Vedamas kooperati
niais pagrindais.
• Dail. J. K. Račkus, su dai
lės darbais parodose pasiro
dęs Prancūzijoje ir Ispani
joje, savo darbų parodą ati
darė Montrealyje, Kanado
je. Ji vyksta Galerie Agnės 
Lafort — 1504 West Sher- 
brooke.
• Dirvos bičiulis V. Morkū
nas, iš Venezuelos, apmokė
damas Dirvos metinę pre
numeratą , atsiuntė $5.00 
auką.
• A. Lapinskas, iš Chicagos, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, apmokėjo ir vie
nam asmeniui metinę pre
numeratą į Australiją.

Reikia talkos, kad veiktu 
lituanistikos semestrai

Fordhamo universitete vasa
romis per trejus metus buvo 
organizuojami Lituanistikos se
mestrai. Buvo dėstoma beveik 
visi lituanistikos dalykai. Dėsty
ti buvo kviečiami lituanistai. Stu
dijomis naudojosi būrys studentų 
iš įvairių universitetų, lie
tuvaitės seselės, vienas kitas 
klierikas ir kunigas.

Nelengva buvo įvesti lituanis
tiką į reguliarią universiteto 
programą. Tuo reikalu rūpinosi 
a. a. minist. P. Žadeikis, Kunigų 
Vienybė, visuomenės organizaci
jos ir pavieniai asmenys.

Įsteigus Lituanistikos skyrių, 
visą darbo naštą teko pakelti 
man ir mano pagelbininkams. 
Mums teko važinėti po Ameri
kos miestus ir miestelius pas 
privačius asmenis ir rinkti aukas 
studentų stipendijoms, arba siun
tinėti šimtus laiškų.

Bene sunkiausias darbas buvo 
sumobilizuoti studentus. Nors 
studijose ir dalyvaudavo po 24-25 
studentus, bet tai per menkas 
skaičius. Padalinus tuos 25 stu
dentus į klases, kiekvienoje kla
sėje būdavo po 5-6 studentus.

Pinigų telkimas ir studentų 
mobilizavimas yra mums^nepa- 
keliama našta, nes mes esame 
užimti universitete savo tiesio
ginėmis pareigomis, ir lituanis
tikai galime pašvęsti tik mūsų 
laisvalaikį. Todėl ateityje mes 
negalėsime nei rūpintis stipen
dijomis, nei ieškoti studentų. 
Šiais reikalais turėtų rūpintis 
specialus komitetas, kuris būtų 
sudarytas iš atstovų: Lietuvių 
Bendruomenės, Kunigų Vienybės, 
vienuolijų ir studentų organiza
cijų. Studentų organizacijos turė
tų parodyti daugiau iniciatyvos 
ir įpareigoti savo narius nors 
vieną vasarą pašvęsti lituanis
tikos studijoms.

Dirbti savajai tautai, rūpintis 
tautine kultūra yra kiekvieno lie
tuvio pareiga. Nuo tos pareigos ir 
mes neatsisakom. Mielai tęsime 
savo darbą, bet rūpinsimės tiktai 
akademiniais reikalais, o finan
siniais reikalais ir studentų tel
kimu turi pasirūpinti kas nors 
kitas.

W \

Sis ponas ištikimai Dirvą skaito, bet pats neprenumeruoja...

Detroito istoriniame muziejuje tarp dvylikos tautų ir lietuviškoji 
eglutė žibėjo visu gražumu, kuri buvo papuošta Gabijos tunto skau
čių rūpesčiu. Iš kairės: Aušra Vaičiūnaitė, Gintarė Šileikytė ir
Vida KukuČionytė.

DETROIT
Vasario 16-osios minėjimas 
Amerikos Lietuvių Radijo 
Balso Klubas ir šiemet radi
jo bangomis rengia Vasario 
16-tosios minėjimą. Minėji
mas bus atliktas iš WCHB 
radijo stoties (1440 banga)

Jei šiam reikalui būtų sudary
tas specialus komitetas, kuris 
iki balandžio 1 dienos suorgani
zuotų reikiamą skaičių studentų 
ir pasirūpintų finansine parama, 
tuomet mes mielai tęsime pra
dėtąjį darbą ir toliau organizuo
sime lituanistikos semestrus. 
Taigi, mūsų Lituanistikos sky
riaus tolimesnis likimas priklau
so nuo Tamstų.

T. Vladas K. JeskeviČius, S.J., 
Lituanistikos skyriaus direk

torius

NEW YORK
Tautinio Akademinio 

Sambūrio susirinkimas
Liet. Tautinio Akademi

nio Sambūrio Nevv Yorko 
visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas sausio 30 d., 
šeštadieni, 8 vai. vakare 
Liet. Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Tar
pe įvairių reikalų bus ren
kama ir nauja valdyba.

Užgavėnių pobūvis ren
giamas vasario 27 d., 8 vai. 
v, L. Pil. Klube,

Naujai įsisteigusiam Hammande, Ind., lietuvių jūrų skautų viene
tui "Klaipėda”, jūrų skautų skyriaus vedėjas L. Knopfmileris (kai
rėje) įteikia vimpilą.

A. Naruševičiaus nuotrauka

vasario 7 dieną nuo 5-6 vai. 
vakare.

Gabijos ir Baltų tuntų 
jaunesnieji skautai ir skau
tės ta proga vaidins per ra
diją „Vasario 16ji” vaidini
mą. Reikia pastebėti, jog 
ALRB Klubas, turėdamas 
per 500 narių, deda visas 
pastangas savo laiką su
naudoti lietuvybės puoselė
jimui. Energingai valdybai 
ir radijo programos vedėjui 
p. Kriščiūnui vadovaujant, 
programa įvairinama, įtrau
kiant į parengimus jaunimą.

Per vasari mėnesi radijo 
programa bus girdima nuo 
5 vai. iki 6 v. vakare. Pa
remkime klubo pastangas 
Įstodami jo nariais ir laiku 
mokėdami nedidelį nario 
mokestį.

Klubo narys

Jaunimo konkursas
Vasario 21 d. Hispanos 

Unidos didžiojoje salėje 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės val
dyba ruošia jaunimo gra
žaus skaitymo, deklamavi
mo ir kalbėjimo konkursus.

Konkurse kviečiami da
lyvauti visi Detroito lietu
viai jaunuoliai-ės iki 18 me
tų amžiaus. Dalyviai su
skirstomi į dvi grupes — 
jaunesnieji iki 12 metų ir 
vyresnieji — iki 18 metų. 
Jaunesnieji varžosi gražia
me skaityme ir deklamavi
me, ir kalbėjime. Deklama
vimui eilėraščius, tekstą 
skaitymui ir temas kalbėji
mui pasirenka patys kon
kurso dalyviai.- Deklamavi
mui laikas neribojamas, 
gražiam skaitymui skiriama

Visai neseniai JAV ir Kana
dos spaudoje buvo plačiai rašo
ma apie čia atvykusius Švedijos 
krepšininkus, kurių visas žygis 
ir geri norai pasibaigė, taip sa
kant, tuščiomis pastangomis. 
Švedijos Krepšinio Federacijos 
pirmininko Ake Nilsson žodžiais 
tariant, jų pagrindinis atvykimo 
tikslas buvo pasimokyti ir arti
miau susipažinti su šiame krašte 
aukštai iškilusia krepšinio klase.

Atvykėlių geriems norams ke
lią pastojo JAV Amateur Athle- 
tic Union. Tai organizacija, tvar
kanti visą neprofesionalinę, 
sportinę veiklą. Jon pilnateisiu 
nariu yra įsijungusi ir mūsiškė 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir £porto Są
junga. Tarp kitko, be šios orga
nizacijos pritarimo, nebūtų įvy
kusi ir mūsų krepšininkų išvyka 
į Pietų Ameriką.

Visi pradiniai švedų išvykos 
reikalai buvo tvarkomi laikantis 
veikiančių nuostatų. Tačiau, vos 
kelioms dienoms belikus iki iš
vykimo datos, JAV AAU skubos 
keliu prisiuntė savąjį veto. Ne
žiūrint to, švedai į JAV atvyko. 
Atvykę skubiai susirišo su AAU 
centru. Čia jiems po nemažų 
pastangų ir ilgoko aiškinimosi, 
buvo dar kartą įsakmiai pabrėž
ta, kad JAV tikrai negalės rungty
niauti. Buvo nurodyta ir prie
žastis. Būtent vieno amerikiečio, 
pavarde McGregor įsivėlimas. 
Minimas asmuo kurį laiką trene- 
ravo Švedijos krepšininkus ir jis 
pagelbėjo užmegzti ryšį su kelio
mis JAV krepšinio komandomis. 
Tas jo pagelbėjimas ir sumaišė 
visas kortas. Mat, AAU žiuri į 
McGregor kaip į profesionalą. 
Atseit, šiuo atvėju, jo tarpininka
vimas pažeidžia .mėgėjų nuosta
tus. Žinoma, patys Švedai, to
kiu griežtu sprendimu liko nepa
tenkinti ir jautėsi apvilti.

Neviltin patekę švedų krepŠi-’ 
ninkai susilaukė ir užtarimo. 
Juos ginti stojo keli JA V Kongre
so nariai. Vienas jų net pareiškė, 
kad tokia nesvetinga elgesena gali 
neigiamai draugingus JAV- 
Švedijos santykius. Panašių bal
sų pasitaikė ir spaudos pus
lapiuose. Deja, visi užtarimai ir 
priešiškos pastabos liko be at
garsio.

Susidarius tokiai nelemtai 
padėčiai, švedams nieko neliko, 
kaip tik pasukti namų link. Ta
čiau sugrįžimas kiek nusitęsė, 
nes dvejas rungtynes pasiūlė 
latviai. Jie AAU organizacijai ne-

2-3 min. Kiekvieno žanro 
trims pirmiesiems laimėto
jams JAV LB Detroito apy
linkė skiria dovanas.

Vestuvių spektaklio 
autoriai

Sausio 30 d. (šeštadienį) 
7:30 vai. vak. Henry & Ecl- 
sel Ford Auditorium salėje 
Dainavos ansamblio iš Chi
cagos statomo muzikinio 
veikalo „VESTUVĖS” au
torius yra Jeronimas Igna- 
tonis. Dainos surinktos Ste
po Sodeikos ir Algio Šim
kaus (įvairių kompozito
rių). Chormeisteris Faustas 
Stroiia. Tautiniai šokiai pa
ruošti Izoldos Ralienės. Re- 
žisorius Algis Kiaulėnas. 
Dekoracijos dail. Jono Tri- 
čio.

Veikale vaizduojami lie
tuviškų veštuvių papročiai 
su dainomis ir tautiniais šo
kiais.

Po programos toje pačio
je auditorijoje, tik kitoje 
salėje, bus šokiai grojant 
geram orkestrui.

priklauso ir bent kokie draudimai 
jų neliečia. Pirmosios rungtynės, 
stebint vos keliom desėtkom žiū
rovų, įvyko New Yorke. Jas lai
mėjo švedai 79-65 santykiu. 
Antrosios rungtynės prieš Vidu
rinių Vakarų latvių rinktinę vyko 
Chicagoje ir jas teko stebėti ra- 
šančiąjam. Rungtynės buvo vi
dutinio lygio ir nei viena pusė 
neparodė iškilesnio žaidimo. 
Laimėjo latviai 72-62. Reikia pa
žymėti, kad švedų tarpe buvo ir 
keli latviai. Tai yra G. Krauls, 
J. Zalmanis ir J. Reneslacas. 
Pastarasis trenerio-vadovo pa
reigose.

Po viešnagės Chicagoje, šve
dai gavo kvietimą į Kanadą ir 
ten sužaidė dar dvi rungtynes. 
Prieš Snowdon YMCA pavyko lai
mėti 73-60, o prieš Huskies teko 
pralaimėti 57-58. Rungtynės vyko 
Montrealio mieste,

Chicagoje įvykusių rungtynių 
proga teko plačiau išsikalbėti su 
kartu atvykusiu Švedijos Krepši
nio Federacijos pirmininku. Pa
sirodo, kad mūsų krepšininkų pa
sirodymas Pietų Amerikos 
valstybėse jam žinomas iš Eu
ropos sportinės spaudos. Pokal
bio metu teiravosi, ar nenu
matoma aplankyti ir Europą. Jei 
taip, tai kvietė nepamiršti ir 
Švedijos. Tarp kitko, paminėjo, 
kad iŠ rungtynių gauto pelno 50°/o 

jie sutiktų skirti kelionės išlaidų 
padengimui. p, Ptr.

BOSTON
NAUJA TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS VALDYBA
Sausio 16 d. įvyko metinis Tau- 

:inės Sąjungos skyriaus susirin
kimas. Platų praėjusių metų 
veiklos pranešimą padarė sky
riaus pirmininkas Justinas Vai
čaitis. Skyrius buvo labai judrus, 
vien kultūrinių susirinkimų bei 
minėjimų padaryta virš 12.O'dar 
prijungus parodų rengimą, pa
rengimus ir skyriaus narių su
sirinkimus, jau susidaro labai 
gražūs darbo vaisiai. Ir susirin
kimas skyriaus valdybai, ypač 
jos pirmininkui, kuris toliau at
sisakė kandidatuoti, išreiškė 
nuoširdžią padėką. Kaip žinia 
J. Vaičaitis skyriui pirmininka
vo dvejus metus.

\ naują valdybą buvo išrinkti: 
Antanas Matjoška -pirm.,Myko
las Gureckas - vicepirm., Lion
ginas Izbickas - sekret., Anta
nas Vilėniškis- namų adminis
tratorius, Valentinas Vakauzas - 
ižd., Viktoras Andriušis - kul
tūrinių pramogų vadovas, Leonas 
Lendraitis - metraštininkas ir 
Vasario 16Gimn. ratelio vadovas.

Jonas Kasmauskas, kaip sky
riaus garbės pirmininkas, taip 
pat į valdybą įeina sprendžia
muoju balsu. Į, Kontrolės komi
siją išrinkti: A. Dilba, Ign. Vi
lėniškis, S. Kontautas.

Naująją valdybą sudaro ener
gingi veikėjai, tat pilnai tikima
si, kad veikla ir toliau bus gy
va, patraukli ir daug naudos ne
šanti.

VIZITAVO LIETUVIUS SKAUTUS

Sausio 20 d. lietuvius skat 
tus vizitavo Bostono amerikie
čių skautininkas. Jį lydėjo 14 
įvairaus rango palydovų. Vizi
tas įvyko Tautinės Sąjungos na- 
muose-lietuvių skautų būstinėje. 
Iš lietuvių dalyvavo sk. A. Trei- 
nys, tuntininkas M. Subatkevičius 
dvasios vad, kun. Klimas ir kiti. 
Taip pat dalyvavo Skautų Tėvų 
Komiteto ir Tautinės Sąjungos 
atstovai.

Svečiai džiaugėsi gražiai 
Tautinės Sąjungos namais ir kad 
tuose namuose skautai turi sau 
pastogę. Jie buvo pavaišinti ka
vute ir Vilijos Čepaitės keptu 
tortu. v.
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