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Didelis įvykis Leonų ir Trečiokų giminėse
NEW YORKAS, sausio 28 d. - 

Skandinavų >‘r prancūzų keleivi
niai lėktuvai ansktyvą ketvirta
dienio rytą atnešė po dvejetą 
jaunuolių, vos prieš kelias die
nas dar buvusių Lietuvoje. Tai 
Regina Leonavičiūtė ( 20 m. am
žiaus) su broliu Tomu Leonavi
čium (17 m.), i pagal tėvų su
lietuvintą pavardę būsimi Le- 
onaitė ir Leonas; ir Nijolė Tre
čiokaitė (17 m.) su broliu Ed
mundu Trečioku (15 m.), Andriaus 
Trečioko (Albino S. Trečioko 
brolio) duktė ir sūnus.

Pirmųjų dviejų atvykimas, pe
reitą vasarą išprašytas iš paties 
Chruščiovo ir dėl to visoje 
Amerikoje labai išgarsintas, 
buvo ir dabar spaudos bei te
levizijos reporterių dėmesio 
centre. Jaunieji Leonai neišven
giamai turėjo pergyventi tipiš
ką pagarsėjusiems žmo
nėms tenkantį sutikimą: naivūs 
ir neesminiai reporterių klausi
mai, Į kuriuos paprastai nėra ko 
atsakyti, banaliai "surežis- 
tuotas" fotografavimas ir ne
mažiau banalus filmavimas kino 
kronikai bei televizijai. Deja, 
didžiosios spaudos atstovai vra 
įsitikinę, kad jie tuo parodo aukš- 
čiausį viešo informavimo meną 
ir tokio tipo ceremonijos esti ne
išvengiamos.

Trečiokų atvykimas, įvykęs be 
Chruščiovo tiesioginio dalyvavi
mo, spaudos atstovams neatro
dė toks įdomus. Jie tačiau su
sidomėjo juo, kai atvykusieji ne
pasirodė šiapus užtvaros va
landą, kitą, trečią, ketvirtą... 
Susidomėjo, pamatę atvykusiųjų 
tėvą Andrių Trečioką ir dėdę 
Kazį Trečioką nebekantriai lau
kiančius ir vis negalinčius net 
susisiekti su atvykusiais. Laik
raštininkai per tą laiką jau pa
tyrė, kad atvykusio sūnaus Tre
čiokas niekad nėra matęs, nes 
jam su Lietuva atsiskiriant sū
nus dar nebuvo gimęs. Jie paty
rė, kad tie vaikai buvo likę Lie
tuvoje su motina, kuri prieš dve
jus metus mirė, ir tik po to 
dabar Kearny, New Jersey gyve
nąs tėvas sugebėjo išsireikalauti 
ten likusius našlaičius.

Susidomėjo laikraštininkai, 
kodėl sunkiai iš anapus uždangos 
išleistus jaunuolius ir šioj pu
sėj sunkiai priima. Pasirodė, 
kad kilo neaiškumų dėl Nijolės 
sveikatos ir prasidėjo reikalo 
aiškinimasis tarp įstaigų New 
Yorke ir Washingtone...

Su Regina ir Tomu, po jiems 
sunkokai tesuprantamų cere
monijų su spaudos atstovų bū
riu, einame į kitą patalpą, iš 
kurios jie turi patekti į Chica- 
cagon skrendantį lėktuvą.

- Čia, štai tos durys, kur pa
čios atsidaro, apie kurias Zi

manas Tiesoj rašė. Ar skaitėt?
- Nnnee...
- O žinot, kas toks Zimanas?
- Nnnee... Neteko girdėt...
- Tai kaip gi taip: juk tai 

Tiesos redaktorius! Argi neskai
tėt Tiesos...

- Tai... Labai retai...
- O kokius laikraščius jūs 

daugiausia skaitydavot? Kom
jaunimo Tiesą? Jaunimo Gretas? 
Švyturį?

- O taip, žurnalus kartais var- 
tydavom...

- O ar neskaitėt Komjaunimo 
Tiesoj Laurinčiuko straipsnių, 
kur jis rašė apie Vienos fes
tivalį ir rašė apie savo susi
tikimą su tokiu Valaičiu, tai štai 
su šituo Valaičiu, kuris jus čia 
dabar fotografavo?

- Laurinčiukas laikė paskai
tą apie festivalį, tai buvau. Bet 
apie susitikimus su lietuviais 
tai nieko nesakė. Ką rašė, ne
teko skaityt.

Taip kalba Regina, biblio
tekininkų technikumo studentė. 
Kaip su kandidate į biblioteki
ninkes, užkliūvam už knygų ir 
rašytojų: kokios knygos daugiau
siai skaitomos, koki rašytojai 
populiariausi?

- O, knygų labai mažai skai
čiau. Tai yra, naujosios litera
tūros. Daugiausia mėgstami yra 
užsieniniai autoriai, kurie iš
versti lietuviškai. Daugiausia pa
sisekimo turi Žiulvernas (Julės 
Verne), Dickensas, dar Dr.ei- 
seris...

- O dar daugiau mėgstama gel
tonoji spauda, - įsiterpia To
mas, vidurinės mokyklos moks
leivis.

- Kaip tai geltonoji? Ką jūs 
vadinate geltonąja spauda?

- O ta, kur seniau, prieš ka
rą spausdinta. Tą tai ir kaime 
skaito.

- O kas iš rašytojų dabar 
populiariausias?

-... Turbūt nėra labai popu
liarių... - kiek pagalvojusi sako 
Regina. - Gal Marcinkevičius...

- O kaip romanas "Studentai"? 
Skaitėt?

- Tą tai skaičiau. Pradžioje 
visi griebė. Bet paskui labai 
sukritikavo, tai dabar apie jį jau 
ir nekalba.

- O kodėl sukritikavo?
"Tai, turbūt, komjaunimas la

bai užsigavo, kad parašyta, kaip 
studentai bonkas surinkę parda
vinėja, ir daug kitokių dalykų... 
Žinoma, ten parašyta tikra tei
sybė, viskas teisybė, bet sukri
tikavo...

- Gerai, sakot knygų neperdaug 
skaito, laikraščių neskaito, bet 
kodėl visdėlto daug spausdina? 
Juk Tiesa, sako, jau artėja prie 
ketvirčio miliono skaitytojų.

- A, prenumeruoja tai daug. 
Reikia popierio turėt, Bet skai
tyt, tai nežinau, ar daug kas skai

to. Pasižiūri ir gana. Tiesa, kai 
Chruščiovas važinėja, ar taip kas 
nors politikoj atsitinka, tai tada 
žmonės klauso, ką sako užsienio 
radijas ir žiūri, kaip rašo laik
raščiai. O mūsų mokykloj visada 
esti "politgramota". Vienas iš 
eilės turi atpasakoti ir paaiškinti 
vidaus ir užsienių politikos įvy
kius. Tai kai ateina eilė kalbė
ti, tą dieną tai jau reikia per
bėgti akimis per laikraščius.

- Tai, sakot, klauso užsienio 
radijo? Nesivaržo?

- Dabar klauso, daug klauso. 
Galima sakyti, kas tik turi apa
ratą, tas ir klauso užsienių.

- Ar girdi ir lietuviškai?
- Girdi. Mes patys girdėjom, 

kaip Amerikos Balsas pranešė, 
kad mūsų tėveliai su Chruščiovu 
kalbėjo ir kad mus pažadėjo iš
leisti.

- Ar Vilniaus radijas ir spau
da nieko nerašė apie tą dalyką.

- Ne, visiškai nieko. Bet žmo
nės iš užsienių radijo sužinojo 
apie mūsų išvažiavimą. Prieš 
išvažiuojant, mane Vilniuje ap
lankė daug žmonių, net ir nepa
žįstamų, nežinau, iš kur jie ir 
mano adresą sužinojo. Aplankė 
atsisveikinti, perduoti linkėjimų 
jų giminėms ar pažįstamiems, 
jeigu sutiksiu...

(Nukelta į 2 psl.)

ALŽIRO SUKILĖLIAI PASIGAVĘ
De Gaulle reikalauja padidinti 

jo galia.
Astuonias dienas trukęs 

Alžiro europiečių sukilimas 
prieš Prancūzijos vyriausy
bę baigėsi be šūvio, sukilė
liams pasidavus.

Vienas sukilimo vadas, 
28 m. amžiaus Prancūzijos 
Tautinės Asamblėjos depu
tatas Pierre Lagaillarde su
imtas ir lėktuvu nugabentas 
į Paryžių, kur patalpintas 
Santė kalėjime — tame pa
čiame, kur anksčiau buvo 
kalinamas Ben Bella, Alžiro 
musumonų nacionalistų va
das.

Antrasis sukilėlių vadas 
Joseph Ortiz, lokalinio ra
sistinio sąjūdžio lyderis, pa
spruko nuo barikadų ir pa
sislėpė. Apie trečiąjį, Ro- 
bert Martel, neturima jokių 
žinių. Yra paskelbti įsaky
mai juos areštuoti.

Sukilėlių garbei išsaugoti 
išdirbta speciali formulė. 
Armija jiems leido įsijung
ti į svetimšalių legiono pir
mąjį parašiutininkų puikiu

Bostono tautinių šokių grupė, vadovaujama Onos Ivaškienės, kuri Vasario 16 minėjime Bostone 
išpildys "Aštuonytį". Ši grupė jau 22 metai linksmina lietuvius ir dažnai garsina Lietuvos vardą 
amerikiečių tarpe, pasirodydama televizijoje bei tarptautiniuose festivaliuose.

Incidentai Izraelio ■ Sirijos pasieniuose 
Jungtinės Tautos nutraukė 4 valandas trukusias 
kautynes, bet pastebėtas naujas arabų kariuo

menės telkimas.
daliniai išsprogdino gineija-Arabų kariuomenės dali

niai, kaip pranešė Vid. Ry
tų žinių Agentūra, Įžengė į 
Sinajaus pusiasalį ir per dy
kumą slenka link Izraelio 
sienų. Izraelio kariuomenė
je paskelbta parengties 
būklė, nes ginkluoti siri j ie
čiai atstatą pozicijas., ku
rias diena anksčiau Izraelio

Tačiau tiems, kurie nenori 
stoti Į svetimšalių legioną, 
leista padėti ginklus ir eiti 
namo. Dalis sukilėlių tai pa
darė, nelaukdami kapitulia
cijos derybų pabaigos. Į 
svetimšalių legioną įsijungė 
420 vyrų, už barikadų kapi
tuliacijos metu buvo apie 
1200 sukilėlių.

Paryžiuje tuoj po sukilė
lių kapituliacijos įvyko mi- 
nisterių kabineto posėdis, 
kuriame nutarta sušaukti 
n e p a prastąją parlamento 
sesiją. Joje premjeras Deb- 
rė paprašys praplėsti prezi
dento De Gaulle galią, sutei
kiant jam teisę prireikus 
kraštą valdyti pagal dekre
tą.

Pasibaigus sukilimui. Pa
ryžiuje juntamas palengvė
jimas, tačiau neslepiama, 
kad dar daug ir sunkių pro
blemų likę neišspręsta. Mi- 
nisterių kabineto pergrupa
vimo nelaukiama prieš De 
Gaulle kelionę į Alžirą, ku
ri prasidės penktadienį.

Kursuojančiuose ganduo
se kalbama apie numatomą 
4 ministerių pašalinimą, 
pirmoje eilėje minimas Jac- 
ųues Soustelle, dabartinis 
Saharos ir atominių reikalų 
ministeris, 1958 m. sukili
mo vadag, tebepalaikąs 
glaudžius ryšius su Alžiro 
ekstremistų vadais. Toliau 
kalbama apie vidaus reik, 
ministerį Pierre Chatenet, 
ginkluotų pajėgų ministerį 
Pierre Guillaumat ir pašto 
ministerį Bernard Cornut- 
Gentille. Taip pat laukiama 
pakeitimų ir regionalinėje 
Alžiro administracijoje.

KAIRĖJE: Tomas ir Regina 
Leonai, Chicagos aerodrome ap
supti būrio lietuvių ir amerikie
čių laikraštininkų.

E. Šulaičio nuotrauka 

moję demilitarizuotoje zo
noje.

Ginkluoti susirė mimai 
tarp Izraelio ir arabų pa
dažnėjo praeitą savaitę, bet 
didžiausios kautynės nuo 
1956 m. Suezo krizės išsi
vystė prie Tawafiko mies
telio praeitą pirmadienį. Iz
raelis paskelbė, kad jo trys 
kareiviai žuvo ir 7 sužeisti. 
Sirijos nuostoliai esą žymiai 
didesni. Izraelis taip pat pa
skelbė, kad į jo rankas pa
kliuvo sovietinės gamybos 
ginklų. Kautynes po 4 va
landų nutraukė Jungtinių 
Tautų komisijos pareigūnai.

Kautynės prasidėjo, kai 
Izraelio kariuomenė, savo 
artilerijos pried a n g o j e, 
Įslinko Į Tawafiko miestelį 
ir pradėjo sprogdinti jo pa
status. Miestelis jau 12 me
tų, nuo žydų-arabų karo 
pradžios, yra negyvenamas.

Izraelis nusiskundžia, kad 
miestelį arabai naudoją ka
riniams reikalams. ”Jungt. 
Tautų stebėtojams mes pa
siuntėme 750 skundų apie 
arabų agresijos veiksmus, 
Įvykdytus iš tos vietos”, pa
reiškė Izraelio vyriausybės 
kalbėtojas.

Jo žodžiais, Izraelis turįs

ŽIMIOS IŠ VISO PASAULIO
• Komunistų partijų va

dai iš visų Varšuvos paktui 
priklausančių kraštų susi
rinko Maskvon, kaip oficia
liai skelbiama, žemės ūkio 
konferencijai. Taip pat at
vyko stebėtojais komunisti
nių Azijos kraštų atstovai. 
Tikima, kad tikroji konfe
rencijos tema bus ne žemės 
ūkio klausimai, bet pasita
rimai dėl artėjančios Rytų- 
Vakarų viršūnių konferen
cijos.

• JAV žvalgybos sluoks
nių skaičiavimu, Sovietija 
1961 metais turėsianti 150 
tarpkontinentinių balistinių 
raketų. Jei tie skaičiavimai 
teisingi, Sovietija turės tris 
kartus daugiau minėtų ra
ketų, negu Jungt. Amerikos 
Valstybės.

• Britanija nutarė šiais 
metais padidinti savo iši’ai- 
das kariniams reikalams 
daugiau negu trečdaliu bi
lijono dolerių. Praeitais me
tais jos siekė 4.3 bal. dol.

• Japonijos vyriausybė 
perdavė parlamentui ratifi- 

Įrodymų, kad asmenys, pa
skutinėmis dienomis pasiro
dę demilitarizuotoje zonoje, 
kaip einą arti žemės ūkinin
kai, iš tikrųjų buvę Sirijos 
kareiviai. Prie miestelio pa
statų esą rasta daug arabų 
karinių uniformų drauge su 
civiliniais drabužiais.

Izraelio premjeras Bert 
Gurion pareiškė parlamen
te, kad jokiu atveju jo kraš
tas neleis Sirijos armijai 
maišytis demilitarizuot o j e 
zonoje. ”Mes pripažįstame 
teisę arabų žemdirbiams de
militarizuotoje zonoje dirb
ti savo laukus, bet nepripa- 
žinsime teisės Sirijos ka
riuomenei kištis i tuos plo
tus, kuriuos mes laikome sa
va teritorija”, pabrėžė jis. 
Izraelis galbūt būsiąs vėl 
priverstas panaudoti jėgą 
sirijiečiams iš tų plotų iš
vyti.

Oro kautynės tarp Izrae
lio Mystėre ir Sirijos MTGų 
tą pačia dieną įvyko šiaurė
je. Izraelis skelbia, kad virš 
Metulos vietovės buvo pa
stebėti 4 MIGai ir jie po 
trumpo susišaudvmo išvyti 
Į Sirijos teritoriją. Sirija 
skelbia, kad vieną Izraelio 
lėktuvą tikrai numušusi, o 
antrasis galbūt taip pat bu
vęs pašautas, 

kuoti sausio 19 d. pasirašy
tąją JAV-Japonijos savitar
pinės pagalbos sutartį.

• Britų užsienių reik, mi
nisteris Selvyn Lloyd pa
reiškė žemuosiuose Rūmuo
se, kad derybose dėl Kipro 
nepriklausomybės Britani
jos vyriausybė dariusi vi
sas galimas nuolaidas, ta
čiau tolimesnis salos nepri
klausomybės paske 1 b i m o 
atidėliojimas jau būtų pa
vojingas.

• Kuboje šį savaitgalį ati
daroma sovietinė paroda, 
kurios atidaryti atvyks So- 
vietijos vicepremjeras Ana- 
stazijus Miko j anas.

• Lenkijai JAV vyriausy
bė nutarė parduoti papildo
mą grūdų siuntą už 40 mil. 
dol. Tuo būdu JAV nuo pra
eito birželio Lenkijai bus 
pardavusi grūdų už 101 mil. 
dol. JAV valstybės departa
mentas tebetiki, kad Go- 
mulkai pasiseks išlaikyti 
reliatyvų nepriklausomumą 
nuo Maskvos, ir dėlto esą 
vertą jo pastangas paremti.
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KANČIŲ KELIAS, KURIO TIKSLAS TAUTU IŠNAIKINIMAS
1920 vasario 2 Estija ir 

Sovietija Dorpate pasirašė 
taikos sutartį, kuria buvo 
baigtas dvejus metus tru
kęs karas (1918-20). Antra
jame sutarties punkte So
vietija pagal tautų apsi
sprendimo teisę pripažino 
Estijos "besąlyginį nepri
klausomumą ir savarankiš
kumą, savo noru visiems 
laikams atsisakydama suve
reniteto teisių, kurias kada 
nors Rusija turėjo į estų 
tautą ir teritoriją”. Estų 
tautai ir jos apgyventam 
kraštui neturėjo būti "ke
liami joki įsipareigojimai 
dėl buvusios priklausomy-

Žvalgybų kova

Nėra žinoma, kada sąjungi
ninkų, ypač anglų, slaptoji tar- 

. nyba pradėjo įtarti Horstą Lud- 
wigą. Tačiau yra pagrindo tikėti, 
kad anglai, kurie vėliau atkrei
pė Vak. Vokietijos žvalgybos dė
mesį, jau nuo pat pradžios ži
nojo, kas "pabėgėlis” iš tikrųjų 
yra.

Kai jis savo noru įsiregistra
vo į Vak. Vokietijos armiją, ko
misija neturėjo jokio pagrindo 
abejoti buvusio laivyno karininko 
patikimumu. Horstas Ludwigas, 
kuris tuo metu vedė jauną vokie
tę Eva-Charlotte, ir Vak. Vo
kietijos armijoje greitai daro 
karjerą. Išpildomas jo noras 
skraidyti sprausminiais lėktu
vais. Apmokymui siunčiamas į 
Angliją.

Škotijos mieste, kur stovi 
Horsto eskadrilė, renkama gro
žio karalienė. Žavi septyniolika
metė June Gilbert laimi pergalės 
palmę.

June Gilbert

atrodantįBlondiną, gerai 
vokiečių lakūną tamsiaplaukė 
mergina iš karto sužavi. Dar iš
kilmėms tebesitęsiant, lakūnas 
ir grožio karalienė, susikibę ran
komis, vaikšto po parką. Dar tą 
pačią naktį Horstas jaunai ško- 
tei išpažįsta meilę.

- Bet aš esu vokietis, o tu 
škotė, - lyg nusivylęs, kalba jis.

- Vokiečiai dabar mūsų sąjun
gininkai, - atsako gražuolė.

- Tu gal nepatikėsi, - kalba 
jis toliau, - bet aš esu vedęs.

- Ar myli savo žmoną?
- Nuo tada, kai sutikau tave, 

temyliu tik tave.
- Apsigalvok, Horstai, - jipri

siglaudžia. - Aš galiu palaukti. 
Lauksiu tol, kol norėsi.

- Mano apmokymas dar nebaig- leitenantas Horstas Ludwigas pa
skiriamas į Jagel aerodromą 
Schleswige. Jo dalinys turi už
davinį ginti kraštą nuo rusų po
vandeninių laivų. Horstas, Flo
ridoje gavęs specialų apmokymą, 
yra eskadrilės, aprūpintos elek
troniniais įrengimais, vadas.

Netrukus po jo grįžimo, Vo
kietijon atvyksta ir gražioji ško
tė, kurią kapitonas leitenantas 
apgyvendina netoliese stovinčia
me viešbutėlyje ir užregistruo
ja "ponios June Ludwig" pavarde. 
Šiltais vasaros vakarais porelė 
ilgai vaikščioja po gražias apy
linkes, o savaitgaliais visai ne
išeina iš kambario. Vieną dieną 
Horstas Ludwigas atsigabena ra
šomąją mašinėlę. Porelės mei
lės šnibždesiai dažnai yra nu
traukiami mašinėlės tarškėjimo.

Kapitono leitenanto tarnybos 
valandomis jaunoji škotė kalbasi

tas...
- Žinau. Tu tikriausiai važiuo

si į Ameriką. Man tik viena svar
bu: kad tu negrįžtum Vokietijon. 
Pas savo žmoną...

Čia Horstui pirmą kartą turėjo 
kilti įtarimas. Iš kur June žino, 
kad jis bus perkeltas į Ameriką?

- Mes čia turėjome daug NATO 
lakūnų, - vėliau aiškinosi June. - 
Jie visi tolimesniam apmokymui 
buvo pasiųsti į Ameriką.

- O tu? - klausia Horstas. 
Ar tu manęs nepamirši?

- Prisiekiu.
Horstas užveda skyrybų bylą. 

Jis yra įsitikinęs, kad gražuo
lėje škotėje atradęs didžiąją sa
vo gyvenimo meilę. Jis yra nu
sistatęs June vesti.

*
Netrukus po to Horstas tikrai 

gautis įsakymą vykti Amerikon.

Prieš 40 metų Sovietų Sąjunga 
pripažino Estijos nepriklauso

mybę "visiems laikams”
bės Rusijos valstybei”.

■Sovietija, pasirašyd a m a 
sutartį su Estija, buvo la
bai sunkioje būklėje: vidu
je siautė pilietinis karas, 
pasieniuose kovojo suomiai, 
estai, latviai, lietuviai, len
kai ir Kaukazo tautos dėl 
savo laisvės ir savarankiš
kumo. Tarptautiniuose san
tykiuose dėl caro vyriausy
bės slaptųjų sutarčių pa
skelbimo, caro skolų anulia-

MEILĖ YRA NUODAI ŠNIPAMS...
Jis jautriai atsisveikina su jau
nąja mergina, kurią jis laiko savo 
sužieduotine.

Čia kyla klausimas, ar Vakarų 
žvalgyba tuo metu jau buvo pa
informuota apie Horstą Ludwigą. 
O gal ji tikėjo, kad gražioms 
June akims pavyko sovietų agentą 
"persukti"?

Kiekvienu atveju, niekas nekė
lė jokių abejonių, kad Ludwigas 
buvo perkeltas į specialų junginį 
Floridoje, kur lėktuvai aprūpinti 
specialiais elektroniniais įrengi
mais povandeniniams laivams 
medžioti. Tie įrengimai yra ka
rinė paslaptis.

Į, lakūnų apmokymą įeina paki
limas ir nusileidimas ant lėktuv
nešių. Vieną vaiskų rytą, kokius 
temato tik amžinos saulės kraš
tas Florida, vokiečių pilotas turi 
atlikti pratimus virš vandenyno.

Niekas nežino jo minčių. Gal 
jis galvoja apie savo šeimą ry
tinėje Vokietijos dalyje, gal apie 
savo ateitį karų sudraskytoje tė
vynėje. Gal jis galvoja apie tai, 
kad jo svainis Werner Jaeger 
peršoko zonos sieną irdabar ran
dasi Vakaruose. Ar jis apie tą 
perbėgimą žino daugiau, negu 
vokiečių laikraščiuose buvo ra
šyta. O ten buvo skelbiama, kad 
Jaegeris turėjęs bėgti, nes jo 
sesuo buvusi įvelta į atentato 
prieš Ulbrichtą planus. Kaip buvo 
iš tikrųjų?

Ludwigas beveik kasdien gauna 
laiškus iš gražiosios škotės June, 
kuri prižadėjo jo laukti. Ar ji 
tikrai lauks?

Ar mintys buvo kaltos, ar kas 
kita... jo nusileidimas nepavyko. 
Mašina ant lėktuvnešio persi
vertė ir vos nenukrito į vandeny
ną.

Kai pilotas ištraukiamas iš 
lėktuvo griuvėsių, visi tiki, kad 
jis jau nebegyvas. Bet Horstas 
Ludwigas gyvena, nors ir sunkiai 
sužeistas.

Ligoninėje daroma kompli
kuota operacija veidui išlyginti. 
Vėliau buvo pasakojama, kad jam 
ligoninėje buvusi pridėta dirb
tinė nosis. Ištisomis dienomis 
jis neatgauna pilnos sąmonės.

Kai atbunda, jam atnešama te
legrama iš Škotijos. Drebančio
mis rankomis ją atplėšia-.

LAIMINGA, KAD TU IŠGEL
BĖTAS - PASIILGUSI LAUKIU - 
TAVO JUNE

Horstui Ludvigui nekrito į 
akis, kad grožio karalienė žino 
apie jo nelaimę, nors apie tai 
nebuvo rašyta jokiuose laikraš
čiuose, nors jis pats neturėjo 
progos apie tai jai pranešti.

♦

Grįžęs iš Floridos, kapitonas 

vimo ir pasaulinėn revoliu- 
cijon nukreiptos politikos 
jie buvo visiškai izoliuoti. 
Siekdama atsikvėpimo pau- 
zos, Sovietija pradėjo su va
kariniais savo kaimynais 
pasirašinėti taikos sutartis: 
su Estija (1920. II. 2), Lie
tuva (1920.VI.12), Latvija 
(1920. VIII. 11), Suomija 
(1920. X. 14), Lenkija 
(1921. III. 18). Bet toliau 
rytuose — esančios ir savo

Britų šnipo atsiminimai

Horstas Ludwigas

ne su šeimininkais, o su tūlu 
nepažįstamu ponu, kuris pakarto
tinai atvyksta į viešbutėlį.

- Mano, vyras diktuoja instruk
cijas, kurias aš užrašau, - sako 
ji.

- O kas tai per instrukcijos? 
- klausia nepažįstamasis; jų po
kalbį svečių kambaryje girdi ir 
pašaliniai.

- Įvairios. Dažniausiai aš jų 
nesuprantu.

- Ar jis neturi mašininkės 
įstaigoje?

- Jis mėgsta, kad aš užra
šyčiau.

- Bet jūs dažnai rašote, kai 
jo nėra namuose.

- Perrašinėju stenografinius 
užrašus.

Pastebėtina: grožio karalienė 
iš Škotijos visai nemoka steno
grafuoti; Vokiškai ji iš viso 
kalba silpnai, o apie intrukcijų 
perrašinėjimą jau nėra ko ir kal
bėti. Dar būdinga, kad ji po 
kapitono leitenanto suėmimo, 
truputį patardyta paleidžiama ir 
laisva išvyksta į savo tėvynę. 
Ir vokiečių žvalgybą ant pėdsakų 
užvedė anglai...

Užtat netrukus karinės žval
gybos suimama Horsto Ludwigo 
sesuo Hanna Jaeger. Po kelių 
dienų suimamas ir jos vyras...

Teisme Horstas Ludwigas aiš
kinosi, kad jis dirbęs sovie
tams tik dėlto, kad norėjęs iš
gelbėti tėvą. Jau buvęs apsi
sprendęs tą "amatą" mesti ir 
du kartu bandęs viską išpasakoti 
Vak. Vokietijos žvalgybos žmo
nėms, bet tie... neturėję laiko 
jo išklausyti.

Vak. Vokietijos žvalgyba pa
darė klaidą, jį suimdama 48 va
landomis peranksti, nes vėliau 
būtų buvęs sugautas ir sovieti
nis ryšininkas.

Horstas Ludwigas Vak. Vokie
tijos aukščiausio federalinio 
teismo buvo nubaustas 5 metais 
sunkiųjų darbų. Jo sesuo ir svai
nis nubausti mažesnėmis bau
smėmis.

Ir eilė lauktų iškilsiant smulk
menų nepaaiškėjo, nes žvalgybos 
nenori pasakoti savo paslapčių. 

(Bus daugiau)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

pačių likimui paliktos Kau
kazo tautos buvo nugalėtos 
ir pavergtos.

Sovietai niekada negalvo
jo savo pasirašytųjų taikos 
sutarčių respektuoti. Jau 
pats Leninas, nors ir pripa
žino Dorpato sutarties lai
kinį reikalingumą, jį viešai 
atmetė, remdamasis Petro I 
žodžiais apie "lango į Vaka
rų Europą” pralaužimą. 
Maskvos inspiruotas, finan
suotas ir slaptai Estijon 
įšmugeliuotų agentų orga
nizuotas bolševikų pučas 
(1924. XII. 1) žlugo jau pa
čioje pradžioje, iš Estijos 
gyventojų pusės neparo
džius nė mažiausio pritari
mo, bet jis drauge atskleidė 
Kremliaus užsienio politi
kos tikslus Pabaltijy.

Tą pačią kryptį parodė ir 
1936 m. gruody vieno arti
miausių Stalino bendradar
bio ždanovo nukreipta Pa
baltijo adresu kalba, kurio
je jis iš naujo atskleidė 
Maskvos norus, jei prireik
tų, ir raudonosios armijos 
pagalba "praplatinti lange
lį į Europą”. Molotovas 
1939. IX. 23 dar aiškiau tai 
pasakė į Maskvą iššauktam 
Estijos užs. reik, ministe- 
riui Selteriui: "Sovietijos 
vyriausybė negalvoja ir nie
kada rimtai negalvojo pasi
tenkinti būkle prie Baltijos 
jūros; 1919 metais ji buvo 
priversta pasitenkinti tokio
mis pozicijomis. Bet dabar 
ji yra pakankamai stipri pa
dėčiai revizuoti... Jei Es
tija bandytų priešintis rau
donosios armijos ir laivyno 
bazių reikalavimams, Sovie
tija jaustųsi priversta savo 
norus-įgyvendinti jėga” (K. 
Selter, -"Sovietų politika ir 
Pabaltijys”).

Netrukus neužteko ir ba
zių, ir 1940 m. vidury So
vietija sulaužė vos tik prieš 
pusmetį su Pabaltijjo valsty
bėmis pasirašytas sutartis, 
o taip pat taikos sutartis, 
kuriose visiems laikams at
sižadėjo pretenzijų į tuos 
kraštus. Oficialioji priežas
tis toms sutartims laužyti 
buvo tariamas Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos slaptos su
tarties prieš Sovietiją pasi
rašymas. Stalinas, paskelb
damas tai -nustebusiam pa
sauliui, ir nesitikėjo, kad 
Vakarai juo tikės. Tačiau 
jis jautė, kad tuometinėje 
karo būklėje Vakarai vis- 
tiek nesiims jokių žygių.

Rusija, kaip vienas pašai
pus rašytojas tiksliai pasa
kė, išaugo dėl "piktavališki! 
kaimynų”, kurie visais lai
kais norėję ją "užpulti ir 
sunaikinti”. Lenino ir kitų 
anuometinių bolševikų vadų 
lūpomis iškilmingai atsisa
kiusi aneksijų politikos, ji 
per 40 metų užgrobė mili
joną kvadratinių kilometrų, 
jų tarpe Estiją ir kitus Pa
baltijo kraštus. Tai būtų ne 
tiek tragiška, jei su okupa
cijomis nebūtų prasidėjęs 
tų tautų kančių kelias, ku
rio galutinis tikslas yra ma
žų, taiką mylinčiii tautų iš
naikinimas.

Kai beraščiai balsuoja...
• Keraloje, Indijos pro

vincijoje, po atkaklios ir 
audringos priešrinkimi n ė s 
kovos, balsavimai praeitą 
sekmadienį praėjo gana ra
miai, ir juose dalyvavo per 
80 L turinčių teisę balsuoti. 
Keralą nuo 1957 m. pavasa
rio iki praeito birželio valdė 
komunistai, bet Indijos pre
zidentas .Prassad paleido 
vyriausybę, konstatavus ga
lios piktnaudojimą. Dabar
tiniuose rinkimuose dalyva
vo trijų partijų blokas prieš 
komunistų partiją. Beraš- 
čiams balsavimo lapeliuose, 
šalia kandidatų pavardžių, 
buvo nurodyti simboliai:

Iš Lietuvos atvykę Tomas (kairėje) ir Regina Leonai savo tėvų 
tarpe jų namuose, Chicagoje. Ee Šulaičio nuotrauka

IŠ LIETUVUS ATSKRIDO
(Atkelta iš 1 psl.)

- O nebuvo tokių, kurie gal 
kalbino nevažiuoti? Čia, Ameri
koj, buvo gandų, kad Regina neva
žiuos, kad turi sužadėtinį ir 
nenori palikti...

- Keista, tokių gandų buvo 
ir Lietuvoj. Daugelis mane klau
sė, ar teisybė, kad atsisakiau 
važiuoti. Bet valdininkai neatkal
bėjo. Kai dokumentus išdavė, tai, 
galima sakyti, visiškai nesikal
bėjo. Tik atidavė ir baigta.

- Ar lietuviškai iš užsienių 
klauso tik Amerikos Balso, ar 
ir iš kitur? Pavyzdžiui, ar girdi 
iš Madrido?

- Amerikos Balsas gana gerai 
žinomas. Sako, kad kartais girdi 
iš Vatikano. Apie kitus nežinau.

- Vienas man sakė, - įsiterpė 
Tomas, - girdėjęs iš Madrido, 
bet tik vieną kartą, ir daugiau 
nebepagavęs.

- Ar neteko skaityti lietuviš
kų laikraščių iš užsienių?

- Teko. Gavau kelis kartus pa
skaityti Laisvę.

- O, Laisvę! Ar buvo įdomu?
- Labai įdomu. Visokių žinių 

apie Ameriką.
- O iŠ kur tą laikraštį gavai?
- Šeimininkas, kur nuomojau 

kambarį, dirba prezidiume. Jis 
gauna visokių laikraščių, žurna
lų, taip pat iŠ Vokietijos, Lenki
jos...

- Kokiame prezidiume, ar pas 
Paleckį, Janonio 4?

- Taip, tenai. Rodos, buhal
terijoj.

- O teatran Vilniuje ar nu
eidavai? Koki aktoriai dabar te
nai populiariausi?

- Operoj dabar ypač pagar
sėjo Virgilijus Noreika.

- Ar ne Adamkevičius?
- Ne, apie Adamkevičių nela

bai... Noreiką labiausiai mėgsta. 
O iš moterų turbūt Čiudakova?

- Čiudakova juk lietuvaitė, ne 
rusė, ar ne?
-Lietuvaitė, vardas Elena, tik 

ištekėjus už ruso. Pagal tėvus 
nežinau jos pavardės.

- O apie Kiprą Petrauską gir
dėjot?

- Na, jį tai jau labai gyrė.
- O peikiant negirdėjot?
- Ne, negirdėjau.
- O dramoj kas populia

riausias?
- Dabar labai iškilo Chadara- 

vičius.
- Jaunasis, mirusio aktoriaus 

sūnus?
- Taip. Ir jo motina dar yra 

teatre, tarp žymesniųjų.
- O kaip apie poetus, iš vy

resniųjų. Pavyzdžiui, kaip Til
vytis, Venclova?

- Jų tai, regis, niekas nemėgs
ta. Apie Tilvytį tai susirinkimuo
se girdėjau keliant klausimą, ko
dėl jis apsileido, kodėl nieko ne
beparašo.

pora pakinkytų jaučių reiš
kė kongreso partiją, trobelė 
•— liaudies socialistus, kopė
čios — musulmonų lygą ir 
pjautuvas prie ryžių puokš
tės — komunistus. Balsavi
mų rezultatai paaiškės šios 
savaitės viduryj e.

• Sovietijos vyriausybė 
paskelbė, kad amerikiniam 
automobilių pardavėjui R. 
Castle (adresas nenurody
tas) davusi išimtines teises 
per ateinančius dvejus me
tus Amerikoje parduoti 10, 
000 sovietinės gamybos au
tomobilių Moskvič.

- O kaip atrodo Miškinis?
- Ne, tokio tai negirdėjau iš 

viso...
- Laikraščiuose jo eilėraš

čių paskutiniu laiku neskaitėt?
- Taigi, kad laikraščius la

bai retai skaitydavau...
- Aš skaičiau, - atsiliepė To

mas. - Moksleivyje buvo Miški
nio eilėraščių. Sako, kad jis ka
lėjime buvęs... Ir viena didelė 
istorija apie mažą žmogų, irgi 
Miškinio buvo parašyta. Regis, 
tame pačiame Moksleivyje.

- Tai jūs ten savo vidurinėj 
daugiau laikraščiais domėjotės?

- Na, neperdaugiausia, bet 
mokykloj reikalauja, yra planas, 
bent trečdalis klasės turi būti 
užsiprenumeravę ar Komjauni
mo Tiesą, ar Tiesą, o kiti Moks
leivį...

- Ar girdėjot ką nors apie 
demonstracijas Kaune, kai buvo 
sukilimas Vengrijoj?

- Girdėjom, - vėl patvirtina 
Tomas. Mūsų rajono, tada dar 
buvo Dūkšto rajonas, vykdomojo 
komiteto pirmininko sūnus įkliu
vo. Tai ir tėvas išlėkė iš vyk
domojo komiteto.

- O kaip jūs įsivaizdavot Ame
riką, į kurią užsimojot važiuoti? 
Ką jūs apie ją žinojot?

- Beveik nieko nežinojom. Bet 
kalba, kad Amerikoj neblo- visi 

gai.
O laikraščiuose tenai rašo, 
Amerikoj pilna visokių blo-kad 

gybių, kad čia, ypatingai emi
grantams, labai sunku gyventi.

- Tai, ką laikraščiai rašo, 
mažai kas žiūri. Gal iš komjau
nuolių kaikurie. Pagal siuntinius 
tai atrodo, kad Amerikoj 
neblogai.

- O apie ankstyvesnius, apie 
tokius smetoninius laikus, ar 
žmonės kalba? Ar girdėjot ką 
apie tai.

- Senesnieji kalba. Sako, ge
riau buvę. Jaunimas tai nežino. 
Nuo naujų metų žadėjo algas pa
didinti, tai gal bus kiek leng
viau. Dabar geriau, negu prieš 
keletą metų. Dabar žmonės ne
bijo taip, kaip pirma. Prieš kele
tą metų tai daugelis laikė susi
rišę daiktų ryšulius, gal reiks 
važiuot.
- Ar dabar nebėra tokių išve
žimų?

- Dabar taip regis jau nėra, 
kaip buvo. Dabar iŠ Sibiro su
grįžta.

- O kaip laiškai iš užsienių 
pavyzdžiui, iš Amerikos: ar yra * 
cenzūra?

-Nežinia. Visaip žmonės kal
ba. Neseniai vienas rodė iš Ame
rikos gautą laišką, kur labai 
piktai buvo parašyta paie Chruš
čiovą ir apie visą valdžią, o 
laiškas atėjo. Visi, kas skaitė, 
stebėjosi, kaip toks laiškas ga
lėjo praeitu

- Jeigu stebėjosi, tai reiškia 
kad tie žmonės galvoja, kad cen
zūra yra?

- Gal galvoja... Gal ir yra...
- Ar tiesa, kad Lietuvoj žmo

nės stengiasi perdaug nežinoti, 
kas dedasi kituose miestuose ar
ba čia pat pas kaimynus, kad be 
reikalo neįsipainiotų?

- Gal panašiai ir yra. Nėra 
iŠ kur sužinoti apie ką nors 
iš toliau. Bet kai nori sužinoti, 
tai sužino.

*
Po dviejų nemigo naktų kelio

nėje, po galvą susukančių įžen
gimo ceremonijų ir dar prieš 
paskutinį kelionės etapą negi ga
lima tikėtis iš Reginos ir Tomo 
kokio pranešimo "kas girdėti 
Lietuvoj" tema. Jų paprasti, ne
pretenzingi atsakymai į atsitik
tinius klausimus, pagaliau, gal 
dar įdomesni bei iškalbingesni 
net už kruopščiai prirengtas pa
skaitas.



1960 m. sausio 3 d. DIRVA Nr. 14 — 3

>
» IŠ KAIRĖS IR DEŠINĖS
» Skyrius pasirodo periodiškai, susirinkus pakankamam tulžies kiekiui 

Redaguoja: TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGIJA

Užmirškim, kas mus skiria, 
atsiminkim, kas jungia!

DR. PILYPAS PUSPLAUKIS

KULTŪROS UŽKAMPIS
NAUJA ŽVAIGŽDĖ MŪSŲ

LITERATŪROJ
Aš visada buvau tos nuomonės, kad geras šūkis yra daug geriau už 

gerą darbą, nes šaukti daug lengviau, negu dirbti, o šaukėjas, 
paprastai, nusipelno tiek pat garbės, kiek ir veikėjas. Vienas tokių 
gerų ir labai patogiųz šūkių ir yra čia mano antraštėj paminėtas.

Iš tikrųjų: broliai lietuviai, užmirškime, kas mus skiria, at
siminkime, kas mus jungia, o kas bus toliau, patys pamatysime!

Štai tūlas- generolas atsimena, kaip jis buvo raginamas nuversti 
valdžią, bet jos nenuvertė, nes pabijojo, kad gali nepasisekti. 
Tūlas pulkininkas atsimena, kad Nepriklausomoj Lietuvoj visi 
generolai buvo žulikai, tik jis pats ir dar keli pulkininkai labai 
geri.

Velniop tokius skirtingus atsiminimus! Ar ne geriau būtų at
siminti, kaip šie abu tūlieji kadaise gėrė šnapsą, lošė pokerį, 
svajojo būti prezidentais ir pabėgo nuo priešų, trokšdami išvaduoti 
tėvynę iš tolo. Tokie atsiminimai tuojau abu sujungtų amžinais 
meilės ryšiais.

Arba, antai, rašytojai visai be reikalo atsimena, ką kuris kada 
skirtingai parašė, ir tiems atsiminimams įamžinti net leidžia 
skritingus žurnalus. Šiuo atveju daug naudingiau būtų atsiminti, 
kad visus jungianti premija yra 1000 dolerių, ir tik į ją nukreipti 
visus plunksnakočius ir visiems tą patį romaną rašyti.

O dar kenksmingesnė yra mūsų dailininkų atmintis, kurių vieni 
iš Lietuvos atsimena tiktai gubas, kiti taip vadinamąjį nature morte, 
reiškia - silkę, cibulį, paršiuko galvą ir ant gervinto butelio kaklo 
užsilėkusį gaidį, o treti - panemunės smilgose išsitiesusią nuogą 
tautos dvasią. Suprantama, kad tokie skirtingi atsiminimai tiktai 
kelia nereikalingą erzelį. Ar ne daug naudingiau būtų atsiminti 
jungiantį atsiminimą, kad Lietuvoj vienas kitam jau yra kartą 
davę smogiamai į ausį ir tuo būdu visus meninius ginčus jau seniai 
išsprendę? Žinoma!

Tebūnie kilniu pavyzdžiu mūsų prakalbininkai, kurie visai neat
simena, ką vakar pasakė, ir vėl mums jausmingai sako tą patį 
visus jungiantį žodį.

Aš griežtai prieštarauju tvirtinimui, kad mūsų charaktery iš 
prigimties trūksta jungiančių elementų.

Nagi štai, Amerikos Balso ir panašių įstaigų darbuotojus gražiai 
jungia bendras troškimas, kad Lietuva būtų išvaduota, bet ne dabar, 
o truputį vėliau, kai vaduotojai jau bus išsitarnavę pensiją.

Mūsų prakilnias poniutes ir paprastas pilkas fabrikų peles jungia 
bendras atsiminimas, kad praeity visos buvo siuvėjos. Tik, žinoma, 
tą atsiminimą reikia kartas nuo karto atgaivinti.

Vyrą nuo žmonos dažnai skiria tik siauras tarpas tarp dviejų 
lovų, bet užtat neatskiriamai jungia tame tarpe lopšy paguldyta 
bendra banko knygutė.

Mūsų žaliąjį jaunimą, tą mūsų dorybių pratęsėją, neatkrečiamai 
jungia aistringas troškimas giliau pažinti kūne slypinčią vienas kito 
sielą, skiria tik plonas lūpų dažų sluoksnelis ar dygstančių pi.-ma- 
pradžių ūsų mūseliai, į ką visai neverta kreipti dėmesį.

Tad esu. tvirtai įsitikinęs, kad atsimindami, kas mus jungė, 
jungia ir dar ateity jungs, turėsim nurausti, sujungti bendros 
gėdos, kad apie tai ligi šiol nepagalvojom ir neradom kelio į 
visuotinę vienybę.

Poetas M. Žaibinis

mums dainuoja:

Ko liūdnos jūs, tėvynės gėlės,
Ko jūs, pavasario žiedai? ir t. ,-

M. Žaibinis, tą pačią temą 
išjausdamas visai originaliai, 
štai kaip mums prabyla:

MOTERŲ PASAULIS
VALERIJA SVIRPLIENĖ

siraito į kamuolį. Bronė Buivy- 
daitė mano, kad moteris yra 
"sopulio godelės", Petrė Orin- 
taitė - kad "sopulio svajonės", 
o arčiausia prie tiesos priar
tėja Sonė Pipiraitė, tardama, kad 
moteris yra "skaudus trilia- 
vimas". Su šia samprata net ir 
dauguma vyrų sutinka. Be to, 
dar yra poečių, manančių, kad 
moteris yra pakeleivio Romuva, 
geismo troškulys, pajūrio smėly
je apversta valtis, o Birutė Pu- 
kelevičiūtė visą moters esmę 
suveda į raudoną gulbės snapą.

Pagyvenusios moters vaidi- 
lutinius potroškius bene geriau-

Gėlės tėvynės, jūs liūdnos ko? 
Žiedai pavasario, jūs ko?
Gėlės tėvynės, mes liūdnos ko? 
Gėlės tėvynės, mes liūdnos to, 
Žiedai pavasario, mes to.

K. Bradūnas "Milžinkapiuos" 
rodos neginčijamai romantiškai 
nusako mūsų didžiąją praeitį, kad 
ir tokiom dviem eilutėm:

MOTINA: Na, matai, tėvai!... Ar aš tau nesakiau? Mūsų dukrelė, 
išauklėta pagal pestalociniai montesorinę sistemą, ir už portori- 
kiečio ištekėjusi, tikrai nenutautės!

IR VIS NEMARONIS

PAMOKSLAS IŠMINTIES IR TEISYBĖS
Mindaugas Žaibinis (Mo

tiejus Bepirštis) sausio 23 d. 
savo namuose surengė iškilmin
gą savo poezijos skaitymo 
vakarą. į šią dvasinę puotą su
sirinko gražus būrys mūsų kul
tūrininkų bei literatūros kritikų. 
Naujo poeto visiškai naujas po
ezijos rinkinys, pavadintas "Ver
kianti tremties kelionės iazda", 
susilaukė literatūros mėgėjų ir 
puoselėtojų visuotino pripažini
mo.

Aš pasakyčiau, kad Mindaugas 
Žaibinis yra visiškai subrendęs 
talentas, be įsibėgėjimo staigiu 
šuoliu peršokęs visai eilei mū
sų įžymiųjų poetų per galvą. 
Visai savitai išgyvendamas sa
vyje patsai save, autorius 
pragysta dar negirdėta mūsų li
teratūroje gaida, subtiliai aidin
čia nuo maironinio klasicizmo 
ligi kraštutinio modernizmo bei 
rafinuoto formalizmo.

Kai B. Brazdžionis eilėrašty 
"Tėvynės gėlės" dar senoviškai

Ant kalnelio galvą pasidėjus, 
Ilsis balto milžino dvasia.

šiai kadaise išreiškė S. Neris, 
tardama:

"Ateik, ateik - aš taip bijau. 
Juk aukuras užges tuojau." 

Nenuneigdama Čia paminėtų 
mūsų poečių išminties svorio, 
aš vis dėlto turiu pripažinti, kad 
su nuostabiausiu drąsumu ir ta- 
lentu moters dvasios uždangą 
pakėlė naujausiai pasiskardenus 
mūsų Jauna lyrikė Irena Vosil- 
kienė, nepaprastai jautriai išdai
nuodama visą savo vidų. Dvide
šimt penkerius metus pasiauko
jančiai karšinanti savo vyrą, 
per tą laiką suspėjusi, be kitos 
visuomeninės veiklos, pagimdyti 
tautai du ąžuolus ir vieną leli
jėlę, genialioji mūsų dainė ne
kaltos lakštingalos vibracijom 
savo brilijantiniuos posmuos su
glaustai iŠČiulba visus amžinuo
sius Amžinosios Moters lūkes
čius.

Tepaliudija tai Čia spausdina
mas vienas paČiųpaskutiniųjų jos 
eilėraščių.

IRENA VOSILKIENĖ

Mindaugas Žaibinis, pažvelgęs 
į tą patį istorinį faktą moderniu 
žvilgsniu, randa, kad jis nėra 
pakankamai emocinis bei ža
dinantis mus naujiems dideliems 
žygiams. Mat, balto milžino dva
sia pas Brandūną guli lyg ir nu
silpusi, tautos užmiršta, o gal 
kas dar pasakytų, lyg ir midaus 
persigėrusi. Mūsų naujasis 
poetas savo knygoj štai kaip tą 
nemalonų reikalą pataiso:

Ant galvelės kalną užsidėjus, 
Ilsis balto milžino dvasia.

Ir taip iŠ karto poetinis vaiz
das nepaprastai padidėja, tie
siog mūsų akyse padidindamas 
ir Žaibinio talentą.

Kai L. Andriekus prasitaria, 
kad "Myluot panūdau aš kiekvieną 
smilgą", jaunasis poetas, vietoj 
smilgos įsirašęs Mildą, suspindi 
mums visai nauja spalva ir di
deliu nuoširdumu.

Tokiu būdu mūsų kūrėjas iš 
Maironio, Aisčio, H. Radausko, 
N. Niliūno, H. Nagio ir daugelio 
kitų sugriautų eilučių visai ne
atpažįstamai atstato amžiną jį po
ezijos grožį. Be to, psichologi
niu žvilgsniu pervėrus visą kny
gą, jos autorius atrodo visai 
priešingas B. Rukšos pateiktam 
poetų asmens apibūdijimui, kad 
- "nei puošnios, cinzano pri
pildytos taurės, nei moterų juo
kas nesukreČia jų". Jo dainose, 
rodos, taip ir girdi niekad ne- 
nusibostantį liaudies motyvą 
"Ukaruka,pas tėvuką!"

Trumpai išsireiškiant, Min
daugo Žaibinio kūryboj lygiai su
telpa Guido Cavalcanti meilės 
sonetų jautrumas, Diego Hutardo 
de Mendoza asketiškumas, Luis 
de Leon elegiškas pamaldumas, 
Francisco de Ouevedo y Ville- 
gas dramatiškumas, Sor Juana 
įneš de La Cruz viltiŠkumas, 
Winthrop Mackworth Praed leng
vumas, bet labiausia jis vis dėl
to priartėja prie mūsų poetės 
Baltijos Žuvėdros, nes iš kiek
vieno jo posmo sodriai dvelkia 
neapsiekiamo moteriškumo il-

. gesys.
Su nupelnyta pagarba pri

imdami Motiejų Bepirštį, t.y.

Mylėk, broleli, šią brangią žemę, 
Kur susikrovėm kelionės kraitį, 
Kurioj į žemę snapai nužemę 
Vėl į puikybę mums užsiraitė.

Kurioj su lyrom, arklu ir knygom 
Krante sustoję apsigalvoti, 
Tremties kojelėm gražiai pridygom, 
Lyg burokėliai rausvai spalvoti.

Mylėk sesutę - dažytu rūtą, 
Žmonos šunelio raitytą vilną 
Ir didžiavyrį, kovoj nedrūtą, 
O atminimuos narsumo pilną.

Mylėk veikėją, veiksnių aprietą, 
Kurs keikia, kanda ir dar įžnybia, 
Ir šį pasaulį - velnių karietą, 
Kuri mus veža į amžinybę.

Piktas laiškas redaktoriui
Gerb. Redaktoriau,

Su karčiu pasipiktinimu ir net 
išsigandęs sutikau Jūsų humo
ro skyrių, nes nuo visokių juok
darių esu gyvenime nepaprastai 
daug nukentėjęs.

Dar Lietuvoj, kai buvau mer
gaičių gimnazijos mokytojas ir 
auklėtojas, kažin koks niekšas 
nuplėšė man garbę, aprašyda
mas mane juokų laikrašty, kad 
maudausi vakarais drauge su 
gimnazistėmis, ir dėl to pra
radau tarnybą.

Mindaugą Žaibinį, į lietuviškų 
kūrėjų šeimą, kupini šviesaus 
optimizmo mes žvelgiame į 
tremties literatūros ateitį ir 
drauge su Kaziu Binkių tariame: 
Mūsų žaizdos kaskart naujos, 
Mūsų dainos kaskart kitos!

Kas tai yra moteris? Kas mes 
pačios esame? Tai vis nepaprasto 
sudėtingumo ir neišmatuojamos 
gilybės klausimas, kurį jau, am
žiną atilsį, Adomas sprendė ro
juje, su nuostaba žiūrėdamas į 
primąją pasaulio gražuolę, vi
sai nerūpestingai valgančią sal
dinį nuodėmės obuolį. Irtikapsi- 
čiupinėjęs savo išlaužtą šonkau
lį, jis išgąstingai suprato, kad ta 
šviesioji esybė yra jo žmona, jo 
sūpuonėlė ir linksmintojėlė.

Aš manau, kad gal geriausiai 
į šį mistinį moters esmės klau
simą galėtume atsakyti mes pa
čios, kurios kasdien apsireiš- 
kiame pasauliui pilnutinėje mo
terystėje. Štai Salomėjos Neries 
žodžiais, moteris Žemo ūgio ber
neliui yra "užkeiktos kalno ne
pasiekiama viršūnė". Gi palygi
nusi save su savo vyru, vienam 
eilėrašty ji taria: "Tu - aras 
galingas, aš - gulbė baltkrūtė", 
Reiškia, abudu paukščių giminės!

Pagal Gražiną Tulauskaitę, - 
moteris yra "jautri mimoza", 
kuri, bakstelėta pirštu, tuoj su-

Nežinomajam
Ak, negaliu tamsoj atskirti, 
Kur tiesos, varžtai pareigų, - 
Kaip žvakė, virpanti prieš mirtį, 
Aš tavo rankose degu.

i

Aistros kerėjimu žavėjus, 
Meldžiuos kaip angelas švelni 
Kad būtum tu išdykęs vėjas 
Vualio plazdančioj vilny.

Kad būtum tu žvėris įšėlęs, 
Balandis, skęstantis tvane, 
Kad būtum demono šešėlis, 
Į naktį nešantis mane.

Kai paukščiai rytmetį išgieda, 
Aš saulės spinduliu rėdaus, 
Kad būtum tu ant mano žiedo 
Bitelis, ieškantis medaus. KASTYTIS: Nenusimink, Giedryte!... Tuoj galėsim ir mudu eit 

pailsėti... Kultūrininkų suvažiavimas, atrodo, jau baigiasi, nes, 
tėveliui diriguojant, jau giedamas himnas.

Vokietijoj, kai buvau Komiteto 
pirmininkas, jau žinomas humo
ristas (nenoriu pavardės minėti, 
nes gyvena Chicagoj) savo ble
vyzgom visai sutepė mano.gerą 
vardą, vėl aprašydamas, kaip 
mane lagerio policininkas iš
traukė iš po savo žmonos lovos 
visiškai basą. Dėl to, žinoma, 
vėl turėjau atsisakyti taip reikš
mingų mūsų kovoje pareigų.

O dabar jaučiu, kad, pavardės 
neminėdamas, kažkoks juoda
šimtis jau vėl gnaibo mane jūsų 
juokų skyriuje, išspaudęs N. Me
tų numery tą laišką apie tą mo
terį, kurią dailininkas dėl pa
trauklios figūros nupiešė Jieva. 
Kadangi ten liečiami mano šei
mos reikalai, aš jaučiu, kad jau 
man vėl kėsinasi nuplėšti garbę, 
nes einu atsakingas pareigas 
bendruomenėj.

Pone Redaktoriau, meldžiu Jus 
nedarykite juokų ir žmogui, kuris 
jau ne kartą yra save visą ati
davęs tautai, neplėšykit garbės 
ir nespjaudykit ant kepurės!

Su pagarba, 
J.K., Chicaga

Redakcijos pastaba: Kadangi 
Tamsta ne tik gyvenime, bet ir 
šitam laiške esi visiškai nuogas, 
ui nėra jokio pavojaus, kad kas 
nuplėštų nesamus laurų lapus.

Tikrasis menas yra tikrai 
meniškai kalbėti apie meną, jo 
tikrai neišmanant.

*

Norint išpopuliarinti lietuviš
ką simfoninę muziką tarp kita
taučių, reikia, kad kompozitorius 
vestų kitatautę, susilauktų tokios 
gausios Šeimos, kad ji galėtų 
sudaryti simfoninį orkestrą ir 
grotų tėvo kūrinius, jam pačiam 
diriguojant.

Tulžies likučiai per
pilami į 5 psl.

/
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Sukaktis, kuriai nesiruošiam
Prieš metus laiko, rašydamas Dirvoje apie artėjan

čią Žalgirio mūšio sukaktį, buvau pasisakęs, kad jau lai
kas rūpintis, jog ta sukaktis būtų tinkamai atžymėta. 
Deja, organizacijos, kurioms tinka imtis iniciatyvos tą 
sukaktį reikiamoj aukštumoj pravesti, nesigarsina, kad 
nors kokį rimtesnį pasiruošimą daro. Tai patvirtina ir 
mūsų perspausdinimas ''Tėviškės žiburių” vedamasis, ku
rio redaktorius istorikas A. Šapoka, tikriausiai ne tik ati
džiai reikalus seka, bet ir sielojasi mūsų nerangumu. Sa
kyčiau, ne tik nerangumu, bet ir nesugebėjimu išnau
doti tokių progų, kurios mums yra tiesiog auksinės. Auk
sinės ne vien savųjų tarpe apie tai kalbėti, bet išeiti į 
tuos didžiuosius vandenis, į kuriuos ne visada lengva 
patekti.

žinoma, jei ir šiuo atveju, kaip visada, mes eisime 
tuščiomis rankomis, nieko rimtesnio kitataučiams nepa
ruošę, laimėsim labai mažai, o gal ir visiškai nieko. Len
kai, apie kurių pasiruošimo darbus tą sukaktį minėti jau 
buvo žinoma praėjusiais metais, dirba išsijuosę. Jiems 
labai svarbu iškelti savuosius nuopelnus, lietuvių prislo
pinti arba ir visai nutylėti.

Lietuvoje taip pat šiai sukakčiai ruošiamasi, čia jau 
sukakties minėjimo liniją nustato ne patys lietuviai, bet 
Maskvos diriguotojai. Ir čia tas "didysis brolis” nori pa
sirodyti didžiuoju. O lietuviai komunistėliai, duoną valgą 
iš Maskvos malonės, ką kitą gali daryti. Ir jie pūs į tą 
dūdą, kiek tik pūsti bus įsakyta.

Istorinių faktų nežalojant, Žalgirio 550 metų sukaktį 
Lietuvos interesams naudingoj dvasioj švęsti, to mūšio 
reikšmę ir didybę sau ir svetimiems iškelti galime tik 
mes, laisvėje gyvenantieji. Bet mes iki šiol, nors primi
nimų ir buvo, niekė rimtesnio nedarom.

Ar tik ir su Žalgirio mūšio minėjimu nebus taip, 
kaip jau yra atsitikę su Vatikano įvykiais, kada visuo
menės vardu pareikšti protestus reikėjo net specialaus 
komiteto, kad mūsų visuomenė būtų išjudinta. Negi mū
sų vadai tik tiek težino, kad du kartus į metus reikia 
nuvažiuoti į Washingtoną, nes toks pasivažinėjimas ir 
smagus ir pelningas. Negi težino, kad kiekvienais metais 
kartojasi Vasario 16 ir jos proga galima pasirinkti pini
go. Negi visa kita, tai jau ne mūsų reikalai?

Ne mūsų reikalai ir Žalgirio mūšio minėjimas, nes 
tokį minėjimą rengiant jau reikia iš anksto gerai pasi
ruošti. Angliškai kalbančiai visuomenei juk reikia ir ati
tinkamą leidinį paruošti. Paruošti ne paskubomis, bet 
rimtai. Ir žinoma, čia jau iš anksto numanoma, kas bus 
atsakyta: nėra lėšų, šiam reikalui lėšų nėra, bet nerei
kalingam informacijos centrui išlaikyti lėšų yra. Lėšų 
galima duoti ir kitiems, kad leistų dar mažiau reikalingus 
lietuviškus Eltos pasenusių žinių biuletenius.

Jei jau nėra kam Žalgirio mūšio sukakties minėjimu 
iš anksto pasirūpinti, kad ji būtų rimtai pravesta, gal ir 
šiuo atveju, kaip buvo su Mindaugo sukaktim, imtųsi ini
ciatyvos, sakysim, ir Tautinė Sąjunga. O gal dar geriau, 
kad vieną kartą susijungtų visos studentų organizacijos, 
ir .parodytų, kad jos gali tokias sukaktis prideramai at-

PATIKSLINIMAS GENE
TINIAIS KLAUSIMAIS

Dirvoje nagrinėjant kreolų kil
mės kalbos klausimus buvo pa
liesti tam tikri genetiniai klau
simai, kurie yra verti patiksli
nimo.

Rašoma, kad "kreolai pa
prastai savo išvaizda jau ski
riasi nuo žmonių tų rasių, iš 
kurių jie kilę. Bet skirtumo prie
žastis yra ne "kraujo", o tropi- 
kinės ar pusiau tropikinės aplin
kos įtaka".

Dabartiniais vakarų pasaulio 
genetikų daviniais, žmonių, kaip 
ir kitų gyvių, paveldėtos savy
bės, įskaitant ir jų išvaizdą, 
nesikeičia ir skirtingose gyveni
mo sąlygose. Pasikeitimai gali 
įvykti retais atvejais per labai 
ilgus amžius, įvykus genų mu
tacijoms. Mūsų pasaulio rašy
tinės istorijos bėgyje nėra už
registruota, kad grupėje žmonių 
šis pasikeitimas būtų įvykęs.

Teorija, kad aplinkuma pakei
čia paveldimosios medžiagos 
konstituciją, yra palaikoma 
Sovietų Sąjungos mokslininko 
Llsenko. Daugiau išsilavinę ru
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sų mokslininkai patys su šia 
teorija nesutinka.

Taigi, jei kreolai skiriasi nuo 
tų rasių iš kurių jie yra 
kilę, priežastis yra genetinė. Ne- 
siimdamas diskutuoti Britų Hon
dūro klausimų, noriu pareikšti 
nuomonę, kad baltaodžiai ten imi
gravę per ilgas generacijas pa
liks tokios pat išvaizdos, jei ne
įsijungs į šeimyninį gyvenimą su 
kitomis rasėmis. Aplinkuma gali 
turėti modifikuojančios įtakos į 
mažus, phenotypinius reiškinius. 
Pavyzdžiui, tinkamesnės augimo 
sąlygos gali prisidėti prie 
st ipresnio kūno išsivystymo, 
arba ilgesnis saulinimasis gali 
iššaukti iki tam tikro laipsnio 
daugiau pigmentų. Tačiau šios 
charakteristikos neturės ryšio 
su paveldimų savybių pasi
keitimais, ir neturės įtakos į 
būsimas generacijas.

J. B. Genys,
Michigan Statė Universitetas

PIKTAS PRASIMANYMAS

1960 m. sausio 20 d., laiškų 
skyriuje, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pavestas J.

Kiti rašo

Žalgirio
Tėviškės Žiburiai, artinantis 

Žalgirio mūšio 550 metų sukak
čiai, atspauJė vertą dėmesio ve
damąjį, kuriame sako:

"Šią vasarą liepos 15 d. 
sueis, 550 metų nuo Žalgirio kau
tynių. Kaip žinia, šios kautynės 
užbaigė pusantro šimto metų už
sitęsusį senosios Lietuvos kovų 
su kryžiuočiais laikotarpį, pa
darė kryžiuočių ordiną Lietuvai 
nebepavojingą ir išviso maždaug 
užbaigė šiame Europos regijone 
germaniškojo pasaulio veržimąsi 
į rytus. įvairiai vadinamos (Tan- 
nenbergo, Gruenwaldo, Žalgirio, 
Eglėkalnio) šios kautynės yra 
bene pats šviesiausias mūsų tau
tos senosios istorijos įvykis 
ir jau vien dėl jo auklėjamosios 
reikšmės netiktų tą sukaktį pra
leisti nepaminėjus. Ir juo labiau, 
kad su dideliais užsimojimais pa
minėti ją ruošiasi lenkai, ruošia
masi ją prisiminti ir Lietuvoje.

Kai prieš 50 metų buvo mi
nima šių kautynių 500 metų su
kaktis, lenkai Krokuvoje pastatė 
impozantišką Jogailos paminklą 
(pianisto Paderewskio fundacija), 
plačiai prisiminė ją spaudoje bei 
viešuose aktuose. Jaunutė Lie
tuvos inteligentija tada tą su
kaktį tepaminėjo tuomet dar jau
no istoriko Jono Yčo referatu 
Lietuvių Mokslo D-jos suvažia
vime, kuris buvo taip pat iš
spausdintas draugijos organe 
"Lietuvių tauta".

Šiandien lenkai minėjimą 
ruošia valstybiniu mastu. Ka
dangi kautynių laukas yra da
bartinės Lenkijos ribose, jį visą 
užsimota paversti tų kautynių 
lauko parku - muzėjumi. Visas 
plotas tarp Tannenbergo ir 
Gruenwaldo, kuriame vyko kau
tynės ( jų fronto ilgis buvo apie 
3 klm.), dabar yra kasinėjamas 
ieškant anų kautynių palaikų, ku
rie bus eksponuojami ten pat 
pastatytame muzėjėly, numatyta 
pavaizduoti taip pat kariuomenių 
dislokaciją ir viską taip sutvar
kyti, kad tik kuo daugiau būtų 
galima patraukti turistų. Išve
dami net specialūs, keliai turis
tams privažiuoti, o viską do
minuos didžiulis paminklas, ku
ris jau dabar yra ruošiamas iš 
milžiniškų granito blokų. Be to, 
Lenkijoje yra jau baigiamas sta
tyti specialus tų kautynių filmas 
( pagrindan paėmus Sienkie- 
wicziaus romaną) ir ruošiama 
eilė propogandinių ir, gal būt, 
mokslinių raštų apie tas kauty
nes. Lenkų išeivija ypatingų už
simojimų šiuo atžvilgiu, berods, 
neturi. Ji žada sukaktį paminėti 
daugiausia atskiromis akade
mijomis kolonijose.

Kardelis paskelbė, kad St. Kal
niečio žinutė "Naujas valdininkas 
Romoje" esąs piktas prasimany
mas. Argi jau tikrai tai prasi
manymas? Ar nebus tik J. Kar
delio paskelbimas tikrai piktas 
prasimanymas?

Praeitų metų lapkričio mėn.
K. L.B. Krašto Tarybos suvažia
vime buvo svarstytas kun. Min
cevičiaus prašymas paskirti po 
$ 50.00 mėnesiui informacijos 
biuleteniui leisti. Tarybos na
riai, balsų dauguma, nusprendė 
minėtą sumą paskirti.

Ar ne geriau būtų buvę, jei K.
L. Bendruomenės Krašto Valdy
bos inform. J. Kardelis būtų 
paaiškinęs, kuriam tikslui kun. 
Mincevičiaus prašomi pinigai bu
vo paskirti, užuot šaukus, kad 
tai piktas prasimanymas.

B. K. A., 
Montreal

JAU JAUČIAMA NAUDA IŠ
KELIONIŲ į LIETUVĄ...

Šią vasarą JAV lietuviai ko
munistai ir jų talkininkai, Mask
vos parinkti, aplankė Lietuvą. 
Ir dabar iŠ to lankymosi jau 
jaučiasi "nauda". Sakysim, anks
čiau laikraštyje "Vilnyje" dar ne
buvo tokių žodžių, kaip agitpro- 
pas. Dabar S. J. Jokubka jau rašo: 
...agitpropų funkcijos būtų agi
tacinis darbas ir, be abejo, pa
darytų daug naudos". Taigi nau
da aiški: nauji žodžiai ir nauji 
aiškinimai, kuriuos nukalė Mas
kva, o lietuviški komunistėliai 
gali bezdžionauti.

Petras Puleika, 
Chicago

sukaktis
Berods dar pereitų metų pra

džioje, išgirdęs apie lenkų pla
nus, Lietuvoje Žalgirio minėji
mo mintį iškėlė specialiu 
straipsneliu "Tiesoje" prof. Dun
dulis. Pr. m. spalio mėn LTSR 
mokslų akademijos prezidiumas 
nutarė minėjimą ruošti, kaip 
"tautų draugystės šventę", nes 
esą kryžiuočiai buvę sutriuškinti 
"lietuvių, rusų, lenkų, ukrai
niečių, baltarusių, čekų ir kitų 
tautų" jungtinių pajėgų. Matyt, 
tokius šūkius nurodėvisažinan- 

1 ti partija. Esą;"numatoma 
stambiausiuose respublikos 
miestuose surengti vakarus, 
populiarias mokslininkų pas
kaitas apie istorinės per
galės reikšmę. Vilniuje įvyks 
mokslinė konferencija, skirta ju- 
bilėjinei datai, bus atidaryta pa
roda, pasakojanti apie lietuvių 
ir slavų bendrą kovą prieš ri
terių ordinus". Istorijos institu
tas ruošiąs mokslinį darbą "Lie
tuvių kova prieš kryžiuočius". Be 
abejonės, viskas bus pravesta iš
keliant tariamą rusų milžinišką 
vaidmenį šiose kovose ir Žal
girio kautynėse.

Mūsų išeivijoje apie šią sukak
tį dar mažai tekalbama. Kiek 
iš spaudos teko pastebėti, berods, 
šiokių tokių užsimojimų teturi 
tik Čikaga. Visur kitur tyla. Ir 
centriniai organai to klausimo 
dar nekėlė, o laiko juk nebeliko 
nei pusės metų. Be to, reikė
tų dar pasvarstyti, kada tiksliau
sia būtų sukakties minėjimus or
ganizuoti. Liepos mėn. vidurys - 
tikroji data - juk tikrai nepa
togus metas dėl vasaros karš
čių ir atostogų. Tad ar nevertė
tų paskelbti bent "Žalgirio 
pusmetį"? Ir per tą pusmetį ka- 
žinkokių milžiniškų užsimojimų 
mes negalėsime įvykdyti, visam 
pasauliui lietuviškosios pažiūros 
į tuos įvykius neišaiškinsime, ta
čiau tautinio auklėjimo požiūriu 
naudinga tai prisiminti bei iškel
ti ir savo, ypač savojo jaunimo 
tarpe."

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO PRANEŠIMAS

Aukštieji Pedagogi n i a i 
Lituanistikos Kursai, kurie 
nuo 1958 m. rugsėjo 27 d. 
veikia prie Chicagos Aukš
tesniosios Lituanistikos Mo
kyklos, tos mokyklos Moky
tojų Tarybos suorganizuoti 
ir globojami, ketvirtąjį dar
bo semestrą pradeda kaip 
s a v arankiška lituanistinio 
švietimo įstaiga, pavadinta 
Pedagoginiu Lituanisti k o s 
Institutu.

Kad Pedagoginis Litua
nistikos Institutas galėtų 
atlikti platesnius gyvena
mojo meto jam statomus 
uždavinius, prie Instituto 
yra planuojamas ir neaki
vaizdinis einamųjų dalykų 
dėstymas, o į šį darbą, be 
jau įsijungusio aukštojo 
mokslo personalo, pasiryžta 
sutelkti visos tremtyje 
esančios aukštojo lituanisti-

Laisvalaikis skautų stovykloje

Ne tik speciali, bet ir atmintina pamoka 
Žurnalizmo ABC mokytojui

VYTAUTUI MEŠKAUSKUI 
arba

nevykusios pastangos būti garsiu mauru
Vytautas Meškauskas, Vieny

bės asso. editor, nuolatinis pra
manytų žinių iš Chicagos auto
rius, paskaitęs Dirvoje Nr. 8 
jo darbų įvertinimą "Dar viena 
V. Meškausko maurinė informa
cija", nutarė per tą pačią Vie
nybę duoti specialią žurnalizmo 
pamoką Dirvai. Toje pamokoje 
jis rašo:

"Man iš tiesų svyla ausys, 
bet ne todėl, kad būčiau pagau
tas meluojant, tokios kalbos tik
rai buvo, bet iš gėdos dėl to, 
kad mūsų laikraščių redaktoriai 
nesigėdina kalbėti apie tai, ko 
jie visai nesupranta. Ką gi reiškia 
"maurinė informacija" ir pa
galiau pats žodis mauras, ku
ris neva yra taikomas man ir 
už tat aš jį norėjęs pritaikinti 
B. Railai? Williamo Shakespeare 
dramoje yra vaizduojamas mau
ras Othello, buvęs Venecijos ka
riuomenės vadas. Sumušus prie
šus ir apie tai pamiršus, jis 
pasijuto esąs nebereikalingas ir 
Shakespeare į jo lūpas įdėtais 
žodžiais: "Mauras padarė savo, 
jis gali eiti" paprastai išreiš
kiamas didžiausias nedėkingu
mas. Kad to nežinotų 1960 me
tais lietuviško laikraščio redak
toriai, sunku būtų patikėti, jei jie 
patys tai neįrodytų.

Tarp kitko šitas trumpas 
DIRVOS straipsnelis puikiai pa
rodo ne tik neįtikėtinai žemą bend
ro išsilavinimo lygį, bet ir visi
šką nesugebėjimą logiškai gal
voti. Ką reiškia toks sakinys: 
"skaitytojų laiškuose valia vi
siems pasakyti tai, kas jiems rū
pi?" To gi niekas neginčija! Ki
tas klausimas, ar redakcija turi 
ir nori spausdinti tokius laiškus. 
Atsitikimas su Zemecko laišku 
parodo, kad redakcija iš laiškų 
dažnai paima tik tą, kas jai 
patinka ir turbūt dėlto nepaskel
bė pilnos laiško rašytojo pa
vardės, o tik pasitenkino inicia-

kos mokslo pajėgos. Neaki
vaizdinį dėstymą organizuo
ti jau nuo anksčiau APL 
Kursus skatina tolimesnėse 
vietovėse gyvenantieji lie
tuviai. Tuo reikalu laiškų 
yra gauta net iš Australi
jos.

P e d agoginio Lituanisti
kos Instituto išlaikymu, jo 
moraline ir medžiagine pa
rama rūpintis yra sudary
tas specialus globos orga
nas, į kurį įeina Lietuvos 
Respublikos konsulas Dr. 
Petras Daužvardis, Tėvų 
Jėzuitų provinciolas tėvas 
Bronius Krist anavičius, 
Profesorių Draugijos pirm. 
Matas Krikščiūnas, JAV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Chicagos Draugijos pirm. 
Jonas Jasaitis, LB švietimo 
Tarybos pirm. Juozas Ta
mulis ir instituto Lektorių 
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lais."
Labai rimtai, "ponas mokyto

jau", perskaitėm tą žurnalizmo 
šedevrą, ir dabar prašom sėsti 
į mokinių suolą ir pasiklausyti. 
Pirmiausia, ką reiškia maurinė 
informacija ir pats žodis mauras. 
Tai ne svetimas žodis, o gražus 
lietuviškas žodis, įrašytas ir 
"Lietuvių Kalbos Vadove" ir "Da
bartinės Lietuvių Kalbos Žo
dyne". Pirmajame sakoma: mau
ras, dumblas; vandens žalesa. 
Antrajame tas žodis taip paaiš
kintas: vandens paviršiuje plū
duriuojantis augalas, plūdena; 
dumblas, purvas; nešvarumai.

Taigi baisiai nesmagu, kad 1960 
metais to nežino Vienybės asso. 
editor. Mums net labai nesma
gu, kad yra žmonių tokio "ne
įtikėtinai žemo bendro išsilavi
nimo ir visiškai nesugebančių 
logiškai galvoti," kaip rašo pats 
V. Meškauskas, šiuo atveju jau 
pats sau prisitaikydamas žurna
lizmo ABC pamoką.

V. Meškausko melagingoms ir 
pramanytos žinioms įvertinti 
nereikia jokio svetimo žodžio, 
ir Dirvos redakcija, kur būtinai 
nereikia, jais nesinaudoja. Nesi
naudojo ir šiuo atveju, nes kuo 
gali gražiau aptarti jo tokį dar
bą, jei ne maurinė, purvina, 
dumblu atsiduodančia apybraiža.

V. Meškauskas, pagaliau pri
sipažindamas, kad K. Žemecką 
pažįsta, dar turi apgailėti, kad 
redakcija jo laišką, kaip ir kitų 
laiškus, sutrumpino. Iš tikrųjų 
toks trumpas laiškas buvo gautas, 
toks ir į Dirvą įdėtas. Taigi ir 
čia dar kartą šauna pro šalį 
mauriškai rašydamas, nes ir pil
na pavardė buvo atspausta.

Taigi, kaip dabar bus "ponas 
mokytojau" su tomis žurnaliz
mo ABC pamokomis? Šiuo atveju 
gal geriausiai tiktų pritaikyti 
Pulgio Andriušio posakį vienam, 
panašaus mąsto žurnalistui, kaip 
V. Meškauskas, tik prasimany
mus rašiusiam kitais klausimais. 
Ir tas posakis taip skambėtų: 
"V. Meškauskas yra žurnalistas, 
kuriam dar labai, labai daug rei
kia mokytis". Atrodo, kad pastan
gų deda, jei jau šį tą žino apie 
maurą Othello, bet, kad neįvyktų 
tokia negraži nemokšiškumo 
klaida, kokia įvyko šį kartą, mes 
patartume pirma pasimokyti iš 
lietuviškųjų mokslo šaltinių. O 
svetimus žodžius, kaip tikrai Br. 
Raila mokė "Santarvėje" vartoti 
tik tada, kai juos gerai supranti 
ir nėra atitinkamųjų lietuviškų 
žodžių.

Tarybos atstovas. Instituto 
globos organo pirmininku 
išrinktas tėvas Br. Krišta- 
navičius, SJ.

Šių mokslo metų antrasis 
semestras Institute prade
damas vasario 6 d. (šešta
dienį). Naujai įstojantieji 
klausytojai registruojasi tą 
dieną Jaunimo Centre nuo 
9 vai. 30 min. Kitu metu 
kreiptis šiuo adresu: 7838 
So. Green St., Chicago 20, 
III. Telef. VI 6-7624.

APL Kursų Vadovybė
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Jei grįžtų Smetona ir Lozoraitis...
Ju niekas nebeatpažintų... - Tokiu, kurie pažintųjikę labai nedaug. 

- Gal iš fotografijų koks embegistas prisimintų ir areštuotų.

Algis Mateika pasakoja oku
pacijų dvidešimtmečio laikotar
pyje išaugusios naujosios lietu
vių kartos ir "tarybinės" visuo
menės galvojimus -...

Spauda, mokyklos, istoriniai 
raštai, literatūra, politinė publi
cistika, ypač komunistų partija 
nuolat ir griežtai stengiasi pra
vesti mintį, kad jokios buržuazi
nės Lietuvos nepriklausomybės 
niekada nebuvo. Nieko šviesaus 
tame laikotarpyje neieškoma ir 
nerandama. Tai buvo "nepriklau
somybė" buržujų ir kapitalistų, 
parsidavusių vakarų imperialis
tams. Lietuvių liaudžiai ir lie
tuvių tautai nepriklausomybės 
siekė tik komunistų partija, vei
kusi tada pogrindyje ir persekio
jama. Tik ji dabar ir davė lie
tuvių tautai tikrą nepriklausomy
bę, leidžiančią glaudžiai bendra
darbiauti su broliškąja rusų 
tauta...

Kiek tame tarybiniame moksle 
ir propagandoje būtų visokių ne
sąmonių, ši uždara ir niekam ne
leidžiama kritikuoti, nei faktais 
patikrinti mokymo ir auklėjimo 
atmosfera per pastaruosius 15 
metų turėjo poveikio. Tam tikrų 
vaisių pasiekta. Į, aną Lietuvos 
atskiros valstybės nepriklau
somybės dvidešimtmetį dabar 
daug kas įprato kitaip žiūrėti.

Be abejo, tie, kurie nepriklau
somybės laikotarpyje gyveno pil
nu gyvenimu, ją kūrė ir jos 
vaisiais naudojosi, gerai ją pa
žino ir tebeatsimena, tie nepa
sikeitė arba tik mažai pasikeitė. 
Bet jų liko nedaug. Seniausieji 
išmirę, o kiti buvo išvežami ar 
sunaikinami, kiek tik galima ir 
kaip galima. Daugiau išliko ir 
buvo palaikomi tik praktiškų pro
fesijų žmonės, reikalingi mokslo 
reikalams, technikos darbams, 
kai kurioms administracijos sri
tims. Jiems buvo sudaromos kiek 
galima geresnės sąlygos dirbti ir 
patarnauti tarybinės Lietuvos 
reikalams. Kitų sričių vyresnie
ji 'žmonės išliko tik tie, kurie 
patys sutiko ir kuriuos buvo ga
lima lengviau priversti leistis 
panaudojamais tarybinės san
tvarkos naudai.

Jie susirinkę pasikalba apie 
praeitį, pagyvena atsiminimais, 
pasvajoja apie ją ir, žinoma, ne
mato joje tokių blogumų kurie 
mums kalami, iš viso neranda 
nieko blogo, o tik kažką pasa
kiško ir brangaus, su kuo jie 
jau niekada neatsiskirs.

☆
Mes savo tarpe taip pat apie 

tuos laikus pasikalbame. Nors 
nieko ar mažai ką patys bepri-

, šioms lietuvaitėms, nusifotografavusioms Alytaus vaikų bibliotekoje, dabar įdomios tik pasakos, 
Bet rytoj? Rytoj jos atstovaus jaunąją visuomenę, kuri turės spręsti eilę problemų...
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Žemė dunda. Visą laiką dunda -
Ir kai saulė šypsos gesdama, 
Ir kai rytą Nemunas pabunda -
Žemė dunda, visą laiką dunda, 
Net ir naktį nenutildama.

Pradžioj - ausį rėžė šis gaudimas, 
Bet dabar - jau nieko. Pripratau.
Rodos, lyg triukšme šiam būčiau gimęs. 
Pats į daubą akmenis vartau...

Antanas Drilinga 

simename, kadangi tai buvo tik 
mūsų vaikystės ar geriausiu at
veju gimnazistiški laikai. Mums 
atrodo, kad grįžimo galimybių į 
anuos buvusius Lietuvos nepri
klausomybės santvarkos laikus 
nebėra. Būtų kaikas visai ne
įmanoma, kitkas persunku, ir 
visuotinė "revoliucija atgal" būtų 
nepriimtina. Kai kurie dalykai ir 
pasikeitimai neišvengiamai turė
tų likti krašte, nežiūrint kiek 
ateityje keistųsi politinė santvar
ka ir tautos saitai su Rusija. 
Pavyzdžiui, supraktinta mokyklų 
sistema, medicinos pagalbos ap
rūpinimas, nemokamas gydymas. 
Bankai, stambioji pramonė taip 
pat neišvengiamai turės likti val
stybės žinioje.

Kas kita su smulkesnės nuo
savybės dalykais. Čia pakeitimai 
galėtų būti lengvi ir daugeliui 
suprantami. Nedideli privatinės 
nuosavybės ūkiai, sklypai, nuo
savi namai ir dabar yra daugelio 
svajonė. Kiek leidžiama, ir da
bar lietuviai tuo noriai naudoja
si, ypač populiarus nuosavų na
mų pasistatymo reikalas. Indi
vidualinių namų ir privačių au
tomobilių skaičiumi Kaunas tur
būt dabar pirmauja visoje Sovie
tų Sąjungoje. Dėl to yra atsi
dūrę už grotų per 30 Kauno 
inžinierių apie tuzinas fabrikų 
direktorių, prekybinių įstaigų 
tarnautojai ir pan.

Prezidento A. Smetonos san
tvarka dažnai prisimenama ir 
apie ją daug kas pakalba. Vie
nodos nuomonės nėra: senesnieji 
Šilčiau atsiliepia, jaunesnieji 
kritiškiau. Propaganda yra pa
dariusi savo poveikį: Smetona vis 
buvo piešiamas juodžiausiomis 
spalvomis, pajuokiamas, iš jo 
paties ir iš jos santvarkos ty
čiojamasi, jis buvo paverstas 
kaip ir viso blogio, priespaudos, 
teroro, liaudies išnaudojimo 
simboliu. Nesant aplink kitokių 
balsų ir faktų, ilgainiui daug kas 
prigijo. Jo santvarka vertinama 
gana kritiškai, primenami ir kar
tojami net tokie dalykai, kaip deg
tukų monopolis, kuriuo lietuviai 
buvę parduoti švedų kapitalistui, 
arba elektros bendrovė Kaune, 
kada kauniečius už šviesą plėšė 
tos bendrovės savininkai belgų 
kapitalistai...

Jei dabar, kaip mums kalba
ma, vakarų imperialistai norėtų 
užpulti Tarybų Sąjungą ir jai 
primesti kapitalistinę tvarką, ar
ba lietuviai pabėgėliai, kurie čia 
vadinami tautos išdavikais ir at
plaišomis, svajotų grąžinti seną 
smetoninę santvarką, tai daug 
kas iš jaunųjų to nesuprastų,

Bronys Raila

žiūrėtų kritiškai ir su nepasi
tenkinimu.

☆
Mums rūpi, kaip užsienio lie

tuviai tokias mūsų pažiūras su
pranta ir kaip į jas žiūri. Mes 
juk turėjome prisitaikinti ir pri
prasti prie sovietinių reformų - 
pradžioje labai žiaurių ir kru
vinų, stačiai klaikių, dabar atlie
kamų kiek švelnesniais būdais. 
Dabar gyvenimas pradėjo nusi
stovėti, daugeliui jauniesiems jis 
atrodo jau kaip ir normalus. Jei 
užsienio lietuviai sutinka, kad 
praeities nebegalima sugrąžinti, 
kad reikia priimti, kas gero pa
siekta, kad galima toliau kurti 
ir tobulinti socialistinę santvarką 
savarankiškai ir laisvai, tai bū
tų daug lengviau mums susiprasti 
ir vieni kitus suprasti.

Mes esame lietuviai, tvirtai 
pasiryžę jais likti, nors kaiku- 
riems pati Lietuvos nepriklau
somybės ir atskiros valstybės 
idėja nebėra tiek aiški ir ka
tegoriškai ryški, kaip seniau. 
Atsiriboti nuo plataus pasaulio 
su pasais, vizomis, muitais, už
sidaryti savybėje gal nebe kiek
vienam patrauklu. Jei nebus gin
čijama teisė mūsų žmonėms pa
tiems tvarkyti savo likimą, nie
ko iš užsienio neprimesti, kas 
mums netiktų, bus kalbama ne 
apie senųjų santvarkų grąžini
mą, o apie pagalbą įgyti mums 
daugiau savarankumo nuo rusų 
ir pagaliau vėl pasiekti tauti
nės nepriklausomybės, tai su to
kiomis pažiūromis visi lietuviai 
džiaugsmingai sutiks. Išskyrus, 
žinoma, visiškai rusams atsida
vusius kompartijos narius ar 
tuos, kuriems, kaip parazitams, 
pasisekė iščiulpti sau daug nau
dos iš tarybinės santvarkos.

Tokių yra, bet jie nesudaro 
didelio tautos procento.

☆
Jums gal keista, bet, saky

kim, jei būtų dar gyvas pre
zidentas Smetona ir jis kaip 
nors pasirodytų Vilniaus gatvė
se, tai kurį laiką niekas jam 
neatsitiktų, nes jo niekas nebe
pažintų. Tokių, kurie jį dar pa
žintų, likę labai nedaug. Gal 
tik iš fotografijų koks embegis
tas prisimintų ir areštuotų.

Tas pats būtų ir ministeriui 
S. Lozoraičiui, jei jis grįžtų į 
Kauną ir pasirodytų Stalino pros
pekte. Niekas jo nepažintų, nes 
tokių, kurie jį dar pažintų, ne
daug beliko. O ir tie dar pa
galvotų, kad tai gal įgulos baž
nyčios vienas klebonas, kuris 
iš veido labai į jį panašus. Jei 
jis norėtų viešai sugrįžti, tai 
dabar tat galėtų padaryti, ir jam 
niekas neatsitiktų. Pagal dabar 
nusistovinčią madą, niekas jo 
neklausinėtų porą metų. Po to, 
tai jau paprašytų parašyti spau
doje straipsnį ir pasakyti ką nors 
teigiamo apie tarybinę santvarką 
ir neigiamo apie kapitalistinius 
Vakarus, ypač apie lietuvius pa
bėgėlius. Dar po to, jau daugiau 
paklausinėtų, ir galbūt tas baig

tųsi tolesne kelione į šaltesnius 
kraštus.

Maskva ir kompartija labai 
norėtų, kad ko daugiau lietuvių 
sugrįžtų iš užsienio. Norima dau
giau žmonių, daugiau darbo 
rankų. Norima tais žmonėmis pa
sinaudoti, jei jie kur tinka, o 
tie, kur nesukalbami ar niekam 
nebetinka, juos įzoliuoti ir paša
linti. Sumažinti užsienyje antita
rybinių emigrantų skaičių ir svo
rį yra didelis troškimas. Bet 
tiems iš mūsų, kuriems teko 
matyti, kaip lietuviai pabėgėliai 
yra įsikūrę ir kaip gyvena Ame
rikoje ir kituose kraštuose, net 
vakarinėje Vokietijoje, yra aišku, 
kad jei jie kada susigalvotų grįž
ti, tai dar nebūtų išrokavimo tai 
daryti dėl materialinių apskai
čiavimų. Nebent dėl kokių ki
tokių sumetimų. Tėvynė, gimta
sis kraštas traukia kiekvieną 
žmogų. Jautresniuosius gi kar
tais suima nostalgija, kuri yra 
nepagydoma liga.

IS KAIRĖS IR DEŠINĖS...
IRUMPAI APIE DIDELIUS ĮVYKIUS

Tulžies likučiai per
pilti iš 3 psl.

PAPLAUSKAS APIE 
PAPLAUSKĄ

"Draugo" kultūros priede An
tanas Ramūnas labai išsamiai 
rašo apie Prof. Dr. Antaną Pap
lauską - pedagogą ( 1732 - 1799). 
Kadangi straipsnio autorius irgi 
yra Prof. Dr. Antanas Paplaus
kas ir dar pedagogas, tai kai- 
kurie mūsų skaitytojai klausia, 
kuris tų Paplauskų yra didesnis.

Mūsų nuomone, daug didesnis 
yra Prof. Dr. Antanas Paplaus
kas - Pedagogas - Ramūnas, nes 
šis straipsny išlietoj įžymių 
žmonių vardų ir pavardžių jū
roj visiškai paskandina Prof. Dr. 
Antaną Paplauską - pedagogą - 
nabašninką.

DAILININKO A.. PUT PELOS 
PARODA

Dailininkas A. Putpela suren
gė didelį susidomėjimą sukėlu
sią parodą, iŠstatydamas visų 
savo Šeimos narių portretus.

Reikia pripažinti, kad A. Put
pela per 60 metų savo gyveni
mo padarė didelę pažangą tiek 
paveikslų iškabinimo, tiek įrė
minimo požiūriu.

Lankytojai ypač kreipia dėme
sį į vaizduojamą masinę šeimos 
sceną, kurioje barzdoti maža
mečiai dailininko vaikai, kortuo
dami gurkšnoja Snapsą, o pats 
tėvas dailininkas naktiniuos 
marškiniuos su popkiu lūpose sė
di ant savo jaunos žmonos kelių.

Šioj kompozicijoj nepaprastai 
reljefingai išryškinta jaunystės 
bręstanti Jėga ir senatvės amži
nai jauni polėkiai.

PAVYKUSI PRAKALBA
Vliko veiklai populiarinti są

jūdžio atstovas susirinkusiems 
vienminčiams New Yorke pasakė 
prakalbą, ragindamas šiemet va
sario 16 d. proga kiek galima 
iškilmingiau paminėti bolševikų 
išardytų mūsų šeimų dvidešimt
metį.

Prakalbininkas turi daug ža
dantį plataus diapazono balsą, 
taisyklingą kvėpavimą ir gerą 
gilaus įsijautimo gabumą. Tik 
aukštutinėse prakalbos gaidose 
prelegentas visai netikėtai paga
vo net du gaidžiuku, nes, matyt, 
taip pat netikėtai prisiminė, kad 
ir jo žmona ir du vaikai išvež
ti į Sibirą, o pats čia iš naujo 
vedęs ir turi puokštelę naujų 
vaikų.

Publika, prakalbos sujaudinta, 
labai karštai ir ilgai plojo.

REIKALAUJA GIMDYMŲ 
KONTROLES

Naujieji namų savininkai, bu
vę kadaise benamiai tremtiniai 
ir gausių šeimų tėvai, namų sa
vininkų susirinkime Chicagoj iš
kėlė reikalavimą, kad nuominin
kams būtų įvesta griežta gimdy
mų kontrolė.

Mat, šioje įstatymais nesu-

Europoje studentai visais laikais aktyviai pasireikšdavo visuo
meniniame gyvenime, kartais darydami įtakos net į valstybės 
politiką. Nenuostabu, kad ir Lietuvoje dabar studijuojantis jau
nimas, daugiau ar mažiau domisi politiniu gyvenimu.

Taip daugelis lietuvių, dabar 
paleidžiami iš darbo stovyklų 
Sibire, būtinai stengiasi sugrįž
ti į savo tėvynę, nors ten jiems 
materiališkai būtų net geresnės 
sąlygos įsikurti, kai tuo tarpu 
kompartijos organai Lietuvoje į 

tvarkytoje srity vyksta didelės 
apgavystės. Išnuomavus butą 
dviejų galvų bevaikei šeimai, po 
kelių metų, be namų savininkų 
žinios, įsiveisia jame visas 
būrys mažamečių vaikų, kurie 
rėkauja, garsiai bildinasi, brai
žo namo sienas, o kartais svie
diniais net išmuša langus.

TAUTĄ SUKREČIANTI 
NELAIMĖ

Šunų Gydymo Centrinės Ligo
ninės dženitorius, mūsų kilnus 
tautietis p. Rapolas Kojelis, gu
lėdamas lovoj, išsisuko koją. 
Nuoširdžiai linkime brangiam 
tautos sūnui greitai pasveikti.

NEATITAISOMAS SMŪGIS MŪSŲ
POLITINEI VADOVYBEI

Prisidengdami visuotine tam
sa, nežinomi, piktadariai pavogė 
Lietuvos Atstatymo Komisijos 
dešimt metų rengtą projektą šun
keliui nutiesti nuo Kybartų ligi 
Puskelnių tremtinių surinkimo 
stoties. Dabar jau reikės apie 
50 metų, kol bus paruoštas nau
jas planas, nes dauguma senų 
darbuotojų užmiršo, kur yra ta 
Lietuva. 

TĖVAS: Mielas sūneli! Laikraščių prisiskaičiusi, mano galva 
jau visai atšipo... Gal bent tu pasakytum, kokiu būdu dar būtų 
galima įamžinti mūsų vadovaujančių veiksnių įsakus, potvarkius, 
nutarimus ir prakalbas, kad visas tas brangus dvasinis turtas 
išliktų būsimoms kartoms ir veikėjų nuopelnai nepražūtų?

VAIKAS: Tai labai paprastas reikalas, tėveli! Reikia tik pasi
rūpinti, kad kitoj pusėj popieriaus lapo, ant kurio tos prakalbos 
surašytos, dailininkai nupieštų paveikslus, poetai surašytų savo 
eiles ir muzikontai savo gaidas.

TĖVAS: Oho!... Na, jeigu jau toks gudrus, tai išaiškink man, ar 
yra kokia nors galimybė lietuviui rašytojui su savo kūriniais pra
siveržti į amerikiečių visuomenę? Ir kokie tie kūriniai turėtų 
būti?

VAIKAS: Jeigu tu, tėveli, būtum vedęs ne mano dabartinę ma
mytę, o mūsų krautuvininkę Zalcberg, tai aš būčiau tas kūrinys, 
su kuriuo jau prieš septynerius metus būtum prasiveržęs...

juos žiūri gana nepalankiai, ne
duoda darbo, teisės apsigyventi 
ir t. Vienas kitas iŠ nevilties 
yra priversti vėl išvažiuoti, jau 
"savo noru"...

Sekančioje kronikoje: - Ką da
bar "leidžia" Chruščiovas?...

DŽIAUGSMO VALANDA

Chicagoj įžymiam kelių laik
raščių bendradarbiui šiomis die
nomis pirmą kartą gimė verta 
dėmesio mintis.

Ta proga jo nuosavuose na
muose buvo surengtas šaunus 
pobūvis, kuriame dalyvavo daug 
žymių kultūrinio gyvenimo atsto
vų. Žurnalisto poniai svečiai į- 
teikė rūtų vainikėlį laimingoms 
jaunystės dienoms prisiminti.

JŪS KLAUSIATE
Įy y - MES ATSAKOME

KLAUSIMAS - Mano vyras, 
žinomas rašytojas, visai neduo
da man pinigų lietuviškoms kny
goms nusipirkti. Sako, skaityk, 
ką aš parašiau, ir tau užteks! 
Ar jūs irgi taip manote?

Rašytojo Žmona

ATSAKYMAS - Mes irgi taip 
manome. Skaityk bent Tamsta 
savo vyro kūrinius, nes jų iki 
šiol dar niekas neskaitė.
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APIE VAISTU SIUNTIMĄ I ANAPUS
I4 Lietuvą, Sibirą siunčiame 

labai daug vaistų. Aplenkdamas 
statistikos skaitlines, nes nema
nau, kad jomis kas domėtųsi 
norėčiau tik Šiek tiek paryškin
ti pagalbos akciją vaistais ir 
duoti keletą praktiškų patarimų.

Nesu nei daktaras nei vaisti
ninkas, tačiau per paskutinius 
porą metų perleidęs per rankas 
bent ketvertą tūkstančių receptų 
ar vaistų užsakymų - prašymų, 
galiu šį tą pasakyti "iš prak
tikos".

Balfas gauna visus vaistus be 
receptų, bet tai nereiškia, kad

jų nereikia. Jų būtinai reikia dėl 
labai daugelio priežasčių, o svar
biausioji, kad nepakenktų ligo
niui. Kartais vienos raidės ar 
stiprumo skaitlinės pakeitimas 
reiškia nebe gydymą, o mirtį. 
Gerai, jei ligonis klaidingus vais - 
tus parodys savo daktarui, tada 
bus tik bereikalingos išlaidos, bet 
bus išvengta nelaimės.

Senovėje bobutės, vengrai gy
dė lietuvius. Anot lenkų: "jedna 
pani powiedziala". Šiandien tie 
metodai negalimi panaudoti, nes 
jau nebe šaknelės, žolelės - mū
sų amerikoniški ar vokiški

Nurodykit prekę

Name

StatėCity:Street

■r

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKš- 
ČJAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI, DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU< 

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 adresą:

TREČIOKAS AfiENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas į visus kraštus
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES AT'DRAUDA

Kur tik besiruoštumet keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas: MArket 2-4867

vaistai, o labai stiprūs koncen
tratai piliulėse ar kapsulėse.

Daugis dejuoja, kad sunku re
ceptus iš Anapus gauti. Lietuvoje 
daktarai nenori rašyti, Lenkijoj 
labai brangiai kainuoja. O vistiek 
reikia ■ raginti artimuosius, kad 
nors ant popierėlio, laiško vidu
je, būtų ir tikslūs vardai ir kie
kis bei stiprumas, nurodyti dak
taro.

Yra bendro pobūdžio vaistų, 
kurie visose vaistinėse parduo
dami be receptų, tuos galima be 
receptų ir siųsti. Tik gera būtų, 
kad siuntėjas savo laiške paaiš
kintų gavėjui ką jis siunčia, kaip 
naudoti. To darbo neatlieka nei 
Balfas, nei jokios agentūros.

VAISTŲ PAVADINIMAI
Seni, prityrę buv. laisvos lie- 

tuvos vaistininkai nenori savo 
profesijoj dirbti dabar JAV. Mat, 
beveik iš esmės pasikeitė vaistų 
pavadinimai, cheminė sudėtis. 
Kadaise vaistininkai svėrė, ma
lė, virė proškelius, gaidelius ga
mino, pagal daktarų nurodymą. 
Šiandien jau aptiekoriai parduoda 
fabriku išvirtą, sumaišytą pro
duktą. Žinoma, ir vardai pasikei
tė.

Atrasta labai daug naujų daly
kų, jie patentuoti, brangūs. Daž
nai vieni nuo kitų skiriasi tik 
tuo, kad patentuoti, o yra du, 
tris kart brangesni. Todėl ne
randant prašomo iš Lietuvos 
vaisto, verta pasiteirauti jo pa
kaitalo ir nebijot tą pakaitalą su 
atitinkamais paaiškinimais nu
siųsti.

VAISTŲ KAINOS
Vaistus negalime įvertinti 

tablečių ar ampulių skaičiumi, 
kiekiu, ir sakyti tai pigu ar bran
gu. Pvz. galime už vieną do
lerį nupirkti ir nusiųsti į Lie
tuvą šimtą ampulių po 10 kubi
nių centrimetrų Glutamino rūgš
ties, 1,000 tabL Natr. chloro; 
tuo tarpu Sigmanyciu 1 ampulė 
kainuoja 6 doleriai, Teropterino 
ampulė net 8.50, o tokio Sol- 
comycino tik viena tabletė kai
nuoja beveik dolerį, gi Sulfoliquid 
už dolerį galima gauti visą ki
logramą.

Tai nėra nei brangiausi nei 
pigiausi katalogo vaistai, jų kai
nos svyruoja dėl gamybos pro
ceso, ar stiprumo, ar rūšies. 
Pvz. Cortizonas 25 miligramų 
stiprumo kainuoja 20 talb. -4do-

leriai, o 5 miligramų stiprumo 
tik 1.25. Beveik tas pats ir su 
kitais vaistais. Va, užsakant 
vaistus ir yra labai svarbu ži
noti jų stiprumą, ampulių didu

mą. Ne tik galima sutaupyti, bet 
ligoniui padėti. Visa tai geriau
siai žino tik ligonio daktaras, 
ne Balfo reikalų vedėjas.

Vaistų, kainos taip pat įvairuo
ja ir pagal tai, iš ko juos perki, 
kieno jie gaminti. Tokį aspiriną 
galima gauti už 13 centų 100 tabL, 
galima mokėti ir visą dolerį, 
jei jis geros firmos. Ypač tai 
taikoma vitaminams, kurių yra 
įvairiausios rūšys su visokiais 
"patobulinimais" - suprantama, 
tada ir jų kaina įvairuoja, bet 
ligoniui ne visad tie pagerinimai 
būtini.

• Vaistai Vokietijoj visu trečda
liu pigesni, o perkant iš fabri
ko didesniais kiekiais per pus 
pigiau. Tačiau vitaminai ir peni

cilinas, ar jo gaminiai, pigesni 
JAV. Todėl Balfas perka dides
nius kiekius JAV ir persiunčia 
perpakavimui į Vokietiją. Tuo 
sutaupo siuntėjams tūkstančius 
dolerių. Pvz. streptomycinas 
perkamas Amerikoje po 12 et 
gramas, o Vokietijoje jo kaina jau 
$1.20.

KATALOGAI
Daugelis norėtų gauti vaistų 

katalogus, kad pats kainas pa
tikrintų, vaistus pasirinktų. De
ja, vaistų yra tūkstančiai pava
dinimų, katalogų knygos didžiu
lės ir gana brangios. Balfo Cen
tre turime apie 50,000 vaistų 
pavadinimų. Kas juos nurašys? 
Katalogus galima būtų gauti, jei 
kas nepagailėtų tam tikslui 50 
dolerių. Tad negalint katalogų 
prisiųsti, yra tikslinga, esant 
reikalui, užklausti Balfą, kiek 
vaistai kainuoja ir pridėti voką 
su ženkleliu atsakymui arbapra-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisvilte Title Bldg., 118 St. C'lair AveM 
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.

EUROPIETIŠKŲ KEPSNIŲ KEPYKLA

LA SALLE BAKERY
neseniai nupirkta naujų ateivių, kepa ruginę duo
ną, europietiškus kepsnius ir tortus. Savininkai 
turi ilgametę praktiką.

Užsakymai priimami ir lietuvių kalba šau
kiant GRAŽINĄ.

863 EAST 185 STREET 
Telefonas KE 1-2388

Kokia attiki kotniittacija

DŽIAUGSMAS... DRAU6AI... UGNIM VIRTAS STROI’S

yra Šviesesnis!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

Kada jūs esat nuo namų miliomis nutolę ir džiau
giatės mėgiamu sportu ir nėra patogių kėdžių, jus 
taip pat galit atsigaivinti Stroh’s alum. Jis švie
sesnis ir skanesnis ... kokį tik duoda ugnim vir
tas alus. Išbandyk ugnim virtą alų dar šiandieni

Jums patiks Amerikoj 
tik ugnim 
virtas alus!

Dabar už vietines kainas

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

OFISO TELEF.: M Am 1-1773 *
REZIDENCIJA: I’EMNSVLA 2521

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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.

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

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TCLEFUNKIN

Authorised Factory Sorvlco

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
SaZco aacC Semite

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

šyti išsiųsti vaistus ir apriboti 
pinigų sumą, pvz. už 10-15 do
lerių, ar panašiai. Galima pasi
teirauti ir vietos vaistinėje, kai
ną pasakys. Tada spėti, kad per 
Balfą vis bus trečdaliu pigiau.

Vaistai per Balfą užsakomi 
skolon, nes tiksli sąskaita ga
lima duoti tik siuntinį išsiuntus. 
Gavus sąskaitą reiktų dolerį kitą 
pridėti vaistams dėl tų ligonių, 
už kuriuos moka Balfas iš bendrų 
šalpos lėšų. O tokių siuntinių vien 
1959 metais pasiųsta per 600 
ir jie kainavo Balfui virš šešių 
tūkstančių dolerių. Nors priva
tus siuntėjas ir taip jau remia, 
bet amžina taisyklė ir čia ta 
pati: kas veža, tą ir plaka. Ką 
tu gausi bendrai šalpai iš to 
lietuvio, kuris savų nešelpia.

KOKIŲ VAISTŲ DAUGIAUSIA 
PRAŠOMA IŠ TEN

Paprastai visi visko prašo, 
tačiau vaistų neprašo, jei jų ne
reikia. Juk ne saldainiai, kuriuos 
gali ir pats valgyti ir kitam duoti. 
Kalbėsiu apie 3,000 jau išsiųstų 
siuntinių, perėjusių per mano 
rankas. Iki šiol buvo labai daug 
prašoma stretomycino. Jo Lie
tuvon pasiųsta dešimtimis tūks
tančių ampulių. Suprantama, 
kartu buvo siunčiami ir pagal
biniai vaistai tuberkuliozei gy
dyti, kaip Rimifonas, PAS, Vit. 
B 12 ar pan. Dabar jau prašoma 
moderniškesnių, sunkesnei TB 
formai gydyti, kurių vienas yra 
Seromycin. Jis gana brangus, 1 
tabletė kainuoja 25 centus (Bal
fui). Siunčiama pradžiai bent 50 
tablečių. Kiti prašo iš karto siųsti 
kelis šimtus, todės susidaro di
delės ( ir dažnai bereikalingos) 
išlaidos. Vokiškas Seromycino 
pakaitalas yra D-Cycloserin"Ro- 
che", truputį brangesnis už Se- 
romyciną.

Lietuvoj ar SSSR vaistai, jei 
tik jų yra, teikiami ar nemoka
mai mažai primokant, jei ligonis 
yra ligoninėje ar sanatorijoje. 
Tad prašantieji iš ten, net dak
tarai, nenuvokia, kad čia vaistai 
brangūs ir dažnai prirašo jų la
bai didelius kiekius. Iš kitos pu
sės ir amerikiečiai nori "pa
sirodyt" ir vaistų kiekius dvi
gubina be reikalo. Iš prisiun
čiamų užsakymų tai labai aiškiai 
matyt. Jei vaistai siunčiami ke
liems asmenims, vėl reiktų būti 
atsargiems, kad neprasidėtų "kū
mučių gydymas".

Šiuo metu daugiausia vaistų 
siunčiama nuo reumatizmo, są
narių uždegimo, nervų ir šir
dies ligoms gydyti, vitaminai. 
Visos tos ligos sunkiai ar vi
sai nepagydomos, tad išlaidos 
didelės ir beviltiškos.

Ligų gausumas, ypač vitaminų 
trūkumas, rodo blogas gyvenimo 
sąlygas, vargą ir baimę (nervai, 
kraujo spaudimas, širdis). Tų 
ligų būtų daug mažiau, jei virš 
Lietuvos šviestų ne Stalino, bet 
Laisvės saulė.

Kun. L. Jankus

WATERBURY
ŠOKIŲ 

VAKARAS-BALIUS

Litu anistinės mokyklos 
mokinių tėvų komitetas, 
mokyklai lėšoms telkti, pa
skutinį šeštadienį prieš už
gavėnes, vasario 27 dieną, 
Šv. Juozapo parapijos di
džiojoje salėje — John St., 
\Vaterbury, rengia smagų 
šokių vakarą-balių.

Vakaras turėtų būti link
smas ir įdomus dar ir tuo, 
kad visi pasilinksminimo 
dalyviai bus filmuojami, o 
lietuvių orkestras iš New 
Yorko, vadovaujamas Romo 
Butrimo, ir sustingusį išju
dins suktis.

Veiks Užgavėnių valgių ir 
gėrimų bufetas, turtingas 
rūkytomis ir šviežiomis bei 
bulvinėmis dešromis, kuge
liu bei tradiciniais Užgavė
nių blynais. Ištroškusieji 
galės gaivintis įvairiais gė
rimais. Didžiulis radijo apa
ratas, kuriuo galima toli 
girdėti, o taip pat daug kitų 
vertingų dalykų bus galimft. 
laimėti.

Waterburio ir plačiųjų 
apylinkių lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti ir paremti Water- 
burio lietuviškąją šeštadie
nio mokyklą.
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CLEVELANOO 
ŽINIOS

• šv. Kazimiero minėji
mas, rengiamas ateitininkų, 
įvyks kovo 6 d., lietuvių sa
lėje. Kalbės istorikas A. Ša
poka, iš Toronto.

• Sausio 30 d. mirė Pra
nas Pesys, Lietuvoje gyven
damas vargonininkavęs Ma
rijampolėje. Clevelande gy
vendamas. dirbo fabrike ir 
pavaduodavo vargonininkus 
tai vienoje, tai kitoje baž
nyčioje.

• Sunkiai susirgo Ignas 
Musteikis ir paguldytas į li
goninę.

• 35 metų vedybinę su
kakti atšventė prekybinin
kai ir lietuvių visuomeninės 
bei kultūrinės veiklos rėmė
jai Monika ir Izidorius S a - 
m a i, gyv. 3547 Avalon 
Avė., Shaker Heights, Ohio. 
Ta proga, šeštadienį, Samų 
dvi dukros ir du sūnūs su 
žentais ir marčiomis, suren
gė savo tėvams netikėtą po
būvį, dalyvaujant artimes- 
niems šeimos draugams. Il
giausių metų!

Vienos šeimos namas
Visai mažas įmokėjimas
Gera East Clevelando vie

ta — netoli ūkininkų tur
gaus ir Euclid Avė.

7 kambariai, gaso pečius, 
garažas, gražus sklypas, tik 
$12,900.

3-jų šeimų namas
St. Clair ir E. 140 gatvių 

rajone. 5x5x3 kambariai, 
gaso šildymas, garažas. Pri
einama kaina.

Turime ir daugiau namų 
ir kitose vietose. Kreiptis

p. širvaitis,
WM. T. BYRNE 

Real Estate
Telefonai:

Įstaigoje — MU L6100, 
namuose — KE 1-4080 

1535 Hayden Avė.
(16)

• Jonas Kazlauskas, Dir
vos bendradarbis ekonomi
niais klausimais, kaip ir 
kiekvienais metais pildo in- 
come tax pareiškimus. Pil
dyto jai dėl laiko susitaria 
telefonu RE 1-7222.

• Į Ramovės kreipimąsi 
paremti karo invalidus at
siliepė M. šnarienė, iš Chi- 
cagos, atsiųsdama $5.00.

• Ketvirtadienį, vasario 
4 d. Cleveland Arenoje im
sis Don Eagle and Billy 
Lyons prieš Fritz ir Waldo 
von Erich. Bus ir kitos pon
ios. Pradžia 8:30 vai,

• Lietuvis elektrikas at
lieka elektros įvedimus ir 
įvairius taisymo darbus. 
Šaukti telefonu MU 1-5295.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

ACCOUNTS
INSURED TO

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

„ŽINOJIMAS YRA JĖGA”

WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA
Leidžiamas Field Enterprises Educational Corp. 

Chicagoj, III.

Geriausias vadovas jūsų studijoms. Daug prisidės prie 
jūsų bendrų žinių praturtinimo.

Šis veikalas yra reto tikslumo šu autoretetingu teks
tu, todėl ir yra rekomenduotinas kiekvienai šeimai įsigyti.

Populiarumas yra neabejotinas, nes pirmauja enciklo
pedijų rinkoje.

Šį modernišką veikalą galima įsigyti gana lengvom 
sąlygom.

Kreiptis pas V. Apanių. Tel. PO 1-5614 
12518 Lake Shore Blvd. 
Cleveland 8, Ohio. (18)

CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir 4>alsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770

Mes duodame ir keiliame Eagle Stamps
Neapmokamas mašinų pastatymas prie abiejų krautuvių

• •

ir
II

kriiiitiniii
įvykis!

On the Heights iki 
9:30 P. M.

May’s
MILJONŪ DOLERIU

• Sutaupykite
• Sutaupykite
• Sutaupykite
• Sutaupykite
• Sutaupykite

50
50
50
50
50

šeimos drabužiams 
namų reikmenims 
vidaus įrengimams 
stilingiems priedams 
smulkiems namų reikmenims

Sutaupykite 20'' iki 50 nuo viso milijono išpardavimo prekių...

Viršuj ir visi rūsio skyriai — ir Eagle Stamps yra dadėtos sutaupos

May’s turi kredito planą, tinkanti kiekvienam biudžetui

1, Deferred Payments 2. Will Call
3. Regular Charge Account

Sutaupykite

20
ikiIKI

50
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KAS IR KUR?
• Minint B. K. Balučio su
kaktį Londone, Anglijoje, 
apie sukaktuvininką paskai
tą skaitė agr. J. Lūža, Dzū
kijos liaudies dainas padai
navo Černius, o kitą meninę 
programą atliko Londono 
lietuvių choras. Minėjimą 
pravedė Didž. Britanijos 
Lietuvių Draugijos pirmi
ninkas P. Nenortas. Lietu
vos diplomatinės tarnybos 
vardu kalbėjo P. Balickas, 
artimiausias B. K. Balučio 
bendradarbis.
• Ant. Garmus, Dirvos bi
čiulis iš Clevelando, Lietu
voje buvęs notaras, įstojo į 
Vilties Draugiją su įnašu 
$25.00.
• J. ir M. Bačiūnai, grįžę iš 
kelionės po Pietų Amerikos 
valstybes, vasario 6 d. pa
darys pranešimą New Yor- 
ke, o vasario 7 d. Bostone.
• Vincas Rastenis vasario 
14 d., minint Nepriklauso
mybės šventę Montrealyje, 
Kanadoje, pakviestas pa
grindiniu kalbėtoju.
• Algio Budrio, Lietuvos 
generalinio konsulo J. Bud
rio sūnaus veikalą "Who?" 
nupirko viena Hollywoodo 
filmų bendrovė filmos suki
mui.
• "Žiburių” Spaudos Ben- 
drovės, kuri Toronte leidžia 
"Tėviškės žiburius", dali
ninkų metinis susirinkimas 
įvyks vasario 6 d.
• Albina Uknevičiūtė, lietu
vaitė iš Australijos, šiuo 
metu dainavimo mokosi Ro
moje.

Jūsų DRAUGAMS
DIRVOS

BŪTINAI
REIKIA

DIRVA jau eina triskart per savaitę, ir ji 
vis turtėja žiniomis bei vaizdais iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

Kas Dirvos neturi — daug nustojai
Kodėl jūs savo draugams tik linkit viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis 
pusantro šimto kartų per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsiant 

Dirvą aukomis parėmė;

Bankauskas V., Chic. 3.00 
Balnionis J., Detroit „ 2.00 
Visnius V., Brooklyn 1.00 
žvynys J., Chicago .... 2.00 
Rekašius J., Detroit.... 5.00 
Jurevičius J., Cleveland 1.00 
Beleckas A.,

Amsterdam......... 1.00
Kasiuba Pr., Reading 2.00 
Satkus J.,

St. Catharines .....  2.00
Steponavičius J.,

Dorchester ........... 1.00
Basiulis B., Worcester 2.00 
Mazys E., Cleveland 2.00 
Sniečkus V., Cleveland 1.00 
Dilis W., E. Orange .... 5.00 
Kubilius P., Cleveland 2.00 
Matusevičius A., Clev. 2.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

• Windsoro lietuviai, Kana
doje, supirko kelių akrų 
miškingą žemės sklypą, ku
riame bus rengiamos iški
los,'gegužinės. Sklypas pa
vadintas Lituanicos vardu.

'D. Parokaitė ir E. žilio- 
nytė, lietuvaitės iš JAV, 
studijas tęsia Politinių 
Mokslų Institute Paryžiuje 
ir aktyviai įsijungusios į lie
tuvišką gyvenimą talkina 
tautinių šokių grupei.

• Rojus Mizara, Maskvos 
tarnas, Lietuvoje išbuvo ly
giai pusę metų. Ir kaip pri
dera, per Maskvą vėl sugrį
žo atgal į JAVa

(Adresas.)

Lietuvių Tautinės Sąjungos Toronto skyriaus valdyba. Iš kairės sėdi: P. Bastys - pirmininkas 
ir Dirvos red. kolegijos narys, E. Jurkevičienė - parengimų vadovė, A. Statulevičius - atstovas prie 
LNT. Stovi: M. Abromaitis - sekretorius ir V. Matulevičius - iždininkas. Nuotraukoje trūksta vice
pirmininko J. Jankaičio.

TORONTO LIETUVIU ŽINIOS
LTS Toronto skyriaus val

dybos posėdis įvyko sausio 
24 d. Buvo peržiūrėta ir pri
imta suruoštojo Naujųjų 
metų sutikimo apyskaita. 
Taipgi aptarta eilė reikalų 
ryšium su tolimesne sky
riaus veikla.

*
LNT.Moterų Būrelio veik

li narė ponia Adomavičienė 
apsirgo ir gydosi daktarų li-

Los Angeles lietuviai
Glalvojama apie Spaudos 

Klubą
Sausio 24 d. įvyko Los 

Angeles lietuvių laikrašti
ninkų pasikalbėjimas mūsų 
spaudos reikalais. Ne. visi 
iniciatorių pakviestieji at
vyko. Dalyvavo laikrašti
ninkai V. Bakūnas, J. Janu
ta, A. Gustaitis, B. Raila ir 
fotoreporteris L. Briedis.

Pasikalbėjime buvo pla
čiai išdiskutuota lietuvių 
laikraštininkų darbo gali
mybės savo kolonijoje. Ras
ta, kad Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos centrinei vadovy
bei nieku nebesireiškiant, 
buvusis Los Angeles Lietu
vių žurnalistų Sąjungos 
vietinis skyrius nebeatgai- 
vintinas (Sąjungos statutas 
skyrių įsakmiai nei nenu
mato). Kadangi šiuo metu 
Los Angeles lietuvių koloni
ja turi apie porą desėtkų 
aktyvių ir pastoviai įvairio
je spaudoje besireiškiančių 
laikraštininkų, buvo prieita 
išvados, kad jų vienoks ar 
kitoks organizacinis bend
ravimas būtų naudingas, 
įdomus ir reikalingas. Apsi
stota ties mintimi, kad rei
kėtų įsteigti ne Sąjungos 
skyrių, bet visai savaran
kišką spaudos bendradarbių 
klubą.

Tam tikslui nutarta ne
tolimoje ateityje sušaukti 
platesnį steigiamąjį susi
rinkimą.

J. V. Valicko kelionė

Šiomis dienomis į Los An
geles atvyko iš Irvington. 
N. J., Juozas V. Valickas su 
žmona praleisti atostogų. 
Apsistojo pas P. K. Skir
mantus. Jiems Los Angeles 
labai patiko, ir tikisi kada 
nors vėliau čia pastoviai ap
sigyventi.

J. V. Valickas yra nepa
prastai daug padėjęs trem
tiniams afidavitų ir garan
tijų parūpinimu, o taip pat 
ir vaišingais apnakvydini- 
mais kiekvieno iš jo at
kviestųjų, kai tik iie pavie
niui ar su šeimomis atvyk
davo Amerikon. .To nastan- 
gomis atkviestieji šiandien 
yra išsisklaidę po visą Ame
riką. Tos rūšies draugų jis 
turi ir Los Antroles. ku- 

goninėje. Būrelio narės 
siunčia jai geriausius linkė
jimus skubiai pasveikti.

*
Lietuvių Namų dalininkų 

metinis susirinkimas šau
kiamas vasario 21 d., 3 vai. 
po pietų savose patalpose, 
235 Ossington Avė.

Darbotvarkėje yra numa
tyta šie svarbesnieji klausi
mai: valdybos ir revizijos 

riuos ta proga dabar ja v 
antrą kartą aplankė ir pasi
džiaugė, kad visi nebuvo 
"pėsti", o mokėjo gerai įsi
kurti.

Iš Los Angelas J. Valic
kas ilgesniam laikui išvvko 
t Meksiką. Tikimės, kad iis. 
kain buvęs Dirvos bendra
darbis, vėliau prisius įspū
džių ir nuotraukų iš savo 
kelionės. čbr.)

LINUEN
BALFo 132 SKYRIUS
1947 m. šį skyrių suorga

nizavo ir įkūrė žinomas vi
suomenės veikėjas Jonas 
Liudvinaitis, kuris yra da
bar šio skyriaus garbės pir
mininkas.

Nors mažoje Linden, N.
J. lietuvių kolonijoje per 
šiuos 13 m. lietuvių tautos 
vargo ir kančios metų, Bal- 
fo 132 skyrius prie bendro 
BALFo šalpos darbo yra 
prisidėjęs su keletą tūks
tančių dolerių ir su keletą 
tonų drabužių bei avalynės.

Per pereitų metų lapkri
čio-gruodžio ir šių metų 
sausio-vasario mėn. vykdo
mą vajų numatoma surink
ti apie $300 ir keletą šimtų 
svarų avalynės ir drabužių.

Skyriuje yra apie 60 na
rių.

Dabartiniu metu skyriaus 
valdybą sudaro: Mikas Kli
mas — pirmininkas. Stepas 
Samatas — vicepirminin
kas, Juozas Prapuolenis — 
sekretorius, Matas Varnec- 
kas — kasininkas ir Bro
nius Baublys — valdybos 
narys.

M. Klimas

■ - Va, skaitau DIRVĄ ir ži
nau ką lietuviai veikia Austra
lijoje, Argentinoje, Kanadoje ir 
kitur. O mano kaimynė dar ne
skaito ir to nežino. Patarsiu ir 
jai užsisakyti DIRVĄ. 

komisijos pranešimai; Dis
kusijos dėl pranešimų ir 
a p y skaitos t v i rtinimas;
1959 m. pelno padalinimas;
1960 m. sąmatos priėmi
mas; Naujų didesnių lietu
vių namų įsigijimo reika
las; Valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

LN Valdybos sausio 27 d. 
posėdyje buvo peržiūrėtos 
ir patvirtintos apyskaitos.

Šerų reikalams valdybos 
narys E. Jurkevičienė, kaip 
paaiškėjo, baigė tvarkyti 
namu dalininkų, kurių yra 
virš 500, šėrų sąskaitas. 
Buvo surašyta nuo pat na
mų įsigijimo už kiekvienus 
metus į narių sąskaitas mo
kami dividentai. Tai nepa
prastai didelis darbas, pa
reikalavęs pašvęsti daug 
brangių poilsio valandų. Ir 
už šį. kruopščiai atliktą dar
bą E. Jurkevičienė atlygini
mo neėmė. Tai pavyzdys, 
kaip reikia suprasti ir įver
tinti visuomenines pareigas.

B.

E. CHICAGO
IŠRINKTA NAUJA 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBA
East Chicagos Bendruo

menės apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyko 
sausio 17 d., 4 vai. šv. Pran
ciškaus parapijos salėje 
Harbor, Ind. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas A. 
Juodvalkis, kuris pakvietė 
pirmininkauti Joną Rimkū- 
ną, o sekretoriauti Algį 
Markevičių. Veiklos prane
šimą padarė A. Juodvalkis.
Revizijos komisijos praneši-

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

4
0/
/0 metinius divi

dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

g Mutual ą&i&ud Savings i
and ej^oati Č/Ąssocialion

= Chartered and Supervised by the United Statės Government =
HĘ 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS j
EH Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. =
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BOSTON
Amerikos Lietuvių Tary

ba vasario 14 d. So. Bosto
no High School auditorijoje 
ruošia Nepriklausom y b ė s 
atgavimo minėjimą. Plačią 
meninę programą išpildys 
Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, vad. Onos 
Ivaškienės, Bostono Liet; 
Mišrus Choras, vad. komp. 
Juliaus Gaidelio ir Lituanis
tinės mokyklos jaunieji 
auklėtiniai, vad. Onos Ivaš- 
kienės. Pradžia 2 vai.

*
šiais metais Bostono stu

dentų FINIS SEMESTRI 
šeimininkais bus stud. atei
tininkų būrelis. Vakaras 
įvyks vasario 6 d,, 8 vai. 
Latvių "Baltanam" salėje, 
64 Sigourney St., Jamaica 
Plain, Mass. (kampas Peter 
Parley Rd., priešais White 
Stadium). $2.00 auka už 
įdomią programą, vaišes ir 
šokius.

♦

Bostono Universiteto Ae
ronautikos studentai — Vy
gintas Grinius ir Jonas 
Venckus, išvyko į New Yor- 
ką dalyvauti "Institute of 
the Aeronautical Sciences" 
28-tam metiniam suvažiavi
me, Astor Hotel. Trijų die
nų laike keturiose salėse 
bus 22 paskaitos.

Rom. Bričkus
Seniausios lietuviškos ra

dijo programos, vedamos 
Stepono ir Valentinos Min- 
kų, 26 metų sukaktis ir ta
lentų vakaras, įvyks vasa
rio 7 d. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo salėje. 
Pradžia 4:30 vai. Įėjimas 
suaugusiems $1.00, o jau
nuoliams 50 centų.

mą perskaitė Br. Nainys.
Chicagos apygardą atsto

vavo Jasaitis, kuris savo žo
dyje kvietė visus vieningai 
jungtis į Lietuvių Bendruo
menę ir dirbti kultūrinį dar
bą.

Susirinkimas buvo gau
sus, dalyvavo 53 nariai, iš
siaiškinta įvairiais reika
lais, susijusiais su ateities 
veikla. Be visų kitų apsvar
stytų reikalų buvo valdybos 
ir revizijos komisijos rinki
mai.

East Chicagos apylinkės 
B e n d r u o menės valdybą 
1960 metams sudaro: Zig
mas Motiejus — pirminin
kas, Antanas Vilutis — vi
cepirmininkas, Jonas Rim- 
kūnas — kultūros reika
lams, Algis Markevičius — 
sekretorius, Rom. Nemickas 
— kasininkas. Kandidatai 
Tadas Mečkauskas ir Valei
kienė.

Revizijos komisija: Ste
pas Karvelis, Bronius Gin- 
čiauskas ir Tadas Balčiū
nas.

Pakeitė
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