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■ Esame žudomos tautos ——j 
šauksmas j

Mes, Nemuno šalies vaikai, savo Tėvynėj likę, 
pažeminimą ir svetimą priespaudą nesantieji, trem
ties ir kančios kruvinas kai vari jas einantieji Sibiro 
miškuose ir tundrose, laisvės kraštus pasiekę ir na
mų židinio neužmiršę, šią didžią mūsų tautos ir vals
tybės dieną švęsdami, šaukiamės laisvės!

Laisvės mūsų pavergtam broliui ir seseriai tėvų 
žemėje, laisvės ištremtiems į vergų darbus, laisvės 
mūsų tautos žmonių kūrybai, laisvės savo bažny
čiose maldas kalbėti ir giesmes giedoti, laisvės my
lėti savo tautos praeitį, laisves ateitim rūpintis ir 
nepriklausomai tvarkytis!

Jūs, kurie esate didžiųjų eilėse, kurie savo kari
ne galia drebinat žemę ir erdves, kurie einat į lau
kinius kraštus ir jiems duodat nepriklausomybę, 
jūs užmirštate tautas, šimtmečiais laisvę turėjusias 
ir jos niekad neišsižadėjusias. Jūs atsigrįžkite atgal 
į Europos didžiąsias kryžkeles ir išgirskite paverg
tųjų balsą!

Mes esam kankinių ir žudomos tautos šauks
mas, kuris nuolat kartosis ir neduos pasaulio sąži
nei užmigti. Mes tiesiame rankas į laisvės kelią ir 
prašome jūsų talkos. Ateikite ir mums padėkite!

Būrys jaunų mergaičių ir vyrų, gražiai pasipuošę tautiniais rūbais, Gedimino pilies papėdėje, Vilniuje. 
Kas išskaitys jų svajones, kas pramatys jų troškimus. Okupantas laužia į savąją pusę, o jie per kančias 
eidami nori išlikti lietuviais.

PRANCŪZIJA IŠBANDĖ SAVO ATOMINĖ BOMBA
Kaune pradėjo daryti širdies operacijas

Vasario 1-2 dienomis Kaune, 
klinikinėj (buv. universiteto) li
goninėj, pirmą kartą Lietuvoje 
buvo padarytos penkios operaci
jos ligonims, turintiems iš pri
gimties defektyvią širdį. Nuo šiol 
tokios rūšies operacijos būsian
čios daromos toje ligoninėje ir 
dažniau.

Širdies operacijoms Kaunebu- 
vo sistemingai rengiamasi. Jau

VIRŠUJE: Kauno Medicinos In
stitutas (buv. Medicinos fakulte
tas) jau ir nuo seniau sovietinių 
medikų akyse turi didelį autori
tetą, kadangi čia yra visa eilė 
vakarietiškų įrengimų, o biblio
tekoje vakarietiškų mokslinių 
veikalų.

nas Kauno Medicinos Instituto 
docentas chirurgas Jurgis Brė
dikis anksčiau tą sritį studijavo 
su pasižymėjusiais profesoriais 
chirurgais Maskvoje, lankėsi 
chirurgų suvažiavime Vokietijo
je, atrinko pirmosioms opera
cijoms pacientus ir atliko kitus 
pasirengimus.

Pirmosioms operacijoms bu
vo atkviestas iš Maskvos krū

tinės ląstos chirurgijos dėsty
tojas docentas Igoris Medviede- 
vas. Jis ir darė pačią pirmą
ją Lietuvoje širdies operaciją, 
docentui J. Brėdikiui asistuojant. 
Apie visas kitas operacijas pra
nešama, kad jas darė chirurgai 
Igoris Medviedevas ir Jurgis 
Brėdikis. Visos penkios opera
cijos buvusios sėkmingos ir tai 
laikoma užtikrinimu, kad Kauno

Prancūzija sustiprino sa
vo balsą būsimose tarptau
tinėse konferencijose, sėk
mingai išbandydama savo 
gamybos atominę bombą ir 
tuo pačiu tapdama ketvir
tuoju „atominio klubo” na-

klinikinė ligoninė nuo šiol bus 
laikoma ligonine, kuriai galima 
tokias operacijas patikėti. Ta 
proga, Medviedevas apie Kauno 
klinikinę ligoninę atsiliepė, kaip 
prilygstančią pačioms geriau
sioms sovietinėms ligoninėms...

Iš tikrųjų Kauno Medicinos In
stitutas ( buv. Medicinos fakul
tetas) ir Lietuvos laikais pasta
tytos universiteto klinikos jau ir 
ir nuo seniau sovietinių medikų 
akyse turi didelį autoritetą, ka
dangi čia yra visa eilė vakarie
tiškų įrengimų, o bibliotekoje 
vakarietiškų mokslinių veikalų, 
kurie Sovietijoj retenybė. Lietu
viai medikai, senieji ir jaunieji, 
tuo pagrįstai didžiuojasi.

(LNA) 

riu. Bandymas buvo atlik
tas vasario 13 rytą Saharos 
dykumoje. Bomba buvusi 
truputį galingesnė, negu 
pirmoji amerikinė, II Pa
saulinio karo metu numesta 
į Hirošimą.

Paryžiuje žinia apie pa
sisekusį bombos sprogdini
mą buvo sutikta dideliu 
džiaugsmu, ir komentato
riai pastebi, kad Prancūzija 
dabar esanti geresnėje po
zicijoje dalyvauti derybose 
dėl nusiginklavimo. Paste
bima, kad De Gaulle nesi
jaučiąs saistomas susitari
mų, liečiančių atominių ban
dymų nutraukimą, kurie 
buvo padaryti, Prancūzijai 
dar neturint savos bombos.

• Chruščiovas Indijoje 
pareiškė, kad Sovietijos 
ekonomija kylanti, o tuo 
tarpu JAV kapitalizmas jau 
rodąs „senėjimo ženklus”. 
Toje pat kalboje jis įtikinė
jo apie 3,000 indų, kad So- 

vietija esanti „stipriausia 
karinė jėga” pasaulyje. 
Prieš tai Indija ir Sovietija 
pasirašė dvi sutartis: viena 
sovietai pažada suteikti 380 
mil. dol. ekonominę pagalbą 
Indijai, kitoje aptariamas 
kultūrinis mokslinis ir švie
timo bendradarbi avimas 
tarp abiejų kraštų.

• Rusų astronomai esą - 
atradę naują planetą saulės 
orbitoje. Tai reikštų, kad 
saulės sistemoje yra 10 pla
netų. JAV astronomai pa
stebi, kad tokia planeta ga
linti egzistuoti, bet reikią 
gauti iš rusų daugiau žinių, 
kad būtų galima tai patik
rinti.
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KOEGZISTENCIJA: KLASIŲ KOVOS FORMA'
Kg sako patys komunistų teoretikai apie Vaka

rams peršamą "sugyvenimą”.
"Klasišką" aptarimą, ką rei

škia sovietinės koegzistencijos 
sąvoka, išdėstė pats Nikita 
Chruščiovas savo ataskaitiniame 
pranešime XX partijos kongre
sui 1956 metais:

"Lenininis principas - taiki 
koegzistencija su Įvairių sociali
nių santvarkų valstybėmis - buvo 
ir lieka pagrindinė mūsų užsie
nių politikos linija... Mes ma
nome, kad kraštai su įvairiomis 
socialinėmis sistemomis ne tik 
gali paprastai egzistuoti vienas 
šalia kito, bet ir siekti santykių 
pagerinimo, pasitikėjimo stipri
nimo bei abipusiško bendradar
biavimo.

... tačiau iš fakto, kad mes 
įsileidžiame į taikią koegzisten
ciją bei ūkines varžybas su ka
pitalizmu, jokiu būdu nereikia 
daryti išvados, kad kova su bur
žuazine ideologija, su kapitaliz
mo likučiais, turi būti susilpnin
ta žmogaus sąmonėje. Mūsų už
davinys yra nenuilstant de
maskuoti buržuazinę ideologiją ir 
jos priešišką liaudžiai, reakcinį 
charakterį."

Dviveidiška teorija

Šiame aptarime ryškiai paste
bimas visas rusų koegzistencijos 
teorijos dviveidiškumas. Iš 
vienos pusės "draugiškas sugy
venimas su Įvairių socialinių 
santvarkų valstybėmis", iš an
tros "tęsimas ir aštrinimas ide
ologinės kovos". Taigi, koegzis
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tencija tampa pasaulinės revo
liucijos ginklu.

Du sovietinių autorių straips
niai neseniai dar labiau tai pa
ryškino: partijos ideologijos or
gano "Komunisto" vedamasis ir 
sovietų ideologo Leonido Iljičio- 
vo traktatas pasaulinio komuniz
mo organe "Taikos ir socializ
mo problemos".

"Koegzistencija iš esmės yra 
ne kas kita, kaip tęsimas kovos, 
tačiau taikiomis priemonėmis, ne 
kas kita, kaip klasių kovos for
ma." Ir klasių kova vykstanti ne 
tik atskiruose kraštuose, bet ir 
tarptautinėje plotmėje, tarp "so
cializmo lagerio ir kapitalizmo 
lagerio" - taip išsireiškė Ilji- 
čiovas, anksčiau buvęs Maskvos 
užs. reik, ministerijos kalbėto
jas. Ji vykstanti politinėje, ūki
nėje ir ideologinėje srityse, ib 
kovos forma yra skirtinga 
kiekvienoje tų sričių.

Politinėje srityje, pagal Iljičio- 
vą, esą "galima, net reikalin
ga, atsižvelgti į priešingos pu
sės pažiūrą, kitaip jokios dery
bos bus protingu mastu neįma
nomos". Ūkinių santykių srityje 
"tos ar kitos nuolaidos abipusi
škumo pagrindu" esančios net 
"šis tas natūralaus".

Tačiau ideologinėje .srityje 
"nebuvo taikios koegzistencijos 
tarp socializmo ir kapitalizmo 
ir negali būti”. Todėl turinti 
būti vedama "atkakli principinė 
kova prieš kiekvieną buržuazinės 
ideologijos apraišką", susieta su 

"negailestingu ir konsekventišku 
visų rūšių ir porūšių priešiškų 
ideologijų demaskavimu".

Vienašališka kova

"Nėra jokios taikios ideologi
jų koegzistencijos, apie kurią 
plepa kai kurie, karštakošiai, 
ir jos negali būti, kaip nėra su
taikoma šviesa su tamsa," dės
to Iljičiovas. Bandymas ideolo
gijas suderinti esąs neįmanomas, 
- jo mintis praplečia "Komunis
to" vedamųjų autorius. "Ko
muniste" įsakmiai atmetamas net 
"laikinės ideologinės paliaubos": 
"apie tai tegali galvoti tik žmo
nės, kurie nesupranta dabar pa
saulyje vykstančio proceso es
mės".

Taigi, sovietai reikalauja tęsti 
ideologinę kovą. Ir ją nori tęsti 
vienašališkai. Praktika parodė, 
kad vadinamus kultūrinius mai
nus sovietai nori apriboti tik 
šokių grupių, chorų ir spor
tininkų gastrolėmis. Jie, be a- 
bejo, bijosi, kad idėjų ir po
litinių sampratų apsikeitimas ga
lėtų paskatinti Sovietijos pilie
čius pagalvoti - ne tik apie sa
vąją sistemą, bet ir apie neso
vietinio pasaulio apraiškas. Ai
škiai tai pasako Iljičiovas pa
reikšdamas, kad idėjų apsi
keitimas reikštų bandymą "į so
cializmo kraštus įšmugeliuoti iš
kraipytus išmislus ir savo kul
tūros atmatas".

Kodėl Kremlius siekia 
koegzistencijos?

Nepaisant tų prieštaravimų, 
yra faktas, kad Sovietija pasta
raisiais metais įsakmiai siekia 
taikaus sugyvenimo su nesovie
tiniu pasauliu. Kodėl ji tai daro?

Neatrodo, kad į Maskvos ko- 
egzistencinę politiką reiktų žiū
rėti kaip į trumpalaikį taktinį 
manevrą. Ir tam yra neabejoti
nai rimtų bei realių priežas
čių. Iš jų čia paminėtos trys:

1. Koegzistencijos k^liu sie
kiamos sukurti politinės 
sąlygos prekybai su Va
karais išplėsti.

Prekyba su Vakarų pramoni
nėmis valstybėmis Sovietijai da
bar yra gyvybiškai svarbi. So
vietijos planavime visada pagrin
dinis dėmesys buvo kreipiamas 
į specifines sritis (sunkiąją pra
monę, raketų vystymą ir t.t.). 
To pasėkoje nukentėjo kitos ša
kos ir atsirado pavojingų nepro
porcingumų ir spragų. Sovietinis 
ūkis neturi užkaišiotos tik sku
biu importu iš Vakarų.

Priverstinė ūkinė Rytų bloko 
integracija iškėlė ir kitą prob
lemą. Sovietijai yra gyvybiškai 
svarbi ir kitų Rytų Europos vals
tybių ūkinė pažanga. Daugumas 
tų kraštų įmonių - ypač Rytų 
Vokietijos, Lenkijos ir Vengri
jos - yra sukurtos, dar prieš 
komunistams juos okupuojant. 
Jos yra "Vakarų kilmės" ir te
gali veikti, Įvežant iš Vakarų 
mašinas ir atsargines dalis. Ir 
tai verčia Sovietiją ieškoti 
glaudesnių ūkinių ryšių su Va
karais.

2. Sovietija, kaip atrodo, 
yra priėjusi išvados, kad 
karas siu dienu techni
nėmis priemonėmis vestu 
j viso pasaulio — ir tuo 
pačiu Sovietijos — su
naikinimą.
Apie galimo karo pasėkas So- 

vietijoje 1954 ir 1955 metais bū
ta didelių nuomonių skirtumų. 
Malenkovas 1954 kovo 12 šalto ka
ro atmetimą*motyvavo, kad tokia 
politika galinti nuvesti į globa
linio masto konfliką ir "Vakarų 
civilizacijos žlugimą", o jau už 
mėnesio turėjo tą pareiškimą 
patikslinti, kad atominis karas 
vestų tik į "kapitalinės siste
mos žlugimą". Bet dabar Krem
lius vėl kitaip apsigalvojo. Nuo 
1957 metų Chruščiovas savo kal
bose ir pareiškimuose pavojų 
daug rimčiau vertina ir savo 
koegzistencinės politikos centre 
stato sukliudymą naujo karo, ku
ris sunaikintų ir Sovietiją.

3. Trečiasis sovietinės ko
egzistencinės polit i k o s

Nepriklausomybės metais Vasario 16-toji Lietuvoje būdavo iškilmingai švenčiama. Nuotraukoje Lie
tuvos kariai prie iliuminuoto Vytauto Didžiojo muziejaus, Kaune.

Žvalgybų kova Britų šnipo atsiminimai

Ingė apsisprendžia, bet susilaukia keršto
Vieną miglotą vakarą Anders- 

sonas nuvyksta į Stockholmo 
priemiestį, kur jo vienoje ma
žoje smuklėje laukia Martynas 
Enbomas. Abu vyrai pasitikrina, 
ar niekas jų neseka, ir po to 
vyksta į sodininkystę.

Ten dega silpna šviesa. Jie 
dar kartą apsidairo ir pro aplū- 
žusioje trobelėje įrengtą rašti
nę nueina į šiltadaržį. Ten, prie 
radijo siųstuvo, jau sėdi Liliana 
Ceder.

Informacijos apie Švedijos 
uostų įrengimus, apie požeminius 
benzino sandėlius, apie radaro 
sistemą ir Bodeno tvirtovę už
šifruojamos ir perduodamos 
Maskvon. Belaukdama praneši
mo, kad žinios priimtos, Liliana 
įsileidžia į pokalbį su Anders- 
sonu apie jo draugę Ingę Berg
lund.

- Jūsų mažoji draugė labai 
graži, - sako Liliana. - Aš tru
putį su ja kalbėjausi. Ir, deja, 
netikiu, kad ji būtų tokia gudri, 
kaip graži...

- Kaip jūs galite tai kalbėti, 
drauge Ceder?

- Apie politinius dalykus, kaip 
atrodo, ji mažai supranta.

- Tai jai ir nereikalinga.

motyvas galbūt slypi gi
liai įsišaknijusiame tikė
jime, kad komunizmas 
vieną dieną užvaldys pa
saulį ir be karo.
"Mes esame už taikią koegzis

tenciją, mes galime karą vesti 
be bombų ir esame įsitikinę, kad 
mūsų kova bus laimėta," pa
reiškė Chruščiovas 1957 vasa
rą. "Mes laimėsime". Ir ameri
kiečiui laikraštininkui James 
Reston Chruščiovas pareiškė 
1957 m. spalio mėnesį: "Mes 
esame įsitikinę, kad pagal isto
rijos Įstatymus draugiškose so
cializmo ir kapitalizmo varžy
bose laimėjimas bus socializmo 
pusėje, o kaipitalizmas neiš
vengiamai dings iš istorijos sce
nos." Panašių Chruščiovo pa
reiškimų yra gana daug.

Tik pereinamajam 
laikotarpiui

Maskvos koegzistencinė po
litika nėra vien taktinis vingis. 
Sovietai tikisi iš jos laimėti (ga
lutinėje pabaigoje pasaulinė 
rev oliucija), ir labai realūs in
teresai ją skatina dabar. Koeg
zistencija turi būti toli siekianti 
politika. Todėl tą sąvoką galimą 
rasti ne tik užsienio politikos pa
reiškimuose, bet ir svarbiau
siuose partijos dokumentuose 
bei, paskutiniuoju laiku, ideolo
giniuose vadovėliuose, kurie vi
sada galioja ilgesnį laiką. Tie
sa, tai nėra jokia garantija, 
bet vis dėlto pažymėtinas fak
tas.

Beje, pagal Maskvos sampratą, 
koegzistencinė politika turi 
galioti tik ilgesnį laiką, bet ne 
visiems laikams, t.y. neribotai. 
Iljičiovas tai labai aiškiai pa
sakė: "Koegzistencijos principas 
tol galios, kol Šioje planetoje 
bus valstybių su skirtingomis 
sistemomis". Taigi, koegzisten
cinė politika planuojama tik pe
reinamajam periodui, po kurio 
komunizmas tikisi jau turėsiąs 
pasaulį savo rankose.

- Bet juk jūs ją atvedėte pas 
mus ir teigėte, kad ji norinti 
prisijungti prie mūsų.

- Norint pamatyti, jog mūsų 
reikalas yra tikras, nereikia jo
kių bažnytinių žvakių, - šypsosi 
Anderssonas.

- Ir jūs laikote Ingę visiškai 
patikima?

- Dėl manęs ji šoktų į ugnį.
Paniekinanti šypsena pasirodo 

Lilianos lūpose. Ji atsisuka į 
Enbomą:

- Vyrai yra kvaili. Arba akli. 
Arba kvaili ir akli drauge.

Ir vėl, atsisukusi į Anders- 
soną:

- Kiekvienu atveju aš turiu 
jums perduoti nurodymą, kas nuo 
šiol Ingei neprasitartumėte jo
kio žodžio, liečiančio politiką 
arba jūsų misiją. Ir tai nėra 
tik šiaip sau pastaba, Anders- 
sonai. Tai yra įsakymas.

Anderssonas yra įpratęs pri
iminėti įsakymus ir juos negal
vodamas vykdyti. Tačiau šį kartą 
jam nepavyksta savęs įveikti. 
Ingė yra didžioji jo gyvenimo 
meilė. Savo žmonos, kuri serga 
ir net nebegali būti restorano 
padavėja, jis jau seniai nebemyli. 
Jis myli Ingę ir ja visiškai pa
sitiki. Vieną kartą jis ją išsi
veš į sovietinį rojų. Jis nebe
gali tylėti.

Iš sodininkystės jis nevažiuo
ja namo. Jis nuvyksta tiesiog 
pas Ingę. Ji jau miegojo. Mie
guistomis akimis ji sutinka sa
vo mylimąjį, kuris ją karštai 
apkabina.

Dviem valandom vėliau akva- 
vitas atpalaiduoja Anderssono 
liežuvį. Jis pasipasakoja Ingei 
ne tik apie savo sėkmingą 
kelionę į Baltijos jūrą, jis pa
pasakoja jai ir apie slaptąjį siųs
tuvą, sodininkystėje ir apie pik
tas Lilianos pastabas.

Ingė išplečia akis.
- Ar ji tikrai toks svarbus 

asmuo? - klausia. - Aš ją lai
kiau maža sekretore.

- Gal tu tikrai esi kvaila, - 
juokiasi Anderssonas. - Jos ki
šenėje sėdi visi vyrai. Net Or
lovas ir Anisimovas šoka pagal 
jos dūdelę. Anksčiau ji buvo so
vietų pasiuntinybės patarėjo mei
lužė. Ir jos naujasis draugas 
Fritjofas Enbomas jai turi būti 
dėkingas už iškilimą.

- Aš myliu tave, Inge.
- Kaip tik tuo ir netikiu, - 

atsako Ingė.

- Kodėl ne?
Ingė abiem rankom suima An

derssono galvą.
- Ernstai, - sako ji, - jei 

tu tikrai mane myli, mesk tą 
baisųjį amatą. Gal dar nėra per- 
vėlu. Jie tave vieną dieną areš
tuos ir įkiš Į kalėjimą. Tu gali 
ir čia padaryti karjerą. Aš vi
sada būsiu prie tavęs.

Anderssonas atsipalaiduoja iš 
moters rankų.

- Niekada! - sušunka jis. - 
Aš niekad neišduosiu reikalo.

- Jeigu ir mane prarastum?
- Jeigu ir tave prarasčiau. - 

Jis primerkia akis. - O gal Li
liana teisi, nepasitikėdama ta
vimi...

Penktą valandą ryto Anders
sonas palieka blondinės gailes
tingosios sesers kambarį. Šve
dų slaptosios tarnybos agentas, 
kurio telefono numerį ji seniai 
turėjo, dar prieš šeštą valandą 
pakeliamas iš miego. Pus

valandžiu vėliau jis atsiranda In
gės kambaryje.

Ingė pasako jam visa, ką žino. 
Ji jaučiasi Anderssono apgauta, 
nes jam politinis pamišimas 
svarbesnis už meilę. Ji jaučiasi 
atliekanti savo patriotinę pa
reigą. Ir jai pikta, kad raudon
plaukė parodė tokią klastą.

- Visos gaujos suareštavi
mas, - sako slaptosios tarnybos 
agentas, - yra tik dienų klausi
mas. Mes pagrįstai jų neareš
tavome anksčiau.

Jis atsistoja. Duryse atsisuka:
- Dar vienas klausimas, pa

nele Berglund. Gali būti, kad 
Anderssonas arba kuris kitas 
gaujos narys pasijus jūsų išduo
tas. Ar nenorite, kad mes pasi
rūpintume jūsų apsauga?

- Ne, ne... tikrai, tai nerei
kalinga, - pareiškia Ingė.

Ji agentui papasakojo viską, 
kas, žiūrint iš Švedijos saugu
mo taško, svarbu. Tik viena ji 
nutylėjo, nenorėdama pasirodyti 
naivia naujoke: ji nieko nepasa
kė apie savo pasikalbėjimą su 
Liliana TASSo korespondento sa- 
lione. Ir to jai teks pasigailėti.

Tą vakarą Ingė veltui laukia, 
kad Anderssonas, kaip buvo su
tarta, ją pasitiks ties ligonine. 
Palaukusi 20 minučių, ji pasuka 
į namus. Perėjusi keletą pagrin
dinių gatvių, ji pasiekia ramią 
miesto dalį, kurioje gyvena.

Jau vienoje didesnių gatvių, 
kurioje žmonės grūdasi aplink 
krautuves, ji pastebi, kad yra 
sekama nepažįstamo automobi
lio. Kai tik ji nori pereiti į 
kitą gatvės pusę, atsiranda tam
siai pilkas Fiatas. Joks automo
bilis normaliai nevažiuoja taip 
lėtai, kaip pėsčiasis.

Inge jaučia, kad jos nervai 
įsitempia. Perdaug pergyveni
mų pastarosiomis dienomis. 
Naktinis Ernsto vizitas, vėliau 
pokalbis su slaptosios tarnybos 
agentu, keistas klausimas, ar ji 
nenorinti policijos apsaugos.

Baimė sugniaužia Ingės širdį. 
Ji pradeda bėgti. Bet kokia kaina 
pasiekti savo kambarėlį!

Ji jo nebepasiekia.
Už kelių namų nuo savo buto 

ji, kaip pamišusi, bėga skersai 
gatvę. Tą pačią akimirką iš ki
tos gatvės įsuka tamsiai pilka
sis Fiatas. Vietoj stabdęs ma
šiną, vairuotojas paspaudžia gazo 
pedalį.

Sekančią akimirką: riksmas, 
* mašina parmuša gražiąją gailes
tingą seserį. Fiatas dar greičiau 
nuskuba tolyn.

Pribėga pora praeivių. Kažkas 
pašaukia policiją. Pro šalį va
žiuojąs taksis pradeda persekioti 
bėgantį.

Ant akmeninio grindinio guli 
Ingė Berglund.

(Bus daugiau)

APDAIRUMAS

- Na, aš jau eisiu, - sako 
ilgai užtrukęs svečias. - Gal
būt nesutrukdžiau maloniosios 
ponios poilsio.

- Ak, nesvarbu, - atsako šei
mininkė - Mes jau vistiek ne
trukus turėjome keltis.
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Savanoriai padėjo savo galvas, partizanai susisprogdino,
Kai susirenkam į vasario 16- 

sios minėjimą, atrodytų, kad šią 
tautinę pareigą atliekam su no
ru, nes branginant tą istorinę 
dieną. Visi būna pakiliai, šven
tiškai nusiteikę, puošniai išsi
pustę. Akys nušvinta džiaugsmu, 
kai salės pasieniais traukia tau
tiškai apsitaisę jaunimo vorelės, 
kai paskutinę minutę pro sėdin
čiųjų eiles scenos link praskuba 
iš toliau atvykęs solistas-visa tai 
žada tautinius šokius ir dainas. 
Vieni suneša savo gabumus, 
talentus, kiti kitokias pastangas, 
kad tik tas parengimas būtų di
dingesnis ir iškilmingesnis. Vi
si telkiasi savanoriškai į salę, 
kur šia proga sukaupiama viso 
miesto lietuvybė, kur nors trum
pai valandėlei atsteigiamas ma
žas tėvynės sklypelis, nes šiaip 
visus metus būnam išsimėtę sve
timųjų tarpe. Visi sueina gera 
valia, bent trumpam suglaudžia 
savo išsikerojusius partinius ra
gus, norėdami savųjų tarpe tau
tiškai atsigaivinti ir atsinaujinti 
lietuviška dvasia, kur vyksta, 
anot Vaižganto, "širdžių sukriti
mas".

*
Vos pasibaigus prakalboms ir 

programai, kyla sujudimas: šali
mais sėdintieji vienas su kitu at- 
siveikinėja, pradeda skirstytis. 
Motinos, pasistatę vaikus ant kė
džių, velka žiponiukais, nugara 
nusisukusios nuo scenos. Bet štai

o kiek jūs dabar duosit?...
Išlaikykim Vasario 16-tos orumą

. S, MEŠKELIS

išbėga Bendruomenės apylinkės 
valdybos narys, turėdamas per
rėkti triukšmą, pradeda dėkoti: 
"Dėkui kunigui už invokaciją,dė
kui kalbėtojams, dėkui didžiai 
gerbiamam prelegentui, dėkui 
dainininkams, nebojusiems var
gingo kelio, dėkui..."

Žmonės buvo besirengią į pal
tus po vieną ranką taip ir su
stingsta, nedrįsdami segiotis; o 
per kojų bruzdesį, lyg skęstan
čio paskutinės pagalbos šauksmą, 
vis dar girdi:... "dėkui ir tiems, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo 
prie programos įvykdymo".

Tie, kurie nespėjo atsistoti, 
dar vis ploja. Bet rankų pliaukšė
jimai retėja, nes daugumas pub
likos jau būna prie durų. Ypač 
tuo metu nepatogiai pasijunta, 
jei dalyvauja, koks nors kitatau
tis. Iš pakilusios triukšmelio ir 
vieno kito atsistojusio svetys pa
junta, kad jau ir jam laikas eiti 
į taką. Bet, kai nuo scenos vėl 
pasigirsta balsas, nežino, ką da
ryti: ar stovėti ar eiti - taip 
ir lieka uždėjęs ant kėdės atla
šūs ranką. Gerai, kad kas nors, 
kas moka jo kalbą, susigriebęs,

GREETINGS and BEST WISHES

SCHACKMAN BROS. SOHIO SERVICE STATION
130 and Buckeye Rd.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

Dienos tęlef.: HE 1-6352 Nakties tel.: U 1-4611

I. J. S AMAS 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
TELEFUNKIN

Authorls.d Factory Servlc*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETO

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, Ohjo

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ TARNYBA

ALFA
(V. AKELAITIS)

Lygindami kainas, neužmirškite palyginti ir 
prekių kokybę.

Palankių aplinkybių dėka mes galime pasiųs
ti Jūsų dovanų siuntinius geros kokybės prekių 
už žemas kainas.

Siunčiame taip pat standartinius siuntinius.
Užeikite patys įsitikinti arba reikalaukite mū

sų kainoraščių paštu.
Darbo valandos — 4 p. m. — 9 p. m. darbo 

dienomis.
3 p. m. — 6 p. m. šeštad. ir Sekmad.

Susitarus galima ir ne darbo valandomis.

ALFA, 1000 Dillewood, Cleveland 19, Ohio 
Telef. IV 6-2152

prie svečio priėjęs, jį ”iš- 
gelbsti".

Kai pradeda be galo dėkoti, 
atrodo, kad visi programoj pa- 
sirodžiusieji buvo papirkti: jie 
neatėjo dalyvauti tautiškumo pa
kilime, o kad būtų liaupsinami. 
Tiek įsivažiuoja su gyrimu, visų 
nuoplenai buvę tokie dideli, kad 
kokios ten kovos ties Širvintais 
ir Giedraičiais atrodo vieni nie
kai prieš pasiaukojimą tų, ku
rie atskrido lėktuvu ar atvyko 
kitomis priemonėmis, atsiždė- 
dami savaitgalio poilsio. Kri
tusieji kautynių lauke niekad 
nesusilaukė tokios pagarbos nei 
įvertinimo.

Dėkojimui nebūna galo, nes 
reikia išvardinti ir tuos ar tas, 
kurios aptarnavo bufetą, virė 
dešreles ir t.t. Taip sugadina
ma visa šventinė nuotaika ir nu
piginamas iškilmės didingumas. 
Gausūs ir perdėti dėkojimai at
vėsina klausytojui tos dienos 
įspūdžius, nes ne vienam gali 
ateiti į galvą, kad visi progra
mos atlikėjai atitempti į sceną 
tik nežmoniškomis Bendruome
nės valdybos pastangomis, at
kviesti nepaprastais prašymais.

Aš žinau, kad ką nors rengti, 
sudaryti kokia programą, ypač 
dabar, labai sunku. į tokį dar
bą sunku pritraukti žmones. Bet 
paliaupsinimui reikia rasti kitą 
progą bei būdus, nes, kaip jis 
dabar dažnai kur reiškiamas, 
tik nublukina pačią 16-tos vasario 
prasmę. Paprastai užtektų išėjus 
pasakyti, kad "programa baigta, 
ačiū visiems, atsilankiusių atsi
prašome už nesklandumus". Tiek 
oficialiai užtektų padėkos už pa
galbą ką nors įnešusiems į tos 
dienos iškilmių paįvairinimą.

O jeigu jau yra tokių, kurie 
į sceną buvo išvesti už pakarpos 
arba kurie reikalauja ypatingo 
liaupsinimo, - tų pavardes gali
ma paminėti vietos Liet, radijo 
valandėlėje, paskelbiant laikraš
ty, specialiai jiems parašant 
laišką; arba čia pat, už uždangos 
pirmininkas (juk jis atstovauja 
visuomenę!) paspaudžia ranką. 
O šiaip menininkams publika at- 
sidėkoja, savo vertinimą reikš
dama plojimu, tuoj po jų pasiro
dymo.

Dar kita blogybė, kuri visuomet 
pasitaiko ir erzinančiai veikia 
susirinkusius- tai atsivedimas 
mažų, nedrausmingų vaikų, pa
leidžiant juos be globos tranky
tis ir triukšmauti plote tarp pir
mųjų eilių ir scenos, visais ta
kais ir pasieniais. Be to, vos 
tik spėja vaikus atsivesti, jau po 
minutės kitos visi turi rankose 
po coca-colos butelį su įstaty
tais šiaudagaliai. O paskui, kai 
motinos pasišaukia vaikus pasi
sodinti ant kelių, bonkos būna 
jau tuščios. Jas pastato ant grin
dų, kur, pavirtusios, jos paskui 
raičiojasi po kėdėmis per visą 
programą, tuo būdu padidindamos 
ir šiaip sunkiai išvengiamą 
triukšmą.

Atrodo, lyg vaikai būtų tyčia 
namie prišeriami nemirkytomis 
silkėmis be duonos, kad, vos tik 
atėję į salę, tuoj trokšta gerti. 
Geriausia vaikus pašerti ir pa
girdyti namie. O jei kuris už
simanys gerti iš kaprizo ar kitus 
pamatęs tai darant, tai reiktų 
sudrausti. Otokio amžiaus vaikus 
dar galima sudrausti arba ne
klaužadas palikti namie. Labai 
pageidautina, kad gerbiamieji tė
veliai atsivestų savo paauglius- 
kaip tik tokio amžiaus jų būna 
mažai matyti salėje-o ne triukš
madarius.

♦
Salėje visi rūko iš pasiutimo. 

Seniau vyrai "traukdavo dūmą” 
tik tarpdury arba susispietę prie
menėje. O dabar tiek vyrai tiek 
moterys pleškina, kur tik akį 
užmesi. Rūkantieji niekaip ne
begali užjausti nerūkorių, kurių 
vis dar yra. Anksčiau žmonės 
laikėsi mandagumo ir beatodai
riškai bet kur nerūkė. O dabar 
laikosi "laisvės" ir jos piktnau- 
dojimu, vienas kitą kankina.

Dumia dabar ir tas, kas per 
amžius nerūkė, tartum kitiems 
sakydamas: "Žiūrėkit, aš rūkau- 
aš gerai gyvenu. Kas man?" Rū
ko ne kad jis įpratęs ir kad ne
galėtų susivaldyti, bet kad ki
tiems parodytų, kad jis "moder
nus", atkutęs ir vartoja per ra
diją ir televiziją labiausiai per
šamas cigaretes. Jam, tur būt, 
atrodo, kad jis neatsilikęs nuo 
vad. "pažangos".

Moterys ir vyrai laiko pakėlę 
degančias cigaretes, krečia ki
tiems ant pečių pelenus. Net jei 
parūkymas atliekamas už durų, 
bet jei jos būna atidaros, tai 
dūmus skersvėjis traukia iš ma- 

(Nukelta į 5 psl.)
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GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

Anlliiiiiy 0. Calabrese Jr.
CANDIDATE FOR
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GREETINGS and BEST WISHES 
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On Your National Holiday

COUNCILMAN

Mert G. Dennerll Jr.
«>
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On Your National Holiday
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ASSISTANT COUNTY 
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TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraštus
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES ALDRAUDzK

Kur tiR besiruoštumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

MARTHA & PETER LISAUSKAS

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA, AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI, DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė
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Pareigos, pažadai ir tikrovė
Antrojo Pasaulinio karo nugalėtojų įsipareigojimai 

gerbti kitų tautų laisvę ne tik nėia įgyvendinti, bet so
vietų klastingiausiomis priemonėmis ir toliau žalojanii. 
Iš Atlanto Chartos tėra likęs tik gražių žodžių rinkinys, 
be jokių gyvenimiškų pavyzdžių, kaip sudrausti įsiparei
gojimus nepildančius, o laisvės neatgavusiems padėti. Ir 
tai daroma ne vieneri ar keleri metai, bet jau įpusėta ir 
į antrų 'dešimtmetį. O per tą laiką, sovietinė tautų ir lais
vės naikinimo mašina visu smarkumu sukama smarkyn 
ir smarkyn. Ir kas pažįsta tą sovietinio naikinimo maši
nos galią, gali numanyti, ko galima per tiek metų pasiekti.

Negalima pasakyti, kad visi galingieji, kurie laimėjo 
paskutinįjį kartą, apie tuos reikalus nieko nenori žinoti. 
Jei mes pavyzdžiais galima kalbėti, kad pirmiausia mūsų 
šventus reikalus skubėjo paminti neutralieji švedai, po 
to darė praktišką turgų anglai, o juos pasekė dar daug 
kitų, tai patiems principams labai ištikimos liko Jungti
nės Amerikos Valstybės. Jos mūsų atžvilgiu nepadarė to
kių žingsnių, kuriuos šiandien reiktų atitaisyti. Bet iš 
kitos pusės, jos nepadarė taip pat nei tokių žingsnių, ku
rie pavergtiesiems būtų reali pagalba išsilaisvinti. Prie
šingai, nesupratimas ar nenoras, o pagaliau gal ir prak
tiškasis koegzistencijos periodas, mūsų reikalus veda į 
tokią padėtį, kada laikas dirba mūsų šalies pavergėjui, 
o mes patys dažnai pradedam prarasti viltį.

Yra politikų, yra atsakingų pareigūnų, yra ir vei
kėjų, kurie mūsų tautinių švenčių metu mums pasako 
labai gražių linkėjimų, juos baigia net deklamacijomis, 
o kai kada ir lietuviškai, kad "pasimatysim išlaisvintam 
Vilniuje”. Ir tokiais atvejais mes jiems labai karštai plo
jam. Bet kai mūsų šventės pasibaigia, kai mes išsiskirs- 
tom tikėdami, kad turim labai gerų naujų draugų, tie 
mūsų gerieji draugai viską užmiršta iki kitų metų šven
čių. Kad tikrai pasimatytume išlaisvintame Vilniuje, jie 
jau beveik nepajudina nė piršto. Dar kartais, rinkimams 
atėjus, garsiau šūkteli, bet, balsus suskaičius, vėl taip 
pat viską užmiršta.

Atrodo, atėjęs laikas, išmokti vertinti proginius pa
sireiškimus ir realią politiką. Taip pat atėjęs laikas kie
čiau ir kiečiau reikalauti, kas mums priklauso, nes laiko 
tėkmė tikrai dirba mūsų nenaudai. Atėjęs laikas ir tiems 
šventiniams deklamatoriams pasakyti, kad gal geriau bū
tų, jei jie mažiau žadėtų, bet? ką pažadėjo, rūpestingai 
vykdytų. Kad jie nors kartą imtųsi realių priemonių so
vietinį slinkimą į jiems nepriklausomus kraštus sulaikyti. 
Juk nereikia mums svetimo piršto pavedžioti po Euro
pos, Azijos ir Afrikos žemėlapius, kur sovietinis siaubas 
jau įkėlė koją ir kur jis rengiasi kelti. Gal mums reikia 
rūpestingiau apsidairyti ir jiems dažniau parodyti, nes 
tikrai daug vra nematančių ar matyti nenorinčių.

šie metai, kada atšvenčiam Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo 42 metines, yra tuo svarbūs, kad šiame kraš
te jie skaitomi rinkiminiais metais. Ar mes, nevien lietu
viai, bet visi šiam kare kruvinas žaizdas išsipešę ir laisvę 
praradę, nepajėgsim rimčiau gretas suderinti, savo rin
kiminį svori parodvti, laisvinimo politikai palankesnius 
asmenius išrinkti? Jei pajėgsim, laisvės reikalui būsim 
šį tą laimėję, jei liksim ir toliau tokioj padėty, kokioj da
bar esam, daug tikėtis negalėsim. Ir tai bus ne mūsų lai
mėsimas. bet pralaimėiimo ženklai. O kas iš mūsų norėtų 
pralaimėjimų susilaukti šiais, nuo Žalgirio mūšio laimė
jimo 550-tais sukaktuviniais metais G.

AR TIKRAI?
Br. Raila vasario 3 d. Dirvoj 

rašo, kad Lietuvoje Smetonos 
ir Lozoraičio beveik niekas ne
atsimena ir jų neatpažintų...

Remiantis Įsivaizduojamojo A. 
Mateikos parodymais išeitų, kad 
Lietuvoje beliko tik žmonės maž
daug iki 35 m. amžiaus, nes tik 
tokie minėtų asmenų galėtų ne
prisiminti. O kur gi visi viduti
niai ir vyresnieji? Atrodytų, kad 
patsai A. Mateika turėtų labai 
maža metų ir dar mažiau tikrų 
faktų apie Lietuvos žmones.

Vien iš gautųjų savo artimųjų 
laiškų matome, kad senesniųjų 
dar tūkstančių tūkstančiai likę. 
Kas gi gali patikėti, kad jie 
Smetonos neatpažintų?

V. Šarka,
Omaha

DAUSUVA IR PARAPSICHOLO
GIJA

Pataikėt pirštu Į akĮ, sudė- 
dami tan pačian puslapin J. Pet- 

reikio šūvį pro Dausuvą su Z. 
V. Rekašiaus straipsniu apie pa
rapsichologiją ( D. Nr. 16-4).

Petreikis spiria RastenĮ*. kad 
tas būtinai Įrodytų, kodėl jam 
"dausuvių" užsimojimai neatro
do rimti.

Nereikia geresnio atsakymo, 
kaip ten pat šalimais atsidūrusi 
Rekašiaus pastaba apie parapsi
chologijos mokslo rimtumą: "Ga
lima pradėt skelbti Įvairiausius 
mokslus, pavyzdžiui, ir apie tai, 
kad mėnulis padarytas iš žalio 
sūrio. Ir šitokiai teorijai su
griauti reikėtų parašyti gana sto
rą knygą. O koks gi rimtas moks
lininkas turės laiko tokiam dar
but"

"Dausuviai", kaip ir parapsi- 
chologininkai, matyt, turi gana 
daug laiko. Tai gal ir palikime, 
kad pats laikas vieniems ir ki
tiems Įrodytų arba paradytų, ko 
jų žaidimai verti ar neverti.

N. Maldeikis, 
Chicago

Keturių lietuvaičių, kalinamų Sibiro 
maldaknygė, pasiekusi laisvąjį pasaulį.

kalėjime, ranka parašyta

Tėvai Paulistai sutiko nufo
tografuoti originalią "Marija, 
Gelbėk Mus" ir išleisti tas fo
tografijas kartu su anglišku ver
timu, kurį padarė K. Trimakas, 
S.J., kartu.paskelbiant, kad tai 
bus Amerikos katalikų 1960 mt. 
gavėnios maldaknygė. Kreipiausi 
į Bostono kardinolą, didelį lie
tuvių draugą, prašyti įžangos žo
dį.

Kardinolas Cushing mielai su
tiko ir tuoj pat prisiuntė minimą 
įžangos žodį, kurį čia išvertęs 
paduodu.

TIKIU, NE UŽ KALNŲ...
Skraidinkite Dirvą ir šiais me

tais. Perdaug nenorėčiau pagirti, 
mat, mano jau toks būdas, nieko 
perdaug negiriu. Bet turiu pri
pažinti, kad naująja DIRVA esu 
patenkintas. Praturtėjusi ji nau
jų, stiprių bendradarbių kadru, 
yra kas skaityti.

Dėl antraštės pakeitimo: tos 
aukštos raidė - ne mano skoniui; 
mėgstu daugiau apvalesnes rai
des. Be to ir ženklą išmėtėte, 
o juk jam vietos pakaktų. Bet 
tai jau leidėjų reikalas.

Sveikintina, kad retkarčiais ir 
Markso apaštalui Pijušėliui viena 
kita spilkute dilgtelėjate; anks
čiau Dirva nieko nereaguodavo. 
Reikia tik švelnaus jumoro ada
tėlėmis bakstelti, o jis ir jo 
štabistai jau ir neriasi iš kailio
sieksniniais atsakymais savo 
Naujienose. Didesnę dalį jų dien
raščio tik ir užima atsakymai 
juos užkabinusiems. Pabos skai
tytojams tos polemikos, ir neteks 
prenumeratorių.

Buvo pasisakymų dėl Dirvoje 
talpinamų (anksčiau) KARO AT
SIMINIMŲ ir dabar ŽVALGYBŲ 
KOVOS. Man asmeniškai tie ra
šiniai labai patinka. Kiek teko 
girdėti, yra ir daugiau skaityto
jų, kurie tuo skyriumi domisi. 
Manau, kad skaitytojai, kuriems 
šis skyrius nepatinka, randa Įdo
mumo skaitydami kitus skyrius. 
Dirvos leidėjai, leisdami ją tris 
kartus Į savaitę, turi galimybės 
patenkinti Įvairių skonių savinin
kus.

Br. Railos straipsnių vertė, 
dėl jų ilgumo, mano nuomone, 
nenukenčia. Jei straipsnis Įdo
mus, skaitantysis tikrai nori, kad 
jis būtų ilgesnis. O Railos 
straipsniai tikrai Įdomūs. Dir
vai tenka tik didžiuotis turint tokį 
bendradarbĮ.

Iškeltam sumanymui, bendra
darbių KRAIČIO reikalu, galiu 
tik pritarti. Manau, kad tai Dir
vai pasitarnautų dar ne vienu 
stipriu bendradarbiu. Lietu
viškos spaudos skaitytojų susi
domėjimas Dirva taip pat pakil
tų. Ateityje, tikiu, galėsiu prie 
to kraičio prisidėti, nors Šiuo 
metu tebesu dar bedarbių eilė
se.

Baigdamas linkiu Dirvai gra
žios ateities, o jos redaktoriams 
ir bendradarbiams ištvermės ir 
kūrybinės dvasios. Tikiu, ne už 
kalnų ir toji diena, kada Dirva 
taps dienraščiu.

K. Žukauskas, 
Welland, Canada

Pati maldaknygė jau baigiama 
spausdinti ir bus paruošta pla
tinimui vasario 16 d. Jos už
sakymu paskirai (50 centų) rašy
ti man - 105 Grand St., Brook- 
lyn 11, N.Y. Didesniais kiekiais 
užsakant (pvz. 100 egz.) rašyt 
Tėvams Paulistams, 401 W. 59th 
St., New York 19, N.Y.

Bostono kardinolas ne tik pa
rašė maldaknygei įžangą, bet jau 
renka jai ir prenumeratas bei 
garsina savo kalbose ir spaudoj.

Kun. L. Jankus

"Vakarų Europoje, prie auksi
nių Baltijos krantų yra Lietuva. 
Daugiau nei septynis Šimtus metų 
ji buvo ištikima katalikybei, 
laisva ir darbšti. Tačiau dabar 
ji kovoja dėl gyvybės ar mir
ties su komunistine klasta. 
Beveik dvidešimt metų jau pra
bėgo, kai šioj Šalyje nebeliko 
šeimos, kuri neturėtų tremtinių 
svetimuose kraštuose, mylimųjų 
kalėjimuose ir kankinių Danguje.

Kaip kiekvienu persekiojimų 
ir kovos laikotarpiu, heroizmo 
ir religinės gyvosios dvasios pil
ni lietuviai visad ieškojo paguo
dos Kristuje ir pas Jo Motiną 
Mariją.

Šioji (Sibiro, vert.) maldakny
gė, rašyta lietuviškai keturių 
lietuvaičių, atsidūrusių Sibiro 
kalėjime. Maldos originalios, jų 
pačių sudarytos. Anglišką verti
mą padarė jėzuitas Kęstutis Tri
makas.

Maldą trumpai galima aptarti, 
kaip pasikalbėjimą su Dievu.

Jei jūs neturite maldaknygės, 
parašytos kurio nors sielos ži
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novo, jūs visad galite kreiptis į 
Dievą taip, kaip jūs kreipiatės į 
tėvus. Lygiai tą pat daro Rusi
jos kaliniai. Keturios lietuvaitės, 
dėl nežmoniško persekiojimo 
nykstančios savo gražiausioj jau
nystėj, slaptai surašė savo ma 
stymų, maldų mintis Į Dievą, 
kai diena dienon nebeliko laisvės 
vilties. Maži popierio gabaliu
kai, kuriuose buvo surašyti jų 
religiniai išgyvenimai, jų pačių 
buvo surišti knygelės formatan ir 
slapta išgabenti iš kalinimo vie
tos. Gražesnio ir vertingesnio 
dokumento negalime nei tikėtis 
nei laukti iš Sibiro kalėjimo. Tai 
yra įrodymas, jei toks iš viso 
reikalingas, kad žiaurus budelis
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gali nužudyti tik kūną, bet nė 
sielą. Tik tos sielos, kurios yra 
artimai prisirišusios prie Nu
kryžiuotojo ir Jo Sopulingos Mo
tinos, gali taip gražiai išreikšti 
savo pasiaukojimą, artimo meilę 
ir atleidimą, taip ryškų šiose 
maldose. Jos primena mums tą 
begalinę meilę, kurią mums pa

rodė Jėzus savo paskutiniais žo
džiais nuo Kalvarijos Kryžiaus.

Iš šios knygelės mes galime 
melstis kartu su mergaitėmis ir 
kitais pavergtų tautų kaliniais, 
kurie kenčia dėl laisvės ir tikė
jimo. Maldos, taip gražios sa
vo paprastumu ir taip prasmingos 
savo turiniu, atskleidžia mums 
meilės paslaptį ir sielos gelmių 
jėgas. Savęs išsižadėjimas, 
viltis, atleidimas, meilė čia la
bai ryškūs ir tikrai yra pilnu
moje. Iš tikrųjų, tos maldos pri
artina mus prie Dievo ir prie 
nekaltų žmonių kančių pa
vergtuose kraštuose.

Ši knygelė labai stipriai mane 
įtikina, kad maldos dvasia vedanti 
Į kilnumą ir šventumą, yra re
alybė komunistiniuose kalėji
muose. Toji maldos dvasia ska
tina mus jungtis didesniam dva
siniam pakilimui, maldai ir pa
siaukojimui, kad būtumėm verti 
viso to, kas mums brangiausia 
ir apsaugotumėm nuo baisi:._.sio 
priešo, kokį bet kada esame tu
rėję.

Nekaltos mergaitės, areštuo
tos ir išvežtos iš menkučių sa
vo lūšnelių Į tolimas šalis, pa
rašė šias maldas. Jų tikėjimas, 
jų pasitikėjimas Dievu, nežiūrint 
kalėjimo sienų ar spygliuotų vie
lų, yra išreikštas tyliu bendravi
mu su Kristumi ir Jo Motina; 
dabar visa tai yra surašyta šioj 
knygelėj. Ačiū Tėvams Paulis
tams New Yorke, šis nemirštan
tis mažutis dokumentas bus pa
teiktas angliškai kalbančiai vi
suomenei kaipo įrodymas, kad 
tikėjimas,. viltis ir meilė yra 
antgamtinės dorybės ir negali 
būti bedieviško komunizmo ne
žmoniškais žiaurumais panaikin
tos.

Maldaknygė "Marija, gelbėk 
Mus" mergaičių parašyta kon
centracijos stovyklų sąlygose, 
slepiantis nuo žiaurių sargybinių, 
šios maldos yra sielas verian
tis šauksmas Į Tą, kuriam jos 
išlieja visišką savo meilę, savo 
sielos grožį. Koks tai pavyzdys 
mūsų moderniškam jaunimui, 
mergaitėms, kurios praranda 
jaunuolišką moteriškumą su- 
pasaulėjusiam materializme.

Melskitės už komunizmo au
kas, belaisvius, nes jie yra dar 
gyvi kankiniai. Melskitės už juos 
iš šios maldaknygės ir padėkite 
jiems kokiu tik galite būdu.

pas. Richard Cardinal Cushing, 
Bostono Arkivyskupas



1960 m. vasario 15 d, DIRVA Nr. 19 — 5

Akimirksniu kronikos
♦

Bronys Raila

Lietuvos gyvenimo įvairumai
Aš visas tavo, 
gimtasis mieste!
Keliuos ir gulu 
su tavo sirenomis.

Algimantas Baltakis
«

Algis Mateika savo praneši
me toliau pateikia keletą vaizdų 
ir sovietinio Lietuvos gyvenimo 
įvairumų, o taip pat atžymi ir 
vieną kitą ryškesnę okupanto 
tendenciją... -

Maždaug dešimt metų praėjo, 
kol kompartijos vadovybė nu
sprendė, kad jau galima ir reikia 
ne maskuoti, o bus naudinga ko 
spalvingiau ir dokumentuotai pa
rodyti "nacionalistinių banditų" 
ir kitų nacionalizmo liekanų juo
dus darbus. Apie tai jau anksčiau 
būdavo užsimenama kaikuriuose 
romanuose, kaip Valsūnienės, 
Bieliausko ir kitų komunistinių 
rašytojų. Bet visuomenei to ne
galėjo užtekti. Juk tai tik ro
manai, fantazijos, rašytojų su
galvotos istorijos. O jau čia kiek
vienam nuo seno žinoma, kiek ko 
gali agitpropas sugalvoti.

Todėl buvo pradėta spaudoje 
skelbti dokumentai. Pavyzdžiui 
1940 metais areštuotųjų ar 1944- 
45 metais suimtųjų tardymo pro
tokolai, jų pareiškimai, prisi
pažinimai ir 1.1. Vienas iš tokių 
pačių ryškiausių buvo Vinco 
Rastenio tardymo protokolas, ku
rį jis pats kalėjime tardytojui 
surašęs...

Tokių pareiškimų ar dokumen
tų paskelbimo tikslas visiems 
aiškus: parodyti, kokie buvo ir 
ko siekė banditai, kaip jie dirbo 
vakarų imperialistų nusamdyti 
ir čia atsiųsti griauti tarybinį 
gyvenimą, žudyti tarybinius žmo
nes, Arba parodyti, kokie jie bu
vo niekšai, bailūs,' be garbės, 
be nugarkaulio, tikras šlamštas, 
kuris kadaise neva "valdė Lie
tuvą". Tie dokumentai turėjo juos 
galutinai sukompromituoti ir de
maskuoti buržuazinio nacionaliz
mo veidą, šlykščioje ir juokin
goje šviesoje pavaizduoti visą 
nepriklausomos Lietuvos pra
eitį...

☆
Tuo pat metu buvo pradėta 

skelbti ir serijos raštų, pavadin
tos "Vanagai iš anapus", kur bu
vo jau ne tik dokumentais ir nuo
traukomis, bet daugiau rašyto - 
jiškai, su komentarais ir gyvais 
vaizdais, dialogais, visai pana
šiai, kaip daroma romanuose, ro
domi partizanų-banditų veiksmai 
ir tie veikėjai, kurie prasilauž
davo pro geležinę uždangą ar 
buvo slaptai siunčiami į Lietuvą 
iš vakarų. Tarpe kitų, čia buvo 
pasakojamos istorijos apie 
Lukšą, Butėną, Nerį ir kitus 

Sis berniukas pirmą kartą sėdasi prie elementoriaus. Kokių 
didelių paslapčių turi ši knyga? Su ja jis išmoks skaityti. Nuo 
šešerių metų jam bus pradėta kalti galvutėn ir nauja komunistinė 
ideologija. Lietuvos okupantai mėgins iš jo išauklėti Kremliui 
paklusnų sovietinį pilietį...

"banditus", kurie vyko į Lietuvą 
griauti tarybinės santvarkos ir 
žudyti, bet buvo sugauti ir patys 
žuvo.

Žmonės tuos tardymų proto
kolus, banditų žygius ir nuoty
kius noriai skaitė, domėjosi, ko
mentavo. Patikrinti, kaip būta iš 
tikrųjų, niekas negalėjo. Vieni 
abejojo, kiti daugiau ar mažiau 
tikėjo. Bendra tendencija, bent 
oficialiai, buvo - tikėti. Supran
tama, kokių abejonių niekas ir 
negalėjo drįsti viešai sakyti. Bū
tų perdaug rizikinga, už tai tuoj 
būtų galima įsigyti banditų 
rėmėjo reputaciją.

Nors tuo būdu, bent oficialiai, 
kompartija visus įtikino nacio
nalistinių banditų darbų juody
bėmis, bet iš kitos pusės vi
siems tiems, kurie nieko bendro 
neturėjo su lietuvišku pogrindžiu 
ar slaptais antitarybiniais sąjū
džiais, buvo pateikta žinių ir 
faktų, rodančių, kad partizaninia
me sąjūdyje prieš 15-12 metų 
ir dar vėliau būta daug idealistų, 
pasišventusių iki mirties kovoti 
prieš sovietus. O taip pat ir iš 
užsienin išbėgusių tautos atplai
šų būta didvyrių, nebijojusių ei

Naujoji sovietinė buržuazija

ti guldyti galvą už Lietuvos 
laisvės idealus, atkaklių pasiry
žėlių, norėjusių ir galėjusių būti 
tikrais karžygiais.

Taigi, su tais rašiniais kom
partijai pavyko daug ką įtikinti 
ypač įtikinti taip manančius sa
vuosius. Bet iš kitos pusės - 
nepavyko išvengti, kad ryšium 
su tuo nebūtų sukelta skaityto
jams ir eilė labai "griešnų" min
čių...

(Prie šių Mateikos pastabų bū
tų galima pridėti, kad "buržua
zinio nacionalizmo supflvimu" 
kompartijai pavyko įtikinti ne tik 

tam tikrą Lietuvos liaudies da
lį, bet įtikinti ir kai kuriuos 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
ypač vieną, išeinantį Brooklyne... 
Sunku tik dar būtų tvirtinti, ar 
tas Brooklyno savaitraštis iki 
nago juodymo įtikėjo Vilniaus 
"Tiesoje" paskelbto V. Rastenio 
enkavedistinio tardymo protoko
lo "tiesomis", .ar tik tuo pa
sinaudojo, dėl savo išrokavimų 
ar asmeninių neapykantų, mė
gindamas ir mus įtikinėti apie 
V. Rastenio "nusikalstamus dar
bus lietuvių tautai". Toks jau 
yra linksmas mūsų gyvenimas, 
kad laisvės vilnis kartais teleš- 
kuojasi ant vienybės akmenų..).

☆
Aplamai, dėl partizanų vei

kimo laikotarpio Lietuvoje (1945- 
50 metų) yra visokių nuomonių.

Tai priklauso, kaip tarybinis 
pilietis dabar jaučiasi, kokia jo 
padėtis: bloga, pagerėjusi ar ge
ra. Šeimos, kurių nariai žuvo 
ar buvo ištremti, tai prisimena 
su skaudžiu liūdesiu. Kurie nuo 
partizanų nukentėjo ar jautė jų 

grėsmę, žinoma, pritaria kom
partijos linijai.

Kai buvo paskelbti Lietuvos 
gyventojų surašymo daviniai,pa
aiškėjo, kiek žmonių žuvę ar 
dingę. Visiems matyt, kad rusų 
skaičius Lietuvoje padaugėjo, bet 
bendras Lietuvos gyventojų skai
čius nepadaugėjo, net sumažėjo. 
Tad lietuviai žuvo kovose ir buvo 
naikinami. Gyventojų surašymo 
daviniai buvo iškalbingi, smar
kiai mus paveikė. Diskutavome 
apie juos savo tarpe. Visi pa
matėme, kiek mums kaštavo bro
liškosios rusų tautos globa...

Kaunas neįtikėtinai išaugęs. 
Pvz., beveik viskas apstatyta pa
gal plentą ligi Garliavos. Pa
našiai ir kitose miesto periferi
jose. Daug prisistatyta indivi
dualinių namų. Iš ko? Daugiausia 
iš kombinacijų ir paprastų va
gysčių. Ne vienas "savininkas" 
jau sėdi kalėjime. Šiuo atžvilgiu 
Kaunas pirmauja visoje Sovie
tų Sąjungoje ir tam tikra pras
me tuo didžiuojasi. Vykdomojo 
komiteto vadovybėje visi jauni 
žmonės. Visur tebevyrauja lietu
viai, miesto lietuviškumas ne
abejotinas. Bet jau pasitaiko ma
tyti ligotų reiškinių: jei kieme kur 
žaidžia 10 vaikų ir jų tarpe yra 
du rusiukai, tai visi pradeda kal
bėti rusiškai...

( Panašiai būdavo ir prieš 
karą: susitikus trim lietuviam 
ir vienam rusiškai kalbančiam 
žydui, - visi pradėdavo kalbėti 
rusiškai. "Istorinė" lietuvių 
liga I).

☆
Bet Vilnius žymiai mišresnis.
Čia rusų visur gana daug, 

kariškių ir civilių. Ir dar vyks
ta tyli kova dėl pilno lietuvių 
teisių pripažinimo. Lenkai pla
čiau nesireiškia, lyg jų nebūtų, 
bet... patys rusai, atvykę iš Ru
sijos, kaikada Vilnių pavadina 
"lenkišku miestu". Lietuviai ne
tyli ir tuoj užpuola tokius rusus 
Ignorantus. Krautuvėse iš parda
vėjų reikalauja kalbėti lie
tuviškai. Jei pasirodo, kad tokie 
ar tokios tik kelius lietinriškus 
žodžius temoka, rašo savo ne
pasitenkinimą skundų knygon.

Sovietinės Lietuvos sostinėje Vilniuje labai išaugo susisiekimas... Dažnai įvyksta "autovežimių" 
susidūrimo nelaimės. Ir mažoji Jūratė didelio "trafiko" spūstyje nebegali laisvai prieiti prie savo 
balandžių... Geresnės rūšies žaislais Chruščiovo pramonė vis nepajėgia aprūpinti Lietuvos vaikų. 
Bet naujosios sovietinės buržuazijos šeimos savo vaikams. kartais jau gali nupirkti net triračius. 
Tai didelis ekonominės padėties pagerėjimas I Bent jau sutelkiant šiuos "automobilistus" prie fotografo 
aparato...

Nekartą užverda panašūs gin
čai autobusuose. Bet padėtis pa
laipsniui gerėja. Asmeniniai san
tykiai su rusais nėra blogi, ypač 
kad individualūs rusai būna ge
ri žmonės, draugiški, "plačios 
dūšios". Ilgiau bendrai gyvenant 
susidraugaujama. Blogiau su 
šviežiai atvykstančiais. Jie, lyg 
iš anksto būtų įkalbėti, nepasi
tiki lietuviais, laiko juos na
cionalistais ir rusų priešais. I- 
domu, kad net Maskvoje kartą 
rusas vieną iš mūsų pasiteiravo, 
ar tikrai Lietuvoje "ruskich rie- 
žut"!.. Bet tikros kultūros, ele
gancijos, gerų manierų trūksta 
daugeliui rusų. Tuo atžvilgiu Lie
tuva jiems vis dar galėtų būti 
"Paryžiumi"...

Keliai, plentai tvarkomi ir ple
čiami. Daug keliaujama autobu
sais, traukiniais, motociklais, 
automobiliais. Sutvarkyti keliai 
į Palangą ir pajūrį. Kauno- 
Vilniaus autostrada visada labai 

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

On Your National Holiday

STATĖ SENATOR

JULIUS J. PETRASH
CANDIDATE FOR

COUNTY COMMISSIONER

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY 3,1960
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gyva. Jei kas turi skubesnį rei
kalą ar pramogą, sakysim, nori 
po dienos darbo tą pat vakarą 
pakliūti į teatrą, tai reikia tik 
nueiti prie stoties, kur visada 
lengva gauti taksiuką. Taip norin
čių iš Kauno į Vilnių ar iš Vil
niaus į Kauną pavažiuoti nuolat 
būna. Šoferis surenka tokius ke- 
turius keleivius, paima iš kiek
vieno po 20 rublių, ir po valandos 
ir 15 minučių būsi Kaune ar 
Vilniję. Spektakliui pasibaigus, 
panašiai sugrįši namon. Nėra 
reikalo laukti traukinio ar au- 
tomotricos. Skristi lėktuvu tik 25 
minutės, ir kaina maždaug ta pati.

Tuo dažnai naudojasi Kauno ar 
Vilniaus tarybinė buržuazija, 
partijos elitas ir jos sūneliai 
lapūnėliai.

☆
Tiesa, lietuviai mėgsta ir sten

giasi pasiklausyti užsienių radi
jo. Pasiklauso ir jaunimas, nors 

yra sunkumų, rizikos, trukdymų.
Bet tik jūs nemanykite, kad mes 

viską priimame taip, kas ir kaip 
sakoma. Ne, užsienio stočių ar ir 
lietuviškų pusvalandžių praneši
mus mes lyginame su sovietų 
radijo ir spaudos pranešimais, ir 
tik tada mėginame daryti savo iš
vadas. Daugelis norėtume kiek 
galima smulkiau išgirsti apie 
lietuvių gyvenimą užsienyje. Kaip 
jie gyvena, ką veikia, ką dirba, 
kokių kultūrinių laimėjimų yra 
pasiekę. Su visom smulkmenom, 
su pavardėsm su faktais, o netik 
su patriotine lyrika, kuri mums 
nieko naujesnio nepasako.

Pavy. ’i, kad jūs įtikinan
čiai pavaizduotumėt tokį dalyką, 
kaip Čikagos ar Bostono lietuvių 
piknikas. Kas jis yra, kaip jis 
praeina, ką ten lietuviai daro, 
kas dalyvauja?...

Sekančioje paskutinėje pra
nešimo atkarpoje: - Nematoma 
ranka ir Vėlinės...

Savanoriai...
(Atkelta iš 3 psl.)

žesnės erdvės į didesnę. Netru
kus dūmai pakimba ir ties sė
dinčiųjų galvomis. Rodos, tą vie
ną dieną rūkoriai galėtų pakentė
ti ir neapkartinti savo tautie
čiams buvimo salėje. Juk dau
gumas mūsų dienas praleidžia
me darbovietėje kur užrašyta 
"nerūkyti", bet, žinoma, niekas 
nepaiso. Taigi nerūkantis žmo
gus dūmų prisigeria ten, bet ten 
jis kenčia nuo svetimųjų.

Visi mūsų žmonės dabar gra
žiai apsirėdę. Anksčiau inteli
gentą galėjai atskirti nuo kai
miečio iš jo dėvimų drabužių. 
Dabar visų apdarai suvienodėję. 
Inteligento žmogaus ypatybė- 
mandagumas. Bet mūsiškiai, mo
kyti ar nemokyti, nenori laikytis 
jokio mandagumo, net irto, kurio 
išmokė mama: jei nenori, kas 
tau negera, tai nedaryk to ki
tam.

♦

Savanoriai yra buv. nepri
klausomybės kaina, o partizanai 
yra ateities nepriklausomybes 
laidas. Jie gali būti minimi tik 
pakiliausioje iškilmių dalyje. Ne
dera juos susieti su piniginiais 
reikalais. Nedera, išlindus ko
kiam veikėjui prieš pat aukų 
rinkimą, juos priminti, čia pat 
po nosimis pakišant pinigams 
mesti lėkštes. Žinoma, tokiomis 
progomis karžygių vardai mini
mi "suminkštinti" širdims, kad 
jos plačiau atvertų pinigines.

Kai tokiais atvejais iš "arse
nalo" ištraukiami savanorių ir 
partizanų vardai, būna labai ne
skanu. Atrodo, lyg vyksta "kir
čiavimas" žuvusiųjų krauju: sa
vanoriai padėjo galvas, partiza
nai susisprogdino, o kiek jūs da
bar duosit? Anų auka negali būti 
lyginama su jokia kaina, su jo
kiais pinigais. Toks sugretinimas 
yra grubus ir vulgarus, nevykęs. 
Tie dalykai neturi savo masto. 
Dabar atrodo, kad partizanai tin
ka tik pinigams išgauti: jeigu ne 
rinkliava, tai liktų nepaminėti.

Piniginį reikalą priartinti 
publikai reikia kitaip. Galima 
būtų pav. pasakyti: lėšos rei
kalingos lietuvybės propagandai 
ir organizaciniams bei kultūri
niams reikalams.
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KAS NAUJO SPORTO GYVENIME
K.BARONAS

KANADOS LIETUVIŲ 
PIRMENYBĖS

Žaidynėse New Yorke balandžio
30 ir gegužės 1 d.d.

Vasario 6-7 d.d. Toronto, Pri
sikėlimo parapijos salėje, buvo 
pravestos vyrų ir moterų krep
šinio, jaunių ir jaunučių stalo 
teniso pirmenybės, sutraukusios 
atstovus iš Toronto, Rochesterio, 
Montrealio ir Hamiltono. Neap
sieita ir be staigmenos, kurių 
padarė Hamiltono Kovo krepši
ninkės, nugalėdamos ligšiolinį 
meisterį Aušros komandą ir tuo 
pačiu išsikovodamos teisę žaisti 
dešimtose š. Amerikos Lietuvių

Šių dviejų klubų susitikimu ir 
buvo pradėtos pirmenybės. Ha- 
miltonietės (tvirtai stodamos į 
kovą, nutraukti tradiciją baig
minių susitikimų Vyčio ir Auš
ros) — pergalę prieš Toronto 
Aušrą iškovo ne tik savo verž
lumu, bet ir geresniu komandi
niu susižaidimu, tad ir neaukštas 
rezultatas 26:25 (14:10) dar ne
sako jų aiškesnės pergalės. Tie
sa, prie skaičiavinjo staliuko bu
vo padaryta vieno taško klaida,

/

įrašant vietoje baudos vieną taš. 
ką Aušrai, tad ir neoficiali pa
sekmė yra 26:24 Hamiltono Ko
vo naudai.

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

On Your National Holiday
1. Januškevičius, 
(abu Rochesterio

krepšinio pirme-
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M A Y O R

Kitose rungtynėse, Toronto 
Vyčio vyrai įveikė Montrealio 
Taurą 53:41 (28:23). Kanados 
meisteris Aušra gan lengvai "su
sitvarkė” su Hamiltono Kovo 
vyrais 88:37 (38:12), o Vyčio 
moterys laimėjo prieš Montrea
lio Taurą 69:19 (38:9).

Paskutinės rungtynės šešta
dienį įvyko dėl trečios vietos vy
rų grupėje. Rungėse Tauras ir 
Kovas. Mojjtnealiečiai parodė ne
bloga žaidimą, įveikdami hamil- 
tonieČius pasekme 65:41 (37:20),

Lygiagrečiai buvo pravestos ir 
stalo teniso pirmenybės, kur da
lyviai jaunučių grupėje pasida
lino vietomis: 1. Rušinskaitė, 2. 
Lasytė (abi Toronto Aušra), 3. 
Jonynaitė (Toronto Vytis). Jau
nių mergaičių: 1. Juknevičiūtė, 
2. Augaitytė (abi Aušra) ir jau
nių berniukų 
2. Grėbliūnas 
Sakalas).

Sekmadienį
nybės buvo tęsiamos toliau, su
sitikus kovoje dėl trečios vietos 
Toronto Aušros ir Montrealio 
Tauro moterų komandoms. Auš- 
rokės gan lengvai "susidorojo” 
su silpnai žaidžiančiom montrea- 
lietėm 49:23 (26:10). Vyrų baig
minis susitikimas nestovėjo la
bai aukštame lygyje, tačiau iš 
Aušros pusės ir Vyčio, netrūko 
gražių akimirkų, gražių metimų. 
Vytiečiai, tik pirmame kėlinyje 
(31:39) pajėgė kiek stipriau pa
sipriešinti Aušrai, nes antrame 
kėlinyje, dešimtoje žaidimo mi
nutėje, pasekmė lentoje buvo 
59:45, o likus žaisti 3 min. — 
65:49. Rungtynės baigiamos 75: 
53 Aušros naudai. Žaidė ir taš
kų Aušrai pelnė: Buntinas 18, 
Laurinavičius 6, Juozaitis 13, 
Gudas 13, Strimaitis 2, Grigai
tis 23. Vyčio komandai: Supro- 
nas 2, Gvildys 9, Staškevičius 8, 
Preikšaitis 18, Baliūnas 6, Va
saris 10.

Moterų baigminis susitikimas 
tarp Toronto Vyčio ir Hamilto
no Kovo komandų baigėsi to- 
rontiečių aukšta pergale 73:38 
(37:18). Hamiltonietės, atidavu
sios visas jėgas šeštadienio 
rungtynėse prieš Aušrą, tik pir
mą ketvirtį atsilaikė prieš gerai 
žaidžiančias vytietes, užbaigda-
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VIRŠUJE: Jauna Bridgeporto 
lietuvių sporto klubo futbolo ko
manda, jau nekartą pasižymėju
si Chicagos miesto futbolo pir
menybių rungtynėse, praėjusiais 
metais perėjo į aukštesnę lygą, 
laimėdama National Soccer ly
gos pirmenybių medalius, kurie 
žaidėjams vasario 20 d. bus įtei
kiami klubo narių ir svečių su
buvime.

Pažymėtina, kad sporto klu
bas, šalia futbolo, puoselėja ir 
kitas sporto šakas, o- jų tarpe 
ir krepšinį, kurio geram pasi
ruošimui jaunieji krepšininkai 
deda ypatingas pastangas ir uo
liai treniruojasi.

Plačioji visuomenė čia įverti
na klubo ir sportininkų pastan
gas ir parodo nemaža geros va
lios paremdama klubą savo au
komis. Ypatingai nemažą pagal
bą klubui teikia kontraktorius V. 
Šimkus, verslininkai J. Montvi- 
das, J. Maliorius, V. Tanis, ban
kininkas J. Mozeris ir kiti. Beje, 
klubo organizavimosi dienomis, 
nemaža yra padėjęs senatorius 
M. M. Finley, kuris ir ligi šiol 
savo pagalbos nenutraukia.

Nuotr. J. Kalinausko

mos jį 12:11 savo naudai. Be to, 
Vyčio komandai sekėsi metimai 
iš visų padėčių, tad ir 'bendrą 
pasekmę, reikia laikyti kiek per 
aukšta. Taškų pelnė Vytis: Bal
sienė 22, Žėkaitė 28, Dargienė 8, 
Kasperavičiūtė 6, Rutkauskaitė 
3, Anskytė 2, Kilotaitytė 4. Ha
miltono Kovas: Prunskytė 15, 
Virbickaitė 8, Miniotaitė 3, Pet- 
rušaitytė 6, Stanaitytė 4, Meš- 
kauskaitų 2.

(Nukelta į 7 psl.)
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SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.)

Galutine vyrų grupėje eilė: 1. 
Toronto Aušra, 2. Toronto Vytis-, 
3. Montrealio Tauras, 4. Hamil
tono Kovas. Moterų grupėje: 1. 
Toronto Vytis, 2. Hamiltono Ko
vas, 3. Toronto Aušra, 4. Mon
trealio Tauras.

Baigminius susitikimus pa
rapijos salėje stebėjo apie 500 
žiūrovų ir gal kiek mažiau da
lyvavo šeštadienį, pravestame 
Aušros Rėmėjų Būrelio bendra
me sportininkų pasilinksminime 
— šokių vakare. Be abejo, ne
apsieita ir be pasikalbėjimų 
sporto darbuotojų tarpe, pareiš
kiant didžiausią nusistebėjimą 
FASK-tui, sutikus atidėti Š. 
Amerikos žaidynes, kai tuo tar
pu Hamiltonui prašant pereitais 
metais, buvo * griežtai atmesta, 
pavedant jas suruošti Detroitui...

Taip pat pasidžiaugta gražia 
Kanados sportine veikla, įsitrau
kus jaunajai kartai, tačiau ap
gailestauta, kad kai kurie klubai 
naudoja jau anglų kalbą, visiš
kai neimdami dėmesin daromos 
žalos mūsų tautai. Atrodo, kad 
FASK’as turėtų į tai daugiau 
atkreipti dėmesį, baudžiant to
kius klubus pinigine bauda (jau
triausioji vieta), įsakant ir raš
tuose naudoti lietuvių kalbą. Tuo 
tarpu pav. Aušros skelbimų len
toje, kabančioje parapijos salės 
kavinėje, be oficialių FASK-to 
pranešimų, matėsi tik angliški 
skelbimai. Nejaugi TT Pranciš
konams rūpėtų tik religinis 
klausimas, visiškai pamirštant 
tautinį? Juk Aušros klubo pil
nas pavadinimas yra: Toronto 
Lietuvių Prisikėlimo Parapijos 
Sporto Klubas Aušra. Taigi jis 
yra ir pilnoje parapijos globoje. 
Taisykime klaidas, kol dar lai
kas!

APYGARDINĖS SPORTO 
VARŽYBOS CLEVELANDE

Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos vyrų ir moterų krepšinio 
ir tinklinio 1960 m.* pirmenybės 
įvyks vasario 27-28 d. Clevelan- 
de. Varžybas rengia sporto apy
gardos komitetas, talkininkau
jant Clevelando LSK Žaibui.

Pirmenybėse dalyvaus Chica- 
gos, Detroito ir Clevelando spor
tininkai, atstovaudami net 8 
sporto klubus. Vyrų krepšinyje 
matysime š. Anjerikos lietuvių 
meisterį Detroito LSK Kovą, 
apygardos 1959 m. meisterį Chi- 
cagos LSK Nerį ir šiemetinį Chi- 
cagos lietuvių nugalėtoją Chica- 
gos ASK Lituanicą, kurių eilėse 
žais beveik išvykos į Pietų Ame
riką dalyviai.

Aukštą moterų tinklinio klasę 
žada pademonstruoti Chięągos 
Neries ir Clevelando žaibo ko
mandos. Vyrų tinklinyje chica- 
giečiai ir detroitiečiai dės visas 
pastangas paveržti nugalėtojų 
titulą iš LSK žaibo.

Laukiama dalyvaujant apie 8 
vyrų .krepšinio komandos, apie 
tiek pat moterų tinklinio ir apie 
4 vyrų tinklinio. Tikimasi, kad 
susirinks virš 150 dalyvių.

Pirmų 3 vietų laimėtojai kva- 
lifikuosis dalyvauti 10-se Sporto 
Žaidynėse, balandžio 30 d. New 
Yorke.

Varžybos šeštadienį, vasario 
27 d. vyks 6250 St. Clair Avė., 
St. Clair Recreation — krepšinis 
ir Woodland Recreation, 9206 
Woodland Avė. — tinklinis.

Ctht af (Hcirrlanfr
ANTHONY^ CELCERCZZC PROCLAMATIO N

Designating Sunday, February 21, 1960, as

"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY"

WHEREAS, February 21, 1960, marka the 42nd anniversary of 
the Independence of Lithuania, after its occupation by Rus šia; and

WHEREAS, the freedom of the Lithuanian people, enjoyed in a 
democratic framework, waa soon cut short by a piratical communist 
totalitarianism, with the people of Lithuania now being denied every 
vestige of human dignity and freedom; and

WHEREAS, it is the hope of all freedom loving people through- 
out the world that the people of Lithuania wiU soon overthrow this 
yoke and once again become a stronghold of democratic government 
and independent sovereignty; and

WHEREAS, the 42nd anniversary of the Independence of Lithuania 
is a historic and noteworthy occasion in which all people share eąuaUy 
and observe with the pledge to strive for a rebirth of the Lithuanian 
Nation.

NOW, THEREFORE, I, Anthony J. Celebrezze, as Mayor of the 
City of Cleveland, do hereby proclaim Sunday, February 21, 1960, as 
"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY" and urge all citizens of our 
community to join with our friends and neighbors of Lithuanian descent 
in appropriate ceremonies and observances in order to bring to the 
attention of the world the hopes of the people of Lithuania for the re
birth of freedom in their beloved homeland.

IN WITNESS WHEREOF, I have 
hereunto sėt my hand and caused 
the Corporate Seal of the City of 
Cleveland to be affixed this 4th 
day of February, 1960.

Clevelando miesto mero Anthony J, Celebrezze pasirašyta prokla
macija, skelbianti Vasario 21 Lietuvos Nepriklausomybės Diena.

šeštadienį, vasario 27 d., 7:30 
vai. vak. lietuvių salėje bus kon- 
certas-vakaras, rengiamas bend
rai Clevelando Vysk. M. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyklos tė
vų komiteto ir sportinių varžybų 
rengėjų.

Clevelando lietuviai yra kvie
čiami parodyti prideramą dėme
sį mūsų jaunimui ir gausiai at
silankyti į sporto varžybas ir 
vakarą-koncęrtą. J&> JB.

Iš LIETUVOS

Rygoje pasibaigė zoninės jau
nių krepšinio pirmenybės aiški
nant atstovus visoms SS pirme
nybėms. Mūsų jauniai, Lūdami 
meisteriais, šį kartą sukovojo 
labai nesėkmingai, užimdami net 
trečią vietą ir tuo pačiu, nepa
tekdami į baigminius susitiki
mus. Priešingai mergaitės. Nors 
latvės buvo šio turnyro favori
tės, tačiau lietuvaitės, nepralai
mėjusios nei vienų rungtynių, 
užėmė pirmą vietą. Tuo būdu, 
komandos užėmė šias vietas: 
mergaitės — 1. Kauno Žalgiris, 
2. Ryga, 3. Tartu, 4. Leningra
das, 5. Maskva. Berniukai — 1. 
Talinas, 2. Ryga, 3. Kaunas, 4. 
Leningradas, 5. Maskva. Įdomu, 
kad abiejose grupėse tris pirmas 
vietas užima Pabaltijo atstovai.

♦

Vilniškis Sportas sausio^ 14 d. 
Nr. gan plačiai rašo apie sportą 
Australijoje. Pažy m ė d a m a s 
krepšinį, autorius B. L. sako: 
”Iki karo ši sporto šaka čia be
veik , nebuvo žinoma. Po karo 
ateiviai iš Europos, įvairiose 
vietose pradėjo žaisti krepšini, 
sukūrė komandas. Jie daugiau
siai sudarė ir Australijos rinkti-

Keletas žinių iš Kretingos 
sportinio gyvenimo. Salantų vi
durinei mokyklai perėjus į Kre
tingos rajoną, sužaistos moks
leivių pirmenybių rungtynės 
tarp tų mokyklų atstovų. Kre
tinga laimėjo berniukų susitiki
mą 1.29:34 ir mergaičių — 114: 
13! Pastaroji pasekmė yra labai 
aukšta, atsižvelgiant į jauną am
žių ir "silpnąją lytį”. Tuo tarpu 
gimnazijos stalo teniso pirme
nybėse, dalyvaujant 58 žaidė
jams. pirmoji vieta mergaičių 
grupėje atiteko Vaičiulėnaitei, o 
berniukų — Beniušiui.

*
Ant Alaušo ežero (Utenos 

ra j.) įvyko Lietuvos poledinės 
žūklės pirmenybės. Esant sto
ram ledui, norint pagauti dau
giau žuvies, teko iškirsti ir daug 
ekečių. Pirmenybėse dalyvavo 
mėgėjai iš Kauno, Vilniaus, Pa
nevėžio, Trakų, Vievio ir kitų 
rajonų. Per 5 valandas sugauta 
žuvies virš 63 kg. bendro svo
rio. Geriausiai pasirodė Panevė
žio II komanda, lygiai ir to pa
ties miesto atstovas Julius Ma- 
tiekonis, pagavęs 22 žuvis, svė
rusias 3,3 kg.

Kai kurių miestų atstovai 
ėmėsi įvairių gudrybių: Panevė
žio I komanda buvo diskvalifi
kuota, nes ji norėdama užimti 
pirmą vietą . .. pirkosi žuvį iš 
vietinių gyventojų, o Utenos ko
manda, norėdama, kad jų daly
vis užimtų individualiai pirmą 
vietą, visą savo žuvį jam ir ati
davė ...

♦
Penkių miestų jaunių krepši

nio turnyras pravestas Klaipė
doje. Laimėjo Vilniaus mergai
tės ir Kauno berniukai.

Sekmadienį, vasario 28 d. 
baigminės rungtynės vyks nuo 
12 vai. Cathedral Latin High 
School, E. 107 St. tarp Eullid 
Avė. ir Carnegie Avė.

nę, Melbourno Olimpijadės me
tu. Įdomu pažymėti, kad šioje 
komandoje žaidė ir keli lietu
viai”. (Mano pabraukta — K. 
BJ.

Hamiltono,LSK Kovo moterų krepšinio komanda, iškovojusi antrą 
vietą' Kanados pirmenybėse Toronte ir kartu teisę dalyvauti de
šimtose Š. Amerikos žaidynėse New Yorke.

CLEVELANDO 
ŽINIOS

• Vasario 16 minėjimas 
Clevelande įvyksta vasario 
21 d. St. Joseph High School 
mokyklos salėje. Plačiau 
skaityk 8 psl. esamam skel
bime.,

• Nijolės Balsytės ir Vy
tauto Andriušaičio jungtu
vės įvyksta ateinantį šešta
dienį, vasario 20 d. Naujo
sios parapijos bažnyčioje. 
Vaišės La Vera Supper klu
bo salėse0

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Vasario 20 d. Užgavėnių bly
nų vakaras, rengiamas L. Bu- 
džiams Remti Valdybos.

Vasario 20 d. BALFo 55 sky
riaus Užgavėnių blynai.

*
Vasario 21 d. Nepriklausomy

bės šventės minėjimas. Rengia 
ALT.

♦
Vasario 27 d. Vysk. Valan

čiaus Lituanistinės mokyklos va
karas.

$
Vasario 28 d. Ateities Klubo 

rengiamas Spurgų vakaras.

Kovo 6 d. ateitininkų, skautų 
ir vyčių Šv. Kazimiero minėji
mas.

• ♦

Kovo 12 d. Vaidilios Teatro 
spektaklis.

♦
Kovo 20 d. Neringos tunto 

rengiamas Kaziuko mugė.
*

Balandžio 23 d. Grandinėlės 
pavasario koncertas.

*
Balandžio 30 d. ateitininkų 50 

metų sukakties minėjimas- 
koncertas.

Gegužės 8 d. motinoms pa
gerbti rengiama Neringos tunto 
sueiga.

♦
Gegužės 14 d. JAV ir Kana

dos jaunųjų dainininkų ir kitų 
talentų konkurso koncertas. Ren
gia Dirva.

Gegužės 22 d. Vasario 16 Gim
nazijai paremti vakaras. Rengia 
būrelių vadovai.

Birželio 4 d. Čiurlionio an
samblio dvidešimtmečio koncer
tas.

IR LIETUVIAI laimėjo. Ro- 
chesteryje vyko rytų Amerikos 
stalo teniso pirmenybės, kuriose 
dalyvavo ir keletas lietuvių iš 
Rochesterio ir kitų miestų. Sa
vo grupėse iškovojo laimėjimus 
ir gavo dovanas šie lietuviai: 
J. Nasvytis iš Clevelando ir J. 
Mačiulis iš Rochesterio.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

• 10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68TH-SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

GERIAUSI SVEIKINIMAI 
visiems lietuviams švenčiant

Nepriklausomybės šventę

wnon pm
CANDIDATE FOR

COUNTY COMMISSIONER

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MA Y 3,1960

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

On Youi- National Holiday

MAYOR

DAN JABLONSKĮ

OF
NEWBURGH HEIGHTS

CANDIDATE FOR

SHERIFF
DEMOCRATIC PRIMARY MAY 3, 1960

BEST WISHES
To All The Lithuanian People 

On Your National Holiday

a. L mm
CANDIDATE FOR

COUNTY PROSECUTOR

REPUBLICAN PRIMARY MAY 3, 1960

GERIAUSI SVEIKINIMAI 
visiems lietuviams švenčiant

Nepriklausomybės šventę

COUNC1LMAN

Leonard P, Franks
CANDIDATE FOR

Judge Domestic Relations
COMMON PLEAS COURT

ATTORNEY FOR THE PAST 20 YEARS



DIRVA
N*** 19 1960 m. vasario 15 d.

KAS IR KUR?
• Lietuvos Nepriklausomy- 
mybės paskelbimo penki 
signatarai (iš viso buvo 20) 
tebėra gyvi. JAV gyvena 
prof. Step. Kairys ir prof.
M. Biržiška. Šveicarijoje 
gyvena prel. K. šaulys. Lie
tuvoje, ilgai kalėję Sibire, 
yra P. Klimas ir buvęs Lie
tuvos valstybės prezidentas 
A. Stulginskis. Visi kiti jau 
mirę.
• šešiems kūrėjams-savano- 
riams, invalidams, esan
tiems Vokietijoje, Balfo 
Centro Valdyba Vasario 16 
dienos proga paskyrė po 
100 DM. Pinigus pavesta 
išmokėti Balfo įstaigai 
Miunchene.
• Dešimtąjj Balfo seimą 
planuojama šaukti Chicago
je rugsėjo 3, 4, 5 dienomis. 
Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks New Yorke kovo 
19 d. Bus svarstomi Balfo 
įstatai ir jų pritaikymas šių 
dienų Balfo veiklai.
• Balfo Centro Valdyba nu
tarė grąžinti $10,000.00, da
lį skolos Amerikos valdžiai, 
Treasury Departam e n t u i 
reikalaujant, ši paskola bu
vo duota tremtinių kelionei 
finansuoti. Balfas dar liks 
skolingas 10,000.00 dolerių, 
nes pasinaudoję paskola ne
visi dar grąžino Balfui. Ki
tų net neįmanoma surasti, 
greičiausia nenori grąžinti.
• J. Bagdžiūnas-Borden, ži
nomas senosios kartos vei
kėjas, sunkiai susirgęs buvo 
paguldytas į St. James ligo
ninę Chicagoje, kur jam pa
daryta operacija. Palengva

— sveiksta, bet dar turės kurį 
laiką pasilikti ligoninėje gy
dytojų priežiūroje.
• Nobelio premijos laureato 
Boriso Pasternako 70 m. su
kakčiai paminėti PEN Klu

ALT Clevelando skyrius

Savajai tautai laisvės ir Nepriklausomybės 
siekdami, Clevelando lietuviai vasario 21 d. mini

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATKŪRIMO 42 METŲ SUKAKTI

10 vai. ryto Nepaliaujamos Pagalbos parapijos 
bažnyčioje, o 10:30 vai. Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje pamaldos.

4 vai. p. p. St. Joseph High School salėje — 
18491 Lake Shore Blvd. iškilmingas aktas ir me
ninė dalis.

Kalbą sako Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. J. Matulionis, koncertuoja Varpo choras, ved. 
muz. Gailevičiaus, iš Toronto.

Visi lietuviai tą dieną dalyvauja minėjime ir 
atlieka savo tautinę pareigą!

bo egzilų rašytojų sekcija 
vasario 7 d. New Yorke su
ruošė gražų literatūros ir 
muzikos vakarą. Programo
je tarpe kitų dalyvavo su 
paskaita apie Pasternaką 
meno kritikas Aleksis Ran- 
nitas ir pianistė Julija Ra- 
jauskaitė, skambinusi ketu- 
rius muzikos kūrinius.
• Lietuvos valstybinėj ope
roj Vilniuje buvo pastatyta 
prancūzų kompozito r i a u s 
komiška opera ”Fra Dia- 
vole”. Režisavo J. Gustaitis, 
o dirigavo Margarita Dva
rionaitė.
• P. Būdininkas, Dirvos bi
čiulis iš Gary, Ind., mokėda
mas prenumeratą atsiuntė 
ir $5.00 auką.

PHILADELPHIA
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
Vasario 16 d. minėjimas 

įvyks vasario 21 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų Lietu
vių Muzikalinėje Svetainėje 
(Lithuanian Music Hali) — 
2715 East Allegheny Ave
nue, Philadelphia 43, Pa. 
Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas VLIKo pirminin
kas Dr. A. Trimakas. Tai
pogi bus įdomi meninė pro
grama. Lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti

SVEIKI SULAUKĘ KETURIASDEŠIMT 
ANTROSIOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS, 
visi tautiečiai, Lietuvos nepriklausomybės idėją 
tebelaikantieji didžiuoju savo tikslu ir uždaviniu!

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos 
ir

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo 
Valdybos

Iš ilgos kelionės po Pietų Amerikos kraštus grįžęs J. Bačiūnas, lankydamasis Dirvos redakcijoje 
papasakojo įspūdžius, kaip tuose kraštuose gyvena lietuviai, kaip veikia jų organizacijos ir kaip laikosi 
mūsų valstybės atstovai - diplomatai. Apie tai J. Bačiūnas ryžtasi ir daugiau kur papasakoti, daug 
lietuvių kolonijų aplankyti. Nuotraukoje J. Bačiūnas (dešinėje) pas Lietuvos ministerį Graužinį Mon- 
tevideo mieste, Uragvajuje.

L. Litvino paskutinė kelionė Los Angeles Kalvarijos kapuose, 
kur jį palydėjo amžinybėn kun. Dr. A. Bučmys, tėvai, Liaudanskai, 
Aleksandrflnai, Skirmantai, kap. Karalius, pulk. J. Andrius, pulk. 
Pulkaunikas, Puikūnai, Gustai, Balsiai, Gedgaudienė, Šakiai, Dapšiai, 
muz. B. Budriūnas, Mitkai ir daugelis kitų Litvinų šeimos draugų.

B. Seliuko nuotrauka

LOS ANGELLES
SKAUDI NELAIMĖ LITVINU 

ŠEIMOJE
Pačiame jaunystės žydėjime, 

vos 24 metų sulaukęs, neseniai 
mirė vienintėlis sūnus Litvinų 
Šeimoje Leonas P. Litvinas. 
Plungėje gimęs jaunuolis nuėjo 
trumpą, bet įvairų gyvenimo ke
lią. Tremtyje, Kemptene (Vokie
tijoje) baigė lietuvių Maironio 
vardo gimnazijos 4 klases, akty-
viai reiškėsi moksleivių skau-. 
tų ir ateitininkų organizacijose, 
dažnai vaidindamas vakarė
liuose.

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

KAS DIRVOS NESKAITO - DAUG NUSTOIA!
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 karty per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

Leonas Litvinas U.S. kario uni
formoje.

Su tėvais atvykus Amerikon, 
Chicagoje įstojo į St. Ignation 
aukštesnę mokyklą, o vėliau į 
De La Šalie Institutą, 1954 m. 
persikėlė į Los Angeles ir kurį 
laiką dirbo Fordo automobilių 
bendrovėje. Ruošėsi toliau tęsti 
aukštąjį mokslą ir prieš tai įsto
jo Amerikos kariuomenėn. Karinį 
apmokymą atliko pėstininkų pulke 
Fort Lewis, Washington. Vėliau 
buvo iškomandiruotas į Fort Lee, 
Virginia, kur baigė Ouartermas- 
ter School specialų kursą. Iš 
kariuomenės buvo paleistas su 
Honorable Discharge pažymėji
mu. Po to kurį laiką sirginėjo 
ir pagaliau mirtis išrovė iš gy
vųjų tarpo.

Tėvams Anicetai ir Petrui Lit
vinams, nuoširdiems lietuviams 
ir tautinių darbų rėmėjams, visi 
draugai ir pažįstami reiškia gi
lią užuojautą.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 
POBŪVIS

Vasario 6 d. ligšiolinio pir
mininko komp. B. Budriūno na

muose įvyko Los Angeles Dai
liųjų Menų Klubo pobūvis. Prog
ramoje su novele ir trumpa pa
skaita dalyvavo į Kaliforniją (tuo 
tarpu į jos sostinę Sacramento) 
persikėlusi žinoma rašytoja be- 
letristė Alė Rūta (Arbienė). Po 
to kilusiose ilgose diskusijose 
dalyvavo prof. M. Biržiška, mu
zikai Budriūnas ir Bertulis, prof. 
E. Tumienė, B. Raila, akt. G. 
Velička ir kt. Buvo ir muziki
nė programa.

Sekančiam iš eilės perijodui 
klubui pirmininkauti paskirtas B. 
Raila. Klubo vardu buvęs pir
mininkas B. Budriūnas per po
būvyje dalyvavusią p. Gliaudienę

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius Q
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 mokesti, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas.)

ROCHESTER
ROCHESTER, N.Y. Sausio 24 

d. buvo suruošta iškilminga at
sisveikinimo vakarienė išvyks
tančiam į Kaliforniją muz. P. 
Armonui ir jo šeimai. P. Armo- 
nas, kuris išgyveno Rochesteryje 
virš 10 metų, buvo begalo akty
vus visuomeninkas. Jis, be savo 
tiesioginių vargoninko pareigų, 
sukūrė pajėgų bendruomenės 
chorą ir jam visą laiką vado
vavo, buvo vienas iš sportinin
kų klubo Sakalas organizatorių, 
skautų veikėjas, radijo klubo 
aktyvus narys ir pranešėjas. Žo
džiu, savo neišsenkama energi
ja ir pasišventimu suvaidino žy
mų vaidmenį Rochesterio lietu
vių visuomeniniame ir kultū
riniame gyvenime.

Užtat nenuostabu, kad susirin
kę atsisveikinti jo draugai ir or
ganizacijų atstovai savo kalbose 
iškėlė didelius P. Armono nuo
pelnus, reiškė padėką už jo dar
bus ir kartu gailėstį, kad P. 
Armonas sugalvojo apleisti Ro
chesterio lietuvių koloniją. 
Bendruomenės vardu p-kas V. 
Vitkus įteikė prisiminimui kuk
lią dovanėlę - Baltaragio ma
lūno plokšteles. Vakaro progra
mą paįvairino dainomis sol. Ar- 
monienė ir J. Skiparytė.

*
VASARIO 16 minėjimas įvyks 

vasario 21 d., 3 vai. p.p., para
pijos salėje. Pagrindiniu kalbė
toju yra pakviestas J. Brazaitis 
iš New Yorko, o meninę progra
mos dalį atliks Bendruomenės 
choras, vedamas muz. Strolia.

pareiškė sveikinimus ir linkėji
mus losangeliečiui rašytojui J. 
Gliaudai, trečią kartą laimėju
siam Draugo romano konkursą.

I
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