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DIRVA
Elektros krizė Lietuvoje

Vos paleidus į darbą Kau
no hydroelektrinę (veikia 
dviem trečdaliais numatyto
jo pajėgumo), Lietuvoje 
prasidėjo ne džiaugsmas,, 
kad dabar jau yra daug 
daugiau elektros energijos, 
o beveik isteriškas šauks
mas taupyti elektros 
energiją, nes, iš vienos pu
sės, elektros energija esan
ti beveik visur eikvojama 
be jokio reikalo, o iš kitos 
pusės, net pačiame Vilniuje, 
o taip pat ir kituose mies
tuose esamos jėgainės nepa
jėgiančios pilnai apkrauti 
tinklą, įtampa krentanti 
tiek, kad elektros lempos 
neduoda pilnos šviesos, o 
įmonėse varikliai nepajėgia 
suktis, ir tenka atskirose 
miestų dalyse nutraukti 
elektros tiekimą kaip tik 
tuo metu, kada šviesos ir 
energijos labiausiai reikia.

Dėl to elektros taupymas 
dabar pasidarė pats madin
giausias šūkis, kuris drįsta 
skverbtis net į politpropa- 
gandos sritį. Jau prieš kele
tą metų vienas drąsus ra
šytojas viešai pareiškė savo 
nepasitenkinimą viešaisiais 
radijo garsiakalbiais, kurie 
triukšmauja be paliovos 
dieną ir naktį gatvėse, par
kuose, ir kurių rėkavimas 
skverbiasi ir į namus netgi 
pro uždarus langus. Rašy
tojo pasibarimas tačiau ra
dijo garsiakalbių nenutildė: 
jų politinė reikšmė perdide- 
lė, kad kokio nors rašytojo, 
net ir tarybinio, ramybės 
pasiilgimas priverstų juos 
nusileisti.

O dabartinė elektros kri
zė — elektros taupymo 
a 1 i armas — efekty v i a u 
kimba ir į garsiakalbių 
gerkles. Pats Vilniaus radi
jas prabilo prieš savo gar
siakalbius ! Pareikalavo, kad 
juos būtų galima išjungti, 
kai nebūtinai jų reikia. Esą, 
Lietuvoj veikia iš viso 160,- 
000 radijo taškų (populia
riai .vadinamų "gavarilkų” 
arba "pleperkų"). Jeigu, 
esą, jie visi be reikalo vei
kia tik vieną valandą, tai 
jau išeikvoja elektros ener
gijos tiek, kiek reikia ap
šviesti Šalčininkų miestui 
per pusmetį . . . Toks radijo 
pareiškimas sukėlė pagrin
dą skaičiuoti, koki miestai 
ir kiek laiko galėtų būti bu
vę apšviesti, jeigu propa
gandiniai garsiakalbiai bū
tų buvę išjungti visą tą lai
ką, kurį jie be reikalo 
triukšmavo Lietuvoje per 
16 metų 8 p o
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TOBULINA KAUNO 
SPAUSTUVES

Buvus ioje "Spindulio” 
spaustuvėje (dabar vad. 
Karolio Požėlos sp.) "baigia 
įrengti naują automatinę 
mašiną knygų viršeliams 
gaminti. Sta'tomos į vietas 
ir kelios kitos knygrišyklai 
reikalingos mašinos. Knygų 
įrišimo technika lig šiol ne
paprastai atsilikusi, daug 
žemiau nusmukusi, negu 
buvo prieš 20 metų Lietu
voje. Teks dar kiek laiko 
palaukti, ligi paaiškės, ar 
naujų mašinų dėka pagerės 
knygų įrišimas.

Toje pačioje spaustuvėje 
iš Vokietijos gautos dvi 
naujos offsetinės mašinos, 
tinkamos spausdinti dviem 
spalvom. Be to, 4š Italijos 
-išrašyta ir tikimasi greit 
gauti nauja mašina, spaus
dinanti giliaspaudės būdu 
daugeliu spalvų. Ligi šiol 
toje spaustuvėje tebeveikia 
Lietuvos laikais įgytoji gi- 
liaspaudinė mašina, dabar 
vartojama kai kuriems žur
nalams spausdinti.

Buvusioje "Varpo” spaus
tuvėje numatoma statyti 
nauja rotacinė mašina ir 
jau gauta keletas naujų li- 
notipų. čia spausdinama 
"Kauno Tiesa” ir Kauno bei 
Jonavos rajonų laikraštis 
"Socialistiniu keliu”. Nu
matoma įrengti dar ir plok
ščių spalvotiems spaudi
niams tinkamų mašinų.

Leidinys apie Pabaltijį

Sovietinė akademija Maskvoje 
išleido rusų kalba leidinį, pava-

SIŪLO PLEBISCITĄ VOKIETIJOJE
JAV vyriausybė rimtai svarsto 

naują pasiūlymą, skirtą išjudinti 
mirties taškan įstrigusį ginčą 
su Sovietija dėl Vokietijos atei
ties. Jis numatomas pateikti 
Chruščiovui viršūnių konferenci
joje, prasidėsiančioje gegužės 16 
Paryžiuje.

Valst. sekr. Herteris, kaip 
pranešama, tą projektą jau per
davęs Vak. Vokietijos kancleriui 
Adenaueriui ir Britanijos bei 
Prancūzijos vyriausybėms ap
svarstyti.

Projekte siūloma abiejose Vo
kietijos dalyse pravesti plebis
citą, kad patys gyventojai galė
tų pasisakyti, kuriam planui dėl 
Vokietijos ateities jie pritaria - 
Vakarų ar sovietų. Plebiscito 
eigą turėtų prižiūrėti Jungt. Tau
tos.

Vakarų plane dėl Vokietijos 
ateities numatoma sudaryti bend
rą visos Vokietijos vyriausybę

Cleveland, Ohio

dintą ” Pabalti jos tautų etnines 
istorijos klausimai", kuriame 
yra trys straipsniai ir apie Lie
tuvą: Jablonskytės-Rymantienės 
"Akmens amžiaus stovyklos Ei
guliuose", Tautavičiaus "Rytų 
Lietuvos piliakalniai" ir Bucevi- 
čiaus "Pagrindiniai tradicinių 
lietuvių valstiečių gyvenamų na
mų tipai".

Aktoriaus Kazio Jurašūno 
sukaktis

Vasario 8 d. Kaune 60 metų 
amžiaus ir 35 metų sceninio dar
bo sukakties proga buvo sveiki
namas Kauno dramos teatro ak
torius Kazys Jurašūnas. Šalia 
aktoriaus ir režisoriaus darbo,
K. Jurašūnas esąs užsimojęs dar 
ir dramaturgu tapti: šiuo metu 
rašąs didelę pjesę apie Kauno 
jūrą...

Tiesa rašo apie Montrealio 
lietuvišką teatrą

Vasario 13 d. Tiesa įdėjo ne
mažą pluoštą ištraukų iš čia 
prieš kiek laiko spaudoje 
paskelbto B. Pūkelevičiūtės 
straipsnio apie lietuvišką teatrą 
išeivijoje. Be abejo, atrinkta tik 
eilė pačių pesimistiškiausių iš
traukų, o taip pat tos vietos, 
kur atsiliepiama apie materiali
niu požiūriu geresnes teatro dar
bo sąlygas Lietuvoje. (B. Pūke
levičiūtės nuomonės apie kitas 
teatro sąlygas Tiesa, žinoma, 
"nepastebėjo").

Ištraukų rinkinį Tiesa pradėjo 
sakiniu, kuris kiekvienu atveju 
bus buvęs įdomios informacijos 
šaltinis. Tas įvadas štai ką pra
neša skaitytojams Lietuvoje: 
"Birutė Pūkelevičiūtė - rašytoja 
ir Montrealyje veikiančio dramos 
teatro režiserėpaskelbė straips
nį apie lietuvių teatrą išeivijoje".

(LNA)

po tarptautinių institucijų prižiū
rimų laisvų rinkimt]. O sovietai 
reikalauja pirma pasirašyti se- 
paratines taikos sutartis su 
abiem Vokietijos dalim, Vakarų 
Berlyną paversti demilitarizuo
tu laisvu miestu ir tada palikti 
pačioms abiejų Vokietijų vyriau
sybėms išsispręsti savo ateitį. 
Faktiškai tai būtų pakartota Viet
namo istorija, kada JAV nesi
priešindama sutiko su rusų rei
kalavimais, ir po to kraštas liko 
padalintas visiems laikams.

Kalbant apie pasiruošimus vir
šūnių konferencijai, tenka paste
bėti, kad Vakarai ligi šiol dar 
nepajėgė suderinti bendros sa

vo linijos prieš Chruščiovą. IŠ 
Londono diplomatinių sluoksnių 
ateinančiomis žiniomis, reikėsią 
naujos vyriausybių galvų arba 
bent užsienių reikalų ministerių 
konferencijos, kad išsprendus 
nuomonių skirtumus.

"Vienur muzikinis grakštumas, kitur skausmingas jautrumas, kitur vėl platus liepsningumas pa
veikė žiūrovų jausmus šventišku kilnumu..." rašo VL Braziulis apie Toronto Varpo choro koncertą 
Clevelande 3 psl. Nuotraukoje dirigentas Stasys Gailevičius prieš koncertą duoda paskutinius pata
rimus savo choro dalyviams* Dirvos nuotrauka

ATSISTATYDINO ITALIJOS VYRIAUSYBĖ
Laukiama ilgos krizės

Italijos premjeras Antonio 
Segni įteikė savo kabineto at
sistatydinimo pareiškimą prezi
dentui Gronchi. Krizė iškilo, kai 
liberalų partija nutarė neremti 
vyriausybės, nes tosios politika 
"slystanti į kairę", ir krikščio
nys demokratai flirtuoją su kai
riaisiais socialistais, kurie arti
mai bendradarbiauja su komunis
tais. Premjeras ir visi jo ka
bineto nariai buvo krikščionys 
demokratai.

Prezidentas Gronchi prašė 
premjerą Segni tęsti pareigas, 
iki jis padarys sprendimą, pasi
taręs su kitais politiniais lyde
riais.

Labai galimas dalykas, kad 
jis nepriims atsistatydinimo ir 
reikalaus premjerą Segni atiduoti 
kabineto pasitikėjimo klausimą 
spręsti parlamentui. Tačiau ti
kima, kad Segni atsisakys to ban
dymo. Jo pirmtakas Amintore 
Fanfani taip pat buvo atsisakęs 
statyti kabineto pasitikėjimo 
klausimą statyti balsavimui, kai 
susidarė panaši situacija.

Daugumas stebėtojų sutinka, 
kad Italijos vyriausybės krizė 
būsianti ilga. Vidurio partijų 
koalicija iš krikščionių de
mokratų, demokratinių socialis
tų, liberalų ir respublikonų ne
santi įmanoma, nes demokrati
niai socialistai ir respublikonai 
atsisako bendradarbiauti su li
beralais. IŠ kitos pusės, vidurio 
partijų koalicija be liberalų turė
tų tokią mažą daugumą, kad ji 
nebūtų efektinga.

Trečioji galimybė yra vidurio 
ir kairiųjų vyriausybė, remia
ma kai kairiųjų socialistų ir gal 
net komunistų. Ją skatina krikš
čionių demokratų kairysis spar
nas, bet ji grasina suskaldyti 
krikščionių demokratų partiją.

Prezidentas Gronchi galėtų pa
leisti parlamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus, bet nesitikima, 
kad naujieji rinkimai labai pa-

KAIREJE: Lietuvių Bendruo
menės vadovybės posėdis. Pir
moj eilėj: J. Staniškis, A. Puš- 
koriūtė, J. Matulionis, St. 
Barzdukas, V. Kamantas, A. Nas- 
vytis, V. Mariūnas ir p. Songai
la. Antroj eilėj P. Balčiūnas ir 
E. Karnėnas.

Dirvos nuotrauka 

keistų parlamento sudėtį. Pasku
tinieji rinkimai įvyko 1958 m. 
gegužės mėnesį.

Antonio Segni perėmė valdžią 
prieš metus iš antrosios Fan
fani vyriausybės. Jo kabinetas 
tada gavo 80-90 balsų daugumą 
parlamente, nes jį tada rėmė 
liberalai, monarchistai ir neofa- 
šistai.

Segni vargai prasidėjo pra
eitą rudenį krikščionių demok
ratų partijos kongrese Floren
cijoje, kai maždaug trečdalis de
legatų, vadovaujamų Amintore 
Fanfani, pradėjo kritikuoti vy-

MASKVA ATIDARYS UNIVERSITETĄ SVETIMŠALIAMS
Sovietija šiais metais atidarys 

universitetą Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos studentams. 
Jis bus žinomas "tautų draugys
tės universiteto" vardu, kursas 
tęsis 4-8 metus, ir ne tik ne
reikės mokėti už mokslą, bet 
bus dar duodamos stipendijos, 
nemokami bendrabučiai ir ap
mokamos kelionės išlaidos į 
Maskvą ir atgal. Pirmais me
tais būsią priimta 500 studentų, 
vėliau primėmimų skaičius bū
siąs padidintas iki 3,000 - 4,000.

Apie to universiteto steigimą 
paskelbė pats Chruščiovas Indo
nezijoje. Per jį sovietai nori pri
sivilioti kandidatų iš ūkiškai at
silikusių kraštų, kad juos pa
ruoštų "pasaulinės revoliucijos" 
agentais.

Šiuo metu Maskvos universite
te yra apie 1,500 užsieniečių 
studentų, daugiausiai iš komunis
tų valdomų kraštų. Kiti, iš Vak. 
Europos kraštų, kaip ir 23 ame
rikiečiai, yra nuvykę pagal 
studentų apsikeitimo programą.

* PREZ. EISENHOWERIS 
drauge su Brazilijos prez. Ku- 
bitschek deklaravo "hemisferinį 
žygį į ekonominę pažangą", t.y. 
reikalingumą kelti Pietų Ame
rikos kraštų ūkinę gerovę.

* KUBOS delegatas Jung. Tau
tos išsiuntinėjo pranešimus, kad 
Kuba esanti pasirengusi užimti 
atsirasiancią Saugumo Taryboje 
laisvą vietą, kai baigsis Argenti
nos kadencija. Ligšiol P. Ame
rikos valstybės iŠ anksto susi
tardavo dėl kandidato, bet dabar 

riausybę, kad ji priimanti de
šiniųjų partijų pagalbą. Prem
jeras Segni buvo įpareigotas pa
sukti kairėn. Partijos sekreto
rius Aldo Moro pradėjo ieškoti 
draugystės su Pietro Nenni kai
riaisiais socialistais, tuo pri
versdamas vyriausybę prarasti 
dešiniųjų partijų paramą. Sprogi
mas įvyko sekmadienį, kai 
liberalų partija atšaukė savo pa
ramą ir pareikalavo debatų 
parlamente. Premjerui Segni, 
netekusiam daugumos neliko ki
tos išeities, kaip pareikšti at
sistatydinimą.

Kuba to nepaiso, tikėdama, kad ją 
rems komunistinis blokas.

* PRANCŪZŲ armijos vado
vybė Vak. Vokietijoje suvaržė 
sovietų karinės misijos judėji
mo laisvę, protestuodama dėl 
naujos kelionių leidimų formos 
sovietinėje Vokietijos zonoje.

* VAK. VOKIETIJOS gynybos 
ministerija, nepaisydama sąjun
gininkų protesto, vykdo karinio 
tiekimo bazių steigimo planus 
Ispanijoje, tikėdamosi vėliau 
gauti NATO pritarimą.

* CHRUŠČIOVAS, kaip iš Ja- 
kartos pranešama, spihdžiąs 
Indoneziją priimti "neribotą" so
vietų pagalbą. Autoritetingi In
donezijos sluoksniai pareiškė, 
kad jis net siūlęs pagrindinius 
įrengimus atominiams tyrinėji
mams.

* VID. RYTUOSE sovietai ban
dę diplomatiniu keliu sumažinti 
įtampą tarp arabų ir Izraelio. 
Esą sovietų pasiuntiniai tais rei
kalais taręsi su Jungt. Arabų 
Respublikos ir Izraelio užs. reik, 
ministeriais.

* SEPTYNIOLIKA Domininko
nų Respublikos studentų atbėgo 
į Brazilijos pasiuntinybę ir pasi
prašė globos. \ pasiuntinybės te
ritoriją įeinančius bėglius apšau
dė Trujillo policija.

* JAV atominis povandeninis 
laivas Sargo baigė beveik mė
nesį trukusią kelionę po Šiaurės 
ašigalio ledo danga.
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KAIP GAMINAMI AMERIKINIAI' DOKUMENTAI
Iš buvusio soviety diplomato A. Kaznačevo pasakojimų

1959 birželio 24 iš sovietinės pasiuntinybės Burmos 
sostinėje pabėgo buvęs rūsy diplomatas Aleksandras 
Kaznačevas, pusantrų mėty išdirbęs soviety žvalgybai, 
vadinamai KGB. Dabar paskelbtuose savo atsiminimuose 
jis pasakoja, kaip sovietai veikia jaunosiose Azijos vals
tybėse, griaudami jų sistemas papirkinėjimais ir klasto
tais dokumentais.

Iš vertimų, kuriuos turėjau 
atlikti, netrukus konstatavau, kad 
vienas pagrindinių "političeskaja 
razvedka" uždavinių buvo skleisti 
pramanytas žinias iš dalies so
vietų papirktoje burmiečių spau
doje. Tas žinias mums iš Mask
vos atsiųsdavo KGB centrinė. Jų 
platinimo procedūra būdavo at
liekama tokiu būdu:

Per diplomatinius kurjerius 
mums būdavo atsiunčiami į mik
rofilmus įfotografuoti rusiški 
straipsniai. Iš mikrofilmų pa
daromos foto kopijos. Straipsniai 
išverčiami į anglų kalbą (tai 
atlikdavo Rogačevas, o jam ne
sant - aš). Igoris Trukšovskis 
paimdavo juos išdalinti bur
miečių spaudai, kurią daugiau ar 
mažiau kontroliuodavo politinių 
žinių tarnyba.

Medžiagą didžiąja dalimi su
darydavo įvairių Pietryčių Azi
jos kraštų politinių partijų ir 
jų vadų šmeižimas ir klastoji

mai. Tais sovietų slaptosios tar 
nybos "atradimais" jie turėdavo 
būti "demaskuojami", kaip ko- 
rupcionieriai ir imperializmo a- 
gentai. Per nepilną pusmetį, kol 
aš dirbau sovietų slaptajai tarny
bai, Burmos spaudoje pasirodė 
apie 30-35 Maskvos KGB 
pagaminti straipsniai. Jie lietė 
įvairias temas, pvz., tariamą 
amerikiečių pagalbą Indonezijos 
sukilėliams, tariamą Indijos fi
nansų ministerio papirkimą ir 
žinias apie pogrindinę japonų 
veiklą Pietryčių Azijoje.

Ryškiausi tokių klastojimų pa
vyzdžiai buvo paskelbti "Kye- 
mon" laikraštyje 1958 m. pava
sarį, kada Indonezijos sukilėlių 
veikla buvo pasiekusi aukščiausią 
laipsnį. Viename tų straipsnių 
buvo paskelbtas tariamas origi
nalas laiško, kurį Indonezijos su
kilėlių vadas Siamsudin būk siun
tęs JAV pasiuntiniui Japonijoje,

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

A0/*r /O metinius aivimoka

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

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.
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TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET S

Douglas MacArthur II. Jame 
Siamsudin prašęs pagalbos ir 
aiškinęs, kad SEATO, Pietryčių 
Azijos valstybių savitarpinės pa
galvos organizacija, turinti remti 
sukilėlius. Suklastotas laiškas 
buvo datuotas 1958 kovo 15 ir 
"Kyemon" paskelbtas gegužės 
mėnesį.

Birželio mėnesį tas pats laik
raštis paskelbė kitą suklastotą 
laišką, kurį JAV adm. Frost 
tariamai rašęs vienam Indonezi
jos sukilėlių vadui. Jame buvo 
sakoma, kad sukilėliai turį ne
pasiduoti, nes JAV ir toliau jie
ms teiksianti pagalbą. Abu 
straipsniai buvo pažymėti, kaip 
"mūsų korespondento praneši
mai iš Djakartos". Aš pats juos 
iš fotokopijų buvau išvertęs į 
anglų kalbą. Kaip vėliau iš sa
vo viršininkų patyriau, "laiškai" 
buvo sugalvoti Maskvos KGB. 
Nei adm. Frost, nei Siamsudin 
jų nebuvo rašę. Abu straipsniai, 
kurie Vėliau buvo perspausdinti 
ir Indonezijos laikraščių, ten su
kėlė didelį susijaudinimą.

Kitas Maskvos klastojimų pa
vyzdys buvo straipsnių serija,
1957 m. rudenį paskelbta New 
Delhi laikrašty "Blitz" ir Ban
koko "La Patrie". Juose buvo 
cituojamos tariamos JAV pa
siuntinybės Formozoje telegra
mos. Buvo teigiama, kad tie "do
kumentai" patekę į rankas tada, 
kai pasiuntinybę gegužės pirmo
sios proga užpuolė minia. Iš 
tikrųjų jie buvo parašyti sovietų 
slaptosios tarnybos.

Tomis "telegramomis" buvo 
bandoma įrodyti, kad ame
rikiečiai ruošę sąmokslą prieš 
Indonezijos prezidentą Sukamo, 
ir kad Ciang Kai-šėkas bendra
darbiaująs su Indonezijos sukilė
liais.

Kitame straipsnyje, kuris 1958 
m. pasirodė "Botataung" skilty
se, Indijos finansų ministeris 
Morarji Desai, žinomas antiko- 
munistas, buvo kaltinamas, kad
1958 rugsėjį, lankydamasis JAV, 
parsidavęs už kelis milijonus 
dolerių. Buvo teigiama, kad tuos 
paėmęs Indijos neutralumui žlug
dyti, geriems Indijos santykiams 
su komunistiniu pasauliu ardyti 
ir Nehru vyriausybei, ją suskal
džius, nuversti.

Kitas Maskvos klastojimas bu
vo 1959 m. "Delhi Times" skil
tyse pasirodęs ir "mūsų ko
respondento Rangūne" pasirašy
tas straipsnis, kuriame buvo tei
giama, kad trys Burmos laik
raščiai esą Jungt.Amerikos Val
stybių naudojami Burmos neutra
lumo politikai palaužti, ir "The 
Nation" leidėjas už tai iš JAV 
pasiuntinybės gavęs 34,000 dole
rių. Straipsnis buvo Maskvoje 
parašytas, vėliau pakištas "Del
hi Times" ir po to atsiųstas Bur- 
mon, kad per sovietų žinių agen
tūros atstovą Kovtunenko būtų 
įtrauktas į TASSo biuletenį. Bet 
šį kartą sovietams nepasisekė, 
nes "The Nation" leidėjas iš
kėlė bylą Tasso atstovui, ir Kov
tunenko turėjo "internuotis" so
vietų pasiuntinybėje, kad jos iš
vengus.

Dirbdamas sovietų pasiuntiny
bėje Rangūne ir drauge tarnau
damas sovietų slaptajai tarnybai, 
priėjau išvados, kad Sovietijos 
vyriausybė, kuri oficialiai skel
biasi esanti laisvų tautų globėja, 
faktiškai maišosi į Pietryčių A- 
zijos kraštų vidaus reikalus ir 
siekia jų nepriklausomybes ir su
verenumą sunaikinti brutaliomis 
machinacijomis.

Žvalgybų kova Britą šnipo atsiminimai

KOMUNISTĖ ŠAUKIASI AMERIKIEČIU KONSULO
Vieną saulėtą rudens dieną jau 

visa paruošta lemiamam smū
giui prieš HUK.

Manilos Berniukas tą rytą 
anksti išvyko į Pampagą, kad 
spėtų ten nuvykti, prieš Eleano- 
rai Pomeroy pasirodanti Jis 
areštuoja prieglaudos vedėją ir 
jo pavaduotoją. Vaikai perkelia
mi į nuošalesnį prieglaudos 
pastatą.

Eleanora Pomeroy nieko ne
nujaučia. Jos tamsiai žalias 
Buickas įsuka, kaip visada, į 
didelį prieglaudos kiemą. Trys 
ją sekę sunkvežimiai perkerta 
kiemą ir pro akmeninį portalą 
įvažiuoja į antrąjį kiemą, kur 
stovi ūkiniai pastatai.

Eleanora eina į administraci
jos pastatą, o iŠ ūkinių pastatų

tuo tarpu iššoka Filipinų armi
jos kareiviai ir suima sunkve
žimių šoferius bei palydovus. 
Šeši Filipinų slaptosios tarny
bos valdininkai, persirengę šo
feriais, užima jų vietas.

Eleanora tuo tarpu įėjo vidun. 
Trobesys tuščias. Ji dairosi. To
ji tyla ją keistai veikia. Trumpai 
pagalvojusi, ji lipa laiptais 
aukštyn ir atidaro prieglaudos 
vedėjo kambario duris.

Už rašomojo stalo sėdi Mani
los Berniukas. Atrodo, kad Ele
anora tą akimirką supranta pate
kusi į spąstus, nes jos gražus, 
kiek pablyškęs veidas staiga su
stingsta. Ji atsiprašo ir nori 
grįžti.

- Ne, ne, jūs teisingai pa
taikėte, Mrs. Pomeroy, - sako

Didėja IAV prekyba su 
komunistiniu bloku

Iš JAV komercijos departa
mento sekretoriaus Frederick H. 
Mueller pranešimo kongresui 
aiškėja, kad JAV netrukus galin
ti komunistų kraštams atiduoti 
techninių informacijų už milijo
nus dolerių.

Pranešime buvo paskelbta, kad 
komercijos departamentas per 
tris paskutinius 1959 metų mė
nesius davęs licensijas išvežti 
amerikinių gaminių už 30.5 miL 
dolerių. Tai aukščiausia pre
kybos su komunistų bloku suma 
per pastaruosius aštuonerius 
metus.

Šalia prekių vėliau būsią leista 
plačiu mastu perduoti pramonės 
techninius duomenis, bet jų iš
vežimas priklausysiąs nuo to, 
kiek amerikinės firmos gaus su
tarčių statyti fabrikus komunis
tams. Jei privatūs amerikinių 
firmų pasiūlymai bus komunis
tų priimti, pramonininkai uždirb
sią "milijonus dolerių". Pro
jektuose yra numatoma brėžinių, 
inžinerijos ir konstrukcijos duo
menų bei medžiagų eksportas. 
Siūlomos statyti įmonės apima 
plastinių medžiagų, dirbtinių du
jų, kai kurių cheminių gaminių, 
tekstilės, traukinių apšildymo 
armatūros ir.kt. sritis.

Leidimai išvežti prekes ir 
techninius duomenis duodami 
pagal eksporto kontrolės įsta
tymą, kuris tevaržo išveži
mą prekių, galinčių pakenkti 
krašto saugumui.

Neseniai Washingtone vyku
sios derybos dėl II Pasaulinio 
karo metu rusams duotų paskolų 
grąžinimo nutrūko, sovietams 
pareikalavusjpadidinti prekybąir 
duoti naujų paskolų. Kaip dabar 
paaiškėjo, komunistinis blokas 
tuo metu jau buvo gavęs leidi
mus išvežti amerikinių gaminių 
už 30.5 miL dol. Rusai norėjo, 
kad ta suma būtų siekusi 100 
mil. dol., ir didžiąja dalimi pre
kės būtų duotos skolon.

Šia proga verta paskaičiuoti, 
kiek Rusija yra pasiskolinusi ir 
negrąžinusi Amerikai. Štai ke
letas duomenų:

Carinė vyriausybė I Pasaulinio 
karo metu pasiskolino 535 miL 
dol. Obligacijomis ir akcijomis

(neva naujų geležinkelių staty
bai) buvo iš amerikiečių kišenių 
ištraukta 176 miL Už tai caro 
vyriausybė buvo žadėjusi aukštus 
nuošimčius.

Nikalojų II nuo sosto nuvertus, 
"demokratinė" Kerenskio vy
riausybė taip pat spėjo iš JAV 
pasiskolinti 190 mil. dol.

Komunistai jau tuoj po valdžios 
užgrobimo atsisakė tas skolas 
prisiimti ir grąžinti. Maža to, 
per II Pasaulinį karą, pagal va
dinamą Lend-Lease susitarimą 
Stalinas iš JAV ištraukė 11,055 
mil. dol., už kuriuos dabar buvo 
pasiūlę grąžinti 300 mil. doL, 
bet kai prasidėjo derybos, tai, 
jas sukomplikavę su kitais klau
simais, privedė prie iširimo.

Bet amerikiniai milijonieriai 
to nežiūri ir trumparegiškai siū
linėja sovietams net techninius 
gamybos duomenis.

Jau anksčiau pastebėta, kad ko
munistai aplinkiniais keliais pir
kinėjo mažus įvairių gaminių ir 
mašinių kiekius, kad juos išnag
rinėjus ir vėliau pradėjus masiš
kai kopijuoti savuose fabrikuose. 
Todėl aišku, kodėl Mikojanas, 
lankydamasis JAV, domėjosi tik
tai "įdomiausiais" gaminiais, 
ypač chemijos pramone, sinte
tinėmis medžiagomis ir t.t. Aiš
ku, kad tose srityse Sovietija 
yra silpnesnė ir nori slapta pa
simokyti iš "atsilikusių kapita
listų", kad vėliau juos galėtų 
"pralenkti".

Prieš Mikojanui atvykstant, 
JAV vyriausybė buvo pramonin
kus įspėjusi, kad Sovietijoje ir jos 
satelitų kraštuose nėra jokios 
JAV patentų apsaugos. Bet ame
rikiniai biznieriai, pasirodo, to 
ne tik nepaiso, bet dar siūlinėja 
komunistams techninius duome
nis, neva surišdami su są
lygomis, kurios tuo tarpu atneš
tų kelis milijonus dolerių. Bet 
kiek milijonų jie pralaimės, kai 
komunistai, pasimokę iš atsiųstų 
pavyzdžių, pradės kopijuoti jų 
įrengimus ir gaminius, dum- 
pingu užkirsdami rinką ameri
kiečių originaliams gaminiams, 
jie nenumato.

K.M. Juozas Šarūnas
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11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, Ohio
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Prekes siunčiame ir per paštą.

Manilos Berniukas atsistoda
mas. - Prašau sėstis.

Dabar ji tikrai žino, kad esanti 
išduota. Niekas čia ligšiol ne
žinojo jos tikros pavardės. Ji 
delsia.

- Nėra prasmės bandyti bėgti,
- pareiškia vyras už rašomo
jo stalo. - Namas yra apsuptas, 
tamstos talkininkai areštuoti. Be 
to, mes jau paėmėme savo glo- 
bon ir tamstos Buicką.

Gražioji moteris susivaldo. 
Ramiu žingsniu ji prieina prie 
rašomojo stalo, nutraukia piršti
nes ir atsisėda priešais Ma
nilos Berniuką.

- Ar galėtumėte man pasaky
ti, kas per nesąmonės čia de
dasi? - klausia ji.

- Jokios nesąmonės, Mrs. Po
meroy. Jauskitės esanti areš
tuota.

- Aha, tai tamsta esi iš HUK,
- sako Eleanora, ir jos tam
sios akys sublizga. - Esu gir
dėjusi kalbant, kad šioje apy
linkėje veikią partizanai.

Vieną akimirką Manilos Ber
niukas, didysis vyriausybės 
agentas, netenka žado. Jis buvo 
nepakankamai įvertinęs Eleanorą 
Pomeroy.

Ji neabejotinai žino, kad sė
dinti prieš vyriausybės slapto
sios tarnybos agentą, tačiau vaiz
duoja tikinti, jog tai esąs vienas 
iš HUK.

- Kad HUK šioje apylinkėje 
veikia, tai tiesa, - ramiai at
sako Manilos Berniukas. - Ta
čiau klaida, jei mane laikote 
vienu iš jų, madame. Manau pa
kaks, jei pasakysiu, kad tamsta 
jau ištisais metais HUK orga
nizacijai iš Manilos gabenai gink
lus, šaudmenis, maisto produktus 
ir drabužius. Maniloje areštuotas 
tamstos vyras.

Švelniame veide nesujuda joks 
bruožas. Eleonora atsisėda pa
togiau, sukryžiuodama kojas. Ji 
žvalgosi į telefono aparatą.

- Aš reikalauju, kad man bū
tų leista pasikalbėti su ameri
kiečių generaliniu konsulu Mani
loje, - sako ji. - Aš esu Ameri
kos pilietė.

- Aš netikiu, kad JAV gene
ralinis konsulas gins komunistų 
agentę. - Ir jai vis besižvalgant 
į telefoną, jis priduria: - Be 
kita ko, aš vadinuosi Tomas San- 
tiago. HUK organizacijoje mane 
vadino Manilos Berniuku.

- Manilos Berniukas - išda
vikas! - išsprūsta Eleanorai.

- Taip, Manilos Berniukas, iš
davikas, - šypsosi Tomas San- 
tiago. - O dabar mes galime 
pradėti rašyti protokolą. Tik 
viena- norėčiau iš anksto pasa
kyti. Magsaysay, aš ir daug kitų 
nemano, kad HUK klysta visais 
požiūriais. Mūsų kraštas dar te
begyvena viduramžius. Didieji 
žemvaldžiai tebesielgia, kaip 
praeities feodaliniai karaliukai. 
Mūsų tikslas yra salos laisvė 
ir gerovė. Šį mėnesį pradėsime 
žemės reformą.

Jis atsistoja ir prieina prie 
gaubtu viršumi lango. Jis mos
telia moteriai. Ir ji prieina prie 
lango.

Apačioje, kieme, pajuda keturi 
sunkvežimiai.

- Pirmame sunkvežimyje,-ty
liai sako Manilos Berniukas, - 
sėdi HUK žmonės, kurie visada 
veda transportus į Štabą. Tačiau 
šį kartą jie nenujaučia, kad trys 
sunkvežimiai - jūsų sunkve
žimiai, madame - yra mūsų ran
kose. Dar mažiau jie nujaučia, 
kad juose pasislėpę mūsų žmo
nės. Sekančią valandą prie tų 
sunkvežimių prisijungs daug 
karinių automobilių.

Jis atsisuka į išblyškusią mo
terį:

- Kaip matote, žaidimas baig
tas.

Po dviejų valandų Eleanora Po
meroy išgabenama į Manilą. Tuo 
tarpu kalnuose prasideda kovos 
tarp Filipinų kariuomenės ir 
HUK. Partizanams, kurie pasi
duoda, pažadama laisvė ir teisė 
gauti žemės. Tūkstančiai pereina 
vyriausybės pusėn.

Tačiau kovos užtrunka sa
vaites, kol pagaliau jas laimi 
Magsaysay vyrai.

Manilos Berniukas tampa vy
riausybės nariu ir vykdo pla
taus masto reformas. Nemaža 
ir jo nuopelnų, kad Filipinai šian
dien yra vienas ramiausių ir pa
žangiausių kraštų Tolimuosiuo
se Rytuose.

(Bus daugiau)
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Neabejotina’, tai buvo pats keisčiausias Don Camillo nuoty
kis. Ir toks supainiotas, kad net "sueiliuotas" negalėjo tilpti 
Į storą sąsiuvinį.

Todėl autorius pasiryžo jį skaitytojui patiekti tęsiniais, juo 
labiau, kad jo pusšimtmetiniams smegenims pradeda pristigti 
idėjų.

Jau eilę metų nebuvo nieko girdėti apie Don Camillo ir Pe- 
pone, ir mūsų dviejų tuzinų skaitytojų mažiausiai dvidešimčiai 
ta tyla nepatiko. Šioje scenoje vėl susitiks abu nuoširdūs prie
šai, tačiau jie neilgai išbus pažįstamame senajame sodžiuje, 
o netrukus pradės savo amžinius pasipešiojimus užsienyje. Ir 
kokiame užsienyje! Tačiau nujaučiama, kad istorija baigsis se
najame sodžiuje, didžiojo altoriaus Kristaus šešėlyje, ir labai 
galimas dalykas, kad Don Camillo pagaliau taps Šiuo tuo žymesniu 
už paprastą klebonėlį, kurį mes pažinojome. Tačiau apie tas 
smulkmenas bus pranešta savo vietoje; nėra prasmės perŠokinėti.

Autorius laikė šią trumpą įžangą esant reikalingą, nes ant
raštė galėjo klaidinti skaitytoją, kad ir Don Camillo pasida
vęs plačiai paplitusiam polinkiui slinkti į kairę ir net taip 
toli prašovęs taikiniu kad atsidūręs po komunistine vėliava, kaip 
deja, yra atsitikę su žymiomis politinio klerikalizmo asmeny
bėmis.

— Jėzau, — kalbėjo Don 
Camillo, — šį kartą jis nu
ėjo pertoli, ir aš jį sunaikin
siu.

— Don Camillo, — atsa
kė Kristus, — pertoli nuėjo 
ir tie, kurie mane prikalė 
prie kryžiaus, o aš vis dėlto 
jiems atleidau.

— Jie nežinojo, ką darė. 
O Pepone labai tiksliai ži
nojo. Ne, tokia niekšybė ne
nusipelno jokio pasigailėji
mo.

— Ar tau neatrodo, Don 
Camillo, — nusišypsojo 
Kristus, — kad tu Peponei 
pasidarei nepaprastai griež
tas po to, kai jis tapo sena
toriumi?

Tie žodžiai giliai ir skau
džiai palietė Don Camillo. 
Jis liūdnai atsakė:

— Jėzau, tu nesakytum 
taip, jei mane geriau pažin
tum.

— Aš pažįstu tave! — at
siduso Kristus.

Don Camillo visada tiks
liai jautė, kada nebegalima 
ilgiau trukdyti. Jis persi
žegnojo, paskubomis klup
telėjo ir nuslinko tolyn.

Lauke jo laukė naujas 
smūgis. Lyg tyčia prie kle
bonijos durų tūlas niekšas 
buvo priklijavęs egzemplio
rių manifesto, kuris taip 
labai suerzino Don Camillo. 
kad priminė istoriją, kuri 
buvo mažiausiai dvejų metų 
senumo.

♦

Vieną niūrų žiemos va
karą kai Don Camillo jau 
buvo besirengiąs eiti lovon, 
kažkas pabeldė į klebonijos 
duris. Stambus, stiprus vy
ras stovėjo lauke, sunkiai 
alsuodamas ir vos begalė
damas ištarti porą žodžių. 
Tai buvo Pepone, kurį dėl 
susijaudinimo buvo vos be
galima atpažinti.

ARENA, 3700 Euclid or order by mail o 
Please enclose selfaddress stamped X 

envelope. Indicate second choice. *

Don Camillo pakvietė jį 
atsisėsti ir ištiesė jam stik
lą vyno. Vargšas ištuštino 
jį vienu gurkšniu, tačiau 
reikėjo dar dviejų, kad at
palaidavus liežuvį. Pagaliau 
Pepone išstenėjo:

— Dešimt milijonų!
Don Camillo žiūrėjo į jį 

su didžiausiu atlaidumu, ir, 
Peponei vėl nutilus, jis iš
drįso paklausti:

— Tau reikia dešimties 
milijonų, ir tu jų neturi?

Pepone papurtė galvą.
— Tai ir yra, kad juos 

turiu.
Don Camillo atlaidžiai 

priėmė ir šią žinią.
— Tai gerai, drauge. Jei 

tau dešimties milijonų ne
reikia, nes tu juos jau tu
ri, tai nebėra problemos. 
Štai, išgerk dar vieną stik
lą ir eik namo.

K e t v irtasis Lambrusco 
stiklas pagaliau grąžino Pe- 
pones veidui natūrialią spal
vą. Dabar jis galėjo geriau 
kalbėti:

— Aš laimėjau dešimt 
milijonų sporto lažybose, 
kilnybe.

Jis išėmė iš piniginės la
pelį ir padavė jį Don Ca
millo. šis užsidėjo akinius, 
paėmė vieną ant stalo gulė
jusių laikraščių ir palygino 
skaičių lapelyje su laikraš
tyje atspausdintu.

— Tinka, — pasakė, grą
žindamas Peponei lapelį. — 
Aš sveikinu tamstą ir tams
tos partiją. Aš jau savai
me tikiu, kad tamstą, kaip 
drausmingas draugas, pusę 
laimėjimo perleist partijai.

— Politikos į šį žaidimą 
nemaišysime, — sušuko Pe
pone. — Pinigus man pado
vanojo mielasis Dievas, ir 
aš noriu ramiai jais naudo
tis pats vienas. Todėl aš ir 
atėjau.
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Don Camillo pritarė įžan
gai, iškilmingai linkčioda
mas galvą.

— Man džiugu, kad tams
ta pripažįsti Dievo buvimą 
ir už tai aš nuolankiausiai 
dėkoju šv. Trejybės vardu. 
Tik nesuprantu, ko tamsta 
iš manęs nori. Jei mielasis 
Dievas tamstai padovanojo 
pinigus, tai nėra reikalo 
ieškoti bažnytinių įstaigų 
leidimo jiems išleisti.

— Man reikia tamstos, — 
murmėjo Pepone. — Bilie
tas yra ne mano vardu, bet 
išgalvotu, ir aš jį pirkau 
mieste, vienoje tabako par- 
duotuvėjei kur manęs nie
kas nepažįsta. Niekas apie 
tai nežino, net mano žmo
na. Tr tamsta turi pagelbė
ti man atsiimti tuos pinigus 
taip, kad joks žmogus apie 
tai nepatirtų.

— Tad jūs sumaišėte du
ris, pone burmistre, čia gy
vena klebonas. Kreipkitės į 
notarą, advokatą arba į ban
ką.

— Jokiu būdu! — sušuko 
Pepone. — Jais aš nepasiti
kiu.

— Bet klebonu pasitiki?
— Ne, ir klebonu nepasi

tikiu. Tik tamsta.
— Ir nesibijai, kad aš ga

lėčiau tuos pinigus paimti 
ir sau pasilaikyti?

— Ne.
— Apgalvok dar kartą.
Pepone apgalvojo dar 

kartą ir pagaliau pasakė:
— Tamsta nesi iš tų, ku

rie daro tokias kiaulystes.
— Puiku, — sumurmėjo

GIOVANHI GUARESCHI

1954 gegužės 26 Parmos 
miesto kalėjiman buvo at
gabentas kresnas, vidutinio 
ūgio vyras, tamsiai juodais 
plaukais ir dar juodesniais, 
vešliais ūsais. Kovai su 
chroniška skrandžio liga jis 
buvo įsimetęs svarą natro- 
no į seną duonmaišį, pa
ženklintą vokiečių KZ kali
nio numeriais. Nugabentas 
į kamerą, jis prie tų nume
rių išdidžiai prijungė ir 
naująjį, tačiau palikdamas 
pakankamai laisvos vietos, 
nes, kaip šypsodamasis išsi
reiškė, niekada negali žino
ti .. 0

Tai buvo atsiųstas viene
rius metus už premjero de 
Gasperi pašiepimą „atpilti” 
atsiųstas Giovanni Guares- 
chi, žymiausias šių dienų 
satyrikas, visame pasaulyje 
pagarsėjusios ^Don Camillo 
ir Pepone” poros tėvas.

Nors kaimo kunigo su vi
somis žmogiškosiomis silp
nybėmis figūra pirmuosius 
žingsnius pradėjo dar prieš 
karą — 1939 m. „Corriere 
della.Serra” skiltyse, tačiau 
tikrasis tramplynas Į pagar-

TORONTO VARPO CHORAS CLEVELANDE
ALT Clevelando skyrius 

surengė Vasario 16-sios mi
nėjimo iškilmes St. Joseph 
mokyklos salėje, kur visą 
meninę dalį atliko Varpo 
choras ir solistas V. Bigaus- 
kas.

Salė — didžiulė, bet jeigu 
erdvumas „šaldo”, tai dar 
salės stilius ir gaivinančių 
spalvų ar šiaip kokių deta
lių, ir tobulos akustikos 
stoka tikrai nelengvina kū
rinių interpretacijos sąlygų.

Jau pirmoje šventės da
lyje, žuvusiųjų pagerbimo 
metu, choras, kad ir kukliai 
susirikiavęs viename parte
rio kampelyje, rimtai užsi
rekomendavo, pasirodęs su 
„Nuliūdo kapais apsiklojus 
tėvynė”, labai pagilindamas 
tą momentą maldingumu ir 
švariu muzikalumu.

Pamatę chorą scenoje, 
maloniai priėmėme jo puoš
nią išvaizdą, beveik visus 
jaunus veidus ir neperdidelę 
sudėtį — 48 asmenų, bet iš
lavintą baisingumą.

Dirigentas — Stasys Gai- 
levičius valdo chorą drąsiai 
ir rūpestingai. Be gausių, 
plačių mostų, be vaidybos, 
be išdidumo, bet kruopščiai, 
preciziai ir labai nuošir
džiai. Ritmų keitimas, fra-

Don Camillo, paėmė Pepo- 
nes ištiestą bilietą ir įsidė
jo savo piniginėn.

Paskui atsisėdo prie ra
šomojo stalo, skubiai lape
lyje parašė porą eilučių ir 
ištiesė Peponei.

— Čia kvitas už bilietą.
— Jo man nereikia, — 

atsakė Pepone. — Sakiau 
gi, kad tamsta pasitikiu.

— Čia ne pasitikėjimo 
reikalas, — atkirto Don Ca
millo. — O jei kelionėje ma
ne ištiktų smūgis . ..

— Tesaugo Dievas! — vi
sai nuoširdžiai atsiduso Pe
pone.

Taip baigėsi pirmoji afe
ros dalis, ir, atsiminus Don 
Camillo temperamentą, rei
kia pasakyti, kad ji gerai 
baigėsi.

(Bus daugiau)

sėjimą buvo po karo jo 
Įsteigtasis satyrinis savait
raštis „Candido”, tapęs Ita
lijos pirmaujančiu humoris
tiniu laikraščiu (300,000 
egz.). Jame leidėjas ir vyr. 
redaktorius Guareschi, ša
lia gausybės kitų straipsnių 
ir karikatūrų (jų tarpe vi
soje Italijoje labai pagarsė
jusių ”Tre Narici” — ko
munistų su trimis nosies 
skylutėmis, kurių trečioji 
skirta karštam orui išleisti) 
kas savaitę skelbė puslapį 
Don Camillo nuotykių, prie
šais kunigą pastatydamas 
komunistą Pepone, kuriuo 
norėjo pašiepti tuo metu 
būriais į komunistinę avidę 
perbėgančius fašistus (Gu
areschi motto: „nereikia jų 
mušti per galvą, bet kalbė
tis su jais, naudojant jų at
mintinai išmoktas partines 
frazes”).

1 atskiras knygas su
rinktos istorijos susilaukė 
tokio pasisekimo, kad Gua
reschi, kuris pradžioje abe
jojo ar iš viso esą verta 
leisti, tapo labiausiai pagar
sėjusiu pokarinės Italijos 
rašytoju (Don Camillo ir 
Pepones istorijos išverstos 
i 30 kalbų 7 mil. egz. tira
žu ; susukti du filmai su pa
garsėjusiu prancūzų komi
ku Fernandeliu). Nenuosta
bu. kad Italijos komunistų 
vadas vieną kartą pareiškė, 
jog Guareschi, kuris iš pir
mo žvilgsnio atrodo nuosta
biai panašus į jauną Stali
ną, šaltajame kare esąs ver
tas viso amerikinės armijos 
korpo.

Kaip ir visos moterys, Varpo choristės nori būti gražios. Dirvos 
fotografas jas užklupo prieš koncertą besidabinant užkulisy.

Dirvos nuotrauka

zių ryškinimas, niuansų plė
timas ir gražmenų dailini
mas — patikimi ir gero sko
nio. Pigių efektų nesiekia
ma. Net kartais neišvengia
mas balsų lyginimas visiš
kai nežymus, kas įrodo, kad 
daug dirbta tokiems rezul
tatams pasiekti.

Koncerto programoje žy
mu kultūringas saikingu
mas. Neprikrauta perdaug 
-— iš viso tik 6 numeriai. 
Ir atsisakyta nuo senstelė
jusių dainų dainelių. Tatai 
yra geras pavyzdys dirigen
tams bei šiaip koncertavi- 
mams. Autoriai: St. Šim
kus, A. Vanagaitis, E. Gai- 
levičius, K. Kaveckas, J. 
Zdanavičius ir pabaigai . . . 
Ed. Grieg. Kūrinių išdėsty
mas nenuobodus, įvairuo
jantis, be kraštutinių prie
šybių, nuolatos žadinąs žiū
rovų smalsumą. Sunkesnieji 
dalykai praėjo sklandžiai, 
nesuklumpant pavojingose 
vietose, nei besipainiojant 
neleistinuose disonansuose, 
nei besiblaškant trapiose 
smulkmenose.

Šitaip gali pasireikšti tik
tai patyrus ir gerokai pa
žengęs nuo mėgėjiškų pako
pų choras. Aktorių stato
mieji reikalavimai paten
kinti. Dirigento atžvilgiu 
drausmingumas — be prie
kaištų. Balsų suderinimas 
taisyklingas, be nereikalin
gų išsišokimų ir be kitų 
partnerių nustelbimų, tiek 
asmeniškai, tiek sugrupuo
tomis dalimis. Nebuvo pa
stebėtas nei nuovargis po 
kelionės, nei nepagrįsti nuo
taikos kaitaliojimai. Gal kai 
kur būtų geistinas kiek aiš
kesnis žodžių tarimas, ypač 
sudėtingai maišytose daly
se, Gana retas dalykas — 
stiprus, bet ramus forte; be 
mažiausio forsavimo ir vis 
dėlto skambąs įtikinamu 
įspūdingumu. Vienur muzi
kinis grakštumas, kitur 
skausmingas jautrumas, ki
tur vėl platus liepsningu- 
mas paveikė žiūrovų jaus
mus šventišku kilnumu ir, 
aišku,... kaiką teko pakar
toti ir kaiką dar prašant 
pridėti.

V. Bigausko dainavimas 
imponuoja. Daili sceninė po
vyza (tiktai rankos neapdo
rotos, „negyvos”), subtili 
muzikinė išraiška kažkaip 
prielankiai nuteikia žiūro
vą solisto naudai. Balsas — 
lankstus, labai malonaus 
tembro ir laisvai valdomas. 
Pradžioje kai kurios gaidos 
skambėjo truputį dusliai, 
bet vėliau, įsidainavus, 
technika palengvėjo, nors ir 
ne visa, kas buvo numaty
ta, atlikta. Solo partija su 
choru žiūrovus žavėjo, nors 
porą kartų choras ir buvo 
trupučiuką nustelbęs solis
tą. Bet, iš anksto atsipra
šant už tai, tektų paklausti, 
ar tai yra tenoras, ar bari
tonas. Lyriniais tarpais
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a u k š tesnėje tesit ū r o j e 
skambesys tenoriškas, o že
mesnėje — baritoniškas, 
nors vienodu švankumu ir 
laisvumu. Tat ypatingai iš
ryškėjo Valentino arijoje iš 
Fausto operos. Ar nevertė
tų solistui dar kartą rimtai 
pagalvoti apie tai, kuriuo 
keliu eiti tolyn ateityje? ži
noma, sprendžiant tokią di
lemą didžiausiu atsargumu.

Akompaniatorė D. Skrins- 
kaitė valdo fortepioną rim
tai ir savarankiškai. Su so
listu ir su choru drąsiai sto
ja greta ne kaip pritarėja, 
bet kaip palydovė. Jai bely- 
dint, brangios mužikiškos 
paslaptys atsiskleidžia, fi
gūros kyla ir sklinda suan- 
samblistais vaizdais, at
baigtais vaizdais. Kiekvie
nas menininkas galėtų len
gvai ir ramiai jos pasikliau
ti. Esant reikalui pradėti jai 
be dirigento, įžanginė spar
ta ir slinktis verta didelio 
pasitikėjimo. Smūgis taik
lus ir gal kartais net beveik 
vyriškas.

Gaila, kad nebuvo pa
skelbta dar viena solistė, 
kuri atliko JAV himną. Iš 
pradžios lyg kiek bijodama, 
tuojau susitvarkė ir įsivieš
patavo virš susikaupusios 
minios savo plačiu, lengvai 
valdomu ir didelio diapazo
no balsu.

Taip pat, deja, nebuvo 
skelbiami nei solisto, nei 
choro kai kurių dalykų pa
keitimai bei įterpimai.

Šviesos scenoje ir salėje 
n e v ykusiai p a n audotos. 
Turbūt negalima tuo kal
tinti atvykusių menininkų. 
Neišnaudotos svarbių efek
tų galimybės. Ir pagaliau, 
mūsų nebepataisomoji ir 
plačiai paplitusioj i yda — 
vėlavimas. Pradžia pavėluo
ta 23 min.

Vladas Braziulis

Kiti rašo.
REIKĖJO ANKSČIAU TVARKYTI

"Kalifornijos Aldai" šių metą 
pirmajam numery, rašydami apie 
dabartinę "Vienjfoės" užimtą li
niją, sako:

"Mums atrodo, kad Tautinės 
Sąjungos centrinė vadovybė per 
ilgai leido kerotis tysliavinėms 
piktžolėms. Jas reikėjo anksčiau 
ir griežčiau išrauti, plačiau ir 
motyvuotai per spaudą pareikšti, 
kodėl Tysliava yra išmestas iš 
Sąjungos ir kodėl jo laikraštis 
"Vienybė" jau nebe nuo dabar ne
atstovauja Amerikos lietuvių tau
tinės srovės, o priešingai - yra 
tapęs Tautinės Sąjungos griovi
mo, šmeižimo, niekinimo ir skal
dymo organu, o kartais net Vil
niaus enkavedistinės "Tie
sos" ruporu."

"Kalifornijos Aidus" leidžia 
Tautinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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Pirmą dešimtmetį savo 
pareigas atlikome

VASARI016 GIMNAZIJOS DEŠIMTMEČIO ISTORIJA

Vasario 16 Gimnazija, kurios išlaikymas yra visų 
lietuvių, gyvenančių laisvuose kraštuose garbės reikalas, 
atšventė darbo dešimtmetį. Atšventė pakilia nuotaika, į 
iškilmes susirinko daug svečių, kad vėliau tos šventės 
nuotaikos trupiniai pasiektų ir visus jos rėmėjus. Apie 
šventę, o ypač pačios Gimnazijos išlaikymą, labai gražiai 
atsiliepė ir vokiečių laikraščiai. Atsiųstos tų laikraščių 
iškarpos yra geriausi liudininkai, kur lietuviams pasa
kyta gal net ir perdaug gražių aptarimų.

Pirmas Vasario 16 Gimnazijos dešimtmetis nebuvo 
lengvas. Iš kilusios gražios idėjos reikėjo vykdyti neleng
vus darbus. O tada neturėta nieko, bet pasitikėta ir lie
tuvių organizaciniu pajėgumu ir lietuvių solidarumu įsi
jungti į bendrą darbą ne tuščiais žodžiais, bet savo už
dirbtu centu. Ir reikia pasidžiaugti, kad visus planus, gal 
ir su mažais trūkumais, pasisekė Įgyvendinti. Gimnazija 
išsilaikė visą dešimtmetį, per jos mokslo suolus praėjo 
gražus lietuvių jaunuolių skaičius. Į gyvenimą išleista 32 
ją baigusieji. Daug moksleivių dėl emigracinių sąlygų 
jos negalėjo baigti, bet, joje pabuvoję, tvirtesniais lietu
viais kitur išvyko. O pagaliau, nemaža buvo ir tokių, ku
rie čia tikrai atlietuvėjo, nes įvairios gyvenimo audros, 
tautiniu požiūriu, juos buvo sumaigiusios.

Netenka manyti, kad ir antrasis dešimtmetis, kol mes 
•gyvename dabartinėse sąlygose, būtų lengvesnis. Nebe
reikės gal tiek daug rūpintis namais, bet reikės daug 
daugiau rūpintis pačios Gimnazijos išlaikymu. Nebus pa
šalinis klausimas, o kaip su mokiniais, kaip su mokyto
jais? Juk natūralaus prieauglio nėra. O aplinkumos sąly
gos, ir iš turimo jaunuolių skaičiaus, vieną kitą pasiima.

Vienok, mums niekad nedera pasakyti, kad mes ne
pajėgsime. Mums tik reikia žinoti tikrąją, nepadailintą 
padėtį, ir tvirtai siekti, kad pajėgtume. Kaip jau čia bu
vome kartą sakę, kad Vasario 16 Gimnazijos išlaikymas 
yra lietuvių garbės reikalas. O visiems lietuviams, gyve
nantiems laisvuose kraštuose, tai jokia našta. Tik nedi
delių įsipareigojimų punktualus atlikimas. Tik savo už
dirbtų centų atidavimas lietuviškam židiniui išlaikyti.

Jie, gyvendami ten Vokietijoje, ir turėdami Vasario 
16 Gimnaziją, jaučiasi ir išdidesni ir lietuvybei jautresni. 
Kad tokia nuotaika nemažėtų, kad,Gimnazijos aplinkuma 
dar patrauklesnė būtų, kad joje besimoką mokiniai geriau 
galėtų apsirengti ir sotesni būtų, mums visiems tai rei
kia neužmiršti ir prie tų pagerinimą prisidėti, štai Va
sario 16 Gimnazijos direktorius Dr. J. Grinius, sakyda
mas dešimtmečio iškilmėse kalbą, pasakė:

"Dėkodamas visiems šių namų fundatoriams ir vi
siems gimnazijos rėmėjams, kurie per dešimtį metų vie
nokiu ar kitokiu būdu parodė meilę mūsų židiniui, nega
liu nepasakyti, kad lig šiol mums nepavyko pašalinti įvai
rių trūkumų. Mūsų bendrabutis 130 mokinių yra perankš- 
tas,, salė permaža ir be scenos, klasių patalpos nevisai tin
kamos savo uždaviniams, fizikos ir chemijos kabinetai 
neturi tinkamų patalpų, mums dar stinga baldų ir kai 
kurių knygų. Todėl šio dešimtmečio proga labai prašy
čiau visus padėti mums pašalinti bent dalį šių trūkumų, 
kad gimnazijai būtų lengviau atlikti savo uždavinius”.

Į jų šventą prašymą mums reikia tik pagalba atsi
liepti, B. G.

NEGI NESUSPĖS?...

Komunistinė spauda Lietuvoje 
atspaudė Jono Deksnio, buv. 
Laisvės Kovotojų • atstovo VLIKe 
laišką, kuriame būk jis aiškina, 
kodėl nutraukė ryšius su bur
žuaziniais nacionalistais.

Kol neteko to laiško skaityti 
ir nežinomos aplinkybės, kuriose 
tas laiškas rašytas, neįmanoma 
ir jo vertinti. Aišku tik, kad 
ten bus nemažai plūdimosi, nes 
kitaip komunistinė spauda jo ne
garsintų.

"Vilnis" jau giriasi, kad jį 
tuoj perspausdins. Gaila, kad pir
ma nesuskuba tai padaryti "Vie
nybė" ir "Naujienos". Negi jos 
šį kartą bus aplenktos? Juk su 
V. Rastenio plūdimu buvo "Vil
niai užbėgę už akių, o čia at
silieka.

P. Garkauskas, 
Ohio

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except , 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

DRAUGAS GIRIA
DIRVĄ...

Beveik kiekvienos dienos 
Draugas pradėjo dėti komplimen
tus Dirvai. Gal nustebsite, ži
nodami Draugo nusistatymą ki
taip galvojantiems lietuviams, 
bet tai gryna tiesa! Tik paskai
tykite Draugo bendradarbių klubo 
valdybos atsišaukimą (vis tą patį 
kasdien perspausdinamą).

Ten rašoma, su dideliu Drau
gui priimtu kuklumu, kad Drau
gas yra "vienintelis, vyriau
sias, daugiausiai informuojantis 
ir daugiausiai skaitytojų beturįs 
lietuvių dienraštis"

Bet čia pat tas vienintelis, 
vyriausias ir geriausias laik
raštis pasirodo nesąs toks jau ge
ras, nes atsišaukimas toliau sa
ko, ar "nereikėtų patį Draugą 
pagražinti, kad jis išeitų meniš- 
kesnis, puikesnis, kad jame tilp
tų iš lietuviškojo gyvenimo dau-
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Vienas ratas nesisuka...

1950 metais lietuvių tremtinių 
emigracija iš Vokietijos buvo 
pasiekusi aukščiausio intensyvu
mo. Jau anksčiau sumažėjęs sto
vyklų skaičius tada kas mėnesį 
mažėjo, o gyventojai jose kas- 
din retėjo.

Daugelis sveikų lietuvių šeimų 
baigė išemigruoti, o buvusios 
gausios stovyklose lietuvių mo
kyklos užsidarė. Tačiau Vokie
tijoj dar turėjo pasilikti keli 
tūkstančiai lietuvių, kurie dėl 
įvairių priežasčių, bet daugiau
siai dėl silpnos sveikatos, ne
tiko emigracijai. Su jais liko ir 
nemažas skaičius vaikų ir jau
nimo, išblaškyto po visą Vokie
tiją. Tada Lietuvių Bendruome
nės Vokietijoj centro valdyba ir 
nutarė įsteigti bei išlaikyti bent 
vieną aukštesniąją mokyklą, kuri 
taptų židiniu visam lietuvių jau
nimui Vokietijoj ir kituose Eu
ropos kraštuose.

Kai kam šitos pastangos at
rodė beviltiškos, nes nebuvo lė
šų ir nebuvo tinkamų patalpų, 
kur būtų galima gimnaziją įkur
dinti. Pagaliau sustota prie Die- 
pholzo, kurio kareivinėse dar 
gyveno nemažas lietuvių būrys. 
Ten buvo ir stovyklos mokykla,, 
kurioj dirbo keturi lietuviai mo
kytojai, vokiečių valdžios apmo
kami, ir buvo 21 lietuvis moki
nys. Valdybai čia pradėjus or- 

giau veidų, vaizdų. IŠ Draugo 
administracijos patyrėme, kad 
trūksta dar daug moderniškų 
spausdinimo mašinų, kad dėlto 
pats darbas daug nukenčia. Ver
kiant reikia ofseto mašinos. To
kia mašina kainuotų bent kelio- 
liką tūkstančių dolerių."

Taigi, Draugas jaučia Dirvos 
konkurenciją ir nori keisti 
spausdinimo techniką. Tai Dir- 
vaigeriausias komplimentas, kad 
"vienintelis, vyriausias lietuvių 
dienraštis" turės persiorga
nizuoti, kad jis toli nuo Dirvos 
atsilikęs.

Geriausi linkėjimai Dirvai augti 
ir varyti baimę "draugams", o 
Draugo redakcijai, siūlytume at
sakyti į klausimą, ką reiškia 
žodžiai "vienintelis, vyriausias 
lietuvių dienraštis?"

rm, 
Chicago, I1L

Dirvos skaitytojas Petras Pu- 
snikas, iš Brooklyno, rašo: "Dir
voj gausiai dedate veiklesnių 
jaunuolių nuotraukas. Tai girti
nas darbas. Ir po kelių metų 
tokie jaunuoliai, pasižiūrėję į 
tas nuotraukas didžiuosis, kad 
ir jie nebuvo atsimetėliai, bet 
dirbo Lietuvos ir lietuvių ge
rovei". •

Dirvos skaitytojas A. Macke
vičius, iš E. Chicago, rašo: "Dir
va popierio gerumu, nuotraukų 
aiškumu ir vis didėjančiu turi
nio įdomumu, gali didžiuotis 
dirbanti gražų kultūrinį dar
bą lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje". *

Dirvos skaitytojas L. Liaukus, 
iš Brooklyno, rašo: "Varote gerą 
vagą. Tik neiškrypkite". 

ganizuoti gimnaziją ir telkti į 
ją likusius gimnazijos darbui 
tinkamus mokytojus, mokinių 
skaičius pradėjo augti. 1950 m. 
rudenį jų buvo jau 40, o 1950/51 
mokslo metai baigti su 94 mo
kiniais.

Jie gyveno bendrabuty, kuris 
buvo įsteigtas prie gimnazijos 
1950 m. rugpiūčio mėn. Kad gim
nazija būtų lietuvių ryžto sim
boliu atgauti Lietuvai nepriklau
somybę, ji buvo pavadinta Vasa
rio 16 Gimnazija.

Nors šiai mokymo ir auklėji
mo įstaigai pirmąsias lėšas sky
rė Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijoj centro valdyba, tačiau 
ji gerai numanė, kad viena gim
nazijos išlaikyti negalės, nes li
kę Vokietijoj lietuviai buvo patys 
neturtingiausi. Pagalba turėjo 
ateiti iš tautiečių, geriau įsi
kūrusių ir įsikuriančių užjūry. 
Kad reikalinga pašalpa atrody
tų konkretesnė, buvo nutarta or
ganizuoti rėmėjų būrelius po 20 
asmenų, kurių kiekvienas be sun
kenybių galėtų įmokėti'po 1 do
lerį per mėnesį, kad šitaip su
sidarytų 20 dol., kurie tada buvo 
reikalingi vienam moksleiviui iš
laikyti.

Nors nuo tada pragyvenimas 
Vokietijoj žymiai pabrango ir da
bar vieno mokinio išlaikymas 
kainuoja nemažiau kaip 35 dol., 
tačiau pagrindiniai gimnazijos 
šelpėjai lig šiol tebetelkiami į 
20 asmenų būrelius, kurių kiek
vienam globoti po vieną moks
leivį.

GERESNI NAMU STATYTOJAI
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEFwXr;lm,

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

OFISO TELEF.: M Am 1-1773 
REZIDENCIJA: PEMNSl LA 2521

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

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

TREČIOKAS A6ENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų perciuntimas j visus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

Vasario 16 Gimnazija išbuvo 
Diepholze iki 1954 m. Bet naujos 
vietos jai jau buvo ieškoma 1952 
m., nes Diepholzo kareivinės bu
vo apgriuvusios, reikalavo pa
grindinio, daug kainuojančio re
monto. Buvo nepalankiame kli
mate ir toli nuo Pietų Vokieti
jos, kur buvo taip pat nemažai 
lietuvių vaikų.

Nepasisekus gauti žemės skly
po gimnazijai pastatyti prie di
desnių miestų, 1953 m. vasarą 
buvo nupirkta Vakarų Vokietijos 
centre (trikampyjetarp Mannhei
mo, Heidelbergo ir Darmstato) 
Rennhofo pilaitė su 5 ha parku 
už 155.00 markių. Kad čia ga
lėtų persikelti gimnazija su 
bendrabučiu, reikėjo pilaitėje at
likti pagrindinį remontą, įrengti 
prausyklas ir dušus, pastatydinti 
barakus klasėms, valgyklai bei 
virtuvei ir nupirkti baldų.

Visa mokykla su bendrabučiu 
iš Diepholzo čia persikėlė 1954 
m. sausio mėn. Klimatas čia 
švelnus ir šiltas, bet gimnazi
jos nuotolis iki geležinkelio ar
timiausios stoties pasiliko beveik 
toks pat, kaip Diepholze (5 klm.) 
Didelis čia patogumas - parkas, 
kurio gali pavydėti net turtingai 
įrengtos mokyklos.

Prieš keliantis į Rennhofo pi
laitę Hutenfelde, paminėtina 
gimnazijos reforma. Taikantis 
prie vokiečių aukštesniųjų mo
kyklų reformos, turėjo tapti de
vynių klasių mokykla. Anksty- 
besnė realistinė (su matemati
kos ir gamtos mokslų sustiprin

tu dėstymu) kryptis, 1954 m. 
buvo pakeista humanistine kryp
timi, kuri daugiau dėmesio ski
ria naujosioms kalboms ir dva
siniams mokslams.

Negalima nepaminėti ir moki
nių tėvų emigracijos, kurios 
stipriausioji banga 1956 metais 
išplėšė iš gimnazijos arti pu
sės mokinių. Ji skaudžiai išre
tino vyresniąsias klases, šitaip 
keleriems metams sumažindama 
abiturientų skaičių. Tačiau nuo 
1957 m. mokinių skaičius vėl 
pastovus ir kasmet tesvyruoja 
tarp 120-130. Nuo atsikėlimo į 
Huttenfeldą devynių klasių abi
turientų išleista 32. Šiemet bai
giamojoj klasėj yra 6 mokiniai.

Per dešimtį metų nuo gim
nazijos įsteigimo jai vadovavo 
arba laikinai ėjo direktoriaus 
pareigas šie asmens: Dr. A. Pa- 
laitis, A. Giedraitis, Dr. V. Li- 
terskis, Dr. A. Rukša, T. Gai
lius, Dr. J. Grinius.

PAIEŠKOMI
Remanauskas (Remanowski), 

Alfredas, kilęs gal iŠ Kėdainių 
apsk.

Rupšys, Vincas, Prano ir Bar
boros Abromavičiūtės Rupšių 
sūnus.

Serapinavičienė, Monika ir jos 
tėvas Jeruševičius, Juozas, Pra
no sūnus, iŠ Purvelių km., Ned
zingės vL, Alytaus apsk.

Steponavičius, Bernardas, gy
veno Rockford, in.

Tamkus, Aleksas, gim. Šiau
liuose.

Ulba, Antanas ir Povilas, An
tano sūnūs.

Valevonienė-Moncevičiūtė, E- 
lena, Jokūbo ir Magdalenos 
duktė.

Žeimys, Juozas, gyveno South 
Boston, Mass.

Ieškomieji arba žinantieji apie 
Juos maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 
New Yor-k 24, N.Y,

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; U 1-5466
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1960 m. vasario 26 d,

Akimirksniu kronikos
*

Bronys Raila

Atsakymai i svarbiausių

Praėjusio vasario mėnesio 
pradžioje prezidentas Eisenhov- 
eris Baltuosiuose Rūmuose tu
rėjo viešą spaudos konferenciją 
su žurnalistais. Jos metu buvo 
paliestas vienas klausimas, gal
būt pats svarbiausias mūsų lai
kų politinis, karinis, ekonominis 
ir dvasinis klausimas, nuo ku
rio išsprendimo ir atsakymo į 
jį priklauso mūsų gadynės ir 
mūsų civilizacijos likimas.

Visi laikraščiai tat atpasako
jo drauge su kitomis dienos ži
niomis, nuotykiais, auto ir lėktuvų 
katastrofomis, teismų ir persky
rų bylomis, - ir kitą dieną vis
kas pasibaigė. Gyvenimas eina 
toliau sena vaga. Lyg niekur nie
ko.

Manyčiau, kad prie to klausi
mo visgi vertėtų dar sugrįžti, 
papasakojant ta proga skaityto
jams ir kitus pasisakymus, ku
rie juos negirdomis praleido. Na, 
ir dar pridedant vieną kitą lietu
višką nuomonę.

☆
-Klausimą iškėlė amerikiečių 

žurnalistas Edward P. Morgan, 
paprašydamas prezidentą pasi
sakyti dėl "psichologinio mūsų 
kovos su rusais požiūrio". Jis 
priminė sovietų Rusijos pastan
gas pralenkti Ameriką raketų 
skaičiumi, skridimais į mėnu
lį, ekonominiu išaugimu, iš mo
kyklų išleidžiamais inžinierių 
būriais ir tt. Ar tai nesudaro 
pavojaus, kad vieną dieną Ame
rikos tauta nebus priversta liūd
nai sutikti, jog ji jau nustumiama 
į antrą vietą?

Prezidentui patiko šis klausi
mas, ir jis čia pat į jį atsakė 
plačiau. Jis neužginčijo, kad dik
tatūriniai kraštai esą labai pa
jėgūs išugdyti didelę karinę galy
bę. Bet jis tebėra įsitikinęs, kad 
laisvosios iniciatyvos santvarka 
pagamina daugiau, -‘"ne tik dau
giau laimės, daugiau pasitenkini
mo ir mūsų tautos pasididžia
vimo, bet pagamina daugiau pre
kių ir daugiau turto". Galutinė 
pergalė priklauso laisvei ir de
mokratijai, kaip "patvariausiai 
valdžios formai". Ir jis galiau
siai pareiškė: "Aš tikiu, kad 
yra tiek pat susižlugdymo sėklų 
komunistinėje sistemoje, kiek jie 
tvirtina jų esant mūsų sistemoje. 
Mūsų tautai derėtų daugiau pasi
tikėti mūsų sistema".

- Vadinasi, sir, jūs nejaučiate 
esminio pavojaus dėl mūsų defe
tizmo? - vėl paklausė Morganas.

- Mano sieloje nei mažiausio. 
Tai’aš jums tvirtinu, - vėl pa
brėžė prezidentas.

☆
Klausimas ir atsakymas buvo 

esminis ir vienas iš pačių svar
biausių. Tai reiškia, kad laisvės 
sistema neišvengiamai ir būtinai 
laimės? Vadinasi, dvidešimtojo 
šimtmečio vakarų krikščioniško
sios civilizacijos žibinto pa
veldėtoja Amerikos demokratija 
mums užtikrina pergalę, jei tik 
jos piliečiai toliau išmintingai 
praktikuos demokratiją?

Dabar žvilgterėkime į kitą pu
sę. Komunistai tiki, kad jų siste
mos galutinė pergalė taip pat 
yra neišvengiama. Ir ne tik tiki, 
bet atkakliausiai daro viską, kad 
toji pergalė priartėtų ir pasi
sektų. Jei jų šis teorinis tikė
jimas ir būtų klaidingas tai vis- 
dėlto negalima ginčyti, kad ko
munizmas sparčiai auga už
grobiamomis žemėmis ir tauto
mis, karine jėga; mokslu, auk
lėjimu, technologija ir ekonomi
niu tūriu. Tai yra aiškus 
iššūkis. Ar Amerika mano, kad 
galutinė laisvės pergalė gali būti 
pasiekta tik tikėjimu, ar dar ir 
laisvojo žmogaus veiksmais? Ar 
nebūta naudinga prisiminti, ką 
kartą pasakė britų diktatorius 
Oliver Cromwell į kovą veda
miems kareiviams, kad jiems 
reikėjo persikelti per upę: "Pasi
kliaukite Dievu, bet nepamirški
te išlaikyti jūsų paraką sausą"?..

Žinomasis amerikiečių maga
zinas TIME, trumpai atpasako
damas šį Baltųjų Rūmų spaudos 
konferencijoje iškilusį klausimą, 
papildymui atsiklausė dar keletos 
žymių Amerikos intelektualų

klausimac

nuomonės. Ką jie mano? Ar jie 
sutinka su prezidento tikėjimu 
ir įsitikinimais? Ir vasario 15 d. 
laidoje magazinas paskelbė ke
lias jų atsakymų ištraukas. Jos 
įdomios, ir reikšmingos, ir pa
rodančios, kad ne mes vieni tuo 
reikalu galvojame. Tad trumpai 
susipažinkime...

Hayek

Tik vienas iš 12 užklaustųjų 
intelktualų pilnai pritarė prezi
dento nuomonei. Tai Chicagos 
universiteto prof. F.A. Hayek,

Kai vakariečiai įsitikinę, kad laisvės sistema 
neišvengiamai ir būtinai laimės, komunistai 
tiki, kad jų sistemos pergalė yra neišven
giama. - Tik jie ne tik tiki, bet ir atkakliau
siai daro viską, kad toji pergalė priartėtų ir 

pasisektų.- O ką daro Vakarai?...

"The Road to Serfdom” ir "The 
Consitution of Liberty" knygų au
torius. Anot jo, - tiesa, kad ne
laisva visuomenė dažniausia gali 
pralenkti laisvąją visuomenę, kai 
siekiamas koks ypatingas arti
mos ateities tikslas. Bet ilges
niame laiko bėgyje (in the long 
run) intelektualinė pažanga dau
giau priklauso ne nuo tų artimų
jų tikslų išsprendimo, kiek nuo 
atsiskleidimo naujų akiračių 
ir tos šiandien dar neišmato- 
mos dalykų raidos, kuriai laisvės 
sistema teikia daugiau galimumų.

☆
Visi kiti TIME magazino pa

klaustieji pasisakė kiek skirtin
gai, ar net priešingai, negu pre
zidentas. Pavyzdžiui, Yale fi
losofijos profesorius PaulWeiss, 
"Man’s Freedom" veikalo auto
rius, ginčijo, kad norint pasiek
ti gero - neužtenka vien to no
rėti. "Nieko negalima pasiekti, 
nepašalinant kliūčių ir nenuga
lint blogio pajėgų"... Dar aiškiau 
ir griežčiau pasisakė žymiausio

Podhoretz

Amerikos žydų magazino COM- 
MENTARY redaktorius Norman 
Podhoretz. Jis sutiko, kad "per 
laiko bėgį" žmonės, žinoma, pa
sirinks laisvę, - jeigu jie dar 
turės galimybių * ją pasirinkti! 
Bet kol ateis laikas tokiam "pa
sirinkimui", komunistai gali bū
ti’ jau laimėję politinę ir karinę 
kovą!.. O Harvardo istorikas Ar-

SCHLĖSINGER

thur Schlesinger Jr., daugelio 
studijų autorius, tiesiai ir aš-

DIRVA

triai pridėjo: "Priežastis, ko
dėl mes atsiliekame, yra aukš
tesnio tikslo (purpose) stoka mū
sų tautiniame gyvenime. Mes ke
liame privatinę gerovę tautinės 
stiprybės kaina"...

Hook

Žinomasis socialistų kovotojas 
prieš komunizmą, New Yorko ' 
universiteto filosofijos prof. Sid- 
ney Hook, ”Marx andtheMarxis- 
ts" knygos autorius, sutiko su 
viltimi, kad laikui bėgant lais
vės troškimas komunistiniuose 

kraštuose galįs pasidaryti tiek 
stiprus, jog ten atsirasiančios 
tikros tautų valią išreiškiančios 
vyriausybės. Bet tai atsitikti tik 
tuomet, jeigu Amerikos Jungtinės 
Valstybės padės visas pastangas 
prilygti ir nurungti komunizmo 
"nuolatinę mobilizaciją prieš 
laisvąjį pasaulį".

Kissinger

O Harvardo politinių mokslų 
prof. Henry A. Kissinger, ne
senai išleistos sensacingos kny
gos "Nuclear Weapons and Fo- 
reign Policy" autorius, gana gū
džiai pridėjo: deja, laisvės i- 
dėja nepasieks pergalės, "jeigu 
mes ir toliau sumaišysime laisvę 
su išglebimu, o taiką su nuovar
giu bei pailsimu"...

☆
Vėl truputį kitaip, tačiau ne

paprastai būdingai pasisakė Co- 
lumbia universiteto literatūros 
prof. Lionei Trilling, "The Li- 
beral Imagination" veikalo au
torius. Kaikurie jo kritiniai raš
tai apie prancūzų literatūrą man 
pačiam yra teikę didelio malo
numo, ypač studija apie Gustave 
Flaubert kūrybą.

Trilling

Jis pareiškė:
- "Galbūt tiesa, kad laikui 

bėgant, - po labai ilgo laiko, - 
žmonės ir išmoks daugiau už 
betką kitą vertinti asmeninę lais
vę. Bet šis laikas atrodo dar ne
atėjęs atsilikusioms pasaulio 
tautoms. Jų daugumas neturi 
asmeninės laisvės tradicijų, ir 

jos tai daug menkiau įsivaizduo
ja, negu geba suvokti tautinį pres
tižą ir jėgą, socialinę tvarką ar 
ekonominį našumą. Ir iš tikrųjų, 
liūdni faktai rodo, kad Rusijos 
pavyzdys daugelį iš jų skatina 
patikėti, jog prestižas, jėga, 
tvarka ir našumas lengviausiai 
esąs pasiekiamas kaip tik pa
aukojant laisvę. Reikės labai į- 
temptų ir protingų pastangų Jung
tinėms Valstybėms anas tautas 
įtikinti, kad taip nėra"...

TIME magazinas nuo savęs tik 
prie vieno Trillingo pasisakymo 
prideda savo nuomonę, jog tai 
prezidentui buvęs "beveik pats 
geriausias atsakymas."

Tai man ir buvo užvis įdo
miausia. Nejaugi? Kodėl? Juk 
taip aišku, kad Trillingo atsa
kymas yra turtingas idėjomis, bet 
kaip tik klaidingomis ir pavojin
gomis idėjomis.

☆ >
TIME magazinas, kaip ir kiti 

Henry R. Luce bendrovės leidi
niai, ypač LIFE ir FORTUNE, 
yra labai įtakingi veiksniai ame
rikiečių viešajai nuomonei su
sidaryti. Būtų negalima jiems 
prikišti, jog jie nepalaiko ko
munizmo pavergtųjų tautų išsi
laisvinimo minties ar kad būtų 
labai palankūs Rusijai. Anaiptol!

Nėra jie neplankūs nei Lie
tuvai, nei kitoms Baltijos 
tautoms. Jie tik visai mažai te
kreipia į mus dėmesio politine 

prasme, mus ignoruoja, mus "pa
gerbia" tylos sąmokslu. Sakau 
tai iš patyrimo. Dar tebegyvenant 
Europoje, teko būti tiesiogiu liu
dininku mūsų dėtų pastangų per 
TIME atstovus paskleisti pasau
liui daugiau šviežių, gana sensa
cingų žinių apie partizanų kovas 
ir lietuvių tautos rezistenciją. 
Maždaug nei žodis nepralindopro 
sietą! Kai tuo tarpu šis maga
zinas rašė ir šiandien vis dau
giau teberašo apie daug blan
kesnius Azijos ir Afrikos tautų 
bei tautelių laisvės sąjūdžių pa
sireiškimus.

Prieš keletą metų jis buvo pa
skelbęs dokumentuotą straipsnį 
apie Anglijos, Prancūzijos ir ki
tų europiečių kolonializmą, įver
tindamas jį kiek nepalankiai, nors 
ir ne perdaug šališkai. Redakci
jai tada parašiau viešą laišką su 
klausimu, kodėl ta proga ji pa
miršo Rusijos kolonializmą, nė 
žodžiu jo nepaminėjo, ir pridė
jau kiek faktų apie Rusijos ko
lonializmą praeityje bei visai 
aiškų sovietinių kolonijų steigimą 
dabartyje. Nors magazinas šiaip 
daug ir noriai deda skaitytojų 
laiškų, manojo tačiau nedėjo. Tik 
vienas iš redaktorių man atsa
kė privačiu laišku, labai jau nai
viai ir permatomai išsisukinė
damas. Žinau, kad to paties liki
mo sulaukdavo ir ne vieno kito 
lietuvio laikraštininko pastan
gos TIME ar LIFE skiltyse pa
sisakyti Vilniaus reikalu ar ki
tais klausimais.

☆
Tad savaitraščio pastaba, kad 

Lionei Trillingo patarimas pre
zidentui buvęs "tubflt pats ge
riausias", yra labai būdinga. Juk 
ne mūsų, ne vakariečių, bet so
vietų, dar jų kominformo buvo 
paleista pasauliui tezė, lyg meš
kerė, kad, pvz., sovietų okupuo
tos tautos Europoje niekad ne
praktikavusios ir nepažinusios 
demokratijos, tad joms dabar 
primestoji komunistinė diktatū
ra nėra nei staigmena, nei. ne
laimė, ir todėl "nieko blogesnio" 
čia dabar neįvykę...

Jei Trillingo atsiliepimas apie 
pasaulio nuskriaustas bei atsili
kusias tautas dar galėtų būti 
taikomas Azijai ir Afrikai, tai 
nepamirškime, kad Sovietinis ko
munizmas dabar pavergė dešimtį 
kultūringų Europos tautų. O pa
galiau ukrainiečiai, gruzinai, ar
mėnai ir patys rusai irgi nėra 
kokie barbarai.

Amerikai reikia dėti pastangas 
įtikinti tas visas tautas, jog bū-

Chicagos lietuviškojo Amerikos Legijono Don Varno posto narių 
dalis. Šiam postui dabar priklauso apie 70 veteranų iš naujųjų 
ateivių tarpo. v. Noreikos nuotrauka

Maskva susirūpino lietuvybės 
išlaikymu Amerikoje

A. NARIMANTAS

Kažkoks J. Kličius savaitraš
tyje "Literatūra ir Menas" (Vil
nius, 16.1.60,) skyriuje "Užsie
nio lietuvių spaudoje" rašo:

"Amerikos lietuviai svarsto 
klausimą dėl menininkų kvietimo 
iš tarybų Lietuvos. S. J. Jokub- 
ka Vilnyje "rašo:"Kilus sumany
mui, kad į Ameriką reikėtų at
sikviesti kokią nors meninę gru
pę iš Lietuvos, pritarimas su
manymui nuaidėjo Čikagoje tiek 
senųjų ateivių, tiek ir dipukų 
tarpe.

Bet kadangi nei vieni, nei kiti 
atskirai nepajėgūs kiek nors di
desnį ansamblį atsikviesti, buvo 
pradėta ieškoti būdų jėgas su
jungti. Ir štai tarpininkaujant P. 
S. atsiklausta dipukų atsakomin- 
gų lyderių, ką jie apie tai mano.

Pasekmės neblogos. Jie žada 
apie tai pagalvoti.

Atsikvietimas iš Lietuvos an
samblio ar šiaip meninės gru
pės, nėra vieno ar dviejų žmo
nių reikalas. Šiuo reikalu turė
tų susirūpinti platesnės žmonių 
masės. Apie tai turėtų pradėti 
kalbėti organizacijos, laikraščiai 
ir pan."

" O ypatingai, - ‘toliau rašo 

tų klaida galvoti, kad gerovės 
ir augštesnės civilizacijos pa
siekimas tesąs įmanomas tik at
sižadėjus individualinių laisvių, - 
moko Trillingas. C’est a rire, 
kaip pasakytų prancūzai, arba 
"juokun darbs", kaip mūsų že
maičiai. Gal dar ir reikia tuo 
įtikinėti kokį Azijos indonėzą ar 
Afrikos negrą, - bet tik jau ne 
europietį. Kiekvienas tai senai 
Žinojo ir tebežino.

Bet kaip vyko ir tebevyksta tas 
"įtikinėjimas"?

Karo metu Amerika padova
nojo komunistinei Rusijai ginklų 
ir gėrybių už daugiau nei 11 bi- 
lionų dolerių, idant komunistinė 
Rusija atsilaikytų ir netrukus už
grobtų dar trečdalį laisvės turi
nį suprantančių europiečių! Le
miamu metu Amerika nepadėjo 
nacionalinei Kinijai, ir ji buvo už
grobta gausiai sovietų remiamo 
raudonojo diktatoriaus Maoce- 
tungo. Komunistinė Tito Jugosla
vija jau gavo per pusantro bi- 
liono dolerių vertės amerikie
čių paramą. Komunistinė Gomul- 
kos Lenkija gavo jau per 100 
milionų "paskolos", kuri juk nie
kada nebus grąžinta. Visa tai 
yra "kova" prieš komunizmą, - 
remiant komunistus!..

O kiek ir kuo buvo paremti lie
tuvių, lenkų, ukrainiečių parti
zanų išsilaisvinimo sąjūdžiai, jų 
kruvinos kovos, jų desperatiški 
pagalbos šauksmai? Klek buvo 
paremtas vengrų sukilimas? Gal 
dar ir vengrus reikės įtikinti, 
kad yra klaidinga "atsižadėti in
dividualinių laisvių"?

O gal dabar lietuvius ir kitus 
pabaltiečius seksis sėkmingiau 
"įtikinti", panaikinus Voice of 
America europines transliacijas 
tų tautų gimtosiomis kalbomis? 
Ai, ai, - su rusų kalba tai 
tubūt juo bematant įtikins "ne
atsižadėti laisvės"!..

TIME magazino užklaustųjų in
telektualų tarpe, kaip matėme, 
būta labai išmintingų atsakymų. 
Bet geriausias iš jų tik jau ne 
Trillingo. Jo patarimas prezi
dentui kaip tik buvo pats klai
dingiausias, - ir nebe vienlinkai, 
bet trilinkai.
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S. J. Jokubka, - ko reikėtų sau
gotis, tai kad atsikvietimas iš 
Lietuvos meninės grupės nebūtų 
monopolizuotas vienos ar kitos 
grupės žmonių. Jis turėtų būti 
visų Amerikos lietuvių pastangų 
vaisius. Vaisius ne politiniam 
kapitalui (žinoma, ne lietuvių tau
tos, o Maskvos politiniam kapi
talui, nes visą juk diriguoja iš 
Maskvos atstovybės Washingto- 
ne antrasis sekretorius Laury
nas Kapočius Aut.) bet sustipri
nimui Amerikoje lietuvybės".

Toliau ten pat rašoma:
"Tam pritariame ir Kanadoje. 

Ir Kanados pažangūs lietuviai 
kelia tą patį klausimą. Z. Ja- 
nauskas "Liaudies Balse (To
ronto mieste leidžiamas pažan
gus laikraštis) taip pasisako: 
"Kaip iš "Vilnies" matosi, tai 
amerikiečiai lietuviai jau pra
dėjo diskusijas bei pasitarimus, 
kad į Jungtines Valstijas atsi- 
kvietus iš Lietuvos menininkų 
ansamblį ar bent jų grupę. Ta 
mintis ne vienam kanadiečiui yra 
švystelėjusi ne kartą. Juk tai 
būtų iš tikrųjų puiku susilaukti 
tokių brangių svečių!"

Toliau Z. Janauskas pabrėžia:
"Ką gi, ar mes, kanadiečiai, 

neturėtume tuo klausimu pradėti 
rūpintis ir kalbėti viešai, pra
dėti planuoti, diskutuoti, tartis, 
organizuotis?

Jeigu amerikiečiai prie to eina, 
tai kodėl mes turėtume nuo jų 
atsilikti?

Neturėtume".
Štai kas turi sumegzti, kokia 

linkme nukreipti bei kas turi 
vadovauti senai peršamam kul
tūriniam bendradarbiavimui-ry
šiams. Ne lietuvis (ne komunis
tas) su lietuviu, Maskva per savo 
agentus, nes tie kultūriniai ryšiai 
ir bendradarbiavimas turi tar
nauti ne lietuvių tautos (ir ne 
lietuvybės išlaikymui Ameriko
je), o Maskvos naudai ir jos 
planams.

Prisipažįsta, kad vieni komu
nistai esą per silpni (kad ir 
Maskvos galios ir valios rankose) 
todėl talkon kviečia lietuvius vei
kėjus ne komunistus, ir net di
pukus. Pamanykite, net "fašis
tai" būsią priimtini ir geri tal
kininkai!

Ir ne melas, kad kviečia ir 
kvies. Kvies įkalbinės, organi
zuos jau ne komunistus veikė
jus, kvies ir veš ir į Lietuvą.

Netenka abejoti, planas iš
dirbtas Maskvoje. Jį ir vykdo 
Maskvos tarnas Laurynas Kapo
čius.

Kiek šitas planas komunistam 
pasiseks, kitas klausimas. Tai 
priklausys nuo patriotų lietuvių 
apdairumo ir tinkamo reagavi
mo į tokius planus.

Išeivis lietuvis, pavienis ir 
organizuotas, niekada neatsisakė 
ir niekada neatsisakys visoke
riopo ryšio su broliais Tėvy
nėje ar tremtiniais Sibire, bet 
visad atmes Maskvos planą ir 
tarpininkavimą, kaipo lietuvių 
tautai vispusiškai žalingus, nes 
tie visi planai, kad ir gražiau
siomis spalvomis ir saldžiau
siais žodžiais pasaldinti, tarnau
ja tik Maskvos tikslams.

Mūsų atsakymas į kvietimą 
toks: pasitraukite iš Lietuvos, 
o mes gebėsime iš abiejų pusių 
be jūsų planų ir talkos visose 
srityse vieni kitiems talkinti ir 
bendradarbiauti.

O tu, lietuvi patriote, jei ta
ve kvies, gerai pagalvok kieno 
naudai tavoji talks^nueitų.
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KAS NAUJO SPORTO GYVENIME
K.BARONAS

SPORTO DIENOS CLEVELANDE /Beje, užmiršom Detroito tink
linio atstoves. Veikė ten daug 
žadanti moterų tinklinio ko
manda. Deja, išsivaikščiojo. Sa
ko, kad nėra kas pamoko. O 
gal ir kitos priežastys?

Detroite pernai susidarė mer
gaičių tinklinio komanda. Daug 
ryžto visos rodo, bet į Cleve
landą neatrodo, kad drįstų at
važiuoti. Jos dar per jaunos.

Dėl pirmos ir antros vietos 
moterų tinklinyje tikriausiai ir 
vėl susikibs Žaibo ir Neries 
komandos. Ir žaidynes būtina vi
siems pamatyti. Tat iki malonaus 
pasimatymo!

P. Ptr.

SPORTAS CHICAGOJE
Chicagos Neries vyrų krepši

nio komanda tvirtai laikosi Mar- 
quete krepšinio pirmenybėse, 
kur jau yra pelnę 10 pergalių 
(iš 11 rungtynių). Vasario 14 d. 
įvykusiame susitikime Neris re
kordine - 96-40 pasekme įveikė 
savo varžovus - Panthers ko
mandą. Yra vilčių jog lietu
viai išeis šių pirmenybių nugalė
tojais, jeigu jiems nebus užskai
tytas pralaimėjimas dėl nežai- 
dimo vasario 28 d., kada jie da
lyvaus lietuvių pirmenybėseCle
velande.

Clevelando LSK Žaibo tinklininkės su savo vadovu R. Babicku. 
Pirmoj eilėj: Juodvalkytė, Laikūnąitė, Staniškytė. Antroj eilėj 
Liutkevičiūtė, R. Babickas, Barzdukaitė ir Orentaitė.

Ne taip jau dažnai galima pa
matyti kelių miestų lietuvius 
krepšininkus ir tinklininkus da
lyvaujančius pirmenybėse. Pas
kutinį kartą tokia proga Cleve
lande buvo tik 1958 metais. Tų 
metų pavasarį čia buvo Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sportinės 
Žaidynės.

Vasario 27-28 d.d. Clevelande 
vėl renkasi mūsų sportininkai 
jėgų išbandymui. Čia atvyks visa 
eilė Chicagos ir Detroito koman
dų. Prie jų prisijungs ir vieti
nės pajėgos. Vyks sportinė kova.

Įvyksiančiose Vidurinių Va
karų apygardinėse pirmenybėse 
bus varžomasi krepšinyje ir tink
linyje, vyrų ir moterų klasėse. 
Vyrų krepšinyje, atrodo, kad var
žysis net aštuonios komandos. 
Iš Chicagos tikrai dalyvaus LSK 
Aras I-ji ir II-ji, LSK Jūra, 
ASK Lituanica, - ASK Lituanica - 
Gintaras ir LSK Neris. Detroi- 
tiečius atstovaus dabartinis. Š. 
Amerikos lietuvių meisteris LSK. 
Kovas. Pirmenybėse dalyvaus ir 
Clevelando LSK Žaibas krepši
ninkai.

Sunku iš anksto pranašauti lai
mėtoją, nes iš minėtų vienetų 
keli yra tikrai pajėgūs ir jų 
žaidimo lygis gana vienodas. 
Tarp kitko, pirmenybėse daly
vaus trys meisteriai. Štai jie: 
LSK 
tuvių 
V. apygardos, meisteris ir ASK 
Lituanica - Chicagos lietuvių 
meisteris.

Atrodo, kad tarp tų trijų 
meisterių ir išsivystis aršiausia 
kova. Kaip ten bebūtų, bet ra
šančiam atrodo, kad pirmoji vie
ta turėtų atitekti detroitiečiams. 
Teko patirti, jog jie atvyksta pil
noje savo sudėtyje. O tai jau 
daug ką reiškia. Žinia, kad kar
tais didelį vežimą išverčia ir 
mažas kelmas. Ir dar kaip! 
Panašiai gali atsitikti ir šiose 
pirmenybėse.

Išskirtiną dėmesį būtina at
kreipti į Clevelando Žaibo vy
rus. Juos puikiai prisimename iš 
pereitų metų. Per pirmenybes 
Chicagoje jie sužaidė be prie
kaištų ir Neries krepšininkams 
vos neišplėšė laimėjimo.

Ne dėl pagąsdinimo, bet dėl 
šventos teisybės reikia atidengti 
ir kitų komandų kortas. Tegu bū
na žinoma, kad visai nesenai 
ASK Lituanicos gintariečiai lai
mėjo draugiškas rungtynes prieš 
Chicagos latvius. Broliai latviai 
ne iš kelmo spirti.

O kaip su LSK Aro krepšinin
kais? Jų tarpe pavyzdingai pa
sigėrėtina tvarka. Visi jauni ir 
visi žvalūs. Keli iš jų žaidžia 
mokyklų pirmose komandose. 
Kartu jie sugeba pirmauti ir Gage 
pako pirmenybėse.

Rimtu varžovu laikytini ir LSK 
Jūros krepšininkai. Jų komandi
niame sąraše kelios naujos pa
vardės. Pavardės dažnai nieko

kitko, pirmenybėse daly-

Kovas - Š. Amerikos lie- 
meisteris, LSK Neris - V.

nepasako. Tačiau pasiteiravus 
sužinota, kad visi pajėgūs krep
šininkai. Beje, LSK Jūra yra nau
jas vardas mūsų sportiniame pa
saulyje. Naujas vardas, bet vei
dai daugumoje senai pažįstami. 
Šį klubas jūros skautijai priklau
so. Jį sudarė buvę Baltijos Jū
ros ir Vaivos vienetai. Atseit, 
skautiškai broliška jungtis įvyko.

O dabar stabtelime ties tink
liniu. Ši sportinė šaka vis dar 
neranda prideramos vietos mūsų 
sportinėj veikloj. Tinklinis pa
laikomas vos tik poros didesnių 
entuziastų dėka ir vos tik ke
liose vietose. Mūsiškėje apygar
doje dar nėra taip bloga. Gaila, 
tik, kad kitur jis randasi pames
tinuko rolėje.

Šiose pirmenybėse pasirodys 
tik Clevelando Žaibo, Chicagos 
Neries ir gal Detroito Kovo vy
rai tinklininkai. Aišku, kad pir
moji vieta atiteks clėvelandie- 
čiams. Nors, tikrai pasakius, no
rėtųsi apsirikti. To, žinoma, la
bai pageidautų ir Chicagos bei 
Detroito atstovai.

Moterų tinklinio gretos bus 
gausesnės. Tikriausiai, kaip jau 
įprasta, dalyvaus Clevelando 
Žaibo dvi komandos. Iš Chica- 
cagos rengiasi atvykti LSK Aras, 
LSK Jūra ir LSK Neris koman
dos. Daugiau ar mažiau rodo no
ro į Clevelandą drauge keliauti 
ir naujai susiorganizavusios ASK 
Lituanicos ir LFK Lituanicos 
jaunosios tinklininkės. (Atkreip
ki dėmesį į raides LFK. Jos 
reiškia lietuvių futbolo klubą. 
Taip, kuris laikas, kaip futboli
ninkai jau nebe vieni. Vyrijos 
tarpan įsimaišė dailioji lytis. 
Žinoma, ne futbolą spardyti, bet 
žaisti kur kas grakštesnį žai
dimą - tinklinį.)

Abejų Lituanicų tinklininkėms 
gerų norų nestoka, bet jos tik 
truputį pribijo. Bijo nuvykusios 
skaudžiai pralaimėti.

*
Trys LSK Neries komandos: 

vyrų krepšinio, vyrų tinklinio ir 
moterų tinklinio dalyvaus Vid. 
Vakarų sporto apygardos pirme
nybėse Clevelande vasario 27-28 
d.d. Neris vyksta specialiu auto
busu, kuriuo iš Chicagos at
važiuos ir žiūrovų. Taip pat va
žiuos ir klubo valdybos nariai: 
Z. Žiupsnys, E. Šulaitis ir Z. 
Degutis.

Kęstutis Germanas, žaidęs 
ASK Lituanicos krepšinio koman
doje ir Š. Amerikos liet, krep
šinio rinktinėje, šiuo metu 
tarnauja JAV kariuomenėje ir 
neseniai išsiųstas į Vokietiją.

Vasario 13 d. LFK Lituanica 
ir LSK Neris buvo bendrai su
rengę šokių vakarą Lietuvių Au
ditorijoje.

*
Austrų Viennos AustriaFC ko

manda įveikė Chicagos futbolo 
rinktinę 2:0. Rungtynės vyko 
labai blogoje aikštėje.

❖
Chicagoje praėjusią savaitę 

viešėjo garsusis lietuvių kilmės 
amerikoniško futbolo žaidėjas 
Johnny Unitas (Jonaitis) iš Bal- 
timorės. g g

Teisėjų stalas Kanados lietuvių krepšinio pirmenybėse Toronte. 
IŠ kairės: Dirvos sporto skyriaus redaktorius ir Kovo pirm. K. 
Baronas, Tauro pirm. kun. J.
K. Stanaitis.

Borevičius, S.J., ir Kovo iždininkas

Organizuojama Tarpt.
Futbolo Lyga

LIETUVOJE

Amerikos sportininkų ir žiū
rovų tarpe žinomas William D. 
Cox, buvęs beisbolo Phillies ir 
amerikoniškojo futbolo Dodgers 
komandų savininkas, praeitų me
tų rudenį paskelbė, kad organi
zuoja tarptautinę futbolo lygą. 
Šiai lygai suorganizuoti jis pa
skyrė pusę milijono dolefių.

Šioje lygoje dalyvaus dešimt 
žymių Europos komandų iš Angli
jos, Siaurinės Airijos, Austri
jos, Italijos, Prancūzijos, Portu
galijos, Švedijos, Škotijos, Veng
rijos ir Vakarų Vokietijos. Ko
mandos bus suskirstytos į dvi 
grupes ir Amerikos vienuolikės 
rungsis abiejose grupėse.

Abi Amerikos komandos bus 
sudarytos iš profesionalų, mė
gėjų ir studentų. Jas treniruo
ti sutiko anglas, kuris eilę me
tų žaidė Anglijos rinktinėje.

Jau yra žinoma, kad sutiko da
lyvauti Italijos - Genoa, Austri
jos - Rapid Vienna, Vengrijos - 

MTK Budapest, Vokietijos - Bay- 
ern Munich, ir Švedijos - Nor- 
rkopping Stockholm komandos.

Visos rungtynės vyks Ameri
koje. Iš jų 30 bus žaidžiama 
Polo Grounds,New Yorko mieste. 
Šiuo metu dar yra ieškoma ant
roji vieta likusiai 10' rungtynių.

Numatyta, kad pirmoji grupė 
varžybas pradės gegužės mėn. 
25 d., o antroji - tuojau po pir
mosios grupės užbaigimo. Sezo
nas bus uždarytas susitikimu 
grupių nugalėtojų.

P. Jotvingis

Lietuvos ledo ritulio meisterio 
vardą iškovojo Kauno Audiniai, 
nepralaimėję nė vienų rungty
nių. Nenuostabų, kad jų susiti
kimas su ligšioliniu meisteriu — 
Kauno Inkaro Klubu, kėlė didelį 
susidomėjimą. Dar gerokai prieš 
rungtynių pradžią, būriai mėgė
jų traukė Laisvės Alėja, Vytau
to prospektu, Donelaičio gatve 
(šiandien vad. Lenino ir Stalino 
prospektu) į kalną — Žalgirio 
vasaros aikštyną, kurioje yra 
įrengta čiuožykla atvirame lau
ke (uždarų čiužyklų Lietuvoje 
nėra).

Kauno Audiniai dar kartą įro
dė savo pranašumą, įveikdami 
Inkarą pasekme 6:4. Tokiu bū
du, Lietuvos pirmenybėse, ko
mandos vietomis pasiskirstė 
taip: 1. Kauno Audiniai, 2. Vil
niaus Spartakas, 3. Kauno In
karas, 4. Plungės Linų Audiniai, 
5. Vilniaus Žalgiris, 6. Kauno ke
turi komunarai.

Iš Lietuvos gautuose priva
čiuose laiškuose rašoma, kad da
bartinis ledo ritulio lygis, paly
ginus jį su N. Lietuvos laikais, 
yra gerokai kritęs.

greitojo 
dalyvau. 

tarnauto-

TAIKOS BALANDŽIAI ŽIEMOS
OLIMPINIUOSE ŽAIDIMUOSE

Vasario 18 d. Squaw Valley 
slėnyje, dalyvaujant 30 valsty
bių sportininkams ir keliolikai 
tūkstančių žiūrovų, buvo iškil
mingai pradėti žiemos olimpiniai 
žaidimai.

Žaidimų išvakarėse pradėjęs 
kristi sniegas ir kilusi audra, 
daugeliui pastojo kelią ir kiek 
suvėlino pačias iškilmes. Tačiau 
prieš pat atidarymą staiga 
prašvito, nustojo snigti ir pa
sirodžiusi saulė auksiniais spin
duliais plačiai nušvietė slėnį. 
Atrodė, kad pati gamta panūdo 
solidarizuoti šiam tarptautiniam 
susibūrimui.

Olimpinę ugnį degalų užkūrė

Chicagos LSK Neris, V.V. Sporto apygardos meisteris.
Z. Degučio nuotrauka

amerikietis Ken Henry, o olimpi
nę priesaiką visų dalyvių vardų 
atliko amerikietė Carol Heiss. 
Žaidimai oficialiai atidaryti J. 
A. V. viceprezidento Richard 
Nixon žodžiu.

Iškilmių metu, patrankų šū
viams aidint, buvo paleisti tūks
tančiai balandžių, turį simboli
zuoti visų tautų taikaus sugyve
nimo troškimus. Trankūs pat
rankų šūviai išgąsdino balan
džius ir jie pakilę neramiai balš- 
kėsi ore. Paskui metėsi visi į 
priekį. Vėliau du atgal sugrįžo. 
Vienas jų žuvo atsimušdamas į 
elektrinę pasekmes skelbiančią 
lentą. Kitas, tarytum mirtinai į- 
vykio išgąsdintas, pakilo ir vėl 
tolyn nuskrido. Pusvalandžiui 
praėjus dar vienas balandėlis 
pasirodė, nutūpdamas ant gele
žinės sijos. Čia pat buvęs vienas 
mėgėjas gamtininkas, lyg tai su
prasdamas paukščių Šnektą, iš
sitarė, kad sugrįželis balandis 
jam paporino: "velniop tą visą 
skraidymą ir visus taikos troš
kimus !.."

Iškilmių programon buvo dar 
įjungtas daugiau pustrečio tūks
tančio mokinių choras ir tūks- 
tanties dalyvių orkestras. Pa
leista oran ir 30,000 įvairiaspal
vių balionėlių.

Iškilmės baigtos dalyvių pa
radu. Priekyje žygiavo Graikijos 
atstovai, juos sekė visi kiti al
fabetine tvarka. J. A.V. sportinin
kai, kaip rengėjai, žygiavo pa
čiame eisenos gale. Atidarymo 
iškilmės laikomos pasiseku
sioms. Net niūriais veidais ruse
liai pabaigoje pasakė, kad gražu.

P. Ptr.

*
Vilniuje pravestose 

čiuožimo rungtynėse, 
jant įmonių ir įstaigų
jams, daugiausiai minimi spor
tininkai su rusiškom pavardėm: 
Kuriakina, Zuravlova, Papaškin, 
Borisov ir kt. Tuo tarpu slidžių 
sezono atidarymo rungtynėse 
Vingio parke, jau "įsimaišė” 
mūsų jaunimas, tad šios varžy
bos buvo tikra prasme lietuviš
kos, nes mūsų studentai užėmė 
beveik visas pirmas vietas, iš
skyrus 5 km. moterims, kada 
buvo diskvalifikuota Ramelytė 
už trasos pažeidimą ir laimėji
mas atiteko rusei Gordiejevai. 
Tačiau vėl antrą vietą užėmė 
Vilniaus Universiteto studentė 
R. Matutytė (geriausia Pabalty- 
je šuolininke su parašiutu), atsi
likdama nuo rusės tik vieną se
kundę! Vyrų 10 km. lenktynes 
laimėjo spartakietis Adomonis 
per 38 min. 42 sek., antroje vie
toje palikdamas studentą Blažį.

Abiejų Vilniaus Universiteto 
estafečių komandų laimėjimais 
baigėsi vyrų bėgimas, lygiai 
kaip ir moterų 4x3 km. estafetė. 
Tai buvo gražus mūsų studijuo
jančio jaunimo laimėjimas Lie
tuvos sostinėje, gražiame Vingio 
parke.

♦

Bulgarija, besiruošdama Euro
pos stalo teniso pirmenybėms 
Belgrade, savo sostinėje suruošė 
dideli tarptautini turnyrą, daly
vaujant Lietuvos, Gruzijos (abi 
šios tautos oficialiai dalyvavo

SS vardu), Vengrijos, Belgijos, 
Prancūzijos ir aišku — šeimi
ninkų atstovams.

Iš lietuvių geriausiai pasirodė 
jaune Nijolė Ramanauskaitė: 
nugalėjus bulgarę, prancūzę ir 
po atkaklios kovos vengrę Mi- 
laki (18:21; 20:22; 21:5; 22:20; 
21:18), pateko į baigmę.

Čia Nijolei teko kovoti prieš 
prancūzę Alber. Tik pirmuose 
setuose lietuvaitė kiek pasiprie
šino — 19:21; 19:21, pralaimė
dama trečią net 12:21. Antras 
lietuvis, Algimantas Saunoris, 
nugalėjęs tris bulgarus, pateko 
į pusiaubaigmę, tačiau čia pra
laimėjo vengrui ir iš tolimesnių 
varžybų iškrito.

Žymiai geriau jam ėjo dvejete: 
Saunoris ir gruzinas Akopian iš
kopė net į baigmę ir lemiamoje 
kovoje nugalėjo vengrų porą 
3:2.

Šių lietuvių išvyka į Bulgari
ją gerokai atsiliepė komandi
nėms Lietuvos stalo teniso pir
menybėms: Vilniaus Universite
to komanda, pralaimėjo Prienų 
m. rinktinei 10:3 (vilniečiai žai
dė be N. Ramanauskaitės), o 
Vilniaus Raudonoji žvaigždė, 
žaisdama be A. Saunorio — tik, 
tik ”ištempė” laimėjimą prieš 
Kauno autoremonto gamybos 
komandą pasekme 7:6. Kitose 
rungtynėse, Šiauliai pralaimėjo 
Panevėžio Spartakui 5:8 (šių 
rungtynių staigmena — Varia- 
kojo pralaimėjimas buv. jo mo
kiniui, šiauliečiui Markevičiui) 
Kauno Banga nugalėjo Mažei
kius 10:3, o Klaipėdos Medikas 
patyrė eilirį pralaimėjimą prieš 
Vilniaus Švietimą 4:9.

Komandinės pirmenybės vyks
ta B ir C grupėse. Jose daugiau
siai dalyvauja periferijų

*

Gudijos Breste buvo 
tos, uždarose patalpose, 
sios atletikos rungtynės, 
rai "vasarišką” formą

klubai.

praves- 
lengvo- 
čia tik- 
parodė

studentas A. Vaupšas, nušokda
mas į tolį 7,19 m., o J. Mozūra 
su kartimi 4,20 m. Moterų pu
sėje, Lietuvos meisterė Treigie- 
nė, tik tik neperšoko rekordinio 
aukščio — 1,6’1 m. Ji turėjo pa
sitenkinti 1,55 m., kurio ir pa
kako pirmai vietai.

*

Kauno Kūno Kultūros Insti
tuto sporto salėje įvyko teniso 
varžybos tarp Minsko ir Kauno 
rinktinių. Užsitęsus . labai ilgai 
varžyboms, trys susitikimai ne
įvyko. Pačios rungtynės baigėsi 
lygiomis — 5:5. Kauno rinkti
nėje žaidė Liubartas, Lopota, 
Levinienė, Sližytė, Augustaitis, 
Barcevičius.

*

Kauno Spartako jaunių krep
šinio komanda laimėjo tos kla
sės miesto pirmenybes. Toliau 
seka Žalgiris (atstovavęs Lietu
vą zoninėse pirmenybėse Rygo
je) ir JSM komandos.

Iš VISUR
Po pirmų ledo ritulio rungty

nių Olimpijadoje tarp Kanados 
ir Švedijos, pastarieji padavė 
griežtą protestą Tarptautinei 
Ledo Ritulio S-gai, apkaltindami 
kanadiečius labai aštriu žaidi
mu. Du švedai buvo sužeisti: ge
riausiam žaidėjui sulaužyti ke
turi šonkauliai, kitam perkirstas 
veidas. t

Varšuvos 15 m. ^išvadavimo” 
proga buvo surengtas didelis 
tarptautinis krepšinio turnyras. 
Laimėtojais išėjo Čekijos sosti
nės žaidėjai, prieš antrą Varšu
vos penketuką, (sudarytą iš Len
kijos žaidėjų, treniruojamų pa
skutiniojo Vilniuje lenkų bur
mistro sūnaus — Vlado Mali- 
ševskio) Belgradą ir pirmą Var
šuvos penketuką.

Chicagos LSK Aras jaunieji krepšininkai. Kairėje klubo steigė
jas P. Žumbakis, dešinėje pirm. A. Radvila. Z, Degučio nuotrauka
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ir apylinkėse

• Martynas Vilčinskas, 
sulaukęs 85 metus amžiaus, 
mirė vasario 19 d. Būdamas 
26 m. amžiaus atvyko j 
Scranton, Pa. Dirbo anglių 
kasyklose, aktyviai dalyva
vo lietuviškoj veikloj. Bu
vo, didelis Dr. J. šliupo dar
bų pasekėjas, visad rėmė 
lietuvišką darbą. Persikėlęs 
į Člevelandą su broliu Ste
ponu (miręs 1937), pusbro
liu Juozu ir visa grupe kitų 
gerų Scrantono lietuvių — 
Justinu Misčiku, J. Žuku, 
Stelmoku ir- kitais padėjo 
išjudinti ir Clevelando lie
tuvių veiklą.

Velionis buvo nevedęs, 
mirdamas paliko pageidavi
mą, kad būtų sudegintas, o 
jo mylimas draugas Pijus 
žiūrys laidotuvių metu pa
sakytų kalbą. Taip ir buvo 
padaryta vasario 23 d.

• Kristina Stankaitytė, 
Notre Dame Academy mo
kinė, Ohio valstijos stipen
dijų egzaminuose laimėjo 
24 vietą. Egzaminuose da
lyvavo virš 26000 mokinių.

• LVS Ramovė Clevelan
do skyriaus narių metinis 
susirinkimas įvyksta vasa
rio 28 d., 11:30 v. Lietuvių 
svetainė j e. Darbotvarkėj e: 
valdybos pranešimai, iždi
ninko pranešimas, valdybos, 
kontr. komisijos rinkimai ir 
kt.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkima-s įvyksta kovo 
1 d., 7 vai. vak. Lietuvių sa
lėje. Bus Pildomosios Tary
bos rinkimai, paminėta Va
sario 16 šventė, meninė pro
grama ir vaišės.

• Balfo 68 skyriaus vice- 
pirm. Al. Banio iniciatyva 
surinktų aukų, skirtų džio
vininkams lietuviams Vo
kietijoje.

$100.00 aukojo Aleksas 
Banys.

Po $20.00 — L. Krivic
kas.

Po $10.00 — D. Visman
tas, J. Masaitis, P. šūkis, 
E. Rimeckas.

Po $5.00 — J. Krištolai
tis, Z. Jankus, Wm. Jakubs, 
J. Brazis, A. S. Baras, V. 
Gelažius, A. Maurušaitis, J. 
Urbšaitis, P. Vilkas, J. P. 
Nasvytis, A. Pliuškys, J. 
Stravinskas, Z. Dučmanas, 
St. Astrauskas, A. Šimkū
nas,’ B. Gaidžiūnas, Z. Bal- 
trušius.

Po $4.50 — J. Margevi- 
čius.

Po $4.00 — A. Savickaitė.
Po $3.00 — Br. Gražiulis, 

j. Dunbaraš, B. Bernotas, 
J. Rastenis.
’ Po $2.00 — A. Balys, J. 
Visockis, V. Blinstrubas,

Vyresniosios kartos veikėjai clevelandiečiai Vasario 16 minėjimo iškilmėse. Iš kairės: J. Brazaus
kas, A. Šimkūnas, A. Praškevičius, M. ir J. MisČikai. Dirvos nuotrauka

Juozas Mull-Muliolis, Clevelando lietuviams labai gerai pažįsta
mas lietuviškų organizacijų narys ir jų veiklos rėmėjas, kandi
datuoja į Ohio statė atstovus. Jo kandidatūrai remti susidarė iš 
virš 20 asmenų komitetas, kuris posėdžiavo Čiurlionio ansamblio 
namuose ir aptarė kandidatūros rėmimo planus. Vaizdas, kada 
J. Muliolis sako, kad jis, išrinktas į tą atsakingą vietą, lietuviams 
tikrai gėuos nepadarys. Iš kairės: P.J. Ziūrys, J. Muliolis, A. 
Mikulskis ir V. Orimas. Dirvos nuotrauka

Pautis, L. Jucaitienė, Juo
zas, J. L. Gražulis, P. Mila
šius, V. Galinis, A. Stepo
navičius, V. Lukavičius, A. 
V, Andrušaitis, R. Volodka, 
E.- Saukevičius, W. Waldu- 
ket, J. Zemeliauskas,

Po $1.00 — I. Verbyla.J. 
Citulis, A. šemeta, J. Bara
nauskas, J. čerauka, K. S. 
Karpius, J. Skripstas, B. 
Dudėnas, V. Bagdonavičius. 
Jurevičius, P. Vyšniauskas, 
V. Petruškevičius, J. Mareš- 
kėnas, V. Kasakaitis, P. Ži
donis, M. Smelstorius, J. 
Velykis, J. širvaitis, V. 
Stankus, B. šiupinys, E. 
Karnėnas, V. Benokraitis,
L. Paršonis, P. Stempužis, 
V. Šumskis, V. Braziulis, P. 
Petkevich, V. Juodis, P. Mo
tiejūnas, D. Vaičiūnas, A. 
Mikulskis, N. Mulovas, J. 
Zorska, S. šiūpinienė, V. Z.,

M. Praškevičius, D. Jokū
baitis, S. Mačys, P. Jocys, 
M. Rx—, H. Pikturna, VI. 
Braziulis, J. Miglinas, C. 
Matulis, J. Chesna, J. Švar
cas, J. Juozaitis, A. Koklys, 
R. Petrauskas, J. Mikalaus
kas, P. Vencius, A. Ginčas.

Po $0.50 — F. Mackus, J. 
Vilchinskas, V, Moslevičius.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę paminėjo 
Plain Dealer dienraštis, bet 
pridarė tiek klaidų, kad rei
kia tiesiog stebėtis rašan
čiojo fantazija.

• J. Kazlauskas income 
tax pareiškimus Dirvoje 
pildo kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. 
pietų. Taip pat pagal susi
tarimą. šaukti RE 1-7222.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

PAUL J.TRACY
CANDIDATE FOR

COUNTY TREASURER

WATERBURY
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Šį šeštadienį įvyksta Už
gavėnių vakaras, kuriame 
gros Romo Butrimo vado
vaujamas orkestras iš New 
Yorko. Vakaro pelnas ski
riamas išlaikymui lietuvy
bės židiniui Waterburyje — 
Lituanistinei mokyklai.

Šeimininkės jau ruošia 
įvairius Užgavėnių valgius 
svečių vaišinimui, o vyrai 
gėrimus. Vakaras bus įdo
mus dar ir tuo, kad veiks 
laimės šulinys, iš kurio bus 
galima ištraukti vertingų 
dalykų. Jų tarpe gerą radi
jo aparatą, kuriuo galima 
girdėti visas pasaulio šalis. 
O be to, visi vakaro dalyviai 
bus filmuojami.

VVaterburio Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas 
maloniai kviečia vietos' ir 
apylinkių lietuviškąją vi
suomenę šį šeštadienį atsi
lankyti į šv. Juozapo para
pijos didžiąją salę. T. K.

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY 3,1960

Kodėl Dėdė Šamas ?
SPAUDOJE ir pasikalbėjimuo

se dažnai vartojama Dėdės Ša
mo vardas. Istorikai iki šiol 
nepajėgė surasti Dėdės Šamo pa
veikslo, nors, manoma, tokį 
esant. 1812 metų karo metu mė
sininkas Samuel Wilson, kuris 
žinomas Dėdės Šamo vardu, iš 
Troy, N.Y., buvo pasirašęs su
tartį kariuomenei pristatyti mė
są. Kiekviena mėsos statinė bu
vo pažymėta US. Kartą krovėjai 
užklausė darbininką, ką šios rai
dės reiškiančios. Pastarasis, pa- 
sikąsęs pakaušį pareiškė, jog tik
rai nežinąs, bet manąs, kad 
Uncle Sam.

Tolima Wilsono giminaitė tei
gia, jog ji, maža būdama, ma
čiusi jo paveikslą. Pagal pasa
kojimą Wilson savo išvaizda pa- 
našėjęs į prezidentą Linkolną. 
Jo mėgstami rūbai buvę: aukšta 
skyrbėlė, aukšta baltinių api- 
kaklė, platus baltas kaklaraištis 
persmeigtas saga, mėlynas 
frakas su aptemtom kelnėm.

STELLA MARIS HOME
FOR THE 

PROBLEM DRINKER

WHERE MEN ARE GIVEN A NEW 
START IN LIFE

PLEASE GIVE US

YOUR OLD FURNITURE, APPLIANCES, SHOES, 
BŪOKS, OLD IRON, NEW PAPERS, 

LAWN MOWERS, CLOTHING.

COURTSEY PICK UP

Call SU 1-O55O

I. J. SAM A S 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

Vasario 16 minėjime Clevelande, pertraukos metu kalbasi: muz. 
St. Gailevičius, red. B. Gaidžiūnas ir muz. A. Mikulskis.

Dirvos nuotrauka

EAST CLEVELAND — EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

Mrs. JEAN M. CAPERS

CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY 3,1960

SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOONEARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

CORNER 68TH — SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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
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KAS IR KUR?
______________________________________________________ i NEW YORK

• Vasario 17 d. Panevėžyje 
mirė Antanas Lalys, sulau
kęs 86 metus. Amerikos lie
tuviams gerai žinomas vei
kėjas, dirbęs "Lietuvos” 
laikraštyje, išleidę anglų- 
lietuvių ir lietuvių-anglų k, 
žodyną,
• Vasario 16 gimnazijoje 
mokslo metai baigiasi ba
landžio 9 d. Nauji mokslo 
metai prasidės balandžio 25 
d. Nauji mokiniai, norį į 
gimnaziją įstoti, prašyn. is 
turi paduoti iki balandžio 7 
d. Mokinių priėmimą spren
džia Mokytojų Taryba.
• Sofija Adomaitienė, Vin
cė Jurkūnienė ir Bronė Pa- 
plėnienė įstojo į Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos 
Chicagos skyrių, šis skyrius 
pastaruoju metu vis gausė
ja ir labai intensyviai vei
kia. Skyriaus pirmininkas 
yra Petras Vėbra.
• Birutė Kapočiūtė, Liet. 
Enciklopedijos leidėjo Juo
zo Kapočiaus duktė, baigusi 
universitetą Bostone ir gi
linusi studijas Prancūzijo
je, atsikėlė į Chicagą. čia ji 
gavo darbą United Airlines 
bendrovėje.
• Danguolė Bartkuvienė at
liekamą nuo studijų laiką 
pašvenčia techniškiems Vil
ties Draugijos reikalams, 
padėdama Vilties Draugijos 
pirmininkui Dr. J. Bartkui 
tvarkyti pagausėjusį susi
rašinėjimą Draugijos reika
lais,
• D. Stankaitytė dainuos 
pagrindinę soprano partiją 
Trubadūro operoje visus 
tris spektaklius. P. Bičkie- 
nė, turėjusi dainuoti dvie
juose pastatymuose, dėl 
gerklės sunegalavimo turė
jo nuo savo rolės atsisaky
ti. Trubadūro operą Chica
goje stato vyrų choras Vy
tis,
• Dono kazokų chore, ku
ris dabar koncertuoja Vo
kietijoje, dainuoja ir chica- 
gietis Stasys Citvaras. Va
sario vidury koncertavo 
Hamburge ir susitiko su 
lietuviais.

• Būsimai dainų šventei 
Lietuvoje, kaip praneša te
nykščiai laikraščiai, būsią 
išausta 30,000 tautinių kos
tiumų.

ALT S-gos 11 skyriaus 
susirinkimas

ALTS-gos U-jo skyriaus narių 
susirinkimas įvyks vasario 28 
dieną, 4 vaL P.P., O. ir J. Va
laičių svetainėj, Brooklyne, N. Y. 
Bus svarbūs pasitarimai artėjant 
skyriaus dešimtmečio minėji
mui, kuris įvyks kovo 19 d. kartu 
su kitais skyriais. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

IŠPLATINO 200 BILIETŲ

Dr. Marija Žukauskienė iš
platino 200 bilietų į pianisto A. 
Kuprevičiaus koncertą su Sym- 
phony of the Air, kurį diriguos 
Vyt. Marijošius. Koncertas įvyks 
kovo 6 d., Carnegie Hali, New 
Yorke.

Dr. M. Žukauskienės pastangos 
padėti mūsų talentams yra gra
žus pavyzdys visiems lietuviams.

IŠ MOTERŲ VEIKLOS

Dr. H. Montvilienė skaitys pas
kaitą "Matematikos vaidmuo 
gamtos moksluose" Lietuvių Mo
terų Atstovybės ruošiamoj po
pietėj, kuri įvyks kovo 13 d., 5 
vai. p.p., Baltų Laisvės Namuo
se, New Yorke. Po paskaitos bus 
vaišės. Kviečiama visus atsilan
kyti.

Be to, Liet. Mot. Ats. energin
gai ruošiasi kitai šventei, kuri 
įvyks balandžio 24 d., Carnegie 
Endowment puošniose patalpose. 
Tai literatūrinė popietė ir tra
dicinis lietuviškas Velykų sta
las.

Iš anksto prašoma įsidėmėti 
datą ir vietos pakeitimą. Mū
sų moterys ypatingai šiai šven
tei ruošiasi.

GEDIMINO PILY...
D. Leveckytė, A. Miklas, A. 

Samušytė, P. Sandanavičius, 
Brooklyno lituanistinės mokyklos 
mokiniai ir mokyt. Samušis, Va
sario 16 d. proga, per Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandą, vad. 
J. Stuko atliko montažą "Vy
tukas Gedimino Pily". Paruošė 
mok. I Banaitienė.

• Vokietijoje, Vechtos se
nelių prieglaudoje, mirė 
Ona Pranckevičienė-Danie- 
liūtė, sulaukusi 90 m.
• Inž. V. Kruminas, Dirvos 
bičiulis iš Venezuelos, siųs
damas metinę prenumeratą, 
pasidžiaugė Dirvos pažanga 
ir atsiuntė $5.00 auką.
• Povilas Kazakas, Dirvos 
skaitytojas iš Hartfordo, il
gesniam laikui išvyko į Bra
ziliją ir apsistos Sao Paulo 
mieste.

Solisto VL Baltrušaičio vadovaujamas Apreiškimo parapijos choras ruošiasi koncertui, kuris įvyks 
vasario 28 d. Brooklyne. y. Maželio nuotrauka

TORONTE NEPR. FONDUI SURINKO $ 953.48
Lietuvos Nepriklausomybės 

Fondas, kaip teko patirti, prie 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios 
vasario 7 d. surinko $58, vasario 
14 d. $63.80. Lietuvių Namuose 
vasario 13 d. suruošto minėjimo- 
banketo metu gauta aukų $396.18. 
Bendrame minėjime, kuris įvyko 
College teatre, Nepriklausomy
bės Fondui buvo suaukota, pa
tikrinus vokelius, $152.50.

Kadangi šiame minėjime Tau
tos ir Nepriklausomybės Fon
dai, pagal LB ApyL valdybos nu
tarimą, buvo oficialūs aukų rin
kėjai, tai tuo pačiu jiems ir bu
vo uždėta pareiga proporcingai 
padengti minėjimo išlaidas. Tad 
iš šios pastarosios sumos da
lis pinigų turės atitekti išlaidų 
padengimui.

Rinkliavos reikalu buvo kreip
tųsi į Šv. Jono Kr. parapijos 
kleboną kun. P. Ažubalį, kuris 
pareiškė, kad esąs pramatęs fon
dams rinkliavų neleisti, nebent 
bažnyčios komitetas tuo reikalu 
padarytų sprendimą. Toks spren
dimas buvo padarytas ir jis 
skamba šitaip: "Lietuvos laisvės 
reikalams parap. komitetas pra
ves rinkliavą. "Ištrauka paimta 
iš Tėviškės Žiburiuose Nr. 6 
tilpusių parapijos žinių. Per šią 
rinkliavą surinkta $150.25, kurie 
buvo paskirti itališkosios Eltos 
leidimui. Jeigu iš anksto turėta 
galvoj taip pasielgti, tai ar ne 
geriau būtų buvę, ir pačią rink
liavą pravesti Eltos vardu. Duo
tas tiesioginis rinkliavai vardas 
nebūtų suklaidinęs parapijiečių, 

BALIUI STEPONIUI,
jo mylimai motinai mirus, užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi

Babcock & Wilcox Ing. 
lietuviai bendradarbiai:
V. Palūnas, V. Rociūnas, M. 
Palūnas, V. Palubinskas, P. 
Kliorys, P. Gruodis, V. Ignas, 
V. Pliodzinskas, P. Ežerskis, 
A. įlenda, A. Vasaris

kurie aukodami tikėjosi, kad da
lis jo aukos atiteks Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui.

Lygiagrečiai LNT Moterų Bū
relis pravedė rinkliavą Vasario 
16 d. Gimnazijai Vokietijoje pa
remti, kurioje surinkta $ 283. 
Pridėjus sutelktas aukas, Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondui 
$ 670.48, iš viso yra surinkta 
$953.48.

P. V..

E. CHICAGO
VASARIO 16 MINĖJIMAS

East Chicagos ir apylinkių, 
ALTO skyriaus suruoštas Va
sario 16 minėjimas įvyko vasa
rio 21 d. Harbor, Indiana. Mi
nėjimas pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis, įvykusiomis Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai, Šv. Mišios 
buvo už žuvusius ir persekioja
mus dėl Lietuvos laisvės. Pa
maldas atlaikė ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. dr. 
Petras Celiešius.

Iškilmingas Aktas-banketas 
prasidėjo 6 vai. vakare lietuvių 
parapijos salėje. Minėjimą ati
darė East Chicagos apylinkės 
ALTO skyriaus pirmininkas Al
bertas Vinikas, kuris savo žo
dyje apibudino Vasario 16 mi
nėjimo reikšme. Dienos progra
mai pravesti pakviesti: Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos klebo
nas kun. Ignacas Vichuras ir p. 
Meškauskas.

Lietuvos ir Amerikos vėliavas 
įnešė East Chicagos Jūrų skau
tai ir Gary, Indiana posto ve
teranai.

Invokaciją perskaitė Gary, In
diana lietuvių parapijos klebo
nas kun. Daniellius.

Pagrindiniu Vasario 16 minė
jime kalbėtoju buvo pakviestas 
inž. V. Adamkavičius. Jis per 
15 min. sugebėjo pasakyti tai 
ką kiti sako valandas.

Perskaityta Indianos Guberna
toriaus proklamacija ir senato
riaus telegrama-sveikinimas.

Meninę programą išpildė: 
lietuvių parapijos choras su so

Mielam bičiuliui

BALIUI STEPONIUI

ir artimiesiems, mamytei mirus, širdingiausią

užuojautą reiškia

D. ir I. Gataučiai

Mieliems

BALIUI ir EMILIJAI STEPONIAMS

bei kitiems artimiesiems, jų motinai K. STEPO

NAVIČIENEI mirus, gilią užuojautą reiškia

Eugenija ir Kostas Gasparaičiai
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANTANINA GELŽINIENĖ mirė 1960 m. va
sario 16 d. Vilniuje —

ELENAI STEMPUŽIENEI ir 
ALEKSANDRAI KAZĖNIENEI, 

netekus mylimos motinos, liūdesio valandoje reiš
kia gilią užuojautą

Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando II-oji apylinkė

Mieloms STEPONAVIČIŲ, ILENDŲ ir KAT

KŲ šeimoms, liūdesio valandoje, jų brangiai Ma

mytei, uošvei ir senelei

KONSTANCIJAI STEPONAVIČIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Br. Pru PraČkiai

liste N. Aukštuoliene,padainavęs 
liaudies dainas, o pradžios 
mokyklos mokiniai suvaidinę 
Lietuvos aušrai ir padeklamavę 
eilėraščius.

Visi dalyvavę Vasario 16 mi
nėjime buvo papuošti tautiniais 
ženkleliais, kuriuos padarė ir 
prisegė East Chicagos jūrų skau
tės.

Minėjimas buvo įspūdingas, bet 
galėjo būti skaitlingesnis.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
suaukota 550 dol.

Pakenė

CHICAGO
Kaziuko mugėje, kurią 

rengia Chicagos visi penki 
s k a učių - skautų t u n tai, 
Korp! Gintaras ir A. S. S. 
skyrius vasario 28 d. Jau
nimo Centre, dalyvauja ir 
Vasario 16 gimnazijos skau
tės su atskiru pavilijonu ir 
rankdarbiais iš Vokietijos. 
Chicagos tuntų skautės tu
rės mugėje pačių austus 
tautinius audinius, juostas
ir net kelias lietuviškas 
stakles.

*

Ps. Vladas Vijeikis, skau- 
tų-čių vidurio rajono vado 
pavad. praves Kaziuko mu
gės atidarymą Chicagoje, 
Jaunimo Centre vasario 28 
d., 11 vai. ryte, dalyvaujant 
skautams-tėms, vadov a m s 
ir svečiams. Mugė vyks di
džiojoje salėje, dekoruotoje 
tautiniais ir Vilniaus moty
vais. Ir čia veiks eilė svetai
nių. o valgykla žemutinėje 
salėje.

1EB s

Ats. mjr.

ANTANUI JONAIČIUI,

jo mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuo

jautą

Ona ir Juozas Rinkai

Gerbiamai p. ŪSIENEI, jos šeimai bei arti

miesiems, netekus mylimos mamytės

EMILIJOS GUISKIENĖS,

gilią užuojautą reiškia

Drukteiniai ir Gudaitienė

ELENAI VADOPOLIENEI

mirus, dukrai IRENAI VeBRIENEI ir žentui

PETRUI su šeima reiškia gilią užuojautą

Stasys Mankus,
Matas NaujokasJadvygos Matulaitienės vadovaujama Brooklyno šokėjų grupė 

Vasario 16 minėjime New Yorke pasirodė su nauju šokiu "Grėbėjos". 
V. Maželio nuotrauka
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