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CHRUŠČIOVAS SAKO, KAD SOVIETIJA REMS 
"IŠSILAISVINIMO KARUS” 

Branduolinio karo komunistai nenorį, bet jis

komunizmo pergalei
Prez. Eisenhoweris paskuti

nėje savo spaudos konferenci
joje griežtai pasmerkė tik da
bar paskelbtą Chruščiovo kalbą 
ir jo bandymus įtikinti pasaulį, 
jog tik komunistų blokas esąs 
nepriklausomybės siekiančių 
kraštų vienintelis draugas ir rė
mėjas. Chruščiovo skelbiami 
"išsilaisvinimo karai" iš tikrųjų 
yra legalias vyriausybes siekian
čių nuversti komunistinių ele
mentų rėmimas. Jungtinės A- 
merikos Valstybės, remdamos 
išsilaisvinimo sąjūdžius, tų tiks
lų siekė "Jungtinių Tautų Char- 
tos ribose," pastebėjo prez. Ei- 
senhoweris.

Sausio 6 partijos suvažiavime 
Chruščiovo pasakytoji kalba buvo 
paskelbta Komunisto žurnale. Ji 
laikoma viena iš svarbiausių bol- 
ševikijos istorijoje. Patys komu
nistai jos reikšmę pabrėžė, iš
dalindami Vakarų koresponden
tams jos vertimus anksčiau, negu 
išleistas viešumon pats Komu
nisto žurnalas.

SOVIETAI REIKALAUJA 50 
POSTU JUNGTINĖSE TAUTOSE
Sovietija pareikalavo, kad so

vietų piliečiams būtų suteikta 
mažiausiai 50 svarbiųjų postų 
Jungtinėse Tautose. Ji taip pat 
pareikalavo, kad kai kuriems da
bar Jungtinėse Tautose tarnau
jantiems sovietų piliečiams būtų 
suteikti paaukštinimai.

Maskvos reikalavimai išaiškė
jo iš Zorino pasitarimų su JT 
gen. sekr. Hammarskjoldu, ku
ris skirsto tarnautojų skaičių ir 
jų rangus. Iš to reikalavimo ryš
kėja, kad sovietai siekia pergru
puoti sekretoriato sudėtį, kuri 
ligšiol buvo remiama kandida
tų patirtimi su sugebėjimais. 
Be to, sovietai pareikalavo, jiems 
suteikti dvi vietas su pasekre- 
torių rangu.

Prieš kurį laiką Chruščiovas 
buvo pareikalavęs, kad Jungti
nių Tautų generalinis sekreto
rius būtų pakeistas trumviratu, 
atstovaujančiu Vakarų, sovietų 
ir neutraliųjų blokus. Chruščio
vo reikalavimas negavo reikiamo 
pritarimo ir, kaip atrodo, liko pa
laidotas. Naujuoju bandymu so
vietai atnaujina sekretoriato re
organizavimo idėją. Jai pasiekti 
Sovietija pasiūlė, kad būtų panai
kinta dabartinė tarnautojų sam
dymo sistema, pagal kurią tar
nautojai pasamdomi, praėjus tam 
tikram bandomajam laikotarpiui. 
Sovietai reikalauja, kad vyriau
sybių pristatyti kandidatai iš 
karto būtų pasamdomi arba at
metami.

Memorandume sakoma, kad a- 
teinančiais metais reikią laukti 
210 naujų postų ir 140 postų at
siras, pasitraukus seniesiems 
tarnautojams. Iš to skaičiaus bent 
50 svarbiųjų postų turį tekti so
vietų piliečiams, jų tarpe ekono
minių ir socialinių reikalų pa- 
sekretoriaus vieta ir panašaus 
rango postas specialių politinių 
reikalų įstaigoje.

Šiuo metu sovietai Jungtinėse 
Tautose turi vieną pasekretorių, 
ir trys panašaus rango tarnauto
jai yra amerikiečiai.

Būdinga, kad sovietų sąra
še neminimas areštuoto šnipo 
Igorio Melekso postas su 11,000 
dol. metinio atlyginimo. Melekas 
laukia teismo Chicagoje.

• Prez. Eisenhoweris pasku
tinėje spaudos konferencijojepa- 
reiškė, kad prezidento rinki
mai Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir inauguracija turėtų būti 
atliekama ankstesnėmis dato-

Toje kalboje Chruščiovas pa
brėžė, kad pasaulinis komuniz
mas pilnai remiąs "tautinio iš
silaisvinimo" karus, kuriuos 
reikią skirti nuo totalinio 
branduolinio ir ribotų, kaip 
jis pavadino, "gaisrinių" ka
rų.- Esą, karas nereikalingas 
komunizmo pergalei, kuri jau e- 
santi "netoli". Bet jis įspėjo, 
kad branduolinis karas įvyk- 
siąs, jei kapitalistų valstybės 
priešinsis komunizmo pergalei, 
kuri esanti "neišvengiama pagal 
istorijos evoliucijos įstatymus".

Trečiosios klasės karo pavyz
džiu Chruščiovas nurodė Alžiro 
karą. Tai esąs šventas karas. 
"Mes pripažįstame tokius karus. 
Mes pagelbėjome ir pagelbėsime 
žmonėms, kovojantiems dėl savo 
laisvės." Laisve Chruščiovas su
pranta komunistinį pavergimą. 
Jis nurodė pavyzdžiu Kubą ir 
pasakė, kad "Fidelio Castro va
dovaujami Kubos žmonės laimė- 
•n 10 .

mis, kad naujasis prezidentas 
turėtų bent 80 dienų paruošti 
biudžeto projektą ir išdėstyti sa
vo programą sausio pradžioje 
susirenkančiam kongresui.

• Kard. Spellmanas pasmer
kė prez. Kennedžio štabo pa
ruoštą programą, pagal kurią 
kongresas turėtų suteikti arti 
6 biL dol. federalinę paramą 
viešosioms mokykloms. Kardi
nolo žodžiais, tuo žygiu būtų 
nuskriausti milijonai amerikie
čių katalikų, kuriems nieko ne
būtų grąžinama už.jų mokesčius. 
Religinės mokyklos į- programą 
nebuvo numatytos įtraukti.

Nuteista 'Daktaro Živago’ Larisa
Gerai informuoti sluoksniai 

praneša, kad Sovietijos vyriau
sybė nuteisė aštuoneriais metais 
kalėjimo artimą mirusio Nobe
lio laureato Boriso Pasternako 
bendradarbę, kuri jį inspiravusi 
parašyti romaną "Daktaras Ži- 
vago" ir kūrėjui buvusi romano 
herojės Larisos modeliu. Pas
ternakas ją laikęs kenčiančiosios 
Rusijos įsikūnijimu.

Kalėjimo bausmė, kuri intelek
tualų sluoksniuose laikoma So
vietijos vyriausybės kerštu, 01- 
gai Ivinskajai buvo slaptai pa
skelbta lapkričio mėnesį. Jos 
duktė Irina, kurią Pasternakas 
traktavo, kaip savo adoptuotą 
dukterį, nuteista trejais metais 
kalėjimo. Pastarosiomis savai
tėmis, kaip sakoma, eilė Vakarų 
intelektualų ir rašytojų siuntė 
peticijas Chruščiovui, bet ligi 
šiol negavo atsakymų.

Borisas Pasternakas prieš 
mirtį pareiškęs vakariečiams 
būkštavimų, kad Ivinskaja, jam 
mirus, vėl galinti atsidurti kalė
jime. Jie susipažino 1945 metais, 
ir ji už draugystę su rašytoju 
1948 metais buvo suimta ir be 
teismo sprendimo išsiųsta į kon
centracijos stovyklą, iš kur pa
leista 1954 metais. Grįžusi ji 
padėjo Pasternakui išversti Goe- 
thes "Faustą" ir perrašė kelis 
"Dr.- Živago" varijantus. Kai 
Pasternakui buvo suteikta Nobe
lio premija, jis nevyko jos at
siimti, norėdamas apsaugoti savo 
bendradarbę.

Paryžiaus intelektualų sluoks
niuose kalbama, kad jos nuteisi
mu Sovietijos vyriausybė ruo
šianti kelią Pasternakui "reabili
tuoti". Tikima, kad Ivinskaja bus

Antrosios klasės, kaip jis va
dino, "gaisrinių" karų pavyzdžiai 
buvo Indokinija ir anglų - pran
cūzų intervencija Sueze. Jis ne
užsiminė apie dabar vykstantį 
karą Laose.

Chruščiovo pareiškimu, ko
munizmo persvara esanti bran
duolinių ir "gaisrinių" karų ven
gime. Jis pareiškė, kad Sovieti
ja tikrai norinti nusiginkluoti, 
ir nusiginklavimas esąs svar
biausias faktorius kovoje su im
perializmu. "Toje kovoje socia
listų stovykla turi didžiąją žmo
nijos dalį savo pusėje."

Vakarų diplomatai neslepia su
sirūpinimo dėl Chruščiovo kal
bos tono, kiek jį galima su
vokti iš ligšiol čia gautų jos iš
traukų. Kalba laikoma grubesne 
už 1958 lapkričio 10 pasakytąją, 
kada buvo pareikšta, kad su
tartys dėl keturių valstybių kont
rolės Berlyne esančios pasenu
sios ir sovietai ruošiasi savo 
funkcijas perduoti Rytų Vokieti
jai, jei Vakarų valstybės nesutik
siančios pasirašyti taikos sutar
ties.

Dabar Chruščiovas pasakė: 
"JAV, Britanijos ir’Prancūzijos 
pozicijos Berlyne yra ypač greit 
pažeidžiamos. Jos bando išlai
kyti ten savo senąsias pozicijas, 
bet nepajėgia pripažinti, kad oku
pacinis režimas turės anksčiau 
ar vėliau baigtis." Jis vėl gra
sino, kad Sovietija pasirašysianti 
separatinę taikos sutartį su Ry
tų Vokietijos komunistais ir taip 
"agresingai nusiteikusius impe
rialistus grąžins į protą", iš
traukdama "rakštį, kurią sudaro 
okupacinis režimas Vakarų Ber
lyne".

Valstybės departamentas 
Washingtone dar tebesusilaiko 
nuo komentarų apie Chruščiovo 
kalbą, kuri tebesanti nagrinėja
ma.

apšaukta Vakarų imperializmo 
įrankiu ir apkaltinta Pasternako 
kūrybos iškraipymu. Tam spė
liojimui pagrindą duoda prieš 
kelis mėnesius, tuoj po Ivinska- 
jos arešto, sovietinėje spaudo
je pasirodžiusi žinutė, pagal ku
rią esanti sudaryta komisija B. 
Pasternako nespausdintiems kū
riniams peržiūrėti. Reikia spėti, 
kad komisijos "perredaguotas" 
romanas pagaliau bus išleistas 
ir Sovietijoje.

Praeitą šeštadienį, sausio 14 d., Detroite įvyko Dariaus ir Girėno klubo vėliavos pašventinimo iš
kilmės. Nuotraukoje: Windsoro lietuviŲ parapijos klebonas kun. Rudzinskas šventina vėliavą, kurią 
laiko klubo pirmininkas Jonas Atkočaitis. J. Gaižučio nuotrauka

ANUOMET DAUG NORINČIU, DĖT MAŽA GALINČIŲ
Šiandien daug galinčių, bet žymiai mažiau 
norinčių aktyviai dalyvauti Lietuvos laisvi

nimo veikloje.
(Mūšy bendradarbio pasikalbėjimas su Lietuvos Garbės Konsulu Dr. I. I. Bielskiui

Visi Los Angeles lietuviai 
tautinių švenčių minėji
muose, didesniuose pobū
viuose ar susirinkimuose, 
dažnai yra matę ir girdėję 
kalbant Lietuvos garbės 
konsulą Dr. J. J. Bielskį. 
Neretas iš mūsų yra jį ap
lankę jaukioje konsulo ir 
šeimos rezidencijoje, vaka
rinėje Los Angeles dalyje, 
netoli Kalifornijos Univer
siteto. Bet turbūt niekas ne
galėtų patikėti, kad tam 
sveikos ir judrios išvaizdos 
vyrui, pasidabruotais plau
kais, šiame sausio mėnesyje 
suėjo 70 metų ...

Dr. J. J. Bielskio, žemai
čio iš Tytuvėnų,veikla lietu
vių tautos laisvei ir Lietu
vos valstybei yra net kiek 
ilgesnė, negu pusė šimtme
čio. Jaunuoliu atvykęs Ame
rikon 1908 metais ir čia iš
simokslinęs, jis tuojau pat 
pasinėrė lietuvių visuomeni- 
nėn ir politinėn veiklon. Dar 
karui tebeinant, 1917 m. 
Washingtone jis įsteigė ir 
vadovavo Lietuvių Informa
ciniam Biurui, vyko į Eu
ropos pavergtųjų tautų 
kongresą Lozanoje, lankėsi 
Lietuvoje, grįžęs buvo iš
rinktas Amerikos Lietuvių 
Tautos Tarybos pirmininku 
(lyg ir dabartinio Alto pra
nokėju), po to tiesiogiai da
lyvavo Lietuvos nepriklau

somybės .atstatymo kari
niuose, politiniuose ir eko
nominiuose darbuose. 1923 
m. suorganizavo pirmąjį 
Lietuvos konsulatą Ameri
koje ir ligi 1926 m. išbuvo 
Liet. Respublikos konsulu. 
Nuo 19159 m. ligšiol tebėra 
Lietuvos garbės konsulu 
Kalifornijoje ir gretimose 
valstijose.

Šalia valstybinės ir tauti
nės veiklos, kiti jo darbai, 
kaip laikraštininko, litera
to, visuomenininko, dar pla
čiau papildytų jo asmens 
turtingą biografiją. Tad 
konsulo 70 metų amžiaus 
sukakties proga Dirvos ben
dradarbiui atrodė įdomu at
pasakoti platesniam.skaity
tojų sluoksniui ši pasikalbė
jimą su Dr. J. j. Bielskiu, 
turint tikslą pakamantinėti 
jo ilgos ir gilios patirties 
nuomones ir įspūdžius apie 
Amerikos lietuvių praeities 
bei dabarties reikalus.

— Kas šiandien panašu ir 
kas skirtinga nuo Pirmojo 
Pasaulinio karo laikotarpio 
Amerikos lietuvių pastan
gose veikiant už laisvę Lie
tuvai?

— Dabartinė Amerikos 
lietuvių veikla Lietuvai lais
vinti daug kuo skiriasi nuo 
anų laikų veiklos. Tuomet 
patsai reikalas buvo kitokis. 

Reikėjo pirmiausia aiškinti, 
?<as ir kur toji Lietuva yra 
ir kodėl jai nepriklausomy
bę reikėtų grąžinti. Tuomet 
trūko mums aukštesnio iš
silavinimo ir patyrusių dar
buotojų. Tiesą sakant, tu
rėjome labai mažai žmonių, 
galinčių Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbti. Neturėjom li
teratūros apie Lietuvą ang
lų kalba.

Bet nuotaika, ūpas buvo 
aukštai pakilę. Norinčių 
dirbti buvo daug ir visur. 
Ir dirbo, kas kaip geriausiai 
suprato, sugebėjo ir pajė
gė. Tuomet žmonės pasirodė 
labai dosnūs. Didesnėse ko
lonijose laisvinimo fondai 
surinkdavo ne šimtinėmis, 
bet tūkstančiais dolerių per 
vieną vakarą. Rašėm, dir
bom, kalbėjom, ruošėm de
legacijas, šaukėm kongre
sus ir suvažiavimus, siun- 
tėm rezoliucijas. Trumpai 
tariant, — dirbom su pasi
ryžimu, be atlaidos, srovių 
ir partijų reikalus stengda- 
mies palikti nuošaliai. Tie
sa, mūsų darbas galbūt ne 
visuomet buvo pagal proto
kolą, bet jis buvo padarytas 
ir tikslas pasiektas.

Daba rtiniame Lietuvos 
laisvinimo darbe sąlygos 
daug kuo pakitėjo, šiandien 
Lietuvos suverenitetas te
bėra daugelio valstybių pri
pažįstamas.

Lietuvos Respublikos dip
lomatiniai atstovai tebevei
kia ir saugoja Lietuvos su
vereniteto tęstinumą. Ten
ka stropiai saugoti tai ką 
turime.

— Kaip vertinate naujo
sios ateivių bangos įnašą 
šioje srityje?

— Naujoji ateivija atne
šė daug gabių, patyrusių 
veikėjų ir šiaipjau stambų 
buri inteligentijos. Todėl 
dabar galinčių laisvinimo 
darbą dirbti yra daug. Bet 
dėl jų darbuotės vaisių tuo 
tarpu netenka daug kas sa
kyti, nes tas reikalas tebėra

(Nukelta į 2 psl.)

KAIRĖJE: Lietuvos konsulas 
Dr. J. Bielskis su žmona Los 
Angeles mieste kitų šalių kon
sulų tarpe. Konsulas Dr. J. Biels
kis, trečias iŠ kairės. Ona Biels
kienė trečia iš dešinės.
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Lietuvos konsulas Dr. J. Bielskis su žmona savo anūkų tarpe. 
Iš kairės: Rūta Diana, Valerija Ona ir Steponas Erikas.

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS
KONSULU DR. J. BIELSKIU

(Atkelta iš 1 psl.) 
prieš mus. Matome aiškiai 
kas ką veikia ar nieko ne
veikia. Taipgi matome,*anot 
vieno laikraščio pasakymo, 
”kas aukoja, o kas tik eik
voja”. ..

Beja, su šypsnio nuotaika 
pažvelgus, rasime kai kur 
ir panašumo tarp praeities 
ir dabarties savotiškos 
”veiklos”. Pavyzdžiui, pra
eity kai kuriuose sluoks
niuose būdavo vedamos dis
kusijos ir balsuota apie Die
vo buvimą. O dabar, kai ku
riuose sluoksniuose kartais 
irgi balsuojama: kviesti ar 
nekviesti Lietuvos Konsulą 
Vasario šešioliktos minėj i- 
man ? ...

— Kokia buvo ir kaip per 
20 metų pasikeitė Los An
geles lietuvių koloniją?

— Šiandien turime gerų 
jėgų lietuvybės darbui dirb
ti. Tik, nelaimei, tos jėgos 
dar dalinai yra išblaškytos 
tarp atsivežtų įvairių par
tijų, srovių-srovelių, ideolo
gijų, "senų sąskaitų suvedi
nėjimo” mėgėjų.

Prieš pora desėtkų metų 
Los Angeles lietuviu visuo
menė buvo negausi. Išsky
rus suklaidintus ir pašliju
sius ■ kraštutinėn kairėn, 
žmonės čia buvo labai nuo
širdūs ir geri lietuviai. Dir
bo jie lietuvišką darbą pa
gal savo išgales ir, galima 
sakyti, daugeliu atvejų sa
vo darbštumu jie net dides
nes kolonijas pralenkė.

Jau nekartą esu viešai 
tvirtinęs, kad šiandien Los 
Angeles lietuvių kolonija, 
proporcingai imant, yra tur
būt gausiausia ir turtin-

Stalingrado mūšio apra
šymo ’Tki paskutinio šovi
nio” tęsinys, dėl vietos sto
kos, nukeliamas į kitą nu
merį.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 
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giausia savąja inteligentija. 
Turime čia gabių, pasižymė
jusių, taip pat daug nusi
pelniusių visuomenės ir tau
tos darbuotojų. Galima ti
kėtis, kad protarpiais da- 
b a r tinis ’.’kunkuliavimas”, 
atsiradęs dėl specialaus ke
lių asmenų "gaivalingumo”, 
ilgainiui nusistovės ir šioji 
graži kolonija sulauks dar
bais turtingos ir vis augan
čios ateities.

— Kas tenka šiuo metu 
atlikti konsulo pareigose?

— Lietuvą atėjūnams 
okupavus, įprastas konsuli
nis darbas, kaip užsienio 
prekyba, dokumentacija, pi
lietybė, palikimai etc., ma
no aplinkoje sumažėjo iki 
minimumo. Todėl Konsula
tui dabar tenka rūpintis 
daugiau Lietuvos publikaci
ja ir naudingais santykia
vimais. Tas pasiekiama da
lyvaujant tiek oficialiuose 
ir privačiuose, tiek tarptau
tinio pobūdžio įvairiuose pa- 
r e n gimuose, priėmimuose, 
p a s k aitose, p o b ūviuose. 
Taipgi, atsilyginant, savais 
parengimais ir pobūviais.

Palaikau plačią korespon
denciją su įvairiomis mo
kyklomis ir pavieniais stu
dentais. Dažnai teikiu jiems 
žinių apie Lietuvą ir pa
siunčiu turimos literatūros. 
Dažnai tenka turėti, asme
niškai ar per laiškus, inter
viu su studentais, ypač dak
tarais, rašančiais vienokio
mis ar kitokiomis temomis 
apie Lietuvą. Retkarčiais 
tenka amerikiečių ar kita
taučių sambūriuose prakal
bėti apie Lietuvą.

— Pažįstų jus, kaip nuo
lat besidomintį ne tik spau
da, bet ir literatūra. Ką vei
kiate šioje srityje ir ar su
lauksime jūsų gausingų at
siminimų?

— Mano rašinėjimai pra-

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

Ir atėjo diena, kurią Ieva ga- duje šnibždėjote į ausį, bus gar- 
lėjo lankyti • savo sūnų. Vos tik 
jai išėjus iš celės, pasirodė se
nasis prižiūrėtojas. Jis nuvedė 
Iloną pas naują tardytoją. Ji ma
tė prieš save ištvirkėlio asketo 
veidą: tamsios, perdaug arti vie
na kitos stovinčios akys, siaura 
nosis, plonos, sučiauptos lūpos, 
reti, juodi ūseliai. Ji atpažino 
AVO leitenantą. Jis buvo Kuzi- 
nui atnešęs pirmąjį Ievos pra
nešimą.

—Ar aš galiu eiti? -- paklau
sė senasis prižiūrėtojas.

--Vieną akimirką, -- pasakė 
vyras su retais, juodais ūsiu
kais, — ilgai neužtruks.

Ant sienos kabojo laikrodis. 
Jokiame tardymo kambaryje 
Ilona nebuvo mačiusi laikro
džio.

--Kaline Farkasch, --tarėlei
tenantas, -- tamstos bendrinin
kai prisipažino, tamstos kaltė į- 
rodyta.

--Aš neturiu jokių bendrinin
kų, jokios kaltės, — atsakė Ilo
na.

AVO leitenantas užvertė bylą.
--Tardymas prasideda šian

dien vakare. Tamsta gausi po
pieriaus ir pieštuką. Paruošk 
savo prisipažinimą raštu.

--Neturiu ko prisipažinti.
--Kalbėk tik tada, kai esi klau

siama, -- pasakė leitenantas, -- 
laikas jau priprasti.

Jis padavė prižiūrėtojui po
pieriaus lapą ir pieštuką.

—Išvesti! t
Senis atvedė , Iloną atgal. 

Ievos dar nebuvo celėje. Jis pir
ma padėjo popierių ir pieštuką 
ant narų. Nuėmęs apyrankes, pa
klausė Iloną, stovėdamas už 
jos nugaros:

—Ar rašysi?
—Ne.
Senis įsidėjo apyrankes į ki

šenę ir atsistojo priešais Ilo
ną. Ilgai žiūrėjo į ją ir paklau
sė vėl:

--Ar rašysi?
-Ne.
Senis pasitaisė nikeliuotais rė

mais akinius ir atbulas eidamas 
link durų, murmėjo:.

—Niekas nelieka užslėpta, nes 
visa, ką kalbėjote tamsybėje, bus 
paskelbta dienos šviesoje; ką vi-

eity dažniausia telietė pub
licistiką. Retkarčiais ”pasi- 
švaistydavau” ir kituose li
teratūros laukuose. Jau bai
giau spaudai paruošti anglų 
kalba ”The Battle of Gruen- 
wald”. Veikalas susideda iš 
mano anglų kalbon versto 
istorinio romano, savojo 
prologo ir epilogo ir dar ki
tų priedų. Iš viso bus apie 
250 puslapių. Dabar žval
gausi leidėjo. Taipgi baigiu 
paruošti spaudai savo gro
žinės literatūros kūrinių 
rinkinį. Bus apie 200 pusla
pių. žinoma, dar bruzdu sa
vo prisiminimus baigti tvar
kyti, kurių vieną kitą gaba
lėlį jau esu lietuvių spaudo
je paskelbęs, šalia to, kni- 
sinėjuos Lietuvos istorijoje. 
Turiu keletą projektų. Gal 
laikas ir aplinkybės leis ką 
nors daugiau sukurti.

13. R. 

šiai šaukiama nuo stogų.
Ilona liko viena. Slinko popie

tės valandos. Ieva jau seniai tu
rėjo grįžti. Vakarienė — saldin
tos, juodos netikros kavos dube
nėlis -- buvo išdalinta. Ieva ne
grįžo. Suskambėjo ženklas gulti. 
Ieva nebuvo atvesta. Ilona išsi
tiesė ant narų ir žinojo, kad 
Ievos daugiau nebematys. Ji atsi
minė senąjį prižiūrėtoją ir jo 
citatą, bet negalėjo tiksliai at
siminti paskutinio sakinio: ką 
viduje šnibždėjote- į auąį, bus 
garsiai šaukiama nuo stogų.

--Laimingai, Ieva, Chava, gy
venime, -- tyliai pasakė Ilona ir 
pradėjo laukti tardymo.

*
AVO leitenantas su ištvirkėlio 

asketo išvaizda padėjo tuščius 
popieriaus lapus ir pieštuką ant 
staliuko šalia durų ir pristūmė 
kėdę.

--Jei norite rašyti, galite sės
tis prie stalo.

Ilona nežiūrėjo į jo veidą. Laik
rodžio skaitmenų plokštė buvo 
baltesnė už sieną.

--Tamsta rašysi arbanudvėsi, 
kaip galvijas.

DVIDEŠIMT PIRMA VALAN
DA.

Leitenantas nuėjo prie rašo
mojo stalo, jo batai girgždėjo, 
jis pasilenkė virš bylos. Kar
tais skaitė, kartais rašė. Pasi
ėmė cigaretę. Rūkydamas ciniš
kai. žiūrėjo į Iloną. Užgesino 
nuorūką peleninėje.

--Rašysi arba nudvėsi.
DVIDEŠIMT TREČIA VA

LANDA.
Ilona tebestovėjo. Ji mintyse 

kartojo atsakymus iš netikrojo 
protokolo ir visomis vaizduo
tės jėgomis žiūrėjo į Kuzino vei
dą, besišypsantį laikrodžio 
plokštėje.

--Kaip nori, -- pasigirdo iš 
po ūsiukų, -- mano kantrybė bai
giasi.

DVIDEŠIMT KETVIRTA VA
LANDA.

Leitenantas griebia telefoną. 
Išsuka numerį.

--Penktas tardymo kamba
rys, išvesti kalinę... Ne, į pir
mo laipsnio izoliacinę...

Kaip ilgai? Kol aš ją atsimin
siu.

Leitenantas šypsosi. Reti, juo
di ūsiukai atrodo, kaip brūkš
nys virš lūpų. Leitenantas pade
da ragelį, užverčia bylą. Paima 
lapelį ir rašo. Į, duris pabel
džia. Įeina civilis, mažas ir sto
ras. Leitenantas atsistoja.

--Drauge, -- sako civilis, -- 
visi kaltininkai prisipažino; mes 
galime tardymą užbaigti.

--Deja, pone majore, -- sako 
leitenantas.

-Kodėl ne?
Leitenantas parodo Iloną. 
—Ji vis dar neprisipažino.
Civiliškai apsirengęs majoras 

atsisuka. Jo plaukai žili ir reti. 
Antakiai liko tamsūs. Pilkas akis 
padidina stiprūs akiniai, suteik
dami veidui malonią išraišką.

--Neprotinga, -- sako jis, lin
guodamas galvą.

Ištvirkėlis asketas pasitaiso 
diržą.

—Ji izoliacinėje apgalvos savo 
nusikaltimą.

Civiliškai apsirengęs majoras 
valandėlę žiūri į Iloną ir taria:

—Drauge, palikite mane vieną 
su ją.

--Kaip pageidaujate, drauge 
majore.

Leitenantas išeina. Civiliškai 
apsirengęs majoras balsan į- 
spaudžia susirūpinimą.

—Sėskis gi.

Iloną labiau nustebina tonas, 
negu pasakyti žodžiai. Toliau jie 
skamba beveik tėviškai:

--Nedaryk istorijų, aš noriu 
tau gero.

Ilona atsisėda. Koridoriuje 
girdėti žingsniai. įpina hunas 
AVO grandinio uniformoje. Jis 
sudaužia kulnimis. Nespėjus jam 
prasižioti, majoras sako:

—Gerai. Tuo tarpu nereikia.
Apyrankės sužvanga, sargybi

niui apsisukant. Ilona žiūri į 
laikrodį. Majoras uždeda mer
gaitei ant pečių ranką, ji lieka 
ten, ir šiluma skverbiasi pro 
megstinio vilną.

--Rašyk. Mes žinome viską. 
Jei pati prisipažinsi, nebūsi 
griežtai baudžiama.

Ilona neliečia pieštuko. Majo
ras nueina prie rašomojo stalo

DESZO ARVAY

ir sudrimba į fotelį. Jis ilgai 
skaito bylą.

--Atsėdėtas laikas gali būti 
įskaitytas, -- vėl pradeda jis, 
—bausmės nedaug liks, mes pa- 
sirūpinsim, kad tu galėtum vėl 
studijuoti. Tu turi pagalvoti ir 
apie savo motiną.

PIRMA VALANDA.
Ilona neatsako. Majoras lieka 

kantrus. Jis išsitraukia iš kiše
nės knygą, atsiverčia, sklaido 
ir pradeda skaityti. Ilona stebi, 
ar jis skaito. Laikrodis kabo 
jo užpakalyje. Nuo vieno iki kito 
puslapio atvertimo praeina ketu
rios minutės. Kiekvienam pusla
piui reikia dviejų, retu atveju 
mažiau. Jis tikrai skaito. Po 
valandos jis nusižypsodamas pa
kelia akis.

—Meilės istorija, -- sako,— 
jautri, labai švelni, bet vis dėlto 
pilna stiprios erotikos.

ANTRA VALANDA.
Ilona sėdi tiesiai. Majoras šyp

sodamasis nuleidžia akis į savo 
knygą. Laikas slenka. Laikrodis 
tiksi. Majoras, užsidegdamas ci
garetę, klausia:

--Ar tu rūkai?
—Ne.

KUBA TREČIAISIAIS CASTRO REŽIMO METAIS... (5)

SUKILIMĄ RUOŠIASI PRADĖTI
BALANDŽIO MENESI

Viskas man atrodė, kaip keista 
ir neįtikima melodrama, kai vie
šėjau tame bevardės gatvės name 
ir žiūrėjau į besisukinėjančią 
ant virvutės Fidel Castro figū
rą. Nerealu ir nesuvokiama, kaip 
ir visas dabartinės Kubos gyve
nimas. Bet tada manęs dar nebuvo 
aplankę trys slaptosios polici
jos senjorai...

--Ko mums trūksta — tai did
vyrių, -- kalbėjo man šeiminin
kas. Jis turėjo galvoje pasiprie
šinimo kovotojus, kontrarevoliu
ciją.

Atidžiau pasižiūrėjus, jos apy
braižos jau įžiūrimos. Atrodo, 
kad jau nustatyta "T" diena ir 
"H" valanda -- pirmajai bom
bai ir pirmajam šūviui. T-die
na esanti kažkur tarp balandžio 
pradžios ir gegužės pirmosios.

—Tačiau tai bus kontrarevo- 
liucija be didvyrių, -- tęsė šei
mininkas po valandėlės. --Kont
rar evoliuciją vykdys visa tauta. 
Deja, turės kovoti kubiečiai prieš 
kubiečius. Castro vis dar tebe
sitiki turįs penkių milijonų gy
ventojų pasitikėjimą ir todėl lei
do išdalinti jiems ginklus. Keis
čiausia toje istorijoje bus tai, 
kad tiek revoliucionieriai, tiek 
kontrarevoliucionieriai turės 
vieni prieš kitus kovoti rusiš
kais ir čekoslovakiškais šautu
vais.

—Pilietinis karas?--paklau
siau aš. Apie jį man jau buvo pa
sakota Miami mieste.

—Taip, pilietinis karas, -- 
ramiai atsakė šeimininkas.

DVEJI SĄRAŠAI
Paskui jis man išvardijo kele

tą pavardžių. Tuos vyrus reikią 
skaičiuoti ir Castro režime pa
sirodžiusiais tikrais patriotais
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Suskamba telefonas.
—Nenoriu būti trukdomas, — 

pasako jis į ragelį ir vėl įsigi
lina į knygą.

TREČIA VALANDA.
Ilona žvilgsnį nukreipusi į 

laikrodį. Rodyklės pradeda be 
tvarkos suktis, kartais pirmyn, 
kartais atgal. Jos dingsta. Skait
menų plokštė atsipalaiduoja nuo 
laikrodžio. Ilonos blakstienos 
sunkios. Ji pastebi, kaip jos 
smunka.

Šviesa nuo rašomojo stalo ver
žiasi pluoštais pro vokus. Iš toli 
balsas sako:

--Aš matau, kad tu esi pa
vargusi.

Ilona atplėšia akis.
KETVIRTA VALANDA.
Su knyga rankoje majoras pri

ėjo prie Ilonos. Jis parodė jai 
paveikslą viršelyje: nugaromis 
susiglaudusi pora; galvą nu
lenkusi ir blakstienas užmerku
si -- ji; išsiblaškęs ir tolumas 
žvelgiąs -- jis; apačioje skau
džiai raudonos pavadinimo rai
dės: Pažinimas.

--Tikrai švelni meilės isto
rija. Kai aš dar buvau jaunas, 
kaip tu...

Jis nebaigė sakyti. Tuktelėjęas 
pečiais, nuėjo prie telefono. Jau 
ragelį rankoje laikydamas, dar 
pasakė:

—Gaila, galėjai išvengti izo
liacinės celės.

(Bus daugiau)

ir antikomunistais.
Aukščiausiojo teismo pirmi

ninkas, kuris rezignavo tuoj po 
paskyrimo, padėkodamas už gar
bę ir pasitikėjimą ir tuoj pat 
pasislėpdamas Argentinos pa
siuntinybėje. Galbūt.

Galbūt Urutia, pirmasis Castro 
režimo prezidentas, kuris vėliau 
be jokių ceremonijų buvo nuša
lintas ir dabar yra namų arešte.

Galbūt ir Manolo Ray, buvęs 
Castro viešųjų darbų ministeris, 
kuris dabar antrą kartą su bū
riu kontrarevoliucionierių išbėgo 
Į kalnus -- vėl rizikuoti savo 
gyvybe.

(Nukelta į 7 psl.)
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L. Vaičiūnienė

117 aktyvių sportininkų 
švenčia dešimtmetį

Daugumas suprantame arba bent nujaučiame, kokią 
reikšmę jaunuoliui arba suaugusiam žmogui turi sportas. 
Varžybos, siekimas laimėjimų, teigiamai veikia jaunuolio 
dvasią. Jį daro veržliu ir aktyviu.

Galima būtų manyti, kad nėra reikalo mums rūpin
tis tuo klausimu. Juk Amerikos mokyklos turi plačią spor
to programą ir tam skiria daug laiko.

Mūsų jaunimas ten atlieka nustatytą programą ben
drame „katile”. Tačiau mokyklų programa yra gerokai 
senstelėjusi ir atsilikusi. Jau dabar girdėti, kad naujoji 
vyriausybė ketina daugiau pinigų ir dėmesio skirti fizinio 
lavinimo programai keisti ir gerinti. Esą, Amerikos jau
nimas perdaug ištižęs ir atsilikęs nuo Europos jaunimo.

Mokyklinio amžiaus jaunimas nesitenkina vien tik 
mokyklų programoje nustatytu fizinio lavinimosi kursu. 
Jie priklauso įvairiems klubams už mokyklos sienų.

Mūsų pareiga savo lietuviškąjį jaunimą suburti į 
lietuviškus sporto klubus, nes priešingu atveju, jie išsi
skirstys po įvairius klubus ir lietuvybei jie bus žuvę.

Neturiu tikslių žinių, kaip yra susiorganizavusi lietu
viška sportinė veikla kitose šalyse. Bet žinau, kad JAV 
ir Kanadoje lietuviška sporto veikla labai gyva. Vienas 
iš tokių klubų yra Clevelando Lietuvių Sporto Klubas 
„žaibas”. Jis sausio 21 dieną švenčia savo veiklos dešimt
metį.

Pradžioje klubas turėjo 29 narius — sportininkus. 
Metai iš metų klubas augo ir šiandien turi 117 aktyvių 
sportininkų-ių. Kas metai kluban prisirašo jaunučių spor
to mėgėjų, kurie, kaip prieauglis, daro klubą gyvybingu.

Sporto Klubas žaibas kultivuoja šias sporto šakas: 
krepšinį — vadovas J. Kijauskas, tinklinį — vadovas R. 
Babickas, lengvąją atletiką — vadovas A. Bielskus, stalo 
tenisą — vadovas J. Nasvytis, lauko tenisą — vadovas 
J. Dunduras, plaukymą — vadovė M. Mazaliauskaitė.

Sportinėj veikloj klubas yra pasiekęs gražių laimė
jimų ne tik lietuvių sportininkų tarpe, bet ir sėkmingai 
atstovavęs įvairiose amerikiečių varžybose. Tačiau tokios 
apimties veiklą išvystyti klubas turi nemažų finansinių 
problemų. Sportinės salės, aikštės, įrankiai, gausios spor
tininkų išvykos, įvairūs registracijos mokesčiai reika
lauja stambokų išlaidų.

Klubo sportinės veiklos parėmimui yra susiorganiza
vęs Tėvų-Rėmėjų Komitetas. Jo sudėtis: pirm. K. Kara- 
lis, ir nariai: J. Damušis,z O. Jakubaitienė, V. Čiurlionis 
ir F. Eidimtas.

Tėvų-Rėmėjų Komitetas kviečia lietuvišką visuomenę 
remti šią puikią*mūsų jaunimo sportinę veiklą savo atsi
lankymu į sporto varžybas, į jų parengimus ir kuklia 
auka. Remdami jūs būsite atlikę pareigą savajam jauni
mui.

Šia proga reikia pasakyti, kad pastovi sportinė jau
nimo veikla per sava j į klubą, būtų neįmanoma be pasi
šventusių ir atsidavusių sportinei veiklai žmonių. Iš tokių 
veiklių sporto darbuotojų sudaryta ir klubo valdyba: A. 
Bielskus — pirm., valdybos nariai: Elvyra Vadopalienė, 
R. Babickas, J. Kijauskas, A. Barzdukaitė.

Klubo dešimtmęčio proga visiems sportininkams ir 
vadovams linkime gražiai darbuotis ir šauniai atstovauti 
lietuvių vardą sporto srityje. K. K.

Vertingame straipsnyje apie 
santykius su tėvyne, St. Žyman
tas prisijungė prie apgailesta
vimų dėl permažų pastangų gauti 
lietuviškas transliacijas per 
Laisvosios Europos Radiją. Esą, 
"tokių transliacijų išrūpinimas, 
jei jos būtų teisingai tvarkomos, 
kaip tik turėtų didesnės reikš
mės svarstomam santykių su 
Lietuva klausimui spręsti".

Noriu ne prieštarauti St. Žy
mantui, o tik kiek galima storiau 
pabraukti jo žodžius "JEI BŪTŲ 
TEISINGAI TVARKOMOS".

Prieš šešetą ar septynetą me
tų buvo pasklidęs gandas, kad 
jau renkami kandidatai užimti 
Laisvosios Europos Radijo lietu
viškos programos tvarkytojų ir 
perdavėjų vietoms. Matyt, pa
stangų tokiai programai išrūpinti 
buvo dėta ir turėta vilčių. Ry
šium su tais svarstymais, vy
raujanti tema tarp veikėjų buvo,
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ar tinkamai tame personale at
sispindės visuomeninis politinių 
grupių svoris (apie kurį, ži
noma, beveik kiekvienas buvo 
kiek kitokios nuomonės). Mini
mi buvo kandidatai, ištikimi tos 
ar kitos grupės partiečiai. Tik 
maža jų tarpe buvo girdėti to
kių, kurie būtų turėję patyrimo 
ar bent numatomų gabumų, spe
cialiai reikalingų radijo prog
ramos rengime ir perdavime(ga- 
bumas redaguoti žinias, rengti 
apžvalgas, gabumas kalbėti į 
mikrofoną, tinkamas balsas, ta- 
rena, kalbos mokėjimas ir tt.) 
Paminėjau vienam veikėjui B. 
Railos kandidatūrą. Juk redak
torius ir žinomai "fonogeniškas" 
radijo komentatorius, turįs ke
leto metų stažą iš Lietuvos! Ma
tytumėt, koks buvo pasipikti
nimas! Jokiu būdu! Juk Raila 
--"rezistencininkas", o Vlikas jų 
nepripažįsta, tai kaip gi gali
ma!

Programa nebuvo įsteigta ir 
kandidatai liko nepakviestu Ap
gailestauti, ar ne, pagalvojus kaip 
"tinkamai" buvo tam steigimui 
ruošiamasi?

Ryšium su nepasitenkinimais 
dėl Amerikos Balso lietuviškos 
programos esti sakoma, kad tai 
valdinė institucija, neturi lais
vės. Laisvosios Europos Radijo 
globoje būtų kiek daugiau lais-

/

Rašytoja J. Vaičiūnienė ir tuometinis Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirmininkas Stasys Santvaras 1947 metais Augsburge, įvykusiam 
Draugijos suvažiavime. J. Vaičiūnienė šiame Dirvos numeryje spaus
dina įdomų rašinį, kaip namuose sukurti tvirtesnį lietuvybės židinį, 
o Stasys Santvaras, būdamas Dirvos redakcijos narys, dažnai 
Dirvai talkina įvairiais rašiniais. Dirvos nuotrauka

BŪKIME TURTINGI
Neturtas ne yda, 
Turtas ne nusikaltimas., 

(žmonių išmintis)

Man rodos, kad-smerkia- 
me, spygliais ir dygliais ba
dome, priekaištais, humoru 
apmėtome bankų knygeles, 
namus, rezidencijas, kitus 
laiko atneštus gyvenimo 
reikmenis ne už tai, kad jie 
yra padiktuoti to gyvena
mo laiko sąlygų, kad jais 
naudojamės, bet už tai, kad 
jie mumyse pradeda gyven
ti, ar jau gyvena.

Smerkiame už tai, kad 
žmogus, šį kartą, lietuvis, 
palikęs savo kraštą, tų sun
kių daiktų stipriai traukia
mas žemyn, kasdienybėn, 
dvasinėn lėkštumon net ir 
prarajon.

Smerkiame už tai, kad jų 
turtai tampa gyvenimo tik
slu, ambicija ir bendrosios 
opinijos žmogaus vertės nu
statymo mastu. Už tai, kad 
mes, kaip Donelaičio Dik- 
sas, pats būdamas visiškai 
nurizęs, nurizusios ir dva
sios ”garbina skarbus”, jo
kiam didesniam tikslui jų

vės, bet tai gali būti laisvė ir 
netinkamai programą tvar
kyti... Trauka tenkinti politinių 
grupių įtakos ir prestižo troš
kulį tebėra gyva. Kas galėtų nuo 
to apginti naujagimę radijo prog
ramą, jeigu ji kartais būtų iš
rūpinta?

S. Kirtiklis, 
Brooklyn

NENUOSEKLUS "KERŠIJIMAS"

Neprisidėtina prie B. Pakruo
jo pasitenkinimo, kad "Draugo" 
studentų skyriaus redaktoriai 
"jau ir L. Sabaliūną įrikiavo į 
senių, beveik atsilikusių tarpą".

Tiesa, anot Pakruojo, "L. Sa
baliūno karta nemažai pri- 
triukšmavo prieš vyresniuosius", 
bet tiesa ir tai, kad jų "triukš- 
mavimas" daugiausia nukreiptas 
prieš protinį aptingimą, vistiek, 
vyresniųjų ar jaunesniųjų.

L. Sabaliūnas nepagyrė ir už 
save jaunesnių studentų suvažia
vimo dalyvių protinio aptingimo, 
pasireiškusio domėjimusi dau
giau pasilinksminimais, negu lie
tuvių studentų problemomis (Ir 
kiti liudija, kad "suvažiavimas 
šoko," ar net "suvažiavimas gė
rė".

"Draugo" studentų skyriaus 
redakcija, tą teisino ir net 
bandė vadinti "naujais veikimo 
metodais", bet toks teisinimas 
yra visainenuoseklus įrankis 
neva atsikeršyti tam jau subren- 
dusiajam jaunimui, kuris susi
pranta linksmintis po, o ne vie
toj visuomeninio darbo, ir kuris 
galbūt ir ne visai be reikalo yra 
kada nekada kyštlėjęs šepetį pas- 
makrėn snusterėjusiems vyres
niesiems.

V. R.
New Yorkas 

neišleisdamas iš aklinai už
darytos skrynios.

Net lietuviškoji čionykštė 
spauda, kuri, rodos, dabar 
turėtų labiausiai pabrėžti 
mūsų didžiuosius tikslus, 
raginti už juos .apsispręsti 
(kai kada pasitaiko), žėruo
ja brangių, puošnių reziden
cijų, techniškųjų gyvenimo 
priemonių garbinimu, „šau
nių puotų” apkrautų „ska
niais valgiais” (net vaišė
mis vadinamų) stalų vaiz
davimu — ir dar tokiu pa
traukliu, masinančiu būdu, 
iškeliančiu tas puotas į ver
tybių laipsnį, kad ir kitus 
šaukte šaukia toje srityje 
lenktyniauti.

Vaizduojama taip įtiki
nančiai, lyg visa to savinin
kai ’būtų pasirinkę po visų 
išgyvenimų ir netekimų at
sigriebti teisingiausią kelią, 
tikslą ir idėją. Kad būtų 
dar vaizdingiau ir įsakmiau 
dar pridedama neproporcin
gai tekstui nuotraukų, 
džiaugsmu ir biologiniu pa
sitenkinimu plyštan č i a i s 
puotaujančių veidais. Mat 
kitas aprašymo paskaityti 
nuo puotų rengimo jau ne- 
beatspėja ar nepaslenka. O 
tūli laikraščiai net pasisako, 
kad jų skaitytojų dauguma 
ilgesnių straipsnių jau ne- 
beįkerta — girdi, jokių 
samprotavimų nereikia.

Tuo blogiau, kad toks 
medžiagos garbinimas kyla 
ne iš per didelio turtingu
mo, bet iš įsigytoje medžia
goje nuskendimo, jos įsilei
dimo sąmonėn ir širdin, iš 
pasiryžimo įvykdyti smulk
meniškai visas miesčioniško 
buvimo (nesakau gyveni
mo) net ir niekingiausias 
trupmenas. O jose ir nuskę- 
stama, lyg apsisukus galvai 
lėkštame vandenyje — iš
mintoje svetimoje pėdoje. 
Mat, geras, sveikos, teisin
gos orientacijos plaukikas 
perplaukia ir didžiai galin
gai besūkuriuojančius van
denis — gyvenimą.

Tikrųjų turtuolių mes 
dar neturime, arba vos ke
lis. O turtuolis prilipęs prie 
savo „rezidencijos” (aklais 
langais ir kurčiomis duri
mis) slenksčio — kam jis 
benaudingas ir prasmingas ! 
Net į dangaus karalystę 
jam bus sunkiau įeiti, negu 
kupranugariui išlįsti per 
adatos skylutę.

Tatai patvirtina ir Jobo 
gyvenimas. Jis yra buvęs 
tais laikais turtingiausias, 
bet Dievo akyse teisiausias 
žmogus: savo turtus laikė 
ne savyje, tik šalia savęs. 
(Ant. Maceina), už durų; 
laikė juos ne savais, bet 
gautais ir proporcingai nau
dojo savo ir kitų reikalams. 
Išėmė juos lyg iš kokios 

versmės ir dalino tiem, kam 
buvo reikalinga.

Išeitų, jog nėra reikalo, 
kad čia lietuviai, kitų tau
tybių sąstate, būtų vargšai, 
be nuosavos pastogės, pėsti 
ir t.t. Tačiau yra didžiulis 
reikalas, kad jų materiali
nis kylimas būtų ne juose 
pačiuose, o šalia jų, kad tur
tėjimas būtų proporcin
gas (atsiminkime našlės pi
nigėlį) kultūrėjimui, lietu
viškų reikalų rėmimui, svei
kam dvasiniam augimui, 
bet ne atvirkščiai propor
cingas, kaip dabar dedasi. 
Tatai įrodo mūsų tautinės 
kultūros šakų džiūvimas, 
liet uviškumo neįtikėtinai 
greitas nykimas, vaikų, dar 
padaiguotų, išskridimas ir 
kiti tolygūs reikalai.

Neturėtų manyti visi tie, 
kuriems likimas lėmė, jų 
pačių įgimtas sugebėjimas, 
apsukrumas sėkmingai eiti 
turtingėjimo keliu, kad jie 
neprivalo atsilyginti nei už 
turimus gabumus, nei už 
pasisekimus, kad jie neįpa
reigoti materialiniais per- 
tekliais dalintis, pirmiausia 
su savo tauta, kad jie nęįsi- 
dėję kartais kišenėn ir kitų 
<dalies, — neturėtų apsi
spręsti, kaip girdėti balsų, 
'gyventi vien tik sau, taria
mais malonumais apsiryda
mi (viena iš didžiųjų nuodė
mių). Už visokeriopus ga
bumus, talentus mes patys 
jokių nuopelnų neturime. 
Tada bus nuopelnas, kai jų 
vaisius kuo prasmingiausiai 
sunaudosime.

Jeigu dalinimasis visokio
mis vertybėmis, išradimais 
gyvas "ir skatinamas tarp 
tautų ir valstybių, kaip ga
lėtume mes, bendrojo likimo 
broliai ir sesers, vienas nuo 
kito apsitverti savo kieme 
nesugriaunama siena! Tai
gi kiekvienas turtininkas 
turėtų dalintis savo turtu, 
kaip tikrasis visuomeninin
kas (jų dar yra ir labai at
sidėjusių, nuoširdžių) dar
bu, už kurį ne tik jokio pi
niginio atlyginimo negauna, 
bet dar prideda; kaip dalina 
kult ūrinirtkas, mokslinin
kas, dažnai sunkiai sumez
gąs duonos reikalo galus. 
Jeigu ne pirmoj vietoj būtų 
žiūrėję ir dabar tebežiūrėtų 
naudos, kaip dabartinis že
mės gyvenimas atrodytų. 
Turbūt ir pačiam piniguo
čiui jis nebūtų malonus!

Manau, kad ir kultūrinin
kai pažįsta maisto skonį, at
skiria geresnį rūbą, pasto
gę, jaučia nuovargį, poilsio 
reikšmę, skiria ėjimą pės
čiom nuo važiavimo ir t.t. 
Tačiau jie, nebodami savęs, 
pluša, kad spėtų ką vertin
ga padaryti dabar ir palikti 
ateinančiom kartom. Tokių 
mes savo tarpe turime, tik 
jų nematome ir nenorime 
matyti.

Tai kodėl materialinių gė
rybių talentingam kaupėjui 
lietuviui turėtų būti išim
tis? Kodėl jie bendrojo, 
nors solidarumo mokesčio, 
turėtų išvengti? Viso su
krauto, sutausoto turto pa
likimas vaikam mūsų gyve

namų sąlygų šviesoje, kaip 
yra visai teisingai įrodęs St. 
Tamulaitis, rašydamas apie 
palikimus, irgi nėra tikslus.

Todėl gyvenamieji namai, 
rezidencijos ir t.t. neturėtų 
būti mainų, prekybos, „biz
nio” objektas, atnešąs, juos 
bekaituliojant, vieną kitą 
šimtinę pelno. Namai turėtų 
būti čia, nors ir ant svetimo 
lauko, nuolatinio šeimos gy
venimo vieta, jos pelenas, 
kaip mėgdavo tarti Rygiš
kių Jonas (pats, būdamas 
mėtomas iš vietos į vietą, 
tai patyrė). O žmonių iš
mintis sako, jog ”ir akmuo, 
gulėdamas vietoje, apžeįia”.

Tik nuolatiniai lietuviški 
namai galės sava kultūra, 
mokslingumu apželti, žydė
ti, ir nešti vaisius, čia ga
lės vešėti savi papročiai, 
tradicijos, kalba, didėti, 
turtingėti knygų lentynos, 
turės vietos laikraščių, žur
nalų rinkiniai, patefono lie
tuviškos plokštelės, kurių 
muzika tėvai užmigdys ir 
rytą prižadins vaikus. Ant 
sienų grožėsis lietuviški pa
veikslai, tilps visokie albu
mai, vaikų priklijuoti iš
kirptų iš laikraščių lietuviš
kų vaizdelių, atvirukų, — 
juostų audimo staklelės, 
margučiai ir visos kitos 
mielos smulkmenos ir stam- 
bmenos, turinčios namų lie
tuviškos dvasios gyvybės 
savybių.

Ne vienas iš mūsų esame 
patyrę, kad nuomotame bu
te kampininkaudamas, stip
rios lietuviškos dvasios ne- 
išugdysi ir reikiamos aplin
kos nesukursi: yra savinin
kų, kurie apsižiūrėję, kad 
gyventojas perdaug turi 
knygų, ar išgirdę lietuviš
kos muzikos, dainos melodi
ją, paliepia išsikraustyti, o 
butyne, kur gyvena ir kitų 
tautybių šeimos, ir joms lie
tuviškumas užklius. Su vai
kais net ir butas sunku gau
ti. (Iš dalies tas ir pastūmė
jo siekti savos pastogės).

Kilnodamiesi iš buto į bu
tą, jausimės iš dalies kla
jokliai, nesušilę vienoj vie
toj, kaip patarlė sako, padų, 
ir neįkursime plačia ir

(Nukelta į 4 psl.)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Graži dovana visiems 
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Recorda

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
„MANO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse
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AMERIKINIAI LAIKRAŠČIAI LIETUVOJE
—Laikraščiai iš Amerikos 

Lietuvoje? -- Taip. Lietuvoje 
dabar tikrai keletas šimtų žmo
nių gauna laikraščių iš Amerikos. 
-Kokių? Ogi: "Vilnį" iš Chi
cagos, "Laisvę" iš Brooklyno 
pašonės, "Liaudies Balsą" iš Ka
nados... Nors ir ne pastoviai, 
bet gauna... Aaa... Tai visai kas 
kita...

Teisybė, tie laikraščiai, sten
giasi būti kiek galima panašesni 
į bolševikų valdžios Lietuvoje 
leidžiamus laikraščius. Daugiau 
kaip pusė medžiagos juose yra 
tiesiog perspausdinama iš te
nykštės spaudos. Bet vistiek dar 
lieka šis tas, kas Lietuvoje skai
tytojui gali būti įdomu. Ir ne tik 
skaitytojui įdomu, bet ir parti
jos politrukams neparanku.

Pavyzdžiui, toks "radinys", 
kaip gydytojas A. Margeris, iš
girtas, išgarbintas, kaip puikus 
propagandos įrankis, grįžta 
Amerikon ir deda "Vilnyje" tokį 
skelbimą: "DR. MARGERIS su
grįžo iš Lietuvos. Priima ligo
nius nuo 2 iki vai. popiet ir 
nuo 6 iki 7 vai. vakare. Trečia
dieniais ir sekmadieniais užda
ryta".

Amerikoj toks skelbimas pap
rastas dalykas. Bet kaip jis atro
do tenai? Jis gi atskleidžia, kad 
gydytojas Margeris, nepaisant 
viso jo "pažangumo", visgi yra 
tik privatininkas, t. y., 
priiminėja ligonis namie ir ima 
už tai pinigą į savo kišenę. O 
tenai tokius gydytojus, kurie 
privačiai priiminėja ligonis, par
tiniai "kapelionai" bara, išjuokia 
ar tiesiog užsiundo ant jų ko
kius nors revizorius.

Angliškai suprantantieji dar 
gali pamatyti, kad, nors laikraš
čiai nuolat rašo apie badaujan
čius bedarbius Amerikoj, bet toje 
pačioje "Vilnyje" dedami skel
bimai, kurie siūlo darbo, bet 
nematyti skelbimų, kuriuose 
darbininkai ieško darbo. Pavyz
džiui, iš vieno tokio skelbimo 
galima sužinoti, kad paketų eks
peditoriui už 40 valandų savai
tėje siūloma $85.00 alga. Lie
tuvoje už tokį darbą negaus 85-ių 
naujųjų rublių per visą mėnesį!

Los Angeles lietuviams gerai pažįstamas lietuviškų knygų pla
tintojas Prišgintas, pas kurį kas sekmadienį prie lietuvių bažnyčios 
gali pasirinkti naujai išėjusių knygų.

L. Kančausko nuotrauka

*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA'DIRVA*DIRVA'DIRVA*DIRVA*

DIRVA

6907 Superior Avė.,
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Už metus —• $8.00 □
Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*DIRVA*
Juozas ir Sofija Laukaičiai, Vokietijos lietuvių veikėjai, su savo 

vaikais — sūnum Arūnu ir dukterim Rūta, kuri gyvena Amerikoje 
ir juos aplankė iš Amerikos.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Daug ką, neharmonizuojantį su 
bolševikine propaganda, išsiple
pa ir korespondentai iš paskirų 
Vietovių. O dar daugiau atsklei
džia retkarčiais pasitaikantieji 
polemikos straipsniai, prieš ką 
nors iš lietuvių, suprantančių da
lykus kitaip. Čia jie mini pavar
des, mini pareiškimus, prasita
ria apie veiklą ir t. Mokantie
ji skaityti "tarp eilučių" (o šiais 
laikais Lietuvoje daugelis to la
bai gerai pramoko), iš tokių 
straipsnių sužino arba atspėja 
įdomių dalykų. Dėl to ameriki
niai probolševikiniai laikraščiai 
Lietuvos skaitytojams visgi daug 
įdomesni, negu vietiniai. Tik... 
Dabar ateina žinių, kad netgi tie 
ištikimieji pataikūnai, prieš pa
siekdami skaitytojus Lietuvoje, 
turi pereiti per "koštuvą", ir 
kaikurie numeriai kažkur "ding
sta". Tenykščiai valdininkai to
kiais atvejais skuba suversti kal
tę Amerikai. Girdi, matyt neiš
leido... Gal ir neišleidžia kai- 
kada, bet nebent patys siuntėjai, 
apsižiūrėję, ko prirašė...

Neseniai "Vilnis" atspausdino 
Antano Rūko laišką, kuriame ta
sai bando atremti kažkokio Pilėnų 
Margirio užsipuolimus. To laiško 
pabaigoje A. Rūkas štai ką sako:

"..man čia, Amerikoje... dėl 
karjeros, dėl skanesnio kąsnio 
nereikia nei šunimi šliaužioti, 
nei pelėda ūbauti, nei ant galvos 
stovėti, nei įsitikinimų keisti, 
nei kam nors batus laižyti. Gy
venu laisvą Amerikos darbininko 
gyvenimą: tūkstančių banke,
namų ir kitokių turtų neturiu, 
bet išlaikau šeimą, važinėju nuo
savu automobiliu, viešai kriti
kuoju Eizenhauerį ir laisva
laikiais vaidinu, režisuoju ir ra
šau ką tik noriu. Be to, labai 
myliu Lietuvą ir lietuvius, todėl 
ligi grabo lentos nesutiksiu, kad 
būtų falsifikuojama garbinga ir 
didi Lietuvos istorija, kad rusas 
yra vyresnysis lietuvis brolis 
ir kad broliškoje Lietuvos res
publikoje būtų taikomi koloniali- 
niai metodai".

Arba, prieš kiek laiko "Lais
vė" įdėjo A. Zieniaus straipsniu
ką apie A. Galdiko paveikslų pa

rodą Almaus(tai yra, išgarsėju
sio savo keistokiu straipsniu Alg. 
Šalčiaus) galerijoje. Ten buvo pa
rašyta:

"A. Galdikas nėra joks realis
tas. Jis fokiu būti nei nenori. 
Jam kasdieninis pasaulis — tik 
žaliava. Argi kas norėtų, kad 
muzikos kompozitoriai klausy
tojams perteiktų kaip gaidžiai 
gieda, traukiniai švilpia? Taip ir 
dailėje, tik meistrai, tik tikri 
kūrėjai tesugeba iš žaliavos -- 
materijos išgauti dvasines ver
tybes -- gėrį, grožį, ir žmo
gaus didybę išsakančias brange
nybes. Adomas Galdikas yra vie
nas iš tokių".

Tai yra aiškus pasisakymas 
prieš realizmą, modernaus dai
lininko pozicijos gynimas, 
griežtai priešingas kompartijos 
linijai. A. Galdikas Lietuvoje iš 
viso neminimas, "trefnas", o čia 
dabar ateina probolševikiniame 
laikraštyje atspausdinta jo apolo
gija, net pašiepianti tenai gar
binamą realizmą!

Skaitytojams Lietuvoje, ypač 
dailininkams, toks gabaliukas tu
rėjo būti tikra sensacija. O ką 
jau bekalbėti apie A. Rūko laiš
ką, kurio tik viena dalelė čia pa
kartota, bet kuris visas panašiai 
įdomus. T enai tokį dalyką 
paskaityti būtų lyg ragauti griež
čiausiai uždraustą vaisių! Net

Rūpinkimės, kad ir mums 
nepasidaryti) šaltoka gyventi 

E. Čekienė
Ilgai užsitęsusi imigracija ke

lia rūpestį, kaip ilgiau išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje. Lietuviškos 
organizacijos ir spauda ieško 
įvairių priemonių. Veikėjai sako 
kalbas, rašo straipsnius. Bet yra 
ir tokių, kurie mums nejučiom 
pataria dingti tarp svetimųjų. 
Laikraščiuose nestinga ir tokių 
patarimų, kurie nori keisti nuo 
amžių įsisenėjusias lietuviškas 
tradicijas.

--Vietoj gėlių ar užuojautos 
mirusiam artimui, siųskiteBAL- 
Fui, lituanistinei mokyklai. Vie
toj kalėdinių atvirukų, kartą me
tuose prisiminti buvusį draugą 
ar bendradarbį, siųskite svei
kinimą į bendruomenės leidinį.

Žodžiu, daromės vis praktiš
kesni, realesni, visai išstumda
mi iš lietuviško gyvenimo jaus
mą. Pinigas užvaldo mus labiau, 
negu šio krašto tautiečius, kurių 
meilės doleriui negalėjom su
prasti dar prieš dešimti metų, 
tik čia atvykę.

Tačiau žmogus lieka visur 
žmogumi. Be materialinių gė
rybių, be garbės ir karjeros, jo 
pilnai egzistencijai reikia ir 
draugiškos šilumos, jausmo bei 
širdies.

--Labai jau šalta bus gyventi, 
—ištarė kartą komunistų veikėja 
pirmos bolševikų okupacijos me
tu, kai dar galingesnis partie
tis pranešė, jog tarnautojai ir 
darbininkai nebebus išleidžiami 
iš darbo porai dienų į tėvo ar 
motinos laidotuves. Nes... juk 
jų nebeprikelsi, o tavo atsisvei
kinimo miręs vistiek nebejaus.

Greičiausiai dėl to neatsar
gaus, jos išsitarimo, dar iš lie
tuviško jautrumo išsprūdusio 
tikro žodžio, jos kylanti komu
nistinė karjera greit baigėsi din
gimu iš gyvenimo labai šaltai, 
be pėdsako, be žinios, be laido
tuvių, be gėlių.

Kad gyvenimas už geležinės 
uždangos šaltas, mums gerai ži- 

jeigu kam ir nepatiktų skonis, 
vistiek labai įdomu!

Bet ar toki, net ir pataikū
niškų laikraščių, numeriai pra
eina pro koštuvą? Jeigu jau kai
kurie tų laikraščių gavėjai rašo, 
kad ne visus numerius gauna, 
tai beveik tikra, kad su Zieniaus 
straipsniuku, o ypač su A. Rūko 
laišku numeriai nebus pra- 
lindę.

Gal kas ginčys, kad netiesa, 
kad praeina? Tai tegu pabando 
įrodyti. Tegu bent keletas "Vil
nies" ir "Laisvės" eilinių skai
tytojų (ne kompartijos centro tar
nautojų!) iškerpa ir atsiunčia 
laiške, pavyzdžiui, A. Rūko 
laišką, ir tegu parašo savo (bet- 
kokią!) nuomonę apie tą laišką. 
Tada bus matyti, kad bent kas 
nors yra gavęs tą numerį neiš
cenzūruotą.

Amerikoj galima gauti visus 
bolševikų leidžiamus laikraš
čius, kokius jie tik iš tenai iš
leidžia (Iš Lietuvos tik Vilniuj 
leidžiamuosius laikraščius išlei
džia užsienin. Ligi šiol net to
kios "Kauno Tiesos" neduoda iš
sirašyti, nekalbant apie kitų 
miestų ar rajonų laikraštėlius). 
O iš Amerikos Lietuvoj irgi gali 
gauti tik probolševikinius laik
raščius ir tai, jeigu kas nors 
Amerikoj juos užsako ir užmoka, 
ir jeigu tenykščiai cenzoriai į- 
sileidžia. Toki tie (vienos kryp
ties) "kultūriniai mainai".

(a)

noma. O šaltas dėl to, kad ten 
išardytas tvirtas šeimos pagrin
das, teisės ir narių pareigos vie
nas kitam. Sugriautos per ilgus 
amžius nusistovėję šeimos, re
liginės ir tautinės tradicijos. Pa
naikintas ir bet koks nuoširdus 
lietuvių bendravimas platesne 
prasme. Kitaip sakant, gyveni
mas ten kietas, šaltas, be jaus
mo, užuojautos ir gailesčio.

Betgi žmogus yra socialus. 
Vaikui užtenka socialinio bend
ravimo šeimoj. Augant jo pa
saulis plečiasi, jam reikia drau
gų t kuriuos ir randa vaikų dar
žely, mokykloj. O išėjus iš mo
kyklų yra organizacijos .

Lietuviška organizacija sveti
mam krašte yra mus jungian
čioji jėga. Jos nariai turi at
likti įvairius ■ įsipareigojimus: 
nario mokestis, rėmimas spau
dos, lituanistihių mokyklų, BAL- 
Fo, laisvinimo institucijų, kul
tūrinių fondų ir k. Kol mes šias 
pareigas sąžiningai atliksim, lie
tuvybė išeivijoj klestės.

Lietuvybei išlaikyti reikalin
gas nuolatinis, vispusiškas ry
šių palaikymas. Štai tik vienas, 
bet dažnas pavyzdys. Miršta pa
vyzdingas ilgametis organizaci
jos narys, sąžiningai mokėjęs na
rio mokestį ir visur aukojęs, 
Paliko šeimą ir gausų būrį drau
gų. Skaudžiam nuliūdime liku
siems artimiesiems, kada itin 
brangus kiekvienas draugiškos 
šilumos žodis, o neretai ir ma
terialinė pagalba, tada skaitome, 
jog XY, vietoje gėlių, paaukojo 
BALFui ar Vasario 16 d. gimna
zijai. Ir apie tai pasiskelbė lai
krašty, kurio gal būt, belaimėn 
patekusi šeima, ir neskaito. Tuo 
pavyzdžiu paseka ir kiti velionio 
draugai ir artimieji. Juk taip 
daug praktiškiau, greičiau ir, 
gal, pigiau.

Ta nelaimingoji šeima, kuri 
augina ir jaunąją kartą, netekusi

Toronto skautų eglutės programoj pasirodžiusios jaunos šokė
jos. Pirmoj eilėj: Čeponkutė, Dubinskaitė, Gubaitė. Antroj eilėj: 
Gvildytė, Lasaitė ir Gvildytė.

brangaus žmogaus kartu netenka 
ir visų savo šeimos draugų ir 
artimų.pažįstamų. Jie neturi lai
ko, net Kalėdų šventėms atėjus 
savo ranka rašytų pora sveiki
nimo žodžių. Jie neturi laiko 
parodyti, kad bent kartą metuose 
tave dar prisimena. Vietoj at
viruko neva siunčia kam. nors 
auką ar sveikina visus iš karto 
Bendruomenės leidiny ar kito
kioj spaudoj. Ir nežinia, kuriuos 
jie sveikina, kuriuos prisimena, 
kuriuos jau užmiršo.

Ta užmiršta šeima, taip el

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

P. J. KEBSIS
609 Society for Savings BIgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom j mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

AR JAU ĮSIGIJAI ALMA MATER?
Tai knyga, kuri turi būti kiekvieno lietuvio Šeimoje. 

Ypač jaunimas ją turi perskaityti. Iš įdomaus pasakojimo 
apie studentų gyvenimą ir mokslą Nepriklausomoje Lie
tuvoje, jie giliau pažins savo kraštą ir savo žmones.

Rašytojas R. Spalis moka pasakoti traukiančia kū
rybos jėga. Todėl visi grožinės literatūros mėgėjai įsigy
dami Alma Mater, tikrai praturtins savo bibliotekas.

Užsisakydami Alma Mater naudokitės šia atkarpa:

giantis pasijunta be artimųjų 
draugų. Jai gyvenimas išeivijoj 
darosi šaltas vien tarp svetimųjų 
nejaukus.

Tuo tarpu amerikiečiai tų tra
dicijų laikosi. Švenčių proga pa
rodo daugiau širdies, draugystės 
ryšius stiprina. Ir tuo patraukia 
mūsų jaunuosius.

Ko gi verta draugystė ar arti
ma pažintis, jei per metus nesu
randama poros minučių laiko ir 
kelių centų, kurie patvirtintų, 
kad jis dar tebėra mūsų atmin
tyje?
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Clevelande ir jo gražiuose priemiesčiuose, su daug skyrių, 
' veikia Garden Center. Tai visų gėlininkų, sodininkų, mėgėjų ir pro

fesionalų organizacija. Joje aktyviai veikia ir keletas lietuvių. 
Vienas iš tokių yra V. Apanius, dirbąs Gwin sodyboje. Metiniame 
Garden Center susirinkime pirmininku buvo išrinktas D. James 
Pritchard, Society National Bank viceprezidentas. Nuotraukoje mato
me ji sveikinant buvusios pirmininkės Mrs. R. H. Norweb.

SUKILIMĄ RUOŠIASI PRADĖTI...
(Atkelta iš 2 psl.)

Galbūt ir RufoLopezFresąuet, 
pirmasis Castro finansų minis- 
teris, kuris nuo režimo nusisu
ko, vos tik pasirodė pirmieji 
raudonumo ženklai. Taip, galbūt 
ir jis.

Sąrašas tikrai ilgas. Daug pa
vardžių jame, bet daug ir klaus
tukų.

Šalia jo guli antrasis sąrašas 
—"juodasis”. Jame pavardės 
žmonių, kurie, prasidėjus Castro 
sukilimui, atsistojo Batistos pu
sėn ir turėjo būti apsaugoti nuo 
žmonių įniršimo. Ir jų sąskai
tas dar reikia sutvarkyti.

RAMIAI MIRTI

—Mirti už tėvynę, reiškia gy
venti už tėvynę, — kalbėjo šei
mininkas. Aš tą sakini buvau jau 
kažkur kitur girdėjęs. Jis iš
kaltas viename paminkle, netoli 
uosto įlankos. Kubos tautinio 
himno tekstas tą minti išreiškia 
panašiais žodžiais. .

--Jie yra, — aiškino šeimi
ninkas, -- tipiški kubiečiui. Kai 
prireikia, jis rizikuoja gyvybe. 
Jo kalčių sąrašas gali būti la
bai ilgas, bet jis miršta ramiai. 
Kai Batistos režimo išsigimėliai 
buvo nuvesti l egzekucijų vie
tas, daugumas jų neleido už
rišti jiems akių. Jie mirė, prieš 
šautuvų vamzdžius aukštai pakė
lę galvas -- ir tai reikėjo jiems 
leisti.

Kai aš vėl ieškojau kelio klai
džiomis gatvelėmis ir pagaliau 
atsiradau "Prezidentų alėjoje", 
atsiminiau, kur stovėjo pamink
las, turis įrašą: "Morir para la 
Patria es Vivir!”

Drungnas vėjelis jau buvo nu
džiovinęs gatves. Pakėlęs akis 
aukštyn, matei ilgą transparentą 
virš užsienių reikalų ministeri

VISI - JAUNI IR VYRESNIEJI 
| LINKSMA

JAUNIMO VAKARĄ
SAUSIO 28 P. 7 V.V.

Lietuvių svetainėje. Clevelande
ĮDOMI PROGRAMA

ŠOKIAMS GROS NEOLITUANŲ ORKESTRAS 
TURTINGAS IR ĮVAIRUS UŽKANDŽIAIS 

STALAS. GAUTAS PELNAS SKIRIAMAS

VASARIO 16 GIMNAZIJAI

jos, o dar aukščiau -- giedrą, 
žvaigždėtą dangų.

Aš ėjau uosto įlankos pakrante 
ir pro amerikinės ambasados 
rūmus. Dabar ten užgesusios 
šviesos. Paskutinis automobilis 
tyliai pravažiavo vakarų krypti
mi. Tyloje girdėjai tyliai pliauš
kančias jūros bangas.

Tačiau ir čia, tamsioje, beveik 
paslaptingoje krantinės tyloje, 
jautei keistą Kubos tikrovę ir 
Castro režimą. Ten stovi didžiu
lė lenta su įrašu: "Čia American 
Insurance Company stato naują 
įstaigą". Turėjo iškilti dangorai
žis, kokių daug jau yra Hava
nos naujamiestyje. Bet tai buvo 
planuota prieš metus.

Amerikiečių turtą nacionaliza
vus, buvo pastatyta kita lenta: 
"Čia Compania Nacional de Se- 
guros Generales stato naują {- 
staigą." Turėjo būti statoma 
pagal seną planą, amerikiniam 
stiliuj. Bet tai buvo prieš du 
mėnesius.

Dabar plakatines lentas jaube- 
veik dengia piktžolės. Statybos 
aikštė tuščia. Niekada nebuvo 
joje dirbama ir netolimoje atei
tyje tikrai nebus. Jau pradėta 
čion versti miesto šiukšles. 
Tačiau aikštė priklauso, kaip pla
katas išdidžiai skelbia, Kubos 
liaudžiai: "Cuba si! Yanąuis no! 
Venceremos! Contra la agression 
extranjera!”

Naktis buvo vėsi po lietaus. 
Nacionalizuotame Hiltono vieš
butyje, kuris kaštavo 13 milijonų, 
kazinas tebebuvo atidaras. Lo
šiama ant dviejų iš 14 stalų. 
Ten buvo daugiausiai septyni ar 
aštuoni kubiečiai. Jie lošia ais
tringai ir su viltimis, bet stato 
daugiausiai penkis ar dešimt pe- 
zų, kurios iš viso jau beveik 
neturi vertės.

Jei įeini l tame pačiame aukš-

DIRVA

SOCIALINIS DRAUDIMAS
, Visais šio skyriaus reikalais laiškuš prašom 
adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.

Dažnai kalbame apie šalutinius 
soc. draudimo įstatymo aspektus, 
visai nustumdami šalin pagrindi
nius dalykus, nuo kurių priklauso 
ir visos kitos pensijų rūšys.

Šiandien bent trumpai susipa
žinkime su darbininko senatvės 
pensija. Pažiūrėkime, kokie yra 
pagrindiniai reikalavimai, ku
riuos turi išpildyti kiekvienas 
darbininkas, noris gauti mėnesi
nę soc. draudimo pensiją.

KADA MOKAMA?

Daugelyje kitų kraštų įvairiau
sių pensijų mokėjimas dažnai 
priklauso nuo asmens pragyveni
mo išgalių, t. y. pensija moka
ma, jei darbininkas yra reikalin
gas paramos. Ne taip yra čia.

Amerikoje socialinio draudi
mo pensijas gali lygiai taip pat 
gauti milijonierius ir gatvės val
kata. Soc. draudimo pensija nie
ko bendro neturi su darbininko 
turtingumu. Y ra tik šie trys pa
grindiniai reikalavimai, kuriuos 
darbininkas išpildęs, gali gauti 
mėnesinę soc. draudimo pensi
ją:

a) darbininkas pakankamai il
gai išdirbo ir turi uždirbęs už
tenkamą metinių darbo ketvir
čių skaičių.

b) darbininkas yra sulaukęs 
pensininko amžiaus (moteris — 
bent 62 m., vyras - 65 m.),

c) darbininkas padavė prašy
mą mėnesinės pensijos gavimui.

Šitie trys reikalavimai yra pa
grindas, kuriuos turi išpildyti 
kiekvienas darbininkas, noris 
gauti mėnesinę senatvės pensiją.

Kaip pastebite, jokių kitų su
varžymų nėra.

Dažnai piliečiai teiraujasi, ar 
pensijos yra skirtingos gyvenant 
vienoje arba kitoje valstijoje, 
arba net užsienyje. Ne. Pensijos 
yra mokamos visiems vienodai, 
nes soc. draudimo pensijas moka 

te esanti naktini klubą, tai nu
stembi, kad ten vis dar siūloma 
gera programa. Bet viduje sėdi 
tik keturi kiniečiai ir 18 nacio
nalizuotų kelnerių. Jei grįžda
mas užsuki l didįjį barą, kuris 
susisiekia su maudymosi ba
seinu, ten randi vieninteli nusigė
rusi čeką, o keturi nacionali
zuoti kelneriai svajoja apie dole
rinius laikus; ir tai, ką čekas 
geria, tėra tik Coca — Cola.

Pasikelti liftu J dvidešimtąjį 
aukštą. Žvilgsnis iš balkono ap
rėpia plačią įlanką, žiburėlių 
margini sugrūstus namelius ir 
toliau, prie senos tvirtovės, švy
turį. Aplinkui Hiltono viešbuti 
dar nemiegama. Trimituoja au
tomobiliai, klega balsai, ir vė
jelis atneša net gitarų skam
bėjimą.

Kai tolumoje, senamiestyje, 
vėl išgirdau sprogstančią bom
bą, vis dėlto man susidarė įs
pūdis, kad tai ne kas kita, o 
fejeverkas nuotaikoms pakelti. 
Gal tai man atrodė dėlto, kad 
manęs dar nebuvo aplankę trys 
senjorai iš slaptosios policijos...

(Pabaiga)

ir administruoja federalinė val
džia.

KODĖL VADINAMA
PAGRINDINE PENSIJA?

Kodėl šią pensiją vadina pa
grindine? Nagi todėl, kad nuo 
jos priklauso visos kitos pen
sijų rūšys. Sakykime, yra iš
mokamos pensijos darbininkų 
žmonoms, vaikams, tėvams, 
našlėms bei našliams. Mokami 
vienkartiniai pomirtiniai išmo
kėjimai. Tačiau čia išvardintų 
pensijų daugeliu atvejų negaus 
niekas, jei pats darbininkas ne
turėjo teisės l pensiją.

Yra tik vienas skirtumas tarp 
vadinamųjų gyvų pensijų ir po
mirtinių pensijų kvalifikacijos. 
Gyvų darbininkų žmonoms ir vai
kams pensijos mokamos tik tada, 
kai pats darbininkas sulaukia 65 
m. amžiaus. O mirties atve
jais amžiaus ribos reikalavimo 
nėra. Vadinasi, našlių, vaikų, 
tėvų, bei vienkartines pomirti
nes pašalpas galima gauti net 
ir tada, kada darbininkas miršta 
nesulaukęs pensininko amžiaus.

Kaip reikia kvalifikuotis ki
toms pensijoms, kalbėsime vė
liau.

KAS DARYTINA?

Kai darbininkas artėja prie 
pensininko amžiaus, jis pradeda 
nerimti. Nežino, ką jis turi da
ryti, kad gautų užsitarnautą pen
siją.

Trumpai — keletas nurodymų 
bei patarimų:

Pirma, bent trejetą mėnesių 
prieš pasitraukimą l pensiją, su
sisiekime su vietine socialinio 
draudimo įstaiga.

Antra, kreipiantis l įstaigą pa- 
siimkime paskutiniųjų metų už
darbių įrodymus (geriausiai W -2 
Form).

Trečia, turėkime kartu su sa
vim dokumentus, įrodančius am
žių. Kiekvienas senas dokumen
tas, nesvarbu kokia kalba jis 
bebūtų parašytas, gali būti jūsų 
amžiui tinkamas įrodyti doku
mentas.

Ketvirta, jei žmona ar vaikas 
kartu kreipiasi dėl pensijos, tu
rėkime jų amžiui {rodyti doku
mentus.

Darbininko pensija visados su
stabdoma, kada jis miršta.

Laikinai pensija gali būti nu
traukiama, kada darbininkas už
dirba virš nustatytos normos, yra 
deportuojamas arba nėra pilietis 
ir išvyksta gyventi j užsieni (čia 
liečia tik tuos darbininkus, kurie 

-dirbo arba gyveno J. A. V-bėse 
mažiau negu 10 metų).

Štai maždaug pagrindai, ku
riais remiasi svarbiausioji soc. 
draudimo pensijų kategorija.

*
KLAUSIMAI — ATSAKYMAI

Ar tiesa, kad pradėjus gauti 
socialinio draudimo pensiją nuo 
sausio 1 dienos ir per sekančių 
tris ar keturius mėnesius už
dirbęs $1200 ir vėliau per li
kusius tų pat metų visų mė
nesius uždirbdamas nedaugiau 
kaip $100 kiekvieną mėnesi, ne
nenustos teisės l visus pensijos 
čekius?

J.K.

ATSAKYMAS J. K.
Netiesa. Jūsų kalbamu atveju 

darbininkas turėtų teisę gauti 
pensiją tik už tuos mėnesius, 
kuriuose jis neuždirbo virš 100.00 
dol.

Negalima sumaišyti dviejų da
lykų. Pirmiausia, kiekvienam 
darbininkui yra leista uždirbti 
$1200.00, neatsižvelgiant vi
siškai, kada toji suma uždirbama: 
per vieną, du ar dvylika mėne
sių. Tačiau jei darbininkas už
dirba virš $1200.00 dol., tai ta
da taikytina jam antroji taisyk
lės pusė, t. y. jam mokama 
pensija tik už tuos mėnesius, ku
riuose jis uždirba mažiau, negu 
100.00 dol.

J. Šoliūnas

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

clevelande
Ir afylinkiM

VISUS KVIEČIAME Į LSK 
DEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMĄ
Banketas - vakaras įvyks 

sausio 21 d. (šeštadienį), 7 
vai. vakaro, šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Banketo programoje: Ofi
cialioji dalis — minėjimo 
aktas ir meninės dalies vie
toje — labai nuotaikingoje 
montažo formoje „televizi
jos programa”, šios rūšies 
programa yra clevelandie- 
čiams dar iki šiol nematyta 
ir savo originalumu tikrai 
visus nuostebins. Po pro
gramos vyks šokiai, grojant 
Neolithuanų kapelai.

D e š i mtmečio minėjimo 
sportinės varžy
bos įvyks sausio 22 d. 
(sekmadienį), Cathe d r a 1 
Latin High School salėje, 
2056 E. 107 St. (tarp Eu- 
clid Avė. ir Carnegie Avė.).

A. BIELSKUS, Žaibo Sporto 
Klubo vadovas

Varžybų tvarkaraštis:
1 vai. —■ Vyru tinklinis 

tarp LSK žaibo ir Clevelan
do Latvių Sporto klubo.

1:45 vai. — Moterų tink
linis tarp LSK žaibo moterų 
ir mergaičių (iki 18 metų).

2:30 vai. — Mergaičių 
krepšinis tarp LSK žaibo ir 
Š. Amerikos lietuvių meis

LIETUVIU KLUBAS 
ir

SVETAINE
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS 
iNSURE D TO 

’IO ooo

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNO LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

Už indėlius, įneštus iki sausio 20 d., nuošimčiai 
bus mokami nuo 1961 m. sausio 1 d.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

Nr. 8 —- 7

terių Toronto PPSK Auš
ros.

3:45 vai. -— Vyrų krepši
nis tarp LSK žaibo ir Chi
cagos LSK Aro.

Clevelandiečiai yra kvie
čiami gausiai atsilankyti į 
banketą ir sportines varžy
bas.

• Pirmojo pasaulinio ka
ro veteranai prašo visus, ja
me dalyvavusius, susitikti 
specialiame susir i n k i m e 
sausio 25 d., įvykstančiam 
organizacijos salėje — 3730 
Euclid Avė. Patovūs susi
rinkimai vyksta kiekvieno 
mėnesio ketvirtą trečiadie
nį. Dėl tolimesnių informa
cijų susirišti su Ralph E. 
Smith, 1125 Hayden Avė., 
MU 1-7875.

Išnuomojamas kambarys
Didelis, yra visi patogu

mai. Gali naudotis virtuve. 
Išnuomojama moteriai ar 
dviems.
1247 E. 84 St., telefonas —-< 

GA 1-7543

GERI NAMAI
Dviejų šeimų 5-5, gara

žas, dideli kambariai, prie 
pat Naujos parapijos.

Plytinis 4 miegamųjų vie
nos šeimos, naujas karšto 
vandens šildymas, netoli 
Naujos parapijos.

3 miegamųjų šv. Jurgio 
parapijos rajone. Labai ge
rame stovyje. Nori tik 
$10,800; Galite pirkti su 
mažu įmokėjimu.

Dvi krautuvės ir butas, 
mūrinis, beveik naujas pa
statas E. 200 gt., gerame 
biznio rajone.

Labai geras 5-5 Eddy Rd. 
rajone.

Norintieji išvengti bedar
bės, pirkite gėrimų krautu
vę, parduodamą lietuvių ra
jone.

Išnuomojamas moderniš
kas ofisas daktarui Naujo
sios parapijos rajone.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašomi paskambinti: 
TV 1-6561 arba MU 1-2154
Juozas Mikonis — Realtor 
EAST SHORE REALTY 

780 E. 185 gt.
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DIRVA
1961 m. sausio 20 d.

KAS IR KUR? DIRVAI AUKOJO
• Juozas Bačiūnus užsakė 
Dirvą septynioms jaunoms 
skautėms Į Vokietiją.
• Anicetui Simučiui sausio 
mėnesį sueina 25 metai kon- 
sularinio darbo New Yorko 
konsulate, kur jis ir dabar 
eina konsulo pareigas.
• Jokūbo Stuko Lietuvos 
Atsiminimų radijo valanda 
ruošiasi švęsti 20 metų su
kaktį. Ta proga bus koncer
tas puošnioje Webster salė
je, kurio programą atliks A. 
Steponavičienės diriguoja
mas moterų choras iš Chi
cagos. Sukakčiai atžymėti 
ruošiamas spaudai 20-ties 
metų radijo veiklos apžval
ginis iliustruotas leidinys.

J. Stukas šiomis dienomis 
paskirtas dėstyti tarptauti
nės prekybos kursą City 
College, New Yorke.
• Dr. Gediminas čekas su 
žmona Aldona, iš Provi- 
dence, R. I., žiemos atosto
gas praleido New Yorke pas 
uošvius — dr. Eug. ir E. 
Noakus.
• Kastantiną Kazlauską, gi
musį 1885 m. Kudirkos 
Naumiestyje, 1913 m. atvy
kusį į JAV, iki 1922 m. gy
venusį Clevelande, ieško 
Grumas. žinantieji prašomi 
rašyti: J. Valaitis, 6800 So. 
Campbell Avė., Chicago 29, 
Illinois.

DETROIT
MENO ŠVENTĖ

Sausio 28 d., šeštadienį, Meno 
Muziejaus salėje (5200 Wood- 
ward, įėjimas iš Farnsworth) 
8 vai. L. B. Detroito apylinkė 
organizuoja dainos meno šven
tę, kurios programą atliks žy
miausios lietuvių išeivijos dai
nos meno pajėgos: Chicagos vy
rų choras "Vytis", organizavęs 
Chicagoje operų pastatymus, pe
reitais metais savo veiklos de
šimtmetį vainikavęs nepaprastu 
koncertu Marijos Aukšt. Mokyk
los salėje ir susilaukęs muzi
kos kritikų puikiausio vertinimo; 
operos moterų choras ir solis
tai: D. Stankaitytė, St. Baras 
ir J. Vaznelis. Diriguos muz. 
A. Kučiūnas. Girdėsime B. Bud- 
riūno, S. Šarkos, J. Karoso, J. 
Karnavičiaus, V. Klovos, S. Šim
kaus, G. Verdi, Ch. Gounod, 
ir G. Bizet kūrinius (daugiausia 
operų ištraukas), kuriuos išpil
dys minėti chorai su solistais.

L.B. Detroito apylinkės V-ba 
norėdama padaryti savo tautie
čiams džiaugsmą ir malonumą, 
rizikuoja 3000 dol. išlaidomis.

Šitokios dainos meno šventės 
Detroito lietuvių kolonija tikrai 
dar neturėjo. Tai bus tikra 
dvasinė puota, kurioje nedalyvau
ti būti] nuodėmė.

K. Jurgutis

Detroito mergaičių choras, vadovaujamas muziko St. Slyžio, atlikęs meninę programą praeitą šeš
tadienį Detroite Dariaus ir Girėno klubo vėliavos pašventinimo iškilmėse. j. Gaižučio nuotrauka

Prenumeratą pratęsdami, Dir 
vą aukomis parėmė:

P.Dzekonskas, Detroit $2.00
I. Paukštys, Brooklyn 1.00
R. Vaišnys, Nei Haven 5.00
S. Banelis. Toronto .... 1.00 
P. Budininkas, Gary 5.00 
V. Minkūnas, Cleveland 1.00
S. Mickus, Medinah .... 2.00 
V. Bagdonas, Chicago 5.00 
P. Didelis, Philadelphia 2.00 
A. Svlvester,

New Britam ......... 1.00
A. Rūkas, Chicago .... 2.00 
S. Raksnys, Phila...... 2.00
J. Sirusas, Woodhaven 2.00
J. Cinkus, Cicero .......  5.00
V. Lankauskas, Chic. 2.00
F. Jurevičius, Clev...... 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

NEW YORK
Balfo rėmėjų susirinkimas

New Yorko — Brooklyno 
lietuviai, Balfo rėmėjai, 
1960 metų gale, vajaus pro
ga, suaukojo arti 5,000 do
lerių. š. m. sausio 25 d., 7 
vai. vak, Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose, 280 Union 
Avenue, Brooklyne, šaukia
mas specialus Balfo rėmėjų 
susirinkimas, kuriame bus 
pasidalinta vajaus įspū
džiais, aptarti 100-jo Balfo 
skyriaus reikalai ir duoda
ma informacijų iš Balfo 
Centro veiklos.

Susirinkime pažadėjo da
lyvauti Balfo Centro Valdy
bos nariai, direktoriai, spau
dos žmonės ir fotografas.

Visi Balfo rėmėjai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Mokyt. Jadvygos Matu- 
lainės paruošti Maironio li
tuanistinės mokyklos moki
niai sausio 8 d., Apreiškimo 
parapijos salėje atliko Ka
lėdų šventėms pritaikytą 
tautinių šokių, dainų ir žai
dimų programą.

D. Leveckytė, K. Baltru
šaitytė, A. Samušytė ir A. 
Ruzgaitė pašoko solo, akor
deonu pagrojo J. Baroniu- 
mas. Po programos Kalėdų 
senelis — akt. K. Vasiliaus
kas mokyklos vaikus apdo
vanojo dovanėlėmis, kurias 
parūpino mokyklos tėvų ko
mitetas. Po to buvo bufetas, 
loterija ir šokiai.

*
Sauliaus Januso ir Gra

žinos Račytės sutuoktuvės 
ivyks vasario 4 d., Apreiš
kimo par. bažnyčioj, Brook
lyne, N. Y. Vestuvių poky
lis — V. Steponio svetainė
je, New Yorke.

Saulius yra dail. Česlovo

Sausio 14 d. Los Angeles, Calif., įvyko Klaipėdos atvadavimo 
sukakties minėjimas su menine programa. Pirmoj eilėj sėdi iš 
kairės: L. Briedis, rašytoja Petronėlė Orintaitė-Janutienė, D. 
Mitkienė, Jul. Balsio šeima ir kiti. L. Kančausko nuotrauka

Solistė L. Zaikienė, dainavusi, Klaipėdos atvadavimo sukakties 
minėjime Los Angeles, Calif. Kančausko nuotrauka

ir Veronikos Janušų sūnus. 
Abu jaunieji aktyviai reiš
kiasi lietuyių visuomeni
niam gyvenime.

*
Muz. Sofija Levickienė 

praeitą savaitę grįžo iš Eu
ropos, kur ji praleido tris 
savaites atostogų Muenche- 
ne ir Stuttgarte, Vokietijoj 
pas sūnų ir draugus.

Grįžusi S. Levickienė vėl 
pradėjo muzikos pamokas, 
kurias ji duoda privačiai sa
vo mokinius lankydama na
muose.

*
Janina Jonynienė, dail. V. 

Jonyno žmona, po sėkmin
gos operacijos Rooswelto li
goninėj, New Yorke, grįžo 
namo ir sveiksta.

Ligoninėj J. Jonynienę 
dažnai lankė ten dirbanti, 
kaip vyriausia laboratorijos 
vedėja Ligi ja Bieliukienė, 
LMA pirmininkė.

*
J. Bagdonavičienė, E. Le- 

geckienė ir dr. Žukauskienė 
sudaro moterų komitetą or
ganizuoti banketui, kuris 
Įvyks gegužės mėn. gale, 
lietuvių gydytojų suvažiavi
mo metu New Yorke, Com- 

modore viešbuty. Į banketą 
rengėjos numato sukviesti 
250 asmenų.

*
Robertas Zebuda laimėjo 

pirmą premiją — taurę iš 
10 varžybose dalyvavusių 
lygų rutulio stūmime. Apie 
tai plačiai paminėjo ameri
kiečių laikraščiai. Robertas 
vra čia gimęs lietuvis, 
Brooklyno College techni
kos studentas. Ir tai jo lai
mėjimas jau ne pirmas ir 
aprašomas lietuvio vardu.

*
Adv. Birutė Novickienė 

gruodžio 20 d. atšventė savo 
gimtadienį. Nors jau daug 
metų ji yra ligonė, bet jaut
riai domisi lietuvišku visuo
meniniu ir politiniu gyveni
mu ir aktyviai jame daly
vauja.

E. CHICAGO
TAUTINĖS SĄJUNGOS SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS
Tautinės Sąjungos skyriaus 

metinis narių susirinkimas įvyko 
sausio 8 d. 4 vai. p. p. Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos patal
pose, Harbor, Indiana.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas Kazimieras Pocius, 
kuris pakvietė pirmininkauti An
taną Juodvalkį, sekretoriauti 
Juozą Bagdanskį.

į garbės prezidiumą Tautinės 
Sąjungos Centro Valdybos vice
pirmininką inž. Joną Jurkūną ir 
sekretorių Teodorą Blinstrubą.

Skyriaus metų veiklos prane
šimą padarė pirmininkas Kazi
mieras Pocius, kuris pareiškė, 
kad skyriaus valdyba veikė netik 
Tautinės Sąjungos ribose, bet 
sykiu bendradarbiavo ir su ki
tomis vietos organizacijomis, 
būtent: vietos ALT skyriumi, A- 
pylinkės Bendruomenės valdyba, 
BALFO skyriumi ir SLA 185 
kuopa. Minėtose organizacijose 
turėjome atstovus. Skyrius gyvai 
reagavo į visus svarbesnius į- 
vykius, o reikalui esant rašėraš- 
tus įtakingiems šio krašto vai
ruotojams.

Skyrius buvo suruošęs išvyką- 
-gegužinę, kuri skyriui davė apie 
200.00 doL gryno pelno. Sušaukti 
du visuotini narių susirinkimai, 
12 valdybos posėdžių-pasitarimų. 
įvykusiame jaunųjų menininkų, 
konkurse Clevelande, skyrius pa

skyrė 100.00 dol. prėmiją. Dir
vos 45 metų sukakties . proga 
pasiųsti sveikinimai ir 45 dol. 
auka. Vietos jūrų skautai paremti 
su 30.00 dol. auka. Nepriklauso
mybės Fondui surinkta 65.00 
dol. aukų, kurie įteikti per įvy
kusį suvažiavimą Chicagoje.

Namo statybos reikalu prane
šėjas Kazimieras Pocius nuošir
džiai dėkojo p.p. Irenai ir Jonui 
Rimkūnams už perleistą skyriui 
sklypą ir pačios idėjos iškėlimą 
pastatyti namą pardavimui.

į susirinkusius žodį tarė ir 
Centro valdybos atstovai. Inž. 
Jonas Jurkūnas plačiau nušvie
tė Centro Valdybos veiklos met
menis, Antano Smetonos mano- 
grafijos išleidimą ir apie įvyks
tantį šią vasarą Tautinės Są
jungos seimą Chicagoje. O sek
retorius Teodoras Blinstrubas 
pasidžiaugė East Chicagos sky
riaus veikla ir narių sugyveni
mu, kvietė ir toliau sėkmingai 
tęsti Tautinės Sąjungos darbą. 
Jis taip pat plačiau narius pain
formavo apie Antano Sfhėtonos 
manografijos išleidimą ir jos 
platinimą.

Namo statybos komisijos pra
nešimą padarė komisijos pirmi
ninkas Kazimieras Domarkas, 
o statybos apyskaitą perskaitė 
kasininkė A. Domarkienė.

Revizijos komisijos praneši
mus: skyriaus bendros veiklos ir 
namo statybos padarė Juozas 
Bagdanskis.

Visos patiektos apyskaitos su
sirinkimo buvo priimtos be jokių 
diskucijų bei pataisų.

Buvo perrinkta skyriaus valdy
ba ir revizijos komisija kurią 
sudaro: Kazimieras Pocius -- 
pirmininkas, Stasys Kalvaitis -- 
vicepirmininkas, Valerija Valei
kienė--kultūros reikalams, Ta
das Mečkauskas -- sekretorius, 
R. Nemickas -- kasininkas ir 
spaudos talkininkas.

Revizijos komisiją sudaro: Jo
nas Steikūnas, Antanas Juodval
kis ir Vytautas Aukštuolis.

Tautinės Sąjungos East Chi
cagos skyriaus valdybos ir narių 
vardu, skyriaus sekretoriui Ta
dui Mečkauskui pareikšta nuo
širdi padėka, už padovanotą, sky
riui albumą ir nuotraukas.

Po susirinkimo buvo bendros 
vaišės, kurių metu arčiau susi
pažinta su skyriaus nariais, sve
čiais ir jų šeimomis.

Pakenė

BOSTON
Tautinės S-gos Bostono 

skyriaus narių visuotinas 
susirinkimas nutarė pa
kviesti skyriaus garbės na
riais rašytoją Stasį Santva
rą ir muziką - kompozitorių 
Julių Gaidelį.

Iškilmingas susirinkimas 
įvyks sausio mėn. 28 d. Į 
Tautinės Sąjungos skyrių 
pereitą savaitę Įstojo šeši 
nauji nariai.

*
Respublikonų partijos 

Bostono lietuvių skyrius 
numatomas įkurti artimiau
siu laiku. Iki šiolei veikė tik 
komitetas Nixon-Loclge rin
kiminei akcijai.

*
Liet. Bendruomenės N. 

Anglijos apygardos suva
žiavimas įvyko sausio 15 d. 
Tautinės S-gos namuose.

Į suvažiavimą atsilankė
L. B-nės pirm. St. Barzdu- 
kas. Apsvarstyta daug 
svarbių klausimų. Dalyvavo 

W o r c e sterio, Brocktono, 
Lawrence ir Bostono apy
linkių atstovai. Suvažiavi
mui pirmininkavo Justas 
Vaičaitis, sekr. L. Čepienė 
ir p. Pipiras.

Išrinkta 1961 m. N. Ang
lijos apygardos valdyba: 
pirm. Justas Vaičaitis, Ed
mundas Cibas ir A. Vilėniš- 
kis.

*
PabaltieČių metinis susi

rinkimas kviečiamas sausio 
29-tą dieną, 3 vai. p. p., 190 
Beacon St. (International 
Institute) patalpose.

Susirinkimo metu bus vie
no turisto pranešimas iš da
bartinės Latvijos gyvenimo, 
kartu bus rodomi spalvoti 
paveikslai.

Bostono lietuvių visuome
nė yra kviečiama gausiai 
dalyvauti.

*
Ignas Vilėniškis, Liet. 

Neprikl. Fondo atstovybės 
Bostone pirmininkas, skel
bia vajų, įvykstantį sausio- 
vasario mėnesiais.

Visi Fondo rėmėjai Bos
tone ir apylinkėse maloniai 
prašomi savo skirtą pinigų 
sumą perduoti Fondo kasi
ninkui Romui Jasiūnui arba 
jam paskambinti telefonu 
AN 9-1676, kuris pinigus 
paims iš namų. Auką gali
ma pasiųsti ir paštu kasi
ninko adresu: 253 Gold St., 
So. Boston, Mass.

Būtų gera jeigu rėmėjai 
praneštų savo adresą Fondo 
sekretoriui Teofiliui Janu- 
kėnui, 161 I. St., So. Boston, 
Mass. Aukos priimamos ir 
Tautinės S-gos namuose 
sausio 21, 28 — vasario 4, 
11, 18 ir 25 dienomis nuo 
7-8 vai. vak.

Neprikl. Fondui aukos 
renkamos ir pagal aukų la
pus. Norintieji jų gauti, 
prašom kreiptis pas Fondo 
kasininką.

*
Didėja bedarbė Mass. val

stijoje. Labai daug žmonių 
jau paleista iš darbo. Jų 
tarpe nemažas skaičius lie
tuvių. Ištisos didelės Bend
rovės, kurios niekad anks
čiau neatJeisdinėdavo, šiuo 
metu net specialistus atlei
do.

HARTFORD
PABALTIEČIŲ KONCERTAS— 

BALIUS

Šių metų sausio 28 dieną Hart
forde įvyksta lietuvių estų ir 
latvių jungtinis koncertas --ba
lius.

Programoje numatyta: klasinis 
baletas. Šoka Kristina Raščiūtė 
-Šersnienė. Liaudies dainos ir 
operų arijos, kurias išpildys lat
vių baritonas Arijs Kelejsir estų 
sopranas Greta Barrot-Milk. Be 
to estų pianistas Leonid Milk 
atliks keletą estų kompozitorių 
kūrinių. Šokiams gros Pabaltie
Čių orkestras.

Šis koncertas-balius yra jau 
trečias metinis panašaus pobū- 

, džio įvykis. Tai labai gražus tri
jų artimų tautų bendradarbiavi
mas. Reikia tikėtis, kad ir šių 
metų koncertas -- balius bus ne
mažiau sėkmingas, kaip ir bu
vusieji. Rengėjas --Bendruome
nės Hartfordo apylinkė, Ame
rikos Estų Draugija ir Amerikos 
Latvių Draugija.

S.

VISAIS
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNEH 

Hl 2 4450
642 Mea4aw Laie Or.
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