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DU KARTUS DIDESNIS
UŽ PUNTUKĄ...

Vis nepataiko šokti pagal partijos muzikų.- Padarė 
malonę išleidę 'lietuviškų' pašto ženklų.

Ties Barstyčiais, apie 10 
kilometrų į šiaurvakarius 
nuo žemaičių Kalvarijos, 
arba apie 12 km. tiesiai į 
vakarus nuo Sėdos pereitą 
vasarą buvo aptiktas didžiu
lis akmuo, kurio didumas 
ligi šiol nebuvo pastebėtas, 
kadangi jo tik maža dalis 
tekyšojo iš žemės. Dabar 
tas akmuo atkastas, ir pa
sirodė, kad jis kone dukart 
didesnis už Anykščių Pun
tuką.

Prie abiejų akmenų da
bar rengiamos aikštelės tu
ristams sustoti.

TEBEBARA 
LITERATŪROS 
DĖSTYTOJUS

Nepasirašytame, regimai 
partijos centro paruoštame 
straipsnyje "Tiesa" sausio 
4 d. dar kartą grįžo prie 
a n k s t yvesniųjų Lietuvos 
rašytojų vertinimo klausi
mo. Padejavus, kad

„buržuaziniai nacionalis
tai, ypač užsienyje, vis 
dar bando panaudoti kul
tūrinį - literatūrinį paliki
mą, kaip idėjinį ginklą 
prieš maksizmą - leniniz
mą . .

smerkiamos "visiškai nepri
imtinos tendencijos”, pasi
reiškiančios dabartinių lite
ratūros dėstytojų paskaito
se. Esą,

„Vilniaus Valstybinio pe
dagoginio instituto dės
tytojo K. Umbraso pra
nešime buvo iškelta aiš
kiai klaidinga mintis, jog 
literatūros reiškinių vi
suomeninį klasinį nagri
nėjimą reikia pakeisti li
teratūrinių srovių ir kryp
čių nagrinėjimu”.

Tokia K. Umbraso nuo
monė esanti raginimas 
"taikstytis su buržuazinių 
nacionalistų rašytojų pasau
lėžiūra”.

Primenama,-kad panašiai 
kaip K. Umbrasas elgiasi ir 
universiteto dėstytojai —
M. Lukšienė, V. Kubilius 
(viena nepataikė parašyti 
apie J. Biliūną, kitas — 
apie B. Sruogą).

Iš naujo "šukuojama” 
universiteto dėstytoja V. 
Zaborskaitė, kuri, esą, "iš
pūstai kelia dekadentinių 
srovių atstovų kūrybos 
reikšmę, užtriną jų idėjini 
ydingumą", (šiai tenka be
ne už Vaižgantą).

Gauna ir A. Rabačiaus- 
kaitė už B. Sruogos nekri
tišką įvertinimą. "Mokinio 
bibliotekos" serijiniame lei
dinyje. Ir D. Sauka, kuris 
nesuniekino S. Neries anks
tyvesniojo laikotarpio lite
ratūrinės aplinkas ir nesu
niekino "buržuazinių” S. 
Neries kūrybos vertintojų, 
tuo būdų sumenkindamas S. 
Neries "persiorientavimo" 
reikšmę.

J. Lebionka ir kiti bara
mi, kad jų "straipsniuose 
apie V. Kudirką pasireiškė 

idealizavimo ir vienpusiš
kumo". Dėl Kudirkos parti
ja iš viso, dar nežino, kaip 
laikytis. Esą, "jis laukia to
lesnio, gilesnio nagrinėji
mo"-. ..

Neišvengė pagrasymo ir 
"Pergalė" (mėnesinis lite
ratūros žurnalas) už tai, 
kad vertinant J. Žiugždos 
ir kitų "Lietuvių literatūros 
istoriją" (I tomą) "nebuvo 
paradyta reikiamo objekty
vumo". Esą, — "po atskirų 
neesminių trūkumų prie
danga buvo sumažinta šio 
rimto, kolektyvaus darbo 
reikšmė"...

Taigi, literatūros kritikai 
nebepataiko, ką reikia gir
ti ir ką peikti.

"LIETUVIŠKAS"
PAŠTO ŽENKLAS

Maskvos vyriausybė savo 
valdomoms "suvereninėms 
respublikoms” net savo paš
to ženklų neleidžia turėti, ir 
iš Lietuvos laiškus gauna
me su Sovietijos ženklais.

AR NAUDINGA AMERIKAI?
Europoje ir Amerikoje 

ne visi pritaria vokiečius 
apginkluoti lygiomis su va
kariečiais, kuriuos nacių 
laikais jie siekė pavergti. 
Vakarų Vokietijos preziden
tas buvo šaltokai Anglijoj 
priimtas. "New York 
Times" žymus bendradar
bis, James Reston, pasako
ja :

Mikojano pareiškimuose 
suprasta, kad Maskva da
bar pirmon vieton stato Vo
kietijos nuginklavimą ir ne
utralumą. Tai ironija, nes 
14 metų atgal JAV tą siū-: 
lė, bet Stalinas atmetė. Mi- 
kojanas teisinasi: "Mes pa
darėme taktinių ir politi
nių klaidų".

Respublikonų partijos va
das JAV Senate, Michiga- 
no senatorius Vandenber- 
gas tada patarė Amerikai 
pasirašyti su SS sutartį, 
kuri Vokietiją ilgiems me
tams nuginkluotų. Jis (1945 
m. sausio 10 d.) sakė: "Da
bartinių tarptautinių kivir- 
čių pagrinde stovi baimė 
dėl Vokietijos apsiginklavi
mo. Baimė pilnai pateisina
ma. Todėl siūlau dalyką 
tuojau ir pagrindinai iš
spręsti. Nėra ko laukti. 
Amerikos interesas reika- 
lauja aiškiai, griežtai ir ii- pakto.
gam nuginkluotos Vokieti
jos ir Japonijos. Nematau 
kliūčių sudaryti su SS su
tartį, kuri šį pageidaujamą 
tikslą pasiektų".

Keturių užsienio reikalų
ministerių konferen c i j a i 
Londone (1945 m. rugsėjo 
mėn.) JAV valstybės sekre
torius Byrnes tokią sutartį 
25-iems metams ir pasiūlė. 
Jis ją pasiūlė ir Stalinui, 
per Kalėdas Maskvoje tais 

Jų leidimas yra sovietinės 
Ryšių ministerijos kompe
tencijoje (Tos ministerijos 
padalinys — "sąjunginė- 
respublikinė" Ryšių minis
terija yra ir Vilniuje, mi
nistras rusas, Bielianinas).

Dabar sovietinė Ryšių 
ministerija, matyt, sugal
vojo pigiu būdu rodyti pa
sauliui respublikų "savaran
kumą". Išleido pašto ženk
lą su užrašu "Lietuvos 
TSR" (ženklas vistiek So- 
vietijos). ženkle įdėtas Vil
niaus miesto, vaizdas, žiū
rint iš Gedimino pilies.

SNIEČKUS PRAŠO 
DAUGIAU ELEKTROS
A. Sniečkus per Maskvos 

"Pravdą" (sausio 6 d.) at
sargiai bando paskatinti 
Maskvos valdžią, kad leistų 
pagreitinti naujos stambios 
šiluminės elektros jėgainės 
(Vilniuje?) ir antrosios 
hidroelektrinės prie Nemu
no statybas.

(Nukelta į 6 psl.)

metais viešėdamas. Savo 
knygoje "Frankly Speak- 
ing" Byrnes sako, Stalinas 
pritaręs. Gavęs prezidento 
Trumano, senatoriaus Van- 
derbergo ir kitų pritarimą, 
Byrnes sutarties projektą 
pasiuntęs Londonui, Pary
žiui ir Maskvai, bet Moloto
vas per posėdį Paryžiuje 
(1946 m. vasario mėn.) pa
reiškęs, ji "nepakankama". 
Girdi, reikią 40 metų. Byr
nes nepašykštėjo ir pasiūlė 
45 metus. Bet Molotovas 
pradėjo eiti atatupstas. 
Byrnes spėja, kad bolševi
kų "smegenys" pabūgę 
amerikiečių užsibuvimo Eu
ropoje. Jie spekuliavo, kad 
amerikiečiams netrukus pa
bos ii jie išsinešdins, palik
dami laisvą kelią Maskvai.

Bolševikai suklydo. Ame
rikiečiai nepasitraukė, bet 
pradėjo vokiečius apgink
luoti (pasekdami bolševi
kus, kurie Rytų vokiečius 
pirmiau apginklavo). Bolše
vikai nedavertino ir greitu
mo, kuriuo Vakarų Vokieti
ja ant sveikų ekonominių 
pagrindų atsistojo, kaip ne
davertino ir Marshallio pla
no, paštačiusio karo ap
griautą Europą ant kojų. 
Nenumatė gal ir Atlanto

Tokiu būdu dabar bene 
siekia pėdas sumėtyti ir pa
sieki i to, ką būtų, turėję 14 
metų atgal. Bet dabar tarp
tautinė būklė yra pasikei-

V.

• Mikojanui grįžtant iš 
Amerikos, buvo užsidegę 
lėktuvo motoras ir jis turė
jo praleisti naktį amerikie
čių bazėje.

Lietuvių bankas — Superior Savings švenčia 50 metų sukaktį. Tai, be abejojimo,- 
didžiausia lietuvių valdoma įstaiga visoje Ohia valstybėje. 1958 m. jo apyvarta siekė 
virš 14 milijonų dolerių.

Nuotraukoj banko vadovybė. Sėdi, iš kairės: Ch. O’Bell — viceprezidentas, C. P. 
Šukys — iždininkas, J. P. Ditchman — prezidentas, J. T. Derighter — viceprezi
dentas ir sekretorius, J. Urbšaitis — direktorius. Stovi, iš kairės, direktoriai: A. Gra- 
dinskas-Gray, J. Baltrus, J. Milius, J. Muliolis-Mull, J. Zaunis, Donald P. Muliolis-MulI 
ir F. G. O’Bell — direktorius advokatas. Dirvos nuotrauka.

KREMLIUS DAR KARTA NORI
BESĄLYGINIO KAPITULIAVIMO

Sovietų pasiūlytas taikos 
sutarties su Vokietija pro
jektas yra gana platus; jis 
susideda iš 48 straipsnių ir 
apima maždaug du laikraš
čio puslapius.

Jo įvertinimui būtų rei
kalinga kruopšti projekto 
studija. Bet čia duodamos 
tik trumpos pastabos.

Pagal projektą Vokieti
jai nustatomos dabartinės, 
1959 m. sausio 1 d. sienos 
su Saaro. kraštu. Vokietija 
atsisako nuo visų teisių bei 
pretenzijų į visas teritori
jas, esančias į Rytus nuo 
šios siūlomos sienos.

Sutarties 9 str. specialiai 
pažymi Vokietijos atsisaky
mą nuo buvusios Rytprūsių 
teritorijos bei atsisakymą 
nuo Karaliaučiaus miesto ir 
Karaliaučiaus srities, čia 
paminėta Oderio-Neisės li
nija, Danzigas, Sudėtų 
kraštas, tačiau Klaipėdos 
kraštas neminimas.

Skyriuje apie pagrindines 
žmonių teises bei laisves 
(lyg sovietai turėtų mora
linę teisę apie tai kalbėti) 
projekto. 18 str. nustato: 
Vokietija pasižada paleisti 
visas organizacijas, tame 
tarpe ir emigrantų organi
zacijas, kurių veikla nu
kreipta prieš kurią sąjun
ginių bei suvienytų, prieš 
Hitlerį kovojusių valstybių, 
ir, grasant baudžiamuoju 
persekiojimu, turi uždraus
ti tokių organizacijų egzis
tenciją bei veiklą savo te
ritorijoje.

Vokietija neteiks asme
nims, kurie priklauso minė
toms organizacijoms, azylio 
teisės.

Toliau, pagal sutarties 21 
str., Vokietija visomis jė
gomis rems repatriaciją są
junginių bei suvienytų vals
tybių piliečių, kurie karo 
metu liko nublokšti Vokie
tijon.

r

Savo apsaugai Vokietijai 
pripažįstama teisė turėti 
savo kariuomenę (be rake
tų, atominių, biologinių, 
cheminių ginklų, bombone
šių, bei povandeninių lai
vų), tačiau charakteringa, 
kad draudžiama imti ka
riuomenėn asmenis, netu
rinčius Vokietijos piliety-

Mūsų bendradarbio 
Europoje

bės bei asmenis ne vokiečių 
tautybės, kurie karo metu 
ar po karo liko nublokšti 
Vokietijon, nepriklausomai 
nuo. to, ar jie vėliau yra ar 
nėra įgiję Vokietijos pilie
tybę.

Iš šių pastabų nesunku 
pasidaryti kai kurias išva
das:

1. Apie grąžinimą lais
vės Pabaltijo valstybėms 
Sovietai nesirengia nė kal
bėti.

2. Gyvenantiems Vokie
tijoje komunistinių kraštų 
tremtiniams tebeskiriamas 
ypatingas dėmesys. Jie te- 
bemedžiojami, juos norima 
sunaikinti. Jų visos orga
nizacijos, suprantama iki 
bendruomenės imtinai, ski

'/Mes tada tikėjome...’
Ryšium su Mikojano lan

kymus! Amerikoje ir pa
stangomis įpiršti amerikie-, 
čiams koegzistenciją, einąs 
Latvijos pasiuntinio Wa- 
shingtone pareigas Karlis 
Kalnins Clevelando Plain 
Dealer sausio 18 d. nume
ryje paskelbė laišką, kuria
me amerikiečiai įspėjami 
primenant kai kuriuos įvy
kius iš 1939 m.

Kalnins pasakoja, kad, 
vos tik prasidėjus II Pas_ 
karui, Latvijos prekybos ir 
pramonės rūmų pirm. An
drėj s Berzins lankėsi Mask
voje ir rusų suruoštame lat
vių delegacijos garbei ban
kete sėdėjęs greta Mikoja
no. Mikojanas tada labai 
daug kalbėjęs apie tautų 
draugystę, garbės žodžiu 
užtikrinęs, kad, nepaisant 
užsieniuose sklei d ž i a m ų 
priešingų gandų, sovietai 
visada laikysis tarptautinių 
sutarčių, ypač liečiančių 
kaimynų teritorinį integri- 
tetą ir nepriklausomybes. 
Berzins, o jam grįžus ir tai 
atpasakojus, ir pats Kal
nins, kaip ir daugelis kitų, 
tada patikėję sovietų gera 
valia, bet, deja, jie nežino
ję tikrovės ...

Jie tada nežinojo, kad 
1939 m. rugpiūčto 23 d. Mo
lotovas ir Ribbentropas bu

riamos panaikinimui ir už
darymui. Jų nariai nustoja 
azylio teisių, Vokietija pri
valo visomis jėgomis (Red. 
pabraukta) remti tų asme
nų repatriaciją.

Sutarties projektas turi 
visą eilę svarbesnių nuosta
tų, kuriuos reikėtų paliesti, 
bet jau vien iš tų kelių pro
jekto straipsnių, susidaro 
vaizdas, koks likimas, tokios 
sutarties siekiant, yra so
vietų numatytas ten esan
tiems tremtiniams.

Laimei, kad, pagal Chur- 
chillio posakį, medžiai iki 
dangaus neauga. Ir šis so
vietų projektas, prilygstąs 
reikalavimui, kad Vakarų 
Vokietija ir drauge Vakarų 
laisvasis pasaulis besąlygi
niai kapituliuotų, nesusi
lauks realizavimo.

vo pasirašę slaptą sutartį, 
kuria buvo pasidalintos trys 
Pabaltijo valstybės ir Len
kijos dalis. Jie nežinojo, 
kad raudonosios armijos 
štabas jau tada buvo atsi
spausdinęs žemėlapius, ku
riuose Estija, Latvija ir 
Lietuva jau buvo žymimos 
"sovietinėmis respub I i k o- 
mis". Jie nežinojo, kad va
karykščias Chruščiovo pa- 
gelbininkas Ivanas Serovas 
jau ruošė planus masinėms 
deportacijoms iš Pabaltijo 
kraštų . . .

Tikrovė paaiškėjo 1940 
metais, bet jau buvo pervė- 
lu.

APIE PASIUNTINYBĘ 
PRIE ŠV. SOSTO

Spausdinant laikraštį, iš 
Romos gautas min. S. Gird
vainio pranešimas, kuriame 
sakoma, kad naujasis Lie
tuvos Pasiuntinybės valdy
tojo titulas yra "gerant dės 
affaires", kuris, einant dip
lomatine praktika, nauja
daras. tad šiuo momentu 
dar nėra galima tiksliai 
apibrėžti jo pobūdžio.

Pilną pranešimą įdėsime 
sekančiame numeryje.

• šiuo metu Amerikoje 
lankosi Argentinos respub
likos prezidentas Artūro 
Frondizi.
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GINA MUSŲ REIKALUS
Sulaukus netikėto smū

gio, iš kur jo nesitikę jom, 
išryškėjo, mūsų šventojo 
reikalo draugai ir priešai. 
Ir ne tik svetimųjų tarpe. 
Savieji taip pat pasirodė, 
kas esą.

$

Čia spausdiname italų 
laikraščio ”11 Borghese” pa
sisakymą. Straipsnio auto
rius Mario Tedeschi taip sa
ko:

"Mirus Pijui XII ir iš
rinkus naują popiežių, buvo 
daug kalbama apie derybas, 
privedusias prie kar d. Ron- 
calli išrinkimo.. O taip pat 
apie svarbią Lenkijos Pri
mato rolę tame reikale. Ta
čiau tie gandai buvo greitai 
užmiršti. Jas nustelbė Itali
jos spaudos pastangos paro
dyti Joną XXIII iš "žmo
niškos pusės”, pagal nau
jus publikos pageidavimus.

Todėl paskutinių savaičių 
bėgyje mes matėme popie
žių tarp kalinių, ligonių, 
tarp cirko aktorių ir žvė
rių. Dideliam džiaugsmui 
tų, kurie yra pripratę žiū
rėti į diplomatus kaip Į pri
vilegijuotą kastą, sužinojo
me, kad popiežiui priimant 
klounus, turėjo laukti diplo
matai, atėję su Kalėdų svei
kinimais. Sužinojome daug 
apie privatinius Įpročius 
popiežiaus, kuri nuobodi 
dabartinės Italijos retorika 
parodo, kaip gerąjį popie
žių, lyg kuris popiežius, 
bent gyvas būdamas, būtų 
buvęs blogas.

Tokiame "gerų žinių” 
antplūdy beveik tylomis 
praėjo žinia apie Lenkijos 
ir laisvos Lietu-vos atstovy
bių prie' švento Sosto panai
kinimą. Bet tiktai Italija 
parodė stoką susidomėjimo 
tuo klausimu. Varšuvoj. 
Maskvoj ir visame sovieti
niame pasauly tas reikalas 
buvo priimtas su dideliu pa
sitenkinimu. Komuni s t a s 
Gomulka ir jo. ekskomuni
kuoti draugai gavo iš kar
dinolo Višinskio maloniau
sią Naujų Metų dovaną, ku
ri turi padidinti Varšuvos 
komunistinių valdovų pres
tižą krašte ir visame sovie
tiniame bloke.

Būtų didelė klaida many
ti, kad abi atstovybės netu
rėtų reikšmės. Kol Katali
kų Bažnyčia buvo griežtai 
priešinga sovietinėms vy
riausybėms, Kryžius ir 
Evangelija buvo taip pat 
simboliais slaptos kovos, 
vedamos prieš komunizmą, 
nežiūrint kančių ir perse
kiojimo. Dabar, tų nusilei
dimų akivaizdoj, "Tylos 
Bažnyčia” eina prie galo, ta 
”Tylos Bažnyčia”, kuri, bū
dama ištikima Popiežiaus

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES. Amerikos Lie
tuvių Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3, 
Ohio.
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Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Vyr. redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.
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vilegija suteikta Clevelande, 
Ohio.

Prenumerata metams, iš 
anksto mokant $8.00. įsteig
tas T915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

paskelbtai marksizmo pase
kėjų ekskomunikai, palaikė 
rezistenciją prieš komuniz
mą sovietiniuose kraštuose.

Mes negalime ir nenori
me diskutuoti čia priemo
nių, kurių Bažnyčia turi im
tis, vykdydama savo užda
vinius. Bet priklausanti 
krikščionims demokratams 
agentūra "Italia", praneš
dama apie dviejų atstovy
bių uždarymą, yra padariu
si toki komentarą: ”Reika- 
las revizuoti diplomatinius 
santykius su lenkų ir lietu
vių egzilinėmis vyriausybė
mis buvo, atsiradęs anks
čiau. Teko betgi vengti 
drastiškų priemonių, kurias 
galėtų panaudoti taip vadi
nami "katalikai patriotai"-, 
kurie stengiasi propaguoti 
tariamą krikščionybės ir- 
komunizmo doktrinos arti
mumą”.

"Katalikais patriot a i s" 
yra vadinami tie schizma
tikai. dėl kurių Jonas XXIII 
teisingai yra parodęs didelį 
susirūpinimą, kalbėda m a s 
apie Kiniją. Bet sunku su
prasti, kodėl Bažnyčia yra 
taip griežtai nusistačiusi 
prieš Maocetungo rėžimą ir 
kartu rodo tiek nuolaidumo 
Gomulkai. O gal turime ma
nyti, kad kardinolas Višins
kis taip pat pagrasino "at
skilti”? Jeigu taip būtų, tai 
derybos, vestos Jono XXIII 
rinkimo proga, turėtų labai 
neigiamos reikšmės Vaka
rų katalikams.

Ta pati oficiozinė krikš
čioniu demokratų agentūra 
"Įtaiki" rašo, kad "nusista
tymas uždaryti atstovybes 
nereikš automatiško tų 
kraštų vyriausybių pripaži
nimo. Bet yra žinoma, kad 
Vatikano organas rimtai 
tiria galimybę pasiekti su- 

• sitarimo dėl modus viven- 
di”.

Tas pats laikraštis, pa
skelbęs kito rašytojo — 
TIeniy Fursi rašinį., kuria
me parodo labai daug sim
patijos Lietuvai, jį taip bai
gia.

"Lenkai ir lietuviai šimt
mečiais buvo Vakarų kultū
ros ir katalikų tikėjimo už
tvara prieš pusiau barba
riškus Rytus. Jie yra mūsų 
pasaulio integralinė dalis, 
ir mes negalėsime jų atsi
žadėti".

• A. Rauait — meno kriti
kas. šiuo metu atsidėjęs re
daguoja anglų kalboj 300 
psl. veikalą "Studijos iš es
tų poezijos ir kalbos”, kurį 
netrukus išleis University 
of Florida Press.

LOS ANGELES

SLA 75 KUOPOS 
METINIS VAKARAS IR 

, ŠOKIAI
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tuvių šv. Kazimiero para
pijos salėje įvyko vaidini
mas ir šokiai.

Programoje buvo pasta
tytas Gasparo Veličkos 
"Lėk mano sakalėli" vieno 
veiksmo vaizdelis, kuris 
daugeliui išspaudė ašaras. 
Labai gerai suvaidino pats 
autorius p. G. Velička ir ne- 
perblogiausiai atliko savo 
vaidmenį ir kiti jo talkinin
kai. Reikia pripažinti, kad 
tokie veikaliukai mums 
svarbūs, nes pasijaučiam 
tuo, kuo tikrai esame.

Po vaidinimo sekė šokiai 
ir taip pat buvo vienas ki
tas stiklas alaus. Tautiečių 
buvo prisirinkę nedaug, nes 
buvo- svarbi priežastis. Tą 
dieną mūsų jaunuomenė su
siorganizavo eiti "pasitikti 
maskviečio Mikojano".

J. K.

TORONTO
Lietuvių Tautinės S-gos 

Toronto skyriaus narių me
tinis susirinkimas šaukia
mas sausio 25 d. 3 vai. po 
pietų Lietuvių Namuose 
(1129 Dundas St. W.). Tuo 
pačiu metu įvyks ir Prez. 
A. Smetonos 15-jų mirties 
metinių minėjimas.

LTS Toronto 
Skyr. Valdyba

BOSTON
• Bostono Lietuvių Kul

tūros Klubo susirinkime, 
190 Beacon St. salėje, sau
sio 24 d., 7 v. v., kalbės J. 
Trumpa apie kartų santy
kių problemą krašto per
spektyvoje.

• ALTo skyriaus rengia
mame Vasario 16-sios mi
nėjime, vasario 15 d., pa

DABAR Už VIETINES KAINAS!

AMERIKOS VIENINTELIS UGNIM VERDAMAS ALUS — UGNIM VERDAMAS 2000 LAIPS.

grindiniu kalbėtoju bus adv. 
J. Smetona.

• Vietos ALTo skyrius 
sausio 4 d. buvo sušaukęs 
mitingą Lietuvos Pasiunti
nybės prie Vatikano reika
lu. Kalbėjo A. Matjoška, 
adv. A. Shallna, adv. J. Gri
galius, A. Keturakis, J. 
Vaičaitis, St Santvaras ir 
kt. Mitingas praėjo pakilioj 
nuotaikoj.

Šį mitingą skelbė J. Min- 
kaus ir Laisvės Varpo ra
dijo programos, bet A. 
Kneižys atsisakė skelbti, o 
jo padėjėjas J. Ramonas 
dar pasakė nešvankų anek
dotą. Reikia pabrėžti, kad 
J. Ramono kalbos jau tikrai 
įgriso klausytojams.

• Neo Lithuania ir Tau
tinė Sąjunga vasario 14 d., 
7 v. v., Taut. S-gos namuo
se rengia prof. J. Raukčio 
60 m. sukakties paminėji
mą. Kalbės prof. J. Končius

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licen^ijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamr.otojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763 

EAST CLEVELAND - EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INŠUREDTO

*10,000

SUPERIOR 
SAVINGS

►
 HOME AND

REMODELIN6 LOANS

CORNER 68TH-.SUPERIOR AVENUE

Ar kada pagalvojate 

kas padaro Stroh’s alų 

taip skanų?

ir kt. Norį dalyvauti minė
jime - bankete registruojasi 
pas Ig. Vileniškį, tel. AN
8-3849.

• Lituanistinės Mokyklos 
10 metų sukaktis buvo pa
minėta sausio 11 d. Tėvą 
Komiteto vardu kalbėjo K. 
Adomavičius, mokyklos va
dovybės vardu — O. Gir- 
niuvienė.

Programą atliko buvę ir 
esą mokiniai. S. N. G. Vai
čaičiai tėvo dirbtomis kank
lėmis paskambino kelis lie
tuviškus dalykėlius. Ausie- 
jūtė. Katauskaitė, žibins- 
kaitė ir Vakauzautė padai
navo. R. Budreika smuiku 
išpildė du dalykus, gaila, nė 
vieno lietuviško. Stud. S. 
Vaičaitis paskambino piano. 
Klebono vardu kalbėjo kun. 
Venckus iš Urugvajaus, bet 
ta religinė valandėlė, atro
do, buvo ne vietoje. Pro
gramai vadovavo V. Vakau- 
za.

936 East 185 St.
KE 1-7770

LAIŠKAI
POLEMIKA SU LAIŠKŲ 

RAŠYTOJAIS
Vienybės redaktorius J. 

Tysliava pradėjo polemiką 
su šio. skyriaus laiškų rašy
tojais. Ir parašė net pusės 
puslapio straipsnį, kuriame 
daug senų istorijų ir jo pa
ties išgalvojimų.

Esu tos nuomonės, kad 
Dirvai nedera į tai kreipti 
dėmesio. Juk tie laiškai la
bai prieštarauja ir pačiam 
J. Tysliavai vargu ar pasi
seks polemiką toliau tęsti.

Stasys Ronkus, Detroit

BUDŽIŲ REIKALU
Lietuvių per žodinėje 

spaudoje paskutiniu laiku 
ir (Dirvos Nr. 3 iš šių metų 
sausio mėn. 12 d.) sutin
kama žinių apie Liet. Bū
džius.

Laisvam demokratiniam 
krašte niekas negali už
drausti pasirinkti organi
zacijai ar klubui tą ar kitą 
vardą, bet Clevelando B Vi
džiai Dr. K. Pautieniaus re
miami, nieko bendro netu
ri su Lietuvių Skautų Są
jungos Budžiais.

Pats žodis "Budys" atsi
rado ne atsitiktinai, bet 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
rėmuose, kada mūsų tautos 
didysis mintytojas Dr. Vy
dūnas 1927 m. jį parinko 
tuo metu Klaipėdoje įsistei
gusiems vyresniesiems jūrų 
skautams (amžius 21 me
tų).

Nuo pat įsisteigimo die
nos Jūrų Budžiai buvo pir
mieji mūsų jūriniai pionie
riai, kurie garbingai nešė 
mūsų trispalvę į tolimuosius 
Baltijos kraštus ir sėkmin
gai atstovavo Lietuvos bu
riuotojams aukštojoje jūro
je. Jie sudėjo ir pirmąsias, 
skautiškas kraujo aukas, 
1933 m. Klaipėdoje sudu
žus pirmajam jūrų skautų 
mokomajam laivui "Bu
dys”.

Jūrų Budžiai dalyvavo 
1935 m. tarptautinėje bu
riuotojų regatoje Liepoj li
ję, ir 1938 m. Lietuvos Bu
riuotojų Sąjungos suruoš
toje tarptautinėje regatoje 
Klaipėdoje gavo II vietą.

šiuo metu esantieji Bu
džiai Lietuvių Skautų Są
jungos apimtyje tęsia žu
vusiųjų mūsų brolių pradė
tą darbą, ir kovoja dėl Lie
tuvos, kaip jūrinės valsty
bės atkūrimo, skiepija skau
tiškai jūrinę minti lietuviš
kojo jaunimo tarpe. Ir tik 
jie yra teisėti Lietuvos Bu
džių reprezentantai, išlaikę 
skautiškas jūrines idėjas ir 
organizacinę formą, bet pa
sirinkti kam nors budžių 
vardą neesant Lietuvių 
Skautų Sąjungos apimtyje, 
kai]) tai padarcė Clevelande 
Lietuvos Budžiai yra nesu
derinama su lietuviškoj u ir 
organizaciniu principu ir 
nusistovėjusia tvarka. Tad 
pasisavinimas šios garbin
gos Lietuvių Skautų Sąjun
gos šakos vardo yra sava
valiavimas, griaunąs nusi
stovėjusias tradicijas ir 
skverbimasis prievarta į 
garbingą budžių šeimą jos 
neatsiklausus. Mes laikome 
tokį Liet. Budžių elgesį ne
leistinu ir nesuderinamu su 
organizuoto gyvenimo ir 
b u r i u o t o j ų t r a d i c i j o m i s.

Lietuvių Skautų Sąjun
gos Clevelando Jūrų Bu- 
džiams vadovauja pasižy
mėjęs jūrų vyr. skautinin
kas VI. Petukauskas.

Lietuvių Skautu Sąjungos 
Jūrų Skautų Skyrius
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Laiškas iŠ Kolumbijos

SOVIETAI PIETŲ AMERIKOJE
Komunistų propaganda Čilėje ir Kolumbijoje

(Pabaiga)
Čilėje taip pat sovietų 

pasiūlymai rado atgarsio. 
To pasėkoje sostinėje San
tjago įsikūrė prosovietinis 
„Kultūrinis Čilės-Sov tetų 
institutas”. Nors Čilės su 
sovietais oficialiai prekybos 
nepradėjo, tačiau nesenai 
sovietai iš Čilės nupirko 16 
tūkstančių tonų vario vielos 
ir tariasi dėl kitų 32 tūks
tančių tonų pirkimo, šis 
biznis atliekamas netiesio
giniai, perkrovimo (transi- 
to) sistema per Hamburgą.

Šalia ekonominės sovietų 
siūlomos pagalbos, šiuose 
kraštuose vyksta gyva ko
munistų propagąnda.

Paskutiniu laiku vykę 
Argentinoje dideli streikai, 
atnešę nemažo nuostolio, 
buvo sukurstyti komunistų.

Brazilijoje, Čilėje, Vene- 
zueloje, Kolumbijoje vyks
ta gyva komunistinė propa
ganda. Venezueloje per 
rinkimus komunistai laimė
jo tik 8'/ . Kaip Venezuelos 
prezidentas Pretancourt pa
reiškė, komunistai valdžio
je neturėsią įtakos. Bet ir 
tie 8 '/ kurstys gyventojus 
ir sunkins vyriausybės dar
bą. Kaip tik Venezueloje 
vyksta gyva propaganda 
prieš amerikiečius, kurių 
kapitalas dirba naftos ir 
sunkioje pramonėje, kad 
juos išstūmus ir visą pra
monę nacionalizavus. O kas 
naci onalizuotai pramonei 
duos kapitalą ir kas dirbs? 
Aišku be komentarų.

Kolumbijoje 1957 metais 
komunistų partija pradėjo 
veikti oficialiai. Gruodžio 
mėn. Bogotoje įvyko aštun
tasis partijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo iš 
viso krašto per 120 atstovų. 
Pačiame suvažiavime visos 
kalbos buvo nukreiptos 
prieš JAV ir bendrai užsie
niečius. Buvo priimta rezo
liucijų, kad vyriausybė nu
trauktų santykius su kapi
talistine JAV ir užmegstų 
glaudžius ryšius su „socia
listiniais” kraštais. Kolum
bijos komunistų organe 

„Voz de la Democracia” pil
na šūkių, nukreiptų prieš 
JAV, kaip štai ”fuera dėl 
pais ei embajador yanųui” 
(lauk iš krašto jankių at
stove) ir daug kitų pana
šių.

Sovietų propagandos ma
šina veikia pačioje Pietų 
Amerikoje. Sovietų ambasa
doje Urugvajuje „dirba” 
per 150 rusų valdininkų. 
Tuo tarpu Uragvajus savo 
ambasadoje Maskvoje ap- 
seina su 5 valdininkais. Fak
tiškai ir sovietų ambasado
je Uruagvajuje tiesioginį 
darbą tedirba tik 5 valdi
ninkai, o kiti 145 valdinin
kai turi kitus „specialius” 
pavedimus.

Argentinos policija perei
tų metų pabaigoje išaiški
no sovietų „mokslo įstaigą” 
pačioje Argentinoje, Tigrės 
priemiestyje. Policija areš

BRAZILIJOS SANTYKIAI
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Jau nuo seno girdima iš 
brazilų visuomenės, kad rei
kėtų atnaujinti bent pre
kybinius santykius su Sov. 
Rusija. Tuo norima page
rinti sunkią ekonominę 
krašto būklę. Tačiau tuos 
lūkesčius ir gandus perei
tų metų pabaigoje paneigė 
Brazilijos prezidentas Jus- 
celino Kubitschek. Jis pa
aiškino, kad tol, kol jis bū
siąs prezidentu ryšiai su 
Sov. Rusija nebus užmegs- 
ti.

Tai rodo, kad Brazilijos 
vyriausybė galvoja realiai 
ir sveikai. Atnaujinus dip
lomatinius santykius, ko
munistai su didesniu pasi
sekimu stiprintų savo pro
pagandą krašto viduje. O 
prekybos rezultatai taip pat 
būtų menki, nes Sov. Rusi
ja mažą ką turi parduoti 
Brazilijai ir pati neturi ko 
pirkti iš jos.

Brazilijos darbininkų at
lyginimai, taip vadinamas 
„Salario minimo”, Respub
likos prezidento aktu, š. m. 

tavo 22 mokinius ir patį 
„profesorių” Alberto Fer- 
rarį. šioje tarptautinėje ko
munistų agitatorių akade
mijoje mokslas buvo nemo
kamas, be to, „studentai” 
gaudavo pilną nemokamą iš
laikymą, kelionpinigius ir 
kišenpinigius. Tos akade
mijos mėnesinės išlaidos 
siekė 40,000 pezų. Tų 22 
„studentų” tarpe buvo tik 
keli argentiniečiai, kiti iš 
Venezuelos, Panamos, Ko
lumbijos, Peru, Bovilijos, 
Ekvadoro.

Iš viso to aišku, kad pa
skutiniu laiku sovietų rau
donoji ranka Pietų Ameri
koje stipriai veikia. Tačiau 
sovietų veikla šiuose kraš
tuose gali vėl sugniužti, jei 
tik JAV laiku atkreips tin
kamą dėmesį tų kraštų pa
šlijusiai ekonominei būklei 
pataisyti. K, L.

pradžioje yra pakeltas dvi
gubai. Rio de Janeire jis 
bus šeši tūkstančiai kruzei- 
rų, o Sao Paulyje — penki 
tūkstančiai devyni šimtai 
per mėnesį. (Skaitant die
nos kursu vienas doleris = 
150 cruzeirų, tai minimali- 
nis mėnesinis atlyginimas 
būtų 40 dol.).

Brazilijoje pragyvenimo 
kaina kyla dideliais šuoliais, 
todėl toks atlyginimo pakė
limas buvo būtinas, tačiau 
gaila, kad tai klausimo ne
išsprendžia. Kol nebus va
liutos ir kainų stabilizaci
jos, tol to užburto rato ne
bus galima atsipalaiduoti. 
Tokia, padėtis trukdo kraš
to piogresą ir didina rau
donojo komunizmo simpati- 
kų skaičių.

Brazilijos 
lietuviai

Pcetas Venancijos Ališas 
jau 50 metų

Kan. Aleksandras Armi
nas — V. Ališas, gyvenąs

Brazilijoje — S. Paulo mies
te, atšventė pusamžio su
kaktį. 1931 baigė Vilkaviš
kio kun. seminariją. Į Bra
ziliją išvyko 1933 ir ten vie
nerius metus buvo S. Paulo 
lietuvių kolonijos kapelio
nas, o vėliau, susidėjusioms 
nepalankioms lietuvi š k o s 
veiklos sąlygoms, pasitrau
kė į brazilų parapijas, kur, 
n e u ž m iršdamas kūrybos, 
baigia šiuo metu statyti 
trečią bažnyčią svetimiems.

Ališo poezija neo-klasiki- 
nės formos, simbolinio po
būdžio, įpinta į Lietuvos ir 
Brazilijos gamtą. Išspaus
dino : Sao Bento varpai, Pie
tų Kryžius, Cascata Cris- 
talina ir baigia spaudai 
ruošti Anapus marių.

Labai gaila, kad lietuviš
kos tautinės jėgos, mūsų 
pačių rankomis naudojamos 
internacionalizmui, kai čia 
pat vietos broliai lietuviai 
stokoja kultūrininkų ir švie
tėjų.

Naujas lietuvis inžinierius 
S. Paulyje

Pereitų metų mokslo pa
baigoje (gruodžio mėn.) 
Mackenzie Universiteto In
žinerijos fakultetą baigė 
Gražvydas Bačelis, inž. Ze
nono Bačelio — didelio vi
suomenės veikėjo sūnus. 
Diplomų įteikimas buvo 18 
gruodžio Miesto Teatre. 
Linkėtina, kad jaunasis in
žinierius įsijungtų į visuo
meninę lietuvių veiklą, kaip 
ir jo garbingasis tėvas.

St. Catharines, Ont., lietuviai minėjo prez. A. Sme
tonos 15 metų mirties sukaktį. Nuotraukoje grupė daly
vių su kun. Tėv. B. Mikalausku ir paskaitininku A. Kir- 
šoniu.

A. Smetonos minėjimas Kanadoje
Kanados Lietuvių Tauti

nės S-gos Wėllando sk. ini
ciatyva sausio 11 d. St. Ca- 
tharine buvo suruoštas 
prez. A. Smetonos 15 metų 
mirties sukaktuvių minėji
mas.

šv. Mišias atlaikė ir pri
taikytą pamokslą pasakė 
Tėv. B. Mikalauskas, OFM.

Lietuviškos muzikos 
valanda — „Tėvynės 
Garsai” S. Paulyje

Siunkioje ekonomi nėję 
padėtyje esą S. Paulo lietu
viai kultūrininkai sugeba 
ne tik verstis bet ir progre
suoti tautinėje veikloje. Iš 
pusvalandžio lietuv i š k o s 
programos pereita į valan
dą, o paskutiniu- metu jau 
girdima kas sekmadienį Ra- 
dio Cometa vietos laiku šią 
tvarka: 13.00-14.00 — lie
tuviška muzika, 14,0Q-14,15 
— pageidavimų koncertas 
ir 14.15-14,25.— Lietuva ir; 
lietuviai.

Vadovauja penkių asme
nų įolektyvas su agry Alek
sandru Bcguslausku priša- 
kyje. Adresas: Caixa Postai 
403, S. Paulo, Brazil.

Pažymėtina, kad šis lie
tuviškos kultūros skleidi
mas gryna lietuvių kalba, 
paįvairinant tautine muzi
ka.
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Laike Mišių solo giedojo B. 
Paulionis.

Pagerbti šviesios atmin
ties valstybininką į pamal
das ir minėjimą susirinko 
didelis skaičius St. Catha
rines, Wellando, ir Niagara 
Falls lietuvių. Lietuvos at
sargos karių skyrius ”Ra- 
movė” ir skautai dalyvavo 
organizuotai su vėliavomis.

Antroji minėjimo dalis 
pradėta įžanginiu žodžiu, 
kurį pasakė sk. pirm. K. Žu
kauskas. Skautų vadovas p. 
P. Balsas, atstovavęs skau
tus ir ramovėnus, labai gra
žiai nušvietė velionies, kaip 
Lietuvos skautų vado, nuo
pelnus skautijai.

Paskaitą skaitė atvykęs 
iš Toronto LNT pirm. A. 
Kiršonis. Prelegentas išsa
miai nupasakojo velionies 
gyvenimą.

Po paskaitos būrelis sve
čių su paskaitininku ir Tėv. 
B. Mikalausku priešakyje 
buvo pakviesti pietų, kurie 
įvyko klebonijos patalpose. 
Vaišėse dalyvavo skyriaus 
valdyba, organizacijų atsto
vai, St. Catharines KLB 
pirmininkas.

• Vladas Gilys išrinktas 
Los Angeles Teatro Mėgė
jų Sambūrio pirmininku, o. 
Jūratė Šaltenytė sekretore.

_____________ HENRI TROYAT ________ _

(6)
Kitą rytą jis paėmė šviežią drobę ir pradėjo darbą 

iš naujo. Jis drebėjo iš baimės. Iš lėto prieš jį išryškėjęs 
atvaizdas buvo lygiai toks pat, kaip siaubą sukėlęs vaka
rykštis. Jis norėjo apgauti pats save. Bandė žmonos pa
veikslą pagražinti, akis praplatinti, lūpas suapvalinti ir 
kaklui suteikti grakščią formą. Tačiau jo pirštai prieši
nosi tai apgavystei. Svetima jėga neleido jo rankai at
likti reikalingų judesių; prieš savo valią, smarkiai įsi- 
nervinęs, jis baigė portretą, kuris negailestingais bruo
žais vaizdavo godumą, koketeriją, kvailumą, apgaulę ir 
žiaurumą. Lucienne, pamačiusi paveikslą, prapliupo aša
romis, kaip pamišusi.

— Tu šlykštiesi manimi. — aimanavo ji. — Tu ma’ 
nyje matai tik žemuosiuus polinkius, kuriuos pats turi. 
Tu visiškai neturi užuojautos ...

Jis sukniubo prie jos kojų.-
— Mano meile, — mikčiojo, — aš myliu tave, kaip 

ir anksčiau. Jei tau šis paveikslas atrodo siaubingas, tai 
ne mano kaltė.

— O gal mano?
— Bet... taip.
— Tu tad įsivaizduoji, kad aš esu tokia baisi, kaip 

tame paveiksle?
Jis skėstelėjo rankas:
— Nebežinau, kuo tikėti, Lucienne ... Atleisk man... 

Gal tavo tiesa ? ... Gal mane talentas apleido ? . .. Gal aš 
apsirikau?... Aš pradėsiu iš naujo, kaip reikiant...

Ir dabar jau ji turėjo jį guosti ir drąsinti. Kitą dieną 

jis buvo įsitikinęs savo klaida ir drąsiai nusprendęs ją 
atitaisyti.

Tačiau, kaip jis besistengė, ir trečiasis paveikslas 
buvo lygiai atstumiantis, kaip ir abu pirmieji;

Po to jis tvirtino, kad perdaug skubėjęs dirbti, kad 
turėjęs geriau pažinti modelį, prieš galvodamas užfiksuoti 
slapčiausius jos charakterio bruožus. Keletą savaičių Os
karas Malvoisinas labai sąžiningai stebėjo savo žmonos 
veiksmus ir Įpročius. Vieną dieną jis pamatė, kaip ji pa-> 
spyrė kambarin norėjusį įeiti kačiuką; tada jis nuspren
dė, jog ji esanti žiauri. Kitą kartą jis pagavo ją meluo
jančią. Ir vėliau įvairios smulkmenos išryškino jos go
dumą, koketiškumą ir vaikišką egoizmą. Vargšas buvo 
pritrenktas. Tiesa, jis mylėjo ją, kaip ir anksčiau, tačiau 
visa matė kitomis akimis.

Jis bandė ją gražumu ir švelnumu atpratinti nuo tų 
klaidų. Tačiau ji šiaušėsi regimu atkaklumu. Visada buvo 
kuo nors nepatenkinta. Gražiame ore teigė, kad kaitra 
jai sukelianti migreną. Lyjant kalbėdavo, kad nesąmonė 
esanti gyventi taip toli nuo Paryžiaus, tokioje drėgnoje 
aplinkoje. Ją nervuodavo, kai jis skusdamasis švilpau
davo. Neturėdama nuotaikos, ji prikaišiodavo, kad jam 
trūkstą jaunatviško gyvumo. Kai pietūs būdavo labai 
geri, ji kaltindavo virėją, kad jis norįs pražudyti jos liek
nas linijas. O gaudama silpnesnius, tvirtindavo, kad, taip 
maitindamosi, turėsianti paros bėgyje susirgti. Dažnai- 
skundėsi vienišumu „Penatuose”. Tačiau, kai Oskaras 
Melvoisinas pasiūlydavo pasikviesti keletą draugų iš Pa
ryžiaus, atsisakydavo juos priimti. Ji statė reikalavimus 
kitiems, bet buvo atlaidi pačiai sau, buvo pilna kaprizų, 
plepi ir nepastovi ir savo malonumus statė aukščiau viskov

Kaip mielai Oskaras Melvoisinas būtų išsiugdęs sa
vyje atvirą nepasitenkinimą ta paviršutiniška būtybe. 
Kiekvieną dieną jis nusistatydavo ją užmiršti ir pabėgti. 
Tačiau, nepaisant visų klaidų ir net dėl jų jis pasilikdavo 
prisirišęs prie to žavaus kūno ir tos skurdžios sielos. Sa

vo pasiteisinimui jis sakydavo, kad laikas Luciennes 
charakterį išlyginsiąs, ir jis vieną dieną save sveikinsiąs, 
kad buvęs kantrus.

Ir tikrai, kai po dvejų metų jis iš naujo pabandė nu
tapyti savo žmoną — naujasis portretas jam pasirodė 
esąs mažiau biaurus, negu paveikslai iš pirmųjų poves
tuvinių savaičių. Tačiau ir dabar drobėje atsispindėjo 
ryškūs jos moralinių trūkumų ženklai, ir jis turėjo pa
veikslą sudeginti. Jai jis pasakė;

— Yra pažangos, Lucienne!
Ir ji atsakė jam:
— Pas tave ar pas mane, mielasis?
Ir tie žodžiai vertė jį vėl pagalvoti.
Ji pagimdė jam du vaikus. Paskutinis gimdymas bu

vo labai sunkus ir paliko joje pėdsakus. Ji pasidarė pro
tingesnė. Ji pradėjo mielai rūpintis šeimininkavimu. Pas
kui buvo operuotas apendicitas. Vėl pasveikusi, paprašė 
Oskarą Malvoisiną nutapyti jos paveikslą. Jis šoko dirbti 
ir nustebo konstatavęs, kaip žymiai paveikslas išėjo mie
lesnis. Bet iš drobės vis dar tebežvelgė sena moteris. Tik 
jau nebeturėjo pagurklio. Ir burnoje įsibrėžė išraiška, 
žyminti kantrumą. Oskaras Malvoisinas padarė įžadus, 
kad kitą kartą ją tapysiąs tik gyvenimo pabaigoje.

Slinko metai, su savimi nešdami saulės ir lietaus 
naštas, sumaišytas su viltimis ir skausmais. Lucienne 
neteko savo tėvų. Vaikai augo, sirgo ir vėl sveiko, lankė 
gimnaziją Marselyje, gavo blogus pažymius, turėjo sa
vus pergyvenimus ir bręstančiųjų kančias. Malvoisino 
žmona iš lėto seno. Jos veide pasirodė švelnių raukšlelių 
tinklas. Akys apsitraukė nuovargio ir rimtumo šydu. 
Oskaras Malvoisinas jau buvo linkęs pripažinti, kad jo 
žmona esanti žavumo ir dorybės pavyzdys. Tose Naujųjų 
Metų išvakarėse jis pabandė naują savo bendrakeleivės 
portretą. Ir juo labiau Lucienne seno, juo daugiau jos 
portretai įgijo jaunystės ir gražumo.

(Bus daugiau)
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SVARSTYMAI Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

'MUMS DERA VADOVAUTI’
Antrosios ištraukos iš 
pereitame DIRVOS nr. 
pradėtų spauędinti laiš
kų.

Jaunius žiliui 
gruodžio 15

... Bet yra mūsų politi
koj ir prošvaisčių, įžvalgių 
ir atsakingų. Ir tai džiugi-' 
nantis reiškinys.

Tautininkai šiandien tu
rėtų būti išdidūs, kad Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Talka savo politinėje pro
gramoje nedviprasmiš kai 
siūlo tą, ką jų pirmuonys 
sužalojo, būtent, demokra
tinio tvarkymosi principą. 
Ir paradoksalu, kad demo
kratinei tradicijai užsian
gažavusieji šiandien prak
tikoj nuvertina tą laisvų 
žmonių privilegiją iki mini
mumo.

Kažkuriam savo laiške 
Jūs užsiminėt, kad, įdomu
mo dėlei, ir aš "nutašyčiau 
dar vieną akmenį Lituani
kos aikštei požemių viešpa
tijoje remontuoti.” Nuta
šiau : laisvi ir šiokios tokios 
intelegencijos žmonės turi 
turėti teisę pasirinkti at
stovus savo politiniams rei
kalams tvarkyti, kurie už 
juos kalbėtų.

Tai ir visa programa, vi
sas reikalavimas, kokį tie
sioginėj politinėj veikloj 
nedalyvaująs žmogus gali 
statyti partijų viešpačiams.

O visa kita, kaip demo
kratinės praktikos nenor
maliose aplinkybėse tobu
lumo laipsnio nustatymas 
— "prirūkyto kambario" 
pastangų dalykas, panašiai 
kaip prieš 15 metų p. GaL 
džiūno bute (žiūr. Dirvos 
89 nr., 2 psl.). Mėginti iš 
šono, ir dar viešai, išpasa
koti savo sumanymus, bū
tų lygu pasinerti viešojon 
politikon, gana aiškiai mū
sų laikais parodžiusion savo 
trūkumus.

Svarbu tik tas, kad vieni 
politiniai vadovai šiandien 
nepraktikuotų to, ką kiti 
anais laikais pradėjo. Kad 
Vlikan susibūrusių sambū
rių atstovai kartais nepa
manytų, jog vadovybės tęs
tinumo ar kokia kita teori
ja yra nors vieno karato 
grūdu geresnė už aną "tau
tos vado-išminčiaus" teori
ją, anot kurios, vadas išmin
tingai valdo, o visi kiti turi 
klausyti. Nes abi tos teori
jos, esmėj pajungdamos in
dividą patogumo sumeti
mams ir jį tuo pažeminda- 
mos, pasikelia tokion pui
kybėn, kurioj politinės par
tijos — tie žmonių valios 
perdavimo kanalai — pasi
daro vieninteliai suverenios 
galios komponentai.

Jokios teorijos — Lietu
voj ar išeivijoj — negali 
pateisinti niekam neatsa
kingo politinio vadovavimo, 
kuri šiandien propaguoja 
Vliko sluoksniai. Man atro
do, kad tokioj pastovioj pa
dėty, kurioj išeivijos lietu
viai atsidūrė, reikalų tvar
kymas turi normalėti. Para
ma jungtiniam darbui ateis 
tik tada, kada tas daugelio 
vilčių objektas — išeivijos 
politinę akciją tvarkanti in
stitucija — gerbs pažiūras 
tų žmonių, kurių intere
sams ji atstovaus, t. y., ka
da mūsų visuomenei bus su
darytos galimybės jos valia 
keisti vadovaujančių sluok-

Rašo:
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS 

snių ir žmones ir progra
mas.

# # $

žilius Jauniui 
sausio 6

... Pataikei pirštu į akį. 
Taip, tikrai atrodo, yra įvy
kęs savotiškas paveldėji
mas. Opozicijoj kadai buvu
sieji dar ir šiandien, vieni 
pasišaipydami, kiti tebe
degdami pasipirktinimu, vis 
dar prisimena, kad Smeto
na kažin katram pasakęs 
”Man dera vadovauti"... 
Piktinasi, bet praktikoje 
dabar patys, jei ne visada 
žodžiu, tai veiksmais sako 
,— "Mums dera vadovauti".

Bet kaip Tu įsivaizduoji 
sudarymą sąlygų tiems 
"laisviems ir šiokios tokios 
i n t ei igencijos žmonėms", 
kad jie galėtų, "pasirinkti 
atstovus, kurie už juos kal
bėtų" ir galėtų (kai norė
tų) pakeisti vadovybėje 
žmones bei programas?

Tam, turbūt, yra tik du 
keliai. Vienas — kad visi 
tie, kurie taip mielai yra 
perėmę nusistatymą "Mums 
dera vadovauti", nuo jo 
įsakmiai atsisakytų ir pa
siūlytų lietuvių visuomenei 
išsirinkti politinę vadovybę. 
Kitas kelias — iniciatyva iš 
"apačios". Kitaip sakant, 
maištas ...

Bet ne tik maišto, o ir 
ryškesnio spaudimo "iš apa
čios” ta linkme bent aš tuo 
tarpu nematau. Tu siūlai 
"prirūkyto kambario” meto
dą. Atseit, jei LNT pasiū
lė rinkimų metodą vienin
gai vadovybei sudaryti, tai 
jie ir turi visus kitus tol 
"vendzyt” tabako dūmuose, 
kol tie pasiduos ir sutiks su 
pasiūlymu? Aš nemanau, 
kad jie ryžtųsi taip atkak
liai ta linkme spausti — 
bent tol, kol tam spaudimui 
nėra aiškios paramos iš 
"apačios".* O jos nėra, štai 
ir Tu: pareiškei savo pa
geidavimą ir nusiplovei ran
kas. Sakai, kad tai "viskas, 
ką gali sakyti partijų vieš
pačiams tiesioginėj politi
nėj veikloj nedalyvaująs 
žmogus"...

O kodėl gi nedalyvaująs? 
Jei nedalyvauja vienas, ki
tas, trečias, dešimtas, neda
lyvauja šimtai, tūkstančiai 
— tai kas gi galų gale lie
ka tiems "partijų viešpa
čiams", kaip tik jaustis, 
kad "Mums dera vadovau
ti"! Kam gi, galų gale jie 
gali būti atsakingi, jeigu 
vadinamosios "masės" taip 
paprastai nusiplauna ran
kas ir tenkinasi tik perezo- 
navimu, pamurmėjimu, bet 
ąąvo valios pareikšti nesi
ima?

Tegu tas "vadovavimas" 
ir iliuziškas, bet tai viskas, 
kas yra. Nes tas nedidelis 
būrelis "politikos adiktų" 
yra kone vieninteliai, kurie 
nenuleido rankų.

Sakysi, kad jie laiko vis
ką užgrobę, platesnės visuo- 
menėžs neprileidžia ?

Gal ir nėra linkę prileis
ti, bet jiems tai perlengva 
ir daryti, kai ta platesnioji 
visuomenė, kai tas papras
tai veržlus jaunimas šiuo 
atveju laikosi pasyviai: pa
bardamas kitus dėl rezigna- 
vimo, pats rezignuoja.

Pats gi pripažįsti, kad 
net ir tarp "partijų viešpa
čių" atsiranda tokių, kurie 
drįsta pajudinti mintį — 
ar nereikėtų vadovybę ant 
platesni; pamatų statyti, 
ar nereikėtų kokių nors rin
kimų?

O kad taip jų ta mintis 
susilauktų aido tose plates
nėse "masėse", ypač jauno
siose pajėgose! Jei paduo- 
tumėt jiems ranką, jei pa
sakytumėt: gerai, mes re
miam tą mintį, mes padė
sim jums to siekti, arba tie
siog patys to sieksim!

Aš manau, kad tautinin
kams dar nėra pagrindo bū
ti labai išdidiems dėl to rin
kimų pasiūlymo. Kas gi ga
li labai didžiuotis net ir 
gražiausiu balsu, jei jis 
"šaukia tyruose" ? Galės di
džiuotis, ar bent jau šiek 
tiek pasijusti patenkinti ta
da, kai susidarys girdimas 
atgarsis. Jeigu kam toks 
pasiūlymas patinka, tai tu
rėtų griebtis jo, turėtų jį 
populiarinti, skleisti — 
taip, kad jis taptų visuoti
niu, nebenuslopinamu rei
kalavimu !

Kol to nėra, labai lengvai 
nugali teigimas, kad toks 
pasiūlymas "neįmanomas",, 
"apsunkinantis" ir net "ne
rimtas". ..
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DAINUOJANTIS CHICAGOS JAUNIMAS
Lietuviškoji Chicaga,

gausi chorais, ansambliais, 
sambūriais ir kitokiais me- 
np vienetais sausio 10-11 d. 
pradėjo šių metų koncertų 
sezoną. Kiek teko iš įvairių 
šaltinių patirti, kelių įpenė
siu laikotarpyje vėl išgirsi
me ir pamatysime daug 
naujų ir įdomių dalykų.

Tėviške brangi, tau mes 
dainuojame

Sausio 10 d. Lietuvių Au
ditorijos salėje įvyko Chi
cagos Aukšt. Lituanistikos 
Mokyklos Tėvų komiteto 
vakaras, kurio programą 
išpildė patys tos mokyklos 
mokiniai.

Pirmojoje programos da
lyje girdėjome grupinę de
klamaciją "Trijų .poetų tė
vynės ilgesys" (A. Višta- 
liaus. Maironio ir J. Aisčio 
eilėraščiai) ; deklamavo: J. 
Liškevičiūtė, D. Navickai
tė, A. Garbenytė, J. Konau- 
kaitė, A. Aglinskas, P. Na- 
livaika ir L. Plėnys. Muzi
kos mokytojas Faustas 
Strolia smuiku pagrojo po
rą kūrinių, akomponuojant 
E. Kulmatickaitei. R. Sošy- 
tė, D. šukelytė 
liūs padeklamavo Vinco Ku
dirkos pasakėčią "Vilkas ir 
ėriukas”, o Asta Veličkaitė 
— Putino eilėraštį "Skris
ki, are". J. Finke’s šokį Cap- 
rice gražiai pašoko jauniau
sioji ansamblio narė V. 
Kripkauskaitė. Moky klos 
šokėjai šoko Zuikelį.

Antrojoje dalyje buvo iš
pildyta L. Petravičienės 
dainos, žodžio ir šokio py
nė "Tėviške brangi, tau mes 
dainuojame". F. Strolios 
akordeonu pritariami, jau
nieji padainavo keletą daž
niau ar rečiau girdimų dai
nelių, Leokadijos Braždie- 
nės išmokinti šokėjai pašo
ko Audėjėlę, Kalvelį ir Len
ciūgėlį, gi A. Dundulio pa
ruoštos deklamatorės ir de
klamatoriai dainą ir šokį 
jungė prasmingais posmais.

Skoningai paruoštas ir su 
įsijautimu atliktas dekla
mavimas, nuoširdžiai ir šil
tai sudainuotos dainos, lais
vai, vikriai su naujomis va- 
rijacijomis sušokti šokiai,

ir V. Mik- damas "Vai

Šarkauskas J.,
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Visiems aukotojams ta
riame ačiū! Taip pat tiki
me, kad Dirvą parems ir 
kiti skaitytojai, 

šeimyniškas ir jaukus vai
dintojų susigrupavimas sce
noje montažo metu darė 
šią trumpą ir neperkrautą 
programą itin patrauklia. 
Jaunieji programos atlikė
jai įdėję į ją tiek širdies ir 
entuziazmo, pilnai užsitar
navo nepaprastai šilto gau
siai susirinkusios publikos 
pritarimo.

Aukšt. Lituanistikos mo
kykloje, kuriai energingai 
vadovauja Alicija Rūgytė, 
dirba 15 mokytojų, mokosi 
apie 300 mokinių, šiuo me
tu mokykla, Liet. Bendruo
menės talkininkaujama, yra 
pasiryžusi išleisti eilę vado
vėlių.

... Iš meilės ir vėjo
Sausio 11, Marijos Aukt. 

Mokyklos salėje įvyko Daiį 
navos Ansamblio koncertas. 
Nors iš spaudos, dar prieš 
koncertą, buvo susidaręs 
įspūdis, kad jame vyraus 
lietuviškųjų operų arijos ir 
ištraukos, tačiau jos teuž
ėmė tik mažą programos 
dalį.

Programą pradėjo Dai
navos ansamblis padainuo

tu, tu" K. V.
Banaičio, "Vėjo dukrą", 
"šermukšnėlę" ir "Dėkui 
svočiutei” S. Šimkaus.

Solistas Algirdas Brazis 
atliko dvi VI. Jakubėno dai
nas; "Ežerėlis” ir "Laisvų
jų daina". Solistė Danutė 
Stankaitytė padainavo J. 
Gruodžio "Pagirėliai" ir Si. 
Šimkaus "Pilu stiklelį" dai
navo solistas Valdemaras 
šalna.

Pirmoji dalis buvo už
baigta Danutės ir Prano 
duetu iš "Pagirėnų", kurį 
išpildė D. Stankaitytė ir V. 
Šalna.

Reikia pripažinti, kad 
jaunojo dirigento Algio 
Šimkaus rankoje Dainava 
teparodė tik dalį savo pir
mykščio lygio. Stiprūs (iš
skyrus tenorus) ir gerai pa
ruošti atskiri balsai kaž
kaip nesiliejo į visiškai dar
nią vienumą. Net ir choro 
įprastai ir mėgiamai "Vėjo 
dukrai" trūko dinamikos ir 
laisvumo. Energingesni di
rigento mostai ypatingai 
veikė gausius sopranus, ku
rie ne vienu ryškiu prasišo- 
kimu nustelbė chorą.

Geriausiai pavykusi pir
mosios dalies daina buvo 
"šermukšnėlė", už kurią 
nuopelnai didele dalimi pri
klauso su choru dainavu
siai solistei D. Stankaitytei, 
kuri tą dieną buvo neabejo
tinai pilnoje formoje", ko done, Paryžiuje ir Bonnoje.

negalima pasakyti apie ki
tus solistus.

Naują, mažai kieno girdė
tą VI. Jakubėno kūrinį "Ma
no pasaulis” antrosios pro
gramos dalies pradžioje iš
pildė Dainavos ansamblis 
su kvartetu (D. Stankaity
tė, S. Valiukienė, A. Brazis 
ir V. šalna), palydimi var
gonais (M. Mondeikaitė) ir 
pianinu (VI. Jakubėnas). 
Kūrinys įdomus, sudėtingas 
ir įspūdingas. Jo grožį pil
nai pajusti trukdė vargonai, 
kurių pačios žemosios gai
dos salę pripildydavo viską 
užgrožiančiu įkyriai dusliu 
virpėjimu.

Vaidilos dainą iš operos 
"Gražina” (J. Karnavi- 
čiaus) išpildė A. Brazis su 
ansambliu.

Programa baigta ištrauka 
iš operos "Pagirėnai" tre
čiojo veiksmo, kurią atliko 
Dainavos ansamblis. Abu 
paskutinieji dalykai nu
skambėjo gana gerai ir pub
likos buvo iššaukti pakar
toti.

Koncertas sutraukė veik 
pilną didelę salę publikos.

Dabartiniu metu Daina
va įtemptai ruošiasi J. Ig- 
natonio montažo "Vestu
vės" pastatymui. Chicagie- 
čiai šio pastatymo nekant
riai laukia.

Kęstas Reikalas 

APYGARDOS 
PIRMENYBĖS

Sausio 31 d. ir vasario 1 
d. Chicagoje bus pravestos 
šių metų Vid. Vakarų spor
to apygardos krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso pir
menybės vyrų bei' moterų 
grupėse.

Pirmenybės bus pradėtos 
sausio mėn. 31 d. 11 vai. 
ryto Gage parko salėje 
(prie 55-tos ir Western 
Avė.), o vasario mėn. 1 d. 
baigminiai susitikimai vyks 
Foster parko pastate (prie 
83-čios ir Loomis Avė.), 
Stalo tenisas abi dienas 
vyks Jaunimo Centre (prie 
57-to« ir Claremont Avė.).

šiose varžybose dalyvaus 
Chicagos, Detroito, Cleve
lando ir kitų mažesnių vie
tovių lietuviai sportininkai. 
Tikimasi, kad aktyvių spor
tininkų skaičius viršins 100.

E. š.

• šį pavasarį prezidentas 
Eisenhovveris ketina lanky
tis Europos sostinėse: Lon-
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Fantastiškiausi karo uždaviniai i

Admirolo Canario Įstaigoje...
GERESNIŲ KELIŲ IEŠKANT

Pastabos dėl Balfo seimo vertinimo

Per Goeteburgą ir Kopen
hagą pasiekiau Stettiną. 
Geležinkelio stotyje prie 
manęs priėjo civiliškai ap
sirengęs vyras.

— Ponas Gimpelis? — 
paklausė.

— Taip.
— Sveikinu, grįžus tėvy

nėn, — ištiesė man ranką.
— Mes tamstos jau laukė
me. čia pinigai, dokumentai 
ir maisto kortelės. Važiuo
kite pas gimines. Pailsėki
te. Nėra skubu. Pasilikite, 
kol patiks.

— Ačiū. O paskui?
— Atsiminkite adresą: 

Berlynas, Tirpitzo krantas, 
80. Pakartokite.

Kartoju adresą žinoda- 
kad ten buvo vokiečių žval
gybos centrinė įstaiga.

Paskutinį kartą karas 
man suteikė porą savaičių 
atostogų. Paskui aš grįžau. 
Į pasiučiausią mokyklą pa
saulyje — vokiečių šnipų 
mokyklą. Iš diletanto turė
jau tapti specialistu.

*
Tirpitzo kranto 80 nume

ris buvo keturaukštis na
mas, neturįs jokių oficialių 
ženklų. Pastatas buvoper- 
senas, kad atrodytų nese
niai statytas, ir pernaujas, 
kad atrodytų persenas. šia
me pastate Ganaris — vo
kiečių karinės žvalgybos 
viršininkas — buvo įsiren
gęs savo įstaigas.

Sargybiniui pasakiau sa
vo pavardę.

— Vieną minutę, — pa
sakė vyras. Jie manęs jau 
lajukė, nors iš anksto nebu
vo sutarta data. Jis patele
fonavo, ir po poros minučių 
vienas tylus vyras nusive
dė mane į vidų.

Trečiame aukšte pasuko
me i dešinę. "Lapės urve", 
kaip vokiečių žvalgybos cen
trinė buvo vadinama, vieš
patavo nepaprasta tyla. Ma
no palydovas pabeldė į vie
nas duris. Įėjau.

Mane pasitiko lieknas 
pulkininkas gerai sukirpto
je karinėje uniformoje. Jis 
ištiesė man ranką.

— Pulkininkas Sęhade,
— pasisakė, atidžiai stebė
damas mane.

Man buvo keista, kad jis 
dėvėjo uniformą. Man bu
vo keista, kokia rami ir kas
dieniška aplinka viešpatavo 
"Lapės urve". Pulkininkas 
pasiūlė man cigaretę.

— Aš tamstą jau pažįs
tu, — pasakė jis, nusišypso
damas. — Buvosioji Peru 
pasiuntinybė tamstą labai 
rekomendavo. — Jis pasiūlė 
ugnies. — Tamsta puikiai 
atrodai. Matyt, kad praėję 
laikai buvo žymiai geresni, 
negu busimieji.

Mes kalbėjomės apie 
Ameriką. Pulkininkas Scha- 
de vadovavo amerikiniam 
sektoriui. Jis domėjosi nuo
taikomis Amerikoje. Jis 
buvo mandagus ir švelnus. 
Jis galvojo greitai ir kalbė
jo lėtai.

— Iš tikrųjų turėtumėte 
eiti Į kariuomenę, — pasa
kė pulkininkas Schade. — 
Bet mes tamstai esame nu
matę ką kita. Aš tikiu, kad 
savo patirtimi tamsta būsi 
naudingesnis kitoje vieto
je. žinoma, mes neverčia
me.

— Padėsiu, kiek galėda
mas, — atsakiau,

— Gerai. Nuo dabar 
tamsta vadiniesi Jokūbu 

Springeriu ir važiuoji į 
Hamburgą. Tamsta niekam 
nesakai nė žodžio apie tai., 
Sustoji "Keturių metų lai
kų" viešbutyje. Tai visa. Ir 
niekad nebegrįžti čion. Bent 
pro paradinį įėjimą. Mes 
niekada nesame matęsi, bet 
pagaliau nėra reikalo tams
tai aiškinti. Įsidėmėk gerai 
kelią, kuriuo išeini iš šito 
namo.

Mes atsisveikinome. Ty
lusis palydovas vėl žingsnia
vo šalia manęs. Nuo duri
ninko nišos pasukome visai 
priešinga kryptimi. Perėjo
me kiemą, salę, dar vieną 
kiemą ir kažkokį pastatą. 
Atsidūrėme visai kitoje gat
vėje. Aš išvažiavau į Ham
burgą.

♦

Pietavau viešbutyje. Bu
vo saulėta diena ir jauki 
aplinka, ir stebėjausi, kad 
karo metu pačioje Vokieti
joje galima dar ištaigingai 
gyventi. Prie manęs priėjo 
tūlas vyras.

RADIOAKTYVINIŲ SPINDULIU AUKOS

(2)

Papildomi matavimai, ku
riuos Curie institute atliko 
Dr. Jammet, parodė, kad še
ši mokslininkai buvo gavę 
keletą šimtų "rentgenų" 
("rentgenas" yra radioak
tyvių spindulių energijos 
matavimo vienetas). Vrani- 
čo mirtis, praėjus penkioms 
savaitėms po nelaimės, lei
džia spėti, kad penketas 
sunkiausiai paliestų moks
lininkų yra gavę tarp 700 
ir 1000 rentgenų.

Bandymai su gyvuliais ir 
Hirosimos bombardavimas 
parodė, kad prie 300 rent
genų 20 nuošimčių palies
tųjų miršta. Prie 400 rent
genų mirimų skaičius paky
la iki 50'<, o prie 600 rent
genų jau siekia 100 nuošim
čių. šį ar didesnį kiekį ga
vusieji išlieka gyvi tarp ke
lių dienų ir kelių mėnesių.

Jugoslavų moksliu inkų 
spėjamai gautas spindulių 
kiekis daugeliui Hirošimos 
ir Nagasakio gyventojų at
nešė mirtį po bombardavi
mo sekusiomis savaitėmis. 
Tai reiškia, kad branduoli-

I. J. S AM 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

— Ponas Springeris?
— Taip.
— Aš vadinuosi Jurgen- 

senu. — Jis niekuo nesisky
rė nuo kitų žmonių. Kuklus, 
eilinis miesčionis. — Šian
dien vakare nueikite į 
Moenckeberg gatvę. — Jis 
pasakė man namo numerį. 
— Penktame aukšte rasite 
importo-eksporto firmą. Pa
skambinkite dukart trum
pai ir vieną kartą ilgai. — 
Per stalą jis ištiesė fotogra
fiją: — Įsidėmėkite šį vei
dą. Jam reikės prisistatyti. 
Pasakysite tik savo pavar
dę.

— Gerai! — atsakiau.
*

Ėjau pėsčias. Hamburgas 
tuo metu oro puolimų buvo 
veik nepaliestas. Linksmos 
merginos vaikščiojo gatvė
mis. Vyrų buvo reta, bent 
dienos metu. Tik po 18 va
landos kareivinės išleisdavo 
savo spiečius.

(Tęsiny: Agentų 
mokykloje).

niai mokslininkai, kurie at
vyko Paryžiun, buvo pa
smerkti mirti.

Nelaimė Vincoje atsitiko žiūra.
— Ar reikės neštuvų ? — 

pasiteiravo aerodromo tar-
po ištisos eilės labai rimtų 
nelaimingų atsitikimų ka
syklose ir akmenų laužyk
lose, kurių pasėkoje žuvo 
per 500 žmonių. Reiškia ne
sirūpinimas saugumu dar
bovietėse Jugoslavijoje ta
pęs papročiu.

Nelaimei Vincoje įvykus, 
vienas nelaimingųjų, kuris 
anksčiau buvo studijavęs

Paryžiuje, pareikalavo save 
ir kolegas perkelti į Curie 
institutą, kuriame dirba ge
riausia mokslininkų ekipa. 
Jo reikalavimas buvo įvyk 
(lytas.

Nelaimingų j ii pergabeni
mas buvo atliktas su nepa
prastu slaptumu, nesiskai
tant su elementariomis prie
monėmis, kas vėliau insti
tuto tarnautojams sukėlė 
daug baimės ir nerimo.

Spalio 16 d., praėjus 24 
valandoms po nelaimės, Ju
goslavijos lėktuvų linijos 
Y AT atstovas pranešė aero
dromo vadovybei, kad iš Ju-

Balfas savo IX-uoju sei
mu užbaigė 1958, lietuvių 
suvažiavimais gausius, me
tus. Spaudos reagavimas į 
šį šalpos darbuotojų seimą 
yra arba santūrus, arba ieš
kantis blogų pusių.

Nekalti seimo atstovų no
rai ieškoti kelių geresniam 
sąlyčiui su aukotojų mase,' 
iš kur gaunama aukos šal
pai vykdyti ir organizacijos 
a d m i nistracijai išlaikyti, 
vadinami paskėsinimu prieš 
o r g a n izacijos pagrindus. 
Kūrybinės atstovų pastan
gos visuomenei perstatomos 
g r i a u n ančiomis. Įsivaiz
duokime — gausiai susirin
kę atstovai atvirai pade
monstravo skyrių norus sei
me ir sugrįžę savo įspūdžius 
paskleidė apylinkėse, žinia 
skyrių balfininkams pažadi
no nuotaiką, nes įtikino, kad 
jie ne vien tik aukoja, bet 
ir per savo atstovų rinktus 
žmones ir organizacijos au
kas tvarko.

Tai toks tikrumoje yra 
poseiminis balfininkų ūpas.

goslavijos atskrisiąs specia
lus lėktuvas su šešiais su
žeistaisiais, kuriems būsian
ti reikalinga speciali prie-.

nautoja.
— Ne, "sužeistieji" gali 

patys eiti.
Amerikinės kilmės dvį- 

motoriniam lėktuvui nusi
leidus aerodrome, pasirodė 
keleiviai. Jie atrodė labai 
išblyškę, tačiau neturėjo 
jokių apdegimo žymių. Be 
jokios pagalbos pasiekę re? 
gistracijos kambarį, jie iš 
nuovargio susmuko kėdėse, 
Atlikę formalumus, buvo 
nugabenti į Jugoslavijos 
pasiuntinybę, o iš ten nu? 
vežti i Curie institutą.

Ligoninės budįs valdinin
kas nebuvo apie juos iš 
anksto painformuotas, ir 
nebuvo paruoštos jokios 
izoliacinės priemonės.

Lėktuvo keleivių sąraše, 
kuriuos veda visos bendro
vės, ir kuriuose žymima 
apie galimas keleivių užkre
čiamas ligas, taip pat nebu
vo nieko pažymėta.

Šiandien jau žinoma, kad 
mokslininkai negalėjo kitų 
užkrėsti, bet buvo labai 
jautrūs užsikrėtimo nuo ki
tų atveju. Tačiau tylos at
mosfera vis tebegaubė juos. 
Medicininės įstaigos pačios 
prašė spaudą tylėti, kol pa
galiau po kelių savaičių pa- 
skelbtas oficialus komuni
katas.

Vieną šaltą rytą aerodro
me laikraštininkai pastebė
jo keistą transportą: lėktu
vą n buvo pakrauti du kars
tai, papuošti raudonomis ir 
baltomis rožėmis ir lydimi 
kelių Jugoslavijos ambasa
dos valdininkų.

Laikraštis paskelbė, kad 
ten buvę pakrauti du pa
slaptingoje spalio 16 d. lėk
tuvo keleiviai, dvi "atomi
nės iigos" aukos, čia laik
raštis buvo kiek suklydęs: 
viename karste tikrai buvo 
Jivko Vraničo, nelaimingo
jo Vincos mokslininko, la
vonas, o kitame — aukšto 
ambasados valdininko, žu
vusio automobilio katastro
foje. Bet paslaptis iškilo 
viešumon.

(Bus daugiau)

I. JATULIS

Tačiau kai kurie laikraščiai, 
Balfo direktoriatan asme
nis skiriančių organizacijų 
organai, stengiasi vsuome- 
nei sudaryti kitokį įspūdį.

Kad tikrai būtų galima 
suprasti Balfo IX seimą, 
reikia į reikalą pažiūrėti 
kiek iš toliau ir atskirus 
epizodus panagrinėti pla
čiau.

1. IX seimas vyko VIII 
seimo nuotaikų atorūgose. 
Pačiame Balfo direktoriate 
ir visuomenėje buvo likę 
gyvi VIII seimo prisimini
mai. Ir laikraščiuose ir pa
skirų grupių praeitų metų 
suvažiavimuose VIII seimas 
buvo komentuojamas įvai
riai ir daugumoje nepalan
kiai. Paskiri Balfo skyriai 
net buvo pasiuntę Balfo 
centro valdybai protesto re
zoliucijas, smerkiančias CV 
dėl prileidimo sulaužyti 
t a r porganizacinį susitari
mą. CV tą visuomenės ir 
skyrių susirūpinimą igno
ravo. Tuo būdu ji pagilino 
ir palaikė gyvas iki pat IX 
seimo jai pačiai negeistinas 
nuotaikas.

2. SRK (IX seimo rengi
mo komitetas), pradėjęs 
seimo parengiamuosius dar
bus, iš spaudos, privačių 
asmenų laiškų, paskirų sky
rių pranešimų patyrė, kad 
nuotaikos nusikratyti esa
ma rutinine seimų praktika 
ir vieno asmens dominavi
mu yra labai aštrios.

Tos nuotaikos buvo pra
neštos CV. Bendrame CV ir 
SRK posėdy šis klausimas 
buvo svarstytas ir prieita 
išvados, kad CV pirminin
kui reikalinga susitikti su 
Balfą sudarančių organiza
cijų vadovybėmes ir abiem 
bendrai ieškoti kelių, kaip 
patenkinti abi puses

Tokiu būdu, palaipsniui, 
CV ir SRK bendrai dirbant 
ir per spaudą specialiais 
straipsniais visuomenę in
formuojant, su Balfą suda
rančiomis organizacijo m i s 
pasitarus, buvo pasirengta 
direktoriato sudarymo pa
keitimui.

3. SR Komitetui rūpėjo, 
kad organizacijos atstova
vimas seime būtų atstaty
tas. CV pritarus ir techniš
kai padedant, skyriams bu
vo išsiuntinėti 4 praneši
mai, kuriuose, be seimo 
tvarkos aiškinimo, įvairiais 
būdais buvo raginama da
lyvauti seime. Kad skyriai 
pajustų reikalą siųsti atsto
vus, jie buvo įtikinti, kad 
šis seimas bus ne demons
tracinis, kaip anksčiau, bet 
darbingas ir demokratiškas.

Dar vertėtų pažymėti, 
kad šitoks platus bendra
darbiavimas, rengiant sei
mą, buvo viešas, paremtas 
atviru noru atstatyti pasi
tikėjimą organizacijos sei
mais ir tuo būdu sudaryti 
palankesnes sąlygas šalpi- 
niam darbui mūsų visuome
nėje. To rezultatai džiugi
ną: dalyvavo 85 seimo at
stovai, 50 svečių ir 15 direk
torių.

Baigiamosios pastabos
1. Balfo organizacijai, gy

venančiai iš savanoriško 
žmonių pasiaukojimo, yra 
labai svarbu išlaikyti tole
rantiškumą tarpusavio san
tykiuose. Organizacija su
daro įvairių pažiūrų žmo
nės, todėl nėra nuostabu, 

kad į tą patį reikalą ne visi 
vienodai pažiūri. Tai maty
damas, seimas priėmė ir re
zoliuciją, kurią ja reikalau
jama šeimyninius nesklan
dumus rišti savitarpy, bet 
ne viešoje spaudoje.

2. ALT Sandaros valdy
bos nutarimas atšaukti sa
vo atstovus iš direktoriato 
yra apgailėtinas reikalas. 
Ypač apgailėtinas dėl to, 
kad jis yra 2 metais pavė
luotas.

ALT Sąjunga, būdama 
tokioje padėtyje kaip ir 
Sandara, laikėsi korektiš
kai ir iš padėties išėjo gar
bingai ir todėl seime bene- 
daugiausiai laimėjo.

3. Be reikalo skelbiamas 
atstovų pasiskirstymas sro
viniu požiūriu. Tokių orga
nizuotų pastangų seime vi
siškai nesijautė. Jautėsi 
tiktai bendras noras ieškoti 
organizacinio lankstumo ir 
atstovavimo teisių išlygini
mo tarp skyrių ir organiza
cijų. Tų reikalų išrišimo 
laukiant, seime aiškiai jau
tėsi du kontrastai: vadovy
bė su mažomis išimtimis 
buvo pasiruošusi seną padė
tį išlaikyti, o atstovai — 
reformas pravesti. Dėl šitų 
tai kontrastų ir daroma vi
sokie niuansai. Tačiau tik
rumoje tai buvo natūralus 
pasikeitimo procesas. Nau
jų asmenų įėjo 10. Taigi pa
gal seną skaičių — iš 21 
yra pasikeitę tik 6 asmens, 
kas nesudaro nė 1 3. Tai 
yra natūralus periodinis or
ganizacijos vadovybės pa
sikeitimas naujų asmenų 
kiekiu, visai nedominuojan
čiu vienos kurios grupės.

4. "Draugo" pastaba apie 
direktoriato sudarymą, ne
atsižvelgiant į organizaci
jos dislokaciją, yra teisin
ga. Tas klausimas prieš sei
mą buvo diskutuojamas 
spaudoje ir kai kuriuose 
skyriuose. SR Komiteto CV 
pasiūlytame darbotvar kės 
projekte buvo pažymėta to 
klausimo nagrinėjimas at
skiru referatu prieš direk
torių rinkimą, kuriame ir 
būtų buvę siūlyta direkto
rius rinkti prisilaikant or
ganizacijos išsid ė s t y m o. 
Bet. . . jau žinome kas bu
vo — direktvriatas pateikė 
savo darbotvarkę, visai ne
atsižvelgęs į jai anksčiau 
pasiūlytą projektą. Ir tuo 
būdu buvo padaryta dau
gelio seimo darbų supainio
jimo pradžia.

5. Bendrai seime buvo 
pažymėtinas noras rasti vi
durio kelią ir reformas pra
vesti kuo sklandžiau, nė 
kieno teisių neužgaunant, 
nei garbės nepažeidžiant.

Pagrindinė nuotaikų "su
bangavimo" priežastis bu
vo tai vadovybės nevadova- 
v imas. Vadovauti, tai reiš: 
Ida stovėti prieky organiza
cijos, remiantis pasitikėji
mu, gautu dėl parodytos 
iniciatyvos ir veiksmingu? 
mo. Tuo tarpu IX seime BaL 
fo vadovybė iniciatyvos ne
turėjo, o buvo susirūpinusi 
tik senos rutinos išlaikymu. 
Ir šitokia padėtis visiems 
aiškiai priminė, kad vado
vybėje reikalingas naujas 
kraujas, jeigu organizacijo
je norima pasiekti pilno 
darbingumo. Taigi IX sei
me pravestos Balfo refor
mos vyko pagal natūralų 
organizacijos augimo pro
cesą, o ne "šiurkščiu, pama
tus griaunančiu" keliu ir 
dėl to jos vertos širdingo 
pasveikinimo.
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Lietuvos naujienų atranka
(Atkelta iš 1 psl.)

šiluminė jėgainė yra nu
matyta septynerių metų 
plane, pagal kurį jos dalis 
jau turėtų pradėti veikti 
1962 metais. Bet Sniečkus 
sako, kad ji reikalinga grei
čiau. Todėl skatina, kad jau 
šįmet būtų atliktas tos jė
gainės projektavimas. Ta
čiau ji projektuojama ne 
Lietuvoj ir projektavimo 
pagreitinimas pareina nuo 

Maskvos įstaigų.
Antroji hidroelek t r i n ė 

(ties Smalininkais) į sep
tynerių metų planą nepate
ko, nors tyrinėjimai vietos 
galutinio parinkimo tikslu 
jau ir buvo daromi. Snieč
kus skatina dar kartą pa
svarstyti, ar nebūtų galima 
kaip nors perplanuoti, kad 
toji jėgainė galėtų būti bent 
pradėta statyti 1964 ar 
bent 1965 metais. Bet tas 

reikalas yra grynai maskvi- 
nių įstaigų kompetencijoje.

ATNAUNINA 
ROTOMSKIO 

ORGANIZACIJĄ?
Sausio 9 d. Vilniuje bu

vo sušaukta „Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugi
jos” STEIGIAMOJI KON
FERENCIJA.

Konferencija, „pasisodi
nusi” (vaizduotėje) savo 
prezidiuman visą maskvinį 

kompartijos prezidiumą ir 
jį pasveikinusi, nutarė tokią 
organizaciją įsteigti ir 
įjungti ją, kaip „kolektyvi
nį narį” (t. y., padalinį) į 
Sovietijos tokio paties pa
vadinimo organizaciją.

Organizacijos tikslas — 
„plėsti ryšius su užsieniu ir 
propaguoti respublikos lai
mėjimus užsienio kraštuo
se”.

ši „steigiamoji” konfe
rencija buvo tuo nepapras
ta, kad Vilniuje tokia orga

nizacija -jau veikia keleri 
metai (jos centro adresas 
— Kosciuškos g. 16, telefo
nas — 7-78-80). Tos ligšio
linės organizacijos pirmi
ninkas buvo P. Rotomskis. 
Jis dabar ir šioje „steigia
mojoje” konferencijoje da
rė pranešimą, jis pasiliko ir 
„naujos” organizacijos pir
mininku ...

Ligšiolinė organiza c i j a 
jau turėjo draugystės su 
Lenkija ir draugystės su 
Vokietija (rytine zona) sek

cijas, kurios dabar įjungtos 
į „naują” organizaciją, o jų 
pirmininkai (J. Žiugžda ir 
„sovnarchozo” pirmininkas 
K. Kairys) pasiliko tose pa
čiose pareigose, drauge lik
dami ir draugijos vicepir
mininkais. Skirtumas tik 
tas, kad į organizacijos pa
vadinimą įrašytas vienas 
naujas žodis — „draugys
tės” (pirma buvo tik „kul
tūrinių ryšių”, o vietoj „su 
užsieniu, dabar rašoma „su 
užsienio šalimis”..,

Pranešimas
Blue Cross nariams

Cuyahoga, Lake, Geauga, Lorain
ir Ashtabula Counties

NAUJI BLUE CROSS
MOKESČIAI PRADEDANT

N JAUJI NARIŲ MOKESČIAI Blue Cross of Northeast Ohio na- 
I riams, dėl pakilusių ligoninių patarnavimo kainų nuo paskutinio 
mokesčiu pakėlimo prieš beveik trejus metus, buvo pripažinti Ohio 
Department of Insurance.

Nauji mokesčiai parodyti dešinėje yra tiktai už Blue Cross hospita- 
lization, bet Jie už medicinos apdraudimą, kurį jūs gal turite prie jūsų 
Blue Cross sutarties.

Naujas Deductible Contract sutartys
Prie 120 dienų plačios sutarties su iš anksto nustatytais mokesčiais, 
taip pat bus gaunami prie deductible sutarties, duodančios tą patį 
draudimą, ši sutartis bus gaunama visiems grupių ir pavieniams na
riams 120 dienų semi-privataus patarnavimo. Pagal naują deductible 
sutartį nariai mokės pirmą $50 ligoninės mokesčių už Blue Cross pa
tarnavimą, ir 20 procentų mokesčių virš $250.

Literatūra yra siunčiama visiems nariams. Jei jūs turite tolimesnių 
klausinių, susiriškite su savo grupės pareigūnais.

•M-104 **M-I82

MONTHLY GROUP RATIS EFFECTIVE FEBRUARY 10,1959
for 120-Day Comprehensive Contract* for Deductible Contract**

Ward Service Semi-Private Service Semi-Private Service only

One Person $ 4.55 $ 5.30 $ 4.10

Family 9.10 10.60 8.20

MONTHLY DIRECT-PAY RATES EFFECTIVE FEBRUARY 10, 1959
One Person 5.85 6.90 5.30

Family 11.70 13.80 10.60

Šie nauji mokesčiai leis Blue Cross ir toliau mokėti jūsų ligoninės 
mokesčius, pagal jūsų sutartį tol, kol nebus pakėlimo ligoninių kainų.

Dalis mūsų įsipareigojimo yra jūs pilnai informuoti apie ligoninės 
patarnavimo mokesčius, kad jūs suprastumėt jūsų Blue Cross orga
nizacijos mokesčių reikalingumą.

čion ojf TMtfaMt Ohio SPONSORED BY THESE NON- PROF1T HOSPITALS:

IN CLEVELAND
Booth Memorial
Cleveland Clinic
Cleveland Metropolitan General
Florence Criftenton Home
Evangelical Deaconess
Fairviev/ Park
Forest City
Forest Hill
Grace
Jevrish Convalescent
Lutheran
Mt. Sinai

Polyclinic
St. Alexis
Saint Ann
St. John's
St. Luke's
St. Vincent Charity
Mary B. Talbert
University (Babies and 

Childrens, Hanna House, 
Hanna Pavilion, Lakeside, 
MacDonald House, 
Benįamin Rose)

V/oman's

IN CLEVELAND 
SUBURBS
Boy View Hospital 
Bedlord Municipal 
Berea Cornjnunity 
Brentwood
Doctors 
Euclid-Glenville 
Garfield Heights 
Huron Road 
Lakevvood 
Marymount
Rainbovv
Suburban Community

IN AKRON
Akron City
Akron General
Children's
St. Thomas

IN MANSFIELD
Madison
Mansfield General

IN NORTHEAST OHIO
Amherst — Amherst
Ashland — Samaritan 
Ashtabula — General 
Barberfon — Cifizens
Chardon — Corey
Conneaut — Brown Memorial 
Cuyahoga Falls — Green Cross 
Elyria — Memorial
Geneva — Memorial of,
Lodi — Lodi Community
Lorain — St. Joseph

Loudonville — Kettering
Medina — Community
Oberlin — Allen Memorial
Orrville — Community Osteopathic
Orrvllle — Dunlap Memorial 
Painesville — Lake County Memorial 
Ravenna — Robinson Memorial 
Shelby — Memorial
Wadsvrorfh — Municipal
V/ilIard — Municipal
V/ooster — Community
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE
• SLA prezidentas Povilas 
P. Dargis sausio 24 ir 25 
dienomis lankysis Clevelan
de. čia dalyvaus SLA 136 
kuopos rengiamam vakare, 
apžiūrės Čiurlionio ansamb
lio namus ir padarys vizi
tus kitoms lietuviškoms 
įstaigoms.

Dėl Lietuvos pasiuntinybės 
panaikinimo prie Vatikano 
praėjusį sekmadienį, ALT 
iniiatyva, buvo sušauktas 
susirinkimas. Jame dalyva
vo apie 100 clevelandiečių. 
Platesnį pranešimą tuo rei
kalu padarė adv. J. Smeto
na.

Susi rinkime išryškėjo, 
kad Krikščionių Demokra
tų veikėjai, labiau suinte
resuoti ginti Vatikano, bet 
ne Lietuvos reikalus. Stebė
tina, kad panaši taktika iš
ryškėja Chicagoje, Toron
te ir kitur, kur buvo pana
šūs susirinkimai ir kalbėjo 
jų žmonės.

Clevelando pašto ženklu 
rinkėju klubas, 

sausio 31 — vasario 1 d. 
Hollenden Hotel rengia pa
rodą. Joje Lietuvos oro 
pašto ženklus išstatys Dir
vos skaitytojas ir bičiulis p. 
Grigaliūnas.

M. Drosutis,
ilgesni laiką prabuvęs Hot 
Springs, Ark., vėl grįžo į 
Clevelandą.

A. Kuprevičiaus koncer
tas Įvyks sausio 27 d. 8 v. 
v. E. Cleveland Public Lib- 
rary rūmuose, 14101 Euclid 
Avė.
DĖMESIO STUDENTAMS

Sausio 24 d. Detroito 
stud. skyrius kviečia visus 
Clevelando skyriaus stu
dentus į iškylą, kuri įvyks 
L.R.K.F. stovykloje prie 
M a r chester, "Dainavoje”. 
Kas norėtų išvykoj daly
vauti, dėl platesnių infor
macijų skambinkite Ingri
dai Štasaitei IV 6-2111.

Padėka
Mūsų mylimam vyrui ir

PENKERI METAI NUO 
A.A. PROF. KAN.

FABIJONO KEMĖŠIO 
MIRTIES

Kan. F. Kemėšis

1954 m. sausio 21 d. Si
bire, Krasnojarsko krašte, 
Marijinsko mieste darbo 
stovykloje, mirė prof. kan. 
Fabijonas Kemėšis, didelis 
visuomenės veikėjas, idea
listas. Jis yra gyvenęs ir 
veikęs JAV virš 10 metų 
(iki 1924 m.), čia yra pali
kęs ir didelius savo veiklos 
pėdsakus.

Būdamas profesorių že
mės ūkio Akademijoje, Dot
nuvoje, buvo mėgiamas stu
dentu ir kolegų profesorių 
kaip kilnios sielos, toleran
tiškų nusiteikimų žmogus. 
Jam visi žmonės, su labai 
reto išimtimi, buvo geri ir 
juose jis matė tik gerąsias 
puses.

Kan. F. Kemėšis visuo
menės gyvenime buvo vi
suomet aktyvus, atsiliepda
vo ir spaudoje savo straips
niais. liesdamas visuome
nės, tautos ir valstybės gy
vus reikalus.

Prisiminti velionies 5 
metų mirties sukakčiai jo 
sesuo Juzė Nasvytienė su 
savo šeimos nariais ir arti
mais giminėmis, kurie gy
vena Clevelande, užprašė už 
jo. sielą pamaldas Naujosios 
parapijos bažnyčioje sausio 
31 d. 7 vai. rytą.

tėvui mirus 1959 m. sausio 
9 d. ir palaidotam sausio 
12 d. Kalvarijos kapinėse, 
Clevelande, dėkojame vi
siems pareiškusiems mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą, suteikusiems jam 
paskutinį patarnavimą ir 
palydoj usiems į amžino jo 
poilsio vietą.

žmona ir sūnūs — 
Vladas, Juozas ir 

Petras Kaunui

Lietuviu salės šėrininkų 
susirinkimas Įvyks sausio 
26 d. 7 vai. vakaro. Visi šė- 
rininkai kviečiami dalyvau
ti,

Reikalinga moteris — 
virėja

Antra pamaina. Patyri
mas.

Joseph Kindler
1265 W. 9 St.

Pfc 1-4131 (6)

Išnuomojamas namas, 
vienos šeimos, 6 k., netoli 
Šv. Jurgio bažnyčios.

šaukti HE 1-5497. (6)

Pajamų mokesčių blankų 
(Incom Tax) pildymas 

kasdien nuo 10 iki 7 vai.
Edvardas Karnėnas

Oshen Realty and Ins. 
Notary Public 

1141 Ansel Rd.
SW 5-4808 ER 1-4732

BALFO VAKARAS
1959 M. SAUSIO 31 D.

LIETUVIŲ SALĖJE,

DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS

VAIDINA

T. WILLIAMS’O

STIKLINIS ŽVĖRĮ NELIS

Režisuoja Z. Arlauskaitė-Mikšienė

Bilietų kainos: 2, 1.50 ir 1 dol.

Moksleiviams 50 c.

Pradžia 6 vai. 30 min.

68 Balfo skyrius

JANINOS LIUSTIKAITĖS 
KONCERTAS - REČITALIS

1959 M. SAUSIO 24 D. 
CLEVELANDO LIETUVIŲ SALĖJE. 

Akomponuoja J. švedas.

KONCERTĄ PAGERBS SAVO ATSILANKYMU 
SLA PREZIDENTAS P. D A R G I S,

Pradžia 6 vai. 30 min.

SPORTINIS FILMAS!

1958 m. futbolo 
pirmenybės Švedijoje

Filme pamatysite 16 kraštų futbolo komandas ir 
jų žaidimą, dalyvaujant pasaulio meisteriui Bra
zilijai, Švedijai, Prancūzijai, Vokietijai, Rusijai 

ir kt. Filmas tęsiasi 115 minučių.

Celvelande šis filmas bus demonstruojamas 
anglų kalba

Vokiečių Kino Teatras 
Standard Theatre 
811 Prospect Av 

nuo sausio 26 d. iki sausio 30 d.
7 vai. vak. ir 9 vai. vak., 

o sausio 30 d. dar papildomas seansas 
11:30 vai. ryto.

GERESNĖS statybos kontraktoriai
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

p E H E N R Y F U R N A C 1E C O M

Janina Liustikaitė.

Labai plati programa — nuo lietuvių liaudies dainų 
iki pasaulinių klasikų kūrinių bei operų ištraukų.

Bilietai gaunami Lietuvių Prekybos Namuose, 
prie įėjimo nuo 5 vai. ir pas platintojus.

Po koncerto turtingas bufetas ir šokiai, 
grojant vokiečių orkestrui.

SLA 136 kuopa

BEFORE YOU BORROW 
TO BUY A HOME

OUR ESCROVV SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING 

REAL ESTATE

rCnk___ ist Compamp

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

Z

Eagle ženklai padidina

sutaupąs

SU /KLOJIMU! NIEKO DAUGIAU NEREIKIA PIRKTU.
Puikios

Broadloom

JOKIO IMOKĖJIMO
The May Co.’s Basement 

Rug Department Downtown 
and On the Heights

KILIMAS 2 KAMBA 
RIAMS IR KORI

DORIUI

Salionas 12x15’
Valgomasis 12x9'
Koridorius 12x3’

Galimas patogus išsimokėjimas

Kainoje įskaitytas kilimas, kandžių 
nečdamas pamušalas ir įklojimas 

ant medinių grindų.

Kokia verte! Kada jūs turite tokią galimybę pirkti deluxe, 
puikios rūšies 100'c storos vilnos Pilė Wilton už šią žemą 
kainą. Pilnas Įklojimas! Ateikite... Pamatykite... Palygin
kite! Mes manom, kad jums labai patiks šis kilimas, ši žema 
kaina yra galima tiktai, kad mes tiesiai importavom ... ir 
jūs sutaupot \ idutinio žmogaus uždarbį ... ble visos spalvos 
abiejuose pločiuose, Prašome atsinešti apytikrius kambarių 
išmatavimus.

kokybes... . 100 storos vilnos

Needlepoint Wilton

ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTERDQWNTQWN—PUBLIC SQUA>E
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MATULIONIS PATENKINTAS VATIKANO ŽYGIU
Keisti PLB pirmininko komentarai

Toronto. — Sausio 10 d. 
per lietuvišką radijo valan
dėlę PLB pirmininkas J. 
Matulionis padarė praneši
mą apie Lietuvos Pasiunti
nybės prie Vatikano likimą.

Savo kalbos įžanginėje 
dalyje jis palietė - pastaruo
ju metu esamą stagnaciją 
ir apatiją lietuvių - išeivių 
tarpe, o kartu pasigėrėjo jų 
subruzdimu ir drausminga 
reakcija, kada Kalėdų šven
čių proga iš Romos paskli
do gandai apie gresiantį 
mūsų Pasiuntinybei pavo
jų. Toliau citavo Eltos ko
mentarus prie L’Osservato- 
re Romano straipsnio apie 
lietuvių ir lenkų pasiunti
nybių Vatikane. tragediją,, 
apie jų šefų išbraukimą iš 
diplomatinių sąrašų.

J. Matulionis pasisakė 
esąs pilnai patenkintas Va
tikano žygiu — mūsų pa
siuntinybė esą paliekama, o 
tik jos dabartinis šefas ne
pripažįstamas. Kalbėtojas, 
aišku, nepraleido progos 
"pašpilkuoti” Min. S. Lozo
raičio adresu nurodydamas, 
kad palikti S. Girdvainį sa
vo poste nebuvę galima, 
nes Vatikanas mūsų Diplo
matijos Šefo aktų nepripa
žįstąs. Tačiau nutylėjo apie 
aktus lenkų egzilinės vy
riausybės, kuri iki šiol Va
tikano buvo laikoma vie
nintele teisėta katalikiškos 
Lenkijos atstovybe.

Kai šiame mūsų tautai 
s k a u s mingame momente 
surandama pasitenkinimas, 
tai nenoromis kyla kai ku* 
rių abejonių, kurias vargu 
ar pajėgs išsklaidyt J. Ma
tulionio optimizmas. Jis, 
matomai nesuprato Vatika
no naujos politikos krypties 
ir nepastebėjo, kad šv. Sos
tas jau atsuko nugarą į re
zistentus lietuvius ir į len
kų egzilinę vyriausybę, nu
kreipdamas savo malonią 
šypseną į Kremliaus valdo
vus. O juk ne taip seniai tie 
valdovai grasinančiai skel
bė šv. Tėvui, kad girdi, ne
užilgo raudonoji vėliava ple
vėsuos ant Vatikano rūmų 
ir kad "seneliui” priseisią 
ieškot prieglaudos kur ki
tur.

Nesuprato J. Matulionis 
ir to kad jis per radiją tik 
pabartojo mums svetimus 
Vatikano oficiozo pasiteisi
nimus dėl nelemtų žygių, 
kurie turės labai rimtų pa
sėkų, ne tik čia tremtyje, 
bet ir už geležinės uždan
gos.

Mums daug mieliau būtų 
buvę išgirsti pačių lietuvių 
nuomonę ir nusistatymus 
dėl mūsų ateities planų ir 
žygių. Lietuviai toli gražu 
nėra taip entuziastingai nai
vūs, kad save leistų užliū

liuoti neįtikinančiais išve
džiojimais.

Pabaigoje patvir tinęs, 
kad mūsų pasiuntinybė pa
siliekanti, p kas būsiąs S. 
Girdvainio įpėdinis, negi jau 
esą taip svarbu. Svarbu esą 
tai, kad lietuviai parodę 
aukštą politinį susipratimą, 
spontaniškai siųsdami Ro
mon telegramas ir peticijas 
(Dieve, saugok — ne pro
testus!). Taip, politinį su
brendimą įrodėme, gindami 
savo teisės Vatikane. Tik 
deja, labai apgailėtina, kad 
PLB pirmininkas, kalbėda
mas per radiją apie kalė
dinę šv. Sosto dovaną, 
mums, nulenkė savo galvą

Kas ir kur?
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo posėdis New 
Yorke, dalyvaujant Lietu
vos Nepriklausomybės Tal
kos pirm. V. Rasteniui, įvy
ko sausio 18 d.

Posėdyje buvo aptarta 
praeitų metų pajamos ir iš
laidos, jų rezultatai, kurie 
davė teigiamų vaisių. Taip 
pat numatyta šių metų veik
la, jos pagyvinimas.

LNF pirm. Antanas Se- 
nikas apibūdino fondo pa
skirtį ir kokiems tikslams 
gali būti naudojamos jo lė
šos.
• Jėzuitas T. Jonas Bruži- 
kas ir kun. Juozas Šeškevi
čius gavo Romos patvirtini
mą ir Brazilijos bažnytinės 
vyresnybės pripa ž i n i m ą 
dirbti pastoracinį darbą lie
tuvių tarpe. Tai didelis lai
mėjimas, nes atsipalaidavę 
nuo letuviškos parapijos 
klebono (lietuviškos veiklos 
s t a bdžio) priklausomybės, 
šie du vyrai iš S. Paulo ir 
kan. Z. Ignatavičius iš Rio 
de Janeiro, tikrai grąžins 
lietuvišką dvasią jaunimui 
ir senimui.
• Pavergtųjų Jun g t i n i ų 
Tautų atstovai lankėsi JAV 
sostinėje. Buvo priimti Val- 
tybės Departamente ir aiš
kinosi dabartinės tarptau
tinės padėties reikšmę so
vietų pavergtosioms Euro
pos valstybėms ir ypatingai 
Mikojano. lankymosi Jung
tinėse Valstybėse tikslus ir 
eventualius rezultatus.

• N. Kulbokienė, senosios 
kartos lietuvių moterų vei
kėja, po sunkies operacijos 
ligoninėje, Maspeth, N. Y., 
sveiksta.
• Lietuvių Spaudos Klubas, 

•esąs Brooklyne, sausio 25 
d. 2 vai. (sekmadienį) šau
kia narių susirinkimą Ar- 
lington restorane — 385 
Arlington Avė.

Romai ir nebepasižymėjo 
kaip Lietuvos reikalų gynė
jas.

Įdomu būtų paminėti dar 
vieną mažą smulkmeną, kut 
rią mums radijo valandėlės 
vedėjas perdavė, kad šį 
pranešimą remianti tūla 
Toronto automobilių preky
ba (nurodytas adresas). 
Nejaugi PLB pirmininko 
tarptautinės politikos klau
simais komentarai turėjo 
gauti užgynimą ir rėmimą 
nežinomo lietuviams pirk
lio ? Geram pirkliui kas yra 
svarbu ? Biznis! O biznis, 
koks jis bebūtų, yra sieja
mas su uždarbiu. Tad gre
tinti savo nusistatymus su 
nežinomo pirklio pasaulė
žiūra ar, kartais, nepadarys 
pasigailėtinę nuostolių atei
čiai.

Modernus gyvenimas nėra magiškas... 
Tai tik priemonių panaudojimas

Kam reikia prietarų, jei su elektros įjungimu pasidaro Kodėl jūsų elektros sąskaita yra mažesnė, negu dvi-

KAIP GYVENAU IR KAM GYVENAU
Sausio 12 d., Baltic Free- 

(lom House, New Yorke, 
buvo pagerbtas prof. inž. 
Steponas Kairys - Kamins
kas jo 80 metų amžiaus su
kakties proga. Jubiliato pa
sveikinti susirinko virš 100 
organizacijų atstovų bei vi
suomenės veikėjų.

Minėjimą atidarė šios 
šventės iniciatorius Genera
linis Konsulas Jonas Bud
rys, pakviesdamas sugiedo 
ti Lietuvos Himną. Trum
pai apibūdinęs sukaktuvi
ninką bei paminėjęs, jog 
čia susirinkom pagerbti Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Akto signatarą, to istorinio 
ir svarbaus mūsų tautai 
įvykio dar gyvą liudininką, 
Lietuvos valstybininką, po
litiką prof. St. Kairi-Ka- 
minską, pagrindiniu kalbė
toju pakvietė ilgą laiką vi
sokiose aplinkybėse jo ben
dradarbį LLK pirm. Vaclo
vą Sidzikauską.

V. Sidzikauskas pažymė
jo, kad šiandien, mūsų visų 
išblaškytųjų ir tėvynėj 
esančių mintys labiau, ne
gu bet kada nukreiptos į 
Lietuvą, šiandien labiau 
prieš akis iškyla ir pirmie
ji 1918 m. mūsų tautos at

kūrėjai. Trumpai apibūdi
nęs jubiliato biografiją, pa
brėžė, jog S. Kairys augo ir 
brendo tuo laiku, kai Lie
tuva buvo labiausiai reika
linga jos žadintojų. Jis gir
dėjo V. Kudirkos Varpą 
skambant, stebėjo, kaip Tė
vynės ' Sargas, Apžvalga ir 
Darbininkų Balsas, kurį jis 
redagavo, slapta lankė lie
tuvius visuose kampuose.

Jis iš pat jaunystės įsi
jungė į Lietuvos žadintojų 
eiles ir turėdamas neeili
nių gabumų, veikė plaęiai ir 
šakotai jau studentų t.arpe 
Petrapily ir su socialdemo
kratais, Rusijos valstybės 
Dūmos atstovais, 1904-5 im 
revoliuciniam sąjūdy, Di
džiajam Vilniaus Seime, 
Liet. Tautos Taryboj; Loza
nos ir Berno konferencijoje 
ir 1918 m. Vasario 16 d. Ak
to redagavime ir pasirašy
me.

N e p riklausomoje Lietu
voj jis buvo vyriausybės na
rys, seimų atstovas, social
demokratų partijos pirm., 
Kauno miesto inžinierius ir 
Vytauto Didžiojo u-to 'pro
fesorius. 2-jo pasaulinio ka
ro metu St. Kairys buvo ap

jungtos lietuvių tautos re
zistencijos vadas, pogrindi
nio VLIKo pirm. Po nepa
vykusios misijos į Stock- 
holmą, perėjęs nacių kalė
jimą, jis įsijungė į lietuvių 
tremtinių politinę veiklą. 
Vakarų Europoj.

Keliolika asmenų, atsto
vaujančių lietuviškas orga
nizacijas, sukaktuvini n k ą 
sveikino žodžiu. Gauta virš 
100 telegramų bei laiškų iš 
įvairių pasaulio vietų.

Baigiant, žodį tarė pats 
jubiliatas.

Ėjau čia su jausmu, kad 
einu pašauktas pasiteisinti, 
kaip gyvenau ir kam gyve
nau. Tokiais pagerbimais, 
sukaktuvininkai, kad ir kiek 
lazdų būtų verti yra per
vertinami, jų nuopelnai per- 
dedami. Toks pervertini
mas, kaip prožektorius mu
ša į akis, nuo kurio gali ap
akti. Gerai tik, kad pačiam 
jubiliatui leidžiama likti 
sau teisėju ir pasiteisinti.

E. čekienė

• V. Žukausko vaidintojų 
trupė, ir Operetės choras, 
diriguojamas J. Cibo, sausio 
11 d. Elizabeth, N. J. statė 
veikalą "Jaunimėlį”.

KAZIMIERUI BANEVIČIUI mirus,

A. L. T. S-gos Philadelphijos skyriaus nariams 
Algirdui ir Genovaitei Dilboms, Voldemarui Ba
nevičiui ir jų šeimoms reiškia gilią užuojautą

A. L. T. S-gos Philadelphijos skyrius

tokie stebuklai? Elektra išvalo namus ir išskalbia, gra
žiai siuva, pietus verda, pakeičia naktį į dieną — ir 
padaro šimtus kitų nuostabių dalykų, kurie padaro gy
venimą linksmą. Dėl to vidutinė šeima naudoja dvigu
bai daugiau elektros, negu 1948 m.

Bet vidutinio namo šiandieninė elektros sąskaita yra 
daug mažesnė, negu dviguba iš anų laikų-r

guba? Burtai? žinoma, ne! Tik dvi geros priežastys. 
Pirma, dėl to, kad jūs naudojat daugiau ir daugiau 
elektros, vidutinė kilovato valandos kaina nukrito že
myn. Antra, The Illuminating Company visą laiką ge
rina savo metodus ir įrankius, kad išlaikytų elektros 
kainą kiek galima žemesnę.

Elektra yra geriausias pirkinys jūsų namuose!
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