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Pirmą kartą partijos su
važiavimo proga ištisai pa
skelbtas mandatų komisijos 
pranešimas su konkrečiais 
duomenimis apie komunis
tų partiją Lietuvoje. Iš to 
pranešimo aiškėja, kad 
kompartija Lietuvoje jau 
yra suorganizavusi 3885 
partijos kuopeles, iš kurių 
107, matyt, yra apmirusios, 
nes nesušaukė susirinkimų 
prieš šį suvažiavimą.

Partijos narių ir kandida
tų skaičius per praėjusius 
metus augęs maždaug po 
tuziną kasdien. Per metus 
tas skaičius padidėjo 4293- 
mis ’r dabar partijos narių 
skaičius oficialiai Lietuvos 
teritorijoj skaičiuoj amas 
41,574, o kandidatų skai
čius — 7,540, iš viso 49,114. 
Tai yra apie 1.8 'X gyvento
jų, arba 2.8 X dabar tenai 
turinčiųjų teisę (arba prie
volę!) -''balsuoti” (nuo 18 
metų amžiaus).

Nuo to skaičiaus narių ir 
kandidatų suvažiavime tu
rėjo būti 520 pilnateisių da
lyvių ir 94 be sprendžiamojo 
balso teisės (po vieną nuo 
80 narių bei kandidatų). 
Tačiau faktiškai suvažiavi- 
man buvo siųsta 596 pilna
teisiai nariai ir 129 nepilna- 
teisiai (iš kurių 13 neatvy
ko).

Darbininkai suvažiavime 
buvo silpniausiai atstovau
jami Pilnateisių dalyvių 
skaičiuje jų tebuvo tik 53 
iš 596 dalyvių. Nepilnatei- 
sių dalyvių skaičiuje tik 30 
iš 129 dalyvių.

Paskelbtas ir pilnateisių 
delegatų pasiskir s t y m a š 
tautybėmis: lietuvių •<— 460 
(77.2 X ), rusų — 96 (16.1 
X ), ukrainiečiu — 14 (2.3 
'%), gudų — 10 (1.7'/<), 

Lietuvos ministeris prie šventojo Sosto St. Girdvai
nis ir sekretorius St. Lozoraitis, jr.

lenku — 6 (17c), kitų — 
10 (1.7%).

Pažymėtina, kad prezidiu
me buvo mažiausia 24 ne
lietuviai (daugiausia rusai) 
iš 76 prezidiumo narių tar
po, t. y., beveik 327 .

Atstovais į XXI partijos 
kongresą Maskvoj deleguo
ti: Sniečkus, šarkovas, šu- 
mauskas, Paleckis, Luomo- 
nas, Diominas, Diržinskai- 
tė-Piliušenko, Driukienė.

STENGĖSI GERAI 
SURAŠYTI GYVENTOJUS

Gyventojų sur a š y m a s 
Lietuvoje, prasidėjęs sau
sio 13 d. rytą. Kiekvienas 
gyvas žmogus turėjo būti 
užrašytas tenai, kur jis bu
vo sausio 14-15 naktį. Fak
tiškai surašinėjimo darbas 
truko aštuonias dienas ir 
turėjo būti baigtas sausio 
22 d. Po to, iki vasario 1 
dienos, surašinėtojai su in
struktoriais tikrins, ar tik
sliai užpildytos formos, ar 
nėra kas praleista arba su
klysta, ir visos tos klaidos 
vietoje galės būti atitaisy
tos.

Traukiniais važiuojantie
ji buvo surašyti 15 dieną 
tuoj po vidurnakčio. Trauki
niuose surašinėjo tik tran
zitiniuose ir tuose vieti
niuose, kurie naktį buvo ke
lyje ne mažiau kaip 5 va
landas. Traukiniuose sura
šytiems išduotos kortelės 
— pažymėjimai, kad jie jau 
užrašyti ir nebeturi būti 
įrašomi savo gyvenamoj 
vietoj (ten jie pažymimi, 
kaip laikinai išvykę). Trau
kiniuose Lietuvos teritori
joj tą naktį keliavo 3275 as- 
nenys.

Pagrindinėje formoje bu
vo 15 klausimų kiekvienam 

asmeniui: jo ryšis su šei
mos galva, nuolatinis ar lai
kinis gyventojas (laikiniai 
tie, kurie atvykę ne ilges
niam kaip 6 mėnesių laiko
tarpiui, laikinai, ne daugiau 
kaip 6 mėnesiams išvykę 
įskaitomi į nuolatinius gy
ventojus), lyties, amžiaus 
a t ž y m ė jimas, santuokos 
būklė (faktinė, ne teisinė), 
tautybė, gimtoji kalba, pi
lietybė, išsilavinimas, dar
bovietė, užsiėmimo rūšis, 
pragyvenimo šaltinis nedir
bantiems, visuomenės gru
pė (kitaip sakant, k 1 a - 
s ė : darbininkas, tarnau
tojas, kolchozoninkas ...).

Instrukcija buvo t a u - 
t y be užrašyti tokią, kokią 
nurodo užrašomasis asmuo 
(vaikų tautybė — pagal tė
vų nurodymą). Jei tėvai ne 
vienos tautybės, tai vaikų 
tautybė rašoma pagal m o - 
t i n o s tautybę, kai tėvai 
abejoja, kokią vaikų tauty
bę nurodyti. Gimtoji kalba 
rašoma asmens nurodytoji 
(vaikams — tėvų kalba), o 
jei surašomasis abejoja, 
kokia jo kalba gimtoji, tai 
rašoma toji kalba.

Lietuvoje surašymo dar
bui vadovauja statistikos 
valdybos gyventojų surašy
mo skyriaus viršininkas, 
lietuvis, Vytautas Lukoše
vičius. Jo pavaduotoja irgi 
lietuvaitė, V. Grigaitė. Ta
čiau vyriausioji priežiūra 
yra statistikos valdybos vir
šininko ruso, B. Dubasovo 
rankose, kuris, savo keliu, 
irgi nėra vyriausias, nes 
statistikos valdybos centras 
yra Maskvoje. Dar neaišku, 
ar surašymo duomenų su
vestinės bus atliekamos Vil
niuje, ar Maskvoje.

Gyventojams buvo aiški
nama. kad į klausimus at
sakytų teisingai, atvirai, ir 
buvo užtikrinama, kad tie 
duomenys nebus niekam ki
tam naudojami, kaip tik 
statistikai, ir bus skelbia
ma tik suvestinėmis. Buvo 
net įspėjama, kad nesipasa- 
kotų, kaip kas atsakė į klau
simus ...

MARKSISTINĖ 
LIETUVIŲ MUZIKOS 

ISTORIJA
Vilniuje politinės litera

tūros leidykla išleido muzi
kologo Gaudrimo parašytą 
veikalą "Iš lietuvių muziki
nės kultūros istorijos”. Vei- 
kalas apima laikotarpį nuo 
baudžiavos panaikinimo ligi 
1918 metų. Rašoma apie 
koncertinę-teatrinę lietuvių 
veiklą Lietuvoje ir užsie
niuose. Knyga parašyta ”re- 
miantiis marksistinės-leni- 
nistinės estetikos princi
pais”. ..

B. ZALAGAITYTĘ 
KVIEČIA VARŠUVON
Gegužės mėnesį Varšu

voje organizuojamas Euro
pos sporto "žvaigždžių susi
tikimas”. Lenkijos lengvo
sios atletikos sąjungą pa
kvietė dalyvauti ir ieties 
metime moterų pasaulio 
čempionę Birutę Zalaga ty- 
tg-Kalėdieng.

Lietuvių salės ir klubo, veikiančio jau 45 metai Clevelande, naujai išrinktoji va
dovybė. Iš kairės, sėdi: P. Šukys, B. Buknis, J. Gražulis, A. Buknis, St. Mačys. Stovi: 
A. Banys, Z. Dučmanas, E. Šamas ir J. Kulbokas. Dirvos nuotrauka*

AR SOVIETAMS PAVYKS 
PRALENKTI AMERIKĄ?

Visose gamybos šakose Sovietai yra toli atsilikę
K o m u n i stų kongrese 

Maskvoje, Chruščiovas, pa- 
liekuamas septynmečio pla 
ną, pažadėjo ne tik pavyti 
Ameriką, bet ir ją pralenkti 
gamyboje ir pramoninių ge
rybių vartojimo srityje.

Ne pirmą kartą Chruščio
vas su tokiais pažadais iš
eina.

1957 m. gegužės 22 d. Le
ningrade pasakytoje kalbo
je jis užtikrino, kad 1960 
m. Sovietai pavys Ameriką 
mėsos gamyboje. Pažadas 
labai viliojantis, bet ir ne 
eilinis. Jį ištesėti tai per 
3-4 metus trigubai-keturgu- 
bai pakelti mėsos gamybą. 
O mėsa juk ne cementas ir 
iš smėlio jos neprigaminsi. 
Tai pripažino ir Chruščio
vas, pranešdamas praeitų 
metų pabaigoje, kad nuo 
1953 iki 1958 m. mėsos ga
myba Sovietijoje padidėjo 
tik 35'X, o ištesėti pažadą 
pavyti Ameriką 1960 me
tais reiktų mėsos gamybos 
tempus padidinti dešimte
riopai, ne 35, bet 350 X . To
dėl suprantama, kodėl vals
tybinio plano komisija savo 
pramatymuose yra daug 
kuklesnė už Chruščiovą.

Chruščiovas praeitų me
tų gruodžio mėnesį CK ple
numui pasakė: "Norėdami 
pavyti Ameriką pagal mė
sos gamybą vidutiniškai 
vienam gyventojui, mes tu
rime turėti 20-21 milijoną 
tonų mėsos per metus. Gi 
pagal neseniai paskelbtą 
septynmečio planą pramato- 
ma pagaminti tik 16 milijo
nų tonų ir tai ne 1960 me
tais, o tik 1965 metais. Tai
gi užplanuota kur kas men
kesnis mėsos gamybos di
dinimas, negu prieš pusant
rų metų žadėjo Chruščio
vas. Be to, septynmečio pla
no kontroliniai skaičiai aiš
kiai rodo, kad ir po septy- 
nerių metų sovietų mėsos 
dar tik planuojama gamy
ba bus daugeliu milijono 
tonų mažesnė, negu Ameri
kos dabartinė gamyba. Bet 
naujojo ūkio plano paaiški
nimuose štai kas parašyta: 
1965 m. vienam gyventojui 
svarbiausių žemės ūkio pro
duktų gamyba prašoks da
bartinį Amerikos gamybos 
lygį, ir tokių nukrypimų 
plane yra aibės.

Imkime tris pačias svar
biausias pramonės šakas: 
plieną, naftą ir elektros 
energiją.

Prileiskime, kad jų ga
mybos planai bus įvykdyti, 
ir juos palyginkime su Ame
rikos faktiškuoju tų gamy
bos šakų lygiu.

Pagal septynmečio planą 
Sovietų plieno gamyba tu

rės pasiekti tarp 86 ir 91 
milijono tono 1965 metais, 
gi jau 1-957 m. Amerika pa
gamino 102 milijonus tonų 
plieno. Septynmečio pabai
gai 1695 m. Sovietų užpla
nuota pagaminti nuo 500 iki 
520 bilijonų kilovatvalan
džių elektros energijos, o 
jos gamyba Amerikoje sie
kė 715 bilijonų kilovatva
landžių jau 1957 metais. So
vietų naftos gamyba 1965 
m. planuojama pakelti iki 
230-240 milijonų tonų, o 
Amerikoje pagaminta 354 
milijonai tonų naftos jau 
1957 metais.

Sovietų vadovai žada, ir 
jų septynmečio plane sako
ma, kad 1970 m. Amerika 
bus pralenkta ir pramoninių 
gerybių vartojimo srityje. 
Tai dar nuostabesnis paža
das, negu per septynerius 
metus pralenkti Ameriką 
gamyboje. Juk nėra kito to
kio krašto visame pasauly
je, kur būtų tokia didžiulė 
praraja tarp pramoninės 
gamybos ir jos gaminių 
vartojimo, kaip Sovietų Są
junga.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

• New Yorke susirinko 
Saugumo Taryba apsvarsty
ti Izraelio skundą prieš 
Jungtinę Arabų Respubliką, 
kad jos daliniai Sirijoje 
įvykdė prieš Izraelį 8 agre
sinius veiksmus.

• Valstybės departamen
te Washingtone rimtai 
svarsto Vengrijos pasiūly
mą atnaujinti normalius 
d i p 1 o m atinius santykius 
tarp Amerikos ir Vengrijos, 
kurie buvo nutraukti 1957 
metais.

• Angliją ir dalį Vakarų 
Europos yra užgulęs tirštas 
rūkas. Mokslininkų nuomo
ne jis gali būti kenksmin
gesnis, negu buvo■ prieš 7 
metus, kai dėl jo riiirė daug 
žmonių, ypač turėjusių šir
dies ir plaučių ligas. Visur 
susi siekimas suparaližuo- 
tas.

• Prezidentas Eisenhowe- 
ris pasisakė už realesnę 
Amerikos žemės ūkio pro
gramą. kuri sumažintų ūki
ninkams subsidijas.

• Mikojanas, lankydama
sis Amerikoje, darė žygių 
gauti paskolą 3 bilijonų do
lerių, cheminėmis žaliavo
mis. Taip pat jis tvarkė rei
kalus su National City 
Bank, kuris jau 30 metų 
palaiko ryšius su Sovietų 
Sąjunga.

.1957 m. Sovietų Sąjun
ga plieno, pagamino dvigu
bai mažiau, negu Amerika, 
o kiek kartų mažiau ji tais 
metais pagamino vartoto
jams skirtų gaminių, ku
riems naudojamas plienas? 
Atsakysime keliais skai
čiais: 11 kartų mažiau skal
bimo mašinų, 11 kartų ma
žiau šaldytuvų, 53 kartus 
mažiau automobilių ir t.t.

žemės ūkio ir svarbiau
siose pramoninės gamybos 
šakose Sovietų Sąjunga nuo 
Amerikos pasiliks atsiliku
si, jei ir pilnai įvykdytų 
septynmečio planą. Gamtos 
turtų ir darbo vaisių di
džioji dalis Sovietų Sąjun
goje nukreipiama į sunkią
ją pr&monę ir karinę sritį, 
o ne gyventojų kasdieni
niams reikmenims tenkinti. 
Tad kaip įmanoma gėrybių 
vartojimo srityje pralenkti 
Ameriką, kurios ir gamybos 
Ivgis yra ir bus aukštesnis 
ir pagaminamų gėrybių di
delę dalį suvartoja patys 
gyventojai. Į tai nebent ga
li atsakyti tie, kurie pla
nuoja, lenktyniauja ir jo
kių pažadų nesigaili,

• Sovietų kompartijos 
kongrese Maskvoje buvo 
smarkiai puolama vadina
moji antipartinė grupė.

• Osservatore Romano 
redaktoriaus straipsnis, kad 
Vatikanas pripažįstąs, jog 
žemė nėra vienintelė, kurioj 
esanti gyvybė, sukėlė sen
saciją. Vatikanas nori būti 
atsargus dėl ateities.

• Kalbama, kad komunis
tinės Kinijos prezidentu ba
landžio mėnesį bus išrinkta 
pirmojo Kinijos prezidento 
Sun Yat Šen našlė. Tai bū
tų pirmoji moteris pasau
lyje prezidento pareigose. 
Maocetungas pasitrauksiąs.

• Naujoji Kubos vyriau
sybė pareiškė, kad neketi
nanti užmegsti diplomati
nių ryšių su Sovietų Sąjun
ga, ir komunistai, kaip ne- 
demokratai, nebūsią prileis
ti prie valdžios.

• Cook kelionių biuras 
Londone jau priima užsa
kymus kelionei į mėnulį, tik 
dar negali pasakyti, kada 
pirmasis tarplanetinis lėk
tuvas išskris.

• Izraelio policija Karme
litų kalne atidengė "viešuo
sius namus”, kur "call- 
girls” žydės susitikdavo su 
žymiais 'Izraelio pareigū
nais.
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Lenkijos ir Lietuvos pa
siuntinybių klausimo tik 
liepsna išėjo . aikštėn per 
Kalėdas, žarijų būta pučia
mų jau nuo spalio mėnesio, 
nuo to laiko, kai Romon pa
starąjį kartą atvyko kardi
nolas Višinskis. Tai buvo 
kai kurių spaudos agentūrų 
nurodyta tuštuojau, kai pa
aiškėjo, kad su Lenkijos ir 
Lietuvos pasiuntinybė m i s 
Vatikane kažkas turi atsi
tikti Tą patvirtino, tiesa, 
remdamiesi tik "atkakliai 
kursuojančiais gandais", vi
sa eilė Europos laikraščių. 
Šveicarijos BASLER 
NACHRICHTEN rašė;

”... čia kursuoja atkaklus 
gandas, kad kardinolas Vi
šinskis pastaromis savaitė
mis dėjo pastangų Vatikano 
politikai Maskvos atžvilgiu 
pakeisti. Sakoma, kad Len
kijos Primas, kuris atvažia
vo į Romą spalio mėnesį ir 
praleido čia pusantro mėne
sio, veikęs labai energingai 
tokia kryptimi. Visų pirma 
jis pareikalavęs iš Vatikano 
atšaukti pripažinimą lenkų 
ambasadoriui Papee, kuris 
eina savo pareigas nuo 1939 
metų. Tas reikalavimas bu
vęs motyvuotas tuo, kad to
kio Vatikano žingsnio pasė
koje pagerėsianti sovietinės 
Lenkijos katalikų padėtis”...

OSSERVATORE ROMA
NO mėgino įtikinti, kad 
nieko panašaus nebuvo. 
Sausio 6 d. jis nurodė, kad 
padėti gerai išdėstęs buvęs 
Prancūzijos ambasado.r i u s 
Vatikane d’Ormesson, kurio 
straipsnis iš LE FIGARO 
buvo cituotas ir DIRVOJE. 
Kaip žinoma, tame straips
nyje buvo stengiamasi nu
kreipti dėmesį į "Tyliąją 
Bažnyčią". Tai reiškia ne 
ką kitą, kaip atsižvelgti 
kardinolo Višinskio, reika
lavimų: nusikratyti kliūčių, 
kurios yra neparankios plės
ti koegzistencijai tarp kar
dinolo Višinskio ir Gomul- 
kos, tarp lenkų dvašiškijos 
ir lenkų komunistinės val
džios. Sekant tų minčių 
prasme, šalintinos kliūtys 
ir Lietuvos dvasiški jos ko
egzistencijai su Maskvos 
valdžia ...

BASLER NACHRICH
TEN aštrokai kritikavo to
kią tendenciją:

"Mintis, kad abiejų tų dip
lomatų pašalinimas iš Vati
kano pagerintų Lenkijos ir 
Lietuvos katalikų padėti, yra 
gerokai naivi, provicionališ- 
ka ir nesuderinama su kata
likų Bažnyčios pasauline mi
sija. Juk kiti sovietų paverg
ti kraštai, kaip Čekoslovakija 
ir Vengrija, neturi egzilinių 
atstovų prie Šv. Sosto, bet 
niekas negali tvirtinti, kad 
tuose kraštuose su katalikais
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vilegija suteikta Clevelande, 
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Prenumerata metams, iš 
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elgiamasi geriau. Pasiūlymai 
"peržiūrėti" Lenkijos ir 
Lietuvos diplomatinių atsto
vų kredencialų galiojimą, ku
rie čia buvo taip ilgai pripa
žįstami (nors iš pažiūros tai 
galėtų atrodyti tik formalu
mas), pąvadintini tikruoju 
vardu, būtent, labai svariu 
politiniu žingsniu, kuris pa
darytų spragą vieningame 
moraliniame Vakarų fronte 
santykiuose su sovietais”.

* * *
Kitame straipsnyje tas 

pats BASLER NACHRICH
TEN rašo:

”... Vatikano laikraščio iš
vedžiojimai mažai bepakeičia 
tą faktą, kad tam tikri Ro
mos katalikų sluoksniai yra 
išvystę stiprią akciją, tikslu 
pakeisti Vatikano politiką 
Maskvos atžvilgiu ... autori
tetinga Rorąos spaudos agen
tūra ITALIA tą Vatikano 
politikos pakeitimą visai aiš
kiai propaguoja ir užtaria”.

’TTALIA yra Fanfani ar
timų kairiųjų krikščionių de
mokratų agentūra ir šiuo 
šiuo metu vyriausybės gar
siakalbis. šis svarbus šaltinis 
Lietuvos ir Lenkijos diplo
matinių atstovybių reikalu 
dėsto samprotavimus, kurie 
jokiu.būdu nesiderina su OS
SERVATORE ROMANO už
tikrinimais. ITALIA skelbia, 
tarp kitko, kad tarp kenčian
čių sovietų priespaudoj len
kų ir lietuvių ir jų Vakaruo
se kleras bei tikintieji esą 
pakartotinai kreipęsi į VatL 
kaną su prašymais panaikin
ti abi atstovybes prie Šv, 
Sosto ir pakeisti Vatikano, 
politiką, kad tokio politikos 
pakeitimo "pageidauja taip 
pat tų kraštų komunistiniai 
vadovai” ir kad "niekam nė
ra paslaptis, jog m odų s vi- 
vendi nustatymo su Rytų 
Europos kraštais galimybė 
yra atidžiai bei rimtai Vati
kane svarstoma”.

Pažymėtina, kad tokį šios 
agentūros pareiškimą žy
miose vietose paskelbė ko
ne visi Fanfani vyriausybę 
palaikantieji laikraščiai, 
kaip GIORNALE D’ITA- 
LIA. IL TEMPO ir kt., ir 
taip pat komunistu (Tog
liatti) ir kairiųjų socialistų 
(Nenni) laikraščiai, su ko
pa 1 a n kiaušiais komenta
rais.

* % *

Ryšium su tuo sunku ne
prisiminti mūsiškių krikš
čionių demokratų laikyse
nos, ypač jų pirmininko dr.
K. Šidlausko aiškinimų Chi
cagoje. o taip pat ir nelabai 
apčiuopiamos, bet visuome
nės akcijai nepalankios bei 
ją tramdančios NAUJIENŲ 
redaktoriaus P. Grigaičio 
laikysenos tuo pasiuntiny
bės Vatikane reikalu. Ta 
pati lygiagretė, berods, bus 
lėmusi ir Vliko laikyseną, iš

Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos Valdyba, iš įvai
rių vietų klausiama nuomo
nės dėl kai kurių dalykų, su
sijusių su Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos iškil
mių rengimu, pareiškia te
besilaikanti jau anksčiau 
tuo reikalu dėstytų pažiūrų, 
būtent:

1) Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena yra visų lietu
vių šventė, skirta Lietuvos 
N e p ri klausomybės idėjai 

kurio, nors ir negarsiai, skli
do. raminimai, anot kurių, 
jei Vatikanas ką daro, tai 
daro gerai ir nėra ko nuo
gąstauti.

BASLER NACHRICH
TEN tuo reikalu yra kito
kios nuomonės, būtent:

"Abiem tautom, lietuviams 
ir lenkams, šiapus ir anapus 
geležinės uždangos, galimas 
Yatikano palinkimas susitar
ti su jų laisvės ir nepriklau-' 
somybės budeliais būtų sun
kiausias smūgis. Iš viso pa
saulio, ypatingai iš Jungtinių 
Valstybių ir Kanados plau
kia dabar į Vatikaną lenkų 
ir lietuvių tikinčiųjų telegra
mos ir raštai. Juose nurodo
ma į sumanyto atstovybių 
klausimu žingsnio rimtumą 
ir reiškiami prašymai bei vil
tys, kad tas žingsnis vis dėl
to nėra galutinis ir nepakei
čiamas”.

”... Vis dėlto lietuvių ir 
lenkų atstovų padėtis yra 
pasikeitusi ir pablogėjusi ir 
kyla klausimas, ar nebuvo 
teisinių ir techniškų galimy
bių išvengti to pablogėjimo 
Ir su juo surištų neigiamų iš
vadų”.

”Jau yra pakankamai ženk
lų, kad tas kairiųjų katalikų 
ir jų marksistinių sąjunginin
kų spaudimas (m. pabr.) nė
ra sustabdytas ir be abejoji
mo bus toliau nė kiek ne ma
žesne energija vykdomas". 

REIKALINGA 500 NAUJU
SKAITYTOJŲ,

O GAVOME TIK 97!
Tai tokie mūsų vykdomo vajaus skaičiai. Jie nelinks

mi, bet juos galime labai nesunkiai pataisyti. Laiko dar 
iki kovo 14 d., yra pusantro mėnesio. Tik reikia susiimti.

Apačioje šio pranešimo Jūs rasite dvi atkarpas. Pirmą
ją naudokite tada, jei Jūs pasiryžę kam užsakyti Dirvą 
ir už tai, su $2.00 nuolaida.metams sumokėti tik $6.00.

Antrąją atkarpą naudokit, mums rekomenduodami 
save labai gerai pažįstamą asmenį, kuris dar Dirvos ne
skaito, bet ją skaityti galėtų. Parinkit tokį, kuris nė jūsų, 
nė mūsų neapviltų. Mes jam Dirvą kelias savaites siųsim 
nemokamai. Ir jis įsitikins, kad geresnio laikraščio nėra. 
Tik neatidėliokit. Atkarpą užpildykit dar šiandien ir ją 
mums pasiuskit. Laukiame.

Rekomenduoju Dirvą siųsti 
mano geram pažįstamam:

Prašau Dirvą 1959 metams siųsti.

Pavardė, vardas ...................................................................

Adresas ..................................................................................

Dirvą užsakė .........................................................................

(Duoti pilną užsakytojo adresą)

Drauge siunčiu $.................mokestį.

GREETINGS and BEST WISHES

THE EXCELSIOR VARNISH
WORKS INCORPORATED

1228 WEST 741h STREET AT 1-8600

Rekomenduotojo adresas

TRUMPIAUSIU KELIU r-
Iš LONDONO Į LIETUVĄ — 

SIUNČIAME GĖRYBIŲ SIUNTINIUS.
Talkos Prekybos Bendrovė garantuoja, kad per 

ją siunčiami siuntiniai pasieks adresatą.
Talkos Prekybos Bendrovės sandėlyje yra su

krautos tinkamiausios siuntimui gėrybės: avalynė, 
vaistai, maisto produktai, laikrodžiai, įvairios me
džiagos, foto aparatai, gatavi rūbai ir kitos gėrybės.

Siunčiamų prekių kainoraščių ir visais kitais 
siuntinių reikalais rašykite:

TALKA PREKYBOS BENDROVĘ
1, LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W. 11, 
GREAT BRITAIN.

skelbti ir jai savyje stip
rinti.

2) Kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje vietovėje dera 
bendromis lietuvių jėgomis 
organizuoti tos šventės iš
kilmes ir dera visiems lie
tuviams solidariai jose da
lyvauti.

3) Bendrosios iškilmės 
gali būti skirtingu metu 
papildytos, o kur nesusida
ro galimybių joms tinkamai 
surengti, tai ir pavaduotos 
atskirų organizacijų tam 
skirtomis iškilmėmis, pa
skaitomis ar kitokiais pa
rengimais. šalia to, Lietu
vos Nepriklausomybės Die
na atžymėtina net ir šeimo
se ar kitokiuose sambūriuo
se.

4) Su Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos iškil
mėmis paprastai siejamas 
lėšų telkimas Lietuvos ne
priklausomybės atkovojimo 
reikalams.

LNT skatina lėšų telki
mą organizuoti taip, kad tai 
nepažeistų a) iškilmių oru
mo. ir b) aukotojų valios 
nukreipti savo aukas per jų 
pačių pasitikėjimą turinčias 
organizacijas.

5) Lėšų bendrų iškilmių 
metu telkimui rekomenduo
jamosios sąlygos turi lemia
mos reikšmės LNT atstovų 
dalyvavimui bendrų iškil
mių rengimą komitetuose. 
Tačiau tų sąlygų nesilaiky
mas iš kitų rengėjų pusės 
nelaikomas priežastim, dėl 
kurios LNT organizacijų 
nariai bei rėmėjai turėtų 
šalintis nuo atsilankymo 
bendrose iškilmėse, kur jos 
įvyksta.

6) LNT organizacijų na
riai bei rėmėjai Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo tikslu dedamąsias pa-

(Duoti pilną adresą)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
OLD MILĖS ROAD

MO 3-8733

BUDŽIŲ REIKALU
Malonėkite įdėti atsaky

mą į sausio 22 d. "Dirvoje" 
atspaustą Jūrų Skautų Sky
riaus laišką "Budžių reika
lu”, kuris yra pilnas klaidi
nančiu išvedžiojimų.

Neteisinga sakyti, kad 
Lietuviai Budžiai pasisavi
no skautų ar "Jūros bu
džių" vardą. Organizačjos 
vardu "Lietuviai Budžiai" 
nėra JAV, nebuvo ir Nepri
klausomoje Lietuvoje. Jei 
dalis skautų vartoja žodį 
budžiai, tai dar nereiškia, 
kad to žodžio negalėtų pa
naudoti ir kita organizaci
ja. Juk savo pavadinimuose 
skautai vartoja Gedimino, 
Kudirkos, vilkiukų, sakalų 
ir kt. vardus, argi galima 
iš to daryti išvadą, kad Jie 
yra tam gavę monopolį, ir 
kitiems tas yra neleista ? 
Netik "Laisvam ir demokra
tiniam krašte", bet ir Lie
tuvoje veikusiu skautų įsta
tymu buvo apsaugotas tik 
vardas "Skautai", apie bū
džius ten nė žodžio nebuvo. 
Taigi, dėl įstatymų esame 
visai tvarkoje.

Negalima sakyti, kad Lie
tuviai Budžiai nieko bendro 
su skautais neturi, nors jie 
dabar LSS ir nepriklauso. 
Ši organizacija atsirado 
prieš kelis metus, kada Cle
velando skautų vadai ėmė 
jkalbinėti tėvus duoti suti
kimą savo vaikams įstoti į 
"Boy Scouts of America".

stangas lėšomis remia per 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondą (LNF) vietinių LNT 
komitetų bei LNF įgalioti
nių suorganizuotomis pro
gomis bei būdu.

Dėl kurių nors priežasčių 
tas progas praleidusieji ar 
savo gyvenamoje.vietoj e jų 
neturėjusieji suorganizuo
tų savo aukas Lietuvos Ne- 
priklausomybės Fondui 
siunč’a tiesiog.

(Čekiuose bei perlaidose 
gavėjas įrašomas LITHUA- 
NIAN INDEPENDE N C E 
FUND. Ine. Vokai, kuriuo
se čekiai ar perlaidos siiun- 

ami, adresuojami:
LNF, P. O. Box 153 
Brooklyn 16, N. Y.).

Nors skautų tėvų susirinki
muose didelė dauguma pa
sisakė prieš, skautų vadai 
įvairiomis pri e m o nė m i s 
stengėsi įtikinti pavienius 
tėvus. Iš dalies jiems tai pa
vyko ir, tuo būdu, Clevelan
de atsirado "BSA troop Nr. 
311", kurią sudaro lietuviai 
skautai. Antra dalis tėvų 
įkalbinėjimo nepaklausė, sa
vo vaikus iš Skautų organi
zacijos atsiėmė ir dabar jie 
priklauso kitoms neskautiš- 
koms organiząeijoms. Tre
čia dalis tėvų įsteigė naują 
organizaciją "Lietuviai Bu
džiai", išrūpino jai valdžios 
leidimą veikti ir parodė, 
kad "laisvam krašte" gali
ma lietuviškai auklėti jau
nimą, ir neatsisakius lietu
vio vardo.

Toliau laiške pasakojama 
graži "Klaipėdos budžių" is
torija ir stengiamasi įrody
ti, kad tik "Jūrų budžiai" 
yra vieninteliai tikri jų pa
sekėjai, ir tik jiems esą ga
lima vartoti budžių vardą. 
Ką gi, niekas jiems uždraus
ti negali, bet mums nekyla 
mažiausių abejonių, kas tu
ri daugiau moralinės teisės 
panaudoti budžių vardą: ar 
tie, kurie išmainė Lietuvos 
skauto vardą į amerikoniš
kos trupės numerį 311, ar 
tie, kurie pasiliko lietuvio 
vardą ir tarptautinį skautą 
pakeitė lietuvišku budžiu.

Lietuviai Budžiai

Redakcijos pastaba: šio 
laiško dalis, tiesiogiai nelie
čianti Jūrų Skautų Skyriaus 
pas isakymo, nespausdina
ma. Būdami tvirtai įsitiki
nę, kad šitokiais laiškais 
nieko naudingo nepasiekia
ma, daugiau vietos Dirvoje 
tam ginčui nebeduosime.

DETROIT
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Amerikos Lietuvių Balso 

Radijo Klubas rengia Užga^ 
vėnių blynų vakarą vasario 
7 d, 8 vai. buv. Lietuvių 
Svetainėje (Ispanos Uni- 
tos) 25 gatvės ir Wernor 
Hgw. kampas.

Turtingas bufetas. Ska
nūs blynai, žavi Užgavėnių 
šokių muzika. Įėjimas — 
vienas doleris.

Kviečiame Detroito visuo
mene linksmai, geroje nuo
taikoje sutikti Uugavėnes 
Radijo Klubo vakare.
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VIDURIO SROVĖ TURI TAPTI 
DAR STIPRESNE JĖGA

Svetimieji dėl Lietuvos 
kąsnio plačiai žiojasi. Tik 
Lietuvą apleidžia jos pačios 
vaikai, ypač dabar, jos dj- 
džiausioj nelaimėj. Nuola
tos laužau savo gerokai am
želio mačiusią galvą ir ne
galiu suprasti, kad mūsų

LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJOS TALKA

Lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla skelbia paskutinę 
Lietuvių Enciklopedijos Talką 
nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d. Talkos metu 
naujai L. E. užsisakiusieji gaus 
dovanų knygomis.

Užsisakę L. E. nuo 1958 m. 
gruodžio 15 d. iki 1959 m. va
sario 15 d. gaus pilną V. Krėvės 
Raštų rinkinį (6 t.). Ir visi tie? 
kurie užsisakys nuo 1959 m. va-’ 
sario 15 d. iki 1959 m. balandžio 
15 d., gaus Lietuvos žemėlapį 
ir Jono Balio Lietuvių Dainos 
Amerikoje.

Išėjusius L. E. 15 tomų nau« 
jieji prenumeratoriai gaus išsi- 
mokėjimui jų pageidautomis są
lygomis, o už naujai išeinančius 
tomus, kurių bus dar 12-13 t., 
moka už kiekvieną išeinantį to
mą. Vieno tomo kaina JAV- 
$7.75, visur kitur — $8.00.

Lietuvių Enciklopedijos leidi-, 
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, bet visų lietuvių sutelk
tinių pastangų vaisius, nors, de
ja, tik laisvame pasaulyje gyver. 
nančių lietuvių pastangos už sa
vo kultūrą ir lietuviškumo išlai
kymą, šiandien tapęs ir besąly
ginės laisvinimo kovos dalimi. 
Šiandien jau jokia paslaptis, kad 
pradėjus leisti išsibarsčiusiems 
pasaulyje lietuviams L. E., Mas
kva susirūpino, ją puolė ir iško
neveikė, o norėdama nuraminti 
okupuotą Lietuvą suteikė jai tei
sę išsileisti susovietintą enciklo
pediją lietuviškai. Tą pažadą da
vė vien tik lietuviams, bet, 
kaip įprasta, pažadas liko pa^ 
žadu ir Lietuvoje turėjusi pasi-^ 
rodyti sovietiška enciklopedija 
Jau numarinta Maskvos okupa
cinėje cenzūroje, šis Maskvos 
rūpestis ir nuolatinis L. E. puo
limas rodo, kokį milžiniškai lie
tuvišką darbą šiandien mes iš
eiviai atliekame. Ir tikrai, mes 
ja galime didžiuotis, nes tik vie
ni lietuviai, išsiblaškę po visą 
laisvą pasaulį, leidžia bendrąją 
enciklopediją su gausia lituanis
tika. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą dau
giau kaip įpusėjome, tikime ir 
iki galo ištesėti.

JONAS LIETUVNINKAS

tautiečiai, išauklėti daugu
moje katalikybės, kur mo
ko .samariečio pavyzdžiu 
gailėtis apiplėšto ir nų- 
skriaustojo (tokia dabar 
yra Lietuva), o praturtėji
mo siekįanęius smerkia pa
lyginimu apie ądatą ir kup
ranugarį, — ypač jaunieji 
vis dažniau persimeta stip
resniojo ir turtingojo pu
sėn ... Kiti, kai tik prasi- . 
kuria, sutupia į vadin. „re
zidencijas” ir nusisuka nuo 
lietuvybės. Aš pageidau
čiau, kad Dirva mūsų tau
tiečiui įdegintų jo širdyje 
J, Tumo-Vaižganto žodžius; 
„Jeigu tu parduosi savo tė
vynę. savo tautos reikalus, 
tai parduosi velniui savo 
dūšią!”

Matyt, Nepriklausomybės 
laikotarpis buvo per trum
pas, kad tautiškumas nau
jiesiems ateiviams neįsi- 
sunkęs iki kauįo sjnegenų, 
jei dabar, kai patiria sun
kesnius bandymus ir viso
kias civilizacijos pagundas, 
nemažai susvyruoja ir pra
deda „blūdyti”. Mano įsiti
kinimu, Dirvos paskirtis if 
priedermė kaip tik ir yra 
grūdinti lietuvybę savo tar
pe, stiprinti atvėstaneius ir 
tolstančius nuo jos ir sugrą- 
žinti nuklydusius.

Atkrintančių atsira n d a 
ir pavergtoje tėvynėje. Vi
sais laikais per svetimųjų 
valdymą būna tautiškai nu- 
birančių. Kelios okupacijos, 
ypač pora bolševikmečių, 
atplėšė nuo tautos nemaža 
lietuvių. O dabar Lįętuva ir 
čia, Amerikoje, nustoja 
daug prieauglio ,..

Mielas Lietuvi, mes kviečiame 
Tave Įsijungti į L. E. prenume
ratorių eiles ir tuo pačiu būti 
mūsų pradėtojo darbo dalinin
ku. L. E. leidžiame visi sutelkti
nėmis pastangomis, ją leidžia
me visi bendra talka. Todėl ir 
ją baigus, visas mūsų pasidi
džiavimas ir būsimą kartų įver
tinimas priklausys visiems: lei
dėjams, redaktoriams, talkinin
kams ir prenumeratoriams.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 
265 C Street
So. Boston 27, Mass.

DIRVA

čia gyvendami, turim 
kiekviena proga kalbėti ii? 
rašyti Sibire ir tėvynėje 
kenčiančių vardu/ aiškinda
mi pasauliui apie baudžia- 
von ir nelaisvėn patekusius 
savo tautiečius, nes iš ten 
jie negali pasauliui pasi
skųsti.

Nuoširdžiai remiu visUS 
Tautinės Sąjungos darbus, 
kad ji būtų atsvara ir pu
siausvyros palaikytoja tarp 
kitų srovių, nes, kaip pa
starosios 3-4 savaitės paro
dė, kai kiti lenda po šluota, 
tik tautinė srovė imasi be 
atodairos kovoti. Jai nerei
kia dairytis nė į Romą, nė 
į Maskvą, nė į kokį kitą in
ternacionalą. Tauti n i n k o 
pareiga — tuoj šokti ir gel
bėti Lietuvą, kada tik jai 
kokia bėda. Toks, mano 
nuomone, Tautinės Sąjun
gos uždavinys ir vyriausias 
jos siekimas.

Visos kitos partijos nėra 
taip paslankios gelbėti Lie
tuvai, kaip tautinė. Visi da
ro klaidų, bet, man rodos, 
vidurinė srovė daro jų ma
žiausiai.

500 naujų prenumerato
rių vajus yra visai nesun
kiai įvykdomas — reikia 
tik apsidairyti ir pakrutėti. 
Jei galėjom surinkti $25,000 
naujoms spaustuvės maši
nom^ įsigyti, tai surasti 500 
naujų skaitytojų, taip sa
kant, tik „baikos”. Tegu 
kiekvienas mūsų, nuolatinių 
laikraščio ėmėjų, suranda 
1, 2 ar 3 naujus prenumera
torius, o gal kitas galės ir 
daugiau, tai vajus bus su 
kaupu užbaigtas. Tuo būdu 
vidurinė srovė taps stipres
ne jėga ginti Lietuvos rei
kalams. Jei Dirva išeis 3 
kartus į savaitę, tai bus 
daug didesnė lietuvių tri
būna, kurti dar geriau ga
lės patarnauti Lietuvai.

Visi jaučiam, kad pasau
lis atsidūręs kryžkelėje, kad 
yra priėjęs persilaužimo lai
kotarpį. Jei tarp dviejų di
džiųjų valstybių vyksta 
lenktynės, tai galų gale ne
išvengiamai viena turės 
pralaimėti, nes visada lenk
tynės turi savo galą-pabab 
gą. Gal tada ir nuo Lietu
vos nukris pančiai.

New Yorko skautų vyčių okteto, dalyviai. Iš kairės: A. Ilgutis, M. Ilgūnas, V. Go- 
bužas, J. Lapurka, R. Kezys, V. Alksninis, V. Aukštikalnis, L. Ralys.

V. Maželio nuotrauka*

New Yorko skautų
vyčių okteto koncertas

šeštadienį, vasario 7 d., 
6 vai. 30 min., Apreiškimo 
par. salėje, N. 5 ir Have- 
meyer St., Brooklyne įvyks 
metinis N. Y. skautų vyčių 
okteto koncertas.

Oktetas per 7 savo gyva
vimo metus New Yorke ir 
apylinkėse tapo mėgiamas 
ir populiarus dainos viene
tas. Per šį laiką oktetas yra 
koncertavęs apie 70 kartų> 
daugeliu atvejų už tai ne
imdamas atlyginimo, pvz., 
BALFo koncertuose, lietu
viškos televizijos programo
se, skautų vakarėliuose ir 
stovyklose, šeštadie n i n ė s 
mokyklos parengi m u o s e, 
Baisiojo Birželio minėji
muose ir kitur, kur oktetas 
tikėjo savo, daina suteiksiąs 
džiaugsmo klausytojams ir 
pasitarnausiąs lietuviškam 
reikalui.

Daug darbo ir laiko pa
aukojo ųktetas, besiruošda
mas įvairiems pasirody
mams, Apie 50(> repeticijų 
atžymėta knygose! Tačiau 
visi sunkumai nepajėgė nu
slopinti okteto meilės lietu
viškai dainai, ką galima 
aiškiai pajusti iš šių min
čių, kurios telpa koncerto 
proga išleistame leidinėly
je:

„Daina mus jungia ir 
guodžia. Dainą mus. perke
lia į mūsų gimtąjį kraštą, 
„kur darželiuos pinavijos, 
kur mergelės kaip lelijos”. 
Daina mums primena mū
sų karius — partizanus, po 
kuriu kojomis dunda žemė 
ir kurie už Lietuvą visada 
stovėjo ir stovės. Su daina 
mes kreipiamės į savo moti
nas — čia esančias, Lietu
voj likusias, ar šaltoj žeme
lėj priglaustas, sakydami : 
„Kur tu, mama, — šaukiu 
aš vakarais pro erdvę . . . 
Nepalik manęs vieno, ma
ma . . .” Daina mums sutei
kia vilties ir ryžto: „Drą
siai, pirmyn, arimų sūnūs”. 
Taip. Daina mus lydi visur, 
ir, rodos, kai mes žygiuoda
mi dainuojam, su mumis 
dainuoja Lietuva”.

Oktetus, tikisi, kad N 
Yorko visuomenė savo gau
siu atsilankymu į koncertą 
įvertins okteto darbą. Po 
koncerto bus šokiai, kur 
gros Bruno Continental or
kestras — tas pats, kuris 
grojo per studentų suva
žiavimą Statlerio viešbuty
je, New Yorke. Veiks val
gių ir gėrimų bufetas. Įėji
mo auka — 1.75 dol. Liet. 
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Stud. S-gos nariams ir skau
tams — 1 dol.

Oktetui vadovauja muz. 
M. Liuberskis. Dainuoja: 
Pirmi tenorai — A. Ilgutis 
ir M. Ilgūnas, antri tenorai 
— V. Gobužas ir J. Lapur
ka, baritonai — R. Kezys ir 
V. Alksninis, bosai — V. 
Aukštikalnis ir L. Ralys.

Šiame koncerte oktetas 
pasirodys su nauju dainų 
repertuaru, kur bus išpildo
mi lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių kūriniai. Solo 
dainuos okteto viešnia sol. 
A. Gaigalaitė iš Philadel
phijos. Be to, A. Gaigalaitė 
ir L. Ralys išpildys dainas 
su oktetu. Solistams akom- 
konuos muz. A. Mrozinskas, 
programą ves feljetonistas 
V. Bražėnas iš Stamford, 
Conn. SKS

NAUJA VALDYBA
Studentų skautų Korp! 

Vytis New Yorko skyrius 
išrinko naują valdybą, kuri 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai: Jurgis Birutis — 
pirm., Vytas Ramanauskas 
— vicepirm., Vytis Virbic
kas — junorų tėvūnas, Vy
tas šetikas — ižd., Saulius 
Sirusas — sekr.

Lyg našlaičiai jaučiamės, palikę vieni kaime, kurs 
taip neseniai talpino tokius kiekius vyrų. Vieškeliu braz
da vežimai ir springdami pūkščia motorai. Į vakarus, 
didžiuoju Klaipėdos vieškeliu. Traukiami arklių, važny
čiojami seno Bavarijos ūkininko su nugraužta pypkele 
nuo sprangios karo duonos nudilusiuose dantyse.’ Kaimo 
gale, ten, kur eglynas iškyla, tartum palaimą teikianti ir 
nuo visų piktų vėjų ginanti siena, dailioje pievutėje jis 
sustabdo arklius pasiganyti. Jis meilija kokią vištelę įsi
mesti savo gurguolėn ir ją pasigaminti savo būdu. Už 
paukštį jis gali pasiūlyti tabako „Krullschnitt”. Tokio 
kamblių ir šalnakandžių lapų gaminio, kad ir kupranu
gario skrandžiui jis būtų peraštrus. Bet pypkei iš bėdos 
tinka.

— Kur keliauji, dėde? — klausiame.
— Keine Ahnung.
Apie savo vežimo turinį jis taip pat neturįs jokio 

supratimo, kaip ir apie viską, kas dedasi jau kelinti metai. 
Jis mąsto tik apie savo namus, ir jam linksma, kad paga
liau pamažu artėja jų link. Kiti vežimai motorizuoti — 
tikros daržinės, sukabintos po kelis, traukiamos tik pir
mojo dyzelio. Degalų stoka — ar mes to nesuprantame? 
Visą dieną ir visą naktį jie taip juda, baigdami pradilinti 
jautresnį pakaušį ir galutinai sutraukyti skystą nervų 
sistemą. Mat, einantieji į apkasus juos susitinka ir klau
sia vienas kito: — ko mes ten einame, jei vokiečiai trau
kiasi? Oficialiai traukiama tik gurguolė, o kovotojai 
laiko ir laikys frontą. Tik kur tie jų kovotojai? Pagaliau, 
ką Čia dailinti ir mulkintis pačiam, kai tas jau pora mėne
sių atgal buvo aišku. Mus pajungė spragų kamšymui, o 
dabar dar geresniam dalykui kinko — atsitraukiančiųjų 
priedangai.

— Karas, — sako Rak-čiak-čiak, ir numanu iš visko, 
kad jis bevelytų prasmegti kur nors, kad ir šios daržinės 
šiauduose. Jis inteligentiškas vyras ir kartais sugeba 
vienu žodžiu pasakyti daugiau, negu kitas plepys ištisom 
valandom. Karas šiuo atveju reiškė frontą, reiškė ugnį, 
tiesiogiai atsuktą į mus. Ugnį, į kurią varomi taip ne
gražiai jauni ir kvailučiai vyrai, patikėję gera valia, pa
sidavę bendrai traukai ir pametę betkokį nuovokos jaus
mą ir orientaciją bendroje maišatyje. Šią minutę mūsų 
prakilnusis kuopininkas, užmiršęs savo padėtį ir neiš
naudotus konservus, nusileido iš aukštumų ir buvo toks 
pat, kaip ir kiti. Tik gal plačiau apžvelgiąs ir daugiau 
suprantąs ir dėlto besijaučiąs blogiau. Jis ir bijojo dauį 
giau už kitus, ir ta baimė turėjo šimteriopus ir labai 
rafinuotus niuansus.

Nieko pažymėtino neatsitinka visą penktadienį. Ap
kasai užimti, kiekvieno prisitaikyti asmeniniam skoniui 
ir patogumui, pakrapštant kastuvu, susirausiant ties gal
va saugesnį pylimėlį. Kažkur nudunksi pavieniai trenks
mai, iš ko negalima nustatyti, ar tai artilerija, ar tai ka
rinio objekto sprogimas. Kąrąs vyksta. Priešas yra neto
liese. Ir jis laikomas — tebijokite. Iš kur tada šūviai 
pasiektų mūsų ausis? Tuo greitai galėsime persitikrinti 
patys.

Apylinkėje pilna pabėgėlių iš rytinės Lietuvos. Dau
guma jų spiečiasi apie miestelį, ūkininkų šeimos su ma
žamečiais vaikais, atkeliavusios poriniais vežimais. Kiti 
net su gyvuliais, kaip anas Pievėnų klebonas — su kar
vėmis prie gardžių. Kad reikia pieno Vaikučiams, nieks 
neužginčys. Tik ko jie šmeižiasi visi apie Sedą? Ė, jie 
lūkuriuoja atsidarant kelio į namus. Jau trečias mėnuo. 
Jau tirpsta pasiimtos atsargos. Išvažiavo jie tik kelioms 
savaitėms, o dar vis negalima į namus. Tai kas čia per 
velnias? Na, jiė pavažiuotų ir toliau, tik kad neapsimoka. 
O jei staiga atsitraukia frontas? Tai tik arklius be rei
kalo numuši, grįždamas, sakysime, nuo kokių Gargždų.

Jie lūkuriuoja. Sustoję būreliais, seka vieškelį. Už
kalbina kartais ir kareivį. Jų vietoje tuojau pat kinky- 
čiausi kumeles. Tuojau pat. Susimesčiau vaikus ir pačią. 
Ašis gerai pasitepčiau kelionei. Nes kelionė gali būti ilga. 
Gali būti. Gali. Tu, gaspadoriau, nieko nepadarysi. Tu 
jau išėjęs iš savo namų ir atsistojęs ant viešo kelio. Ar 
jie nemato gurguolių? Ir kaip sykis, atsuktų į vakarus?

Ūkiškieji pabėgėliai turėtų orientuotis pagal gurguoles. 
Kur jos traukiasi — traukis ir tu. Vėliau jau gali nebe- 
spėti. Bet jie, matyt, neturi karinės patirties ir pusėtinai 
demoralizuoti, nes gerų patarimų neklauso. Jiems tik 
vaidenasi paliktieji ūkiai, klėtys, daržinės, nenupiautas 
vasarojus.

Ir tam kieme, į kurį, vykdydamas įsakymą, atsikraus- 
tau pavakary, bent dvi tokios išdidžių aukštaičių ūkininkų 
šeimos. Jie klausosi įdėmiai ir niūriai žvelgia į mus. Vy
rai išeina tvarkyti vežimų, bet arklių nekinko. Spėsią. Na, 
Dieve, jums padėk. Kai nespėsite, mes nieko nebūsime 
dėti.

Veik beveik ir nėra ko. Nuobodžiaujame. Tai bata
liono raštininkas, toks pašauta koja vyras, ir aš. Lau
kiame įsakymo, ką toliau daryti. Galime palaukti. Dėl to 
mes nesibaidome. Gerai, palaukime. Prisideda toks pat 
dykūnas, buvęs bataliono vadas, dabar bedarbis kapitonas. 
Ir mergaitė atsiranda, užsisiautusi karišką milinę. Ji 
graži ir jauna. Jau tokia graži, kad aš nebeišmanau, kaip 
reikės ištverti; Jos vardas Elenutė. Antros kuopos vadas 
ją atsigabeno tiesiog iš Panevėžio, kur ji sau ramiai gy
veno su tėveliais ir lankė vietinę gimnaziją. Atsivedė 
nevidonas ir paliko. Tai žiauri pamoka visoms gimnazis
tėms, įsimylėjusioms leitenantų žvaigždutes ir jų išpūs
tas mundieras.

Kas jai, vargdienei, beliko, ištrauktai iš gimtųjų 
namų ir numestai vėjo pagairėje? Tik keršyti suvedžio
tojui visais galimais būdais, ypatingai jam rodant neiš
tikimybę kiekviename žingsnyje.

Nuvietintas bataliono vadas stengiasi pabrėžti savo 
abejingumą visais dabartį liečiančiais klausimais, lyg mus 
skirtų šimtas mylių nuo įvykių zonos. Tikrumoje jis tuom 
tik išduoda, kaip jam nelengva sutikti šu padėtim ir kaip 
labai jam ji rūpi. Kapitono iniciatyva jo pasiuntinys pa
rūpina tam tikrą kiekį išgėrimo. Mes jau užkandos iš 
savo tarfrų, ir taip ginamės nuobodulio ir trumpiname 
nejaukias nakties valandas.

— Kapitone, — stengiuos kiek galint išlaikyti oru
mą. — Jūs sutiksite, kad situacija daugiau, negu kiau
liška, atsiprašant.

— Ji labai puiki.
(Čus daugiau)
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Iš Vytauto Sidabro 
užrašų knygutės

REIKĖJO AR NE BARTKUI VYKTI 
Į WASHINGTONĄ?

DIRVA

Pasaulis be sienų
VLADAS VIJEIKIS

Kaip žinome, neseniai Al
to. trys didieji vyko į Wa- 
shingtoną pasiinformu o t i, 
anot jų, labai svarbiais 
klausimais. Kad galėtų ge
rai angliškai susikalbėti, 
pasiėmė draugėn ir panelę 
Kižytę.

Argi ši kelionė, 4 asme
nims važiuojant ir Alto iž
do išleidžiant daug pinigų, 
buvo būtinai reikalinga?

Gerai informuoti sluoks
niai teigia, jog ji buvo la
bai reikalinga. Ir būtinai 
visiems trims reikalinga, 
plius minėtai panelei. . .

* s|c *

Mat. norėta vykti pasiin- 
formuoti pas Vatikano nun
cijų Washingtone svarbiais 
Lintuvą liečiančiais klausi
mais. bet buvo užmiršta, o 
gal geriau pasakius neno
rėta pasiinformuoti, ar 
naujasis nuncijus yra at- 
wkęs i Washingtoną. (Kaip 
žinia, jo nerado).

Kitas svarbus reikalas, 
tai išsiaiškinti dėl labai se
niai išleistos kariuomenės 
vadovybės instrukcijos, lie
čiančios vėliavų spalvų nau
dojimų lietuvių daliniuose, 
esančiuose Vokietijoje.

Tuo reikalu, vieno mūsų 
idioma to teigimu, turi rū

pintis Washingtone esanti 
pasiuntinybė. Lietuvos pi
liečių reikalais, kurie turi 
ryšiu su JAV, rūpinasi ir 
i uos tvarko Lietuvos vals
tybės pasiuntinys JAV.

To paties diplomato nuo
mone. reikia ar nereikia, vis 
klabiname užsienio reikalo 
ministeriją ir, įkišę pro du- 
r;s galva, klausiame: ar jūs 
^ar mylite mus. Ką gi pasa
kytu ir manoji žmona, jei 
aš vis ja kamantinėčiau ir 
klausinėčiau, ar ji tebemyli 
mane?

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

TRUCK DRIVERS 
UNION

LOCAL NO. 407

WILLIAM J. WELCH,

SEC’Y-TREAS.

2070 East 22nd Street

Alto, pirmininkas lankėsi 
NCWC. Ėjo vienas. Abu sa
vo bendrininkus bedievius 
paliko palaukti gatvėje.

Dabar pasakykite, ar inž. 
Eug. Bartkus, Alto vicepir
mininkas irgi turėjo vykti 
su jais drauge?

* * *
Sunku buvo A. Oliui dirb

ti Alte, nelengviau ir inž. 
Eug. Bartkui. Ir kaip gi bus 
lengva, jei vienaip susita
riama, o kitaip daroma, jei, 
tain vadinamas džentelme
niškas susitarimas numeta
mas i Alto sekretoriaus 
šiukšlių dėžes. Sakoma, jog 
ir prieš šią kelionę taip pat 
buvę pasielgta.

* * *
Vienas Alto žmogus su 

pasipiktinimu pabrėžė inž. 
Eug. Bartkus žodžius, jog 
jis iš Alto veiklos nedarys 
asmeninio biznio.

O mano nuomone, E. 
Bartkus turėtų vykti į Wa- 
shingtoną drauge su kitais, 
turėtų imti kelionpinigius, 
dienpinigius bei kitokias 
skiriamas sumas ir visus 
tuo.s pinigus galėtų atiduoti 
Balfui. Končius tikrai apsi
džiaugtų.

* * *
Suprantame, kad Alto 

žmonės, vykdami į Wa- 
shingtoną, negali iš savo ki
šenės mokėti kelionės ir 
viešbučio išlaidas, kad jiems 
yra reikalingi dienpinigiai ir 
reprezentacija.

Bet kam vis vykti būriu. 
Kodėl reikia važiuoti tada, 
kada tikro reikalo nėra.

Šiuo atveju, jei ir buvo 
reikalinga misija j Wasing- 
toną, ją galėjo atlikti vie
nas pats Alto pirmininkas.

Dažnai minime didžiųjų 
žmonių gimtadienius, neuž
mirštame taip pat ir pirmų
jų laikraščių bei knygų pa
sirodymo datų. Tačiau labai 
ir labai retai prisimename 
paveikslų sukūrimo sukak
tis. O juk kūriniai esmėje 
yra svarbesni ir ilgiau gy
vena, nei jų kūrėjai. Todėl 
noriu čia pasidalinti minti
mis apie Čiurlionio ”Jūros 
sonatą’’, kuri buvo sukurta 
1908 metais. Taigi jau pra
ėjo 50 metų nuo to. vieno 
geriausių Čiurlionio paveik
slų sukūrimo.

Jūros sonatą sudaro trys 
paveikslai, kuriuos Čiurlio
nis pavadino muzikos kūri
niuose naudojamas pavadi
nimais : Allegro, Andante 
ir Finale.

Allegro dalimi, Čiurlio
nis, kaip ir muzikos veika
le, Įveda mus Į kūrinio, te
mą ir ima pasakoti minties 
užuomazgą. Jūra rami. Rit
mingai žaidžia bangų kaska
dos su linksmai virpančio
mis purslų keteromis. Kal
nai ir medžiai savo ritmika 
atkartoja jūros bangų žais
mą, kurių paviršiumi skrie
ja paukštis. Tai pradžia pa
sakos : ”Senai, labai se
nai .. .”

Andate paveiksle persi- 
keliame Į slėpiningas jūros 
gelmes, kur paslaptinga 
ranka laiko paskendusį lai
vą. Vandens liūliavime su
pasi paslaptingi miestai. 
Čia jūros pasaulis su savais 
vandenimis ir savu dangu
mi, kuriuo plaukia žuvys ir 
laivai.

Bet ramioji jūros idilija 
nyksta. Didžiulė banga, 
kaip likimas, pakyla jūroje 
ir šluoja viską pakelyje. Tai 
Finale.

Pabaiga 
ir nepaperkama. Maži laive
liai kaip skiedrelės bus nu
blokštos didžiosios likiminės 
bangos, kurios putose išra

ateina tragiška dokumentai,

ANDANTE

GREETINGS and BEST WISHES

CHIN’S RED DRAGON 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE 
AND AMERICAN F'OOO

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-019#

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR

450 Lioyd Road 1-2705
Euclid, Ohio

šyta ir Čiurlionio vardo rai
dės. Ar Čiurlionis nujautė, 
kad jau nebetoli jo likiminė 
banga? Sekantieji (1909) 
metai buvo jau paskutiniai 
jo kūrybos metai.

Čiurlionio kūryba savo
tiškai primena Kristaus 
mokslo dėstymus. Kaip 
Kristus sunkias ir nesu
prantamas tikėjimo dogmas 
dėstė akivaizdžiais palygi
nimais, taip Čiurlionis savo 
minčių pasauliui praskleisti 
naudojo realius ir apčiuo
piamus daiktus, nors aiški
no nerealius ir sunkiai gvil
denamus vaizdus.

N*1 visi vienodai supran
ta Čiurlionio palyginimų 
reikšmę ir nevisi vienodai 
interpretuoja jo mintis. 
Čiurlionis ir nesistengia iki 
galutinių smulkmeniškų iš
vadų išdėstyti savo mintį. 
Jis palieka laisvę žmogui ir 
žadina jame rusenančią kū
rėjo ugnelę, kuria apdova
notas kiekvienas. Jis negal
voja už kitus. Jis leidžia ir 
kitiems daryti sprendimus 
ir išvadas. Nevisi pajėgia 
Įsijausti į tą pasaulį, ku
riame gyveno Čiurlionis. 
Tai kūrėjo pasaulis. Pilnas 
naujumų ir kūrybiškos ug
nies. Daugelis kūrėjų ieško 
savo pasaulio. Vieni jų ran
da čia pat žemėje ir jame 
apsitveria nuo kitų tvora, 
kur jie jaučiasi pasislėpę 
nuo ikyrių žvilgsnių. Kiti, 
neradę savo pasaulio čia že
mėje bando ji sukurti neži 
nioie. Toje neišmatuojamo
je platybėje, kur kūrybai 
niekas negali pakirpti spar
nų. Tokio pasaulio, ieškojo 
ir Čiurlionis. Daugelis kūri
nių tai to naujojo pasaulio 

kurie liudija 
apie tokio pasaulio egzista
vimą. Tokio pasaulio, kuris 
neturi nei sienų, nei žemė
lapių.

1959 m. vasario 2 d.

FINALE

AMERIKOS LAIKRAŠČIŲ 
LEIDĖJŲ BĖDOS

LEIDIMO KAŠTAI PAKILO 50%. — PER DEŠIMTME
TĮ SUSTOJO 217 DIENRAŠČIŲ. — SAVININKŲ SKAI- 
ŽIUS MAŽĖJA. — NUMATOMAS LAIKRAŠČIŲ KAINŲ 

KĖLIMAS.

Dideli ir svarbūs pasikei
timai vyksta JAV laikraš
čių leidime. Pasikeitimai 
veda j mažesnį laikraščių, 
o taip pat ir mažesni sa
vininkų skaičių.

Chicago ”Daily News’\ 
vienas iš svarbiausių laik- 
rfaščių, buvo, parduotas sau
sio 5 d. Po šio pardavimo^ 
dabar tik du savininkai 
kontroliuoja keturis dien
raščius Amerikos antrame 
didžiausiame mieste.

Per paskutinius mėne
sius seni laikraščiai Cincin- 
nati ir New Orleans mies
tuose taip pat dingo.. Jie 
buvo parduoti ar sujungti.

Laikraščių pramonė, kaip 
ir kitos pramonės šakos., tu
ri dvi sunkias problemas — 
labai kylančias kainas, ir 
darbininkų reikalavimus.

New Yorko. mieste, kalė
dinių skelbimų sezono įkarš
tyje, devyni didieji dien
raščiai buvo streiko užda
ryti. Nuostolis siekia 25 mi
lijonus dolerių, kurių nie
kad negalės atgauti. Strei
kai, kurie uždaro, laikraščių 
spaustuves, yra viena iš di
džiausių leidėjų bėdų.

Per paskutinį dešimtį 
metų laikraščio leidimo kai
na pakilo virš 50 procentų. 
Dėl to skelbimų kainos tu
rėjo būti pakeltos. Prenu
meratos mokesčiai taip pat 
pakilo. Bet vis daugiau ir 
daugiau laikraščių nepajė
gia išsilaikyti, nes leidimo 
kainos kyla ir leidėją veda 
i bėdas.

Reikia neužmiršti, kad 
per paskutinį dešimtmetį 
sustojo 217 dienraščiai. 
Vieni susijungė su kitais 
laikraščiais, antri perėjo į 
savaitraščius, treti bankru
tavo. Ir visa tai veda į vie
ną laikraščių savininkystę 
mieste, ypatingai ku^ gy
ventojų skaičius yra ma
žesnis. negu 200,000. Dides
niuose miestuose savinin- 
kystė taip pat vis daugiau 
ir daugiau koncentruojasi 
j vienas rankas. O buvo lai
kai. ir dar nesenai, kada 
daugiau kaip pusė JAV 
miestu turėjo konkuruojan
čius laikraščius. Dabar, iš 
1450 miestų, turinčių dien
raščius, tiktai 75 (mažiau 
kaip 5 C) turi konkuruo
jančius laikraščius. Daugiau 
kaip 1200 miestų dabar turi 
tik vieną laikraštį. Daugu
moj, rytiniai ir vakariniai 
laikraščiai, yra tų pačių sa
vininkų rankose.

Taip pat matomas žymus 
padidėjimas grupių savinin- 
kysčių — vadinamų ”Chain 
operations”. Prieš dešimtį 

metų buvo tik 75 grupės, 
turinčios du ar daugiau 
laikraščių. Dabar yra 95 
grupės, kurios leidžia apie 
500 laikraščių.

Nuo 1948 m. laikraštinio 
popieriaus kaina pakilo nuo 
$88.50 už toną iki $135. Vi
dutinės laikraščių darbinin
kų algos per tą patį laiko
tarpį pakilo nuo $1.98 už 
valandą iki $2.98. Abu pa
kilimai yra virš 50 procen
tų.

Kiti laikraščių kaštai taip 
pat pakilo — dažai, meta
las, įrengimai, elektra, ben
zinas ir t.t.

Leidėjai. nurodo dvi di
džiausias priežastis, kodėl 
laikraščių pramonė daugiau 
jaučia kylančias kainas, ne
gu kitos pramonės šakos. 
Jos yra:

• kylanti konkurencija iš 
kitų skelbimo būdų — 
ypatingai televizijos ir 
radijo. Jos prilaiko lai
kraščius nuo skelbimų 
kainų pakėlimo;

• laikraščiams nepasise
ka pakelti produkciją 
mechanizacijos ir nau
jos technikos pagalba, 
kad nugalėtų kylančias 
algų kainas.

Kokia gi bus ateitis? Ji 
pramatoma tokia, kokią jau 
dabartinis laikas iššaukė: 
mažiau laikraščių ir mažiau 
savininkų. Kainoms kylant, 
ir laikraščių kainų kelmas. 

Paruošė K. G.

Greetings and Best Wishes 

To Our Friends 
and Patrons

M. O. MATTLIN

SPI NET PI ANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633
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Fantastiškiausi karo uždaviniai

BANDOMASIS UŽDAVINYS
Mano apmokymas buvo 

beveik baigtas, kai vėl pa
sirodė Juergensenas.

— Esi pavyzdingas mo
kinys, — pasakė. — O da
bar turėsi parodyti, ką iš
mokai.

— Mielai. Kada turiu pra
dėti?

— Tuoj pat.
— O ką turiu daryti?
— Važiuosi į Olandiją. 

Ten yra miestas, vadina
mas Den Haag. Gražus 
miestas, tarp kita ko. Jis 
yra okupuotas. Mūsų.

— žinau, — įterpiau.
— Gerai. Važiuok ir pasi

žiūrėk. ką sužinosi. Visa, 
kas svarbu kariniams tiks
lams : kas komendantas, 
kiek įgulų, koki ginklai. Tai 
tik bandomasis uždavinys.

— O jei būsiu pagautas?
— Būsi neturėjęs sėk

mės.
— O kuo nuvažiuosiu?
— Kuo nori, — atsakė 

Juergensenas. — Dėl ma
nęs, nors ir specialiu lėk
tuvu su parašiutu. Rytoj 
pasakysi, ko reikia: kokia 
uniforma, kiek pinigų, koki 
pažymėjimai. Ir tada išnyk- 
si, o po trijų dienų perduo- 
si žinias. Jei nepagaus — 
būsi apsukrus agentas, o 
jie ten visi miegaliai. Malo
nios kelionės 1
. Tuoj supratau, kad dabar 
jau rimti reikalai. Atvirai 
kalbant, to nuotykio smal
siai laukiau. Kitą dieną iš
vykau. Vokiečių žvalgybos 
agentas Nr. 146 pasiekė 
pirmąją savo kryžiaus ke
lių stotį.

Sėdėjau greitajame Ber- 
lyno-Hagos traukinyje. An
troje klasėje, žinoma. Ne
beatsimenu dabar, kokią pa
vardę tada turėjau. Mano 
dokumentuose buvo žymi
ma, kad Hagon vykstu tar
nybiniais reikalais. Kelio
nę i ten buvo apmokėjusi 
vokiečių žvalgyba. Grįžimo 
bilietas priklausė nuo lai
mės.

Šalia dokumentų, turėjau 
visą pluoštą olandiškų gul
denų. Man buvo pavesta per 
tris dienas surinkti visas 
žinias apie vokiečių įgulas 
Olandijos sostinėje ir pra
nešti Berlynan. Aš buvau 
užsimojęs tai atlikti per dvi 
dienas ir neišleisti pinigų. 
Juk tai buvo tik bandymas. 
Visai nepavojingas dalykas. 
Bet neseniai Bo.rdeaux 
mieste du mūsų žmonės pa-k 
našioje istorijoje žuvo. Ar
ba jie pervėlai pakėlė ran
kas, arba lauko žandarme
rijos pistoletai iššovė per- 
anksti. žvalgyba buvo vel
tui išmetusi pinigus. Mir
ties pranešimą — ”žuvo už 
fiurerį, tautą ir tėvynę” — 
turėjo patys giminės apmo
kėti. Apie tą incidentą su
žinojau, tik grįžęs Berly
nan.

Tuo atveju, jei būčiau su
gautas, man buvo duoti 
aiškūs įsakymai: pirma — 
tylėti, antra — laukti, tre
čia — tikėtis. Trečiasis 
punktas iš tikrųjų buvo ne 
įsakymas, o paties moky
tojo patarimas. Tų žmonių 
sugauti agentai kartais tu
rėdavo išlaukti savaites ar 
mėnesius, kol žvalgyba juos

išvaduodavo. Tik labai re
tu atsitikimu kuris nors 
būdavo pamirštamas. Ta
čiau konkurencija tarp žval
gybos, kariuomenės įstai
gos, ir Reicho saugumo tar
nybos. SS šnipinėjimo cen
trinės, dažnai velniškai 
veikdavo.

Traukinys važiavo lėtai. 
Bėgiai po lėktuvų puolimo 
buvo tik provizoriškai su
montuoti. šalia manęs sė
dėjo. kariuomenės teismo 
tarėjas ir du karininkai. 
Vienoje stotyje traukinin- 
įlipo žandarmerija. Viršila 
labai rūpestingai patikrino 
mano dokumentus. Pažvel
gė į mane nepasitikinčiu 
žvilgsniu ir nuėjo.

— Ar niekada nebuvęs 
kareiviu? — paklausė vie
nas karininkų.

— Ne, — atsakiau.
— Bet esi labai jaunas,
— Taip.
— Liga?
— Ne.
Daugiau jie su manim ne-’ 

kalbėjo. Jie valgė sviestai
nius ir gėrė degtinę. Ir ka
riuomenės teismo, tarėjas.

Vieną minutę pavėlavęs, 
traukinys įbėgo Hagos sto
tim Stotyje buvau dar kar
tą pagrindinai patikrintas. 
Mano dokumentai atlaikė. 
Lagaminą atidaviau apsau
gom Jo dvigubame dugne 
buvo, paslėptas radijo siųs
tuvas. Man atrodė, kad bus 
saugiau, jei mažiau rūpin- 
siuosi savo bagažu.

Pėsčias išėjau ieškoti 
nakvynės. Namas turėjo 
atitikti specialius reikalavi
mus: turėti kuo mažiau ge
ležies, kad netrukdytų siųs
tuvo darbą, neperdaug ir 
nepermažai apgyvendintas, 
o kambario sienos turėjo 
slopinti Morzės aparato gar
sus.

Radau pensioną, kuris 
atitiko reikalavimus. Val
gomajame du karininkai su 
merginomis gėrė olandišką 
džiną. Jie mane triukšmin
gai pasveikino, kai sužinojo, 
kad esu vokietis. Iš jų pa
tyriau porą nereikšmingų 
dalykų. Iš bėdos galėjau pa
sinaudoti.

Tačiau bėdos nebuvo. 
Miestas buvo pilnas vokie
čių kareivių. Buvo ir deg
tinės. O* viso pasaulio ka
reiviai atveria širdį, kai 
jiems pastatai stikliuką.

Vienoje smuklėje būrys 
kareivių šventė savo drau
go išteisinimą. Istorija to
kia : ūkininkas apskundė 
kareivį už karvės nušovimą.

Išteisintasis pasakojo by
los eigą;

— ”Kodėl nušovei?” — 
klausia teisėjas. ”Buvau 
sargyboje. Karvė mane už
puolė, o. užpultas kareivis 
visad.i turi griebtis ginklo”. 
— ”Bet karvę vėliau suval
gėte, ar ne?” — "Kareivis 
turi rūpintis, kad maisto 
produktai nežūtų”, — atsa
kiau. ir kariuomenės teis
mas mane išteisino.

Triukšmas smuklėje di
dėjo. Aš vėl užsakiau vi
siems po stikliuką. Dabar 
jie turėtų atkreipti dėmesį. 
Kareiviui visada kalama, 
kad saugotųsi civilių, siū

Be žodžių

lančių jam išgerti. Bet kas 
dabar kreipia į tai dėmesį?

, (Bus daugiau)

IR TAIP 
GYVENIME 

BŪNA

Vienas N.ew York valsty
bės policininkas prieš dve
jus metus sulaikė moterį, 
kuri važiavo neatsargiai. 
Šiomis dienomis tas pats 
policininkas sumokėjo du 
dolerius už vedybų leidimą, 
nes pirmoji pažintis, praši

nėjusi prieš dvejus metus, 
baigėsi vedybomis.

*
Norvegijos parlament a s 

neseniai atšaukė įstatymą 
iš 1827 metų, kuriuo drau
džiama negrą pirkti arba 
parduoti.

*
Du Torino policijos val

dininkai gudrumu nustatė 
sicilietį vagį, kuris buvo ap
simetęs amerikiečiu. Jie Si
cilijos tarme papasakojo 
anekdotą. Vagis taip links
mai kvatojosi, jog iš karto 
paaiškėjo, kad jis kilęs iš 
Sicilijos.

*
G1 a morgano grafystėje, 

Anglijoje, du jaunuoliai (17 
ir 18 metų) buvo nubausti 
po du svarus baudos už tai, 
kad suaugusių nelydimi lan
kėsi viešame restorane. Kal
tinamieji teisinosi, kad jie 
restoranan ėję atšvęsti sa
vo vestuvių. *

New Yorko mieste viena 
banko tarnautoja gavo raš
telį, jog duotų 1,000 dole
rių, nes kitaip bankas bū
siąs išsprogdintas. Ji žvilg- 
trėjusi į lapelį mostelėjo ne
lauktam klientui pasitrauk
ti į šoną ir ramiai patarna
vo sekantiems dviems. Kai 
pirmasis norėjo žinoti ką ji 
mananti apie raštelį, tai ši 
nekreipė dėmesio. Pagaliau 
būsimas plėšikas, nebetekęs 
kantrybės, išsinešdino pro 
duris.

Vienas Youngtown mies
to gyventojas sapnavo, jog 
jis žvejojąs. Jis sugavęs 
vieną mažą žuvį, kitą dide
lę. Didžioji norėjo praryti 
mažesniają ir užspringo. 
Šeimos nariai buvo išbudin
ti- keistų tėvo garsų. Many
dami, kad tėvą ištiko širdies 
ataka, pašaukė greitąją pa
galbą ir nuvežė į ligoninę. 
Tenai paaiškėjo, jog tik bū
ta sapno, kuris jam kaina
vo: 18 dol. už greitąją pa
galbą, 2 dol. už apžiūrėjimą 
ligoninėje, 9 dol. šeimos 
daktarui, 25 dol. už praleis
tą darbo dieną, arba iš viso 
54 dol.

*
Hartfordo policija panau

dojo privataus klubo sieną, 
kaip įrodymą, jog tenai vyk
sta lažybos. Klubo pirminin
kas teisinosi, kad jis nieko 
nežinojęs, jog ant klubo 
sienų buvo užrašomos lažy
bos.

❖

New Yorko mieste vyriš
kis, sustabdęs taksio vairuo
toją, apiplėšė ir pasišalino. 
Vairuotojas greit pamatė 
policininką, kurį paėmęs va
žinėjo po apylinkę ieškoda
mas nusikaltėlio. Plėšikas, 
matomai, ieškodamas nau
jos aukos sustabdė taksį, 
kuriame buvo policininkas. 
Nusikaltėlis buvo areštuo
tas, kada jis norėjo įlipti į 
taksį.

Ginkluota iki paskutinio žmogaus tauta turi tapti komunistinė Kinija. "Išnaikinkim 
imperialistus!” kalama kiekviename žingsnyje. "Amerika mūsų mirtinasis priešas!” 
Visos jaunesnio amžiaus moterys miestuose ir komunose turi kiekvieną rytą atlikti ka
rinio parengimo valandą.

Raudonosios Kinijos vaizdai

"IŠLAISVINTOS” MOTERYS
Aštrus balsas prikelia 

mane šeštą valandą ryto. 
Prieinu prie viešbučio lan
go. Gatvėje, aštuoniais auk
štais žemiau, išrikiuotų mo
terų būrys. Kiekvieną rytą 
jos po valandą mokomos ri
kiuotės: "lygiuok”, — bėg
te marš! — šautuvus ant 
peties!...”

Tai viešbučio padavėjos, 
šlavėjos ir aplinkinių įstai
gų tarnautojos. Prieš pra
dėdamos darbą, jos turi su
sirinkti gatvėje ir atlikti 
karinius pratimus.

— Draugės savu noru už
siregistravo į liaudies mili
ciją, — vėliau man paaiški
na mažasis Čangas, 2 savai
tėm priskirtas vertėjas.

— Kodėl? — klausiu, nes 
ir pats nemėgčiau rikiuotės 
tokį ankstų rytą.

— Mes turime pasiruošti 
kovai, — atsako čangas.

— Kokiai kovai?
— Kovai su JAV agreso

riais !
— O, aš žinau: "Impe

rialistus prigirdysime kaip 
šunis” — pastebiu.

Čangas nusišypso:
— Jūs jau žinote tą dai

ną.,.

"Mūsų studentai gali lais
vai susikurti savo pasau
lėžiūrą”, buvo pasakojama 
Vakarų reporteriams Pė- 
kingo universitete. "Mūsų 
studentai skaito ir Vakarų 
laikraščius”. O tie "Vakarų 
laikraščiai yra komunistų 
leidiniai iš Rytų Vokietijos 
įr Anglijos bei maskvinė 
Eravda.

Įlipame į lenkų gamybos 
automobilį "Varšuva”. Tai 
lenkiškoji versija sovietinio 
"Pobiedos”, kuris savu ruož
tu yra nukopijuota iš ame
rikinio Chevroleto. Mūsų 
šoferis, kaip ir vertėjas 
Čangas, dėvi mėlyną med
vilninę uniformą stačia api- 
kakle. Unimormos sukirpi
mą Mao perėmė iš Stalino, 
ir dabar ji yra ištikimybės 
partijos linijai ženklas. Veik 
visi kiniečiai dėvi ją — ir 
moterys, kurias teišskirsi 
tik iš plaukų. Komunistai 
išvadavo moteris iš visaga
lės uošvės valdžios ir suly
gino su vyrais. Visiškai su
lygino — dabar jos dirba 
tuos pačius sunkiuosius dar
bus ir dėvi tas pačias uni
formas.

Kiniečio šeima buvo di
džiausias komunizmo prie
šas. Ištisus tūkstančius me
tų Kinija sėmėsi stiprybę iš 
tos šeimos sistemos. Tėvas 
buvo visagalis valdovas ir 
už viską atsakingas. Jei sū
nus nusikalsdavo, baudžia
mas būdavo ir tėvas. Jis iš
rinkdavo sūnui nuotaką ir 
dažnai dar lopšy sužieduo
davo. Po vedybų jaunoji 
šeima persikeldavo į jaunojo 
tėvo namus, kur jaunoji 
marti patekdavo neaprėž- 
ton uošvės valdžion.

Komunistai sutraukė tuos 
pančius. Jų reformos išva
davo kiniečius iš nežmoniš
kos sistemos, kad įgyven
dintų dar nežmoniškesnę': 
liaudies komuną, visišką 
šeimos sunaikinimą.

Didžiuodamosi tais laimė
jimais, "gatvės komiteto” 
atstovė man pasakoja:

— Po išlaisvinimo, t. y. 
po valdžios perėmimo 1949 
metais, mūsų moterys įgi
jo bendruomeninę sąmonę. 
Dabar jos dirba produkci
jai.

— Ką tai reiškia?
— Joms nereikia šeimi

ninkauti.
— Jos nebegamina ir val

gio?
— Ne, jos gamina plieną, 

kad atsigintume nuo ameri
kinės agresijos.

Mes nueiname į seno na
mo kiemą. Gėlių darželiai 
paversti "fabriku”. Vidu
ry stovi iš molio krėsta 
krosnis, aplink ją tuzinas 
moterų su ilgomis kartimis 

rankose. Jomis primityvio
je tirpymo. krosnyje varto
mi senos geležies gabalai, 
kurie palaipsniui tirpsta. 
Sulydyti gabalai tada pa
kraunami į vežimus ir kar
tais šimtus kilometrų tem
piami į artimiausią aukštą
ją krosnį, kur perdirbami į 
plieną.

— O kas verda pietus? 
— vėl klausiu aš.

— Kita grupė. Vėliau vi
sos valgo bendroje valgyk
loje.

— O kur valgo vyrai?
— Fabrikuose.
— O vaikaį?
— Vaikų darželiuose. O 

seniai, kurie nebepajėgia 
dirbti produkcijoje, juos 
prižiūri.

"Gatvės komiteto” atsto
vė pati turi keturis vaikus.

— Ar jie taip pat vaikų 
darželyje? — klausiu.

— Ne, jie jau perdideli. 
Jie eina į mokyklą.

— O po pamokų ?
— Pionierių organizaci

joje. Mūsų pionieriai taip 
pat prisideda prie socializ
mo statybos. Mūsų vadas 
Maocetungas nutarė, kad 
mes per 15 metų turime pra
lenkti Angliją plieno gamy
boje. Bet mes tai padarysi
me anksčiau.

Ligšiol mes matėme juos 
tik dirbančius. Panorome 
sužinoti, kaip jie linksmina
si. Kokios pramogos Pekin- 
ge, keturių milijonų mieste. 
Pagaliau atėjo šeštadienis.

— Ponas čangai, kur čia 
galima pasišokti?

Ponas čangas neatsako. 
Tai daro visada, kai klausi
mas jam nepatinka.

— Gal kultūrinis vaka
ras ? — bandau įsiteikti.

— Jokių kultūrinių vaka
rų. Mūsų žmonės nešoka.

— Kodėl?
— Dėl amerikinės agre

sijos. Mes turime pagamin
ti daugiau plieno. Mūsų 
žmonės dėlto ilgiau dirba, o 
paskui miega, kad kitą die
ną vėl galėtų dirbti.

Mes atsisveikiname. Ry
toj rytą jis turės savo vir
šininkui pateikti pranešimą 
raštu apie tai, ką mes ma
tėme ir kalbėjome. Visa tai 
jau sužymėta juodoje čan- 
go užrašų knygutėje.
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Dirvos nuolatinis bendradarbis ekonominiais klausimais 
_  Jonas Kazlauskas (dešinėj) tariasi su redaktorium 
J. F. Palukaičiu, Dirvos nuotrauka.

PAJAMŲ MOKESČIU PROBLEMOS 
Forma 1040 A

J. KAZLAUSKAS

Venas iš svarbesnių 1958 
m. individualinių pajamų 
mokesčių pakeitimų yra 
trumpoji mokesčių blanka 
1040A. Mokesčių mokėto
jas (pildydamas vienas ar 
kartu su žmona) gali nau
doti 1040A formą: jei brut- 
'to pajamos yra mažesnės-, 
negu $10,000; jas sudarė 
atlyginimai, nuo kurių pa
jamų mokesčiai buvo at
skaityti, ir Ritos pajamos, 
neviršijančios $200.00, ir 
pasitenkina maždaug 10% 
pajamų standartiniu atskai
tymu.

Trumpoji pajamų mo
kesčių forma 1040A (kor
telės pavidalo) turi teigia
mų ir neigiamų savybių, 
kurias būtinai reikia pana
grinėti, prieš skaičiuojant 
mokesčius.

Mokesčių mokėtojas, ku
rio pajamos 1958 m. buvo 
mažesnės, negu $5,000, ir 
nuo kurių pajamų mokestis 
buvo atskaitytas, gali pato
giausiai naudoti forma 
1040A. Atsakęs kelis pa
prastus klausimus ir pridė
jęs W-2 formą (pažymėji
mą iš darbovietės, kiek už
dirbta ir kiek mokesčių su
mokėta) mokesčių apskai
čiavimą gali palikti Mokes
čių Inspekcijai, kuri vėliau 
grąžins permokėtą sumą ar 
paprašys nesumokėtos da
lies.

Šeima, kurios pajamos 
1958 m. buvo tarp $5,000 ir 
$10,000, ir nuo kurių paja
mų mokestis buvo darbda
vio atskaitytas, vali pildyti 
trumpąją 1040A forma, bet 
mokesčius turi pats mokė
tojas apskaičiuoti ir nesu
mokėtą dalį kartu pamušti

Tai parodo formos 1040A 
paprastumą. Tačiau, ią pil
dant. nėra galima išvardin
ti leidžiamų atskaityti iš
laidų kaip tai daroma, nau
dojant ilgąją formą 104°.

Jei leidžiamos atskaitoj 
išlaidos viršija 10°'<> meti
nio uždarbio — tada trum
poji forma 1040A mokes
čių mokėtojui gali būti nuo
stolinga.

Aiškumo dėliai pora pa
vyzdžių :

Suma, kurios vyro paja
mos 1958 m. buvo $4,809, 
žmona ir 10 m. sūnus ne
turėjo pajamų, pildo kartu 
mokesčius. 1958 m. mokes
čiai už namą buvo $250, pro
centai už paskolą namui 
$270 ir aukos bažnyčiai ir 
šalpos organizacijoms $80. 
Viso, išlaidų $600, arba dau
giau, negu 10‘/ jo pajamų. 
Naudojant trumpąją for
mą 1040A, tektų mokėti 
$5C9 mokesčių, išvardijant 
išlaidas ilgojoje 104' for
moje, ši šeima moka tik 
$480 mokesčių; $29 lieka 
šeimos kišenėje!

Našlys su dviems išlaiko
mais vaikais 1958 m. uždir
bo įmonėje $4,8 0. Kitų pa
jamų neturėjo. Jei jis pildo 
trumpąją 1040A formą, jis 
moka $519 (kaip viengun
gis su trimis išimtinėmis 
— exemptions). Jei naudo
ja ilgąją 104 ' formą ir ima 
„šeimos galvos” (head of 
household) mokesčius, mo
ka tik $514. Jei jo žmona 
yra mirusi 1956 ar 1957 m., 
jis turi teisę naudotis mo
kesčiu lygiu, kaip pildyda
mas kartu su žmona, jei 
vartoja 1040 formą, jo mo
kesčiai $509.

Trumpoji 1040 A nepa
tartina naudoti mokesčių 
mokėtojui, nuo kurio brutto 
pajamų yra leidžiami at- 
škkitvmai. Namų pardavi
mo agentas uždirbo $4,000 
praeitais metais. Jo žmona 
pajamų neturėjo. Sąryšyje 
su bizniu jo automobilio iš
laidos buvo $5Pn; jos bro
kerio nebuvo kompensuotas. 
Pildydamas kartu su žmo
na trumpąją 1040A formą, 
jis moka mokesčius už vi
sus $4,000, t. y. $485. Ši 
forma neleidžia atskaityti 
$500 automobilio išlaidu; 
mokesčių sumokama tik 
$395. Pasirinkimas pačio 
palankiausio mokesčių pil
dymo metodo sutaupo $90 
mokėtojui.

Mokesčių forma — kor
telė 1040A šiemet yra pri
taikyta žymiai didesniam

Apžvelgus praėjusių me
tų lietuviškos veiklos ba
lansą, tenka konstatuoti, 
kad mūsų kolonijas kultūri
nė kronika ištisus metus 
ėjo pagal pakraipinių laik
raščių oficiozinius sukirpi
mus, pvz., viename tokiais 
antgalviais: Perrinkta AL 
RK Skyr. V-ba, Gyva LB 
veikla, Vyčių šokiai, Nau
jas „Liet. Dienų” nr.; Kita
me — TMD 3-tos kuopos 
veikla, SLA 75 kuopos pik
nikas ir t.t. Visur kartojosi, 
maždaug, tų pačių veikėjų 
pavardės, kiek jos buvo 
naudingos kolek t y v i n e i 
veiklai.

Indi vidualaus Įvairumą 
beveik nepastebėta, išsky
rus pačius spaudos links
mintojus, kurių vienas rek
lamavosi dirbąs prie Holly- 
woodo studijų, kitas — Hol- 
lywoo.do filmų pramonėje 
korespondentu; ir abu nuo-' 
lat spaudoje noriai patiks
lindavo viens kito kasdieni
nės duonas šaltinius bei ki
tokios garbės slapyvardi- 
nius nukrypimus. O visuo
menei tas išėjo tik į naudą, 
kaip tam čigonui: pradžio
je vargstama tik su pirmu 
vaiku, gi, atsiradus antram
— patys viens kitą prižiū
ri...

Labiausiai nusipelnę 
veikėjai:

Alg. Gustaitis — už gerą 
novelę, tuoj pat vertimą į 
visas kalbas bei MGM B-vės 
suktinę į filmą „Pasivaikš
čiojimas Lithuania Drive 
šaligatviu” ir J. Kaributas
— už patobulinimą Petro 
Vaičiūno komedijos teksto 
bei scenoje vaizduojamo ba- 
joriškumo suproletarinimą.

šviesiausi pavyzdžiai:
1. Dr. Grigas Valančius

— kaip valgyti duoną ne iš 
prakaito.

2. Rašyt. Jurgis Gliaudą
— kalbos ir sintaksės.

mokėtojui skaičių, negu 
1957 m. Mokesčių Inspek
cija tikisi, kad apie 31 mi
lijonas mokėtojų naudos 
1040 A formą, kuri yra pa
tikrinama elektroniniu bū
du. Aritmetinius veiksmus 
mašina patikrina sekundės 
bėgyje, kai tuo tarpu žmo
gui užtrunka vidutiniškai 
pusantros minutės.

Mokesčių mokėtojas, ku
ris išpildo nustatytus trum
pąją! mokesčių formai rei
kalavimus, turėtų jos veng
ti :

a) jei įstatymo leidžiami 
pajamų atskaitymai yra di
desni negu 10G jo uždar
bio ;

b) jei turi atskaitymų 
(biznio išlaidų) nuo brutto 
pajamų;

c) jei turi kokių kreditų, 
kurie sumažina mokesčius; 
iš ju paminėtini — pensijos 
pajamų, 4 G dividentų ir 
permokėto sočiai security 
mokesčio kreditai.

Ši mergina demonstruoja naują Coca'-Cola bendrovės 
konkursą „Cross the T”, šiuo metu rinkon išleidžiamose 
bonkų kepuraitėse yra atspausdintos raidės, iš kurių 
reikia sudėti du žodžius, panaudotus bendrovės skelbime. 
Laimėtojams paskirta 1100 dovanų. (Sk.)

GREETINGS and BEST W1SHES

AMALGAMATED ASS’N. OF
ST. & E RY.

Harry Lang — Secretary

740 SUPERIOR AVENUE. W.

3. Dailiųjų Menų Klubas 
— naujų narių įsileidimo 
pro adatos skylutę.

Ar žinote, kad:
Rinkiminės kompani los 

Lithuanian-American komi
tete buvo 4 vicepirmininkai, 
4 skelbimų direktoriai ir 36 
direktoriai be departamen
tų.

*
Pirmą kartą šios koloni

jos parengimų istorijoj bu
vo įsileista spaudas atsto
vai su neapmokamais pa
kvietimais į Dramos Sam
būrio premjerą „Tuščios 
Pastangos”.

Ar jau taip yra?
„Parapijos užpirkt a s i s 

namas rugpjūčio 29 d. per
ėjo pilnon mūsų nuosavy
bėn. Tam reikalui užtrauk
ta 42,000 dol. naujos sko
los”. (šv. Kazim. Par. Lie
tuvių žinios).

Surinko: Didelis Dūmas

Geriausi sveikinimai ir linkėjimą!

NEO MOLO COMPANY
INDUSTRIAL SĄND BLASTBRS

2183 EAST 18th STREET <JH 14225

GREETINGS and BEST WISHE3 
To Our Friėnds and Patrohs

JEZEK COMPANY BUILDERS

15400 Milės Avenue yyy 1-0311

WATERBURY

• Lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas maloniai 
kviečia vietos ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti rengia
mame Užgavėnių vakare, 
kuris įvyksta vasario 7' d., 
7 vai. vak., šv. Juozapa par. 
didžiojoje salėje, John St., 
Waterbury.

Erdvioje parapijos salė
je, šokių mėgėjai galės link
smintis iki pirmos vai. nak
ties, grojant puikiam lietu
vių-latvių orkestrui.

Baleto artistė Jonė Ras- 
taitė pašoks keletą įdomių 
šokiu. Magikas C. Karkut 
taip pat parodys neįtikėti
nų dalykų, o vakaro daly
vius gerai nuteiks stud. Al
gis žemaitaitis.

Tėvų komitetas

RACINE

GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE 
East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

Best Wishes to Our Friends and Patroni 
For a Pleasant Holiday

O’BRIEN CUT STONE 
COMPANY

19100 MILĖS AVĖ. MO 2-6957

• Neseniai Racine, Wis. 
lankėsi inž. E. Bartkus, inž. 
J. Jurkūnas ir dr. J. Bart
kus, kur tarėsi su vietiniais 
tautinės minties veikėjais 
organizaciniais, visuomeni
niais bei Dirvos platinimo 
reikalais. Buvo taip pat sve
čių iš Milwaukee, Wis. ir 
Kenosha, Wis. kolonijų.

• 1958 m. pabaigoje 
įsteigto ALT S-gos Wiscon- 
sin (19) skyriaus valdyba 
yra: pirm. — P. Petrušai- 
tis, Racine, Wis., sekr. — 
vet. gyd. T. Palionis, Mil- 
waukee, Wis. ir ižd. bei 
vicepirm. VI. Skirmuntas, 
Kenosha, Wis.

LINKSMIAU...
— Ar tu, Marija, nori iš

eiti? Kas nors nepatinka?
— Taip, ponia. Visi jūsų 

drabužiai man perdideli.

DABAR GERIAUSIAI 
APSIMOKA

siųsti į anapus angliškas medžiagas: joms kainos 
nepakeltos ir jos ten labiau vertinamos, kaip kas 
kitia. Trims kostiumams medžiaga tik $50.00, už 
tris pamušalus pridėti $9.00, Įskaitant muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas. t

Užsakymus priima, pagal pasirinktus pavyz
džius, lietuvių kontora

” L E V U O ”
2608 WEST 69 ST., CHICAGO 29, ILL. WA 5-8715

Taip pat siunčiami visokie atnešti siuntiniai, 
mašinos, akordeonai, o maistas pigiausiai iš Europos 
sandėlių, pinigai $1.00 = 10.00 rubl. Sutvarkoma 
knygvedyba, mokesčių, pilietybės ir kiti raštinės 
reikalai.

GREETINGS and BEST WISHES

MARVEL EOTTLING
8915 GRANE AVĖ.

BR 1 4400

GREETINGS and BEST WISHES

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES O’TOOLE, SECRETARY 
1220 ONTARIO ST.

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

WILSON PURE OIL
SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENUE M 1-0807
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Iš korespondentinio seimų (1)

Kokia Įtaka sąjungos veiklai 
turės pirmininko vedybos?

Pirmas klausimas tikrai 
probįlem^tklkas. kr jam* 
spręsti, deja, neturime jo
kių konkretesnių duomenų, 
žinome tik, kad iš penkių 
s-gai vadovavusių pirminin
kų keturi buvo vedę, o tu 
vienas — dabartinis — 
viengungis (bent iki vasa
rio pradžios). Nedaug si 
statistika mums gali padė
ti. Belieka tik spėti ir lauk
ti. Viena betgi žinome: inz. 
Eugenijus Bartkus ne ue 
pagrindo vadinamas skrajo
jančiu pirmininku. Po va
sario 8-sios paaiškės: skra
jos jis vienas, ar su paly
dove.

O dėl skyrių atstovų 
siuntimo į vestuves tik tiek 
tegalima pasakyti: proble
ma vietinė, vietoje ją ir 
spręskime. Bet būkime tik
ri — ten jau mes nieko ne
nubalsuosime. Esame linkę 
manyti, kad demokratiniai 
principai (tarp mūs kal
bant) tam atvejui gali būti 
suspenduoti.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

Praėjusiųjų metų pabai
goje Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos centro val
dyba pakvietė sąjungos na
rius dalyvauti koresponden
tiniame seime. Kitais žo
džiais — per skyrių valdy
bas išsiuntinėjo nariams 
anketas, prašydama pasisa
kyti (1) dėl s-gos dešimt
mečio seimo vietos, (2) dėl 
seime svarstytinų temų, (3) 
dėl tautinės spaudos ir (4) 
dėl veiklos pagyvinimo.

Anketos dar tebeplaukia. 
0 kol jos plaukia, o drauge 
su jomis nuomonės ir pasiū
lymai, peranksti būtų da
ryti bet kokias išvadas. Tai 
gal teks padaryti vėliau, 
kai visi, balsą gavusieji ir 
juo pasinaudoti norintieji, 
pasisakys. O pasisakymų ir 
dabar jau yra įvairių ir įdo
mių.

Vienas rašytinio seimo 
narys, pavyzdžiui, kelia, jo 
manymu, aktualų klausimą, 
kurį reikėtų apdoroti dar 
prieš sąjungos dešimtme
čio seimą. Jis siūlo apsvars
tyti ”Kokią įtaką turės są
jungos veiklai centro val
dybos pirmininko vedybos 
su Danguole?” Ir priedo — 
”po kiek atstovų kiekvienas 
skyrius turės pasiųsti į 
vestuves ?”

• Lietuvos nepriklauso
mybės 41 metų sukakties 
minėjimas įvyks vasario 
mėn. 15 d. 4 vai. po pietų, 
šv. Juozapo mokyklos salė
je, E. 185 St. ir Lake Shore 
Blvd. kampas.

Meninę programą atliks 
Čiurlionio choras, Clevelan
do moterų simfoninis orkes
tras, vad. muz. Alf. Mikuls
kio ir solistai Juzė Krišto- 
laitytė-Daugėlienė, Aldona 
Stempužienė ir V. Bakūnas. 
Išpildys Bertulio ”Pabusk 
Pasauli” (Amerikos ir Ka
nados Lietuvių dainų šven
tėje gavo antrą premiją), 
VI. Jakubėno poemą ”Mano 
pasaulis”, ”Atsisveikinimas 
su tėvynę” bei Br. Budriū- 
no ”Mano protėvių žemė”.

Pakvietimus į minėjimą 
jau galima įsigyti Dirvos 
redakcijoje, sekmadieniais 
šv. Jurgio parapijos salėje 
ir pas ALTo valdybos na
rius bei Čiurlionio ansamb
lio choristus.

7

Lietuvių salės šėrininkų susirinkime Clevelande labai aktyviai reiškėsi vyresnio
sios kartos veikėjai. Nuotraukoj matyti M. Lasky, M. Trainauskaitė, K. šivokas, J. 
Šimkūnas, F. Saukevičius ir kt. Dirvos nuotrauka.

6
i

Cleveland Trust 
akcininkų susirinkime 
banko pareigūnai pakelti 
viceprezidentus ir išrinktas
naujas direktorius, Ohio 
Bell Telephone atstovas. 
1958 m. pelnas siekė $10,- 
696,425 arba po $26.74 kiek
vienai akcijai. (Sk.)

J. Lūžys

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

Jenas Kazlauskas, Dirvos 
bendradarbis, jau pildo 

pajamų mokesčius (Income 
Tax)

pagal susitarimą Dirvos pa
talpose.

Šaukti telefonu
1-7222.

RE

• LB Clevelando Pirmo
sios Apylinkės metinis vi
suotinis susirinkimas šau
kiamas kovo 15 d., 11 vai. 
30 min. lietuvių salėje.

Darbų tvarkoje: susirin
kimo atidarymas ir prezi
diumo rinkimas, mirusiųjų 
pagerbimas, valdybos, kon
trolės komisijos ir kt. orga
nų pranešimai, finansinių 
reikalų aptarimas, valdomų
jų ir priežiūros organų rin
kimai.

J. CIJUNSKAS

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikro

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5166

NELSON'S
NELAIMĖ IR LIGA

Family Style Restaurant

Private Parties
— Banquets

Wedding Anniversaries

Open Daily—5 P.M.

Sundays 12 to 7 P.M.

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

Liga ir nelaimė ištinka 
netikėtai. Todėl fu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima 
būtų apsaugota pagal Aeci- 
dent and Sickness planą.

NATIONW1DE INSU
RANCE COMPANY siūlo 
platu ligoninės, niedicinių. 
operacinių ir nedarbingumo 
pajamų draudimą žemomis 
kainomis!

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:

PAULINA 
MOZURAITIS, 

Agentas 
Tel. SK 1-2183

• Vytautas Giedraitis, 
Phoenix Mutual Life Insu
rance Company atstovas, 
gavo teisę įstoti į tos kom
panijos ”Pusės Milijono Do
lerių Klubą”. Tuo palių lai
ku V. Giedraitis buvo pa
skirtas ir Associate Field 
Underwiter.

V Giedraitis yra skaito
mas pirmuoju atstovu vi
soje vidurinių vakarų rajo
ne, kuris apima 23 valsty
bes.

Vasario 16-tos minėjimą 
savo nariams ir svečiams 
rengia SLA 14 kuopa vasa
rio 3 d. 7 v. v. lietuvių sa
lėje su įdomia paskaita ir 
koncertine programa.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atidarą nuo ryto 
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas. 
Parduodami amžini 
akumuliatoriai.
24 hours towing. 
Dienos tel.: HE 1-6352. 
Nakties tel.: LI 1-4611.

❖

1

•?
4

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
TĖVŲ KOMITETAS VASARIO 7 D., NAUJOSIOS 

PARAPIJOS SALĖJE, RUOŠIA

Užgavėnių blynu va k ar a'* *
Vaišės, prie gausiai padengtų stalų: šalti bei 

šilti užkandžiai, bulvinės dešros, įvairūs lietuviški 
Užgavėnių kepiniai.

Šokiams gros gera muzika. Pradžia 7 vai. vak. 
Bilieto kaina $2.50.

Norintieji užsisakyti 6, 8 ar 10 asmenų gru
pei atskirą stalą, prašomi pranešti telef.: IV 
1-5071.

Mokyklos Tėvų Komitetas

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleaaant Holiday 

NORWOOD DRUG, INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA 
SVARBIAUSIA MŪSŲ PAREIGA.

RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

JUOZO MIK0NI0 NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street

Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes 

tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs 
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

LIETUVIŲ KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus 
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, 
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą 
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijtioli laidotuvių direktoriai ir balsamr.otojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

GREETINGS and BEST W1SHES

SCOTT 5į and 10( STORE

7036 Superior Avenue

Geriausi sveikinimai draugams
4
J ir rėmėjams

FRENCH CUISINE

DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 
A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS 

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING

13114 Woedland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, 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.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P.M.

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. 
REZIDENCIJA: PENINSL'LA 2521

Norėdami pigiai pirkti namiK mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite mgia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą Įvairiuose apdraudos insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkite-? i mane telefonu arba 
asmeniškai.

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanf 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS
INSUREDTO

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

o

►
 HOME AND J

REMODEUNG LOANS

į, CORNER 68TH —SUPERIOR AVENUE
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Parama Dirvai
—i

DIRVA 5.00

AUGA IR KONSOLIDUOJASI
CHICAGOS TAUTININKAI

šiemet Chicagos tautinin
kai rodo daug gyvumo ir 
iniciatyvos. Ieškoma būdų 
ir priemonių sudrausminti 
organizacijos narius, su
kaupti lėšų einamiesiems 
ir kultūriniams reikalams, 
propaguoti tautinės minties 
ideologiją ir informuotis 
mums rūpimais ir prieina
mais ekenominiais klausi
mais.

Tautinės S-gos Chicagos 
skyrius sausio 25 d. sukvie
tė visuotinį narių susirinki
mą. Prisirinko veik pilna 
Hollyvvood svetainės salė. 
Susirinkimą atidarė kupb 
nas sumanymų veiklus sky
riaus pirmininkas Petras 
Vėbra. Susirinkimui pirmi
ninkavo P. Kalvaitis, sekre
toriavo P. Janulaitis.

Antruoju darbotvar kės 
punktu ėjo L. Dargio pa
skaita, tema: Investicijos. 
Prelegentas lengvu stiliumi 
įdomiai kalbėjo apie inves
ticijas į šėrus ir valstybės 
bonus, visai neliesdamas in
vesticijų į nejudomąjį turi 
tą. Paskaita buvo įdomi ir 
sukėlė vertingų diskusijų. 
Pageidauta skyriaus susi
rinkimuose daugiau pana
šių naskaitų.

Be to, P. Vėbia pranešė, 
kad Chicagos Tautinės Są
jungos skyrius ruošia 14 
paskaitų iš tautinės ideolo
gijos srities per Margučio 
radi ja. Pirma paskaita nu
matyta sausio 29 d. 6:30 — 
7:30 vai; vak.

Centro valdybos pirmi
ninkas inž. E. Bartkus pra
nešė susirinkimui; kad įsi
steigė 2 nauji'Tautinės Są
jungos skyriai, vienas iš jų 
Chicagos pietuose.

J; Daupara&

• Fordhamo Universitete 
ir šiais metais bus lituanis
tikos semestras. Jis tęsis 
nuo liepos pradžios iki rug
pjūčio vidurio.

Kas ir kur?

• Mitinis Liet. Veterinari
jos Gvdytojų Draugijos iš
eivijoje susirinkimas įvyko 
sausio 24 d. Chicagoje. Ko- 
respondenciniu keliu į nau
jąją valdybą buvo išrinkti: 
pirm. Leonas Kriaučeliūnas, 
vicepirm. Petras Gailiūnas, 
sekr.-ižd. S. Stirbys. Kan
didatais: P. Jaras ir T. Pa
lionis. Revizijos komisijon: 
P. Lapatinskas ir K. Avi
žienis; kandidatu: A. Va- 
sonis. Visi išrinktieji gyve
na Uhicagoj ar artimose 
apylinkėse.
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VARDAI IR DARBAI

P-' paskaitos pirminin
kas P. Vėbra iškėlė svarbes
nius einamuosius skyriaus 
reikalus. Kiek plačiau su
stojo. kviesdamas narius 
gausiau dalyvauti skyriaus 
parengimuose, užsimok ė t i 
nario mokestį ir būti akty
viais ir vertingais organiza
cijos nariais.

B° to, skyriaus pirminin
kas pranešė, kad balandžio 
18 d. Tautinės S-go.s Chica
gos skyrius organizuoja pa
vasarinį žibuoklių balių 
Western Ballroom. Susirin
kimas vienu balsu nutarė, 
kad kiekvienas skyriaus na
rys nuperka 2 bilietus į mi
nėtą balių. Valdyba yra įga
liota ir prašoma šį nutari
mą įgyvendinti. Taip pat 
buvo pageidauta ir siūlyta 
minėtą žibuoklių balių pa
daryti Chicagos tautininkų 
tradicinių balių ir į jį kvies
ti Cicero ir Pietų Chicagos 
skyrius.

• Lietuvių Spaudos Klubo, 
esančio Brooklyne, vadovy- 
bėn išrinkti: J. Valaitis, A; 
S. Trečiokas, S. Bredes, J. 
Audėnas ir A. Sodaitis.
• A. Treinys iš Dorchester, 
Mass., P. Karosas iš New 
Britain, Conn. ir M. žiaug- 
rienė iš Jamaica Plain, 
Mass. laimėjo po 29 knygų 
biblioteką kiekvienas, apie 
150 dol. vertės, šias kny
gas, skelbdama prieškalėdi
nį išpardavimą, paskyrė Ga
bijos leidykla.
• Rožė Mainelytė, Liet. Me
nininkų Sąjungos sekretorė, 
turėjo pasikalbėjimą su lie
tuviu kilmės aktorium Lau- 
rence Harvey. Jis pažadėjo, 
kitų gastrolių New Yorke 
proga, susitikti su lietuviais 
menininkais.

Iš valdybos pasitrauku
siems ir toliau kandidatuo
ti nesutikusiems, ilgame
čiams Draugijos darbuoto
jams: dr. A. Milakniui ir 
dr. J. Motiejūnui susirinki
mo dalyvių buvo pareikšta 
nuoširdi padėka.

Susirinkimo dalyviai ap
svarstė eilę svarbių eina
mųjų reikalų ir išklausė dr. 
M. Milaknio pranešimą apie 
dabartinę Kauno Veterina
rijos Akademijos padėtį.

Vaišių metu, B. Lepars- 
kui pasiūlius, kiekvienas su
sirinkime dalyvavęs koĮega 
paaukojo po $1^ (viso $170) 
Vasario 16 d. gimnazijai pa
remti.

Naujosios valdybos adre
sas: Dr. Steponas Stirbys, 
2311 West 50 PI., Chicago 
9, Illinois.

DALYVAUKIME VISI DIRVOS
NAMU ĮKURTUVĖSE

Kovo 14 d. visi Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyriai turėtų švęsti kartu

Kovo 14 d., kaip buvo pra
nešta, įvyks Dirvos namo 
atidarymas ir įkurtuvės. 
Deją, toje šventėje galės 
dalyvauti tik clevelandiečiai 
ir vienas kitas atvykęs iš 
kitų vietovių. Visi kiti, ku
rie negalėsime tose iškilmė
se dalyvauti, turime jas at
švęsti savo gyvenamose vie
tovėse, jungdamiesi drauge 
su visais Dirvos skaitvto-

Mieliems sambūriečiams

Marijai, Onai, Kaziui Kasakaičiams, 
A. Nakui ir jų artimiesiams,

brangiai motinai-uošvei mirus, reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdi

L. T. A. Sambūris Chicagoje

Mieliems filisteriams

jais į vieną grandinę, į vie
ną didelę savo šeimos šven
tę.

Tą dieną, mano manymu 
ir siūlymu, visi Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyriai turėtų rengti subu
vimus bei susirinkimus, 
juos skirti grynai Dirvos 
reikalams, nag r i n ė j a n t 
spaudos reikalus, o išgėrus 
alaus stiklą ryšium su tą 
dieną įvykstančiu Dirvos 
namų atidarymu, sudėtus 
pinigus paaukoti naujų na
mų reikalams.

Dirvos skaitytojų šeima 
didelė. Visi jie džiaugiasi 
laikraščio padaž n ė j i m u, 
nauja spausdinimo techni
ka ir savų namų įsigijimu. 
Tad ir mums, visiems Dir
vos skaitytojams, kovo 14 
d. turi būti didelio džiaugs
mo šventė, nors mes į Cle- 
velandą negalėsime nuvyk
ti ir Dirvos namo įkurtuvių 
iškilmėse negalėsime daly
vauti.

Bet įsigyti bilietus galime 
visi. Tai būtų lyg ir garbės 
bilietai. Todėl aš ir siunčiu 
$2.00 vienam tokiam bilie-

Pratęsiant prenumeratą 
Dirvą aukomis parėmė:
Kalvaitis J., Cleveland $2.00 
Januška K., Chicago 1.00 
Mickevičius M.,

Cleveland .
Lendraitis L.,

So. Boston ............. 2 .(P
Iljasevičius St., Detroit 2. 0 
Remeikis V., Chicago 
Velbasis S., Chicago 
Vilkišius M.,

Lawrence ...............
Globė Parcel,

Cleveland .......... .
Šeputa K., Detroit .... 
žmuidžinas V.,

Rochester ...............
Banelis St., Toronto .. 
Garbačiauskas L.,

Toronto ...................
Kasakaitis K., Chicago 
Pročkys J., Chicago .... 
Mičiulis P., E. Chicago 
Asevičius St.,

Cleveland ...............
Liekos Petras, Chicago 2.(TO 
Krakauskas Alf.,

Chicago ......   2.00
Bartkus T., Samia .... 5.00 
Montvila J., Brooklyn 2.^9 
Maurukas J., Brooklyn 2.0^ 
Minkūnas V., Cleveland 2/10 
Trucen J. N., Barberton 1.00 
Kasniūnas V., Chicago 2.00 
Stulpinas St.,

E. Chicago...............
Dauparas J., Chicago 
Plaušinaitis B.,

Sioux City ...........
Budrys K., Toronto .... 
Girnius V., Chicago .... 
Dzekonskas P., Detroit 2.°0 
Švarcas J., Cleveland 
Budininkas P., Gary .. 
Kecorius V., Toronto 
Lušaitis J.,

Philadelphia ,..........
Šimkaitis O., Tampa .. 
Lietuvninkas J.,

Baltimore ...............
Saulėnas J., Providence 2.00 
Jurgėla A., Brooklyn 2.00 
Žvynys B., Sodus....... 1.00
Juškus Alb., Chicago 2.00 
Vaišnys A., Waterbury 2.00 
Morkūnas V., Caracas 
Jaškauskas J.,

Cleveland .......... .
Kudukis P., Cleveland 
Unger E., Cleveland .. 
Aleksandravičius P.,

Cleveland ...............
Sandargas J.,

N. Royalton ...........
Tiškus Br., E. St. Louis 2.00 
Gečaitė Kr., Manteno 
Baublys P., Detroit .... 
Vengianskas E.,

Chicago ...................
Pocius Ign., Chicago .. 
Sniečkus J., Cleveland 
Liaukus J., Brooklyn 
Valeika K., Gary .......
Indreika P., E. Chicago 2.00 
Bričkus A., So. Boston 2.00

Visiems aukotojams ta
riame ačiū! Taip pat tiki
me, kad Dirvą parems ir 
kiti skaitytojai.
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tui. O kovo. 14 d., kai vyks 
”Dirvos” namo įkurtuvės, 
aš, atsisėdęs pietų su savo 
šeima, čia, Chicagoje, jung- 
siuos mintimis su clevelan- 
d’škiais ir pasakosiu vai
kams apie spaudos reikšmę 
lietuvybės išlaikymui.

Marijai, Onai, Kaziui Kasakaičiams 
A. Nakui ir jų artimiesiams

motinai-uošvei mirus nuoširdžią užuojautą reiškia

Juozas Butvilą,
Chicago, III,

A. A.
KAZIMIERIUI BANIUI-BANEVIČIUI 

mirus, jo žmonai, -vaikams ir žentui Algiui Dilbai, 
giliausią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

Cicero lietuvių kolonijos jaunosios vaidintojos šv. 
Antano parapijos salėje vaidinusios Saulenės veikalą.

Nuotr. E. š u 1 a i č i o .

Adolfas Dilba su šeima

JUOZAS ŽILVINAS

B. Demkutės spalvotas lino raižinys: 
Vito gatvė Vilniuje.

Darbai. — "Buržuazinėje Lietuvoje skurdusi grafika 
tarybiniais metais ne tik išaugo ir suklestėjo, bet tapo 
viena iš pirmaujančių dailės sričių respublikoje”, — kal
bėjo LTSR Dailininkų S-gos pirm. V. Mackevičius Vilniu
je įvykusiame suvažiavime. Bet kalbos sau, o darbai sau. 
štai, Lietuvos grafikai išleido reprezentacinį (tekstai lie
tuvių, rusų ir anglų k.) 16 atvirukų aplanką "Grafikos 
darbai". Reikia manyti, kad į šį aplanką buvo parinkta 
geriausi tarybinių grafikų kūriniai, bet kai juos lygini 
SU Vakaruose esančių lietuvių grafikų darbais, pamatai, 
ką kūrybai reiškia laisvė.

Anapus dailininkas, kaip ir kiekvienas kūrėjas, yra 
pajungtas, to paties V. Mackevičiaus žodžiais, "nešti į 
mases šviesius komunistinius idealus". Tokiuose darbuo
se, kaip "Partizanė”, ”Į baltąjį dvarą" ir kt., dailininkas 
žūsta kaipo toks, lieka tik "komunistinių idealų nešėjas",. 
Ne geriau yra ir su kai kuriais peizažais, kurių dailinin
kai griebiasi, norėdami švengti "šviesiųjų idealų” nešimo 
į liaudį, bet ir prieš juos tarybinis dailininkų pirminin
kas šiaušiasi; "Niekaip negalima sutikti su tokia padė
timi, kai eilė mūsų dailininkų .. . apsiriboja tik peizažais 
ir natiurmortais”.

Taigi, remiantis paskelbtais grafikos darbais, tenka 
tarti, kad tarybinė grafika Lietuvoje suklestėjo tik kie
kiu (grafikos sekcija priskaito 48 narius), bet ne kokybe. 
Tačiau ir tuo pirm. V. Mackevičiui neišeina džiaugtis, 
nes "šiandieną vėl iškilo problema, kaip aprūpinti dirbtu
vėmis jaunuosius dailininkus".

O dėl grafikos skurdimo "buržuazinėje Lietuvoje" 
užtenka palyginti V. K. Jonyno "Metų" raižinius su V. 
Jurkūno darbais tai pačiai poemai (jų vienas reprezentuo
jamas "Grafikos darbų" aplanke) : šalia meistriško Jo
nyno tarybinis Jurkūnas lieka tikrai skurdus, lygiai kaip 
ir ta žiemos varna ant miesto donelaitiškoje Jurkūno 
iliustracijoje . ..

☆

Vardai. — Amerikietis lietuvis Arnoldas Voketaitis, 
kilęs iš Waterbury, Conn. ir gražiai pasireiškęs lietuvių 
koncertuose, šiuo metu dainuoja didžiuliame teatre Radio 
City Music Hali, New Yorke.

• Vinco Krėvės novelių romanas iš senojo dzūkų kai
mo gyvenimo "Raganius" nauja laida išleistas Lietuvoje; 
kiek anksčiau ten buvo išleisti "Dainavos šalies padavi
mai".

• Bobo Rockefeller (Ieva Paulekiūtė) anądien taip
buvo užsidegus pasirodyti viename Hollywoodo pobūvyje 
su naujais sabalo kailiais, kad siuvėjas nespėjo net pa
mušalą įsiūti. , .

• Poetas Antanas Miškinis "Literatūros ir Meno” 
laikraštyje pasakoja, kad Kazio Binkio ”109 pavasarių”, 
kurie pasirodė 1926 m., buvo jau antrasis leidimas, nes 
pirmasis, neturint leidėjui lėšų išpirkti knygą iš spaus
tuvės, buvo "paleistas makulatūrai — vyniojimui; kurį 
laiką šį gana gražų ”109 pavasariu" leidinį buvo galima 
nusipirkti už centus Šiaulių turguje .. ."

• Buvusi Lietuvos valstybinės moterų krepšinio rink
tinės kapitonė J. Jazbutienė, prieš gerą pusmetį atvykusi 
iš Kolumbijos nuolatiniam apsigyvenimui JAV, vienoje 
privačioje Miami, Fla. aukštesniojoje mokykloje dėsto 
kūno kultūrą ir ispanų kalbą.

• Polyna Stoska, lietuvaitė, buvusi New Yorko Met
ropolitan Operos solistė, vasario 15 d. dainuoja "Three 
Penny Opera”, kuri bus perduota koncertinėje formoje 
Vokiečių (originalo) kalba Carnegie Hali, New Yorke.

• Vabalninko vidurinė mokykla Lietuvoje pavadinta 
mirusio rašytojo Balio Sruogos vardu.

☆

Magaryčios. — Lietuvoje leidžiamas "Literatūra ir 
Menas” rašo: "Miesto teatro administracija patraukė at
sakomybėn pilietį N., kuris ant skelbimo "Vaikams iki 
16 metų žiūrėti spektaklį draudžiama" padarė prierašą’: 
"O suaugusiems nepatariu”.
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