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Lietuvos naujienų atranka

ANTANO MIŠKINIO IŠPAŽINTIS
Dešimt metų buvęs ištrėmime turi pats save 

pasmerkti.- Nieko nebekalba apie 
enciklopedijos leidimą.

Rašytojų suvažiavime 
Vilniuje buvo duotas žodis 
ir Antanui Miškiniui, kad 
pasakytų, kaip atpasakoja 
TIESA, štai ką:

„Būdamas nuo jūsų ati
trūkęs, aš pajutau ir supra
tau, kad be darnaus kolek
tyvo, be visaliaudinių sieki
mų tikras poetas būti nega
li. Tatai suprasdamas aš tu
rėjau pakankamai laiko sa
vyje ir savo aplinkoje pada
ryti griežtą vertybių perkai
nojimą. šitoksai perkainoji
mas ne kartą man buvo net 
skausmingas, ne be kovos 
su pačiu savimi, kol galė
jau išsipainioti iš tų varž
tų ir savo mintis bei nusi
teikimus patikrinti. Aš atei
nu į jūsų tarpą nesidaryda
mas nei atgal, nei i šalis. 
Nuo šiol tegu nelieka dėl 
manęs jokių aliuzijų, jokių' 
abejojimų. Mano ankstes
nių dainų Lietuva buvo dar- 
bo. žmonių, valstiečių, pilkų 
arto i ų Lietuva. Bent ji taip 
atrodė. Paskui atėjo visiems 
žinomi istoriniai įvykiai, 
mūsų tėvynės gyvenimą pa
kreipę nauja gaivinančia 
tarybine linkme. Aš tada 
pabandžiau pasidžiaugti, bet 
praeities ir auklėjimo nuo
sėdos mane dabar labai var
žė ir neleido tapti tuo, kuo 
privalėjau. Netikėtai iš pa
salų užklupęs karas ne ma
ne vieną vėl supainiojo. Tė
vynės karo metu užimta ma
no nozicija daugeliu atžvil
gių man asmeniškai buvo 
lemtinga. Fašistinės okupa
cijos metu aš buvau įtrauk
tas i priešvokišką judėjimą, 
ir tariausi einąs tinkamu 
keliu, tačiau pasekmės man 
paaiškėjo tik karui pasibai
gus. Tada tik galutinai pa
mačiau. kad esu įrankis bur
žuazinių nacionalistų ran
kose.

„Aš atėjau į šią tribūną 
pasmerkti viso to blogo, tų 
klaidų, kurias aš buvau pa
daręs. Kai mano širdis ir 
protas po didelių gyvenimo 
pamokų nusiskaidrino, man 
tai viešai pripažinti visiškai 
negėda. Aš labai trokštu, 
kad nei dabar, nei ateity pa
našių klaidų nepakartotų 
kiti.

„Mes visi žinome, kad 
tam tikra saujelė politikai! -

Vasario-February 19, 1959 

tu, mūsų tautos atplaišų iš 
u* vandenyno prasikaltėliš- 
kai bando visokiais būdais 
kenkti mūsų tėvynės ir mū
sų žmonių geram vardui, sė
dami šmeižtą, melą ir ne
apykantą. Jie nieku būdu 
nesutrukdys mūsų gražaus 
ir tolydžio vis gražėjančio 
gyvenimo, nepasuks, atgal 
istorijos'. Tai aišku ne tik 
mums, bet, aš neabejoju, ir 
jiems patiems’ Nekalbu čia 
apie tuos, kurie emigracijo-. 
je atsidūrę susiklaidino ar
ba kitus suklaidino. Neabe
joju, kad tokie ilgisi savo 
krašto, kentėdami jau nuo 
vien supratimo, kad atsisky
rimas nuo gimtojo kamieno 
jų pačių ateičiai nieko gero 
nežada. Kai tik aš apie tai 
pagalvoju, iš karto mane 
apima džiaugsmas, kad ne
su emigrantas, kad galiu 
kvėpuoti gimtojo krašto 
oru,'', dirbti savo mėgiamą 
darbą ir kasdien matyti sa
vo akimis bei jausti kaip 
mūsų Tarybų Lietuvos gy
venimas labai nuosekliai ei
na vieninteliu tikru tarybi
niu keliu drauge su kitomis 
broliškomis respublikomis. 
Aš džiaugiuosi, kai švytė
damas pralekia reaktyvinis 
keleivinis lėktuvas, drąsiau 
darosi gyventi, kai savo aki
mis gali stebėti dirbtinį 
žemės palydovą. Mane džiu
gina senelis Nemunas, džiu
gina prie žemaičių plento 
nauja mūrinė gyvenvietė, 
nauja RTS, kur su išrikiuo
tomis saulėje blizgančiomis 
cisternomis mane pagarbiai 
nuteikia kolūkietė - melžėja 
su aukso žvaigždele ant krū
tinės.

„Turėdamas galvoje mū
sų naujuosius tarybinės li
teratūros pasiekimus, gėrė
damasis jais, aš čia tenoriu 
prisijungti, kaip aš esu įsi
tikinęs, prie bendro visų 
mūsn trooškimo, kad dau
giakalbėje, daugiaspalvėje 
visoje tarybinėje literatūro
je' ir lietuviškoji tarybinė 
literatūra būtų ryški ir pa- 
s+°bima ir greitai nevystan
ti gėlė visasąjunginėje 
nuokštėie. Tikiu, kad mūsų 
literatūra neatsiliks nuo tų 
didžiųjų tikslų, nuo polė
kių, užmojų tų žmonių, ku
rie pirmieji įsibrauna į kos

Cleveland, Ohio

mosą, kurie neša pasauliui 
pažangą ir taiką eidami di
džiojo Lenino partijos nu
žymėtais keliais”.

*
Antanas Miškinis, vienas 

iš įžymiausių nepriklauso
mybės laikais jaunesnės 
kartos lietuvių poetų, gim
tojo krašto oru vėl kvėpuo
ja anie pusantrų metų. Prieš 
tai jis atliko „vertybių per
kainojimą” pačiam Sibiro 
vidury. Laiko tam „perkai
nojimui” jam buvo duota 
arti 10 metų ...

KAS ATSITIKO SU 
ENCIKLOPEDIJA?

Skubotai ir garsingai 
1957 metais suplanuota Lie
tuvoje enciklopedija lietu
viu kalba paskutinį kartą 
viešai buvo minėta daugiau 
kaip prieš metus, dešimta- 
iam partijos suvažiavime 
Vilniuje. Anksčiau buvo 
skelbta, kad numatytas dau
giau kaip 60 asmenų redak
cijos personalas, iš klišių 
daugiau kaip dvidešimts 
jau buvo pradėję darbą. Jau 
buvo ’r redakcijos patalpa, 
net iškaba buvusi pagamin
ta. Bet nuo ano partijos su
važiavimo niekas daugiau 
apie tą darbą nieko nemini. 
Net ir J. Matulis, vyriau
sias enciklopedijos redakto
rius Nauju Metų proga iš
skaičiavo daugybę dirbamų 
ir numatomu mokslo darbų, 
rengiamų leidinių, bet nei 

neužsiminė apie en- 
-"ikionediią. Niekas nepami
nėjo enciklopedijos ir rašy
tojų suvažiavime.

PIRMIEJI GYVENTOJŲ 
SURAŠYMO DUOMENYS 

BALANDŽIO MĖNESĮ

Maskvos centrinė statis
tikos valdyba praneša, kad 
vi«os Sovietijos gyventojų 
nurašymo preliminari n i a i 
duomenvs galėsią būti pa
skelbti jau balandžio mėne
si. Visi duomenys būsią ga
lutinai suskaičiuoti tik 
gruodžio mėnesį.

Tas gyventojų surašymas 
atliktas ir Lietuvoj, taigi 
skelbimuose turės būti svar
bios statistikos ir apie Lie
tuvos gyventojus. Dabar 
Lietuvos duomenys prade-

Po Vasario 16-osios koncerto Clevelande ALT atstovės įteikia gėles solistėms A.
Stempužienei ir J. Kristolaitytei-Daugėlienei. Dešinėj dirigentas muz. A. Mikulskis.

Dirvos nuotrauka

PAVERGTA, BET NEUŽMIRŠTA
Rašė New York Times savo vedamajame Vasario 
16 proga.- JAV Kongrese buvo iškilmingai pami
nėta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktis

Vasario 16 dieną JAV 
Kongrese buvo atžymėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis senatorių ir kon- 
gresmanų kalbomis.

Conn ecticut senatorius 
Busch perskaitė Vasario 16 
d. New York Times veda
mąjį „Pavergta, bet neuž

darai tvarkyti Vilniuje, o 
paskui bus persiųsti Mask
von, kur bus nustatyta, kas 
ir kaip skelbtina.

SENATVĖS TYRINĖTOJŲ 
DRAUGIJA

Vilniuje neseniai įsteigė 
draugiją, kuri tyrinėsianti 
senatvės problemas, šalia 
tuo klausimu besidominčių 
medikų, draugijos steigia
majam susirinkime dalyva
vo ir praktikoje gero meto 
susilaukę profesoriai ne me
dikai: J. Balčikonis ir Z. 
žemaitis. Dalyvavo ir daili
ninkas A. Žmuidzinavičius, 
einąs jau 82-rus metus. 
Draugijos pirmininku iš
rinktas — paskirtas gydy
tojas, medicinos mokslų 
kandidatas, A. Jurgelionis, 
anksčiau domėjęsis sporto 
medicina, dabar vadinamas 
senatvės problemų tyrinėji
mo veteranu.

miršta”, kuriame rašoma:
„Prieš 41 metus maža, il

gaamžė lietuvių tauta pasi
skelbė nepriklausoma nuo 
Rusijos. Jos kaimynės Esti
ja ir Latvija taip pat pa
skelbė nepriklausomybę tais 
pačiais 1918 metais. 1940 
metais visas tris šias vals
tybes vėl užėmė Rusijos ka
riuomenė ir privertė jas vir
sti vadinamomis Sovietų so
cialistinėmis respublikomis. 
Tuo būdu tie trys kraštai 
22 metus gyveno laisvėje ir 
jau 19 metai kai yra pa
vergti.”

Toliau New York Times 
priminė valstybės sekreto 
riaus Dulles šiai vasario 16. 
d. paskelbtą pareiškimą, ku
riame pabrėžiama, kad 192° 
metais Rusija iškilmingai 
išsižadėjo visų suverenumo

NAUJAUSIOS ŽINIOS

• Antradienį Amerika į 
erdves paleido naują dirb
tinį žemės palydovą, kuris 
turi instrumentus debesų 
pasiskirstymui ir judėjimui 
matuoti. Tai pirmas žings
nis pasauliniu mastu suda
ryti meteorologinius žemė
lapius.

• Laisvajame pasaulyje 
laukiama Maskvos reakci
jos į Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos notą dėl sušau
kimo keturių užsienių rei
kalų ministerių konferenci
jos Vokietijos problemai 
svarstvti.

• Valstybės sekretorius 
Dulles po operacijos sveiks
ta ligoninėje. Kalbama, kad 
jis pasitrauks iš pareigų ir 
į jo vietą minimi kandidatai 
Dillon ir Stevenson.

KAIRĖJE: Tūksta n t i s 
dalyvių Vasario 16-ąją šven
tė Clevelande. Pirmoje eilė
je matyti muzikas V. Jaku- 
bėnas su ponia, amerikiečiai 
Mr. ir Mrs. Ludwig — tu
rintieji didelę gaidų leidyk
lą, J. Muliolis ir kt.

Dirvos nuotrauka 

teisių į Pabaltijo kraštus. 
Ji tai pakartojo ir 1939 me
tų spalio mėnesį. Tai nuro
dęs savo pareiškime, vals
tybės sekretorius pakarto
tinai užtikrino lietuvių, lat
vių ir estų tautas, kad jos 
nėra užmirštos.

bMes nesiūlome karo Pa
baltijo kraštams išlaisvin
ti”, rašo New York Times, 
„o tų valstybių žmonės, ar 
jie gyvena savo tėvynėse ar 
ūžšieny, nenori tos rūšies 
nacionalizmo, kurs reiškėsi 
tarp Pirmojo ir Antrojo Pa 
Saulinio karų. Tai ko jie sie
kia ir reikalauja, yra poli
tinės, religinės ir kultūrines 
laisvės. Jie, kaip ir mes, ge
rai žino, kad tos laisvės gali 
klestėti tik laisvės pasau
lyje”.

(Nukelta į 2 psl.)

• Ateinantį mėnesį tarp 
Irano ir Amerikos bus pasi
rašyta gynybos sutartis.
'• Ispanija žada Sovietams 

kelti bylą tarptautiniame 
teisme už pasisavinimą 510,- 
000 kg. aukso, kurį jie išsi
vežė 1936 metais.

• Chruščiovas, sakoma, 
ketinąs pasiūlyti anglų 
premjerui Macmillanui pa
sirašyti nepuolimo paktą 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos.

• Iš prancūzų socialistų 
partijos pasitraukė buvęs 
prezidentas Vincent Auriol, 
gi radikalai iš savo tarpo 
pašalino buvusį premjerą 
Mendes-France.

• Chruščiovas išpeikė so
vietų piliečių apsirengimą, 
sakydamas, kad tiems rū
bams vieta yra muziejuje, 
ir reikia geriau pasižiūrėti, 
kaip rengiasi vakariečiai. 
Jis patarė sekti Mikojano 
pavyzdžiu, kuris kaklaraiš
čius perka Italijoje ir kos
tiumus siuva Anglijoje ...

• Bagdade įsteigta arabų 
kraštų komunistų partijų 
centralė.

• Per paskutinius 6 mė
nesius iš Rumunijos į Izrae
lį emigravo 15,000 žydų.
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Nesusipratimas dėl 
vėliavų

Vienas, iš didžiųjų reika
lų ALT Vykdomajam Komi
tetui vykti į Washingtoną 
šių metų pradžioj buvęs 
„vėliavų klausimas”. Mat, 
kažkas įsakęs Vokietijoje 
esančioms pabaltiečių pa
galbinėms kuopoms vartoti 
nebe tikrąsias savo kraštų 
vėliavas, o tokias, kokias 
sovietai atitinkamoms res
publikoms yra nustatę prieš 
keletą mtų.

Komitetas lankėsi pas 
atitinkamą generolą ir ga
vo paaiškinimą žodžiu, o 
paskui ir raštu. Pasirodo, 
kad kažkas (iš kvailumo, ar 
tyčia?) padaręs „adminis
tracinę klaidą” ir į pakeis- 
tino inventoriaus sąrašą įra
šęs kuopų vartojamas vė
liavas, kurios tikrai buvu
sios tenai numatytos pa
keisti sovietiškomis. „Klai
da”, kuria turėtų susirūpin
ti ir subversyviais elemen
tais besidominčios instituci
jos, nes ta „klaida” liečia ne 
tik (ir ne tiek!) pabaltiečių 
kuopas, o tiesiog pačią J. V. 
kariuomenę.

"Bet dabar paaiškėjo, kad 
ta „klaida” buvusi padary
ta’jau 1957 metais! Paaiš
kėjo, kad ji buvusi pastebė
ta 1958 metų vasarą, o 1958 
metų gruodžio mėnesį, be
rengiant naują kuopoms iš
duodamų medžiagų sąrašą, 
padaryta reikalingų žygių, 
kad ta „klaida” būtų atitai
syta, tai yra, iš sąrašo iš
imta. Tų vėliavų niekas ne
siuvo, neišdavinėjo ir ne
vartojo.

Taigi, nesusipratimas jau 
paniškojęs ir sutvarkomas.

Kita nesusipratimo dalis, 
kuri pasilieka, yra, — kad 
dėl dalyko, kuris įvyko 1957 
meta:s, kurį atitinkamos 
įstaigos pastebėjo ir ėmėsi 
tvarkyti 1958 metais, ALT 
Vykdomasis Komitetas da
rė žygius Washingtone tik 
1959 metais.

Be to, tų kuopų „pulkinin
kas” (administratorius) yra 
Jonas Augustaitis, didelis 
„Naujienų” bendradarbis, 
taigi susirašinėjąs su „Nau
jienų” redaktorium — ALT 
sekretorium. Tai tas pats 
Jonas Augustaitis, kuris sa
kosi taip gerai žinąs, ką ga
lėjo ir ką turėjo padaryti 
min. S. Girdvainis ir kiti 
Vatikane, kai tenai iš už
pakalinės diplomatinės vir
tuvės ėmę sklisti įtartini 
kvapai. Tad kodėl gi tas Jo
nas Augustaitis, būdamas 
aukštas pareigūnas kuopų 
dalykuose, tuojau nepaste^ 
bėjo (1957 metais) tos va
dinamos klaidos, ir kodėl 
jis pagal savo pareigas ko
mandos keliu neatkreipė 
aukštesnių savo instancijų 
dėmesio į tą klaidą, ir ko
dėl tuo pačiu metu netele
grafavo P. Grigaičiui, kodėl 
nesikreipė į visuomenę, ko
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dėl jos nepainformavo, ne
sukėlė ant kojų? Vis tai da
lykai, kurių tas pats Jonas 
Augustaitis labai smarkiai 
reikalauja iš kitų.

Galbūt ta „administra
cinė klaida” iš tikrųjų buvo 
perdaug kvailas ir perdaug 
paprastai atitaisomas nesu
sipratimas, ir gal dėl jo ne
reikėjo didelio triukšmo kel
ti. Greičiausia taip ir buvo. 
Bet, jeigu taip, tai kogi, iš 
tikrųjų, tada reikėjo net vi
sam ALT Vykdomajam Ko
mitetui (atsiprašom, ne vi
sam) skverbtis pas genero
lus ir veržtis į jau atidary
tas duris?

Pavergta zbet...
(Atkelta iš 1 psl.)

New York Times savo ve
damąjį baigia šiais vilties 
žodžiais:

„Pabaltijo kraštuose ke
lias Į geresnį rytojų dar te
bėra tamsus. Bet jis nėra ir 
nebus prarastas. Valdančių
jų dienos nesitęs visą laiką. 
Ateis diena, kai tos trys 
mažos tautos galės išeiti 
laisvėn ir būti su mumis’’.

Senatorius Busch toliau 
pažymėjo, kad lietuviai su
kūrė sau garbingą vietą is
torijoje dar XIII amžiuje, 
sukurdami galingą valstybę 
ir per šešis šimtmečius ją 
išlaikę prieš teutonų ir sla
vų spaudimą.

„Nepriklausomybės dvi
dešimtmetis mūsų amžiuje 
įrodė lietuvius esant vertais 
laisvės”, sakė šen. Busch, 
sugretindamas lietuvių tau
tos aspiracijų artimą gimi
ningumą su Abraomo Lin- 
colno idėjomis.

Kiti kalbėtojai irgi iškė
lė lietuvių tautos atsparu
mą prieš nacių ir bolševikų 
pastangas.

Vakare Lietuvos pasiun
tinybėje Washingtone buvo 
suruoštas priėmimas, į ku
rį atsilankė Amerikos vy
riausybės pareigūnai, užsie
nio diplomatai ir Kongreso 
atstovai.

VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO 

PAREIŠKIMAS
Vasario 16-sios proga val

stybės departamentas pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
primenama, kaip sovietai 
klasta ir jėga sulaužė su
tartis, pasirašytas su nepri
klausomomis Pabaltijo val
stybėmis po dviejų laisvės 
ir progreso dekadų tuose 
kraštuose. „JAV tą agresi
ją pasmerkė ir priverstinės 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą nepripažino”, sakoma 
pareiškime. „Ir šiandien, po 
18 metų, mes norime dar 
kartą Lietuvos, Latvijos ir

Koks paslaptingas džiun
glių gyvenimas. Be niekie
no rankos viskas auga, 
tarpsta. Koks įvairumas 
džiunglų gyvūnijos! Visa 
gyvūnija pasipuošusi gra
žiausių spalvų plunksnomis, 
gražiais švelniais kailiais. 
Kokie įvairūs džiunglių me
džiai, kurių medienos bal
dai puošia New Yorko ir 
Paryžiaus ištaigingus salo
nus. O vaisių ir gėlių įvai
rumas — valgyk, puoškis ir 
gėrėkis žemės rojumi, bet 
ir saugokis, kad neparagau- 
tumei kokio nuodingo vai
siaus. O kiek neišpasakytai 
daug turtų slepia džiunglių 
žemė. Auksą, kurį bankai 
laiko uždarę geležiniuose 
seifuose, kuriuo modernus 
žmogus matuoja savo laimę, 
čia džiunglių gyventojas 
mindžioja kojomis. Ir tas 
džiunglių gyventojas, vaikš
čiodamas auksu klotais ke
liais, gyvena baisiausio 
skurdžiaus gyvesimą.

Tokie yra realybėje dide
lį Pietų Amerikos plotai, 
tokia yra turtingoji Kolum
bija.

Pietų Vakarų Kolumbi
joje, Narinio departamen
te, prie upės Patia, kur tę
siasi džiunglės, vadinamos 
Uanura, yra miesteliai Bar- 
bacoa, Magui ir kiti, kurių 
gatvės tikrai išpiltos auk
suotu žvyru.

Barbacoa gyventojų 95% 
sudaro negrai. Kasdien po 
18 vai. lyja. Miestelio na
mai mediniai, skurdūs. Gy
ventojų amatas — aukso 
ieškojimas, tikriau pasa
kius — aukso kasimas. O 
aukso čia visur yra, tik rei
kia jį surinkti, tai ir visas 
darbas, čia visa žemė per
sunkta aukso dulkėmis.

Visi Barbacoa apylinkės 
žemės savininkai verčiasi 
auksu. Miestelio gyvento
jai grupėmis po 20-30 žmo
nių išeina į apylinkę pas va
dinamus ūkininkus, ir su
sitaria su savininku jo že
mėje kasti auksą. Sutarties 
sąlygos nuo amžių pripras
tos. Pirmąsias tris dienas 
savaitėje rastą auksą, kaip 
nuomą už žemę, atiduoda 
savininkui, o kitų trijų die
nų iškastą auksą visi dali
nasi lygiomis. Sąlygų visi 
griežtai laikosi, niekas ne
vagia, neapgaudinėja. Ir 
taip ištisomis dienomis Bar
bacoa gyventojai kasa auk
są — vieni pas ūkininkus, 
kiti džiunglėse, o dar kiti 
graibsto iš upės dugno.

Visa aukso eksploatacija 
yra laisva. Kai kurie auksą 
parduoda bankui, kiti — 
privatiems pirkliams, kurių 
čia suvažiuoja iš įvairių 
kraštų, daugiausia iš Ekva
doro. Paskutiniu laiku už 
aukso unciją mokėjo 207 
pezus (apie 20 dolerių). O 
aukso 1 unciją surinkti nė
ra lengva. Yra gyventojų, 
kurie visą amžių kasė auk
są ir neturi kur padoriai nu
mirti. J oks skurdas kyla ne 
iš krašto neturtingumo, bet 
iš primityviškumo, nes koks 
tų žmonių gyvenimas primi
tyviškas, toks pat primity
viškas yra aukso kasimo bū
das ir jų priemonės.

Kad čia aukso šalis, ma
tyti ir iš jų bažnytėlės — 
iš lanko skurdžios, medinės, 
bet jos vidų puošia pusės 
milijono vertės auksas ir

Estijos tautoms priminti, 
kad jos nėra užmirštos.” 
JAV vis tebesiekia, Atlanto 
Chartos žodžiais, kad būtų 
atstatytos suvereninės tei
sės ir savivalda tuose kraš
tuose, kurie smurto keliu jų 
neteko.

gyvena ir miršta
brangmens. šv. Marijos sta
tula aprengta grynu auksu 
ir nusagstyta brangiaisiais 
akmenimis.

Kada.“ prieš daugelį me
tų, ispanas užkariautojas 
Francisco Pizarro pasiuntė 
i Barbacoa ekspediciją, tos 
ekspedicijos vadas genero
las Angel Maria Varela pa
noro paimti visus bažnyčios 
brangenybes. Bet gyvento
jai jam sunešė dar daugiau 
brangenybių, kad tik baž
nyčios neapiplėštų.

Netoli Barbacoa, prie 
upės Telembi, šalia mieste
lio Mongon, 1936 m. viena 
amerikiečių bendrovė, gavu
si valdžios koncesiją, pradė
jo aukso kasimą. Iš pradžių 
pastatė tik vieną semtuvę 
(vad. bagrę). Tai didžiulis 
plaukiojąs namas su ilga 
judančia svirtimi, kurios 
gale pritaisyti plieniniai 
kaušai. Tais kaušais iš upės 
dugno kasama žemė, kuri 
perkeliama į namą, o čia 
purtoma, sijojama per spe
cialius sietus. Lygiai, kaip 
malūne, į prikabintą prie 
skylės maišą byra grynas 
auksas, o „liesa” žemė vėl 
išmetama į upę. Semtuvė 
ištisus metus dirba po 24 
valandas ir kasdien perdir-

• Londone prasidėjo An
glijos, Turkijos ir Graikijos 
vyriausybių ir Kipro salos 
gyventojų atstovų pasitari
mai Kipro salos ateities 
klausimui išspręsti. Ketina
ma salai suteikti nepriklau
somybę su teise britams jo
je turėti karines bazes. Tur
kijos premjeras Mandaris, 
skrisdamas į pasitarimą, 
nukritus lėktuvui, vos ne
žuvo.

• Sovietai skelbiasi pra
dėję serijomis gaminti ba
listines tarpkontinenti nes 
raketas.

MYKOLAS SAULIUS 
— SOLISTAS SU SIMF.

ORKESTRU
Dar praeitais metais, Gol- 

den, Colorado simfoninės 
draugijos prezidentas, pa
kvietė mūšų čelistą Mykolą 
Saulių pagroti solo su mi
nėtu simfoniniu orkestru. 
M. Saulius sutiko ir toks 
koncertas įvyko vasario 8 
d.

Mūsų solistas, lydimas 80 
asmenų simf. orkestro, išpil
dė Boelmann’o simfonines 
varijacijas violončelei.

Pasisekimas buvo didelis 
ir mūsų menininkas perpil
dytos auditorijos visai už
tarnautai buvo šilčiausiai 
priimtas.

Koncertui dirigavo Bvron 
Darnell — Colorado Univer
siteto muz. Fakulteto pro
fesorius, šio orkestro diri
gentas.

Koncerto proga pasirodė 
laikraščiuose eilė straipsnių, 
kuriuose buvo iškelta M. 
Sauliaus muzikinė karjera 
ir jo lietuviškoji kilmė.

ba po 24,000 jardus žemės^ 
Šioje apylinkėje darbinin

kai gyvena jau kitaip, negu 
Barbacoa: namai.modernūs. 
Kinai, teatrai, sporto salės 
ir visa, kas reikalinga civi
lizuotam žmogui. L-.

PADĖKA
LVS „Ramovė” Clevelan

do Sk. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, aukoju
siems Lietuvos Laisvės Ko
vų invalidams. Tamstų auka 
palengvins jų gyvenimą, ka
da mūsų tėvynei buvo sun
ku, jie palengvino mūsų gy
venimą iškovodami mūsų, 
tėvynei Lietuvai ir mums 
laisvę.

Brangūs Karo Invalidai! 
Žemiau dedame geraširdžių 
cleVelandiečių lietuvių sąra
šą, kurie Tamstų nepamir
šo — auką skyrė:

Po $10.00 — LB Cleve
lando 1-ji Apylinkės V-ba, 
J. Balbatas, Z. Jankus.

Po 6.00 — K. Tallat-Kelp- 
ša, G. Rydelis, K. Morkū
nas, I. ir A. Jonaitis, J. ir 
Dr. Stankaičiai.

Po $5.00 — Dr. Kesiūnai- 
tė,.J Palukaitis, P. Židonis, 
V. šembergas, Dr. V. Ra
manauskas, Z. Peckus, J. 
Kaklauskas, A. B. Skrins- 
kienė, R. Nausner, J. Au- 
guštinavičius, B. Juodėnie- 
nė, V. Valys, B. Snarskis, 
J. DeRighter, J. Mull-Mulio- 
lis, J. Margevičius, A. Mi
koliūnas, B. Paulionis, Dr. 
Pautienis, A. Spirikaitis, A. 
Bielskus, N. Shaffrin’ p.p. 
Degėsiai.

Po $4.00 — J. Smetona, 
B. Gaidžiūnas, Z. Dučma- 
nas.

Po $3.00 — J. Abraitis, 
V. Civinskas, E. Karnėnas, 
V. K. Barauskai, V. Jokū
baitis, S. Grybauskas, S. 
Astrauskas, F. Eidimtas, I. 
Verbyla, J. Skavičius, V. 
Bakūnas.

Po $2.00 — A. Tamulis,
L. Leknickas, P. Skardis, M. 
Barniškaitė, J. Gudėnas, VI. 
Braziulis, K. Gasparaitis,
M. Smelstorius, I. Stankevi
čius, R. Babickas, L. Banis,
J. Nasvytis, J. Rastenis, I. 
Rinkus, F. Saukevičiūs, E. 
Malcanas, K. Bruozis, O. 
Mekišius, V. Domaševičius, 
A. Balasevičius, Vismantas,
K. Budrys, A. šemeta, P. 
Pračkienė, V. Juodvalkis, S. 
Butrimaitis, H. Macijaus
kas, G. Gudėnas, V. Luka- 
vičius, P. Dabrila, A. Nas
vytis, J. Sirutis, S. Rudo
kas, B. Gražulis, J. Migli
nas, A. Telyčėnas, J. Stra
vinskas, J. Dumbar, V. 
Vinclova, J. Gražulis, P. 
Stravinskas, J. Brazis, A. 
Balys, K. Gaižutis, S. Luko
ševičius.

Po $1.50 — J. Urbšaitis.
Po $1.00 — P. Stempužis, 

P. Mainelis, V. Bačiuls, Dr. 
Vaitėnas, A. Luža, J. Citū- 
lis, J. Kubilius, E. Skuje- 
nieks, J. čiuberkis, A. Ki- 
zys, V. Bacevičius, P. Lėlys, 
S. Pladys, A. švarcienė, J. 
Kaunas, Gausys, V. Kaman- 
tas, J. Zorska, E. Kersnaus- 
kas, J. Kazėnas, J. Jurkšai- 
tis, V. Blinstrubas, V. Jab
lonskis, B. Gricius, A. ža- 
kys, O’Bell, P. Gaižauskas, 
P. Šukys, J. Švarcas, Ma- 
zys, P. Vilkas, P. Pipiras,
O. Senkus, S. Mažentas, P. 
Marcinkevičius, Vasiliaus
kas, Jucaitis, V. Rinkus, To
nis P., V. Kasakaitis. K. 
Zigys, L. Klimas, S. Jur
gaitis, V. Stuogis, A. Stri
maitis, J. Kizevičius, E. Ste- 
phen, B. Bernotas, A. Ci- 
junskas, A. Gelažius, F. Ju
revičius, Reg. ir D. Nasvy- 
čiai. L. Staškūnas, A. Bra-

PASKELBTI LENGVIAU, 
BET ĮVYKDYTI TIKRAI 

REIKIA
JAV Lietuvių Bendruo

menės centro valdyba pa
skelbė, kad kiekvieno mėne
sio paskutinis šeštadienis 
yra spaudos diena.

Be abejojimo, sumany
mas gražus, bet labai bijau, 
kad jis neliktų tik popieriu
je. O manyje baimė kyla 
dėl to, kad nieko neužsimin
ta, kaip gi tos spaudos die
nos bus pravedamos. Ar tik 
laikraščiuose garsinant, ku
rių ir taip jau dalis mūsų 
ne tik senųjų, bet ir naujų
jų ateivių neskaito, ar ku
riais kitais būdais. Labai 
laukčiau paaiškinimų. O jų 
sulaukęs, norėsiu pasakyti 
ir savo nuomonę, nes prak
tikos šiame reikale visi, ku
rie tą darbą dirba, pakan
kamai turi.

B. G., Cleveland

NORI...
Dail. Vladas Vijeikis, ra

šytame Dirvai laiške sako: 
„Siunčiu už bilietus $10.00. 
Labai norėčiau laimėti atos
togas pas Bačiūną. Tai bent 
pavaikyčiau aš jį su viso
kiais dipukiškais kapri
zais ...”

KODĖL PRISIBIJOT 
NUOTRAUKŲ?

Dabartinė Dirva daro ge
rą įspūdį. Geras formatas ir 
poperis, žinios iš Tėvynės, 
visų sričių įdomios.

Beletristika poilsiui mie
lai skaitoma. Ypač jauni
mas įdomaująs ir skaito, o 
paskui vertina.

Kodėl prisibijot dėti dau
giau nuotraukų ? Nepakenks 
skaitytojams, kurie nori tik 
skaityti. Jaunimas mėgsta 
nuotraukas iš lietuviško gy
venimo. Kodėl gi ir į jų no
rus neatsižvelgti?

Linkiu Dirvai geros sėk
mės.

J. Sirusas, Woodhaven

Skaitytojas P. žolynas, iš 
Chicagos, rašo:

„Užtenka turėti laikraštį 
savaitėje du ar tris kartus, 
visokeriopai svarų, negu 
dienraštį prigrūstą balasto.

Kiek galėdami, venkite il
gų ginčelių”.

*
Skaitytojas A. Griauzdė, 

iš Nashua, rašo:
„Naujoji Dirva man dau

giau patinka ir formato ir 
turinio atžvilgiu. O nuotrau
kos tai labai žymiai geres
nės.

Linkiu geriausios sėk
mės, kad pasisektų išvysty
ti iki dienraščio. Tuo atve
ju, csr tikras, žymiai dau
giau prisidėtų skaitytojų”.

zaitis, K. Martinėnas, P. Re
kežius, M. Vinclova, V. Ma- 
zuliauskas, F. Navickas, K. 
Bruožes, V. Matulionis, V. 
Orintas, R. Apanavičius, A. 
Steponaus, V. Morkūnas, B. 
Stepcnis, H. Andrušaitis, 
V. Benokraitis, V. čyvas, J. 
Kazickas, V. Biliūnas, J. 
širvaitis, A. Glodenis, J. 
Žukas, S. Asevičius, Z. Ta
rutis, H. Stasas, F. Brazai- 
tienė, J. Dobrovolskis, P. 
Mikšys, M. Mickevičius, S. 
Orentas, S. Laušauskas, A. 
Tamulonis.

Po $0.50 — A. Liauko
ms. R. Valodka.

Keleto aukotojų pavar
džių neišskaitėme.

Viso surinkta 402 dol. ir 
50 c., kurie pasiųsti Lietu
vos Laisvės Kovų Invalidų 
Draugijai per Superior Sa
vings banką (Money Order 
Nr. 73323).

LVS „Ramovė” 
Clevelando Sk.

Valdyba



1959 m. vasario 19 d. DIRVA 3

APIE LAUREATĄ J. KĖDAINI 
- BUVUSĮ POLITRUKĄ

(Pabaiga)
Praeitais metais rašiau 

Dirvoje, kaip 1923 m. pava
sarį kariuomenės vadas gen. 
Stanaitis siuntė mane į Vil
kaviškį malšinti seimo na
rio J. Plečkaičio išprovo
kuotos ulonų J’revoliucijos”, 
Turiu pasakyti, kad 1940 
m. rudenį divizijos vadas 
generolas St. Pundzevičius 
siuntė mane iš Vilniaus į 
Nemenčinę ir Pabradę mal
šinti dragūnų „revoliuci
jos”, sukeltos pagal politru- 
kų-komisarų ir NKVD in
formacijas.

Vedąs kvotą NKVD ma
joras pareiškė pulk vadui, 
kad dragūnai terorizuoją 
Pabradės gyventojus, nak
ties metu dragūnų kareivi
nių kryptimi girdėjosi gie
dant tautos himną ir dai
nas, rasta iškabinta tautinė 
vėliava...

Vieno, eskadrono palitru- 
kas, sužinojęs apie tokius 
baisius kaltinimus ir gali
mas pasėkas, pulko vado 
akivaizdoje pradėjo griau
džiai verkti ir pareiškė, kad 
dabar jis pamatęs, ko rusai 
nori ir kaip jie baisiai pro
vokuoja, o politrukas J. Kė- 
dainis, patyręs apie tai, pa
reiškė, kad liaudies priešai 
turi būti žiauriai nubausti.

P a b r adės ”revoliucija” 
baigėsi panašiai, kaip ir Vil 
kaviškio "revoliucija”. Ka
dangi tos dvi "revoliucijos” 
turi aaug panašumo, todėl 
teks parašyti ir apie Pabra
dės įvykius. Vilkaviškio 
revoliucijos” irganizatorius 
buvo seimo narys J. Pleč
kaitis, o Pabradės — poli- 
trukai ir NKVD. Tikrai įdo
mu.

Kai liaudies kariuomenė 
buvo perorganizuota į 29 
ter. raudonosios armijos 
korpą, 3 dragūnų ”G. V.” 
pulko politrukas Savickis ir 
Pabradės stovyklos politru
kas Mačionis gavo NKVD 
leitenantų laipsnius ir buvo 
paskirti NKVD atstovais 
prie korpo pulkų, o politru
kas J. Kėdainis (pagal jų 
pasakojimą) buvęs rimčiau
sias kandidatas į NKVD 
valdininkus. Enkaved i s t o 
Savickio likimas man neži-

Gen. štabo pik. P. ŽILYS

nomas, apie Mačionį teko 
girdėti, kad jis, nusivylęs 
bolševikų rojumi, nusišovė. 
Ar J. Kėdainis buvo tapęs 
NKVD karininku, nežinau, 
nes buvau atleistas iš ka
riuomenės.

Iš to, ką čia parašiau apie 
laureatą J. Kėdainį, išeina, 
kad J. Vlks. galvojimas, jog 
St. Budrys būtų pasakęs 
daug ką jeigu nebūtų įsa
kyta ”... galvok nuo čia iki 
čia .. .” yra tuščia fantazi
ja, nes laureatas J. Kėdai
nis, būdamas eskadrono po- 
litruku, ne tik pats galvojo 
”nuo čia iki čia”, bet ir ki
tus mokė ir vertė taip dary
ti, pats kontroliuodamas, 
kad niekas nenukryptų nuo 
nustatytos linijos.

Iš to seka išvada, kad J. 
Vlks. turėtų pasisaugoti, 
idant kartais politruko J. 
Kėdainio "Arklininkas” tu
rimu pančiu neišvanotų jam 
kailio, už neteisingą jo kū- 
rėjo J. Kėdainio intencijų 
ir idėjų aiškinimą ir kolūkių 
išniekinimą.

Neseniai mes turėjom 
panašų atsitikimą, aiškin
damiesi socialdemok rato, 
buv. Panevėžio revkomo se
kretoriaus, adv. F. Valiuko 

CLEVELAND

ARENA

T1CKET SALE AT

T CKETS
(Boxe» and Loges) 
(Mezsanine - first 12 Rows 
(Mezsanine - lašt 7 Rowi) 
(Ccrner Sections)

Arena, 3700 Euclid, (15) 
or Richznan's, 738 Euclid 

Jtt Cleveland

Prices: (incl. tax) 
SAT. EVE. — 8:45 P. M.

S4.00
$3.50 
S3.00 
S2.00

MON. thru FRI. EVES. 8:30 P. M. and
SAT. and SUN. MATS. 1:30 & 5:30 P.M.
$3.50 (Boxes and Logei)
$3.00 (Mezsanine • first 16 Rows Only)
$2.00 (Rear Mezsanine - Corner Sections) 

HALF PRICE (chlldren under 12 years) Sat. 5:30 PJM.

^HlPSIftOS * JOHMSON
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darbus ir veiklą. Pasirodžius 
komunistų veikėjos Taut- 
kaitės- Požėlienės atsimini
mams "Keliais keleliais į 
didįjį vieškelį”, paaiškėjo, 
kad socialdemokratas adv.
F. Valiukas buvo ne tik ko
munistas, bet dar agentas, 
siųstas su specialiais įga
liojimais besikuriančiai Lie
tuvai griauti.

Tokiu būdu, visai nelauk
tai, tapo išvanoti kailiai net 
tokių garbingų adv. F. Va
liuko. bendraminčių, kaip 
"Naujienų” redaktoriaus ir 
ALTo sekretoriaus dr. P. 
Grigaičio, Socialdemokratų 
Užsienio delegatūros ir L.L. 
K-tos nario K. Bielinio ir 
kitų revkomo sekretoriaus 
socialdemokrato adv. F. Va
liuko užtarėjų.

Keista, bet faktas.

MARGUTIS
yra pats seniausias Ameri
kos lietuvių žurnalas. Jis iš
eina kiekvieną mėnesį — 
yra gausiai iliustruotas, tu
riningas, įvairus ir skaito
mas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 
So. Western Avė., Chicago, 
III. Metams $5.06.

Žirniu Zarasu apylinkėse.

Los Angeles

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Vasario 7 d., kaip jau 

skaitytojai žino, susituokė 
E. Bartkus su Danguole 
Pulkaunikaite. Juos palai
mino kun. Adolfas Paukš
tys. Ta proga sveikino jau
navedžius tardamas gražų 
linkėjimo žodį. Jungtuvių 
iškilmes palydėjo giesmės 
garsais dainininkų Lucilė 
Zaikienė. šv. Kazimiero baž
nyčia buvo pilna žmonių ir 
skendėte skendėjo žvakių ir 
gėlių jūroje.

Vaišės vyko vienoje Hol- 
lywoodo salėje. Vestuvių 
puotoje dalyvavo per 150 
žmonių. Jų tarpe gerokas 

būrys svečių, atvykusių iš 
rytų.

Vaišių ceremonmeisteriu 
buvo Tautinės Sąjungos Los 
Angeles sk. pirmininkas Al
fas Latvėnas. Sveikino Lie
tuvos Konsulas Los Ange
les mieste Dr. J. Bielskis, 
Los Angeles lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
kun. J. Kučingis, J. Bachu- 
nas, Tautinės S-gos Chica
gos sk. pirmininkas Vėbra, 
Los Angeles ALTo sk. pir
mininkas V. Raulinaitis, Re
zistencinės Santarvės pir
mininkas Dr. P. Pamataitis. 
Gražų eilėraštį paskaitė 
Elena Tumienė. Toliau svei

kino poetė Danutė Mitkienė 
ir poetas Bernardas Braz
džionis.

žurnalistas Bronys Raila 
paskaitė Stasio Santvaro 
sveikinimo eilėraštį dedi
kuotą jauniesiems ant nau
jausio savo eilėraščių rinki
nio — Atdari Langai —.

A. Latvėnas perskaitė 
prisiųstus svtikinimus raš
tu telegramomis, kurių bu
vo tikrai daug ir iš įvairių 
pasaulio vietų. Taip pat bu
vo gauta labai gražių ir ver
tingų dovanų.

Vietos lietuviai, išleidę 
Danguolę iš Los Angeles, 
labai apgailestauja. Ji čia 
buvo gyva ir veikli darbuo
toja.

Jaunieji povestuvinėn ke
lionėn išvyko į Havajų sa
las.

— Ponas, kurio mano draugas prašys pinigų, — aiš
kino jis policininkui, — turi didžiausius vynuogynus ir 
patį geriausį viešbutį miestelyje. Be to, jis mūsų sporto 
klubo globėjas, štai, na pagaliau, — atsiduso jis. pamatęs, 
kaip ponas Kalteris kažką padavė Lorenzui, kuris pasi
leido tekinas atgal.

— Tvarka, — pasakė jis nušvitęs ir padavė Klemen
sui pinigą. — Aš dar turiu pasilikti stotyje žinai, dėl to 
šaldytuvo. Reikia paskambinti. Bet šį vakarą aš švilp- 
telsiu už sodo. Jeigu negalėsi išeiti, nors prie tvoros atbėk.

— Nepradėkit čia istorijų pasakotis, — įsiterpė po
licininkas, ir stumtelėjo Klemensą Išėjimo link, šis dar 
žvilgterėjo į draugą ir pradėjo žingsniuoti. Prie pat durų 
vachmistras jam padavė bilietą.

— Atiduok pats, nebus taip įtartina.
Klemensas nuleido galvą, ir pakėlė ją, tik išėjęs iš 

stoties. Jo didžiausiam nusivylimui lauke nebuvo nei vie
no taksio. Mažoji aikštė priešais stotį buvo tuščia ir nu
šviesta vidudienio saulės. Klemensas, žvilgterėjęs į stoties 
laikrodį, tuoj suprato — taksis šiuo metu buvo prieplau
koje ir laukė garlaivio iš Koblenzo.

— Jūsų stotis gerokai nuo miestelio, — pastebėjo 
policininkas. — Būtų nekas, jei tektų tokioj kaitroj pės
tiems eiti.

— Nemanau, kad ilgai užtruktų. Taksis grįžta kiek
vienam traukiniui.

— Įeik ir paklausk, kada sekantis traukinys atva
žiuos.

— Kaip aš atrodau! — Klemensas praskėtė rankas. 
— Be to, tarnautojai mieliau kalbėsis su jumis.

— Aišku! O tu tuo tarpu vėl nudulkėsi, kiek tave 
kojos neš! — suriko policininkas, bet tuoj pat gana drau
giškai pridėjo: — Na, taip, suprantama, — ir pasisuko 
j duris. Tačiau, nespėjus jam nė žingsnio žengti, tarp

duryje pasirodė ponas Kalteris. Klemensas greitai nusi
suko. Tačiau vynuogynų ir viešbučio savininkas ėjo tie
siai į jį, ištiesęs ranką:

— Klemensai, argi jau senų nrietelių nebeatpažįsti? 
Na jau, na, ko čia varžaisi. Pasisveikinkim.

Klemensas kažką sumikčiojo, paskui padėkojo už pi
nigus ir garsiai atsiduso:

— Kad tik greičiau pasirodytų taksis.
Ponas Kalteris pasisuko į policininką.
— Jums ilgokai teks palaukti, pone vachmistre. Jei

gu sutinkat, aš mielai jus abu pavėžėsiu savo sunkveži- 
mėliu.

Klemensas tuoj ištraukė pinigus.
— Jeigu taip, jie man nereikalingi.
— Žinai, tegul jie. pabus pas tave. Kada nors vėliau 

man sugrąžinsi, — pasakė ponas Kalteris ir įdėmiai pasi
žiūrėjo į Klemensą. — Atrodo, jjog ši išvyka tau bus į 
gerą išėjusi. Tik truputį sublogęs ir plaukai ilgoki, bet 
šiaip. Na, gerai, važiuojam!

Policininkas įsėdo į sunkvežimėlio būdelę, gi Klemen
sas įsispraudė tarp dėžių, tikėdamasis šitaip būti ma
žiausiai pastebimas. Abu vyrai kažką tyliai kalbėjo. Jis 
nesiklausė, nes ir taip buvo aišku apie ką. Pervažiavus 
turgaus aikštę, jie sustojo prie siauro keliuko, kylančio 
link bažnyčios.

— Parveskit Klemensą, o aš jūsų palauksiu. Norė
čiau jus gerais pietum pavaišinti už tai, kad buvote žmo
niškas berniukui.

Klemensas padėkojo ponui Kalteriui.
— Gal man eiti kartu? — paklausė jis. — Bijai?
— Ak, nereikia. Jeigu visas miestelis sueitų, jis vis

tiek mane lups. Tik vieno norėčiau paprašyti — nesaky
kit niekam, kad su policininku grįžau.

— Aš jau Lorenzui tą patį sakiau. Nebijok, niekas 
nesužinos, kaip tu parvažiavai.

Klemensas su policininku artėjo prie zakrastijos. Du
rys buvo užrakintos, ir paskambinus jų niekas neatidarė.

— Tavo tėvas atrodo dar nesugrįžo. Ar daugiau čia 
niekas negyvena? Kur motina?

— Mama mirė prieš dvejus metus. Bet tėvo sesuo, 
teta Bebbi, turėtų būti namuose, ir kiti. Mūsų iš viso 
septyni. — Ir kai policininkas mostelėjo į užvertas lan
gines, Klemensas pridėjo. — Tai tik dėl karščio. Jie tik
riausiai visi sode.

— Tai šūktelėk. Negi tu nori, kad toks malonus 
žmogus, kaip ponas Kalteris kažkiek lauktų.

Klemensas pasuko galvą į kleboniją:
— Šūktelėk, kad anie ten subėgtų prie langų? Jau ir 

taip neperlabiausiai esu mėgiamas.
Policininkas dar porą kartų skambtelėjo. Ir vėl nie

ko. Klemensas atsisėdo ant laiptelių. Aišku, namuose nie
ko nebuvo. Kodėl? Ar tėvas visiems paliepė išeiti, idant 
niekeno netrukdomas galėtų jį lupti? Taigi, mušimas, 
baisus mušimas jo laukė, o gal ir dar kas nors baisesnio.

— Aiškiai nieko nėra, — pasakė vachmistras, ir at
sisagstė uniforminio švarko apikaklę. — Kelkis, aš netu
riu jokio noro kepintis saulėje. Einam atsisėsti ant ano 
suolelio po akacijom.

Prie suolelio stovėdamas, gėrėjosi apylinke ir kar
tojo tą patį, ką Klemensas jau šimtus kartų buvo girdė
jęs iš vasarotojų, žiūrinčių į Reino slėnį.

— Tokioj nuostabioj vietoj ir aš norėčiau gyventi, — 
pasakė jis ir atsisėdo.

— Žinoma, žinoma ... — sumurmėjo Klemensas, ir 
pagalvojo: būtumei tu dabar mano kailyje, tai tikrai nesi- 
gėrėtumei apylinke.

Vachmistras ir vėl pakilo, ir staipėsi dairydamasis:
— Prašau, tik bažnyčia, klebonija ir jūsų namas. 

Kaip nuošalu! Bet jūsų kalnai neaukšti. Mano gimtinėj 
jie siekia tūkstančius metrų, su amžino sniego viršūnėm.

Turėkis savo kalnus su visu sniegu, kas man, karčiai 
galvojo Klemensas. Policininkas tuo tarpu, persisvėręs 
per tvorą, žiūrėjo į kiek žemiau esančio namo kiemą. Iš 
ten sklido balsai ir indų tarškėjimas.

— O kas ten apačioje? Irgi bažnyčia?
— Ale kur, — nenoriai atsakė Klemensas, staigiai 

pajutęs alkį.
— Ateik, ateik čia! Tai kas tenai?
Klemensas pakilo:
— Bažnytiniai suolai sukrauti kieme. Tai staliaus 

Kloppo dirbtuvė. Pas jį aš mokiausi. Jis gauna užsakymus 
iš vienuolynų ir bažnyčių.

— Atrodo, kad stalius neblogai uždirba. Pasižiūrėk 
tik, kaip jie ryja! Ir dar vynu užsigerdami! Ir kiek padė
jėjų beturįs. Vienas, du, trys, ir dar toks pusbernis.

— Nejaugi naujas! — sujudo Klemensas ir persisvė
rė per tvorą. — Ak, anas? Sūnus. Senis matyt jį parsi
kvietė, kai manęs nebuvo.

(Bus daugiau)



4 DIRVA

SVARSTYMAI Iš JAUNESNES IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO Ir taip būna...

VATIKANO PIRŠTAS
VALSTYBIŲ VIDUJE

ŽILIUS JAUNIUI, 
vasario 10 (II)

... Europoje yra keturios 
tokios kaip ir nepriklauso
mos valstybėlės — miniatiū
ros, palyginti jau senos, bet 
tokios mažos, kad apie jų 
reikšmę tarptaut in i u o s e 
santykiuose beveik netenka 
nei užsiminti. Tai Andora,, 
Liechtenšteinas, Moriaco ir 
San-Marino.

Vatikanas trejetą pasta
rųjų dešimtmečių, kaip val
stybė, yra penkta tokia mi
niatiūra Europoj, daugiau 
kaip pusketvirto karto ma
žesnė už pačią mažiausią iš 
anų keturių plotu (tik 43 
hektarai, o Monaco — 151 
ha.) ir daugiau 14 kartų 
mažesnė už pačią mažiausią 
gyventojais (San-Marino — 
14,000. o Vatikane tik ne
pilnas tūkstantis). Tačiau 
tarptautiniuose santykiuose 
Vatikanas stovi šalia pačių 
didžiųjų galybių, o tų san
tykių formoje paprastai už
ima net ypatingą vietą jų 
tarpe.

Toks respektas Vatikanui 
tenka, aišku, ne kaip vals
tybei, kurios pastaraisiais 
laikais yra tik simbolis, o 
kaip tarptautinio masto re
liginės organizacijos dvasi
niam ir administraciniam 
centrui, turinčiam tam tik
ros reikšmės bei įtakos kitų 
tūkstančius ir dešimtis tūk
stančių kartų galingesnių 
valstybių viduje.

Toji įtaka, — moralinio 
ir žymia dalimi materialinio 
pobūdžio, — negali būti tik
sliai matuojama, ir ji gal 
neretai esti pervertinama, 
bet ji vistiek yra žymi, ki
taip nebūtų su ja tiek skai
tomasi. Valstybės santy
kiuose su Vatikanu toji įta
ka sudaro ir tam tikrų keb
lumų. Nes jos dėka patys 
santykiai neretai tampa val
stybės vidujinių politinių 
kombinacijų objektu.

Šio laiško pradžioje minė
jau Lietuvos su Vatikanu 
turėtą konkordatą. Diplo
matiniams santykiams kon
kordatas nebūtinas. Ir Lie
tuva gi turėjo santykius su 
Vatikanu iki 1927 metų be 
konkordato. Bet Vatikanas 
paprastai siekia konkordato 
tose valstybėse, kurios pilie
čių bent dalis yra katalikai. 
Tuo būdu Vatikanas, santy
kiaudamas su valstybe, sie
kia pasidaryti tos valstybės 
piliečių — katalikų globė
ju, užtarytoju ar net gynė
ju prieš valstybės autorite
tą. Konkordatai paprastai 
sudaro Vatikanui tokią gali
mybę ir tuo pačiu metu ati
tinkamiems valstybės pilie
čiams sukuria už valstybės 
suverenumo ribų instanciją 
jų tikriems interesams gin
ti.

Lietuvos 1922 metų kon
stitucijoj ir jos 1928 metų 
variante (10, resp. 11 str.) 
buvo dėsnis, kad "Negali 
būti teikiama ypatingų pri
vilegijų. bei mažinama tei
sių piliečiui dėl jo kilmės, 
tikybos ar tautybės". Koks 
bebūtų konkordato turinys, 
vistiek jo neglobojamie- 
pagrindo teigti, jog tai yra 
nekatalikams pats konkor
dato buvimo faktas sudaro 
pagrindo ttigti, jog tai yra 
piliečiams - katalikams tei
kiama privilegija dėl jų ti
kybos, o kitiems — reliaty
vus teisių, sumažinimas, ka
dangi jie neturi progos siek
ti savo specifiniams intere
sams ginti skirtų instituci
jų už valstybės galios ribų.

1938 metų konstitucijoj 
(18 str.) tas dėsnis kiek ki
taip išreikštas: "Negali bū
ti mažinamos piliečio teisės

Rašo:
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS 

dėl jo tikybos ar tautybės". 
Privilegijų teikimas čia nu
tylėtas, taigi įsakmiai ir ne
uždraustas. Matyt, konsti
tucijos redaguotojai jautė, 
jog konkordatas yra privir 
1 egi jos šaltinis, o jis gi vei
kė ir nebuvo, rengiamasi jo 
atsisakyti. Todėl saugiau 
buvo konstitucijoj privile
gijų Įsakmiai nebedrausti... 
Be to, šioj konstitucijoj, la
bai Įsakmiai pabrėžus visiš
ką Įvairių Bažnyčių bei to
lygių tikybinių organizacijų 
lygybę, 33 str. buvo pasa
kyta, jog jų padėtis valsty
bėje nustatoma "susitarimu 
arba įstatymu". Susitarimų 
kategorijon, be abejo, įėjo

ĮSAKYMAS, BET NE VISIEMS.
(Mūsų bendradarbio Vokietijoje)

Vokietijos teismuose vis 
dar nesibaigia bylos dėl nu
sikaltimų, surištų su nacių 
režimu.

Pasirodo, kad, karui bai
giantis, Hitleris 'buvo išlei
dęs taip vadinamąjį "vėlia
vų įsakymą", t. y. liepęs su
šaudyti be teismo kiekvie
ną, kas, priešui artinantis, 
iškels ant trobesio baltą vė
liavą. ir pati trobesį sude
ginti.

Du buv. vokiečių lakūnai, 
majoras ir kapitonas, stro
piai įvykdę šį įsakymą, da
bar turėjo atsakyti už tai 
vokiečių teisme. Jie 1945 m. 
balandžio 12 d. Wuerzburgo 
apylinkėje, amerikieČi a m s 
artinantis, buvo, žvalgyboje 
ir viename vienkiemy pa
stebėjo ant malūno baltą 
vėliavą. Pagal fiurerio įsa
kymą jie nušovė savo 55 m. 
tautietį, malūno savininką, 
ir padegė malūną.

Kadangi kitų nusikaltimo 
liudininkų nebuvo (mote
rims ir vaikams karininkai 
liepė pasitraukti ir pasi
slėpti), tai teisme abu kal
tinamieji mėgino užmesti 
kalte vienas kitam. Buv. 
majoras, pasisakęs esąs 
"patriotas ir nacionaliai gal
vojąs žmogus", tvirtino,

KAS NAUJO AMERIKOS APSIGINKLAVIME
Visi domimės šio krašto 

pajėgumu. Ypač dabar, ka
da sovietai visaip stengiasi 
pirmyn prasimušti. Ir tokių 
davinių duoda naujasis biu
džetas.

Iš turimų davinių matyti, 
kad gynybai bus išleista 
40.9 bilijonų dolerių. Pra
monės užsakymams teks 
apie 17.9 bilijonų.

• Ginklų užsakymams iš
laidos pakils nuo 14.2 bi
lijonų darbartiniuose biu
džeto metuose iki 19.1 bili
jonu pradedant nuo liepos 
1 d.‘

• Kitų reikmenų užsaky
mai, kaip maisto, aprangos, 
benzino — laikysis dabarti
nio skaičiaus, 3.2 bilijonai 
per metus.

Šiuose 17.8 bilijonuose do
lerių yra labai daug pasi
keitimų, negu jų buvo anks
čiau. Pavyzdžiui:

Lėktuvai. Didžiausios ka
riuomenės išlaidos buvo lėk
tuvai. Dabar tos išlaidos bus 
mažesnės. Jos sumažės nuo 
7.1 bilijonų dolerių iki 6.6 
bilijonų. Bus nupirkta apie 
1,600 lėktuvų. Tas skaičius 
sako, kad bus perkama 150 
mažiau, negu praeitais me
tais.

Raketos. Jos gaus didelę 
dalį gynybos išlaidų. Nuo 

konkordatas. Tiesa, tai lyg 
rodė, jog susitarimas gali 
būti sudarytas ir su kitų 
religijų atitinkamomis or
ganizacijomis, bet praktiko
je kitų religijų padėtis Lie
tuvoje buvo tvarkoma įsta
tymu, taigi vienašališkai. 
Be to, jeigu ir buvo su kitų 
religijų organizacijomis pa
sitariama, tai tie pasitari
mai buvo su savais pilie
čiais, o ne su už valstybės 
suverenumo ribų esančia ir 
valstybei tolygia instituci
ja.

Tai vien dėl tokio pobū
džio valstybės santykiai su 
Vatikanu tampa problema 
valstybės vidaus politikoj, 
kuri kartais gali virsti aš
trių vidujinių politinių kon
fliktų priežastimi.

(Bus daugiau)

kad kiekvienas kareivis tu
rėjęs panašiai pasielgti, nes 
vokiečių civilių gyventojų 
laikysena, karui baigiantis, 
d e m oralizavo kariuomenę. 
Malūnininko jis tačiau ne- 
nužudęs, jį nušovęs jo drau
gas kapitonas, o jis pats 
tuo metu padegęs malūną iš 
vidaus. Antras kaltinama
sis, buv. kapitonas, aiškino
si, kad apie "vėliavų įsaky
mą" jis nieko nežinojęs, ir 
balta vėliava jam nesukėlu- 
si jokio pasipiktinimo. Kai 
majoras pradėjęs plūsti ma
lūnininką ir grąsinti revol
veriu, jis palaikęs tai teat
ru ; malūnininką 2 ar 3 re
volverio šūviais nušovęs ma
joras.

Teisme nužudytojo šeima 
ir kaimo gyventojai liudijo, 
kad apie "vėliavų įsakymą" 
jie nieko nebuvo girdėję. 
M a 1 ū n i n inkas teisinęsis 
prieš abu karininkus ir sa- 
kęsis iškėlęs vėliavą todėl, 
kad amerikiečiai buvę jo 
malūne jau diena anksčiau, 
ir jis nieko kito negalėjęs 
padaryti. Karininkai atsa
kę: jis turėjęs pulti ameri
kiečius karius su šake.

Teismas nubaudė buv. 
majorą 3 ir pusę metų sun
kaus kalėjimo už nužudy-

3.4 bilijonų šiais biudžeti
niais metais pakilo iki 3.9 
bilijonų ateinančiais metais.

E 1 e ktroniniai įrengimai. 
Pagal naują biudžetą fir
mos gaus didelę dalį tos rū
šies gynybos išlaidų. Jos 
pakils 50 G ir pasieks 1.1 
bilijono dolerių.

Laivų statyba. Truputį 
daugiau bus išleista atei
nančiais metais statymui ir 
pataisymui laivų. Apie 1.6 
bilijono dolerių bus paskir
ta naujo atominio lėktuv
nešio statybai, trijų atomi
nių povandeninių laivų, 14 
kitokių karo laivų. Taip pat 
bus pertaisyta 17 senų karo 
laivų.

Automobiliai ir sunkveži
miai. Civilinio tipo automo
biliai bus perkami ir toliau 
dideliais kiekiais. Užsaky
mai pakils nuo 78 iki 107 
milijonų dolerių.

M e c h aniniai įrengimai. 
Gamybos įrankių ir įrengi
mų išlaidos bus mažesnės. 
Išlaidos čia kris nuo 351 iki 
272 milijonų.

Tankai, šie dideli plieno 
sunaudoto jai yra priežastis 
didesnių užsakymų.. Išlaidos 
pakils apie 10 G ir sieks iki 
161 milijonų dolerių.

Artilerija. Nebus ir da
bar didelės gamybos, bet

Vienas Middletown val
gyklos savininkas atvyko 
su 300 bulkučių, bet nega
lėjo atrakinti priekinių val
gyklos durų. Palikęs krep
šį ant šaligatvio, apėjęs na- 
(mą iš užpakalio, išdaužė 
langą ir pateko į vonios 
kambarį, kurio, pasirodo, 
durys buvo užrakintos. Pa
galiau išlaužęs duris pateko 
Į Valgyklą. Atidaręs duris iš 
vidaus neberado bulkučių. 
Pakviesta policija išaiškino, 
kad miesto atmatų rinkėjai 
manydami, jog tai šiukšlių 
krepšis, įmetė į sunkveži
mį.

*

Vienas Connecticut vals
tybės motoristas buvo nu
baustas $25 už pergreitą va
žiavimą. Jis teisme teisino
si, kad važiavęs 70 mylių 
greičiu norėdamas apsaugo
ti iš paskos važiuojančią 
mašiną, jog ši nelenktų pa
vojingame kelyje. Iš pas
kos važiuojantis automobi
lis buvo policijos.

*
Vienas Akrono pilietis 

atsidūręs teisme bandė per
kalbėti teisėją pasiaiškinda
mas, jog jie tik pirmą kar
tą susitinką, nors jis žinąs 
iš kitų, kad teisėjas esąs la
bai geras žmogus. Teisėjas 
pripažino, jog jis pirmą 
kartą susitinką, bet doku
mentai rodo, jog jis prieš ki
tus teisėjus buvęs net 182 
kartus. Pirmos pažinties 
proga jis skiriąs teismo iš
laidas ir 30 dienų kalėjimo. 
Nuteistasis sušuko: "Tris
dešimt dienų ? Ir aš maniau, 
kad Jūs esate puikus žmo
gus !" 

mą, kapitono bylą nutrau
kė, nes jis būtų galėjęs bū 
ti nubaustas mažesne, negu 
3 metų bausme. Pagal po 
karo Vokietijoje išleistą 
įstatymą bylos dėl karo 
metu padarytų nusikaltimų 
tokiais atvejais gali būti 
nutrauktos.

Bet charakteringia u s i a 
vokiškam būdui aplinkybė 
šioje byloje yra ta, kad abu 
kaltinamieji, grįždami po 
malūnininko nužudymo, su
sidūrė su amerikiečiais ir, 
staiga pamiršę "vėliavų 
įsakymą" išsitraukė baltas 
nosines ir, jomis plevėsuo
dami, pasidavė belaisvėn. 
Jie patys tai teisme patvir
tino. Ar ne heroizmas?

procentinis pakilimas įspū
dingas — 50G . Iš viso su
darys 13 milijonų dolerių.

Amunicija. Visos išlaidos 
(čia kris nuo 335 iki 262 mi
lijonų.

*
Kiek karo jėgos šie mili

jonai duos galima matyti iš 
šių planų.

Aviacijoj pirmą kartą bus 
tarpkontinentinės Atlas ra
ketos. Taip pat Thor ir Ju- 
piter. Bet eskadrų, skaičius 
įskaitant ir tas, kurios 
naudoja raketas vietoj 
lėktuvų, kris nuo 105 
iki 102. Vyrų jėga kris 
5,000 ir iki 1960 m. sieks 
845,000. Aviacija gaus 703 
naujus sprausminius lėktu
vus, ir tik ribotą skaičių 
bombonešių. Laivyno jėga 
bus padidinta naujomis Po- 
laris raketomis ir naujais 
povandeniniais laivais. Bet 
laivynas ir toliau turės 630,- 
000 vyrų, 864 laivus, gaus 
tiktai 668 naujus lėktuvus.

Armija ir toliau turės 14 
kovos divizijų ir 870,000 vy
rų uniformose.

Marinų trys divizijos ir 
trys eskadros yra įstatymu 
garantuotos. Jėga bus ir to
liau išlaikoma su 175,000 
vyrų.

Paruošė K. G.
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Clevelande jaunuoliai, atlikę programą "Lietuva mū
sų žodyje". Iš kairės: R. Zorska, P. Stungys, V. Stanke
vičius, I. Stasaitė, R. Dumbrys, A. Balčiūnaitė, J. Gailiu- 
šytė, Apanavičius, Gailiušytė, V. Orentaitė, K. Stankai- 
tytė, V. žilionytė, A. Rukšėnas, M. Rinkus ir kt.

V. Bacevičiaus nuotrauka.

Chicagos neolituanų dėmesiui
Chicagos Stud. S-gos ren

giamas Vasario 16-sios mi
nėjimas įvyksta vasario 22 
d. (sekmadienį) 2 vai po 
pietų, Jaunimo Centre.

Minėjimo rengimui vado
vauja komisija, sudaryta iš 
visų stud. organizacijų at
stovų. Todėl Korp! Neo-Lj- 
thuania yra viena iš akty
viųjų rengėjų. Be pagrin
diniu punktu einančios ko
legos Vytauto Kasniūno pa-

ELIZABETH
• Vasario 16 d. minėjimą 

Elizabethe šiais metais ren
gia LB Elizabetho Apylin
kės Valdyba vasario 22 die
ną.

Minėjimas prasidės 11 
vai. pamaldomis šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Tuoj 
po ją įvyks tradicinės iškil
mės prie lietuviško kry
žiaus.

5 vai. p. p. minėjimas bus 
tęsiamas iškilmingu posė
džiu Lietuvių Laisvės salė
je, 269 Second Street. Pri
taikytą žodį tars Ant. Ma
sionis, svečias iš Patersono. 
Po posėdžio bus pateiktas 
Vitalio Žukausko 6 pav. žo
džio ir dainos montažas 
"Tėvynės Aidas".

Apylinkės Valdyba kvie
čia visus tautiečius gausiai 
atsilankyti. Ba V.

more
QUANTITY

in theTALL 12 oz.

FIVE DELICIOUS FLAVORS
ORANGE GRAPE CHERRY 
ROOT BEER GINGER ALE 

BOTTLED BY

skaitos, pritaikytos jauni
mui ir minėjimo dienos 
prasmei, oficialiojoj daly 
dar kalbės konsulas Dr. P. 
Daužvardis ir Ira H. Lati- 
mer (reprezentantas — Či
kagos regiono etninės gru
pės). Oficialioje dalyje or
ganizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Taip pat bus 
trumpa, bet turininga me
ninė programos dalis.

Kviečiu visus korporan- 
tus(es) minėjiman, kuriame 
dalyvaujame su spalvomis.

Valdybos Chicagoje var
du

Stasys Mažulis

Mississippi valst y b ė j e 
viena įmonė nupirko iš 
miesto 125 pėdų ilgio žemės 
sklypą už vieną dolerį. Ta
čiau pirkinys nebuvo taip 
pigus kaip atrodo, nes že
mės sklypo plotis buvo tik 
trys ketvirtadaliai inčo.

KARYS
LIETUVIŲ KARIŲ 

VETERANŲ MĖNESINIS 
ŽURNALAS

Gausus paveikslais ir 
straipsniais iš Lietuvos is
torijos ir karinės istorijos. 
Metams — $6.00; rašyti: 
KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tek ofiso PRospect 8-1711 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tek ofiso EVerflade 4-7376 
Tel. buto GRaeeland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė.

Chicago 22, Ilk
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtai!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas ii Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p.
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Fantastiškiausi karo uždaviniai

Maniau, kad sapnuoju
Visa, kas reikėjo, buvo 

atliktą. Abu lėktuvai gulė
jo išmontuoti povandeni
niuose laivuose. Įgulos sto
vėjo savo vietose. Atsisvei
kinimas atliktas. Rūkėme ir 
gėrėme. Matėme miestą aki
mis tų, kurie jį negreit, o 
gal ir visai nematys. Buvo 
pasakyta kalba: didvyriš
kumas, fiureris, didysis rei
chas ...

— Telegrama tamstai!
Nuėjau į komandavimo 

kajutę Turėjo būti kas 
nors nepaprasta, jei šią va
landą manęs ieškojo. Mano 
uždavinys buvo visiškai 
slaptas. Aš atšifravau. Ne
tikėjau savo akimis. Atšif
ravau antrą kartą. Tas pat:

— Pelikano projektas at
šauktas. Skubiai grįžti į 
Berlyną!

Negalėjau suprasti, kas 
atsitiko. Tiek pinigų, tiek 
pastangų, nervų — ir vis
kas veltui. Kodėl?

— Gerai, kad suspėjome 
laiku atšaukti, — aiškino 
man Berlyne. — Būtų rei
kėję grįžti iš vandenyno. 
Mes iš tikrų šaltinių paty
rėme, kad projektas išduo
tas. Nėra abejonės. Vistiek 
nebūtumėte toli pasiekę ...

*
Pelikano projektui žlu

gus, buvau tuoj pat paskir
tas kitam uždaviniui. Dide
liam ir paskutiniam. Pa
smerktas didžiausiam ma
no gyvenimo nuotykiui.

Mūsų reikalai Amerikoje 
buvo blogi. Agentų tinklas 
buvo paskubomis pradėtas 
organizuoti tik prieš pat 
karą, nes užsienių reikalų 
ministerija bijojo kompro
mitacijos ir vengė iš anks
to, dar taikos metu, atitin
kamai pasiruošti. Prieš pat 
karui prasidedant, NSDAP 
užsieniniai skyriai — įvai
rios sporto draugijos, me
džiotojų junginiai, chorai 
— Įsijungė į šią veiklą, bet 
ten tebuvo diletantai. Tik 
aviacijai buvo pasisekę su
organizuoti geresnį agentų 
tinklą šiaurinėje Ameriko
je, tačiau, prieš pat Ameri
kai įstojant į karą, FBI jį 
vienu smūgiu likvidavo. Ir 
taip prasidėjo karas, netu
rint jokių žinių apie priešo 
kraštą. Neturėjome jokių 
produkcijos duomenų, nieko 
nežinojome apie ginkluotę, 
apie armijos parengimą, jos 
rezervus, net pagaliau ne
nujautėme, koki gausūs to 
krašto ištekliai.

1944 m. pabaigoje mums 
vaiduokliu pakibo atominė 
bomba. Mes jau buvome pa
tyrę apie "Manhattano pro
jektą”. Vokiečių profesoriui 
Hahn jau prieš karą buvo 
teoretiškai pavykę suskal
dyti uraną ir atpalaiduoti 
atominę energiją. Jo asis
tentei Lisai Meitner pasi
traukus j užsienį, profeso
riaus Hahn tyrimų duome
nys per Daniją pasiekė 
Ameriką. Profesorius Ein
šteinas tuoj pat suprato, 
"kad Vokietija netrukus ga
lėtų atominę jėgą panaudo
ti karo tikslams. O tai bū
tų reiškę Vokietijos perga
lę. Einšteinas užaliarmavo 
prez. Rooseveltą. Roosevel
tas aprobavo ”Manhattano 
projektą”. Amerikiniu mas
tu. Su neribotais pinigų, 
medžiagų, žmonių kiekiais. 
Atominė bomba buvo kon
struojama amerikiniu tem
pu ...

Tai ir buvo reikalas, dėl 
kurio buvau pašauktas pas 
V'I Įstaigos viršininko pa
vaduotoją Dr. S.

— Mes jau išbandėme 
viską, — kalbėjo jis. — 
Siuntėme agentus. Jie per
bėgo arba buvo pagauti. 
Daugiau nebegalime dirbti 
su užsieniečiais arba paper
kamais šnipais. Turime 

siųsti savus žmones. Ir aš 
esu galvojęs apie tamstą, 
ponas Gimpeli.

— Ką aš turiu daryti ?
— Važiuosi į Ameriką. 

Kaip? Aš tamstai tuojau 
paaiškinsiu. Mes dar turi
me porą adresų. Jie gali pri
eiti prie Manhattano pro
jekto. Tamsta gausi visa, 
ko reikia. Galėsi pasiimti 
tiek pagelbininkų, kiek no
rėsi. Dėl manęs tam reika
lui gali panaudoti visą lai
vyną ir visus aviacijos liku
čius, bet turi pasiekti Ame
riką. Ir tuoj pat.

VI įstaigoje buvau prie 
visko pripratęs. Tačiau šį 
akimirksnį vis dėlto nesu
sivokiau, ar nesapnuoju.

— Kaip aš galiu ten pa
tekti ?

— Aš esu paruošęs visą 
eilę planų ... Tamsta gali 
skristi specialiai paruoštu

Pusiau slaptai
TELEVIZIJOS AMŽIUS...

— K. GAIDŽIŪNAS ___

Amžius, kuriame turime 
šią nepaprastą laimę ir pri
vilegiją (?) gyventi, turi 
daug pavadinimų. Vieni va
dina "raketinis amžius”, ki
ti "atominis amžius”, dar 
kiti kitokiais vardais ...

Nesuprantu, kodėl iki šiol 
niekas nepridėjo dar vieno 
vardo — "televizijos am
žius”. Juk jokia kita prie
monė taip vykusiai neužka
riavo senų ir jaunų proto, 
kaip ši pabaisa.

Maži vaikai, kurie kadai
se turėjo progą susipažinti 
su spausdintu žodžiu, šian-

MAY- 0BASEMENT“~
_________ DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTER

EAGLE ŽENKLAI PADIDINA SUTAUPĄS

PASAKIŠKA! 
Drip Dry

Arnel ir Cotton

KASDIENINĖS 
SUKNELĖS

• Juoda • Mėlyna • Rožinė • Lelijine

DYDŽIAI 12 iki 20 ir
14 kž iki 24‘/2

Būk puošni ir gražiai atro. 
danti tose klasiškai sukirp. 
tose Arnel ir cotton sukne
lėse. kurios reikalauja labai 
mažai arba Visai nereika
lauja lyginimo ir išlaiko 
šviežią išvaizdą. Smulkių 
kvadratėlių marginys.

Užsakymai paštu ir telefonu priimami... 
Skambink CHerry 1*3000

The May Co.’s Basement Misses’ and Women’s 
Dress Defiartment, Do<wnto<u)n and 

On the Heights

Focke-Wulf 200 ir iššokti 
parašiutu.

— Nesąmonė, — atsa
kiau.

— Ir aš nematau daug, 
galimybių, — atsakė S.

— O koki kiti planai?
— Laivu, — atsakė jis. 

— Mes pasamdysime trans
portinį laivą, tamstą aprū
pinsime tinkamais doku
mentais ir pasitikėsime 
tamstos ligšioline laime. 
Tuo atveju teks keliauti' 
per Pietų Ameriką.

— Tai man irgi nepatin
ka, — atsakiau.

— Tad galvok pats, kaip 
ten pakliūti. Per tris dienas 
gal kas nors ateis į galvą. 
Atsimink, kad labai skubu. 
Aš mielai būčiau tamstai 
neskyręs to uždavinio. Bet 
jeigu kas nors šiuo metu 
turi šansų prasiveržti, tai 
tik tamsta vienas.

dien kritiškai diskutuoja 
Ed Sullivan ar Roy Rogers 
teigiamumus ar neigiamu
mus . .

Stilius B ...
Shirtwaist 

Classic 
Sagos iki juos
mens; su 2 ki
šenėm, atvers
ta api kakle, 
Sheat sijonu!

Stilius A ....
Zipper Front 

suknele 
su atverčiama 
a p i k a k 1 e , 
dviem kišenėm 
ir trumpomis 

atlenktomis 
rankovėmis.

žiūrovai didžiausiu įdo
mumu stebi, kaip gražiai ap
sirengęs, švariai nusiskutęs, 
ant balto žirgo "gerasis”, 
viena kulka nušauna apsku
rusį, nesiskutusį, sėdintį ant 
juodo žirgo "blogąjį”.. .

Bet televizijos pramonė 
pakelia didžiausią triukšmą, 
kada koks nesusipratėlis 
pasako, kad televizijoj trūk
sta kultūros. Juk, esą, pil
nas ekranas kultūros! Vie
ną programą iš pirmo žvilg
snio galima palaikyti epi
leptikų palata. Tačiau ati
džiau įsigilinus pasirodo, 
kad tai esanti naujausių 
jaunimo šokių programa . . .

Mokslas ? Televizija pil
niausiai atstoja anatomijos 
kursą! Paklauskit bet kurį 
šešerių metų vaiką apie gal
vos skausmus. Jis rimtai, 
giliu įsitikinimu išaiškins, 
kad tai yra plaktukas jūsų 
galvoje su pora žaibų maga
ryčiom. Pašalinti skausmą 
jums tik reikia per tą vamz
delį į galvą paleisti visą se
riją smulkių raidžių B (ku
rios, tarp kitko, pasiekia 
galvą dvigubai greičiau, ne
gu raidės A) ir jūsų galvos 
skausmas stebuklingai ding
sta!

Turite slogą? Tai yra 
plaktukas galvoje su dar 
pridėtu atsuktu kranu. Vis
kas yra labai paprasta. Pa
gal televizijos neklystantį 
autoritetą, kūnas yra sulip
dytas iš vamzdžių ir tune
lių, čiaupų ir varžtų, smul
kių raidžių A ir B ...

Tokie sakiniai, kaip "už
sidėkite sausą virvę ir gerai 
jauskitės”, šiandien yra 
įprastas dalykas, žinoma, 
po to visada seka žavus 
vaizdas, su gražia mergina 
ir jaunu vyru, beveik sprog
stančiais iš pasitenkinimo, 
kada didžiausiais kamuo
liais iš nosies ir burnos ver
čiasi dūmai...

Taip, mieli draugai, per 
televiziją į kultūrą!...

Raudonosios Kinijos vaizdai

VELNIO VARDĄ PAMINĖTI 
UŽDRAUSTA

Tapieh kalnai grimsta į 
mėlyną sutemą. Vakaro ra
mybė apgaubia vandeniu 
užlietus ryžių laukus. Ta
čiau žmonėms dar- neatėjo 
poilsio valanda. Kai mūsų 
automobilis daro posūkį, ir 
prožektorių spinduliai pa
liečia pakelės laukus, matau 
ten virš vandens palinku
sius siluetus. Tai darbinin
kai, kurie per dieną nespėjo 
viršyti aukštų darbo normų 
ir turi tai atlikti naktimis.

Kai kur vidury laukų ma
tome vandens neužlietas 
kalveles. Tai prosenių ka
pai. Kinija gerbė savo mi
rusius ir laidojo juos ten, 
kur jie gyveno ir kentėjo: 
vidury laukų. Plūgas visa
da aplenkdavo kapą.

Komunistai įsakė kapus 
užarti. Pekino "Liaudies 
laikraštis” didžiavosi "jau
nais pionieriais”, kurie ne
pabūgę atidarinėti tėvų 
karstus ir lavonų likučius 
išdraikyti laukuose — vie
toj trąšų.

Šio veiksmo siaubingu
mas pilnai gali būti supran
tamas tik Kinijoje, šerme
nys kiniečio šeimoje buvo 
pati didžioji šventė. Net ir 
net urtingiausius mirusius 
būdavo stengiamasi apreng
ti šilku. Laidotuvės būdavo 
n e p a p rastai iškilmingos, 
prieš tai nuo busimojo kapo 
vietos nuvaikius piktąsias 
dvasias. Ant šviežiai supil
to kapo būdavo sudeginami 
paskutiniai pinigai, idant 
nuraminus piktąsias dva
sias. kad jos nepastotų mi
rusiajam kelio į Anapus. Ir 
dar prieš pusę šimto metų 
labai dažna našlė, pagal se
ną paprotį, artimųjų apsup
ta, imdavo rankon nuodų 
taurę, kad palydėtų savo vy
rą .. . Budizmas, taoizmas 
ir Konfucijaus mokslas per 

šimtmečius buvo susiliejęs 
į bendrus papročius, kurių 
ryškiausia žymė buvo pro
tėvių kultas.

Komunizmas visa tai iš 
karto sugriovė. Du milijo
nai kapų buvo užarta. Kas 
dabar miršta, patenka į ma
sinį kapą, pomirtinę "liau
dies komuną". Tik partijos 
valdininkai išskiriami: jie 
turi būti sudeginami. (Mū 
sų vertėjas pasididžiuoda 
mas mums rodė krematori- 
jų: "čekų liaudies dovana”), 
šventyklos išardytos, ir jų 
akmenimis grindžiami ke
liai. Ir partijos laikraščiai 
pasigėrėdami rašė apie 
"ypač pažangius kaimus”, 
kuriuose iš paminklinių len
tų buvę daromi rankiniai 
vežimėliai, kad paskubinus 
užtvankos statybą.

Tačiau ne visos religijos 
komunistamš sekėsi taip 
lengvai žlugdyti. Vakarinė- 
se provincijose, kur apie 20 
mil. gyventojų vis dar tebe- 
simėldžia Alachui, Pekinas 
neretai turi panaudoti ka
riuomenę gyvantojų pasi
priešinimui palaužti, lygiai 
kaip ir Tibete, kunigų val
dytoje Himalajų valstybėje.

Tačiau atkakli a u s i a i s 
priešais komunistai laiko 
krikščionis. Kinijoje jų yra 
apie 4 milijonai — likučiai 
prieš 1300 m. pradėtų ir ne
labai sėkmingų misijų. Tik 
po XVII šimtm. jėzuitams 
buvo pavykę kiek labiau įsi
tvirtinti, suradus kelią į 
imperatoriaus rūmus, kur 
iiems buvo pasisekę tapti 
dvaro astronomais.

Šiandien daugumas krikš
čionių bažnyčių, kurių go
tiški bokštai ir portalai ryš
kiai išsiskiria iš azijinio pa
saulio, yra uždarytos. Tas, 
kuris išdrįsta keliose liku
siose atsiklaupti, čia pat 
šnipų užregistruojamas.

Tačiau šimtai tūkstančių 
teberimeldžia. Jie meldžiasi 
prieš altorių, ties kuriuo ka
bo. raudona vėliava. Likę ne- 
išžudyti kunigai turėjo įsto
ti "patriotinėn Kinijos ka
taliku sąjungon" ir pasira
šyti rezoliuciją, apkaltinan
čią Vatikaną "imperializ
mu". Jie buvo priversti pri
tarti sistemai, kuri pagal 
Markso žodžius, religiją lai
ko. "liaudies opiumu".

Mes užėjome į vieną Pe
kino bažnyčią. Buvo šešta 
valanda ryto. Mes matėme 
kepurėtus šnipus, pusiau 
tamsoje stovinčius už pilio
rių. Matėme tikinčiuosius, 
kurie ėjo prie altoriaus pri
imti Komunijos — ją dalino 
kunigai, kuriuos Roma buvo 
jau ekskomunika vusi, nes 
jie pasirašė komunistų par- 
'iios rezoliuciją.

Mes girdėjome juos mel
džiantis. Jie nebeprašė stip
rybės prieš velnio žabangas. 
Mat, Pekinas įsakymu yra 
griežtai uždraudęs minėti 
velnią. Esą katalikai, minė
simi velnią, galvoja apie 

komunistų partiją....

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti ir 

paragink ją 
užsiprenumeruoti.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI | 
LIETUVĄ

10 Rublių už $1.— 
Mokestis $5— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY, Dept. DR
118 East 28th Street 

New York, N. Y.
Leista Bankų. Dept. 

ir apdrausta.
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SANTARIEČIŲ GYVENIME
Red. R. MIEŽELIS

TEATRAS, LIBERALIZMAS, 
KATILIŠKIS...
(Reportažas iš Santaros studijų dienų Clevelande

sausio 31 — vasario 1 d.d.)

Oro biuro pranašavimai, 
jog paskutinį sausio mėne
sio savaitgalį Viduriniuose 
Vakaruose gerokai snigs, 
neatbaidė santariečių iš 
New Yorko, Rochesterio, 
Urbanos, Bostono, Chicagos 
ir Detroito susiburti studi
jų dienoms Clevelande.

Atidarymo žodį tarė vie
tos Santaros skyriaus pir
mininkas Česlovas Melsba- 
kas, pakviesdamas studijų 
dienoms vadovauti Liudą 
Šmulkštį, o sekretoriauti Vi
dą Janulevičiūtę. Pasveiki
na JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybos na
rys Viktoras Mariūnas, pa
skaitomi sveikinimo laiškai 
ir programa prasideda San
taros Centro Valdybos Pir
mininko Juliaus Lintako žo
džiu. Pirmininkas lietė San
taros spaudos, leidžiamųjų 
knygų, skyrių veikimo, Te
atro Metų ir visą eilę eina
mųjų reikalų. Klausimai ir 
atsakymai paryškina Cent
ro darbus.

Pirmąjį pašnekesį "Ideo
loginėms aktualijoms" pra
vedė su studijų dienų daly
viais Julius Slavėnas (Ur- 
bana). Prelegentas gyvu 
žodžiu nagrinėjo liberaliz
mą ir jo antitezę konserva- 
tyvizmą. Pabrėžiamos pa
grindinės liberalizmo žy 
mės: individo gerbimas, in
divido vertybių iškėlimas ir 
objektyvus mokslinis meto
das. Trumpas istorinis 
žvilgsnis į liberalizmo kelią, 
ir, grįžus į dabartį, stato
mas nemažas uždavinys šių 
dienų studentijai: objekty
viai išanalizuoti Lietuvos 
praeiti ir tuo būdu daugiau 
duoti lietuvybei.

Popietinėje sesijoje Leo
nas Sabaliūnas (New Yor- 
kčs) davė pašnekesį ”Ne- 
konformistinės veiklos tei
giamybės”, iškeldamas eilę 
kontroversinių minčių tiek 
studentijos tiek visuomenės 
gyvenimą liečiančiais klau
simais. Pašnekesyje pana
grinėtas paplitęs "šauks
mas vienybėn”, vedąs dau
gelyje sričių prie veiklos ir 
minties stagnacijos.

Diskusijos tema "Huma
nitarinių- griežtųjų moks
lu įtampa” išjudino visus. 
Tiek patys diskusijų daly
viai Vladas Eikinas (Bosto
nas), Zenonas Rekašius 
(Purdue universitetas), at
stovavę griežtuosius moks
lus, Vanda Gegevičiūtė 
(Chicago) ir Česlovas Mels- 
bakas (Clevelandas), hu
manitarų atstovai, tiek veik 
visi klausytojai įsijungė į 
karštokas diskusijas. Jos 
daugiausia lietė svarbą dia
logo tarp griežtųjų ir hu
manitarinių mokslų atstovų 
ir kokiomis formomis jis tu
rėtų būti vedamas. Prieita 
išvadų, kad dialogas reika
lingas, įtampa, jei ir egzis
tuoja, yra naudinga. Siūly
ta, kad sekančiuose Santa
ros suvažiavimuose būtų lie
čiamos, suradus tokias, ku
rios domintų visus, ir griež
tųjų mokslų temos. Besvar
stant humanitarinių ir 
griežtųjų mokslų įnašus pa
saulio gerovei ir beginant 
savo puses, buvo ir taip iš
sireikšta: "šaltą naktį atsi
kėlus ir nerandant šliurių, 
daug svarbesnė pasidaro 
elektra, negu egzistencializ
mas ..."

Vakare Čiurlionio namuo
se įvyko jaukus šeimyninis 
pohūvis, kurio metu ir pa
dainuota ir gyvai pasišokta.

Sekmadienį po pietų Al
gimantas Mackus skaitė pa-

L i t eratūrinėje popietėje 
Garbės Filisteris rašytojas 
Marius Katiliškis skaitė iš
trauką iš savo vėliausios 
knygos "Išėjusiems negrįž
ti” ir Algimantas Mackus 
septynius eilėraščius iš 
Santaros leidžiamo poezijos 
rinkinio ”Jo yra žemė”.

S e k m adienio programa 
vyko tokiems dalykams ne
tinkančioje žemutinėje lie
tuvių namų salėje, kurioje 
su paskaitininku ir rašyto
jais per sieną konkuravo 
polkų muzika ir sekmadienį 
švenčia piliečiai... Tačiau 
tai ryškiai simbolizavo mū
sų bendruomenėje vyrau
jančias nuotaikas kultūri
nių reikalų atžvilgiu — ke
li kultūrininkai, sauja besi
dominčiųjų ir aplink kasdie
nybėje paskendusi visuome
nė. ali.

IŠTRAUKA Iš 
V. MARIŪNO 
SVEIKINIMO

”... Dideliu susidomėji
mu esu sekęs santariečių 
judėjimo kryptį ir spalvas. 
Valia išlikti atviriems ir 
drąsa ieškoti bene bus pa
čios būdingiausios Jūsų 
žingsnio ir žodžio žymės, ši
ta valia ir drąsa veda į in
dividualų apsisprendimą su
tiktųjų aplinkybių atžvilgiu. 
I n d ividualaus apsisprendi
mo sąlyga yra laisvė. San
taros susirūpinimas laisvės 
problemom teisina jos su
sidomėjimą liberalisti n ė m 
apraiškom socialinėse ir pa
saulėžiūrinėse idėjose bei 
institucijose. Linkėjimų rė
muose leiskite Jums siūlyti 
neužmiršti jaustis laisviems 
ir pačių laisvės idėjų atžvil
giais. Pripažinti laisvę vi
siems ir visada reikštų at
sisakyti savo apsisprendimo 
laisvės sutiktose aplinkybė
se. Absoliutinė laisvė kitam 
būtų išreikština teigimu: 
man vistiek kas esi tu. Eg
zistencinė prasme, teigimas 
"man vistiek, kas esi tu” 
yra 1 vgus teigimui "man 
vistiek, kas esu aš”. Egzis
tencinio nušvitimo metu Tu 
esi Aš. Rasti save reiškia 
rasti kitą savyje ir save ki
tame. šita realybė duoda 
formą ir turinį šeimyni
nėms, draugijinėms, tauti
nėms ir religinėms bendruo
menėms. Įžiūriu, kad San
tara šitos realybės suvoki
mą pristato savo gyvosios 
lietuvybės ieškojimo nuo
taikom. Tiesa tikra: nėra 
duotos lietuvybės, bet yra 
sutiktose aplinkybėse rasta 
lietuvybė. Nėra autoriteti
nės, istorinės ar įstatyminės 
lietuvybės, bet yra sąmonės 
lietuvybė. Nėra realios ben
drinės lietuvybės, bet yra 
reali mano lietuvybė ...”

*
• Bostono santariečiai ko

vo 14-15 d.d. ruošia Albino 
Elskaus dailės darbų paro
dą.

• New Yorke vasario 21 
diena šaukiama Santaros 
rytinių pakraščių skyrių 
valdybų ir atstovų konfe
rencija. Programoje numa
toma aptarti visą eilę svar
bių reikalų ir artimiau su
derinti rytinių pakraščių 
santariečių veiklą.

• Santaros Garbės Filis
teris Vincas Trumpa sausio 
24- d. aplankė Bostono san- 
tariečius. Įdomiame pokal
byje buvo apžvelgtas pa
vergtosios Lietuvos gyveni
mas. Literatūroje pasireiš
kia viena kita laisvės sieki
mo ir kūrybiškumo kibirkš

tis. Dailėje padėtis dauį, 
nykesnė. Pramonės srityje 
paskutiniu metu padidėjo 
stambesnės investacijos. Iki 
šio laiko sovietai lyg ir ne
norėjo stiprinti Lietuvos 
pramonės, šiuo atsilankymu 
Vincas Trumpa taip pat 
skaitė paskaitą Bostono 
Kultūros Klube.

• Garbės Filisterio Romo 
Viesulo dailės darbų paroda 
sausio 2-15 dd. įvyko Pary
žiaus Le Soleil dans la Tete 
galerijoje.

skaitą "Prieš paskutinę už
dangą teatras, kuris žadėjo 
gyventi". Paskaita buvo lyg 
ir įvadas į Santaros paskelb
tuosius Teatro Metus, šiais 
metais Santaros skyriai vi
sais galimais būdais at
kreips savo ir visuomenės 
dėmesį j lietuvių teatrą ir 
dramą.

Viktoras Mariūnas ir Algimantas Mackus Santaros 
Studijų dienose Clevelande. Dirvos nuotrauka.

Sif**
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Stroh <&

Sfcch Brawary Co. DeiroJt 26, Midiigan

Joks Amerikos alus neturi Stroh’s skonio, joks nėra gaminamas kaip Stroh’s

Paskaita buvo išsamiai 
paruošta ir nušvietė lietu
vių teatro kelią paskutinia 
me dvidešimtmetyje. prade 
dant paskutiniais metais 
Lietuvoje, ypač Vilniuje. 
Pokario Vokieti.,(Je, kurio
je visas gyvenimas vyko šū
kiu reprezentuotis prieš 
ketvirtos kategorijos Unros 
valdininkėlius, teatras sa
viems buvo užmirštas. Ta
čiau ir ten teatro gyvenimas 
vis tik nepaliko be pasek
mių. Išskirtinai paminėti 
vienetai—avangardinis Ha- 
nau Atžalynas, konvenciali- 
nis Augsburgo kolektyvas ir 
Detmolde užuomazga lyg ir 
liet uviškosios "folksbueh- 
ne”. Užjūriuose pasklidus, 
teatro dienos dar pasunkė
jo. Forsuotas šauksmas vie- 
nybėn, užmiršti kultūros 
darbuotojų ir žiūrovų paža
dai, rašytos bet neįvykdy
tos Kultūros Kongrese re
zoliucijos lydėjo teatrą. 
Nors ir buvo nemaža švie
sių pragiedrulių, bet dar 
reikia nemaža pastangų, 
kad egzistuotų teatras, ku
ris gyventu.

Ugnim virtas
KAD DUOTŲ JUMS 

ATSIGAIVINIMĄ

Už VIETINES KAINAS! YRA ŠVIESESNIS!

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER
Stroh’s alus yra šviesesnis, skanes
nis, daugiau gaivinantis, nes jis 
Amerikoj vienintelis, ugnim verda
mas alus... kaitinant iki 2000 
laipsnių. Ir surasite jūs gerą atsi
gaivinimą pirmam stikle... ir kiek
vienam stikle kiekvieną kartą.

JUMS PATIKS 
♦A

Atsakymai į klausimus

Mokesčių problemos
Pildydamas 1957m. mo

kesčius neįrašiau savo duk
ters — 17 metų amžiaus, 
uždirbusios $650, kaip iš 
laikomo asmens. Ar galiu 
atgauti permokėtą mokes
čių sumą?

— Taip, jei davėte jai 
daugiau, negu pusę išlaiky
mo; užpildykite šiuo metu 
843 formą, prašydami grą
žinti permokėtus mokes
čius.

— Mano vyras mirė 1957 
metais. Ar galiu 1958 m. 
mokesčius pildyti kartu?

— Ne, bet jei išlaikote 
mažametį vaiką, galit pasi
naudoti lengvatomis, kurios 
sutaupys keletą dolerių.

— Ar alkoholinių gėrimų 
ir cigarečių mokesčiai, mo
kami valstybėms, leidžiami 
atskaityti nuo federalinių 
pajamų mokesčių?

— Taip, bet ne visose val
stybėse. Alkoholinių gėrimų 
valstybinius mokesčius ga
lima atskaityti šiose vals
tybėse: Alabama, Delaware, 
Maine. Michigan, N. Caro- 
lina, Pennsylvania, Utah, 
Vermont ir Washington.

Cigarečių valstyb i n i u s 
mokesčius leidžiama atskai
tyti šiose valstybėse: Con- 
neetieut, Florida, Maine, 
Massachusetts, Mississippf, 
Nebraska, New Hampshire, 
New Jersey, Oklahoma, 
Pennsylvania, Rhode Island 
ir Tennessee.

— Mano motina gyveno 
kartu su manimi 1958 m. ir 
gavo pensijos (Sočiai Secu- 
rity $670. Ar galiu ją skai
tyti išlaikomu asmeniu ir 
naudoti $600 išimtinę, pil
dydamas pajamų mokės* 
čius?

— Taip, jei motinai da
vėte didesnę pusę išlaikymo. 
Į išlaikymą įskaitoma: kam
barys. maistas, gydymas, 
drabužiai, avalynė, susisie
kimo. ir pramogų išlaidos.

— 1958 metais sumokė
jau nuošimčius už 1956 ir
1957 m. skolą. Ar galiu juos 
atskaityti, pildydamas 1958 
m. mokesčius?

— Taip, nes sumokėta
1958 m.

— Kaip įvertinti seni bal
dai, avalynė ir drabužiai, 
kuriuos atidaviau Salvation 
Army, ar jie yra aukos?

— Vardinant aukas, pri
dėkite sąrašą paaukotų 
daiktų, vertindami juos rin
kos kaina.

— Ar alimentai, mokami 
mažamečio vaiko išlaiky
mui, yra atskaitomi nuo tė
vo pajamų?

— Alimentai, kurie yra 
mokami specialiai vaiko iš
laikymui, nėra įtraukiami į 
motinos pajamas ar atskai
tomi nuo tėvo pajamų. Tė
vas turi teisę vaiką skaityti 
išlaikomu asmeniu ir nau
doti $600 išimtinę.

— Skyrybų nutarimu, pa
darytu 1958 m., vyras turi 
mokėti žmonai po $50 į mė
nesi, kol ji gyvens.

— šiuo. atveju vyro mo
kami $50 yra atskaitomi 
nuo jo pajamų, o žmona šią 
sumą turi įskaityti į savo 
pajamas. Jie yra perijodi- 
niai mokėjimai.

— Skyrybų teismo nuta
rimu vyras turi sumokėti 
žmonai $4000 per 5 metus. 
Ar ši suma yra mokestinės 
pajamos žmonai?

— Ne, mokesčių įstaty
mas neskaito šio mokėjimo 
periodiniu, ir $800 metinio 
mokėjimo negali būti at
skaitoma nuo vyro pajamų 
ar įtraukti į žmonos paja
mas. Periodiniai mokėjimai 
yra ti«. kurie tęsiasi ne ma
žiau 10 metų, ir metinis mo
keiimas nedidesnis, kaip 
10G' visos teismo nustaty
tos sumos.

— Ar dalytojų balti dar
be drabužiai yra leidžiami 
atskaityti nuo pajamų?

— Remiantis Commerce 
Cleaning House, Ine. 1958 
m. Master Tax Guide, da
žytoju darbo rūbų kaina 
nėra atskaitoma.

J. KAZLAUSKAS
(Seka klausimai, liečia na

mų savininkus).

Jenas Kazlauskas, Dirvos 
bendradarbis, jau pildo 

pajamų mokesčius (Income 
Tax)

pagal susitarimą Dirvos pa
talpose.

Šaukti telefonu — RE 
1-7222.

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

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
TeL HE 1-6352

Atidarą nuo ryto 
S iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
toru, 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.
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

• Vasario 16-osios minė
jimai! Clevelande buvo su 
sirinkę apie 1000 dalyvių. 
Buvo labai daug jaunimo, 
kuris į minėjimą buvo įlei
džiamas nemokamai.

Minėjimą pravedė ALT 
skyriaus pirm. J. Daugėla. 
Pagrindinę, kalbą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Sveikino 
estų ir latvių atstovai. Me
ninę programą išpildė Čiur
lionio ansamblis ir Clevelan
do. Moterų .Simfoninis Or
kestras. Jiems talkino so
listai: J. Daugėlienė, A. 
Stempužienė, V. Bakūnas ir 
P. Maželis. Buvo atlikta ei
lė naujų kūrinių, kaip V. 
Jakubėno Mano pasaulis, J. 
Bertulio Pabusk pasauli ir 
kt. Daugumoje koncertą di
rigavo muz. A. Mikulskis. 
Jam talkino dirigentas Hy- 
man Schandler.

Vasario, 16-osios specialių 
pamaldų metu buvo pašven
tinta ir ALT vėliava. Ji, asi
stuojant kitoms Clevelando 
lietuvių organizacijų vėlia
voms, buvo iškilmingo mi

nėjimo atidarymo ir žuvu-, 
šiųjų pagerbimo, iškilmėse.

• LB Clevelando Pirmo
sios Apylinkės valdyba, va
sario 22 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje, rengia kultūrinė
mis temomis diskusinį pa
šnekesį. Padarys praneši
mus P. Balčiūnas ir V. Ma- 
riūnas. Besidominčius kul- 
t miniu gyvenimu kviečiame 
dalyvauti ir pareikšti savo 
nuomonę dėl tolimesnių 
kultūrinės veiklos kelių. At
skirų kvietimų nebus.

• LB Clevelando Pirmo
sios Apylinkės, metinio su
sirinkimo, įvykstančio kovo 
15 d., renkamųjų organų

"rinkimams pravesti komisi
ja pasiskirstė pareigomis: 
Zigmas Peckus — pirminin
kas, Juozas Mikonis — vi- 
cepirm., Mikalina Dundu- 
raitė — sekretorius. Į apy
linkės valdybą ir kontrolės 
komisiją kandidatų staty
mo reikalais kreiptis-į rin
kimų komisiją.

DETROIT
• LSK Kovo visuotinis 

susirinkimas įvyks vasario 
22 d. 12 vai. buvusioje lie
tuvių svetainės mažojoje 
salėje. Narių dalyvavimas 
būtinas.

• Neseniai įsisteigusios 
šaulių kuopos valdybon iš
rinkti : Brunzienė, Augai- 
tis, Kodaitis, Malinauskas, 
Mateika ir Petrulionis.

Steigiamajame susirinki
me dalyvavo Nepriklauso
mos Lietuvos šaulių S-gos 
garbės šaulys kun. dr. Ig
nas Bureišis ir sukalbėjo 
invokaciją.

Kuopa yra numačiusi su
ruošti Jonines, įsteigti šau
dymo. sekciją ir suorgani
zuoti šaulių chorą.

• Skautės ir skautai, tęs
dami lietuviškas tradicijas, 
ruošia Kaziuko mugę, kuri 
įvyks kovo 8 d. Hispanos 
Unidos salėje.

Atsilankiusieji regės ne 
vien tiktai jaunųjų rank
darbius, bet taip pat pama
tys ir meninę programą — 
išpildomą jaunųjų.

• Sausio 11 d. įvyko ga
na gausus Jūrų Sk. Tėvų 
susirinkimas. Praneši m u s 
darė pirm. J. Petrulionis ir 
L. Vadas j. ps. J. Baublys. 
Nauion Valdybon išrinkti, 
pirm. Dr. K. Karvelis, na
riais: A. Juška, I. Laurina
vičienė, K. Jokša, H. Biti
nas.

• LVS Ramovės skyriaus 
valdyba persitvarkė sekan
čiai: F. Eidimtas — pirm., 
A. Spirikaitis — vicepirm., 
L. Leknickas — sekr., E. 
Karnėnas — ižd. ir K. Mor
kūnas — kult, reikalų vado
vas ir sk. vėliavos globėjas.

• Studentų Sąjungos Cle
velando skyriaus susirinki
mas įvyks Vasario 20 d., 
7:30 vai. Čiurlionio ansamb
lio namuose.

Programoje: abiturientų 
supažindinimas su aukšto
siomis mokyklomis ir įvai
rių mokslo šakų studijomis.

Kviečiama visus abituri
entus skaitlingai dalyvauti.

• Išnuomojamas 6 k. bu
tas. Gaso šildymas. Kreip
tis: 1264 East 81 St.

Parduodamas namas, 
dviejų butų, Grovewood ra
jone. Po 4 kamb. Gaso šil
dymas. Garažai. Kaina 
$14,500. Parduoda savinin
kas. šaukti IV 1-8088.

• šį ketvirtadienį Cleve- 
land Arenoje rengiamose 
imtynėse dalyvaus Diek 
(The Bruiser) Afflis prieš 
Edouard Carpentier, Pran
cūzų čempioną.

Taip pat dalyvaus du stip
ruoliai — Yukon Eric, 280 
svaru ristikas iš Aliaskos, 
prieš 325 svarų Mas Moun- 
tain Montana. Po to seks 
keturios kitos imtynės.

(skelb.)

• Pajamų mokesčius Dir
vos redakcijoje pildo ben
dradarbis Jonas Kazlauskas 
kiekvieną šeštadienį nuo 9 
iki 2 vai. Galima susitarti ir 
kitu laiku šaukiant telefonu 
RE 1-7222.

• Muz. VI. Jakubėnas su 
ponia, buvo, atvykę į Cleve- 
landą ir Vasario 16-osios mi
nėjime klausės Čiurlionio 
ansamblio ir Clevelando mo
terų simfoninio orkestro iš
pildomų savo kūrinių.

Geromis sąlygomis 
parduodamas namas

Dėl išvykimo geromis są
lygomis parduodamas ge
rai išlaikytas 3 miegamųjų, 
vienos šeimos namas, ra
mioje gatvėje — 694 E. 127 
— Shaw Avė., lietuvių, šve
dų bei vokiečių kaimynys
tėje. Parketo grindys su ki
limais. dujinis šildymas, 
garažas, nauji stogai, dide
lis sklypas su rožėmis, vy
nuogėmis ir įvairiais deko
ratyviniais krūmais. Tik 5 
min. iki pradžios mokyk
los, arti Fisher ir A & P, lie
tuviškos krautuvės. Netoli 
autoboso linijos 1, 3 ir 5. 
Lengvai pasiekiamos abi 
lietuviškos bažnyčios. Na
mas laisvas.

Įmokėjimas $1,000 — mė
nesinis mokestis būtų $85. 
Įmokėjus $3,000 — mė
nesinis mokestis būtų apie 
$65, Įskaitant nuosavybės 
mok. ir draudimą.

Sutinku išnuomoti už 
$110 mėnesiui. Turintiems Z**
santaupų butų labai gera 
iųvestacija. Pavyzdžiui 
$3,0°0 vietoj menkų banko 
procentų duotų virš $500 
pelno per metus.

Dėl apžiūrėjimo ir kitų 
informacijų kreiptis tik į 
savininką A. Vaitkų 

2135 — B Royal Dr.
Santa Clara, California

(14)

• P. W. Urban, daugelio 
laikraščių bendradarbis, pa
rašė Cleveland Plain Dealer 
meno kritikui P. B. Metzler 
laišką, kuriame jam prime
na klaidas, kad jis latvius 
priskiria prie slavų. Meno 
kritikas atsakė laišku, ku
ris rodo, kad jis toj srity 
visiškai nesiorientuoja.

VIRŠUJE: Iš Vasario 16- 
osios minėjimo Clevelande. 
Pirmose eilėse matyti p.p. 
Gatautienė, Eidimtienė, Ma
žonus, Mažonienė. Nagevi- 
čienė, Mockai, Pivoriūnus, 
V. Giedraitis, K. Marcinke
vičius, Paulionis, Oriniai, 
Malamai, Vilčinskas ir kt.

Dirvos nuotrauka.

WHEN BUYING 
OR SELLING 

A HOUSE

Ūse our Escrow Service
Protect both parties 

in the deal

• Adv. Julius Smetona 
buvo išvykęs į Bostoną. Ten 
pasakė kalbą Vasario 16- 
osios surengtame minėjime.

• Parduodu pusnaujį fo
to aparatą — Minolta II (ja
poniškas). šaukti vakarais 
GA 1-8778.

Parduodamas namas
Plytinis, East 120 St. ir

St. Clair. 6 kamb. 1 k. tre
čiam aukšte. Naujas gaso 
pečius ir vandens šildytu
vas. Garažas. Parduoda sa
vininkas. šaukti PO 1-8179.

PARENGIMŲ 
kalendorius

Kove 1 d. skaučių rengia
ma Kaziuko mugė Lietuvių 
salėje.

Kovo 14 d. Vilties Drau
gijos namo ir ofsetinės Dir
vos spaustuvės atidarymas.

Balandžio 11 d. Vysk. M. 
Valančiaus Lituanist i n ė s 
mokyklos metinis vakaras.

Balandžio 18 d. Birutės 
Draugijos kartūno vakaras 
lietuvių salėje.

Gegužės 2 d., Slovenian 
Auditorium JAV ir Kana
dos jaunųjų dainininkų kon
kursas. Rengia Dirva.

Gegužės mėn. 10 d. Jul.
Kazėno mokinių koncertas 
N. Parapijos salėje.

ĮskaitantThere's a Whole World 
of Flowering Beauty 

and New Home Ideas!
EVERYWHEREyoulook...youwill"discover” 

something to make lite easier and more beautif u I.

☆ The House That Pays for Itself
☆ CASCADE OF FLOVVERS
☆ A Glimpse of a “New" Cleveland 

DECORATOR S SHOWCASE
iį ii Flowering Gardelis ■ 250 Eahibits

J IJU ŠEŠTADIENIUS
Y ir 2 SEKMADIENIUS 

PARODOS VALANDOS 
Atidarymo dieną . . . 
Sat.. Feb. 28... lito 10:30 pm 
Dienos iki uždarymo . . .

11 a.m. to 10:30 p.m. 
Uždarymo dieną . . . 
Uždarymo dieną . . . Sun.,

Mar. 8... 11 am to 8:30 pm 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

ADVANCE-SALE TICKETS 
Buy them at Retail Flo- 
rists.many Garden Clubs, |I||a 
and downtown ticket 1*1 IC 
offices of Burrows and |J8ST 
Richman Bros. stores I 
until February 26. V V

Box Office Adnission 90c 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆
☆
☆
☆
☆ 
'☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

A

MONCRIEFokovSS
♦ ŠALDO vasarą . giLDO žiemą

Aplankyk savo kaimynystės Moncrief pardavėją

T H NRY FURNACE CO. MEDINA, O

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka 

netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima 
būtu apsaugota pagal AecL 
dent and Sickness planą.

NATIONIVIDE L\SU- 
RANCE COMPANY siūlo 
platu ligoninės, medicinių, 
operacinių ir nedarbingumo 
pajamų draudimą žemomis 
kainomis ’

Dėl smulkesnių informa
cijų skambinti:

PAULINA
MOZURAITIS,

Agentas
Tel. SK 1*2183

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. 
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite ’»igia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą Įvairiuose apdrąudos insurance reikaluose.

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

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

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

EAST SHORE RE A LT Y
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!

❖

f
❖

i

$

❖ •>

❖

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

ST. CLAIR BAKER.Y
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.

EAST CLEVELAND-EU C Ll D & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

’IO.OOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS

CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

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 tu»i įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, 
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą 
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų valgiu virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakulis

Licerni junti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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TARP CHICAGOS IR
WASHINGTONO

Iš Vytauto Sidabros Užrašų knygutės

Dirvoje tilpo laiškas apie 
Dr. Šidlausko, Krikščionių 
Demokratų S-gos pirminin
ko kalbą, pasakyta ryšium 
su Vatikano įvykiais. Po to 
jis Draugo dienraštyje pa
siteisino ir pasakė, kad jis 
taip blogai nekalbėjęs, ir 
parašė straipsnį, kaip kal
bėjęs.

Mano nuomone jis para
šė ne kaip kalbėjo, bet kaip 
jis turėtų kitą sykį kalbėti.

Na: sakyk, mielas dakta
re, argi žmonės, kurie klau
sėsi Jūsų kalbos, reikšdami 
pasipiktinimą Jūsų žodžiais, 
būtų pradėję šaukti ir rėkti, 
prašydami ją baigti, jeigu 
ji būtų buvusi tokia graži, 
švelni, kaip Jūs kad mėgi
nate Drauge ją sukurti... 
ir pasiteisinti...

* * *
Kartą spaudoje buvo ra

šyta, kad Washingtone gy
venančių lietuvių šeimose 
•savoii gimtoji kalba nebran
ginama ir kai kur net ne
vartojama.

Tik esą, prof. Krivicko 
šeima šviečianti lietuvybės 
išlaikymo pavyzdžiu.

Aš tuo nė nesistebiu. Juk 
kai kurie ten gyveną lietu
viai ir save laiką politikos 
vadovais, net viešus protes
tus reiškė, kai tautininkai 
rengė Washingtone didžiuo
sius kongresus.

* * *
Kai aš lankiaus Washing- 

tone, manęs paklausė: 
”Koks skirtumas tarp A. 
Olio ir Dr. J. Pajaujo’’.

Kvailas klausimas ir len
gvas atsakymas, — sakau, 
A. Olis buvo tautininkas ir 
visa širdimi ir meile atsida
vęs ir pasiaukojęs lietuvy
bei, o Dr. J. Pajaujis tik 
liaudininkas .. .

VILTIES NAMŲ IR DIRVOS 
OFSETINĖS SPAUSTUVĖS 

ATIDARYMO RĖMĖJAI
Į Vilties namų ir Dirvos 

ofsetinės spaustuvės atida
rymą savo Įnašais įsijungė 
šie rėmėjai:

J. M., Cleveland ....... $5.00
J. Marčėnas, Detroit 5.00 
D. Adomaitis, Chicago 10.00
A. Mačiulis, Brooklyn 10.00
M. S. R., Chicago .... 10.00
B. Žvynys, Sodus....... 2.00
G. Vėžys, Chicago . ..10.00 
J. Adomonis, Boston 10.00 
M. Ulėnas, Brooklyn .. 2.00 
V. Riekus, Cleveland 2.00 
A. Krinickas, Cleveland 1.00 
A. Griauzde, Nashua 1.00
T. Bartkus, Samia ....10.00 
R. Sidrys M. D.,

Streator................... 5.00
R. Pauliukonis, Clev. 10.00
J. Liaukus, Brooklyn 10.00 
A. Kašuba, Chicago ....10.00
K. Kanauka, Baltimore 1.00
S. Budrys M. D., Chic. 10.00
L. Eimantas, London 2.00 
J. Satkevičius,

St. Catharines ....... 10.00

DIRVA

DIRVA THE FIELD

KAS IR KUR?

— Neatspėjai. Mes*į jį 
kitaip atsakome, — sako 
washingtonietis.

Kai A. Olis pasiryžo eiti 
i Amerikos politnį gyveni
mą, tai jis savo pavardę su
lietuvino.

O Dr. J. Pajaujis, kai 
priėmė JAV pilietybę, atsi
sakė savo lietuviškos pavar
dės, pareikšdamas, kad jis 
tai darąs dėl geresnio palai
kymo santykių su Ameri
kos politikais. Gi lietuvis 
kos visuomenės tarpe jis pa
siliekąs tas pats ponas Pa
jaujis.

Na, ar jam pavyko jau 
prasiveržti su kita pavarde, 
ar jis užmezgė santykius su 
politikais ir valdžios atsto
vais? — klausiu.

... Iki šio laiko jis yra 
daug kartų nukėlęs skry
bėlę, besisveikindamas pro 
šalį einančius senatorius 
ir ...

... daug kartų pasakęs, 
savo pakeistą pavardę Kon
greso bibliotekos sargams...

CHICAGO IR CICERO
• Chicagos naujųjų atei

vių vaikai uoliai mokosi mu
zikos. Pas prof. Jakubėną, 
A. Kučiūną, A. Naką ir kt. 
šiuo metu mokosi arti 150 
lietuviukų. Jų tarpe yra ne
abejotinų talentų, kaip Vil
kaitė (dail. Kiaulėno sesers 
mergaitė) ir Alvydas Vasai- 
tis, abu laimėję konkursuo
se geras vietas. Be to, dar 
apie geras šimtas jaunųjų 
lanko Velbasio baleto studi
ją.

• Clevelande šį pavasarį, 
greičiausiai gavėnios metu, 
būsianti suruošta dail. Juo-

O. Kremeris, Chicago 10.00 
A. Vagelis, Worcester 2.00 
J. Puodžiukas, Chic. 10.00 
V. Mažeika,

Lake Zurich ........... 10.00
J. Pivoliūnas, Cleveland 1.00
M. Kiemaitis,

Waterbury ............. 2.00
M. Nastopka, Solon .... 3.00
P. Jurgaitis, Cleveland 5.00
K. Šidlauskas,

Baltimore ............... 2.00
V. Užpurvis, Windsor 2.00 
Dr. J. Motiejūnas,

South Bend ........... 10.00
J. Juodikis, Chicago .... 2.00
K. Rūkas, Hartford .... 2.00
K. Bačauskas, B.rkln. 10.00 
V. Gustinis, Rochester 2.00 
J. Radžiūnas, Kenosha 10.00 
A. Gantautas,

Brigeport ............... 5.00
Visiems rėmėjams širdin

gai dėkojame. Taip pat ačiū 
ir tiems, kurie artimiausiu 
laiku atidarymo iškilmes 
atsimins ir mūsų vykdomus 
darbus parems.

• Dvi lietuvaitės — pianis
tė Irena Vilnonytė ir baleto 
šokėja Ramona Rataitė daž
nai pasirodo Australijos te
levizijoj.

• Aidas Gaidelis, 24 m., gy
venąs Australijoje, ruošiasi 
komercinio lakūno specialy
bei. šiuo metu jis turi civi
linio piloto teises.

• New Yorke ir Hartforde 
yra rengiami L. Jarošeko 
vadovaujamo Chicagos vy
rų kvarteto koncertai. New 
Yorke koncertas bus šešta
dienį, balandžio 18 d. Grand 
Paradise didžiojoje salėje. 
Balandžio 19 d. tas pats kon
certas bus duodamas Hart
fordo Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje. Koncertams 
akompenuos muz. Al. Mro- 
zinskas, iš New Yorko. Ry
tinio pakraščio lietuvių vi
suomenė kviečiama šiuose 
koncertuose dalyvauti. Kon- 
ertus rengia Akademinio 
Skautų Sąjūdžio New Yor
ko ir Hartfordo — Water- 
būrio skyriai.

zo Pautieniaus ir kt. daili
ninkų kūrinių paroda. Ji 
planuojama suruošti čiur- 
lioniečių namuose.

• Clevelandui gerai žino
mo visuomenės veikėjo Ka
zimiero Mažono sūnus Ka
zys jau kuris laikas gyvena 
Chicagoje, kur įsigijo plie
no tekinimo specialybę ir 
dabar turi gerą darbą.

• Rašytojo. Vytauto Alan
to sesuo Trimakienė, kuri 
laikė Ciceroje restoraną An- 
netta (Laramie Avė.) visų 
dideliam nustebimui įstojo 
į vienuolyną. Biznis resto
rane eidavo neblogai, jai 
talkininkaudavo jos sūnus, 
tačiau ji viską likvidavo ir 
išvyko į lietuvaičių vienuo
lyną Putname.

• Lionginas Kublickas, 
kuris prieš keletą metų su 
J. Grišmanausku ir.J. Pau
lausku, nugalėję rusų įgu
lą, atbėgo vakarų pasaulin 
tebegyvena Cicero ir stu
dijuoja inžineriją. Neseniai 
jisai baigė turbininių inži
nerijos mokslų studijas, 
gaudamas diplomą, dabar 
tobulinasi kitoje inžinerijos 
šakoje.

• Dail. Antanas Rakštelė 
vasario 28 d. Jaunimo Cent
re atidarys savo darbų pa-

APAČIOJE: Iš Vasario 
16-osios minėjimo Los An
geles. Iš kairės: prof. M. 
Biržiška — Nepriklausomy
bės akto signataras, Dr. Pa-

t-

mataitis ir J. Bačiūnas.

1959 m. vasario 19 d.

Massachusetts gubernatorius Foster Furcolo pasirašo Lietuvos Respublikos dienos 
proklamaciją. Pasirašant dalyvavo (iš kairės) : Jackus Sonda, Antanas Matjoška (ALT 
skyriaus pirmininkas), Juozas Arlauskas, John J. Grigalus, Ernest Stasiūnas (Guber
natoriaus patarėjas), William Gorski (Gubernatoriaus spaudos sekretoriaus padėjėjas).

MALONUS KVIETIMAS
Malonu, kad IX Pasaulio 

Skautų Jamboree Komite
tas Lietuvių Skautų Broliją 
oficialiai pakvietė Į viso pa
saulio skautų sąskrydį — 
Jamboree, įvykstančią Fili
pinų salose 1959 m. liepos 
17-26 dienomis. Kvietėjai 
prašo tuojau padaryti re
gistracinius įnašus.

Okupantas, užgnia ūžęs 
mūsų valstybės Nepriklau
somybę, kartu užgniaužė ir 
Lietuvos skautų sąjūdį. 
Daugelis mūsų aktyvių 
skautų, atsidūrę tremty — 
Vokietijoj, vėl atkūrė lietu
vių skautiją. Tačiau Tarp
tautinis Skautų Biuras ilgai 
delsė, kol pripažino mums 
nors ir egzilų skautų teises. 
Todėl keliose po II Pasauli
nio karo Jamborėse dalyva
vom šliedamiesi prie kitų 
tautu skautų junginių. Da
bar gi esam jau kviečiami 
kaip lietuviai skautai egzi- 
lai, taigi, kaip savystovūs. 
Malonu, kad mūsų skautų 
ryžtumas ir spontaniška 
veikla vėl grąžino mus į pa
saulio skautų tarpą lygiatei
siais. Reikiamai reprezen- 
tuotis Pasaulio Skautų Jam
borėse mūsiškiai tegalėjo ir 
tegalės visų lietuvių remia
mi. Yra sudarytas Lietuvių 
Skautų Jamboree Fondo Ko
mitetas, kurs labai sėkmin
gai buvo sutelkęs reikiamas 
lėšas jau įvykusioms Jam
boree. Tai duosnios mūsų 
visuomenės ir bičiulių nuo
pelnai.

Esant naujam reikalui 
turėtume gausiai paremti 
Jamboree Fondą ir duoti

rodą. Vasario 7 d. jis buvo 
sukvietęs pas save spaudos 
atstovus, kurie turėjo pro
gos pamatyti jo naujausius 
kūrinius. Spaudos atstovai 
buvo nustebinti dailininko 
naujausiais darbais, kurie 
maža ką bendro turi su ank- 
stvvesniaisiais. Parodoje iš- 
stat.vsiąs arti 50 paveikslų. 
Paskui šią parodą planuoja 
perkelti į Bostoną. 

progą mūsų skautams įsi
jungti j didžiulę pasaulio 
skautų šeimą Filipinuose. 
Ten, greičiausia, pirmą kar
tą Lietuva bus atstovauja
ma, ten plevėsuos lietuvių 
skautų ir mūsų trispalvė vė
liava, ten suskambės lietu
viškas žodis ir daina.

L. E-tas

• Rytinėse valstybėse gyve
nančių santariečių konfe
rencija įvyks vasario 21 die
ną, šeštadienį, New Yorke. 
Posėdžiai prasideda lygiai 1 
valandą. Suvažiavimas bus 
atidarytas V. Kavolio pa
skaita: ”Santaros tikslai is
torinėje perspekt y v o j e”. 
Tolimesnę popietės progra

Gavome 135 naujus 
skaitytojus

DAR BŪTINAI REIKIA 365

Mes kviečiame visus į talkq 
sudaryti tvirčiausias sąlygas 
laikrašti gerinti. Ir ne tik 

gerinti, bet ir dažniau leisti.
Prie šio kvietimo yra dvi atkarpos. Peržiūrė

ki! jas ir užpildykit. Juk tikrai turite artimųjų ir 
pažįstamų, kurie dar Dirvos neskaito. Tik neatidė- 
liokit rytdienai.. Tegul ir juos Dirva lanko. Gavę 
Dirvą jie įsitikins, kad geresnio lietuviško laikraš
čio nėra.

Prašau Dirvą 1959 metams siųsti.

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

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

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

(Duoti pilną užsakytojo adresą)

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

Rekomenduoju Dirvą siųsti 
mano geram pažįstamam:

(Duoti pilną adresą)

mą sudaro debatai ir orga
nizacinio pobūdžio pasitari
mai, kuriuose dalyvauja: J. 
Bilėnas, D. Audėnaitė, A. 
Butas, L. Sabaliūnas, R. Le- 
veckvtė, ir P. Mašalaitis.

Konferencija bus baigia
ma LITERATŪROS VAKA
RU, kuris prasidės 8 valan
dą, šeštadienį, ir kuriame 
dalyvaus Algirdas Lands
bergis, Jonas Mekas, ir An
tanas Škėma. Į literatūros 
vakarą ir po jo seksiantį 
pasilinksminimą kviečiama 
visa jaunuomenė, o taip pat 
ir suinteresuotoji visuome
nė.

Konferencija ir vakaras 
vyks Howard Johnson pa
talpose. 95-25 Queens Blvd., 
Rego Park, N. R.

L. T. S-gos Toronto skyriaus narį

AGR. JONĄ PARŠELIŪNĄ, 
jo mylimam broliui Antanui mirus, giliai užjaučia
me ir kartu liūdime

LTS-gos Toronto Skyriaus 
Valdyba ir nariai Rekomenduotojo adresas
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