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AR ATVYKS LIETUVIU KREPŠININKIŲ?
Sovietinėj komandoj gali būti lietuvaičių. Zimanas 

aiškina Chruščiovo vizitą Amerikoje...
Lapkričio pabaigoj į 

Jungtines Valstybes turi at
vykti sovietinė moterų 
krepšininkių rinktinė ko- 
mada. Tai bus revizitas JV 
krepšininkėms, kurios bu
vo pernai Maskvoj (ir pra
laimėjo dukart).

Sovietinėj rinktinėj gali 
būti lietuvaičių. Be to, su 
komanda greičiausia atvyks 
ir Stepas Butautas, tos ko
mandos treneris.

RODO CHRUŠČIOVO 
TRIUMFĄ AMERIKOJ 
Penkiuose Vilniaus kino 

teatruose lapkričio 2 dienų 
pradėjo rodyti filmą apie 
Chruščiovo- kelionę po Ame
riką. Filmuota sovietinių ki
no korespondentų, ir fil
muota taip, kad Chruščio
vas atrodytų po Ameriką 
keliavęs maždaug kaip Guli- 
veras po Liliputų kraštą.

Filmo rodymo išvakarėse, 
lapkričio 1, Tiesos redakto
rius Zimanas pasakojo apie 
tą kelionę, nors jis Ameri
koj lankėsi ne kartu su 
Chruščiovu. Pagal jo pasa
kojimą, Chruščiovas sulau
žęs ginklų fabrikantų, jų 
pakalikų ir viceprezidento 
Nixono pastangas nedrau
gingai Chruščiovą priimti. 
Nepaisant tų ginklų fabri
kantų ir Nixono šmeižtų, 
kai Chruščiovas pagrasęs 
grįžti namo, visa Amerika 
pasidariusi nuolanki ir man
dagi. Ameriką Zimanas pa
vaizdavo kaip kokį krauge
rių lizdą, kurį tik Chruščio
vo galingas žvilgsnis tega
lėjo sutramdyti . . . Zimanas 
paaiškino, kad šios kelio
nės metu ne Chruščiovas 
”atrado Ameriką”, kurios 
jis nei neieškojęs, bet 
amerikiečiai bent iš dalies 
"atrado Sovietų Sąjungą”, 
apie kurią jie ligi šiol su
pratimo neturėję .. .

(Kalba naudinga susipa
žinti visiems, kurie dar abe
joja, kas turėjo naudos 
iš Chruščiovo vizito Ame
rikoj).

POLITINIAI FILMAI
Vilniaus filmų studijos 

1960 metų darbo programo
je numatyti keturi filmai, 
vadinami meniniai, bet tik
rumoje p o 1 itiniai-agitaci- 
niai. Vienas bus pagal gudų 
rašytojo scenarijų apie 

"Tautų draugystės” elek
tros stotį (ties Drūkšių eže
ru). Kitas apie vieno Zara
sų rajono kolchozo komjau
nuolius.

Scenarijų rašo Tiesos re
porteris Požėra ir aklas ra
šytojas Jonynas, labiau ak
las komunistas, negu meni
ninkas. Trečias irgi apie 
komjaunuolius, pagal V. 
Mozūriūno scenarijų, o ket
virtas pagal V. Rimkevi
čiaus (”Studentų” auto
riaus) scenarijų, skirtą hit
lerinės okupacijos padari
niam paminėti, pavadintą 
"Mirties kaimas”.

MIRĖ KOMPOZITORIUS
J. SIMUS

Spalio 20 d. mirė vilnietis 
muzikas kompozitorius Ju
lijonas Sinius. Pastaruoju 
metu vadovavo Vilniaus 
universiteto dūdų orkestrui.

MIRĖ AGRONOMAS 
VIKTORAUSKAS

Spalio 25 d. Kaune mirė 
agr. Mikalojus Viktoraus- 
kas, buvęs Lietuvos žemės 
Ūkio Rūmų smulkiųjų ūkio 
šakų skyriaus vedėjas. Da
bar jis ilgą laiką buvo Kau
no tarprajoninės daržovių 
veislinių sėklų kontoros val
dytojas.

Dėl jo mirties šimtai užuo
jautą pareiškė eilė bendra
darbių, kurių tarpe yra bu
vusių Ž. Ū. R. pareigūnų — 
bendradarbių: S. Baniko- 
vas, M. Brazauskas, S. Gi
neitis, B. Kazelka, J. Kriau
čiūnas, V. Narbutas, A. Ra
dzevičius, S. Petkevičius, P. 
Rimkus, J. Steikūnas, J. ši
linis.

ATEIZMO "UNIVERSI
TETAS"

Šalia įvairių "liaudies uni
versitetų”, įsikūrė dar vie
nas, ligi šiol dar nematytos 
rūšies” universitetas” — 
ate izmo "universitetas’ !! 
Jo buveinė — šakiai. 
Tas "universitetas” veikia 
politinio švietimo kabinete. 
Klausytojų įsirašė 53, 50 
miesto ir apylinkės mokyto
jų, vienas gydytojas, vienas 
agronomas ir vienas kolcho
zo pirmininkas. Ypatingas 
tas "universitetas” ypač 
tuo, kad visiškai neturi pro
fesorių. "Profesoriaus” pa

tys "studentai”, iš eilės . . . 
Labai apsisunkinti jie, be
rods, nėra pasiryžę, nes pa
skaitos bus tik po vieną kas 
dvi ar trys savaitės.

ESTAI MOKYSIS 
LIETUVIŠKAI

Tartu universitete įsteig
tas lietuvių kalbos kursas. 
Įvadinę paskaitą apie Lie
tuvos istoriją, gamtą ir kul
tūrą skaitė dėstytojas Wil- 
liem Ernits (Dr. Willem Er- 
nits lankydavosi Lietuvoj 
daugiausia kaip blaivybės— 
abstinencijos propagandis
tas. Su L. K. Blaivybės 
Draugija jis palaikė nuola
tinius ryšius jau prieš dau
giau kaip 30 metų).

AUTOMATINĖ TELEFO
NŲ STOTIS KĖDAI

NIUOSE
Naujame pašte Kėdai

niuose įrengta automatinė 
telefonų stotis. Abonentų 
tačiau — iki 400.
MIZARA ŠLOVINA SAVO 

TALENTĄ
Kaune, Respublikinėj bib

liotekoj (buv. Prekybos rū
muose), buvo sušauktas 
specialus susirinkimas, ku
riame R. Mizara pasakojo 
"apie savo kūrybos kelią, 
apie knygas ir jų herojus”... 
Susirinkime buvo Adomas 
Lastas, Karolis Vairas-Rač- 
kauskas ir Antanas Žmui
dzinavičius. Susir i n k i m ą 
atidarė bibliotekos direkto
riaus pavaduotojas S. Elz- 
bergas (pirmosios bolševikų 
okupacijos dienomis 1940 
metais nepataikęs paskelb
ti, kokia bus žemės reforma 
ir už tai greit pavarytas iš 
ką tik užimtos žemės ūkio 
departamento direktoriaus 
vietos). (LNA)

* Amerikinio plieno gamyba, 
aukščiausiam teismui įsakius per
traukti streiką pagal Taft-Hart- 
ley Įstatymą, atsigauna spartes
niu tempu, negu buvo tikėtasi. 
Tačiau plieno trūkumas tebėra 
didelis ir bus jaučiamas ilgesnį 
laiką. Automobilių pramonės 
milžinas General Motors sustab
dė visą lengvųjų automobilių ga
mybą ir nesitiki jos atnaujinti 
anksčiau, kaip po 4-6 savaičių. - 
Unijų susitarimo su plieno 
pramone reikia tikėtis už 2 mė
nesių.

Tautinės Sąjungos skyrius Philadelphijoje lapkričio 8d. atšventė dešimtmečio šventę. Ta proga buvo 
pašventinta skyriaus vėliava, į organizacinį darbą įvesdinti jaunieji tautininkai, surengtas šaunus 
minėjimo aktas, koncertas ir pokylis. Nuotraukoje skyriaus vėliava šventinama Šv. Andriejaus bažny
čioje. Šventina kun. dr. B. Šimkus, čia gimęs, labai gražiai lietuviškai kalbąs, patriotas kunigas. 
Prie vėliavos stovi jaunųjų tautininkų pirm. I. Banevičiūtė, skyriaus vicepirm. S. Mockūnas ir jaunųjų 
tautininkų sekret. V. Didelytė. Dirvos nuotrauka

APSIGYNIMAS AR PASIRUOŠIMAS PUOLIMUI?
Sirijos kariuomenė permesta į Irako pasieni

Jungtinės Arabų Respublikos 
armijos dienos stebėtojus Siri
joje nepaprastai nustebino faktas, 
:ad parade, vietoj iš anksto 

skelbtų 15,000 pėstininkų, tankų, 
sprausminių lėktuvų ir artileri
jos, tadalyvavo tik trys pėstinin
kų kuopos ir vienas karinis or
kestras. Dabar aiškėja, kad Šven
tės išvakarėse Sirijos kariuome
nės masė, apie 80,000 vyrų, buvo 
staiga išsiųsta į Irako ir Iz
raelio pasienius.

Karinių dalinių koncentra
vimas Izraelio pasieniuose yra 
įprastas reiškinys, tapęs kas
dieniu manevru, tačiau jų per
metimas į Irako pasienį turėjo 
remtis kitomis priežastimis.

Spalio pabaigoje į Siriją buvo 
pasiųsta Nasserio geležinė kum
štis" - Egipto viceprezidentas, 
karo ministeris ir kariuomenės 
vadas feldm. Abdul HakimAmer, 
paskirtas nepaprastuoju Nas
serio įgaliotiniu Sirijai. Viename 
Nasserio pasirašytame dekrete 
jam pavedama kontroliuoti visas 
politines Sirijos organizacijas, 
kitame suteikiama teisė veikti 
sava nuožiūra.

Sirija ir Egiptas susijungė į 
Jungtinę Arabų Respubliką 1958 
m. vasario mėnesį. Tai buvo po
litinis manevras, Nasseriui atne
šęs tik ribotų laimėjimų. Kai 
kurios Sirijos partijos buvo už
draustos, kai kurie politikai uni
joje pasijuto nustumti į šalį. 
Nepasitenkinimas ypač didėjo ka- 
rininkijoje, kai visi aukštesnieji 
ir svarbesnieji postai sistemin
gai buvo apsodinami Egipto kari
ninkais, o vietiniai tuo būdu pra
rado galimybes būti pakeliamais 
į aukštesnius laipsnius.

Pastaraisiais dvejais metais 
pasunkėjo ir ūkinė būklė dėl dvie
jų blogų derlių. Nepaprastasis 
Nasserio įgaliotinis Amer, ban
dydamas sumažinti išlaidas, Įsa
kė apkarpyti visos Sirijos kariuo
menės algas, jas sulyginant su 
Egipto kariuomenės algomis.

KAIRĖJE: Philadelphijoje, Tau
tinės Sąjungos dešimtmečio 
Šventėje susitikę pažįstami. IŠ 
kairės: Dr. S. Biežis, prof. J. 
Puzinas-Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius ir Dirvos bendradar
bis, p. BieŽienė, J. Česonis- 
Tautinės Sąjungos skyriaus pir
mininkas ir Antanas Kanin-Kan- 
iuŠis, skyriaus garbės narys.

Dirvos nuotrauka

Sirijoje algos visą laiką buvo 
didesnės dėl brangesnio pragy
venimo, nes pvz., už dolerį Egip-> 
te galima beveik dvigubai dau
giau nupirkti, negu Sirijoje. Bet
Sirijos karininkai ir puskarinin
kiai atlyginimų suvienodinimą 
palaikė nauju "Sirijos gyventojų 
pažeminimu".

Didėjantį kariuomenės nepasi
tenkinimą tuoj pat pradėjo išnau
doti kaimyninis Irakas. Bagdado 
radijas, kuris Nasserį jau yra į- 
pratęs vadinti "Egipto skerdiku 
ir imperializmo agentu", spalio 
22 d. transliacijoje pažadėjo, kad 
Sirijos kariuomenė gausianti to
kias pat algas, kaip ir irakie
čiai, jeigu ji nutrauksianti savo 
ryšius su Egiptu ir susijungsianti 
su Iraku. O Irako karininkai gau
na aukščiausius atlyginimus vi
same arabų pasaulyje.

Daugumas audringųjų Art. Rytų 
stebėtojų tiki, kad toks paprastas 
ir neprivalomas pažadas galįs 

SU PROF. PAKŠTU Į POMIRTINĘ HONDURINĘ 
DAUSUVĄ!

—... Geriau tegu Dausuvoje būna, kaip tikėjo mu
sų prabočiai senovėje, visų mūsų atsarginė kolonija 
tik po mirties...

stipriau už visus politinius argu
mentus paskatinti Sirijos kari
ninkų korpą glaustis prie Bag
dado, kur Kassemo režimą di- 
riguoja komunistai.
Stebėtojai pabrėžia, kad Nas- 

seris, nors ir tebeflirtuoja su 
Maskva, naudodamas sovietų in
žinierius ir ginklus, nepakenčiąs, 
kad jam kojas kaišiotų arabų 
komunistai. Sirijoje jieprie^ su
sijungimą su Egiptu buvo stip
riausia ir drausmingiausia or
ganizacija, Įgudusi audrinti jaut
rių arabų mases.

Bet pabrėžtina, kad pačios pa
grindinės ir kovingiausios Sirijos 
kariuomenės dalys mestos link 
Šiaurinio Irako naftos laukų. Už
sienio diplomatams, turistams 
ir laikraštininkams uždrausta 
lankytis Eufrato ir Tigrio slė
niuose, Šiaurinėje ir rytinėje Si
rijoje. Gal pats Nasseris ruo
šiasi naujam "arabų vienijimui"?
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Tikrai bus medaus, jei dirbsime 
kaip bitės

Tautinės Sąjungos skyriams šven
čiant dešimtmečio šventes

Lietuviai iš senovės turi 
žodį bičiulis. Tai žo
dis, kokio, man atrodo, ne
turi jokia kita kalba. Ir ką 
jis reiškia, geriau žinote 
jūs, kurie vėliau už mane, 
tada dar visai mažą vaiką 
ir mažai žodžių težinojusį, 
atvykote į šią šalį. Mano at
minime bičiuliais vadinosi 
tokie draugai ar kaimynai, 
kurie pasimainydavo bitė
mis, vieni kitiems bičių 
spiečių padovanodavo, kar
tais vėliau bendrai apie bi
tes kopinėdavo ...

Ta bičių draugystė, jų 
vieno lizdo bendrumas atsi
liepdavo draugų ir kaimynų 
santykiams. Per bites žmo
nės virsdavo labai artimais 
draugais, susirišdavo mei
lės, pagarbos, pasitikėjimo 
ir talkininkavimo jausmais. 
Taigi, bičiulis, bent mano 
ausiai, skamba kažkaip šil
čiau ir daugiau, negu drau
gas.

O kaip gyvena ir dirba 
bitės? Daugelis žinome. Bi
tės — tai tvarkingiausi, są- 
ž i n i ngiausi, darbšči ausi 
vabzdžiai pasaulyje. Jų san
tvarka nusistovėjusi: turi 
karalienę, turi darbininkus, 
turi ir ... tranus.

O kada yra medaus? Tik
tai tada ir tik dėl to, kad 
bitės darbininkės kiekviena 
iš visų jėgų neša iš laukų 
medaus skystimą, pila į ko
rius. Ir tik į savo avilio ko
rius. Be prievartos, be poli
cijos, be raginimo. Tat ir 
bičių gyvenimo pavyzdys 
man ateina mintin ir šian
dien, kalbant apie jūsų Tau
tinės Sąjungos skyriaus de
šimtmečio sukaktuvės.

Visi įsitikinome, kad šio 
krašto lietuviško veikimo 
sąlygos yra skirtingos, ne
gu normalių laikų visuome-
nėse, gyvenančiose savo ne
priklausomose valstyb ė s e. 
Čia mes neturime visuome
ninių politinių ar kultūrinių 
organizacijų, kurių veiklai 
finansuoti lėšų duotų vals
tybės iždas, valdančioji par
tija. čia viskuo reikia pasi
rūpinti patiems nariams. 
Kitaip sakant, kaip bitėms 
viską reikia susinešti. Ir 
šiame veikime lietuvis te
gali būti tik idealistas. Nie
ko jis neprivalo tikėtis iš 
lietuviškos veiklos uždirbti. 
Ir jei jis dirba, tai tik iš 
meilės ir pagarbos savo tau
tai, savo kalbai, savo tėvy
nės naudai ir jos laisvei.

ALT Sąjunga — tai- mū
sų nuosavas avilys. Jos nau
da lietuviams, jos turtas, 
jos svoris, jos nuopelnas 
lietuviškai dvasiai, kultū
rai, politiniams siekimams, 
tautinėms idėjoms išlaikyti 
— tai mes patys. Mes kiek-
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vienas atskirai ir visi drau
ge. Mūsų bitynas vertas 
tiek, kiek verti ir kiek gali 
atskiri aviliai atskirose vie
tose.

B e n driesiems reikalams 
patvarkyti, derinti, išlygin
ti mes išsirenkame centro 
valdybą ir tarybą. Ir tie or
ganai yra tik tos tos pačios 
darbininkės bitės, su savo 
avilių "karalienėmis”. Bet 
jos negali prinešti medaus 
į kitus avilius. Tai turi pa
daryti kiekvienas skyrius 
atskirai. Ir tiek mes lietu
višku medumi būsim turtin
gi, kiek visi jo prinešime.

Mes galime turėti geriau
sių ir gabiausių žmonių cen
triniuose organuose, valdy
bose ir tarybose, bet tik ta
da mes būsime stiprūs ir 
visą Amerikos lietuvišką 
gyvenimą imponuosime, ka
da kiekvienoje atskiroje ko
lonijoje būsime, kaip bitės, 
darbštūs, pareigingi, be at
skiro raginimo atliksime 
pareigas. Pareigas iš mei
lės ir pasiaukojimo lietuviš
kiems visuomenės ir kultū
ros reikalams. Ir tos parei
gos bus ne kas kitas, kaip 
pagarbos, meilės ir pasi
šventimo duoklė savo tėvy
nei Lietuvai.

Gražiai buvo atšvęsta 
Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus dešimtmečio šven
tė. Dabar, praėjusią savai
tę labai įspūdingai Philadel- 
phijoje, tame Amerikos ne
priklauso m y b ė s lopšyje. 
Bostone susirinkusieji di
džiavosi gražiais Tautinės 
Sąjungos skyriaus namais. 
Philadelpbijoje didžiavomės 
jaunaisiais tautininkais, ku
rie jauna širdim ir jaunu 
mostu įsijungė į bendrą 
darbą.

Už kelių dienų panašią

— Prašau, duokit kitą šautuvą L..

PRIEŠ 10 METU IR DABAR...
o

Dėl švenčių sveikinimų
Sveikinti savo giminę, 

draugą, bičiulį, kaimyną, 
bendradarbį reiškia jį pri
siminti tokia proga, su ku
ria jis kuriuo nors atžvilgiu 
yra susijęs. Sveikinimą su 
nuoširdžiu linkėjimu sudėti 
reiškia savo artimą papil
dyti ir jam nors truputį 
džiaugsmo bei laimės su
teikti, nes "linkėjimai yra 
plataus masto paguoda, rei
kalinga vargšams, turtuo
liams ir dvasios galiūnams” 
(T. žiūraitis OP).

Amerikoje ypačiai prigi
jęs ir paplitęs Kalėdų šven
čių ir Naujųjų Metų svei
kinimų bei linkėjimų papro
tys. Neretu atveju jis čia 
yra tapęs tik mados dalyku, 
šablonu, net biznio reikalu: 
vieni standartines sveikini
mų korteles masiškai siun
tinėja, kiti, tenkindami 
"rinkos” reikalavimus, jas 
masiškai gamina.

Neprotinga būtų su šiuo 
įsigalėjusiu papročiu kovo
ti. Kadangi siunčiamasis 

šventę švęsim Detroite, dar 
vėliau Clevelande ir kitur. 
Tai mūsų gražaus bityno 
šventės, šventės, kad pasi
džiaugę atliktais darbais, 
dar daugiau pasiryžtume 
ateity dirbti.

J. J. Račiūnas, 
Tabor Fanu 

sveikinimas bei linkėjimas, 
kaip pradžioj matėm, turi 
taip pat ir gilesnę prasmę, 
tad tokia kova nebūtų nė 
sėkminga. Todėl naudingiau 
būtų asmeninį sveikinimų 
tikslą sujungti su visuome
nine nauda.' Bendruomenės 
Centro Valdyba tokį svei
kinimų bei linkėjimų būdą 
ateinančioms šventėms jau 
ir siūlo.

Centro Valdyba, konsta
tavusi, kad mes turime 
"mielą paprotį Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga svei
kinti gimines, bičiulius, kai
mynus, klientus šven
čių a t v i r u k a i s ”, ir 
įžiūrėjusi, kad šiems atvi
rukams išleidžiami pinigai, 
skirti Centro Valdybos siū
lomu būdu sveikinimams 
apmokėti, galėtų "pasiekti 
tą patį tikslą ir tapti gana 
reikšmingu ir prasmingu 
kasmetiniu LB pa
jamų šaltiniu", 
nutarė švenčių proga išleis
ti specialią savo pranešimų 
(biuletenio) laidą ir joje 
duoti vietos tiek paskirų lie
tuvių, tiek jų organizacijų, 
įstaigų bei įmonių sveikini
mams.

Tuo būdu sveikinan
tieji sutaupytų nemaža 
laiko, o Bendruomenė 
už patarnavimą surink
tus pinigus panaudotų 
kultūriniams savo pla
nams vykdyti (siu me

Tautinės Sąjungos Detroito 
skyrius šį Šeštadienį, lapkričio 
14 d. 7 v.v. Fort Wayne viešbu
ty švenčia savo veiklos dešimt
metį. Ta proga bus iškilmingas 
aktas, koncertas ir banketas. 
Nuotraukoje (kairėje) dabartinė 
skyriaus valdyba: Vincas Bitinas 
vicepirmininkas, Jonas Gaižutis - 
pirmininkas, Jonas Šoštakas - 
iždininkas ir Vincas Vaičiūnas - 
sekretorius. Nuotraukoje (apa
čioje) 1949 metų Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, vėliau ALT Sąjungos, 
Detroito skyriaus valdyba ir pa
rengimų komitetas. Sėdi (iš kai
rės): Stefanija Douvan, dr. Eug. 
Gurskytė, Marija Sims, Ada Mase 
ir Elena Rauby. Stovi: Ambrose 
KiŽys, dr. Jonas Sims, Vytautas 
KerseviČius, Aug. Rimkūnas ir 
Jonas Kripas.

tų tokių sveikinimų pa
jamos skiriamos Ben
druomenės skelbi amo 
jaunimo dramos kon
kurso premijai).

Nekartojame čia smul
kiau šitokio bendruo
meninio sveikinimo 
sąlygų, kurios išdėstytos 
Centro Valdybos 1959 spa
lio 5 dienos bendrarašty ir 
paskelbtos mūsų spaudoje 
(žr. "Dirvos” 76 nr.). Te- 
atkreipiame skaitytojų dė
mesį tik dar į vieną aplin
kybę: šitaip sveikindamiesi 
ir linkėdamiesi didžiąją at
virukams skiriamų pinigų 
dalį nenukreiptume į sveti
mųjų kišenes, bet atiduotu
me savam lietuviškam rei
kalui.

Bendrąjį visuomeninį rei
kalą taip pat pajunta, tie 
lietuviai, kurie švenčių pro
ga taip pat prisimena pa
galbos reikalingą savo bro
lį bei seserį ir paremia Bal
tą, kurie prisimena para
mos reikalingą lietuvišką 
įstaigą, pvz. Vasario 16-sios 
gimnaziją Vokietijoje, ku
rie prisimena spausdintą 
lietuvišką žodį ir nusiperka 
lietuvišką knygą, žurnalą, 
laikraštį. Tai vra taip pat 
"plataus masto paguoda" 
lietuviškam mūsų gyveni
mui ir lietuviškai mūsų 
ateičiai.

St. Barzdukas

WATERBURY
Vietos skautai ir skautės 

baigia pasiruošti savo tradi
ciniam kaukių-kostiumų va
karui, kuris įvyks lapkričio 
21 d., 7 v. v., šv. Juozapo pa
rapijos salėje, John Str.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet trys geriausi 
kostiumai-kaukės gaus ver
tingas premijas, šiemet už 
geriausias ir originaliausias 
kaukes - kostiumus atskirai 
bus skiriamos dvi premijos 
jauniams (vilkiukams ir 
paukštytėms). Rengėjai pa
geidauja, kad ko daugiau 
jaunimo dalyvautų su kau- 
kėmis-kostiumais.

Šokiams gros puikus or
kestras, o skautų mamytės 
ir rėmėjos ruošia turtingą 
bufetą. Kviečiamas visas 
jaunimas ir vyresnieji atsi
lankyti lapkričio 21 d. į 
Waterbury ir kartu malo
niai praleisti laiką.

NORS IR NESVARBU, 
BET ipOMU

Vilkaviškiečiai, galbūt, galėtų 
ir daugiau smulkmenų papasa
koti apie SoboleviČius, kurių gar
sioji šnipinėjimo byla buvo pri
minta Dirvos 85 nr. Tos smulk
menos nėra svarbios, bet 
įdomios. Dirvoje buvo parašyta, 
kad pagauto sovietinio šnipo tė
vas Vilkaviškyje turėjo alaus 
bravorėlį ir Šepečių bei malkų 
prekybą. Ar visiškai tikrai? Žiū
riu į 1939 metų Lietuvos telefonų 
knygą, Vilkaviškyje tais metais 
telefoną turėjo alaus urmo san
dėlis (Gedimino g. 8), turėjo 
Prienų baras, pardavinėjęs Ša- 
kovo alų (Gedimino g. 4), bet są
raše nėra jokios alaus daryklos, 
kuri, jeigu būtų veikusi, tai tik
riausia būtų ir telefoną turėjusi.

Sąraše yra du Sabolevičiai. 
Vienas — Elijas (Šerių apdirbi
mas ir eksportas, Kęstučio g.12), 
kitas-- Šmuelis-Abelis (Šerių 
apdirbimas ir eksportas, Vil
niaus g. U). Katras iŠ jų šnipo 
tėvas? Lietuvoje neiš vienos tur
tingesniųjų žydų Šeimos išėjo 
uolių komunistų arba sovietinių 
bendradarbii 7*. Chodosaitėvi
sų ryškiausias, i vyzdys). Dau
gelis stebisi, koaeL Smulkesnės 
žinios apie SoboleviČius gali bū
ti medžiaga tai mįslei aiškinti.

V. Smalsiūnas, 
N.Y.

KANADOS SENATORIAUS 
IŠSIŠOKIMAS

Kanados Imigracijos Ministe- 
rio, ponios Eilėn L. Fairclough 
laiškas, nesenai praskambėjęs 
Kanadoje gyvenančių tautybių 
spaudoje, turi tikslą užglostyti 
senatoriaus Walter M. Aseltine 
išsišokimą prieš tuos kanadie
čius, kurie yra gimę ne Kanado-

Sis senatorius per teisininkų 
konferenciją Vancouveryje pa
reiškė, kad mirties bausmė Ka
nadoje turėtų būti palaikyta, kol 
visos emigrantų grupės bus in
tegruotos į kanadiŠkąjį gyveni
mą. Atseit tie, kurie yra gimę 
ne Kanadoje, yra daug blogesni, 
dažni prasikaltėliai.
Gražus yra Imigracijos Minis- 

terio ponios Eilėn L. Fairclough 
veiksmas, viešai paskelbiant 
esamos padėties vaizdą. Iš jo 
aiškiai matyti, kad gimusieji Ka
nadoje kriminalinių prasižengi
mų skaičiumi viršija naujuosius 
ateivius net Šimtu nuošimčių.

Dėl senatoriaus Walter M.
Aseltine Štai ką galima pasakyti:

Labai abejotina ir apgailėtina, 
kad tokios menkos moralės as
menys skiriami arba išrenkami 
senatoriaus pareigoms. O gal 
geriausiai tiktų Lietuvoje girdė
tas pasakymas: "Degla kiaulė 
mano, kad visas pasaulis deglas".

L. B., 
Montreal

PRAŠYČIAU PAAIŠKINTI

Clevelande gyvenu tik pora me
tų, todėl gal visko dar gerai 
nepažįstu. Nė kažin ką gero gir
dėjau ir apie Lietuvių klubą, bet 
štai skaitau DirvojeK.K. parašy
tą Žinutę: "Dabar ir salė ir klu
bas gražiai gyvuoja. Reikia tik 
jiems naujų narių, nes senieji 
jau mažai pajėgia dirbti."

IŠ to sakinio nieko nematyti, 
kokiais daviniais pasiremiant pa
sakyta, kad gražiai gyvuoja. Aš 
mačiau daug lietuvių koloniją ir 
lietuvių klubų, bet tokią blogą 
salę greičiausia tik vienas Clėve- 
landas teturi. O kolonija didelė, 
pajėgi. Ar kartais ten nesusimetę 
tokie veikėjai, kuriems stinga in- 
ciatyvosir platesnių užsimojimų?

V. Kantaitis, 
Cleveland

PATALKINKIT "NAUJIENOMS" 
NORS TREČIOS EILĖS

MEDŽIAGA

Jau trečius iš eilės metus, 
"Naujienos " spausdina, indionų 
vasaros metui atėjus, vis tą pa
čią iš Chicagos "Tribūne" pa
imtą aprašymą. Matyt, kad jiems 
bloga su medžiaga. Tat būkit to
kie geri ir pasiuskit "Naujie
noms" tai, kas nuo Dirvos at
lieka. Sunaudos, o jūs būsit ge
rą darbą atlikę.

V. Zaloga, 
Toronto
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Naujienų apžvalgos apžvalga
Jau praėjo gana daug laiko 

nuo kaikurių, Įsidėmėtinų dalykų 
Naujienų apžvalgoje, bet ''Dirva 
jų vis dar neatžymėjo. Tat pra
šau leidimo padaryti bent pavė
luotą tų dalykų apžvalgą.

L
Spalio 21 Naujienos aiškino 

Vienybėje rašiusiam Jonui Rū
teniui, kad New Yorko Lietuvių 
Taryboj kitoms organizacijoms, 
išskyrus "keturius didžiuosius” 
nėra ko veržtis į prezidiumą 
(ar valdybą), ir kad esamoji tvar
ka, turi pasilikti, nes tobulesnė 
nepasiekiama. Tik toliau, po tų 
paaiškinimų (Įtikinusių ar neįti
kinusių), Naujienos sako:
"Bet New Yorke susidarė ypa
tingos aplinkybės, kuriose dalis 
tautininkų srovės pasiliko be re
prezentacijos ALT skyriuje. Tai 
įvyko dėl konflikto ryšyje su 
nelemtu K. Michelsono "inciden
tu". Mums atrodo, kad kilusiame 
dėl to ginče ''Vienybės" redak
torius laikėsi teisingesnės po
zicijos negu kiti tautininkai, 
bent kiek tai lietė Tarybos sky
riaus reikalus. Bet tautininkų 
vadovybė žiilrėjo Į tai kitaip ir 
J. Tysliava tapo "ekskomunikuo
tas". Apgailėtina, kad taip at
sitiko, bet Rutenio siūloma Ta
rybos "reforma" to neatitaisys".

Taigi, Naujienos K. Michelsono 
istoriją laiko tik nelemtu "in
cidentu", vadinasi, nors ir ne
maloniu, bet menkos reikšmės 
nesusipratimu. Vienybės redak
torius J. Tysliava K. Michel
sono klausimu laikęsis teisinges
nės pozicijos, negu kiti tauti
ninkai. Ir Naujienoms gaila, kad 
tautininkai dėl to Tysliavą "eks- 
komunikavo" (tai yra, nepripa
žino jo savo atstovu New Yorko 
Lietuvių Taryboj, o ALTS-gos 
centras atšaukė jį ir iš ALT 
centro direktoriato).

Prisiminkim faktus. J. Tyslia

Philadelphijos Tautinis Meno Ansamblis, vad. muz. K. Kaulinio, atlikęs dalį meninės programos 
įvykusiose Tautinės Sąjungos dešimtmečio iškilmėse. Dirvos nuotrauka

va, drauge su Brooklyno socia
listais, užsimanė K. Michelsoną 
Įtraukti New Yorko Lietuvių Ta
rybos va dovybėn. Tautininkai (sa
kykim, kiti tautininkai, nes Tys
liava tada formaliai irgi buvo 
tautininkų atstovas) ėmė protes
tuoti, nurodydami, kad K. Michel- 
sonas savo laiku viešai veikė 
prokomunistiniame, prosovieti
niame fronte, pasirašė viešą re
zoliuciją, reikalaujančią uždaryti 
Lietuvos pasiuntinybę Washing- 
tone, ir dabar nesiryžta apgai

lestauti tų savo pasireiškimų. Dėl 
to, jie manė, taip pasireiškusiam 
asmeniui visiškai netinka būti 
vadovybėje organizacijos, reika
laujančios Lietuvai nepriklauso
mybės.

Tysliava tvirtino, kad K. Mi- 
chelsonas puikiausias lietuvis ir 
tinkamiausias Lietuvos nepri
klausomybės gynėjas ir turi bū
ti Taryboje. Toks pozicijų skir
tumas pasidarė.

Tautininkų atstovai iŠ Tary
bos pasitraukė, o Tysliava, pa
siskelbė atstovausiąs tautinin
kams, kaip laikraščio re
daktorius. Netrukus paaiškėjo, 
kad Michelsonas yra ne tik bu
vęs ar tebesąs probolševikas, bet 
ir sukčius, advokatui rodomu pa
sitikėjimu pasinaudodamas ap
grobęs neturtingas lietuves mo
teris. UŽ tai jis buvo išmestas 
iš advokatūros ir pasodintas ka- 
lėjiman.

New Yorke niekam nebeatro
dė, kad Tysliavos pozicija tuo 
reikalu būtų buvusi teisingesnė, 
negu tautininkų vadovybės. Tik 
Naujienų apžvalgininkas tebepa
laiko Tysliavos-Michelsono po
ziciją ir tebeapgailestauja, kad 
tautininkai Tysliavą dėl to "eks- 
komunikavo". (Beje, N.Y.L.Ta
ryba Tysliavos pirmininkautus 
metus "nubraukė", kaip Įvykusį 
nesusipratimą, ir Šimet tautinin
kams teko eilė pirmininkauti, 

vietoj jų nepirmininkautų per
nykščių metų. Dr. E. Noakas 
šįmet yra N. Y.L.T. pirmininkas).

2.

Vliko leidžiamas biuletenis E L 
TA Šiek tiek pasigyrė, kad Vilkas 
ALT,PET, PLB, Diplomatinė Ta
ryba ir kt. "atveria laisvajam 
pasauliui akis". Pasigyrimas 
kaip jau nebepirmas toks, nieko 
nenustebino. Tik nustebino ir su
jaudino vėl gi Naujienų apžval
gą. Kodėl? Ogi todėl, kad......
Amerikos Lietuvių Taryba tik 
tarp kitų paminėta, kaip viena iŠ 
tų "akių atidarinėto jų".

ALT sekretoriaus pasipiktini
mas kyšo iŠ užu apžvalgininko. 
Ir Štai, iŠ Šiaip jau Vlikui drau
gingo ALT sekretoriaus, pasi
girsta piktas suurzgimas ant Vli
ko:

"Tarp jų visų (reiškia, tarp 
tų "akių atidarinėtojų") yra pa
minėtas ir ALT-as. Negi jį vi
siškai užmirši, "kai kas antras 
trečias mėnesis atsikreipiama Į 
jį prašant kelių tūkstančių dole- 
riukų..Negerai, kad skleidžiama 
misinformacija, vietoje infor
macijos. Dar blogiau, kai visiš
kai nepaisoma paprastų darbo 
pasidalinimo taisyklių".

Betgi, kur Čia darbo nepasi
dalinimas? Juk Čia ne darbo, o 
tik laurų nepasidalinimas, ir tai 
dar nesamu laurų, nes ELTOS 
pasigyrimas kad neva jos pa
minėtieji veiksniai atvėrė akis 
JAV Atstovų Rūmų komisijai apie 
Chruščiovo piktadarybes Ukrai
noje yra nepagrįstas pasigyri
mas. Už tą laurai nepriklauso 
ne tik visiems veiksniams, bet 
net ir ALT...

3.

Spalio 26 apžvalgoje pasakyta: 
"Rastenis nebūtų Rastenis, jeigu 
jis nebandytų parodyti savo

Dr. K. Aglinskas Įteikia regatos laimėtojui Gintarui Rėklaičiui laimėtą taurę.

IEŠKOKIME NAUJU BŪDU GIMNAZIJAI IŠLAIKYTI
c <■

Pusantro šimto jaunų 
balsų šaukiasi mūsų para
mos. Tai tų balsai, kurie 
laikui bėgant pakeis mus 
susirinkimų salėse ir kovo
je dėl Lietuvos laisvės. Tuos 
balsus turim išgirsti. Ir ti
kiu, kad mes visi taip pada
rysim.

"mandrybę"ir ką nors neįtartų".
O Girgaitis, žinoma, nebūtų 

Grigaitis, jeigu net ir paskan
dintas nekištų pirštų iŠ vandens 
ir nerodytų, kad "kirpta", jeigu 
Rastenis ar kas kitas sakė, jog 
"skusta".

Šį kartą Grigaitis paskendo 
diplomatiniuose tituluose ir laip
sniuose. Mat, anksčiau aiškino 
kad, jeigu J. Kajeckas būtų tu
rėjęs Chargė d’Affaires laipsnį, 
tai dabar neturėtų priesagos "ad 
interim". Rastenis sakė, kad tas 
titulas nėra pareigų pavadinimas ? 
tarnybinis laipsnis ir tokio ti
tulo pasiuntinybės pareigūnasne- 
gali turėti, kol yra kitas pa
siuntinybė vadovas ir jis eina 
pareigas.

Čia Grigaitis, atrodo, bus Šo
kęs prie kokios nors enciklo
pedijos ir nurašęs keturis "di
plomatų laipsnius", iŠtikrųjųke
turis pasiuntinybių vadovams 
duodamus titulus: ambasadorių, 
įgaliotą ministerį, ministerį re
zidentą ir chargė d’affaires. Bet 
Čia pat užkliuvo už pavyzdžio, 
dabartinio Latvijos pasiuntinybės 
vadovo, kuris tuo pačiu metu yra 
ir įgaliotas ministeris ir chargė 
d’affaires..Tai kaip gi čia da
bar: tas pats asmuo iš karto du 
laipsnius turi? Juk, jeigu kas yra 
antro laipsnio, kaip jis tuo pa
čiu metu gali būti ir ketvirto 
laipsnio?

(Nukelta Į 6 psl.)

Vasario šešiolik tosios 
Gimnazija yra visų lietuvių 
pasididžiavimas. Moraliai ją 
visi remiame, nežiūrint sa
vitarpinių visokių skirtu
mų. Gražu, kad tuo reikalu 
visi sutariam. Bet to nepa
kanka. Reikia jų išlaikyti.

Pagrindinis gimnaz i j o s 
išlaikymo šaltinis yra rėmė
jų būreliai. Statistika rodo, 
kad būrelių parama mažėja. 
Jų pajėgumas mažėja dėl 
įvairių priežasčių: nariai 
persikelia į kitas vietoves, 
pasikeičia materialinė padė
tis, suserga ir t.t.

Reikia gėrėtis, kad lietu
viai šioje laisvės šalyje pa
rodė sveikos privačios ini
ciatyvos, daugelis sukūrė 
gerus biznius, įsigijo pelnin
gas profesijas, prisipirko 
namų, važinėjasi gražiais 
automobiliais. Daugiau ar 
mažiau visi gyvena gerai.

Pavyzdžiai rodo, kad lie
tuviams duosnumo netrūks
ta. Retas kuris nėra siunti
nio išsiuntęs į Lietuvą ar 
Sibirą. Jei į Pabaltį išsiųsta 
už 15 milijonų dolerių siun
tinių, tai į Lietuvą tos su
mos buvo daugiau kaip du 
trečdaliai. Dažnas išsiunčia 
net ir tiek, kiek uždirba.

Tat bendrai kalbant esa
me duosnūs ir pajėgūs gim
naziją išlaikyti. Dabartinė 
praktika parodė — rėmimo 
būdas jau nepakankami. At
rodo, kad atėjo laikas pa
ieškoti ir kitų būdų gimna
ziją išlaikyti.

Vasario Šešiolik tosios 
Gimnazija yra visų lietuvių 
reikalas, tai reikia visus ir

Įtraukti į jos išlaikymą. Už 
Lietuvos ribų priskaitome 
net apie milijoną lietuvių. 
Kaip skruzdės po šapelį su
neša didelę krūvą, tai ir 
mes kasmet, sumetę po dole- 
rėlį, tikrai geras sąlygas ga
lim sudaryti besimokan
čiam jaunimui.

Tikiu, kad kiekvienas la
bai lengvai galėtų atsiskir
ti su doleriu, o tas jau su
darytų didelę sumą. Klausi
mas kaip tą dolerį paimti iš 
kiekvieno geros valios lie
tuvio ?

Ateinančios Kalėdos būtų 
gera proga paskelbti Vasa
rio šešioliktos Gimnazijai 
specialų piniginį vajų, žino
ma, jį paskelbti nepakanka, 
reikia tą vajų ir gerai suor
ganizuoti. Nepakanka pa
skelbti per spaudą ar radi
ją. Reikia, kad būtų kam 
kiekvieną lietuvį aplankyti 
ir tą dolerį paimti.

Manyčiau, tame vajuje 
reikia rinkti po vieną dolerį 
iš visų, nežiūrint ar turi 
biznį ar iš darbo gyvena. 
Tai būtų lietuvio garbės do
leris.

Geram pasisekimui reikia 
ir gero suorganizavimo, čia 
Į talką ir galėtų ateiti visos 
organizacijos, o jau vadova
vimas tai priklauso arba 
BALFui arba Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei.

Aplankę visose lietuvių 
kolonijose kiekvieną lietuvį, 
jei iš’vieno vajaus ir nesu- 
rinktumėm $100,000, tai 
visvien suma susidarytų pa
kankamai rimta.

A. šeštokas

IGNAS ŠEINIUS

Vėl anapus geležinės uždangos
Šiomis dienomis lietuviškųjų knygų rinkoje pasirodė 

Lietuvių Dienų išleistas pomirtinis Igno Šeiniaus apysakų 
rinkinys "Vyskupas ir velnias’’, kuriuo, kaip leidėjai pastebi 
autorius ruošęsis dar kartų grįžti į lietuvių literatūrą. Deja, 
tėspėjęs paskaityti keliasdešimt puslapių korektūros, auto
rius padėjo plunksną amžinai.

Čia perspausdinama minėto rinkinio ištrauka yra vienas 
iš paskutinių autoriaus kūrinių.

Ne, tai nebūta taip sau miego. Pats dar nieko nejaus
damas, nėrėsi jis kaip iš dumblo, tirštaus, žolėmis suvelto. 
Įtemptos, kovojančios rankos ir kojos niekur nerado at
sparos. Pasunkusį kūną traukė atgal, gelmėn.

Pusiau pajautė, kad išsinėrė. Gulėjo aplink jį įdubu
sio liūno paviršiuje išskėtęs nuvargusias rankas ir kojas. 
Instinktyviai išskėtęs. Giliai ir sunkiai alsavo. Visas iš
prakaitavęs, šaltu, limpančiu prakaitu.

Pradėjo graibstyti. Susigraibė nušlijusią antklodę, 
užsitraukė iki kaklo. Nepagalvojęs suprato, kad jo gulėta 
lovoje.

Ir toliau gulėjo užsimerkęs. Gulėjo kažin kiek. Laiko 
eigos nepastebėjo, nei suvokė. Kaip ligonis po operacijos.

Galvoje pradėjo aiškėti, švisti. Tik labai lėtai, neaiš
kiai. Būdamas gydytojas kiek greičiau suprato, kad su 
juo atsitikta kaiko nepaprasto, netikėto. Ir ne gydytojas, 
turbūt, būtų supratęs.

Uoslė pirmoji pradėjo reaguoti. Nosies žnirplės įsi
tempė ir susitraukė nuo aitraus, koktaus kvapo.

Pažįstamas kvapas. Lyg perdegusio deguto ir neva
lyto benzino.

Iš kur jis prisimena?
Iš ats-ilankymo Maskvoje prieš dvidešimts metų, da

lyvavimo Lietuvos akademikų ekskursijoj. Tš nakvynės 
Maskvos reprezentaciniame viešbutyje, Metropolyje. Bol
ševikinio viešbučio lovos skalbinių kvapas, skalbtų savos 
pramonės dirbiniu. Nešvarumams ir bakterijoms gal efek
tingu, tik skalbėjų neišskalautu.

Ar tik vėl jo nesama Maskvoje?
Petras Vindeikis pašoko, lovoje, praplėtė akis. Mato: 

Guli jis geležinėje lovoje, juodai blizgančioje lovoje su 
misinginiais burbulais virš kampinių šulelių. Priešais rus
vai dažyta spinta drabužiams. Prie kitos sienos komoda. 
Stalas, langas ir visa kita kaip paprastai viešbučiuose. Tik 
Švedijoj, kur jis dabar gyvena, — ar vakar ar užvakar 
gyveno, — tokių lovų, iš viso spintų drabužiams ir komo
dų nėra. Ten lovos medinės, ir ne spintos ar komodos, o 
garderobai sienose baltiniams ir drabužiams.

Sėdėdamas ir aiškiai rusiško išradingumo kvapą jaus
damas, Petras Vindeikis pastyra.

Už sienos, koridoriuje balsai. Ne rusiškai, lietuviškai.
— Ar daktaras Vindeikis dar neatsikėlė?
— Atrodo, dar miega.
— Seniai buvo laikas keltis. Dešimtą valandą prati

mai aikštėje.
Balsai ne taip sau prie paslaugumo pratusių viešbu

čio tarnautojų. Kietos tvarkos jų skambesys. Pirmojo, 
tamsiabalsio,’ atsiduoda suvalkietiškai. Antras vilnietis, 
skaidriai skambaus, kadai gal net švelnaus balso.

Petrą Vindeikį patraukė lipti iš lovos ir žvilgterti 
pro langą, įsitikinti, kur jo esama. Ne, nujautė, kad turi 
valdytis. Bet kurį akimirksnį galėjo jo sargai pasibelsti 
ar įeiti ir nepasibeldę.

Kad jis buvo saugomas ir kad buvo kur nors anapus 
geležinės uždangos, daugiau nebuvo jokių abejonių.

Kaip pakliuvo, kaip? Kokiu būdu, kaip?
Ausyse ūžė, burnoj buvo neskanu, alsavimą verže 

lovos baltinių smarvė. Spėlioti nebuvo kada. Gydytojui 

diagnozė svarbiausia, faktas, kad aplink jį susivėrė slastai.
Taukšterėjimai duryse. Girgžderėjimas ir žingsniai, 

nepalankus atsiliepiant.
Petras Vindeikis jau gulėjo nusigrįžęs sienos pusėn, 

nuduodamas miegąs. Abiem rankom po antklode spaudė 
krūtinę, kad aptramdytų širdį. Nuovoka, prityrusio gydy
tojo ir psichologo viena nuovoka nedaug padėjo. Geležinės 
valios buvo maža. Kvailai pasijautė kaip vaikas, tik tik 
nesuriko "Mama! Viešpatie Dieve!”

— Mūsų daktaras, matyt, neblogai pas mus jaučias, 
kad taip įsimiegojo. — Tamsus balsas ties lova.

— Nenuostabu, po ilgos kelionės. — Vilnietis, ne tiek 
pašaipiai.

Nemažos apimties ranka papurto petį po antklode.
— Laikas keltis, daktare. Su sostine Vilnium turi 

pasisveikinti.
— Pusryčius, daktare, pramiegojai. — Vilnietis, kiek 

ties galva pasilenkdamas. Nebus taip lengva miklinti ko
jas ir kilnoti šautuvą, nepavalgius.

Lvg sienojų, o ne antklodę nuo savęs versdamas at
virto Petras Vindeikis, atsisėdo lovoje, išlipė. Akių nepa
keldamas į savo sargus, lyg jau būtų pratęs vergas, ėmė 
ieškoti kur nusiprausti.

— Ten! — parodė jam ruda milinė rankovė.
Pridūrė vilniečiui:
— Matau, drauge, kad tau vienam nebus sunku su 

juo. Tik negaišk, tuojau atvesk aikštėn ir įstatyk vieton, 
eilėn.

Didoka svorį vilkdami batai išklampino. Privėrė du
ris, nutraukė prasiveržusi, rezginy balsu iš koridorių, apa- 
tino ir viršutinių aukštų. Lietuviškų balsų, rusiškų, net 
lenkiškų, net kažin kokių, kaip piūklo žviegimas, tolimų 
rytietiškų.

Pro veidą ir šaltu vandeniu ištrenktą galvą džiovi
nantį rankšluostį, to paties šiurpaus kvapo, veržėsi vil
niškio policininko žodžiai.

(Bus daugiau)
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Kaip rūta dygus
Nesusipratimams išvengti ir 

jautriųjų protestams užglostyti, 
pirmiausia būtų reikalingas toks 
iškilmingas pareiškimas:-

Mes didžiai vertiname lietuvių 
tautosaką, ypač liaudies dainas 
ir pasakas. Joje sutelktas labai 
turtingas, milžiniškas musų tau
tinių melodijų, tautinės dvasios, 
mūsų kalbos ir pasaulėžiūros lo
bis. Jis yra paliktas mums 
išsaugoti, kartoti, juo naudotis 
ir tuo pagrindu toliau kurti naujas 
meno vertybes.

Bet kiekvienos tautos likimo 
raidoje ateina laikas, kai kolek
tyvinė tautosakos kūryba baigiasi 
ir maždaug visuotinai užviešpa
tauja individualinė kūryba. Lietu
vių tautai tas laikotarpis, jei 
labai neklysčiau, baigėsi,, su 
devynioliktuoju Šimtmečiu. Vė
liau ir ypač dabar, - išplitusios 
knygos, radijo, garsinio filmo, 
televizijos ir patefono laikotar
pyje, - jis yra, sakyčiau, visai 
ir gal galutinai pasibaigęs.

O ką mūsų žmonės, - ar jie, 
pavyzdžiui, tegali, tenori ir te
privalo dainuoti tik senąsias tau
tosakinės gadynės dainas?

Manau, kad ne, ir kaip kas to 
benorėtų ar reikalautų, taip gy
venime nebuvo ir nebus. Jei 
proseneliai savarankiškai kūrė, 
savo dainas, tai kodėl toliau ne
turi būti savarankiškai kuriamos 
naujos dainos? Jaunimas, ir ne 
tik jis vienas, vis mėgsta ir nori 
naujų Šokių, naujų dainų, naujų 
žodžių, naujų melodijų. Atsimenu 
savo vaikystėje po pirmojo karo 
kai mano apylinkėje didžiausi 
naujų dainų ir neįprastų melodijų 
mokytojai buvo iŠ kariuomenės 
grįžę kareiviai. O jų parsivež
tas iŠ Kauno ar kitų miestų 
dainų "repertuaras" jau buvo sa
votiškas ir kitoks: Šalia karinių 
ar naujai harmonizuotų liaudies 
dainų, jame buvo jau neaiškios 
(daugiausia slaviškos, rusiškos 
ar lenkiškos) kilmės čigoniškų 
ir gimnazistiškų romansų, ir ša
lia smuiko ir armonikos atsirado 
mandolinų ir ypač gitarų akom
panimentai.

Ir ši naujoji "tautosaka" vi
siems labai patiko, sparčiai plito.

☆
Ką gali veikti ir kaip elgtis 

naujų melodijų ir jaujų žodžių 
pasiilgę žmonės?

Kompozitorių ir poetų, mu
zikos, Šokių, dainų kūrėjų atsa
komybė Čia yra didelė. Jei savi 
kompozitoriai nepateikia, tar
kime, "tautinių" savų melodijų 
mederniniams Šokiams ir dai
noms, tai tiek liaudis, tiek mies
telėnai tuoj skolinasi ir vartoja 
svetimus. Nes jiems jų reikia, 
jie jų nori, jie pasiilgę kaiko 
naujo ir skirtingo, - ir kas jiems 
tai gali uždrausti ar kaltinti 
"nepatriotiŠkumu"? Jei geri poe
tai nesirūpina ir nenori paruošti 
toms naujoms dainoms ar 
šokiams tinkamų savų tekstų, Čia 
neišvengiamai talkon ateina 
prastas poetas, kartais paskuti
nis rašeiva nevykėlis, kurio kū
rinių joks laikraštis, nei Žurna
las nespausdina, - bet Čia toks 
poetas randa plačią auditoriją, 
kartais vien gramėzdiškai iš
versdamas svetimus tekstus, sy
kiais gi ką savo orginalaus su
kurdamas.

Lionė Juodytė dainavo New Yorko Rossini Opera Workshop ir 
eilėje tarptautinių koncertų, o taip pat stambesniuose lietuvių 
parengimuose. Čia ją matome dainuojant duetą su Arnoldu Vo- 
ketaičiu. Prie piano - A. Mrozinskas.

Lionė Juodytė savo karjeros 
pradžioje (su gitara), kai dai
nuodavo Balfo ar kituose trem
tinių Šalpos koncertuose.

Ir ne visuomet tik blogai. Kar
tais jam pavyksta išspausti reto 
grožio eilučių, kurių ir geriau
sias poetas galėtų pavydėti. Pvz., 
vis negaliu baigti atsigėrėti to
kiais dar nesenos buv. savisau
gos dalinių "liaudies dainos" žo
džiais:
Tu jaunas dienas pragirdei vėju, 
Kaip rūta dygus, buvai žalia....

Visa tai turėjau galvoje, mė
gindamas suprasti ir kiek galima 
bešališkiau įvertinti vieną iš pa
čių naujausių lietuviškų plokšte
lių, praėjusį pavasarį išleistą 
New Yorke. Tai ReąuestRecord- 
ing Company dviem laidom pa
gaminta lietuviška H.F. ir stereo 
plokštelė (pirmas ir pažymėtinas 
įvykis lietuviškoje plokŠtelia- 
doje!) su solistės Lionės Juody
tės ir Algirdo Kačanausko vado
vaujamo Rūtos ansamblio choro 
įdainavimais. Šioje albuminėje 
plokštelėje įrašyta 16 dainų, 
ir visai teisingai jos pavadintos 
"Dainomis iŠ Lietuvos".

Lionės Juodytės Įdainuota plokštelė 'Dainos iš 
Lietuvos’ neabejotinai viena iš geriausių ir Įdo
miausių, kokia kada buvo pagaminta lietuviš
kam klausytojui. - Per trumpą laiką išparduota 
jau 2,000 su viršum. - Su Rūtos choru Juodytė 
ruošiasi gastrolėm po visa Ameriką...

Čia tėra tik kelios autentiškos 
liaudies dainos, o kitos, sakyki
me, moderninės - įvairių me- 
lodijinių kilmių ir stilių: popu
liarieji Čigoniški ar gimnazistiš
ki romansai, liaudies "Šla
geriai", pramoginės kaimo va
karuškų dainos bei šokiai, "ba
ladės" (nelyginant amerikiečių 
"western" tipo dainelės).......Tai
dainos, kurios buvo ir gal te
bėra gausiai dainuojamos plačio
joje Lietuvoje, tapusios mūsų 
tautiniu repertuaru, reiškusios 
mūsų dvasią, sudariusios mūsų 
kultūros dalį.

Bronys Raila

plačiau kal- 
ir kodėl gi 
patirti, Šios

Dabar Lionė Juodytė jas patei
kė Amerikos lietuvių visuome
nei. Technikiniu ir kai kuriais 
kitais požiūriais tai neabejotinai 
geriausia ir viena iŠ įdomiausių 
plokštelių, kokių kada buvo paga
minta lietuviškam klausytojui.

☆
Ar verta apie tai 

bėti? Labai verta, 
ne? Kaip man teko
plokštelės per pirmuosius penkis 
mėnesius bovo išpirkta jau 2000 
su viršum. Ir perka ne tik lie
tuviai, bet žymia dalimi ir kiti 
amerikiečiai. Kuri lietuviška 
knyga galėtų pasigirti per trum
pą laiką taip sparčiai išperkama 
ir skaitoma, kaip "skaitoma" Ši 
dainų iŠ Lietuvos plokštelė?
Aišku, negalėjau iškęsti nesu

sisiekęs su pačia dainininke ir 
nepasiteiravęs, kaip gi Čia taip 
visa šauniai galėjo atsitikti. O 
visa atsitiko, kaip pačios solis
tės didelio rūpestingumo, užsi
spyrimo ir iniciatyvos vaisius. 
Su minėta plokštelių kompanija ji 
pasirašė penkerių metų sutartį 
rekorduoti įvairiems įdaina- 
vimams net septyniomis kal
bomis (taip plačiai solistė pasi
ruošė savo profesijoje).
Po ilgų ir nelengvų derybų 

išprašė, kad pirmasis įdainavi- 
mas būtų jos gimtąja lietuvių kal
ba, ir turėjo patenkinti firmos 
reikalavimą parinkti tik populia
rias pramoginio pobūdžio ar liau
dies dainas. Kaip Ši pirmoji plok
štelė pasirodė neblogai perkama 
patenkinta firma jau pasiūlė 
ruošti ir antrą lietuvišką albumą - 
kito pobūdžio repertuarui, įdai
nuojant su orkestru.

Į mano klausimą apie albumo 
paruošimo eigą ' p. Lionė rašo: 
"Buvo daug sunkaus darbo...Iš 
savo atsiminimų turėjau viską 
perkelti į gaidas, duoti dainoms 
tempus, pridėti choro partijas, 
visus tekstus, kaikur žodžius kei
sti ar net papildyti iŠ savo galvos. 
Kai viskas taip buvo paruošta, 

tik tada kreipiaus į J. Stuko 
"Lietuvos atsiminimų" radijo va
landos organizaciją ir jos Rūtos 
choro dirigentą Algirdą Ka- 
čanauską. Jis yra geras muzikas 
ir gabus dirigentas, tad paly
ginti per labai trumpą laiką, 
penkis mėnesius, paruošė chorą 
rekordavimui. Dėkui visiems, - 
visi prisidėję prie šios plokšte
lės parengimo stropiai ir su 
meile dirbo. Šis pirmasis pasi
sekimas su Dievo pagalba gal 
ir toliau padės man kelti Lie
tuvos vardą. Susidaro dabar pro
ga pasirašyti netrukus sutartį 
su didele agentūra gastrolėms po 
visą Ameriką. Čia pasirodytų ir 
Rūtos choras, tautiniai drabužiai, 
tautiniai šokiai, ir ta programos 
dalis būtų vadinama Lithuanian 
Culture...Aš nuo senai to troš
kau ir gal, tautiečių susidomė- 
minui paremiant, pavyks kai ką 
įgyvendinti"...

☆

sunkus darbas viską

gimė Lietuvoje, ne- 
tėvų bakūžėje, jau-

Pažįstama New Yorko ir apy
linkių lietuviams jau nuo anks
čiau, kitose lietuvių kolonijose 
Lionė Juodytė ligšiol veik nebuvo 
girdėta. O jos gyvenimas ir ke
lias į meną taip panašus į seną 
tradicinę pasaką: kietas pasiry
žimas ir 
nugali.

Lionė 
turtingų 
niausiąs vaikas Šeimoje. Dar bū
dama maža, liko našlaitė, o naš
laitėms įprasta pakelti daug var
go. Melsdavo Dievą, kad galėtų 
kada pasiekti vyresnį brolį Ka
nadoje, ir pasvajodavo, kad ten 
gal pasiseks tapti dainininke.

Pagaliau, brolis išrūpino jai 
leidimą atvykti Kanadon šešiems

Lionė Juodytė...Našlaitės kelionė nuo šiaudinės bakūžės Lietuvoje ligi H.F. ir Stereo plokštelių 
dainininkės New Yorke.....

mėnesiams. Tai buvo 1939 
metais. Kilo Europoje karas, ir 
ji pasiliko. Netrukus dėdė Ameri
koje ją įdukterino (adoptavo), ir 

ji čia persikėlė gyventi. Toliau 
ėjo mokykon, dirbo visokius dar
bus, mokėsi dainuoti ir groti 
gitara ir vis dažniau pasirody
davo lietuviškose scenose, ypač 
koncertuose tremtinių šalpai pa
remti. 1947 m. ištekėjo už A. 
Mathews ir vyro skatinama grie
bėsi muzikos studijų. Per de
šimtį metų studijavo pas geriau
sius mokytojus ne tik patį dai- 
navima, balsą, bet dar pianiną, 
baletą, kūno laikyseną ir vaidybą.
Lionė tebestudijuoja ir toliau 

be jau daug durų šiandien len
gviau atsidaro. Šalia plokštelių 
įdainavimų, tikisi, kad kitais me
tais teks su gastrolėmis išvyk
ti į Švediją ir gal kitas Europos 
vietas.

☆
"Dainos iš Lietuvos" turėjo 

tokį pasisekimą ir ilgai turės, 
be abejo pirmiausia dėl daini
ninkės balso. Jis retas, ypatin
gas, imponuojantis ir toks nedaž
nas moteryse - kontraltas. Sti
prus, sultingas, skambus, svei
kas. "Tokį, balsą girdėdama, 
vaizduojuos sveiką, stiprią Lie
tuvos kaimo merginą, grįžtančią 
iš laukų po rugiapjūtės" - iš
sireiškė viena Amerikoje gimusi 
ir niekad Lietuvoje nebuvusi 
mano bendraklausytoja.

Bet aš Lietuvoje gimiau ir ten 
esu ilgai buvęs. Ir tas balsas 
man priminė dar kaiką daugiau: 
šiltą vasaros vėją vasarojuje, pu
šyno alsavimą / bernų ir mergų 
juokavimus gegužinėse, greitą 
jojimą su žirgu per plačiuosius 
tėviškės laukus, kiek rūstų, bet 
tikrą gamtos žmogaus opti
mizmą.

Taip, tai jėga ir sveikata. Su 
tokiu balsu, jį toliau vis tobuli
nant ir išieškant, dainininkei at
siveria trys keliai, ir jos valia 
pasirinkti. Kelias į operos pa
saulį ne su dėkingomis kontralto 
repertuaro rolėmis. Folkloro, 
liaudies dainų dainininkės - 
kelias su platesniais galimumais, 
bet mažiau įdomus, daugiau in- 
terpretatyvinis. Mano visai as
menišku skoniu ir nujautimu, gal 
pats įdomiausias dainininkei ke
lias būtų tada, jei ji pasuktų į 
pačios moderniausios lietuviškos 
dainos, pramoginių ir net kaba
retinių dainų kūrybą, ten kur mes 
vis esam labai silpnučiai. Tada 
tektų daugiau išryškinti save, su
kurti savas manieras ir origina
lią interpretacija.

Tapti "lietuviška Marlene 
Dietrich", Lionė Juodytė turi ne
palyginamai didesnį balso turtą, 
tik dar reikia surasti tą savai
mingą originalią interpretaciją. 

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

THE EXCELSIOR VARNISH
WORKS INCORPORATED 

1928 WEST 74ih STREET AT 1-8800

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 12300

Stiprios ir gražios jos žemosios 
gaidos; būtų galima jas daugiau 
išnaudoti ir gal kiek papiktnau- 
doti. Ir tas balso sveikumas ga
lėtų kartais būti mažiau "svei
kas", daugiau "egzistencialis
tinis", dramatiškas. Tai be abejo 
būtų mados vaikymasis, bet juk 
mados yra ir dainavime, net 
tik suknelėse ir Šukuosenoje. Tu
rėtų jai ateiti talkon mūsų po
etai ir kompozitoriai. Jei jie ne
ateis, - atsiras tokiam balsui ne
lietuviai, kurie norės ir mokės 
ateiti.

Paskutinėje ir vienoje iŠ į- 
spūdingiausių albumo dainų "Kaip 
slaptingai" girdėjau jos skambius 
žodžius: - Brangi tėvyne, mels
vos padangės, ar mums nušvis 
kada aušros viltis?...Klausyda
mas šiuos žodžius dainoje, kaž
kaip jutau, kad nušvis aušra ir 
tėvynei ir Lionei Juodytei. Tik 
jajai galbūt kiek anksčiau....
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Abelis, kuris buvo apmokytas 
Maskvoje pagal visas Špionažo 
meno taisykles, Į Jungtines Val
stybes atvyko 1948 m. iš Kana
dos, naudodamas suklastotą 
danišką pasą.

Bet pirmieji galimi įrodyti jo 
veiklos pėdsakai siekia tik 1952 
m. Tais metais Į Jungtines Val- 
sybes atvyko Hayhanen. Jis at
gabeno Abeliui naujas išsamias 
instrukcijas ir padėjo jam suor
ganizuoti platų Špionažo tinklą.

1953 m. rudenį Abelis, prisi
dengęs Emilio R. Goldfuso pa
varde, išsinuomavo kuklią dirb
tuvėlę Brooklyne, 252 F ulton st. 
Ten jį, tariamą fotografą ir 
dailininką, 1954 m. pradžioje, 
kaip jau esame rašę pirmą kar
tą susitiko ir Borisas Morrosas. 
Pro savo dirbtuvės langą jis 
ketverius metus matydavo teismo 
ritmus, kur vėliau buvo teisia
mas. Savo "pašto dėžutei" buvo 
išsirinkęs kitą namą, kuriame lyg 
tyčia buvo įsikoręs svarbus FBI 
skyrius. Kai ta jo slėptuvė buvo 
po arešto surasta, amerikinė 
slaptoji tarnyba pasijuto, lyg per
kūnui iŠ giedro dangaus trenkus: 
tokio įžūlumo nesitikėta!

Abelis savo "dirbtuvę" buvo la
bai rūpestingai parinkęs. Trum
pųjų bangų siųstuvo antena buvo 
išvesta pro langą ir nutempta 
į priešais stovinčio namo stogą, 
kad būtų sunkiau pastebima. Ta
me pačiame name gyveno ir dau
giau dailininkų, tad "Mr. Gold- 
fusas" niekam nekrito į akis. 
Bendrai, jis buvo savo kaimynų 
mėgstamas, nes visiems pagel
bėdavo, kai sugesdavo kieno ra
dijo ar televizijos aparatas, skal
bimo mažina ar net namo liftas.

Jo kambario sienos, durys ir 
spintos buvo nukabinėtos paties 
pieštais paveikslais, kurių dalis, 
anot meno kritikų, net prašoko 
mėgėjišką lygį. Bet Abelis jų 
nepardavinėjo, nes jam pagaliau 
ir nereikėjo. Jis buvo vienintelis 
iš visų suimtųjų šnipų, kurį ru
sai buvo pakankamai aprūpinę 
pinigais. Arešto metu jo kam
baryje rasta 6,000 dolerių. Vė
liau FBI surado ir konfiskavo 
dar 15,000 dolerių, kuriuos Abe
lis buvo deponavęs "Manufactur- 
ers Trust Company".

Abelio areštavimas visuome
nei buvo paskelbtas tik po dviejų 
mėnesių, rugpiūČio 7 d. Ir vėl, 
kaip ir ankstesniais atvejais, iŠ 
karto buvo skelbiamos pasakėlės. 
Esą, jo ŠpionaŽinė veikla kons
tatuota visiškai netikėtai. Vienas 
imigracijos tarnybos valdininkas 
viešbučio sąrašuose ieškojęs ki
tų užsieniečių. Dėl neskelbiamų 
priežasčių - kilęs įtarimas, kad 
ir su tuo Mr. Collins turį būti 
kažkas netvarkoje.

Krečiant jo kambarį, buvę at
rasta Šnipinėjimo veiklos pėdsa
kų, ir tik vėliau nustatyta tos 
veiklos apimtis. Esą, pradžioje 
Abelis norėtas ištremti ir su 

sovietine pasiuntinybe buvę net 
vedami tuo reikalu pasitarimai.

Ši prokuratūros išgalvota isto
rija, atsispindėjusi pirmuosiuose 
spaudos pranešimuose, buvo gry
nas melas. IŠ tikrųjų Abelį su
ėmė FBI kontrašpionažo skyrius, 
o pora imigracijos valdininkų 
buvo įvelta tik dėl akių. FBI 
jau seniai viską tiksliai žinojo, 
ir Abelis buvo jos intensyviai se
kamas. Abeliui kelis kartus bu
vo pavykę iŠ FBI akių dingti. 
"Retai Šnipinėjimu įtariamas as
muo mums buvo pridaręs tiek 
komplikacijų, kiek šis Abelis," 
vėliau pareiškė prokuratūros 
kalbėtojas. "Kaip ungurys, jis vis 
išslysdavo pro mūsų tinklo 
skyles."

IŠ aplinkybių taip pat aiškėja, 
kad Abelis buvęs jau įspėtas. 
Greičiausiai jis iŠ Maskvos bu
vo gavęs Šifruotą radijo prane
šimą, kad jo patikėtinis Reino 
Hayhanen yra dingęs ir greičiau
siai perėjęs Vakarų tarnybon. 
Galbūt Maskva jam buvo davusi 
nurodymus atlikti dar kurį nors 
uždavinį.

Balandžio 26 d. Abelis išsi
kėlė iŠ savo dirbtuvės ir dau
giau ten nesirodė. Viešbučio val
dytojui jis pareiškė, kad persi- 
keliąs į pietus, norėdamas pasi
gydyti savo gerklę (tuo metu 
jis tikrai sirgo gerklės už
degimu). Bet įdomu, kad jo kam
bario nuomą tuo metu apmokė
davo kitas tarpininkas, o jis, 
dangstydamasis kitais vardais, 
prisilaikė įvairiuose New Yorko 
viešbučiuose.

Jis bandė iŠ Amerikos išva
žiuoti. Jis turėjo nusipirkęs lai
vakortę į "Oueen Elisabeth” ir 
kartą jau ėjo į laivą, bet pa
keliui pastebėjo esąs sekamas, 
tad apsisuko ir grįžo.

Kodėl Abelis buvo tris savai
tes tardomas McAlleno kon
centracijos stovykloje, nors jis 
jau prisipažino penktąją po areš
to dieną? Greičiausiai jis buvo 
taip pat bandomas "persukti". 
Vėlesniame afidevite (parei
škime po priesaika) jis rugsė
jo 14 d. liudijo, kad FBI val
dininkai labai stengęsi jį įkalbė
ti, kad jis dirbtų "kitai ameri
kinei įstaigai" - tuo, be abejo, 
suprantama "Centrai Intelligence 
Agency".

"AŠ tuos pasiūlymus ka
tegoriškai atmetinėjau, ir po tri
jų savaičių mane pagaliau paliko 
ramybėje," - pareiškė jis.

Po trijų savaičių jis buvo iŠ 
koncentracijos stovyklos perkel
tas į netoli esantį Edinburgo ka
lėjimą ir "oficialiai areštuotas". 
Tuo pat metu jam buvo pareikšta, 
kad New Yorke jam bus keliama 
byla pagal "Rosenbergų įstaty
mą", taigi, gresianti mirties 
bausmė. Bet Abelis neabejotinai 
žinojo visas "žaidimo” taisykles 

ir nesileido įgąsdinamas.
RugpiūČio 8 d., tą pačią valan

dą, kada kitas teismas skelbė 
jau seniai prisipažinusių Šnipų 
Soble ir Albam bylos sprendimą, 
Brooklyno teisme prasidėjo 
Abelio byla. Beje, kiek iki Šiol 
žinoma, nors Abelis gerai žinojo 
Soble-Stern grupę, bet su ja ne
bendradarbiavo. Sovietinis Špio
nažas Amerikoje yra organizuo
jamas tam tikromis grupėmis - 
"žiedai", kurie veikia atskirai.

Teisme Abelis visą laiką gy
nėsi. Kai buvo paklaustas, ar 
turįs advokatą, pasisakė neturįs, 
tačiau Žinąs vieno advokato pa
vardę. Tai būta pagarsėjusio ko
munistę gynėjo John J. Abt. Ta
čiau pastarasis "dėl laiko stokos" 
atsisakė kištis į Abelio bylą. 
Tuo metu ir sovietinė pasiuntiny
bė pareiškė, kad ji Abelio byla 
nesidominti. To pagal slaptųjų 
tarnybų tradicijas ir reikėjo 
laukti. Pagautam šnipui darb
daviai niekad neteikia pagalbos, 
bent viešai.

Tada Abeliui buvo paskirtas 
valdinis gynėjas, kurio pareigos 
teko James R. Donovanui, karo 
metu buvusiam karinės žvalgybos 
OSS valdininkui. O toje tarny
boje buvę advokatai atstovauja 
pažiūrą, kad šnipas tėra tik tam 
tikros ginklo rūšies kareivis. 
Donovanas Abelio byloje tai nuo
lat pabrėŽdinėjo, ir ne be pa
sisekimo.

Teisman liudininku buvo iš
kviestas ir Hayhanen, tačiau jo 
liudijimas nepadarė reikiamo į- 
spūdžio, nes jis pats buvo ap
kaltintas esąs girtuoklis ir suk
čius, išaikvojęs rusų pinigus ir 
vėliau iŠ baimės dėl atsakomy
bės perbėgęs pas amerikiečius.

Lapkričio 15 d. Abelis buvo nu
baustas 30 metų paprasto kalė
jimo. Dabar jis. ten laukia, kol 
vieną dieną rusai jį iŠkeis į 
panašaus masto pagautą ameri
kinį šnipą. Tai priklauso prie 
pripažintų žvalgybų dvikovės tai
syklių. (b.d.)

MUZIKAS JONAS BYANSKAS 
IŠEINA I PENSIJA

C c

daugiausia šios kompanijos 
tarnautojų bei bendradar
bių su savo šeimomis ir pa
žįstamais.

Pradžioje buvo susirinku
sieji pavaišinti gardžia va
kariene, o po jos buvo spe
ciali programa, kurią vedė 
Western Electric Co. Cice- 
ros įmonės superintendanto 
pavaduotojas R. Byron. Jis 
papasakojo apie Byansko 
tarnybos kelią kompanijoje, 
iškeldamas jo didelį patyri
mą, nuopelnus kompanijai, 
pagalbą bendradarbiams ir

Plačiai žinomas visuome
nei savo muzikine veikla Jo
nas Byanskas nuo gruodžio 
1 d. išeina j pensiją.

Jis inžinierium yra išdir
bęs 38 metus su viršum 
Western Electric Co., Cice
ro j, III. Beveik visą savo 
tarnybos laiką jis buvo sky
rių vedėjas. Ta proga šios 
kompanijos Cicero įmonė 
spalio 28 d. suruošė J. Bv- 
anskui gražias išleistuves 
Embassy restorane Cicero- 
je, III., į kurias atsilankė 
daugiau kaip 130 žmonių,

Detroito šaulių kuopa lapkričio 7 d. surengė vakarą, kuriame Justo Pusdešrio vadovaujamas dramos 
sambūris pirmą kartą suvaidino Anatolijaus Kairio trijų veiksmų komediją "Diagnozė". Viršutinėje 
nuotraukoje - scena iš veikalo, kurioje matomi vaidintojai K. Gricius, N. Sadauskienė, A. Gubilas, 
A. Rastenytė, V. Ogilvis, J. Pusdešris. Žemutinėje nuotraukoje dalis publikos, kurios buvo prisi
rinkusi pilna Hispanos Unidos salė (apie 350 žiūrovų). Dirvos nuotraukos

t.t. Po to J. Byansko drau
gas K. Bedwill. kuris buvo 
specialiai Į šį parengimą at
vykęs su žmona iš Indiana- 
polio, Ind., paskaitė trumpą 
paskaitą apie J. Byansko 
gyvenimą, ją pailiustruoda
mas ekrane parodytais pa
veikslais, kurių nevienas 
buvo ir iš lietuviškosios mu
zikinės Byansko veiklos. Be 
to, pats J. Byanskas buvo 
pakviestas paskambinti sa
vo pasirinktą muzikinį kūri
nį, kuris susirinkusiųjų la
bai entuziastiškai buvo su
tiktas. J. Byanskui buvo 

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

kompanijos bendrada r b i ų 
iteikta dovana — gražus 
FM ir AM tipo radijo apa
ratas. Pabaigoje žodį tarė 
įmonės superintendantas M. 
W. Lane, ilgų metų Byans
ko draugas, iškeldamas By
ansko nuopelnus įmonei. Iš
leistuvės buvo baigtos trum
pu paties J. Byansko atsi
sveikinimo žodžiu.

Ta pačia proga parengi
me kompanijos buvo pa
gerbti ir kiti penki inžinie
riai, ištarnavę kompanijoje 
po 25-35 metus. p j.

GOLD 
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PREKYBININKĄ 
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PLYTĄ! 
Automatic! 
Fast! Clean! 
Cool!
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Raudonieji pasakoja ir meluoja...
Lapkričio 8 d. , Waterburyje • 

103 Green St.salėje, šiemet Lie
tuvoje lankęsi bimbininkai suruo
šė spalvotų paveikslų parodėlę 
ir tas fotografijas, pagal sovietų 
mokslą, susirinkusiems išaiš
kino. Dalyvavo apie 240 Žmonių, 
daugiausia senai į Ameriką at
važiavusių. Lauke piketavo apie 
50 Žmonių, nešdami plakatus: 
Tegyvuoja Amerika - be komu
nizmo; Tik sovietai Lietuvoje ge
rai gyvena; Raudonieji - į Ru
siją; Sovietų agentai veikia - 
saugokimės; ir kt. Piketuo
jantieji taip pat išdalino, lietu
vių ir anglų kalbomis, atsišauki
mus ir jais aplipino aplinkinių 
gatvių stulpus.

Buvo rodomi vaizdai iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių, 
Palangos, Druskininkų ir kt. Dau
giausia rodyti pastatai, Žmonių 
nedaug. Bendras vaizdas labai 
menkas: žmonės prastai apsiren
gę, vaikai sudžiūvę. Nors ir sa
koma, kad vyksta atstatymas po 
karo, bet Vilniuje rodo dar griu
vėsius, daug namų apšiurę ir 
dar su apšaudymo žymėmis.

Tą paveikslų rodymą suorgani
zavo Dr. J. Staneslav ir jo žmona. 
Jų pasakojimu esą po 1950 metų 
vyksta dideli statybos darbai. 
Mokyklos pilnos, per kimštos, nes 
mokslas nemokamas ir visi ver
žiasi. Daug bažnyčių paverstos 
muzėjais, kaipo "architektūros 
paminklai". Šv. Jono bažnyčia 
Vilniuje neuždaryta. Vilniuje gat
vių užrašai rusų kalba. Nėra 
bedarbių, o jaunos moterys tvar - 
ko parkų gėles, nes "jos geriau
siai moka". Sv. Petro ir Povilo 
bažnyčia atstatoma ir neuž
daryta. Esą bažnyčios uždaromos 
tik tada, kai negali žmonės iš
laikyti - pastatyti, užlaikyti ir 
apmokėti kunigus, o tikybos lais
vė esanti.

Pasakojo ir apie kitokį gyve
nimą. Esą, televiziją atsukus pa
matė rusų filmą. Jos nežiūrėjo, 
nes rusiškai nemoka.

Vilniaus senų kapinių metali
nius užrašus esą naciai išvogę 
per karą. Stanislovaičiai dalinę 
vaikams kramtomąją gumą, bet 
tie nežinojo, kas per daiktas. 
Stanislovaitienė aiškino, kad 
"reikia kramtyti ir kramtyti, bet 
nepraryti".

Trakų pilies bokštai beveik vi
sai atstatyti. Prie Trakų ežero 
vyksta jaunimo stovyklos. Sta
nislovaitienė sako, kad, žiūrė
kite, yra elektra rodydama į 
telegrafo vielas. Esą stato hi
droelektrinę stotį Kaune ir Jur
barke, bet neparodė viso darbo

tavimas tikrai jaudino. Susi
rinkusieji gautus lapelius išsine
šė namo paskaityti. O salėje bu
vę ir geriau viską Žiną nepa
gailėjo komentarų.

Waterburio lietuvių grupė 
pasirūpino ir paštu išsiuntinėti 
tuos pačius atsišaukimus, ku
riuos dalino prie raudonųjų pa- 
būvio. Apie tai buvo pranešta ir 
vietos laikraščiui.

Tai jau kelintas raudonųjų dar
bas apylinkėje. Prieš mėnesį bu
vo lietuviškųjų darbų parodėlė, 
kuriai daiktus davė apie 50

Waterburio apylinkės žmonių, 
daugumas nežinodami, kam tar
nauja. Ten sovietų draugams taip 
pat buvo progos gerokai raudonos 
propagandos paskleisti. Taip pat 
minėtus paveiksliukus rodė ir 
kitoje 'vietoje savo privatiem 
draugams.

Atrodo, kad Ši raudonoji gru
pelė po Connecticutą ir kitur 
stengsis pakeliauti ir bent se
nųjų ateivių tarpe propagandą 
skleisti, prisidengdami tuo, kad 
skleidžia lietuvių vardą. (k)

Naujienų apžvalgos apžvalga...
(Atkelta iš 3 psl.)

Turbūt P. Grigaitis enciklopė- 
dijoj nerado visos eilės kitų tar
nybinių diplomatinių laipsnių. 
Žemiausias toks laipsnis yra 
attachė (atašė), kurių gali būti: 
spaudos, kultūros, prekybos ir 
kt., Labiausiai žinomi yra 
kariniai attachė, kurie, jeigu tu
ri aukšta karinį laipsnį, cere
monijose turi net ir labai gar
bingą vietą. Bet Šiaip jau attachė 
yra pradinis laipsnis diploma
tinės karjeros laiptuose ( tas 
prancūziškas žodis reiškia "pri
rištas "."pritvirtintas" prie ko 
nors). Toliau seka sekretoriai: 
tretieji, antrieji, pirmieji, Jie 
dar skiriasi pagal Šaką, ar kon- 
sularinėj linijoj, ar grynai dip
lomatinėj". Už sekretoriaus 
augŠtesnis laipsnis yra pasiun
tinybės patarėjas. Toliau jau eina 
pasiuntinybių vadovų titulai: įga
lioti ministeriai ir ambasadoriai.

Ministeriai rezidentai Šiais 
laikais jau beveik retenybė, "iš 
mados išeina". O tie chargė d* 
affaires irgi dažniausia esti tik 
su "ad interim" priedu, nors 
kaikada tokiu titulu pasiuntinybės 
vadovas ir pastoviai skiriamas. 
Taip atsitinka, kai santykiai tarp 
valstybių nelabai Šilti, nelabai 
aiškūs, laikomi nelabai svarbiais 
Tas titulas nuo kitų pasiuntiny
bės vadovo titulųtuo skiriasi, kad 
juo vadinamą pasiuntinybės va
dovą skiria ne valstybės galva, 
o užsienių reikalų ministeris, ir 
kredencialus jis įteikia ne val
stybės galvai, o tik užsienių rei
kalų ministeriui.

Ilgainiui (enciklopedijose tas 
dar neparašyta), įgalioto minis- 
terio ir net ambasadoriaus pava
dinimai ėmė virsti diplomatinės 
tarybos laipsniais, panašiai, kaip

atašė, sekretoriai, patarėjai. 
Įgalioto ministerio arba amba
sadoriaus titulas dabar jau var
tojamas ir tų pareigų nebeei
nančių asmenų, arba einančių 
pareigas ne pasiuntinybių ar am
basadų vadovų. (Pav. yra konsu
lų, turinčių įgalioto ministerio 
laipsnį). Taigi tie titulai dabar 
jau esti ir tarnybiniai laips
niai. Bet tokiu tarnybiniu laips
niu dar nėra virtęs Chargė d’ 
affaires titulas. Patarėjas gali 
būti pakeltas į įgalioto mi
nisterio laipsnį (ir nebūdamas 
pasiuntinybės vadovu), bet dar 
negirdėti, kad kas būtų kelia
mas į Chargė d’affaires "laips
nį". Tas titulas (su priedeliu 
ar be) tenka tik faktinai pasiun
tinybės vadovo pareigas perim
ančiam asmeniui.

Latvijos pasiuntinybės vadovu 
yra paskirtas asmuo, kuris jau 
turėjo įgalioto ministerio laips
nį (buvo ėjęs tokias pareigas). 
Bet jis paskirtas ne Latvijos 
prezidento. Todėl jo, kaip pa
siuntinybės vadovo, titulas gali 
būti tik Chargė d’affaires, ir jis 
kredencialus tegali įteikti tik už
sienių reikalų ministeriui (valst. 
sekretoriui), o ne prezidentui. 
Bet jo kredencialai yra išduoti 
ir priimti pastoviai toms parei
goms eiti, todėl prie jo titulo 
nėra "ad interim".

J. Kajeckas nėra paskirtas pa
siuntinybės vadovu pareigų eiti 
ir jis nėra patiekęs kredencialų 
valstybės sekretoriui, o yra au
tomatiškai perėmęs pasiunti
nybės vadovo (ar "galvos" ) pa
reigas buvusiam pasiuntinybės 
vadovui mirus. Todėl jis yra 
"pakol kas". Ta priesaga jam 
vistiek būtų, ar jis būtų buvęs 
tik sekretoriaus laipsnio, ar mi-

nisterio, ar net ambasadoriaus 
laipsnio (Lietuvos diplomatinėj 
tarnyboj tokio laipsnio niekad 
nebuvo).

P. Grigaičio atkaklus tvirti
nimas, kad jeigu J. Kajeckas 
būtų turėjęs Chargė dhiffaires 
"laipsnį" dar prieš P. Zadeikio 
mirtį, tai dabar jis nebūtų "a.i", 
yra nesusipratimas. Nei jis tokį 
laipsnį galėjo turėti, nei toks 
"laipsnis" ką nors Čia padėtų. 
Imant Latvijos pasiuntinybės pa
vyzdį, galima pastebėti, jog, jei
gu dr. A. Spekke būtų buvęs 
Washingtone pasiuntinybėj parei
gūnas, Šalia sakysim, Feldma- 
nio ar Bilmanio, tai jis, net 
ir įgalioto ministerio laipsnį 
turėdamas, jei būtų tik automa
tiškai perėmęs pasiuntinybės va
dovavimą, būtų tik chargė d* 
affaires a.i. tol, kol nebūtų ga
vęs kredencialų, tokių, kokius 
jis dabar yra patiekęs, ir kol 
tie kredencialai nebūtų valst.se- 
kretoriaus atitinkamai priimti. 
Ir J. Kajeckas neturės "a.i.", 
kai (jei) jis gaus atitinkamą pa
skyrimą ir tas paskyrimas bus 
atitinkamai Valstybės departa
mente priimtas.

V. Rastenis, rodos, kėlė klau
simą, kiek čia ALT prisidėjo 
kad toks paskyrimas nepadarytas 
ar nepriimtas. P. Grigaitis savo 
apžvalgoje dėl to tylėjo, kaip 
vandens į burną prisisėmęs...

Atėjo laikas eiti į 
pensiją

Ateina laikas pasakyti sau 
pačiam, kad jau gana geras 
biznis ir vedamas be sunku
mų, bet kai žmogui priartė
ja tam tikras amžius, reikia 
atsisveikinti nors ir su ge
riausiais dalykais.

PARDUODU TABOR 
FARM VASARVIETĘ

Tabor Farm, Sodus, Mieli., 
vasarvietė yra 100 mylių 
nuo Chicago, Ilk, ir 10 my
lių nuo Benton Harbor, Mich.

Pagrindiniam Įmokėjimui 
reikia Įnešti $125,000.00. Li
kusiai sumai labai lengvos 
išmokėjimo sąlygos.

Susidomėjusiems prisiųsiu 
reikalingas informacijas ir 
literatūrą.
JUOZAS BACHUNAS, Sav.. 

SODUS, MICHIGAN

tik fragmentus. Prieš žydus nė
ra diskriminacijos. Visur pa
minklai komunistų didvyriams ir 
paminklai nacių nužudytiems 
(Stanislovaitis net parsivežė pie
voje rastą kaulą.

Visi tarpmiestiniai keliai sma
luoti, bet, prisipažįsta, į juos 
važiuoti reikia dumblinais ke-

Žmonės mūsų klausia:
"Kodėl Stroh 's ugnim verdamas?"

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

DODDS-ROSS & 
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY

LIFE INSURANCE — AUTOMOBILE 
PIRE — CASUALTY AND BOND

8119 ST. CLAIR AVĖ. EX 1-0682

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

GRABLER MFG. COMPANY

6565 Broadway

Michigan 1-9260

liais. Paprasta lėlė lange - 1000 
rublių. Moterys valdo didžiau
sius kasimo aparatus. Vilniuje 
pamidorai iŠ Bulgarijos 4 rubliai 
kilogramas.

"Mes buvome ten sensacija", - 
pasakoja raudonoji ponia. Kauno 
ligoninėje sukimštos lovos ir hai
dukai. Operacijos metu per ope
racinio kambario langą matyti 
miestas, o lange pakabinta rent
geno nuotrauka, kad saulės švie
sa daktarai matytų, kaip operuo
ti.

Maironis esąs garsus už savo 
"apysakas".

Klaipėdoje statomi laivai, bet 
tik vieną rodė ir nematyti dar
bininkų. Miestų gatvės tuščios. 
Rodė statomą Klaipėdoje bažny
čią, kita Palangoje statomą. Per 
Klaipėdą vežama anglies rūda 
iš Ukrainos į Vakarų Vokietiją 
(todėl ji "draugiška" sovietams) 
o anglys į Prancūziją.

Sidabrinių lapių fermoje augi
namos 1500 lapės ir keli Rusijos 
vilkai.

Iš laukų ir pakelių surenkami 
kryžiai ir koplytėles, kad lie
tus ir sniegas nesugadintų, ir pa
dedami į muzėjų. Lietuvoje dažy
tų namų nėra.

Dr. Stanislovaitis rūpinosi sa
vo mažiau išmanančiai žmonai 
padėti: Čia parodė Klaipėdoje te
levizijos antenas (kažin ar pri
jungtas) čia buchalterio kambarį 
su Šventu paveikslėliu (tikybos 
laisvė), Čia storesnę moterį Pa
nemunėje (nes sako, kad ten iš
alkę Žmonės), Čia nusišypsusią 
kolūkietę ( nes sako, kad ten 
nelinksma).

Daug atsilankiusiųjų nebuvo 
patenkinti: negalėjo gerai girdėti, 
neparodė žmonių ir jų gyvenimo. 
Daug niekų prišnekėjo. O pike-

Atsakymas yra toks:
"Taip gaunamas geresnis alus!"

Stroh’s skirtingas virinio būdas (atvira 
ugnim virimas prie 2000 laips.) padaro 
skirtingo skonio, kurį jūs pajusite iš 
pirmo Stroh’s alaus paragavimo. Ban
dyk Stroh’s šiandien ... ir pripažinsit, 
kad tai šviesesnis, skanesnis, labiau ne
gu kitas alus gaivinantis! Tai Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR UŽ VIETINES KAINAS

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s. 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.

LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.
RE 2-9900

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Vytauto Didžiojo skau
tų draugovė ši šeštadienį 
rengia 10 metų sukaktį 
Čiurlionio Ansamblio na
muose. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Po programos bus bu
fetas ir šokiai. Visi kviečia
mi dalyvauti. Ypatingai bu
vusieji skautai.

• ALTo rengiamam vaka
re, kuriame buvo vaidinta 
”Stebuklingi vaistai”, buvo 
susirinkę per 200 svečių.

• Naujosios Lietuvių Pa
rapijos bažnytinis choras 
savo vakarą rengia lapkri
čio 28 d. Vakaro pelnas ski
riamas bažnyčios statybai. 
Tą dieną prašoma kitų pa
rengimų nerengti ir visi da
lyvauti choro vakare.

• Clevelandiečiai Ch. Lut- 
kai lapkričio 7 d. atšventė 
50 metų vedybinę sukaktį. 
Vaišės įvyko St. Benedict’s 
Hali.

• Povilas Mikšys išvyko 
Į Californiją patirti sąlygas 
pastovesniam įsikūrimui.

• Dirvoje buvo žinutė, 
kad neseniai miręs Jonas 
Botyrius yra buvęs Lietu
vių Banko direktorium. Tai 
netiesa. Direktorium yra 
buvęs jo sūnus, kuris ir da
bar tebedirba lietuviškose 
organizacijose.

• šį ketvirtadienį Arenoj 
Įvykstančiose imtynėse su
sitiks Mike ir Doc Gallagher 
su Bobo Brazil ir Ilio DiPa- 
do. Taip pat Pedro Martinez 
su Lord Layton.

Išnuomojamas butas
5 kamb., antram aukšte. E. 
131 gatvėj. Skambinti po 5 
v. v. EX 1-3294.

Išnuomojamas butas
Yra 3 kamb, antram aukš

te. Kaina $30.00. Be vaikų. 
Teirautis: 1428 E. 53 St.

PARDUODAMAS NAMAS
Geromis sąlygomis par

duodamas namas Eddy Rd. 
Kreiptis į adv. Juliu Sme
toną, tel. EB 1-4333. (88)

PIGŪS NAMAI
Geras 1 šeimos, 2 miega

mųjų namas 130 gt. Pigus.
Į šiaurę nuo St. Clair 129 

gt. 2 šeimų. $11,500.
Thornhill gt. vieno aukš

to 2 miegamųjų, labai ge
ram stovy j.

Du namai ant vieno skly
po Kosciuszko gt. rajone, 
žema kaina.

Trijų miegamųjų Naujos 
parapijos rajone. Gerai 
įrengtas.

E. 124 gt. vienos šeimos, 
tuojau galite apsigyventi.

Cleveland Hts. 3 miega
mųjų plytinis namas, pigus.

4 šeimų plytų apartamen
tas, po 5 kamb. kiekvienas 
butas, keturi nauji pečiai, 
garažai. Nebrangus, o paja
mos geros.

P r i k 1 a usome Multiple 
Listing Service.

Norintieji pirkti ar par
duoti, prašome kreiptis į
EAST SHORE REALTY

780 E. 185 St. IV 1-G561 
Juozas Mikonis — Realtor 

MU 1-2154
Multiple Listing Service
Bendradarbiai :

Antanas Gailiušis 
MU 1-7014 

Darnusis Juozas 
LI 1-6952

BOSTON
Korp! Neo-Lithuania me

tinė šventė įvyksta lapkr. 
15 d., 4:30 v. v. Tautinės 
Sąjungos namuose. Iškil
minga sueiga, pobūvis ir šo
kiai. Kviečiami korporantai 
su šeimomis.

*
Bostono skautų dešimt

metis ir banketas įvyks lap
kričio 22 d. Liet. Pil. Drau
gijos salėje, 3 vai. įvyks 
dešimtmečio iškilmės, o po 
jo skautų tėvų rengiamas 
banketas su šokiais. Visi 
kviečiami atsilankyti.

*
Tautinė Sąjunga N. Me

tų sutikimą rengia savo na
muose. Vietos rezervuotos 
tik iš anksto užsisakius ir 
sumokėjus pinigus.

*
Tautinė Sąjunga rengs 

šeštadienio vakarėlius. Tai 
bus daroma rudens ir žie
mos laiku, kiekvieną šešta
dienį. Juose bus literatūri- 
nė-meninė dalis, kavutė ir 
šokiai. Toks pirmas šešta
dienio vakarėlis įvyks lap
kričio 21 d., 7 vai. vak.

♦ * ♦

L i t uanistinės mokyklos 
metinis tėvų susirinkimas 
įvyko lapkr. 7 d. Dalyvavo 
apie 30 tėvų bei mokytojų. 
Lituanistinė mokykla laiko
si iš tėvų mokamų mokes

čių. Už vieną mokinį moka
ma $14.00. O taip pat aukų 
ir pelno, gauto iš parengi
mų.
/ Naująjį Tėvų Komitetą 
sudaro: inž. J. Vasys — 
pirm., O. Ivaškienė, inž. 
žiaugra, Jašinskas ir inž. V. 
Dabrila,

NEW YORK

BUV. POLITINIAI 
KALINIAI KVIEČIA 

ATSIBUSTI
Lapkričio 6 d. Baltijos 

namuose, New Yorke, buv. 
Politinių Kalinių Tarptauti
nė Federacija paminėjo Ne
žinomojo Kalinio Dieną. 
Nuo 1954 lapkričio 7-ji pa
skelbta Nežinomojo Politi
nio Kalinio Diena, kad ta 
proga prisimintume visas 
tironijos ir nežmoniškumo 
aukas ir sustiprintume lais
vės pastangas ir kovos ryž
tą su asmens ir tautų pria
pą ūda.

Ir šių metų Nežinomojo 
Politinio Kalinio Dienos mi
nėjime buvo ne tik prisi
mintos nacių ir sovietų po
litinio teroro aukos, bet sy
kiu pareikštas ir gilus susi
rūpinimas tuo, kak laisva
sis pasaulis pastaruoju me
tu yra apniktas abejingumo 
laisvės idealams. To būdin
gais ženklais yra ne tik Ti

beto Įvykiai, bet ir Chruš
čiovo viešnagė JAV ir nu
matytoji „viršūnių” konfe
rencija ir visa eilė kitų reiš
kinių.

Buv. politiniai kaliniai sa
vo rezoliucija šaukia JAV 
ir kitų dar laisvų kraštų vi
suomenę atsibusti iš savo 
abejingumo laisvės idea
lams ir visą savo moralinį 
svorį sudėti laisvės kovos 
svarstyklių lėkštėje.

Minėjimas taip pat nuta
rė kreiptis į V. Vokietijos 
kanclerį Adenauerį, kad 
buv. nacių politiniams kali
niams atlyginimas už nuo
stolius ir skriaudas būtų 
teisingas ir nevilkinamas.

Minėjimui vadovavo Lie
tuvių buv. politinių kalinių 
sąjungos vicepirmini n k a s 
V. Sidzikauskas.

* Sveikatos departamento sekr. 
A.S. Flemingo pareiškimas, jog 
dalis Washingtono ir Oregono 
valstijose auginamų spanguolių 
yra užkrėstos chemikalais, iš
šaukiančiais vėžį Žiurkių glando- 
se, sukėlė nepaprastą triukšmą 
visoje Amerikoje. Kai kuriose 
valstijose uždraustas spanguolių 
pardavimas. Maisto ir vaistų 
kontrolės administracija visame 
krašte pradėjo plataus masto ty
rinėjimus. Spanguolių augintojai 
ir perdirbėjai pareikalavo sekr. 
Flemingo atsistatydinimo ir ruo
šiasi pateikti administracijai 100 
mil. dol. ieškinį dėl susidariusių 
nuostolių.

r EAGLE STAMPS PADIDINA JUSU SANTAUPAS I
M A Y (ŽjBASEMENT^

Puikus Pinigų Taupymo Pirkinys!
Mažų berniukų ir mergaičių QUILT LINED

Mažų berniukų ir mergaičių QUILT LINED

ZIP-OFF HOOD

Car Coat

DAŽNAI girdimas posakis: 
"Raudonas, kaip burokas arba 
išbalęs, kaip popierius". Dabar 
abiem atvejais bus galima pri
taikyti tą patį posakį, nes Wis- 
consin universiteto žemės ūkio 
skyrius išaugino 58 skirtingas 
burokų rūšis, pradedant baltais 
ir baigiant veik juodais.

• Turąuoise • Raudona
• Navy

Čia yra puikus pirkinys! Gra
žiai pasiūti, dviguba sagų eile 
berniukams ar mergaitėms. 2 
erdvūs kišeniai, dvigubas viršus; 
nuimamas prisegamas kapišonas 
su pritaikomu užrišimu. Stiprus, 
idealus žieminis švarkas, dydžiai 
3 iki 8.

Mažų vaikų skalbiami 
Flannnelette Chalatai

»1
Su diržu, 2 kišeniai, visi 
puikios rūšies mažiems 
berniukams. Dydžiai 4 iki 
8. Spalvotos medžiagos.

Mažų vaikų su pamu
šalu Corduroy kelnės

3 $4
1.39 vienos

Boxer stiliaus, patogios su 
pamušalu corduroy kelnės. 
Ryškus flanelinis pamuša
las. Raudona, charcoal, na
vy ir ruda. Dydžiai 3 iki 8.

• Stiprios, plaunamos, storos
• Pilni, 2 kišeniai
• Ziperis, diržas priešaky
• Užlenkta apačia
• Patogus liemuo
• Dydžiai 3, 4, 6, 8
• Pilka, navy, ruda

Mažų berniukų skalbiamios 
storos

2 Poros

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... šaukit CH 1-300G

The May Co.’s Basement Infants’ Department, D&untovm and On the Heights

Corduroy
Kelnės

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

NORVVOOD DRUG, INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA 

SVARBIAUSIA MŪSŲ PAREIGA 
RECEPTŲ SPECIALISTAS 

6411 Superior Avė HE l-lo35

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER, President

GEORGE SHEWRING, Secretary

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ

THE YODER 
COMPANY

CLEVELAND, OHIO

SAVINGS 
EARN

I

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

40/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

*10.000
HOME AND A

REMODEUNO LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE I
I. J. SAMAS JEWELER

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Didelis 

Įvairių dovanų pasirinkimas

7007 SUPERIOR AVĖ Greta Ezella Theatre 
Tel. EX 1-3969 Bute: WA 1-2354
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DIR VA ™
KAS IR KUR? CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

• Dirvos redaktorius B. Gai
džiūnas dalyvavo Philadel
phijos Tautinės Sąjungos 
skyriaus iškilmėse, susitiko 
eilę Dirvos bendradarbių ir 
aptarė tolimesnius bendra
darbiavimo reikalus.

• Teisinįnkui prof. VI. Stan- 
kai, dabar gyvenančiam 
Washingtone, lapkričio 16 
d. suėjo 75 m. sukaktis.

• Gen. konsulo Jono Budrio 
atidėtas 70 m. sukakties mi
nėjimas jvyks 1960 m. sau
sio 16 d. New Yorke.

• Albertas J. Gasis, išlaikęs 
medicinos gydytojams rei
kalingus egzaminus, gydy
mo kabinetą atidarė 9144 
Broadway, Brookfield, III. 
Alberto tėvai, aktyvūs vei
kėjai, gyvena Philadeįphi- 
jojea

• Aušra Vedeckaitė, iš Wor- 
cester, Mass., aktyvi akaT 
demikė skautė šiuo metu 
studijuoja dainavimą Juil- 
liard School of Music pas 
Mme Soudant. A. Vedeckai
tė pirmą kartą pasirodys 
New Yorko lietuvių visuo
menei šeštadienį, lapkričio 
14 d., kur ji išpildys aka
demikų skautų rengiamo 
vakaro dalį programos. 
Koncertas bus Saievas 
Parkview salėje, 260 Knic- 
kerbocker Avė., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai.

Tautinės Sąjungos Detroito skyrius dešimtmečio šventę švenčia 
šį šeštadienį- lapkričio 14d. 7 vaL vakare Fort Wayne viešbuty. 
Minėjime bus iškilmingas aktas, koncertas ir banketas. Koncerto 
programą, be jau praėjusiam numery minėtų menininkių - Mingė- 
laitės ir Miškinytės, atliks ir Dirvos dainininkių konkurso lai
mėtoja Nerija Linkevičiūtė. Visi Detroito lietuviai kviečiami į 
minėjimo iškilmes atsilankyti. Dirvos nuotrauka

Mielam MEČIUI AUKŠTUOLIUI ir šeimai, jų 

brangiam tėveliui ir uošviui

ANDRIUI AUKŠTUOLIUI mirus,

gilią užuojautą reiškia
Mackialiai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad šių metų spalio 14 d. Venezueloje, Caracas’o 

mieste, mirė

VYTAUTAS ŠVABINSKAS

32 metų amžiaus.

Liūdinčios
Motina ir sesuo

Motinai Lietuvoje mirus,

Antaninai Trinkauskienei-Ambrasaitei
ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

LTA Sambūris ir LST Korp. Neo Lithuania
Chicagoje

Dail. A. Varno amžiaus 
sukaktis ir jo darbų paroda, 
šį šeštadienį, lapkričio 14 d., 
6 vai. vakare, Jaunimo Cen
tro salėje atidaroma, 80 
metų amžiaus sukakties 
proga, dail. Adomo Varno 
dailės paroda. Joje išstato
ma 45 darbai, visai nauji: 
peizažai, portretai ir kt. Pa
roda, uždaroma lapkričio 22

• Tėviškės žiburiai, Kana
dos lietuvių laikraštis, lei
džiamas Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugi
jos, lapkričio 14 d. švenčia 
dsšimtmetį. Ta proga To
ronto Prisikėlimo parapijos 
salėje (1021 College St.) 
įvyksta minėjimas, koncer
tas ir balius. Pradžia 6 vai. 
vakaro.

Tėviškės žiburius reda
guoja prof. A. Šapoka ir 
lcun. Pr. Gaida-Gaidamavi- 
čius. Dirva, gavusi kvietimą 
atvykti į iškilmes, Tėviškės 
Žiburiams pasiuntė šventinį 
sveikinimą ir geriausius lin
kėjimus.
• Lietuvių Moterų Atstovy

bė, vadovaujama L. Bieliu- 
kienės, šiomis dienomis 
istojo nariu į tarptautinę 
moterų organizaciją — Ge
neral Federation of Wo- 
men’s Clubs, turinčią 11 mi
lijonų narių, kurios suvažia
vimuose lietuvės turės pro
gos garsinti Lietuvos var
dą. šiais metais toks suva
žiavimas Įvyks Washingto- 
ne, D. C.
• Aldona Mackevičienė, iš 
New Yorko; savaitei atosto
gų buvo išskridusi į Floridą.
• Jonas P. Vaičaitis iš Ak- 
ron, Ohio išvyko dviem sa
vaitėm atostogų į pietines 
valstybes, tikėdamas aplan
kyti West Virginia, North 
ir South Carolina, Florida, 
Alabama, Tennessee ir k. t.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

d. Atidarymo metu bus pa
minėta ir jo amžiaus sukak
tis. Įvyks atitinkanti pro
grama. Parodą ruošia L. A.
M. Klubas.

Pasisekė Sandaros kon
certas. Lapkričio 8 d. Lietu
vių Auditorijoje įvyko San
daros laikraščio metinis 
koncertas, sutraukęs daug 
publikos. Programoje: solo, 
duetas ir trio. Išpildė Algir
das Brazis, Stasė Klimaitė- 
Pautienienė, Genovaitė Ma- 
čytė, Alvina Giedraitienė ir 
Mary Banky — čiagimiai ir 
tremtinė. Antroje dalyje 
buvo scenos vaizdelis „Ne
muno pakrantėse’’, kurį iš
pildė Cicero šokėjų grupė 
„žilvitis”, vadovau j a m a s 
Bruno Šoto. šokiams grojo 
Jurgio Akelio orkestras. So
listams akomponavo muz. 
Jonas Byanskas, kuris buvo 
pagerbtas savo amžiaus 65 
metų sukaktį švenčiant.

Atvyksta Čiurlionio an
samblis. Chicago vėl laukia 
čiurlioniečių. Ir šį sekma
dienį, lapkričio 15 d., duos 
koncertą dienraščio „Drau
go” 50 metų sukaktuvinia
me laikraščio minėjime. 
Koncertas įvyks Marijos 
mokyklos salėje. Kartu bus 
pagerbtas ir ansamblio va
dovas muz. Alfonsas Mi
kulskis, minint ir jo am
žiaus pusšimtį.

*
„Jauny s t ė s eleksyras” 

šaulių scenoje. Lapkričio 21 
d. Chicagos Vytauto D. šau
lių kuopa stato komediją 
„Jaunystės eleksyras”. Re- 
žisierius-akt. Alfa Brinką. 
Po vaidinimo šokiai, gro
jant Lietuvių Auditorijos 
orkestrui. Spektaklis įvyks 
Lietuvių Auditorijojes (jv) 

• Dirvoje galite gauti rašy
tojo Igno šeiniaus naują 
knygą „Vyskupas ir vel
nias’.’ Išleido Lietuvių Die
nos. Su kietais viršeliais 
$4.00, minkštais viršeliais 
— $3.00.

Philadelphijoje vykusių Tautinės Sąjungos skyriaus iškilmių prezidiumo dalis. Kalba skyriaus 
pirm. J.Česonis.Toliau matyti: J. Bačiūnai, E. Bartkai, V. Abraičiai, C. S. Cheledinai, P. Jonkai ir kt.

Dirvos nuotrauka

PO DEVYNERIIĮ METŲ BROOKLYNE LIKVIDAVOSI 
VAIDINTOJO TRUPE

Devynerius metus ryžtin
gai dirbusi akt. Vitalio Žu
kausko vadovaujama Brook- 
lyno, N. Y., vaidintojų tru
pė nesenai likvidavosi. Kar
tą sutikus jų vadovą pa
klausiau, kodėl?

— Būdami diletantai, pro
fesionalams paskelbus kul
tūrinio nuosmukio kovą, 30 
mėgėjų pasijutom bejėgiai 
kovoti prieš 60 narsių vyrų 
ir ... kapituliavom, — atsa
kė V. Žukauskas.

— Betgi dabar tokiam di
deliam New Yorke nebėra 
nei profesionalų teatro nei 
diletantų, o jūsų pastangas, 
atrodo, lietuvių visuomenė 
įvertino, nes visada būdavo 
pilnutėlė salė žmonių, — 
bandžiau įrodinėti.

— Taigi, būdavo, — atsa
kė jis liūdnu balsu ir ėmė 
aiškinti dar ir kitą, nors la
bai neįtikėtina likvidacijos 
priežasti, kurios pagrinde 
yra ALB New Yorko Apy
gardos Kultūros Taryba, 
tiesioginė tos buvusios te
atro trupės ir jos nuveiktų

c

darbų bei pasiektų laimėji
mų globėja ir savininkė.

Per devynerius metus V. 
Žukausko meno mėgėjų ko
lektyvas yra daug nudirbęs. 
Nuo 1950 iki 1959 m. pasta
tė 9 veikalus. Aplankė Phi- 
ladelphiją, Bostoną, Balti- 
morę, New Jersey, New Bri
tam ir kitas vietas. Turėjo 
įsigijęs tiems veikalams tin
kamas ir vertingas dekora
cijas, kur daug pasidarbavo 
mūsų dailininkai: C. Janu- 
šas, J. Juodis, P. Osmolskis, 
R. Viesulas ir kt.

Viso jų turto, įgyto vi
suomenės lėšomis, vertė sie
kė pusantro tūkstančio do
lerių. Ir vieną gražią dieną 
trupės vaidintojai nutarė 
savo darbą baigti, turtą lik
vidavo, sudegino. Taip sa
kant, 1500 dol. dūmais pa
leido.

Mat, visas jų dekoracijas 
buvo priglaudęs Apreiškimo 
parapijos klebonas kun. Pa
kalnis, Brooklyne, mokyklos 
palėpėj. Kilus Chicagos mo
kykloje gaisrui, buvo pra
dėtos tikrinti visos mokyk
lų patalpos, ir liepta mokyk
los palėpę išvalyti.

Trupės nariai ėmė ieškoti 
kitų patalpų ir neradę krei
pėsi į tiesioginę savo globė
ją, bendruomenės kultūros 
tarybą New Yorke, kuriai 
priklauso lituanistinės mo
kyklos, teatrai ir kiti kultū
riniai vienetai, kad toji pa-

Neolituanai...
KORP! NEO-LITHUANIA 

SUVAŽIAVIMAS
Korporacijos Neo-Lithu

ania trečiasis visuotinis su
važiavimas ir banketas bus 
lapkričiu 26, 27 ir 28 dieno
mis New Yorke, Hotel Stat- 
ler Hilton, 7th Avė., 32nd- 
33rd St., Manhattan, New 
York.

Suvažiavimo pradžia 1 
vai. Darbo posėdžiai bus 
lapkričio 26 ir 27 dienomis, 
o lapkričio 28 d., 10 vai. pa
maldos už mirusius korpo
racijos narius, 5 vai."p. p. 
iškilmingas posėdis, 7 vai. 
vakare banketas ir 9 vai. va
kare šokiai.

Į banketą bilietų kainos 
10 dol. asmeniui (vakarie
nei ir šokiams), o į šokius 
tik jaunimui 3 dol. asme
niui.

Visą lietuviškąją visuo
menę ir studentiją maloniai 
kviečiame korporacijos Neo 
Lithuania iškilmingame po
sėdyje ir bankete dalyvauti. 

dėtų surasti kitą patalpą, 
rūsį ar tuščią garažą. Tos 
pagalbos nesulaukę, pagal 
nustatytą terminą mokyk
los palėpę „išvalė”.

Labai liūdna, jei šios lik
vidacijos tikroji kaltininkė 
yra B-nės apygardos vado
vybė, negalėjusi surasti 
New Yorke, kur tiek daug 
lietuvių namų savininkų, 
bendram visuomenės reika
lui, kambario dydžio patal
pos. Gaila, kad šis vaidinto
jų kolektyvas, kuriame ryž
tingai 9 metus dirbo apie 30 
žmonių, tiek daug parodęs 
atkaklaus darbo, vietoj ska
tinęs naujas jėgas, dėl kaž
kieno neapdairumo baigė 
savo egzistenciją.

E. čekienė

• BALFo vajus. New Yorke 
bus pradėtas lapkričio 15 d. 
koncertu Apreiškimo para
pijos salėje. BALFo vajų 
pravęsti vadovauja: konsu
las J. Budrys, kun. N. Pa
kalnis ir Dr. Marija Žukaus
kienė.

• Paskiriems Toronto lietu
viams pareiškus pageidavi
mą, Almaus Meno Galerija, 
Great Necke, N. Y. lapkri
čio 14-15 dienomis Toronte 
ruošia savaitgalio parodą. 
Torontiečiams ir apylinkės 
lietuviams, meno mėgėjams, 
bus sudaryta proga pama
tyti galerijos dailininkų pie
šinius ir grafikos darbus.

• Jonas K. Karys (408 Park 
Avė., Bridgeport 4, Conn., 
išleido naują knygą „Seno
vės Lietuvių Pinigai”. Kny
ga gausiai iliustruota, 396 
psl., kaštuoja $10.00. Kaip 
žinia J. Karys prieš kelius 
metus yra išleidęs taip pat 
vertingą knygą „Nepriklau
somos Lietuvos pinigai’’, 
kaštavusią $5.00. Dabar abi 
šias knygas pas autorių ga
lima užsisakyti už $13.00.

LOS ANGELES
KOVOJUSIŲ Už LIETUVĄ 

MINĖJIMAS
LVS „Ramovės” Los An

geles skyrius lapkričio 22 
d. rengia Lietuvos kariuo
menės 41 m. sukakties mi
nėjimą.

Minėjimas įvyks šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je. 10 vai. 30 min. pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės. Po pa
maldų bus renkamos aukos 
N e p r iklausomybės invali
dus sušelpti.
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