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Šaukiasi visuomenės pagalbos 
kovai su nusikaltimais

Paprastų policinių priemonių nepakanka susi
doroti su nusikaltėliais.- Vasara tarp Vilniaus 

ir Palangos kursuos autobusai.

Nors bolševikinė spauda 
labai godžiai persispausdina 
visas žinias tik apie nusi
kaltimų gausumą Vakarų 
kraštuose, ypač Amerikoj, 
bet ir Lietuvoj ta problema 
gana aštri. Paprastų polici
nių priemonių nepakanka 
susidoroti su nusikaltėliais. 
Neseniai buvo įsteigti spe
cialūs teismai, vadinamieji 
draugiškieji teismai, ku
riems stengiamasi pavest,i 
susitvarkyti vietoje su ma
žaisiais bet dažnais nusikal
timais, kadangi policija ir 
teismai nespėja bausti. Bet 
ir to dar maža. Sausio 7 die- 
'ną Vilniuje buvo sušauktas 
specialus pasitarimas dėl 
priemonių pakelti visuome
nės vaidmeniui kovoje su 
nusikaltimais ir viešosios 
tvarkos ardymu. Į pasitari
mą buvo sušaukti visų mies
tų ir rajonų partijos sekre
toriai, miestų ir rajonų vyk
domųjų komitetų pirminin
kai, teismų, prokuratūros ir 
milicijos Įstaigų vadovai,, 
profsąjungų ir komsomolo I 
vadovai, kai kurie vadina
mųjų "draugiškų teismų” ir 
vadinamųjų "laisvanoriškų

Rafinuota
Šiaur. Karolinoje sausio 

6 d. nukritusio lėktuvo su 
34 keleiviais katastrofos 
priežastis, kaip tyrimų ko
misija nustatė, buvo ban
krutuojančio advokato rafi
nuota savižudybė, išsisprog- 
dinant bomba.

J. A. Frank, 32, jau pra
eitą pavasarį apsidraudė be
veik 900,000 dol. sumai. Nu
sižudymui pasirinko lėktu
vą skrendantį iš New Yor
ko į Floridą, nes dalį kelio 
lėktuvui tenka skristi virš 
vandenyno, kur turėtų ding
ti savižudybės pėdsakai 
'(draudimo bendrovės, nu- 
stačiusios savižudybę, neiš
moka pinigų). Pilotui pra
nešus, kad lėktuvas praskri
do paskutinį sausumos 
miestą, J. A. Frank išsprog
dino bombą, bet toji, iš- 
sviesdama tik savižudį lau
kan, neišsprogdino viso lėk- 

liaudies draugovių” (pagal
binės policijos) atstovai. 
Pasitarime kalbėjo admi
nistracijos ir partijos vadai, 
jų tarpe Paleckis ir Snieč
kus. Netrukus bus paskelb
ta, kokiomis priemonėmis 
numatyta Įtraukti visuome
nę kovon su nusikaltimais.

KOLCHOZUOSE TEBE- 
. TRŪKSTA ŠIAUDŲ 

PAKRATAMS
Žemės ūkio ministerija 

per radiją ragina kolchozų 
tvarkytojus susirūpinu 
mėšlu. Ta proga kolchozus, 
kuriuose trūksta šiaudų pa
kratams, moko vartoti dur
pes vietoj šiaudų, šiaudų 
stoka liudija javų derliaus 
menkumą.

KAROLIO RAČKAUSKO 
VAIRO SUKAKTIS

Rašytojas ir vertėjas Ka
rolis R a č k auskas-Vairas, 
sausio 6 dieną susilaukė 75 
metų amžiaus. Jis prieš I 
karą yra gyvenęs Amerikoj 
ir čia plačiai pasireiškęs lie
tuvių spaudoje. Lietuvoje 
j.is kurį.laiką yra buvęs Už-

savižudybė
tuvo. Pilotas apgręžė lėktu
vą ir bandė grįžti sausu- 
mon, kad ten galėtų nusi
leisti, bet jau nebesuspėjo, 
lėktuvui suirus. Todėl J. A. 
Frank lavonas buvo rastas 
atskirai nuo kitų, vandeny
no pakrantėje. J. A. Fran
kui grėsė, kaip dabar aiškė
ja, eilė bylų už išaikvoji- 
musfl

• Septynios Varšuvos 
pakto valstybės parėmė So
vietijos nusiginklavimo pro
pagandą, paskelbdamos. kad 
jos taip pat sumažinsiančios 
savo ginkluotąsias pajėgas.

• 700 Japonijos studentų 
bandė jėga sulaikyti prem
jerą Kishi, nuo vykimo Wa- 
shingtonan pasirašyti savi
tarpinės pagalbos sutartį, 
kuri reiškia Japonijos atsi
sakymą nuo neutralumo. 

sienių reikalų ministerijos 
tarnyboje (buvo paskirtas 
konsulu į Pietų Afriką), be[ 
tarnyba baigėsi byla teisme 
dėl patikėtų valstybės lėšų 
panaudojimo ne taip, kaip 
skirta. Yra išvertęs lietu
viškai visą eilę knygų iš 
anglų kalbos. Dabar yra va
dinamojo Petro Cvirkos me
morialinio muziejaus pri
žiūrėtojas Kaune (buv. M. 
Sleževičiaus namuose), ir 
išvertė dar keletą knygų, 
tamsės nėmis spalvomis 
vaizduojančių Amerikos gy
venimą.

PER NAKTĮ NUVAŽIUOS 
Iš VILNIAUS PAZjANGON

Ateinančią vasarą numa
toma paleisti naujus auto
busus tarp Vilniaus ir Pa
langos, tokius, kurie galė
sią išvystyti greitį iki 120 
kilometrų (apie 72 mylias) 
per valandą. Autobusai iš 
Vilniaus išeisią apie 10 vai. 
vakarą ir pasieksią Palangą 
apie 5 vai. rytą. Taigi vidu
tinis greitis vis dėlto bus 
mažiau kaip 50 klm. (30 
mylių) per valandą, nes 
apie 330 klm. (200 mylių) 
kelio važiuos 7 valandas.

RODYS PRAMONĖS 
IŠPŪTIMĄ

Kvislinginė valdžia Lietu
voj rengiasi minėti Lietu
vos okupacijos 20 metų su
kaktį. šalia didelio masto 
dainų šventės, kuriai Vil
niuje, Vingio parke, stato
ma speciali estrada ir tri
būnos, numatoma surengti 
taip pat ir "Liaudies ūkio ir 
kultūros laimėjimų” paro
da. Rengiasi rodyti kas da
bar Lietuvoje gaminama, o 
šalia to — kas tose pačiose 
srityse buvo gaminama 
1940 metais. Paroda bus 
laikoma atdara trejus me
tus.

POETŲ VADAS 
NEPASIKEITĖ

Rašytojų draugijos poetų 
sekcijos susirinkime sekci
jos pirmininkų vėl išrink
tas Algimantas Baltakis. 
Sekcija rūpinsis "stiprinti 
poetų ryšius su darbus ir 
gamyba’’- •• t na

Neseniai įvykusiame East Chicagos lituanistinės mokyklos parengime jaunieji menininkai, išpildę 
programą. IŠ kairės (prieky): Aurelija Ginčiauskaitė ir Marytė Jonykaitė išpildžiusios komp. Jakubėno 
kūrinį "Jonukas ir Onytė". Užpakaly: Eglė Stelmokaitė ir Ąžuolas Stelmokas su akordionais išpildę 
Kalėdų giesmes.

Sutarta steigti ūkini Nato
JAV, Kanada ir 18 Euro

pos ūkinio bendradarbiavi
mo organizacijos narių pri
tarė JAV valst. pasekr. Dil- 
lono pasiūlymui įsteigti 20 
valstybių grupę- bendram 

norvegija;
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PASKUTINIAI PASIRUOŠIMAI 
KIPRO NEPRIKLAUSOMYBEI

ūkiniam bendradarbiavimui 
ir atsilikusių kraštų pagal
bai.

Pagrindines naujosios or
ganizacijos veiklos gaires 
sutarė šiomis dienomis Pa- 

vyžiuje posėdžiavęs trylikos 
valstybių specialusis ekono
minis komitetas, tačiau or
ganizacijos struktūra dar 
nėra išaiškėjusi. Sudaryta 
keturių specialistų komisija 
turės ją numatyti ir pasiū
lyti balandžio 19 d. šaukia
mai 20 valstybių konferen
cijai. Komisijoje atstovaus 
atskiras grupes: šiaurinę 
Ameriką — JAV, Europos 
laisvosios prekybos sąjungą 
arba "Išorinius Septynis" 
— Britanija, šešių valsty
bių Europos ekonominę ben
druomenę arba Bendrąją 
rinką — Prancūzija ir kitas 
valstybes — Graikija.

Naujoji organizacija, kaip 
numatoma, nepradės veikti 
iki 1961 m. vidurio. Jos rei
kalingumą iššaukė aštrios 
varžybos tarp neseniai Va
karų Europoje susidariusių 
dviejų laisvosios prekybos 
blokų — Bendrosios Rinkos 
ir Išorinių Septynių, o taip 
pat diskriminacijos pavojus 
amerikinio kontinento ga
miniams. Taip pat norėta į 
tarptautinę pagalbos atsili- 
kusiems kraštams aktyviau 
įtraukti visus Vak. Europos 
valstybes.

Ūkinių varžybų elimina
vimo ir glaudesnio bendra
darbiavimo klausimas buvo 
svarstytas gruodžio mėnesį 
įvykusioje Vakarų viršūnių 
konferencijoje, kur buvo su
tarta nedelsiant ieškoti ke
lių jam įgyvendinti.

Kauno šviesų atspindžiai Nemune...

Londone prasidėjo Grai
kijos, Turkijos ir Britanijos 
užs. reik, ministerių konfe
rencija, kuri turės užbaigti 
sutartį, garantuojančią va
sario 19 d. savarankišką gy
venimą pradedančios Kipro 
respublikos nepriklausomy
bę ir saugumą. Konferenci
joje dalyvauja neseniai iš
rinktas busimosios respub
likos prezidentas stačiatikių 
arkivyskupas Makarios ir 
viceprezidentas Dr. Fazil 
Kučuk, kurie atstovauja bu
vusioje britų karūnos salo
je gyvenančias graikų ir 
turkų tautines bendruome
nes.

Kitas uždavinys bus su
sitarti, ar Kipras, Graikija 
ir Turkija dalyvaus ben
droje gynybos sistemoje. 
Tai gana keblus klausimas, 
atsimenant senus graikų- 

turkų kivirčus ir galimą 
Kipro Įstojimą į britų tautų 
b e n d r uomene (Common- 
wealth).

Taip pat komplikuotas 
klausimas yra nuomonių 
skirtumai dėl dviejų mies
telių, kuriuose britai ir to
liau nori laikyti savo kari
nes bazes, reikia susitarti ir 
dėl britų teisių naudoti ke
lius, uostus ir aerodromą 
prie Nikosijos, salos sosti
nės.

Esminių nuolaidų yra pa
dariusios abi pusės Londo
ne ir Nikosijoje vykusiuose 
pasitarimuose po to, kai 
buvo pasirašyta pagrindinė 
sutartis Kipro ateities klau
simu praeitą vasarį. Bet te
bėra likę nuomonių skirtu
mai dėl abiejų britų bazių, 
Akrotiro ir Dikelijos, dy
džio ir teritorinių ribų. Kip- 

riečiai nenori, kad mieste
liai būtų Įjungti Į britų su
verenumo zonas. Britai bi
jo, kad galį netekti komu
nalinių patarnavimų, pvz., 
vandens tiekimo.

Per ankstesnes derybas 
britai sutiko sumažinti savo 
bazių plotus, kiek galint 
daugiau iš jų išskiriant kin- 
riečių. Bet pradeda aiškėti 
naujos komnlikaciios: dalis 
gyventojų liks civilinėje ju
risdikcijoje, o jų vynuogi- 
nai — karinių bazių zonose.

Diskusijos dėl britų bazių 
tesėsi Londone nuo balan
džio 10 d. Jos buvo sunkios, 
bet vyko labai slaptai ir 
stebėtojams tėra paaiškėję, 
kad jų eiga buvusi paten
kinama.
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Sovietu generolai ir politinis aparatas [1)

Specialistai,
Sovietinio karininkų kad

ro ir raudonosios armijos 
politinio aparato santykiai 
daugelio Vakarų stebėtojų 
dažnai būdavo įmami pa
grindu įvairioms išvadoms 
ir prognozėms. Neretai tie 
spėliojimai neatitikdavo re
alybę, nes sovietinis kari
ninkų kadras nėra vienaly
tis.

Norint susidaryti tikres
nį vaizdą apie Sovietijos 
karininkiją, reikia peržvelg
ti raudonosios armijos isto
riją.

1918 metais bolševikai, 
norėdami susikurti savo ka
riuomenę, buvo priversti 
perimti dalį carinės armijos 
kadrų.

Tuo metu atėjusius i rau
donąją armiją reikia skirs
tyti į tris kategorijas:

caro kariuomenės 
karininkai, 

išauklėti monarchisti n ė s e 
tradįcijpse, patyrę didesnių 
junginių vadovavime, per
ėmė aukštąsias vietas. Jie 
buvo politiškai nepatyrę, ti
kėjo pasitarnausią savam 
kraštui nepaisant, kokia vy
riausybė jį bevaldytų. Ta
čiau daugelis jų atsimetė, 
vos tik pažinę komunizmo 
esmę. Jie perėjo pas "bal
tuosius” arba pas karą ve
dančius užsieniečius (ang
lus šiaurinėje Rusijoje 1919 
m. ir Lenkijoje 1920 m.).

Tačiau daug jų, ypač jau
nesnių, pasiliko naujai ku
riamoje kariuomenėje ir, 
laikui bėgant, įsisavino ko

Žvalgybų Kova [36) Britą šnipo atsiminimai

Aš esu žuvusi...
Dabar Labrooy tikrai žino, ką 

nuo pirmos dienos įtarė: jauna 
moteris, kurią jis taip myli, yra 
Zolos mylimoji.

- Suprantu, - sako jis. - Jei 
tu vienintelė prasiverš! per 
frontą, bus Įrodyta, jog Zola yra 
išdavikas. Ar tu esi visiškai tik
ra, kad Zola tave myli?

- Absoliutiškai.
- Ir tu nori pasiaukoti, kad 

įrodytum jo nekaltumą? Pri- 
leiskim, ir tu myli Zolą. Tu 
pasiduosi vokiečiams, kad įro
dytum, jog jis nekaltas...

- Maniau, kad tu esi žmonių 
žinovas, - ramiai atsako mo
teris.

- Yra situacijų, kur negalima 
pasitikėti savo žinojimu.

- Patikėk, aš gerai suvokiu 
padėtį. Po trijų-keturių savai
čių sąjungininkai bus Paryžiuje. 
Po šešių mėnesių pralaimėję vo
kiečiai padės ginklus. Moterys 
nemėgsta būti pralaimėjusių pu
sėje. Ir dabar man pats laikas 
tai sužinoti.

Labrooy vėl vaikšto po kam
barį. Jis kalba, tartum sau:

- Aš myliu tave, Denisa. Ži
nau viską apie tave ir Zolą. 
Na taip, aš svetimšalis, jis pran
cūzas. Aš senas, jis jaunas. Ne, 
man nėra vilčių. Bet aš myliu 
tave ir, perduodamas tau misiją, 
nežinau, ar nepasiųsiu tavęs Į 
mirtį...

- Jei tikrai mane myli, leisk 
man eiti.

PASINAUDOKITE PATIKINU, KRUOPŠČIU IR GREITU FIRMOS PATARNAVIMU 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJA 
Lietuvą, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas 

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 WEST 14H» STREET Licented by USSR Atdara kasdien nuo 94;
NEW YORK 11, N. Y. Sekmadieniais nuo 94.
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141 Second Avenue 
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HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 64724
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TeL TOwer 14461

332 Fillmore Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 845040

11339'Jos. Campau 1
DETROIT J2, MICH. 
Tel. TOvnsend 93980
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Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100r« garantuoja prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites 
(oro paštu laike 7—12 dienų). įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas Įvairių prekių. Rei- 
Lalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
ir patarnavimus.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai, kas liečia siuntinių persiuntimą.

opurtunistai, intelektualai
munistinę galvoseną.

Iš šiandien tebegyvenan
čių aukštų karininkų tai 
grupei priklauso:

Sov. marš. Vasilevskis
„ „ Sokolovskis
„ „ Rokosovskis

Tankų marš. Bogdanovas 
Artil. marš, čistiakovas 
pulk. Įeit. Fediuninskis

„ „ Radzijevskis.
Caro puskarininkiai, 

kurie karo metu pasiekė ka
rininkų laipsnius. Daugu
mas jų paaukštinimus gavo 
už ypatingą drąsą. Karinin
kų stoka buvo carą priver
tusi prieauglio ieškoti tuose 
sluoksniuose, kurie savo so
cialine būkle nebuvo inden- 
tiškai su karininkijos luo
mu.

Šie karo karininkai poli
tiškai taip pat nebuvo ap
mokyti, kaip ir karininkai. 
Tačiau jie iautė didesnių 
simpatijų bolševikams, nes 
nebijojo jokio socialinio 
”nuluominimo”.

Šiai grupei priklauso So
vietijos maršalai:

Budionyj,
Timošenko,
Žukovas (buv. gynybos 

min.),
Malinovskis (dab. gyny

bos minj.
Trečiąją grupę sudarė 

jauni karininkai, 
karo metu atėję iš studen
tijos. Studijų metu jie pri
tarė liberalinėms ir socialis
tinėms- idėjoms. Leninizmą 
jie atmetė, bet kiekvienu

- Aš pagalvosiu, Denisa. Mes 
susitiksime vakare įprastinėje 
vietoje.

Tą patį 1944 rugpiūčio vakarą 
susitinka Labrooy, Denisa ir 
Zolos slapyvardžiu žinomas vy
ras viename vėsiame rūsyje šalia 
Louvro muziejaus.

Dar tą pačią naktį Denisa iš
keliauja Lavalio miesto kryptimi, 
kur persikėlė sąjungininkų slap
tosios tarnybos štabas.

Maždaug 6 km atstume nuo 
fronto, Moulino smuklėje, rug
piūčio 2-3 naktį sėdi vokiečių 
viršila ir keturi ar penki ka
reiviai. Jie veda sanitarinį 
transportą Paryžiaus kryptimi. 
Jiems uždrausta sustodinėti 
smuklėse, bet kas 1944 m. rug- 
piūty bepaiso draudimų?

Smuklės Šeimininkui ir mer
ginai, kurią jis slepia palėpės 
kambarėlyje, vokiečių viešnagė 
painioja planus.

Maždaug prieš porą valandų 
Denisa pasiekė Moulino smuk
lę. Senasis šeimininkas yra 
vienas patikimiausių prancūzų 
pogrindžio narių. Jis slėpė pa
šautus britų RAF lakūnus, ame
rikinius kurjerius ir prancūzų 
pogrindžio agentus. Jo vyno rū
syje ištisus mėnesius veikė slap
tas radijo siųstuvas.

Moulinui pergabenti per frontą 
agentus, kurie nori susitikti su 
artėjančiais sąjungininkais. Ka
dangi atsitraukią vokiečiai nuolat 

atveju buvo atkaklūs cari
nės monarchijos priešai. Ir 
kai jiems neliko kitos gali
mybės, jie atkakliai kovojo 
prieš "baltuosius” raudono
sios armijos eilėse.

Tai grupei priklauso:
Sov. marš, čuikovas
„ „ Grečko
„ „ Jeremenko

„ Konievas
Aviacijos marš, šigarevas 

„ „ Sudecas
Admirolas Kazatonovas.

Pirmosiom dviem grupėm 
bolševikai, be abejo, nepasi
tikėjo nuo pat pirmosios 
dienos. Jiems kontroliuoti 
buvo įvesti politiniai komi
sarai, be kurių parašų ka
rininkų įsakymai neturėjo 
galios. Komisarai net turė
jo teisę, kilus įtarimui dėl 
sąmokslo, pabėgimo, išdavi
mo ir t.t., dalinių vadus su
šaudyti. Daugeliu atvejų 
faktinis bendradarbiavimas 
su ”baltaisiais” dar labiau 
sustiprino komisarų galią. 
Neretai komisarus sušaudy
davo karininkų paskatinti 
sukilę kareiviai.

Kad trečioji grupė, jau
nieji karininkai iš liberali
nių sluoksnių, geriau su ko
misarais bendradarbiauda
vo, savaime suprantama. 
Tačiau aplamai reikia pasa
kyti, kad tame laikotarpy 
karininkai ir komisarai ais
tringai vieni kitų nekentė.

(Tęsiny: Slaptasis 
įsakymas 2227),

sustoja jo smuklėje, jis puikiai 
žino apie pozicijų pasikeitimus.

Jis sunkiai kvėpuoja, kai su 
žvake rankoje siaurais, gir
gždančiais laiptais užlipa į ma
žą, pelėsiais dvelkiantį kamba
rėlį. Denisa sėdi lovoje.

- Girdėjau, kad jie vis dar 
neišėjo, - sako ji.

- Jie turėtų išvykti kiekvieną 
akimirką. Vokiečiai tegali va
žiuoti tik naktį. Dieną juos šaudo 
sąjungininkų lėktuvai.

- Bet ir aš per frontą galiu 
pereiti tik naktį, - šnibžda De
nisa. - Jei perdaug laiko prara
sime, ateis rytas.

- Rytas dar toli, - bando ra
minti šeimininkas.

- Švinta prieš ketvirtą.
- Po velnių, panele, aš gi 

negaliu tamtos išvesti per 
smuklę. Jiems kristų į akis. 
Be to, neatrodo, kad jie turėtų 
kur nors apylinkėje apsistoti.

- Aš negaliu laukti iki ryto, 
tėte Moulin. Rytoj aš turiu pra
dėti kelionę atgal į Paryžių...

Denisa kramto lūpas. Ji ne
žino, ar jai teks džiaugtis, jei 
ir laimingai pereitų frontą. Lig- 
šiol viskas gerai sekėsi. Bęliko 
tik keletas kilometrų. Tada jos 
misija bus baigsta. Tai reikš, 
kad Zola yra išdavikas, o Vikto
ras teisus. Nes, jei tik ji 
pereis, tai Zola bus šį kartą 
neišdavęs vokiečiams. Ji jau tiki, 
kad Zola yra išdavikas.

--Aš pabūsiu jūsų svečiu... kad jus apginčiau nuo imperialistų.

VATIKANAS PRIEŠ "ATODRĖKIO” POLITIKA?
Kardinolo Ottaviani pa

mokslas, pasakytas sausio 
8 d. planuotos, bet atidėtos 
Italijos prez. Gronchi kelio
nės į Maskvą išvakarėse 
(plačiau Dirvos 3 nr.), su
silaukė plataus atgarsio' ne 
tik Italijoje, bet ir už jos 
sienų. Kai kas jame įžiūri 
naują Vatikano posūkį — 
tam tikrą katalikišką ofen
zyvą prieš bandomą "ato
drėkio” arba koegzistenci
jos su sovietais politiką.

Ottaviani, šventojo ofi- 
ciumo sekretorius, yra lai
komas vienu konservaty
viausių kurijos kardinolų. 
Popiežiaus Pijaus XII lai
kais jis buvo nuošalyje. Ta
čiau priešinga yra jo padė
tis šiandien: jis turi nepa
prastą Jono XXIII pasitikė
jimą. Yra teigiama, kad ir 
sausio 7 d. pasakyto pa
mokslo tekstas iš anksto 
buvęs aprobuotas "aukštes
nių instancijų".

Kardinolo rykštė buvo 
nukreipta prieš vyrus, ku
rie, užimdami aukštas vie
tas, lenktyniauja skubėda
mi "paspausti žudikų, Kris
taus persekiotojų rankas”. 
Ottaviani savo pamoksle lei
do suprasti, kad sovietinio 
kontravizito Italijai atveju 
popiežius išvyktų iš Romos, 
ir priminė Pijaus XI pavyz
dį, kuris tą padaręs, kai Ro
mon atvyko Hitleris (čia 
kardinolas susipainiojo isto
riniuose faktuose, nes Pi
jus XI nebuvo numatęs at
sakyti audiencijos Hitle. 
riui; tik, kai paaiškėjo, kad 
Hitleris nesilankys Vatika
ne, jis išvyko iš miesto).

Kardinolas pamokslą pra

Jeigu ji būtų dėl Zolos buvusi 
bent pusiau taip tikra, kaip tai 
vaizdavo Viktorui - ji niekada 
nebūtų apsiėmusi tos misijos.

- Nebūk vaikas, Denisa, - sako 
senasis Moulin. - Šiuo momentu, 
jeigu ir galėčiau tave išvesti iš 
namo, niekas negalėtų pereiti 
fronto. Net ir aš pats.

Nes iš tolumos aiškiai girdėti 
patrankų šūviai. Denisa prieina 
prie lango. Vakaruose šviečia 
raudonas dangus.

- Gal tas triukšmas išvarys 
mūsų svečius, - sako Moulin, 
senasis šeimininkas, eidamas 
ling durų. - O tamsta turi čia 
pasilikti. Jeigu staigiai dingtum, 
vokiečiai pastebėtų. Jie matė 
šviesą lange.

- Jie turi kitų rūpesčių.
šeimininkas delsia. Paskui jis 

atidaro duris. Iš lauko šūstelia 
vėsaus oro srovė. Smuklės durys 
vienu smūgiu atsidarė.

Moulin sustoja. Jis girdi 
kaustytus batus, žingsniuojančius 
medinėmis grindimis.

Paskui jis griebiasi už krūti- 
Nęs. Iš apačios aidi vokiški žo
džiai:

- Krata! Du vyrai Į rūsį, du 
į viršų!

Denisa suprato žodžius. Zola 
vis dėlto nėra išdavikas - pirmo
ji jos mintis. Ir antroji: aš esu 
žuvusi...

(Bus daugiau) 

dėjo nuo Kristaus taikos 
koncepcijos, kuri esanti ne
daloma. Kol Kainas galįs 
užmušinėti Abelį, kol pasau
lis nesibaisėdamas galįs 
stebėti žudymus daugybės 
vengrų studentų ir darbi
ninkų, kurių vienintelė kal
tė buvo ta, kad jie mylėjo 
tankų nužudytą laisvę — 
tol nesą galima kalbėti apie 
tikrą taiką. Nusikaltimų 
antplūdis sužalojęs krikš
čioniškąjį jausmą net krikš
čionyse. Kardinolas klausė: 
*’Ar galima pasitenkinti bet 
kokiu atoslūgiu, jeigu trūk
sta žmoniškumo, elementa- 
riškiausio pagarbos jausmo 
sąžinei ir tikėjimui? Ir ar 
galima ištiesti ranką tam, 
kuris tai daro?”

Šioje vietoje kardinolas 
paminėjo aukštos atsako
mybės vyrus, kurie neatsa
kingai elgiasi ir nepastebį, 
kad ir jie palaipsniui tam
pą pavergėjo aukomis, jam 
besišypsodami ir ranką 
spausdami. ”Kai kurie iš iu 
vadinasi k r i k š čionimis”, 
pridūrė kardinolas. ”Yra 

Foto konkurso taisyklos
Tema: ”Mūsų jaunimas” — mažieji, moksleiviai, 

studentai; jų užsiėmimai, organizacinė 
veikla, pramogos ir t.t.

Dalyvauti gali visi lietuviai foto mėgėjai ir profe
sionalai iš visų pasaulio kraštų. Nuotrau 
kų skaičius neribojamas.

Data: nuo paskelbimo dienos iki š. m. kovo 31 d. 
(pašto antspaudo data). Dalyviai prašomi 
pradėti siųsti nuotraukas tuoj pat, kad jų 
perdaug nesusitelktų pabaigoje.

Sprendėjai: visi Dirvos skaitytojai; balsuoja už 
tris, jų nuomone, geriausias nuotraukas. 

Vykdymas: konkurso dalyviai siunčia nespalvo
tas, nemažesnes už atviruką, blizgančio 
paviršiaus foto kopijas su jų pavadini
mais ir turimais techniniais, duomenimis 
(aprašymu, ką ji vaizduoja, nuotraukoje 
esančių asmenų pavardėmis ir t.t.) — Dir
vos redakcijai, 6997 Superior Avė., Cleve
land. 3, Ohio, pažymėdami, kad jos skirtos 
konkursui. Gautos nuotraukos numeruo
jamos ir pagal gavimo eilę skelbiamos 
Dirvoje. Balsuojama, konkursui pasibai
gus, specialiu balsavimo lapeliu, kuris bus 
atspausdintas Dirvoje, drauge pakartojant 
sumažintas konkurse dalyvavusias nuo
traukas.

Premijos: a) dalyviams — daugiausiai balsų su
rinkusi nuotrauka gauna $50 premiją, 
antroji — $30, trečioji —* $20.

Balsę skaičiavimo komisijos sąstatas bus paskelb
tas prieš balsavimą.

net vyru, kurie krikščioni
mis vadinami ir stoja per
sekiotoju pusėn, juos įsilei
džia i laisvąjį pasauli ir ne
žiūri į ranką, kuri tvoja į 
Kristaus veidą”*

Paprastai gerai infor
muotas italų k krikščionių 
demokratų dešiniajam spar
nui artimas laikraštininkas 
Enrico Mattei neseniai ra
šė, kad dė.l prez. Gronchi 
kelionės tarp vyriausybės 
ir Kvirinalo būta kilusių to
kių didelių nuomonių skir
tumų, jog net buvę kalbėta 
apie prez. Gronchi vizito at
šaukimą.

Kaip vienas italų kores- 
pendentas iš Maskvos pra
neša, vienoje spaudos kon
ferencijoje tūlas sovietų 
žurnalistas italą kelis kar
tus klausinėjęs, ar Gronchi 
susirgimas nesąs ”vatikani- 
nė liga”. Maskvoje taip pat 
kilęs susijaudinimas, kad 
prez. Gronchi kelionė taip 
ilgai atidėta. Sovietų aiški
nimu, vienos savaitės būtų 
pakakę iš tokio susirgimo 
pasveikti.
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Mississipi pakrantėse
St. Louis mieste priskaitoma 1,000 lietuviškų 
šeimų, bet kai kurios taip iškraipė pavardes, 
kad nebegalima susigaudyti kokios tautybės...

Bijodamas, kad galiu bū
ti neteisingai suprastas, no
riu šio rašinio antraštę kiek 
paryškinti. Taigi neslankio- 
siu palei Mississippi, kuri 
savo milžiniška vaga jun
gia Kanadą su Meksikos 
įlanka, o sustosiu tik vieno
je vietoje — truputį Į pie
tus nuo Mississippi ir Mis- 
souri santakos, kur 1764 
metais prancūzas kailių pir
klys Pierre Laclėde — Li- 
guest padėjo kertinį akme
nį Saint Louis miestui, de
dikuodamas jį prancūzų ka
raliaus Liudviko XV (1710 
— 1774) garbei.

Per nepilnus 200 metų 
Saint Louis išaugo į mili
joninį miestą ir besiplėsda
mas į visas puses persimetė 
ir į rytinį Mississippi kran
tą. čia išaugo naujas,.savis
tovus miestas, pasivadinęs 
East St. Louis vardu.

Dėl geografinės padėties 
St. Louis pradedamas va
dinti "vartai į vakarus’’, o 
dėl savo puošnumo ir pran
cūziškos praeities — Ame
rikos Paryžiumi.

Kada St. Louis ir apylin
kėje pirmųjų lietuvių apsi
gyventa — sunku pasakyti, 
bet XIX šimtmečio pabaigo
je jų čia jau būta. Apie tai 
liudija East St. Louis lietu
vių katalikų parapijos se
noji bažnyčia, kuri buvo pa
statyta 1807 metais.

Šiuo metu St. Louis ir 
apylinkėje priskaitoma dar 
per 1000 lietuviškos kilmės 
šeimų, bet gaila, kad kai 
kurie taip nedovanotinai 
vra sudarkę savo gražias 
lietuviškas pavardes, kad 

Kultūros muziejaus auditorija Kaune, statyta Nepriklausomybės laikais.

- Va, skaitau DIRVĄ ir ži
nau ką lietuviai veikia Austra
lijoje, Argentinoje, Kanadoje ir 
kitur. O mano kaimynė dai' ne
skaito ir to nežino. Patarsiu ir 
jai užsisakyti DIRVĄ. Metams 
nauji skaitytojai moka tik 8 do
lerius.

kartais nebegali susigaudy
ti ar jie lenkai ar žydai..

Reikia manyti, kad senie
ji lietuviai čia tas klaidas 
darė dėl tamsumo ir todėl 
jiems reikia atleisti. Bet kai 
naujieji ateiviai, gimę ir au
gę Nepriklausomoje Lietu
voje, kartais indijoniškas 
pavardes pasisavina, tai ne- 
bežinia kas čia kaltas ir 
kaip juos pateisinti reikėtų.

Trumpai supažindinęs su 
St. Louis istorija ir čia gy
venančiais lietuviais, noriu 
eiti prie pagrindinio tikslo, 
kurį šių eilučių pagalba esu 
pasiryžęs siekti. Norėčiau 
žvilgterėti į čionykščių lie
tuvių kultūrinį gyvenimą, 
kuris paprastai reiškiasi per 
organizacijas. O visokių 
draugijų ir susivienijimų 
čia būta daug. Ir jų nuveik
ti darbai yra dideli, bet kai 
negailestingas laikas išreti
no veikėjus, susilpnėjo ir 
pačios organizacijos.

Prieš keletą metų čia bu
vo suorganizuota Lietuvių 
B e n d r uomenės apylinkė. 
Veikėjų netruko, narių pri
sirašė pakankamai, bet kai 
tikintysis pradėjo žvaira
kiuoti į laisvesnių pažiūrų 
žmogų, evangelikas šalintis 
nuo kataliko, o liežuvauto
jai (šiuo atžvilgiu ir nau
jieji ateiviai yra nepaskuti
nėje vietoje) tas prarajas 
dar didino, tai ir aiškinti 
nebereikia, kad joks sklan- 
desnis darbas pasidarė ne
beįmanomas.

Praeitų metų gegužės 16 
dieną inžinierių E. Bartkaus 
ir Bakšio pastangomis su
organizuotas Amerikos Lie

tuvių Tautinės Sąjungos 
skyrius. Džiugu, kad į šį 
skyrių susibūrė geros va
lios lietuviai be religinių ir 
pasaulėžiūrinių prieštaravi
mu.

Į skyriaus valdybą buvo 
išrinkta: Jonas Gumbulevi- 
čius — pirmininku, Povilas 
Švarcas — vicepirmininku, 
Vladas Tarvydis — iždinin
ku ir Bronius Tiškus — se
kretoriumi.

Praeitais metais buvo su
šaukti 4 susirinkimai, o na
rių skaičius pasiekė 30.

Pas kutiniame susirinki
me, kuris įvyko 1950 m. 
gruodžio 13 dieną ”Dutch 
Giri” svetainėje, buvo per
rinkta skyriaus valdyba 
(pasiliko senas sąstatas), o 
vakarienės metu A. Tišku- 
vienės iniciatyva Vasario 16 
Gimnazijai surinkta $43.

Po $5.00 aukojo: Br. Tiš
kus, J. Bataitis, P. Švarcas, 
J. Luja ir J. Gumbulevičius.

Po $2.00 — A. Gerčvs, VI. 
Tervydis, Ed. Vasiliauskas 
ir J. Kiemaitis.

Iš skyriaus kasos paskir
ta $10.00.

Dirva čia lankosi ne tik 
pas Sąjungos narius, bet ir 
pas jų kaimynus.

Vienas nepatogumas, kad 
St. Louis skyriuj? neturi sa
vų patalpų, bet reikia tikė
tis, kad ši kliūtis bus kokiu 
nors būdu nugalėta.

R. Gintautas

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Philadelphijos lietuviškasis jaunimas drauge su vyresniaisiais, Tautinės Sąjungos pobūvyje.

Amerikoje žudosi daugiau vyrai, negu moterys...
Didžiausias metinis savi

žudybių skaičius pasaulyje 
yra užregistruotas vakari
niame Berlyne: 33,9 iš 100 
tūkstančių žmonių. Japoni
joje — 24,1, Austrijoje — 
22,8, Danijoje 22,5. Mažiau
sia savižudybių pasitaiko 
Irlandijoje — 2,6 iš 100 
tūkstančių gyventojų.

JAV savižudybių rodyk- 
lis rodo 10. Tas reiškia, kad 
60-70 amerikiečių kasdien 
sauvališkai sau atima gyvy
bę. Įdomią informaciją apie 
savižudybės JA Valstybėse 
plačiame straipsnyje duoda 
”Newsweek”.

Amerikoniškoji statistika 
rodo, kad vyrų tarpe savi- 
žudystės pasitaiko keturis 
kartus daugiau, negu mo
terų tarpe. Savo jausmus 
moterys moka pergyventi 
vidujiniai arba sunkiausiuo
se momentuose gerai išsi
verkia.

Gyvenimo iškamuoti ir 
jau nedaug iš gyvenimo be- 
sitikintieji, dažniau su savo 
gyvybe atsiskiria savano

riškai vyresnio amžiaus 
žmonės, negu jaunesnio. 
Virš 55 metų amžiaus gru
pėje savižudybių pasitaiko 
keturis kartus daugiau, ne
gu 25-34 m. amžiaus grupė
je. Didžiausias savižudžių 
skaičius yra 75 metus am
žiaus pasiekus, bet tik iš 
vyrų tarpo.

'Psichologų ir psichiatrų 
tirinėjimai rodo, kad žmo
nės, susirišę bendruomeni

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETĄ Į USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar jrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentu?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metu?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanu pakus per 
bile sekantį skyrių, priklausanti

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė.
CHICAGO 32. ILL.
FRontier 6-6399

390 W. Broadway
SO. BOSTON 27, MASS.
ANdrevv 8-8764
683 Hudson Avė.
ROCHESTER 21, N. Y.
BAker 5-5923
246 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712

Greitai savo pakus
o mes greitai IŠSIŲSIME!

mums PRISIŲSKITE,

niais ir šeimyniniais ryšiais, 
savižudybės papildo rečiau, 
megu viengungiai ir kokio
mis nors priežastimis nuo 
b e n druomeninio gyvenimo 
atsiskyrę.

Amerikiečių tarpe cha
rakteringu reiškiniu yra 
tai, kad 30-40% savižudy
bių, surištų su ekonominė
mis priežastimis, įvykdo ne 
tie žmonės, kurie turėjo 

(Nukelta į 4 psl.)

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
263 Market St.
NEWWARK 2, N. Y.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560

1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807

MARGIS
JONAS KLAJŪNAS

P)

Rytą ir pavakary išeina iš didžiojo namo mergaitė 
ir atneša ėsti. To ėdalo daug, bet, pastebėjęs puodus ne
šant, Margis nebenurimsta. ”Kaip visada, vėl tos biaury- 
bės katės! Rodos, ko joms bereikėtų: laisvai vaikščioja, 
laksto visą parą kur tik nori, prisigaudo pelių, o kartais 
ir paukštį nutveria — ar gi aš nematau ? Bet toms beso
tėms vis neužtenka. Jas laiko čia nuo pelių ir žiurkių le
salui saugoti, šeimininkas jomis tiki, bet ar jos vertos 
šeimininko pasitikėjimo? Tai klastingi sutvėrimai”, — 
galvoja Margis.

Jei Margis galėtų prakalbėti žmogaus kalba, jis at
vertų šeimininkui akis. Papasakotų visas kačių gudrybes 
ir jų neišpasakytą tinginystę. Margis jas stebi dieną ir 
naktį ir viską žino. Kaip jums patinka, pavyzdžiui, toks 
dalykas? Viena katė atsineša dantyse peliukę ir paleidžia 
ją viduryje kiemo. Toji, mirties siaubo apimta, metasi į 
šalį, nori pasiekti kokį nors pastatą, kur ji galėtų pasi
slėpti. Bet katė iš jos tyčiojasi. Vienu šuoliu prišoka prie 
vargšės pelytės ir vėl ją grąžina į kiemo vidurį.

Iš smalsumo atbėga pora jaunesnių kačiukų, susėda 
ratu, ir prasideda tikras futbolo žaidimas: kai tik peliu

kė nori pasprukti, kačiukai kapt pačiumpa ją ir vėl pa
stato į rato vidurį. Senoji duoda laisvę jauniesiems. Pati 
tik stebi, kad neprityrę kačiukai nepaleistų pelės. Prisi- 
žaidžius iki nuobodumo, senoji katė pagaliau suduoda 
peliukei mirtiną smūgį. Na pasakykit, argi taip reikia 
tarnauti žmogui?

Rytais jos tyčia atsineša žiurkę prie namų, norėda
mos pasigirti šeimininkui. Atsigula netoliese ir žiūri pri
merkusios akį, tarsi sakydamos: "Matai, visą naktį ne- 
miegojom, kol ją pagavom”. Ak jūs, pagyrų puodai!

Darbo metu jų nematysi. Jos miega pasislėpusios 
kur nors sandėliuose ant maišų. Bet nespės išnešti ėdalo, 
beregint jos subėgs iš visų pusių. Pačios pirmosios. Ge
rai dar, kad žmonės išdalina višiems lygiai. O tai jos 
vienos viską paglemžti).

Margiui duoda gardžių kaulų ir įpila skystimo. Li
kučius gauna katės. Margis kramto patenkintas, žino, 
kad užsitarnavo. Kaulai traška jo dantyse. Bliūdo tol 

„ neišleidžia iš akių, kol jo švariai neištuština. Tik užsi
merk, tai tos besotės katės čia pat, panosėje išlaižys. 
Begėdės!

Pasisotinus, nebloga ir pogulio snūsterti. Margis 
išsitiesia saulėje, bet akimis vis žvalgosi. Ir vėl didžiau
sias vežimas! Pirmiausia įvažiuoja į kaimyninį kiemą, 
bet atvažiuos ir čia. Dėl jo Margis net nepasikelia. Jis 
žino, kad žmogus, kuris važinėja tuo vežimu, yra laukia
mas. Jo laukia sukrautoš dėžės su baltais, apvaliais rutu
liukais, kuriuos deda vištos. Tie rutuliukai gana skanūs 
— tenka ir jam retkarčiais paragauti. Margis net apsi
laižo, prisiminęs jų skonį.

Pro farmą eina du keliai. Vienu daugiausia prava
žiuoja jam pažįstami vežimai, ir į juos Margis nekreipia 
jokio dėmesio. Jais važinėja žmonės iš kelių kaimyninių 
namų,- neskubėdami ir dažnai burnoje laikydami kažkokį 
žaislą, iš kurio rūksta dūmai. Kitu dideliu keliu tokie 
pat vežimai lekia kaip padūkę, vejasi vieni kitus, keistai 
staugia. Kur tu juos visus suvaikysi. Bet tik nesustoja 
ties tuo lauku, kurį Margis saugo. Jeigu jau sustoja, tai 
Margis atidžiai stebi, ką tie žmonės daro. Ir jei reikia, 
jis nepagaili balso: esate pastebėti!

Taip ir praeina laikas — nuolat judėk, nuolat budėk!
Apie pietus Margis pamato vaikų dviračius. Ir mosi

kuodamas uodega, šoka jų pasitikti. Bet vaikai alkani — 
jie pirmiausia lekia i vidų. Vėl lauk! Kiek tos kantrybės 
reikia! Tačiau netrukus vienas po kito pradeda išbėgti 
j kiemą. Vienas kitą gaudyti, raitytis po pievelę, mėtyti 
sviedinį. Ir Margis jų žaidime dalyvauja, iš tolo sekda
mas kiekvieną jų judesį, lakstydamas iš vienos pusės į 
kitą, kiek tiktai grandinė leidžia, štai sviedinys atrieda 
visai prie jo kojų — dabar tai ir Margis pažais! Nespėja 
letena paliesti, o sviedinys, didžiausiam Margio nuste
bimui, jau toli atšokęs. Palaukit, aš jį kitaip paimsiu! 
Sviedinys vėl atrieda, ir Margis vėl nori jį pagauti. Vie
nas vaikas atbėga pasiimt sviedinio, bet Margis mano: 
”Ne, neduosiu, ir aš gi noriu pažaisti”. Jis nutveria svie
dinį dantimis. Vaikas nori atimti, o Margis neduoda: 
suspaudžia dantimis dar stipriau ir — įvyksta kažkas, 
ko Margis nesupranta, — sviedinys suminkštėja. Vaikas 
pradeda verkti. ”Kuo aš čia kaltas?’’ — galvoja Margis.

(Bus daugiau)
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Baimė giliau pažvelgti ir 
rimčiau pajudėti

'Visus darbus, kuriuos mes suplanuojant ir norim 
rimtai atlikti, į juos įsigilinam iki smulkmenų. Neužmirš
tam pagalvoti- ir apie nepasisekimus, kurie dėl vienokių 
ar kitokių nenumatytų priežasčių mus gali iš tų darbų 
normalaus vykdymo išmušti. Ir taip pasiruošus, žiūrėk, 
atsiranda dar visa eilė nenumatytų kliuvinių, kurie dar
bą trukdo. Ir tada vėl reikia daryti pataisas, perorgani
zuoti.

Panašiai yra ir organizaciniame veikime. Jei paruo
šiami veiklos planai, numatomi suplanuotiems darbams 
darbininkai ir nuolat rūpinamasi, kad jie laiku būtų at
likti, organizacinis veikimas gyvas, patrauklus, uždegan
tis ir naudą nešantis. O jei į tą organizacinę veiklą vado
vaujantieji eina, kaip įprasta sakyti, užrištomis akimis, 
bando griebti į vieną, paskui į kitą pusę, iš tokios veiklos 
niekas neišeina. O pagaliau, patys pamatę, kad jokių pa
trauklesnių davinių nėra, ranka numoja ir visiškai apsi
leidžia. .

Ypač organizacinėj veikloj, kur reikia derintis su 
daugelio asmenų nuomonėmis, kur reikia siekti tos orga
nizacijos tikslų, visad labai svarbu nuomones išlyginti, 
giliau pažvelgti į visas problemas ir jas pasvarstyti ne 
vien tik iš gražiosios pusės, šiuo atveju visad atsiminti- 
nos veiklos "rekolekcijos", kur visi turi išklausyti visų, o 
vadovaujantieji paskiau surasti taikliausius sprendimus. 
Ir tos organizacijos, kurios tokias rimtas "rekolekcijas” 
dažniau rengia, dažniau iš pagrindų svarsto veiklos klausi
mus, tos visad, ar kas nori ar nenori, užima pirmaujan
čias vietas. O tos organizacijos, kurių vadovaujantieji tik 
patamsėję vaikšto ir netyčiomis bando susirasti pripuo
lamus darbus, tos niekad nebuvo ir nebus didesnio dė
mesio centre. Savo veikla jos didesnės žmonių masės nie
kad nepatrauks ir niekad negalės didesnių laimėjimų 
rimtose svarstyklėse pasverti.

Nuolatiniu pripuolamumu, savaime suprantama, ne
galima didesniems darbams užsimoti. Gerai nepasiruo
šus — negalima rimtai dirbti. O nepaskirsčius darbus vi
siems organizacijos nariams — negalima tikėti, kad bus 
daug padaryta. Ir jei šiuos pagrindinius organizacinės 
veiklos dėsnius ne tik dažniau atsimintų vadovaujantieji, 
bet į juos įsigilintų ir visi organizacijos nariai, nė kiek 
neabejojama, kad mūsų lietuviškoji veikla kur kas dides
niais žingsniais pirmyn pasivarytų. O dabar mes nuolat 
dejuojam, kad lietuviškųjų organizacijų veikla vis labiau 
ir labiau apmiršta. Susirinkimai tuštėja. Vis tie patys 
keli seniai pažįstami veidai migdančias prakalbas sako. 
Vis liūliuojama, tarsi laively ant ežero bangų, bet rimtai 
j krantą veržtis nesiryžtama. Ir tada, žinoma, nėra ko 
tikėtis, kad būtų dideli veiklos rezultatai. Tada reikia 
laukti, kad susirinkimai dar mažiau bus lankomi, o de
javimų tikrai daugės. Bet tais dejavimais niekas padėties 
į gerąją pusę nepakeis.

Niekas manęs neįtikins, kad mūsų energija išsisė
musi, ir mes nieko rimtesnio negalim padaryti. Taip gali 
kalbėti tik tie, kuriuos kitos kurios aplinkybės laikinai 
nuvargino ar iš kelio išmušė. Arba ir tie, kurie labai siau
rai ir netoli temato. Daugeliu atvejų esu pats patyręs, 
kad galima visose srityse dar labai daug padaryti, tik 
reikia daryti. Reikia nesėdėti rankas susinėrus. O mūsų 
žmonės, kada jie mato, kad rimtai daroma, nelieka abe
jingi. Jie ateina į talką ir savo dvasiniais ir materiali
niais turtais. B- G,

JUMS REIKIA AKINIŲ!
Jau kelintas kartas Dirvoj pa

sirodo padejavimų, kad naujasis 
Dirvos šriftas esąs persmulkus, 
senesniems žmonėms straipsniai 
surinkti tokiomis smulkiomis 
raidėmis esą sunkiai paskaitomi. 
Vadinasi, grįžkit prie stambesnių 
raidžių.

Ne; Ne Dirvai reikia stambes
nių raidžių, o vyresniojo amžiau 
skaitytojams reikia akinių! 
Dirvos "smulkiosios" raidės vi- 
stiek dar tebėra stambesnės už 
normalias amerikinių (ir beveik 
viso pasaulio) laikraščių vartoja
mas raides. Sakyčiau, kad Dirva 
be reikalo, pasirinkdama naują 
Šriftą, nepasirinko jo tokio dy
džio, kokį vartoja pasaulio spau
dos absoliutinė dauguma.

O kad vyresnio amžiaus žmo
nėms laikraščtų raidės jau sun
kiau beįžiūrimos (nevisiems, bet
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gana daugeliui), tai yra visai nor
malus reiškinys, ir tai nereiškia 
nieko kito, kaip tik tai, kad jiems 
atėjo laikas apsilankyti pas oku
listą ir prisirinkti akinius. 
Tiems, kuriems šiandien tik 
smulkesniąsias Dirvos raides jau 
sunkoka įžiūrėti, po metų kitų 
bus sunku beįžiūrėti ir stam
besniąsias. Dirva jiems tomis 
smulkesnėmis raidėmis tik pa
tarnauja, nes laiku įspėja, kad 
jau laikas pasirūpinti akiniais.

T. Alkaitis, 
New York

SIŪLYMAS DR. TERCIJONUI

Dr. V. Tercijonui, kuris pa
geidauja, kad Dirva daugiau ra
šytų apie Amerikos lietuvių tau
tinį gyvenimą, o ne vien apie 
tautininkų reikalus, siūlau paimti 
mėnesio, dviejų ar trijų mėne
sių Dirvos rinkinį ir paskaičiuo-

Kas gi
Kai kurie Dausuvos steigimo 

kritikai kaltina, kad "hondurinin- 
kai" nemėgsta kalbėti iš esmės. 
Toks susirūpinimas yra visai 
pagirtinas, nes tik iš esmės kal
bėdami galime ką nors iš
siaiškinti. Tik atrodo, kad šis 
kaltinimas gal daugiau reikėtų 
taikyti Dausuvos priešininkams.

Svarbiausias Dausuvos prieši
ninkų argumentas, kaip atrodo, 
yra paprasčiausias teigimas, kad 
Dausuvos steigimas yra fan
tazija, neįgyvendinamas sumany
mas ir net suvedžiojimas. Taip 
yra labai lengva pavadinti kiek
vieną naują sumanymą, bet kur 
faktai, kad taip iš tikro yra? 
Gi įrodant šio teigimo teisingu
mą tektų pateikti faktus, kad, 
pav., Br. Hondūre neįmanoma 
įsikurti, kad niekas lietuvių ten 
nevažiuos ir kt. O tai yra pla
tūs klausimai, ir į juos atsakyti 
neįmanoma "iš kepurės",bet rei
kia rimtų studijų. Šitokių studijų 
stoka, kaip atrodo, ir jaučiama 
Dausuvos priešininkų pusėje.

Gerą pavyzdį čia sudaro vienas 
kritikas, kuris sakosi gyvenęs 
Pietų Amerikoje ir todėl manąs, 
kad jis jau yra specialistas kal
bėti Br. Hondūro klausimu. Di
džiuodamasis šiuo patyrimu jis 
net bando įrodyti, kad ir prof. 
K. Pakštas nežino, ką rašo apie 
Br. Hondūrą. Tam tikslui jis pa
kartotinai stengiasi paneigti prof. 
K. Pakšto nurodymą, kad Br. 
Hondūre yra žmonių, vartojančių 
kreolų kalbą. Anot šio kritiko, 
Britų Hondūre negali būti kreolų 
kalbos, nes tai būtų "dviejų ne
egzistuojančių _ kalbų mišinys 
("Nejaugi jie patys tikėtų", "Dir
va", lapkr. 16 d.).
Jei Šis kritikas būtų paskaitęs 

bent populiariausią leidinėlį apie 
Br. Hondūrą, tai jis nebūtų tokių 
dalykų tvirtinęs. Kas liečia kre
olus Br. Hondūre, tai, pav., po
puliariame leidiny "British Hon- 

ti, koks nuošimtis ten yra tokių 
straipsnių ar žinių, kurie liečia 
vien tik tautininkų reikalus.

Dirvai nekenktų drąsiau pa
kalbėti ir tautininkų reikalais, 
O tai atrodys, kad Tysliavų ir 
Grigaičio slapukų šmeižalais 
reikia tikėti...

D.T., 
Detroit, Mich.

ADVOKATAVIMAS AR 
NESUSIPRATIMAS?

Neseniai Vienybėje į klau
simus, kurie lietė Dr. J. Paplė- 
ną ir V. Rastenį, atsakinėjo Dr. 
B. Dirmeikis. Įdomu, ar čia pa
sirodė Vienybės advokatas, ar 
šiaip nesusipratimas gelbstint 
Vienybės užimtos linijos susmu
kusį autoritetą?

S. Šateikis,
III.

MALONU PRISIMINTI
Laiške redakcijai V.G. sielo

jasi, kad P. Grigaitis "Naujie
nose" tebegarbina K. Marksą. 
Čia nieko nuostabaus ir, mano 
nuorpone, nėra ko sielotis. Juk 
yra vienas komunistų ir lietu
viškųjų socialistų dievas Karolis 
Marksas ir jo pranašas Pijus 
Grigaitis. (Turbūt visi dievai žy
dų kilmės). Jeigu atsisakysi nuo 
jojai būsi bedievis...

Antra vertus, kaip tai senai 
davatkai, kuri eidama išpažinties 
vis kartojo tą pačią prieš 50 
metų papildytą nuodėmę: "Kad, 
kunigėli, taip malonu prisiminti"; 
taip ir P. Grigaičiui malonu pri
siminti anuos gerus laikus, kada 
žaidėm revoliuciją, vertėm carą. 
O dabar?... Nebėra nei revoliu
cijos, nei caro, net nei "kruvi
nojo" A. Smetonos ir, anot tų 
pačių čikagiečių socialistų: "Gri
go bitės jau išnyko, vien tik 
tranai pasiliko".

O taip malonu prisiminti!...
A. M.,* 

Cleveland
*

Vyt. Izbickas, iš West Roxbury 
Mass., rašo: "Naujoji Dirva pui
kiai atrodo ir turiniu įdomi".

*

Ant. Janušonis, iš Chicagos, 
rašo: "Dabartinė Dirva patrau
kia jaunuosius savo -žiniomis ir 
nuotraukomis, nors jos galėtų 
būti ir aktualesnės.

Vengtina dirbtino straipsnių 
ištęsimo, nors tikslas ir yra 
geras - organizacijos ar asmens 
išryškinimas".

nekalba iš esmės?
I. PETREIKIS

duras - Portrait of a Colony", 
pirmame puslapy taip rašoma: 
"The people are mixture of ma
ny races. The dominant element 
along the coastal fringe is Cre- 
ole, descendants of the original 
settlers and their slaves, and 
amounting to over 60 per cent 
of the totai population of the 
country".

Dėl kreolų kalbos pacituosiu 
kitą populiarių leidinį " A Brief 
Sketch of British Hondūras" by 
A.H. Anderson (1952 m.). De
vintame puslapy rašoma: 
"English is the official language; 
other languages in ūse are Spa- 
nish, Carib and Maya... The ne- 
groes and coloured persons ūse 
a patois called Creole, basically 
English." Autorius pateikia ir 
šios kreoliškos kalbos pavyz
džius, k.a. "Borro gumbay notey 
till daylight". Angliškai tai 
reiškia: Free musicians will not 
play till dawn. Taigi, Br. Hondūre 
yra kreolų ir "egzistuojanti" kre
olų kalba arba tarmė.

Sis ir panašūs faktai rodo, kad 
jei Dausuvos priešininkai būtų 
geriau susipažinę su Br. Hondū
ru, tai atpultų jiems reikalas kel
ti daugelį klausimų, ir tuo būdu 
pačios diskusijos būtų rimtesnės.

Ryšium su šita susipažinimo 
su Br. Hondūru stoka iškyla ir 

Graži rankšluostinė ir tautiniais raštais išaustas rankšluostis 
su įrašu "Labas rytas", kokius dar galima užtikti Lietuvoje dzūkų 
namuose.

kita keista Dausuvos kritikų lai
kysena - tai jų neigiamas nusi
statymas dėl specialistų komisi
jos pasiuntimo Br. HonduraniJuk 
kiekvienam yra aišku, kad studi
jų iš literatūros nepakanka nu
statyti Br. Hondūro tinkamumą 
Dausuvai steigti. Šios idėjos ša
lininkų nuomone tokios komisi
jos pasiuntimas dabar yra aktua
liausias uždavinys. Tačiau anti- 
hondurininkai reiškia nepasi
tenkinimą, kad "kolektuojami pi
nigai komisijoms važinėtis", kad 
tuo reikalu visuomenė prašoma 
paramos. Bet jei anti-honduri- 
ninkai būtų rimtai nusiteikę svar
styti Dausuvos steigimo klau
simą, tai jie turėtų pritarti ir 
paremti tokios komisijos pasiun
timą. Juk jei ši komisija po savo 
tyrinėjimų pasisakytų prieš Dau
suvos steigimą Br. Hondūre, tai 
jie turėtų rimtą argumentą savo 
teigimui p’aremti. O dabar, kai 
jie pasisako prieš šios komi
sijos pasiuntimą, tai susidaro 
įspūdis, kad jiems svarbu ne šio 
klausimo rimtas svarstymas, bet 
tuščias "žodžiais iš kepurės" 
žaidimas.

Kitas dalykas, kuris labiausiai 
įrodo, jog Dausuvos kritikai ne
nori kalbėti iš esmės, yra jų 
griebimasis pajuokos, arba jų 
bandymas šią idėją suniekinti 
feljetoninio pobūdžio rašiniais. 
Tačiau tai yra pats pigiausias 
metodas pasisakyti prieš bet ku
rią idėją, nes tam nereikia nei 

Konkursinė nuotrauka Nr. 24

susipažinti su svarstomu klau
simu, nei parodyti bet kokio res- 
pekto kitaip manantiems. Tokios 
"kritikos" tikrasis lygis pasiro
do, kai ji nukreipiama į asmenis, 
pav., imant pajuokti bei pravar
džiuoti šios idėjos iškėlėją prof. 
K. Pakštą. Tokiu atveju neberei
kia ir kalbėti, kas nenori apie 
Br. Hondūrą kalbėti iš esmės.

(Nors ir nemalonu, bet dėl 
"rekordo" reikia paminėti, kad 
pastarąjį pajuokos bei pašaipos 
metodą prieš Dausuvą kaip tik 
mėgsta naudoti sovietiniai "kri
tikai" okupuotos Lietuvos spaudoj 
ir per radiją. Prof. K. Pakštui 
suniekinti jie vartoja ir tokius pat 
epitetus, kaip pranašas, mesijas 
ir p.).

Kritika bet kokio sumanymo 
svarstyme yra labai svarbus ir 
naudingas dalykas, tačiau ji turi 
būti rimta ir faktais paremta. 
Jei Dausuvos priešai pasireikštų 
su tokia kritika, tai yra, jie kal
bėtų iš esmės, tai jie gražiai 
prisidėtų prie išaiškinimo, kiek 
Dausuvos idėja, iškelta lietu
vybės išlaikymo tikslams, gali 
būti įgyvendinama, o visuomenė 
išvengtų to kartelio, kuris susi
daro diskusijoms "nukrypus nuo 
temos" ar perėjus į asmenišku
mus.

Ne kiek nenoriu atsilikti nuo 
vyrų ir DIRVĄ nuolat skaitau. 
Ir visoms moterims patariu 
DIRVĄ skaityti.

Amerikoj žudosi
(Atkelta iš 3 psl.) 

materialinius nuostolius — 
subankrutavo, bet tie, kurie 
turėjo gyvenime pasiseki
mą, vėliau nusivylė savo .• 
pastangomis.

Viena iš dažniausių savi
žudybių priežasčių JAV-ėse 
yra alkoholizmas.

JA Valstybėse yra spe
cialios organizacijos, kurių 

"tikslas yra sutrukdyti savi
žudybes. Kai kuriuose mies
tuose jos yra taip suorgani
zuotos, kad desperatoms 
prie telefono visuomet bu
di organizacijos žmogus. 
Puolęs desperacijon Bosto
ne, paskambinęs telefonu 
HA 6-6600, Chicagoje — 
DE 2-6080 ir LO 1-9595 
gauna patarimus ir paguo
dą. Labai greit "pataria” ir 
pristato vaistus, drauge su 
budinčių gaisrininkų inter
vencija.

Los Angeles gydytojai 
Schneidman ir Farberow, 
bes iįdomaujantieji savižu
dybių priežastimis nustatė, 
kad daugiau savižudybių 
pasitaiko gražiausiuose pa
vasario (gegužės - birželio) 
mėnesiuose ir giedriose die
nose, negu apsiniaukusiose 
arba lietingose.

J. Šarūnas
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DR. A. GRIGAITISTabako rūkymas (3|

Rūkymas sudaro palan
kias sąlygas išsivystyti lū
pų, liežuvio vėžiui. Pas mo
teris, kurios tabaką vartoja 
rečiau, lūpų vėžys retenybė. 
Čia turi reikšmes tabako 
stiprumas, rūkymo būdas, 
dažnumas. Rūkymas veikia 
mechaniniai, cheminiai ir 
šiluminiai.

Tabakas neigiamai veikia 
dantis — dantų emalis 
sprogsta, atsiranda plyšiai 
ir prasideda dantų gedimas. 
Rūkorių dantys geltoni, ne
švarūs. Iš burnos eina spe
cifinis kvapas.

Stipraus tabako rūkoriai 
dažnai spiaudo, nes nikoti
no jaudinamos seilių liau
kos išskiria daug syvų. Ni
kotinas padeda išsivystyti 
skrandžio katarui — spau
dimas po krūtine, riemuo, 
rytais piktinimas ir t.t. Ta
bakas mažina apetitą, taba
kas gali sudaryti palankias 
sąlygas išsivystyti skran
džio žaizdai: nikotinas iš
šaukia skrandžio sienelių 
mažakraujistę, o mažakrau- 
jistė sudaro pavojų, kad 
skrandis pats gali savo sie
neles suvirškinti ir duoti 
pradžią žaizdai.

Normaliai skrandis pats 
savęs nesuvirškina, nes 
kraujuje yra specialūs an- 
tifermentai. Prie skrandžio 
žaizdos susilaikymas nuo 
rūkymo padeda žaizdai gyti 
— sulėtėja peristaltika, su
mažėja syvų kiekis.

Jau seniai yra žinoma, 
jog rūkymas padeda ištuš
tinti vidurius. Anksčiau net 
darydavo tabako klizmas, 
bet nutraukė tai darę, nes 
tokios klizmos ištuštindavo 
vidurius, bet kartu apnuo
dydavo nikotinu. Yra žmo
nių, kurių viduriai, išrūkius 
cigaretę, išsivalo. Retas at
sitikimas, kad tabakas iš
šauktų vidurių užkietėjimą.

Nikotinas iššaukia žarno
se, ypač storose, jų peris
taltiką — žarnų greitesnį 
judėjimą, žarnos žymiai 
jautresnės tabakui, negu 
skrandis.

Nikotinas veikia kepenis, 
'kasą. Kai kurie gydytojai 
mano, jog rūkymas gali bū
ti priežastim hemarojaus.

*
Chroninė intoksin a c i j a 

tabaku veikia žmogaus ner
vų sistemą, atmintį ir duoda 
kai kurias pasekmes: pulso 
pagreitėjimą, kraujo spau
dimo padidėjimą, vidaus or
ganų neurozę, atminties su
silpnėjimą, kartais pirštų 

drebėjimą, galvos svaigulį. 
Pastarasis reiškinys aiški
namas smegenų indų susi
traukimu, ypač tai atsitin
ka rūkant ryte, nevalgius, 
ypač pas senus žmones.

Neretas atsitikimas, kad 
jaunuolis nuo rūkymo tam
pa nervuotas, jaučiasi pa-, 
vargęs, susilpnėja atmintis, 
atsiranda nemiga.

Rūkoriai sako, jog užrū
kius jų protas veikia geriau. 
Teisingai, nes apsilpęs nuo 
nikotino protas reikalauja 
nuolatinio jaudintojo, parū
kymo. Užrūkęs jis jaučiasi 
geriau, savijauta gėrėja, gė
rėja ir neva proto veikla. 
Rūkoriai vaikai dalinai ne
tenka savo gabumų.

♦

Rūkymas padeda suma
žinti svorį, nes nikotinas 
suaktyvina antiinks t i n i ų 
liaukų adrenalino gamybą, 
kuris pagreitina mitybos 
apykaitą, padidina šlapimo 
išskyrimą, sumažina rieba
lų atsargas. Nustojus rūky
ti, svoris padidėja, nes ape
titas pagerėja.

Susilaikius nuo rūkymo 
sumažėja adrenalino pro
dukcija. Adrenalinas torma- 
zuoja kasos veikimą, būtent 
insulino gamybą. Sumažė
jus adrenalinui, padidėja in
sulino, kuris kūne sulaiko 
vandenį, padeda gaminti 
riebalus iš angliavandenių.

Padidėjus insulino kie
kiui, padidėja apetitas.

DĖMESIO !
P a s i ž y mėkite, kad 

mūsų adresas ir telefo
nas pasikeitė. Dabar 
yra:

642 Meadowlane Dr. 
Richmond Hts. 24, Ohio 

Telef. HI 2-4450
Mes dabar turim ge

resnes sąlygas jums pa
tarnauti. Prašom šaukti 
visais apdraudos reika
lais.

Paulina 
Mozuraitis-Bennett 

Apdraudos agentas 

Esant blogam apetitui gy
dytojai dažnai ligoniui duo
da mažose dozėse insulino.

♦

Atsisakymas nuo rūkymo 
dažnai žmogui, ypač sulie- 
■sėjusiam, sergančiam plau
čių džiova, širdies, skran
džio ligomis, teigiamai pa
veikia sveikatą.

Atsipratinimui nuo rūky
mo dažnai vartojama argen- 
ti nitrici 1/4-1/2% skie
dinys, kurio galima gauti 
vaistinėse. Prieš rūkymą 
burna išskalaujama šiuo 
skiediniu. Nuo šių vaistų, 
bandant užrūkyti, burnoj 
atsiranda toks nemalonus 
skonis, jog prapuola noras 
rūkyti.

Panašus veikimas gauna
mas, prieš rūkymą patepant 
liežuvį bei dantų smegenis 
aukščiau minėtu skiediniu. 
Vartojamas plauti burną 
arba gargaliuoti prieš rūky
mą šis skiedinys: acid. tan- 
nic 5,0; glycerin. 15,0, Aq. 
destilloti 200,0.

Nustojus rūkyti organiz
mas nėjaučia didelių per
mainų. Dažniausiai buvęs 
rūkytojas jaučia lyg ko' ^ai 
trūksta. Priešingai, morfi
nistai, nutraukus morfijų, 
skaudžiai pergyvena: vidu
riavimas, skausmai, nemi
ga, prakaitavimas ir t.t. Ap
lamai, nustojimas rūkyti jo
kių sukrėtimų neiššaukia.

CLEVELANDO 
ŽINIOS

• Lietuvių salės dalininkų 
s u s i r i nkimas šaukiamas 
sausio 22 d., 7:30 vai. vak. 
savo namuose — 6835 Supe
rior Avė. Iš dalininkams 
prisiųstų kvietimų matyti, 
kad į naują valdybą išsta
tyti šie kandidatai: E. Kar- 
nėnas, P. šūkis, A. Spirikai- 
tis, A. Buknis, I. Gatautis, 
Z. Dučmanas, Valerija Žit
kus, E. Šamas, G. Kuzas, J. 
Gražulis, S. Halaburda, A. 
Banys ir J. Kulbokas.

• Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas

’ rengiamas vasario mėn. 21 
d„ 4 vai. po pietų St. Joseph 
gimnazijos salėje. Į iškil
mingą minėjimą kviečiami 
valdžios atstovai. Pagrindi
nę kalbą pasakyti pakvies
tas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Jo- 

! nas Matulionis. Menine pro
gramą išpildys Toronto lie
tuvių "Varpo” choras, diri-

Gražiai atrodysi 
atsilankiusi

LO TONI BEAUTY 
SALON

6918 Superior Avė. 
EX 1-6928

SPECIALIOS KAINOS 
NUOLATINIAMS.

Nuo $5.00 ir daugiau. 
Kirpimas įskaitytas.- Jokio 
susitarimo nereikia antrad., 
trečiad. ir ketvirtad. (9)

DIRVOJ buvo brilijantinis hu
moro skyrius. Sako, bus dažniau. 
Patarsiu visiems DIRVĄ skaityti, 
kuri dabar eina tris kartus per 
savaitę ir naujiesiems skaityto
jams tekainuoja 8 doleriai.

LS.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

J. Mull-Muliolis, seniausios Clevelande lietuvių vedamos real 
estate Įstaigos vedėjas, nuolat remiąs skelbimais įvairius lietuvių 
parengimus, praėjusiais metais atidarė antrąjį skyrių'-13229 Su
perior Avė., tuose pat namuose, kur yra ir antrasis Superiof 
Savings banko skyrius. Dirvos nuotrauka

guojamas muz. St. Gailevi- 
čiaus.

PARDUODAMI NAMAI
Naujos parapijos rajone 

3 miegamųjų vienos šeimos 
namas.

e
2-jų šeimų plytinis po 3 

miegamuosius, 3-jų metų 
senumo.

♦
East 130 gt. St. Clair, 2 

šeimų. Prašo $10,500.
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 St. IV 1-6561 

MU 1-2154.
— (8) 

Išnuomojami 5 k. butas 
Apačioje. Pageidaujami 3 

vyresnio amžiaus žmonės. 
1330 Russel Rd. šaukti HE 
1-0247. (7)

Išnuomojamas 5 k. butas 
1611 E. 47 St. Butas vir
šuje. Vonia, gaso šildymas, 
garažas, (9)

KITI RAŠO
DĖL LIETUVOS KONSULATO 

KANADOJE 
"Tėviškės Žiburiai", einą To

ronte, dėl Lietuvos konsulato Ka
nadoje taip rašo:

w Kai mirė konsulo pareigas 
ėjęs a.a. min. V. Gylys, Į 
laidotuves buvo atvykęs diplo
matinę bei konsularinę tarny
bą atstovauti Lietuvos kon
sulas Chicagoje dr. P. Dauž
vardis. Bent klek aptvarkęs 
palaidžiai likusias bylas, jis 
jas visas užantspaudavo ir pa
liko velionies našlės globoje. 
Taip tos bylos ir dabar te
bestovi, nes mirusio konsulo 
pareigų niekas nėra perėmęs.

Lietuvos diplomatinio ar 
konsularinio atstovo Kanadoje 
klausimas yra labai painus ir 
dėl to, kad nepriklausoma Lie
tuva čia niekad nėra turėjusi 
tokių atstovų. Mat, kąi Lietuva 
turėjo vyriausybę, Kanada dar 
neturėjo užsienių r. ministe
rijos, o kai ją 1945 metais 
įsteigė, Lietuva neturėjo vy
riausybės, kuri galėtų pa
skyrimus daryti. Dėl to ir 
velionis konsulas Kanadoje te
buvo pripažįstamas tik de 
facto, bet konsulu oficialiai 
nesiskaitė, konsulų sąrašuose 
nefiguravo ir konsulų kolegi
jai nepriklausė, dėl to ir jo 
laidotuvėse nedalyvavo joks 
valdžios nei konsulų kolegijos 
atstovas. Jam tik buvo leista 
tvarkyti Lietuvos piliečių 
reikalus kaip tam tikram 
Lietuvos respublikos agentui.

A.A. min. V. Gylys buvo 
paskirtas vesti konsularinę 
įstaigą pasirūpinus tuo Lie
tuvos atstovybei Washingtone, 
o skiriamąjį raštą pasirašė, 
berods, min. St. Lozoraitis, 
kaip diplomatų šefas. Ir dabar 
tą reikalą aiškinasi tos pa
čios įstaigos. Kol reikalas ne- 
paaiškėjęs, jos, žinoma, ne
gali nieko skelbti. Ar dabar 
Kanados vyriausybė sutiks 
priimti šitokį, kad ir neofi
cialų, konsulą, sunku spėti. 
Aišku tik, kad dabar padėtis 
yra blogesnė, nes Lietuvos pi
liečių skaičius yra gerokai su
mažėjęs ir Kanados vyriausy
bei betkokis Lietuvos atstovas 
gali atrodyti mažai berei
kalingas.

Pasų pratęsimo reikalu at
rodo dabar geriausia kreiptis 
į Lietuvos generalinį konsu
latą New Yorke. Jo adresas: 
Consulate General of Lithua
nia, Mr. J. Budrys, 41 West 
82nd St., New York 24, N.Y. 
USA.

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TtLEFUNKIN

Authorliad Pactory Sarvlca

TELEFUNKEN HI-FI STEREO B ET S

Praeitą sekmadienį Clevelande rengtame Klaipėdos atv? davimo 
sukakties minėjime susitikę trys buvę sukilėliai pas •' • < įspū
džiais, kaip Jiems 1923 m. šaltą žiemą teko dalyvauti kovose, 
vaduojant Klaipėdą. Iš kairėst F. Eidimtas, V. Braziulis ir 
A. Jonaitis. Dirvos nuotrauka

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing 
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY

EARN

4%
ACCOUNTS

INSURE D TO
* 10,000

UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 
per Londono, LIETUVIŲ PREKYBOS 
Bendrovę — Lithuanian T r a d i n g Com
pany in London.

šiam tikslui Jums sąžiningai ir pigiau, negu 
kur kitur, patarnaus Bendrovės atstovas

Jonas Daugirdas
337 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

Reikalaukite katogų ir pavyzdžiu.

F

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa cntd Setutee

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

I. J. S AMAS 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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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DIRVA
1960 m. sausio 18 d.

KAS IR KUR?
• Vasario 16 Gimnazijoj 
šiuo metu mokosi 127 mo
kiniai. Tikybų požiūriu jie 
taip skirstosi: 77 Romos 
katalikų, 50 evangelikų.
• Draugo vykdomam roma
no konkursui yra atsiųsta 
11 rankraščių. Premijos lai
mėtojas bus paskelbtas va
sario 7 d.
• Dail. Jonas Rimša, nuvy
kęs Brazilijon piešia Ama
zonės žaliąjį pragarą ir įdo
mesnius naujosios sostinės 
Brazilia vaizdus.
• Kompozitorius Eduardas 
Balsys parašė naują lietu
višką baletą ”Eglė žalčių 
karalienė”. Baletą pastatys 
operos ir baleto teatras Vil
niuje.
• "Darbininko” koncerte, 
įvykusiam sausio 17 d., me
ninę programą išpildė Pru- 
dencija Bičkienė ir Arnol
das Voketaitis. Akompona- 
vo A. Mrozinskas.

Kojelienės rečitalis New Yorke

Solistė Valentina Cinkaitė-Kojelienė

Visada smagu girdėti, 
kad lietuviui menininkui1 
pasiseka išplaukti į plates
nius vandenis, žinoma, kad 
tam atsiekti, šalia talento, 
reikia įdėti ir daug sunkaus, 
kieto darbo. Todėl ir žinia, 
kad garsioji Columbia Ar- 
tists Management kompani
ja ateinantį sekmadienį, 
sausio 24 d., 5:30 vai. vak. 
Tovvn Hali salėje New Yor
ko publikai pristato mūsų 
solistę Valentiną Cinkaitę- 
Kojelienę, yra itin džiugi
nanti.

V. Kojelienė yra lyrinis- 
koloratūrinis sopranas, dai
navimo studijas pradėjusi 
Kauno konservatorijoje pas 
prof. A. Kačanauską, jas 
tęsusi Muencheno Akademi
joje pas prof. Pa ui Neu- 
manną ir čia Amerikoje ilgą 
laiką dirbusi su Chicagos 
miesto operos dirigentu Di

Jos brangiai mamy< u
A. t A.

MARIJAI BALUTIENEI mirus,
mūsų mielą ADĄ ROZENBLATIENĘ ir jos šeimą 
giliai užjaučiame ir drauge liūdime

St. Skučienė 
ir dukterys : 

B. Rimgailienė ir 
J. Šukienė

I Mutual OeA&ud Savings g
= aiij d^oan {/'tssociabon

EE Chartered and Supervised by the United Statės Government == 
|| 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS § 
=? Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskat, ^res. =•
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• Lietuvių taikomosios dai
lės darbų paroda atidaryta 
Varšuvoje, Mokslo ir Kul
tūros Rūmuose. Išstatyti 
keramikos, gintaro, sidabro 
dirbiniai, įvairūs audiniai ir 
medžio drožiniai.

• Kazys štaupas, clevelan- 
dietis, dabar vadovauja St. 
P e t ersburge susiorganiza
vusiam lietuvių dhorui.
• Kanados lietuvių diena 
šiais metais įvyksianti To
ronte.
• V. Malinauskas, Dirvos 
bičiulis iš Chicagos, atnau
jindamas prenumeratą at
siuntė $5.00 auką.
• M. Venis, iš So. Bostono, 
sulaukęs 82 m. garbingo 
amžiaus, užsisakė Dirvą.
• Dr. Kaziui Ambrozaičiui, 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
D-jos sekretoriui, už auką 
Chicagos Aukštesniosios Li
tuanistinės Mokyklos išlai
kymui, Motinų K-bas nuo
širdžiai dėkoja.

no Bigalli. Chicagos lietu
viai solistę pažįsta iš keleto 
pasirodymų lietuvišk u o s e 
parengimuose, tačiau Nevv 
Yorko lietuviams V. Koje
lienė bus maloni staigmena.

Kas žino Columbia Artists 
Managemento aukštus me
ninius reikalavimus, supras, 
kad vien jau savo pasirin
kimu jie solistę didžiai įver
tino.

Programoje bus išpildo
mi Gluck, Handel, Wolf, 
Strauss, Debussy, Chaus- 
son, Verdi, Davico, Giannįni 
ir Hegeman kūriniai. Iš lie
tuvių kompozitorių Valen
tina Kojelienė sudainuos V. 
K. Banaičio "Vandens leli
ją” ir A. Kačanausko ”Vai 
gražu”. Solistei pianinu 
akomponuos Paul Ulanovvs- 
ky. Nevv Yorko lietuviai ne
turėtų praleisti šios retos 
progos savąją solistę išgirs
ti amerikiečių scenoje. —t

Jaunieji E. Chicagos lituanistinės mokyklos mokiniai dideliu dėmesiu klausėsi Kalėdą senelio 
įspūdžių iš Lietuvos...

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Chicagos LB apygardos 

suvažiavimas
Vasario 7 d. Jaunimo 

Centro namuose įvyksta 
Chicagos LB apygardos su
važiavimas. Apylinkės nuo 
dvidešimt narių siunčia vie
ną atstovą. Dalis apylinkių 
turėjo susirinkimus.

Sausio 10 d. įvyko Cicero 
apylinkės susirinkimas ir 
suvažiaviman išrinkti at
stovai: J. Vasaitis, J. šve
das, J. Kreivėnas, J. Pautie- 
nius, A. Markauskas, K. 
Kleiva, P. Maldeikis, dr. P. 
Kisielius, A. Zailskas, M. 
Baukus ir G. Galva. Be to, 
išrinkta šiems metams ir 
apylinkės valdyba, kurion 
įėjo: kun. A. Jaunius, A. 
Zailskas, V. Linas, G. Roč- 
kienė ir M. Baukus.

Dr. Kazys Ambrozaitis 
atsikėlė netoli Chicagos

Clevelandiškis dr. Kazys 
Ambrozaitis nuo šių metų 
pradžios, kaip radiologas 
specialistas, atsikėlė į Me- 
thodist Hospital, Gary, Ind., 
netoli Chicagos. Jo adresas: 
dr. K. Ambrozaitis, 6 Avė. 
at Grand St., Gary, Ind. Šei
ma kol kas dar pasiliko Cle
velande.

Sunkiai serga prof dr.
K. Oželis

Prieš kelias dienas atsi
gulė South Tovvn ligoninėn, 
5700 So. Wood St., kuriai 
vadovauja-dr. Algirdas Ma
ciūnas, vyresniosios kartos 
veikėjas prof. dr. Kazys 
Oželis. Paskutiniu laiku dir
bo Manteno, III. psichiatri
nėj ligoninėj.

Šiomis dienomis padaryta 
vidurių operacija, kurią at
liko chirurgas dr. Alg. Ma
ciūnas. Ligonis jaučiasi 
kiek geriau. Einąs 74 me
tus. Vienas steigėjų Lietu
vių > Gydytojų Korp. ”Fra- 

s Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti h

= taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- h

h pymo Bendrovėj, kuri: ||

INSURED

A0/moka “ /0 metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

ternitas Lithuanica”, kuri 
įsteigta 1908 m., Petrapily.

Chicagos LB apygardos 
banketas

Pagyvinti savo veiklą ir 
kartu, kiek papildyti kasą, 
Chicagos LB apygarda sau
sio 30 d. Jaunimo Centre 
ruošia banketą - vakarienę, 
kurioje, be eilės kalbų, bus 
ir programėlė. Tuo pačiu 
norima ir pravesti narių 
verbavimą. Apygardai va
dovauja gana energingas ir 
veiklus pirmininkas Jonas 
Jasaitis.

Jūrų skautai mėgsta 
tradicijas

Chicagos jūrų skautai jau 
keli metai iš eilės rengia 
tradicinius vakarus, juos 
pavadindami — Puota jūros 
dugne. Ir šiemet toks tra
dicinis jūrų skautų vakaras 
— Puota jūros dugne įvyks
ta sausio 30 d. Western 
Ballroom salėje. Bus įdomi, 
reta ir įvairi programa. 
Laukiama daug svečių, rė
mėjų ir bičiulių. Viskas bus 
atliekama linksmoje jūrei
viškoje nuotaikoje.

Susilaukta naujo gydytojo
Alfonsas Pareigis, gyve

nąs Ciceroje, III. medicinos 
studijas buvo pradėjęs Vo
kietijoje, bet nebaigė dėl 
emigracijos. Chicagoje ver
tėsi prekyba ir kiek pinigų 
susitaupęs, išvyko į Vokie
tiją baigti mediciną.’ Prieš 
metus baigė, apgynęs ir di- 
certaciją, grįžo ir atliko 
praktiką Chicagos apskri
ties ligoninėje. Ruošiasi II- 
linois valstijoj egzaminams 
ir atidaryti savo kabinetą 
Chicagoje bei Ciceroje.

Clevelando Grandinėlė 
atvyksta į Chicagą

Clev elando Grandinėlė, 
vasario 7 d. duos programą 

dienraščio Draugo dailiojo 
žodžio koncerte, kuris įvyks 
Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje, devintojo romano pre
mijos įteikimo proga. Kon
kursui atsiųsta vienuolika 
romanų. Programoje daly
vaus ir Dirvos konkurse lai
mėtoja Daiva Mongirdaitė.

J, Vo

Vaizdas iš Cicero lietuvių šv. Antano parapijos mokyklos li
tuanistikos klasių mokinių pasirodymo sausio 3 d., kurio metu 
buvo suvaidintas veikaliukas "Miško mokykla".

E. Šulaičio nuotrauka

JŪSŲ DRAUGAMS

DIRVOS
BŪTINAI

REIKIA

DIRVA jau eina triskart per savaitę, ir ji 
vis turtėja žiniomis bei vaizdais iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

Kas Dirvos neturi — daug nustojai
Kodėl jūs savo draugams tik linkit viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai p a d a r y k i t: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis 
pusantro šimto kartų per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

---------------------------------------------------------- (

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šeši u.s numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □ 
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsiant 

Dirvą aukomis parėmė:

Cijunskas J., Clev......$3.00
Dzekonskas P., Detroit 2.00 
Atkočaitis J., Detroit 5.00 
Izbickas V.,

, W. Roxbury ......... 2.00
Juška K., Detroit....... 2.00
Budrikis J., Chicago .. 4.00 
Lušaitis J., Phila......  2.00
Mažeika V., Chicago .. 2.00 
Vasikauskas V.,

Richmond Hill ..... 2.00
Malinauskas V., Chic. 5.00 
Savickas P., Hamilton 2.00 
Jokubauskas V., Chic. 2.00 
Griauzdė A., Nashua .. 1.00 
Guobis J., Providence 1.00 
Gečaitė K., Manteno .. 2.00 
Abakanavičius A.,

Little Falls ........... 2.00
Mališka J., Norvvood .. 1.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

* SPRAUSMINIO Raud. Kinijos 
lėktuvo pilotui pasisekė pabėgti 
nuo jį persekiojančių komunistų, 
bet jis žuvo besileisdamas For- 
mozoje.


	1960-01-18-Darvia 0001
	1960-01-18-Darvia 0002
	1960-01-18-Darvia 0003
	1960-01-18-Darvia 0004
	1960-01-18-Darvia 0005
	1960-01-18-Darvia 0006

