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Ruošia ansambli Amerikon?
Nauja Švedo ansamblio pro

grama, su kuria ansamblis pa
sirodys vasario mėnesį, bus jau 
mažai lietuviška. Pirmoji kon
certo dalis bus sudaryta iš, tie
sa, lietuvių kompozitorių para
šytų dainų, bet tai dainos apie 
partiją ir "tarybinę tėvynę". An
troje dalyje bus montažas apie 
rugiapjūtę, sudarytas irgi iš ma
žiau ar daugiau politinių poezi
jos gabalėlių, iš Mieželaičio 
"Broliškosios poemos", iš Mar
cinkevičiaus "Dvidešimto pava
sario" ir t.t.

Liaudies dainų į programą irgi 
bus Įpinta (Į pirmąją dalį), bet 
tai bus "rusų ir kitų broliškų 
respublikų" liaudies dainos. Pa
žymėtina, kad šalia tų numatyta 
dar Įpinti norvegų ir ameri - 
kiečių liaudies dainų.

JONAS KRIŠČlONAS - JOVARAS 
SUSILAUKĖ 80 METŲ

Sausio 12 dieną Šiauliuose spe
cialiose iškilmėse buvo pagar
bintas senosios kartos (knygne
šių laikų) savamokslis poetas 
Jonas Kriščiūnas - Jovaras, jo 
80-tojo gimtadienio proga. (Po
puliariausias eilėraštis - daina: 
"Ko liūdi, berželi").

RAKETŲ BANDYMAI
MASKVA paskelbė, kad Jos ru

sų iššautoji "galingesnė" balis
tinė raketa, nuskridusi beveik 
8,000 mylių pataikė Į numaty
tą vietą Paciflke L 24 mylios 
tikslumu. Ji skridusi 16,146 my
lių per valandą greičiu.

JAV gynybos sekr. T.S. Ga
tės jr. laikraštininkams paste
bėjo, kad JAV yra išbandžiusi 
Adas raketą 15 kartų, skren
dančią per 5,000 mylių, ir kiek
vieną kartą Jos vidutinis tiks
lumas buvę 2 mylios. Sovieti
nė raketa. Jo "preliminarinė
mis" žiniomis, taip pat skridu
si apie 6,500 mylių. Sovietai nė
ra paskelbę raketos iššovimo 
bazės, tačiau reikia manyti, kad 
JAV savo turimomis priemonė
mis yra išskaičiavusi jos kelią. 
Raketos bandymo sekimas Paci- 
fike buvo pradėtas sausio 8 d., 
ir jame dalyvavo viršutiniai bei 
povandeniniai laivai su tele- 
metrijos instrumentais, raketų 
sekimo stotys Havajuose, John- 
ston saloje ir Kvajaleine, o taip 
pat telemetriniais instrumentais 
ir radaru aprūpinti lėktuvai. To 
pasėkoje JAV galėjo, nors ne- 
Įsakmiai, paskelbti apie sovie
tinės raketos Įvykdytą bandymą 
17 valandų andsčiau, negu tai pa
darė patys rusai.

Rusai šiam bandymui naudoję 
naują variklį, kuris esąs galin
gesnis už mėnulin iššautos ra-

Nors J. Kriščiūnas dabar Jau 
neberašo, bet, už keletą "naujai 
gadynei" palankių eilėraščių da- 
bartinių valdovų garbinamas ir 
skelbiamas esąs tikras liaudies 
poetas. Niekad nepamirštama pa
minėti, kad "buržuazijos laikais" 
poetas Jovaras buvęs nutylimas, 
nustumtas į šešėlį. (IŠ tikrųjų 
Jovaras negalėjo Į pirmutines 
rašytojų eiles iškilti ne dėl ko 
kito, kaip tik dėl išsilavinimo 
stokos). Ir dabar jis gerbiamas 
ne dėl poezijos aukštos kokybės, 
ne dėl "meistriškumo", o tik

De Gaulle nušalino gen. Massu
Prancūzijos prezidentas de 

Gaulle atleido iš pareigų gen. 
mjr. Jacąues Massu, ligšiolinį 
prancūzų karinių pajėgų vadą Al
žire.

Gen. mjr. Massu buvo vienas 
iš aktyviausių vadų 1958 m. su
kilime, kurio pasėkoje Prancūzi
jos valdžią perėmė de Gaulle. 
Jis yra tipiškas prancūzų karys, 
narsiai kovojęs II Pasauliniame 
kare ir Indokinijoje, dalyvavęs 
anglų - prancūzų invazijoje Egip- 

ketos variklį, ir naujovišką kurą, 
kuris, anot Tasso, esąs didelis 
chemijos laimėjimas. Maskvos 
džiūgavimų chore pradėta kal
bėti, kad sovietai "dar mūsų 
amžiuje" galėsią realizuoti savo 
svajonę: pastatyti laboratorijas 
Marse ir mėnulyje.

*
MISS SAM, 6 svarus sverian

ti beždžionėlė, laimingai pergy
veno naują Aeronautikos ir Er
dvės Administracijos bandymą, 
vieną iš pasiruošimų žmogaus 
kelionei į erdvę. Beždžionėlė bu
vo raketoje Išsviesta Į erdvę 
ir 9 mylių aukštyje turėjo at
palaiduoti kapsulę, kad grįžtų 
į žemę. Bandymo tikslas: iš
tirti nuo raketos atsipalaidavimo 
ir grįžimo į žemę galimybes, 
Jei kelionės į erdvę metu rake
toje įvyktų gedimas. Kapsulę at
palaiduoti gali nuo žemės skri
dimą sekanti tarnyba arba pats 
astronautas, šiam uždaviniui 
beždžionėlė buvo treniruojama 
ištisus metus, mokoma patraukti 
rankenėlę, sužibus raudonam 
signalui.

Beždžionėlė nugabenta į karo 
medicinos mokyklą Teksase, kur 
Ji vėliau bus suporuota su anks
čiau kelionę į erdvę atlikusiu 
patinu Sam. Tikslas - nustatyti, 
ar erdvės kelionė nepakenkia vai
singumui.

dėl to, kad propagandiškai pa
ranku seną Žmogų rodyti, kaip

Kvies Kinija?
Valstybės sekretorius A. Her- 

teris, pareiškė senato užsienio 
reikalų komitetui, kad komunis
tinės Kinijos dalyvavimas nusi
ginklavimo susitarimuose esąs 
"neišvengiamas", ir pridūrė, kad 
toks dalyvavimas nereikštų, Jog 
JAV pripažįsta Pekino vy
riausybę.

tan Suezo krizės metu.
Prezidento nutarimas atleisti 

gen. mjr. Massu paskelbtas po 
aukštų civilinių ir karinių vadų 
pasitarimo prezidentūroje. 
Massu į tą pasitarimą nebuvo 
pakviestas, nors dieną prieš tai 
buvo deklaravęs savo lojalumą 
prez. de Gaulle.

Šis veiksmas yra laikomas da
limi vyriausybės nusistatymo 
griežtinti politiką tiek prieš eu
ropiečius, tiek prieš musulmo
nus ekstremistus Alžire. Ta po
litika turinti vesti į laisvą al- 
žiriečių apsisprendimą dėl savo 
ateities, ir tai politikai prieši
nasi prancūzų dešinieji, civiliai, 
ir kariškiai.

Gen. mjr. Massu įpėdiniu pa
skirtas gen. ltn. Jean Crepin, 
pietinės Orano dalies komendan
tas ir Indokinijos karo vetera
nas.

Prezidentas de Gaulle, siek
damas pravesti savo nusistaty
mą dėl Alžiro, paskutinėmis 'ie
nomis turėjo sueiti Į konfliktą 
su dviem populiariom Prancūzi
jos asmenybėm: gen. mjr. Massu 
ir politiku Bidault, kuriam buvo 
uždrausta vykti su kalbomis į 
Alžirą. Bidault, kurio kelionės 
pradžia buvo numatyta vasario 
1 d., esąs linkęs draudimo ne
paisyti.
' Gen. de Gaulle autoriteto ir 
prestižo bandymas bus vasario 
5 d., kada jis pats pradės kelio
nę po Alžirą.

Civilių ir karinių vadų konfe
rencijoje taip pat nutarta Alžiro 
departamentinius rinkimus į ge
neralinę tarybą pravesti šių me
tų pabaigoje.

Pačiame Alžire tarp nacio
nalistų ir sukilėlių pastarosio
mis dienomis labai pagyvėjo ka
ro veiksmai. Prancūzų kariuo
menės komunikate sakoma, kad 
per 48 valandas 287 sukilėliai 
žuvo arba buvo paimti į nelaisvę. 
Tai aukščiausias nuostolių skai
čius per dvi paras viso karo 
istorijoje. Prancūzų nuostoliai 
nepaskelbti.

Kol dar nebuvo susipažinusios Amerikoj su skalbiamom mašinom, ne viena lietuvė moteris pa
našiom priemonėm skalbdavo baltinius tėviškėje, kaip ten ir dabar tebeskalbiama, ką rodo ir ši nuo
trauka, neseniai padaryta Lietuvos kaime.
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JAV SUSIRŪPINUSIOS PADĖTIMI KUBOJE
Spektaklis televizijos studijoje

Valst. sekr. Herteris se
nato užsienių reikalų komi
sijoje išreiškė didelį JAV 
administracijos susirūpini
mą dėl būklės Kuboje.

Prieš porą dienų per te- 
leviją pasakytoji premjero 
FideI Castro kalba buvo 
pats aštriausias Jungtinių 
Valstybių puolimas nuo jo 
atėjimo valdžion.

JAV ambasadorius Philip 
W. Bonsai iššauktas į \Va- 
shingtoną, kad suteiktų 
smulkesnių i n f o r macijų. 
Tais pačiais reikalais P. \V. 
Bonsai buvo Washingtonan 
iššauktas šio mėnesio pra
džioje ir Havanon grįžo tik 
prieš dešimtį dienų su JAV 
protestu dėl Castro vyriau
sybės vykdomos nusavini-

Raupų epidemija Maskvoje
Maskvoje pradėtas visuotinis 

gyventojų skiepijimas nuo rau
pų, konstatavus eilę susirgimų 
ir vieną oficialiai žinomą mi
rimą. Skiepijimas ambulatori
jose, mokyklose, fabrikuose ir 
viešbučiuose pradėtas pirmadie
nį, bet vietos laikraščiuose nei 
apie jį, nei apie epidemiją nieko 
neskelbiama.

Miestas dar nėra karantinuo- 
tas, tačiau geležinkelio stotyse 
nuo sekmadienio neleidžiama iš-

KAIRĖJE: Vasario 16 Gimna
zijos moksleivės laisvalaikiu au
džia tutinęs Juostas. Dirvos fo
tografui pasirodžius, Jos labai 
nudžiugo, kad jų mėgstamas dar
belis bus laikraštyje. Viena net 
pasiskubino tautinį kostiumą už
sivilkti.

mų politikos.
Santykiams su Kuba blo

gėjant, JAV administraci
ja yra nusistačiusi kreiptis 
į kongresą su pasiūlymu, 
kad prezidentui būtų su
teikta galia mažinti arba di
dinti cukraus importą pagal 
reikalą.

Nors tas aktas teoretiškai 
paliestų visus 16 kraštų, da
lyvaujančių Jungt. Valsty
bių cukraus sutartyje, ta
čiau pasiūlymas supranta
mas, kaip ekonominis gink
las, panaudotinas prieš Cas
tro vyriausybę.

Kodėl Castro ištrėmė 
Ispanijos ambasadorių 
Aukščiau minėtoje kalbo

je FideI Castro pakaltino

vykti tiems, kurie neturi skiepi
jimų pažymėjimų. Užsienio avia
cijos linijos ruošiasi nutraukti 
skridimus į Maskvą.

Skiepijimai pirmiausiai pra
dėti pietvakarinėje miesto daly
je, kur nuo raupų praeitą sa
vaitę miręs plakatų piešėjas Ko- 
korekinas. Esą, jis grįžęs sirg
damas iš Indijos, ir liga galuti
nai buvusi nustatyta tik po jo 
mirties, susirgus Jį prižiūrėju
siam gydytojui ir slaugei bei 
vienam jo šeimos nariui.

Sakoma, kad pasaulinei svei
katos organizacijai buvę praneš
ti devyni susirgimai, tačiau tik
ras jų skaičius nežinomas. Mas
kvoje yra per 5 mil. gyventojų. 
Dar neaišku, ar skiepijimas bus 
išplėstas už miesto ribų.

♦ SOVIETŲ "gubernatorių" 
grupė kelionę po JAV pradės 
sausio 29 d.

JAV, Ispaniją ir Romos ka
talikų Bažnyčią, kad jos pa
dedančios Kubos kontrare- 
voliucionieriams. Esą, am
basados padedančios gaben
ti ginklus, kurie slepiami 
bažnyčiose, o vienuolynuose 
spausdinamos prieš vyriau
sybę nukreiptos proklama
cijos.

Ispanijos ambasadoj* i u s 
Juan Pablo de Lojendio, iš
girdęs tuos kaltinimus, nu
vyko į televizijos studiją 
kaltinimams paneigti. Ten 
jis rado dar nebaigusį kal
bos premjerą (Castro kal
bos užsitęsia po kelias va
landas) ir pareiškė protes
tą. Už tai Castro nutraukė 
diplomatinius santykius su 
Ispanija ir įsakė ambasado
riui išvykti iš krašto per 
24 valandas.

Nepavykęs perversmas 
Venezueloje

Venezueloje susektas są
mokslas nuversti dabartinę 
prezidento Romulo Betan- 
court vyriausybę. Pervers
mas buvo planuotas šį sa
vaitgalį, minint dvejų metų 
sukaktį nuo buvusio prezi
dento Perez Jimenez nuver
timo. Sąmokslan įvelta eilė 
armijos ir laivyno karinin
kų ir nemaža civilių.

Areštų metu surasti nu
matomos vyriausybės sąra
šai, instrukcijos ir sprogme
nų. Naujosios vyriausybės 
galva turėjęs būti pulk. Jė
zus Marija Castro Leon, 
šiuo metu gyvenąs užsieny
je. Taip pat nustatyta, kad 
sąmokslininkai turėjo ryšių 
su gen. Parez Jimenez ir 
Dominikonų Respubl i k o s 
diktatoriumi Trujillo Moli
nu
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BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

S T. CLAIR 
AV1NGS

AND LOAN COMPANY

ON SAV1NGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO . 
$10,000.00 

813 E. 185th St.
IV 1-7800 

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

AFRIKOJE
, PIETŲ AFRIKOS UNIJA taps 

respublika už kelerių metų, - 
paskelbė min. pirm.Verwoerd, - 
tačiau pirma tuo klausimu turės 
pasisakyti gyventojai plebiscito 
keliu. Šiuo metu P. Afrikos Uni
ja yra nepriklausoma valstybė, 
bet jos vyriausia galva laikoma 
britų karalienė Elzbieta IL

Projektuojamoje respublikinė
je sistemoje P. Afrikos unija tu
rės prezidentą, - valstybės gal
vą, ir ministerį pirmininką - 
vyriausybės šefą.

Min. pirm. Verwoerd, yra nu
matęs plebiscitą vykdyti 1961 ar 
1962 metais ir jame balsuoti 
bus leidžiama tik baltiesiems.

•

GANA, prieš trejus metus ta
pusi nepriklausoma valstybe, nuo 
liepos 1 dienos bus repsublika, 
- paskelbta dabar išleistame vy
riausybės projekte. Dabartinis 
premjeras Nkruma bus jos pir
muoju, prezidentu, pagal ruošia
mą konstituciją suliejant valsty
bės ir vyriausybės galvos funk
cijas.

Dabartinis Ganos tautinis su
sirinkimas numatomas transfor
muoti Į konstitucinį parlamentą, 
kuris turės apsvarstyti naujosios 
konstitucijos projektą ir patiekti 
jį plebiscitui, įvyksiančiam ba
landžio 19, 21 ir 26 d. d.

Ligšiol Ganos parlamento 
sprendimai buvo tvirtinami britų 
generalinio gubernatoriaus, kad 
taptų įstatymais.

Žvalgybų kova (39) Britą šnipo atsiminimai

NETIKĖTAI PASTEBĖTA FOTOGRAFIJA
Dvejiems metams praėjus, 

1958 balandžio 8 Maynard-Lab- 
rooy buvo nužudytas Urugvaju
je. Montevideo kriminalinė po
licija uoliai ieško kaltininkų.

Jau balandžio 9 vyr. komisa
ras Stopiello nuvyksta į Ados 
Rodriguez vilą Punta dėl Este 
pakrantėje. Moteris nepasiruo
šusi jo sutikti.

GREETINGS and BEST.WISHES 
To Our Friends and Patrons

CANADA ORY 
GINGER ALE

EX 1-8800

GREETINGS and BEST WISHES

AURORA RESTAURANT
FAMOUS FOR STEACKS, LOBSTER, 

SPAGHETTI, RAVIOLI, EXCELLENT 

WE CATER TO WEDDINGS and SHOWERS 
11316 EUCLID AVENUE RA 1-1O1O

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATED

1228 \Vest 74th Street AT 1-8600

BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2171 Wert Srd St TO 1-1907

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO. 0F 0HI0

21200 MILĖS AVĖ

MO 3-8733

PASKUTINIOJI STOTIS
85% Pavlovo klinikos pacientų 
yra buvę komunistų pareigūnai
Už dešimties kilometrų į ry

tus nuo Chemnitzo yra mažas 
Augustburgo miestelis, visoje 
Saksonijoje žinomas poilsio ku
rortas. Miestelio įdomybę suda
ro ne vien sena, į tvirtovę pa
naši 16 amžiaus pilis, apsupta 
grupės apšepusių namų. Dar į- 
domesnė yra klinika, pavadinta 
rusų fiziologo Ivano Petrovičiaus 
Pavlovo vardu. Pavlovas pagar
sėjo savo bandymais su šuni
mis, specialiais akustiniais sig
nalais jų skrandžiuose iššauk
damas virškinimo sulčių pagau
sėjimą.

Augustburgo klinikoje grupė 
gydytojų bando panašiai pagydyti 
savo pacientus, kurių 85%sudaro 
buvę aukšti sovietinės zonos pa
reigūnai. "dėl sveikatos priežas
čių" nušalinti iš postų. Kita kli
nikos pacientų grupė susideda iš 
asmenų, kurie dėl įvairių prie
žasčių atskilo nuo SĖD (sovie
tinės zonos komunistų partijos) 
ir dažnai po slaptosios polici
jos "pastangų" gavo nervų pa
krikimą.

Visiems tiems draugams Au- 
gustburgas yra paskutinioji jų 
karjeros stotis. Čia jie ilgas 
savaites nepolitikuos ir panau
dojant pavloviškąją terapiją, bus 
gydomi miegu.

Deja, ligonių skaičius yra toks 
didelis, kad trys pacientai turi 
dalintis vienu miegamuoju, o tai, 
daugumai pacientų dėl pairusių 
nervų negalint miegoti, tikrai 
nėra patogu. Naktimis ne vienas 
tų komunistinio režimo aukų pra
deda kliedėti. Buvęs teisėjas iš 
Dresdeno savo guolyje skelbia 
politines bausmes "liaudies var-

du", buvęs partijos rajono sek
retorius, atsistojęs prieš spin
tą, ginasi, kad jis niekada ne
buvęs revizionistas, o trečiasis 
draugas dėsto septynmečio planą 
nesamai auditorijai.

Pacientams taikomas savotiš
kas režimas. Lenino raštai ir 
kita panaši dialektinė lektūra čia 
nepageidaujama. Hemingvėjaus 
"Senis ir jūra" išdalinama, kaip 
raminanti piliulė, o monotoniš
kas moteriškas balsas tuo metu 
per garsiakalbį dainuoja "mie
gok, miegok..." Kiekvienas Au
gustburgo pacientas pagal planą 
turi per parą išmiegoti 16 va
landų.

Vienam pacientų toks gydymo 
būdas nepatiko, ir jis pasipik
tinęs nusiskundė vyriausiajai gy
dytojai, kad visas klinikos per
sonalas, išskyrus vieną grindų 
plovėją, nepriklauso komunistų 
partijai. Toks įžūlas paciento 
pareiškimas taip neaptiko gydy
tojai, kad ji pagrasino pasitrau
ksianti iš pareigų, jei tas pa
cientas nebus išgabentas kitur. 
Kontraversijai pasiekus komu
nistinę sveikatos ministeriją, 
valdininkus išgąsdino gydytojos 
pareiškimas, kad 85% Pavlovo 
klinikos pacientų yra buvę aukšti 
partijos pareigūnai. "Jei žmonės 
apie tai sužinotų, galėtų pagal
voti, kad mes patys žlugdome 
savuosius," pareiškė vienas, ir 
reikia pasakyti, jis neapsiriko.

Klinikoje dirbą gydytojai, ku
riuos galima vadinti nerviškai 
pakrikusių draugų išpažinčių 
klausytojais, galėtų prirašyti 
tomus apie tai, Į kokią galutinę 
stotį nuveda komunizmas, jeigu 
jie nebūtų savo profesijos įpa
reigoti tylėti. (tP)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL 
COMPANY

ATVYKITE PAS MUS, ARBA PAŠAUKITE MUS 
MES ATGABENSIME GERIAUSIAS ANGLIS

MES DUODAME EAGLE STAMPS

10420 Quincy Avė. CE 1-0200

- Jūs turėjote apie savo at
vykimą iŠ anksto pranešti, po
ne komisare, - sako ji.

- Policija visuomet turi blogą 
paprotį atvykti, iš anksto nieko 
nepraneš usi.

- Spėju, kad turite man tam 
tikrų klausimų.

- Jūsų spėjimas teisingas, ma- 
dame.

Jis išima popierėlį iš kiše
nės. Jame - primityvus pieši
nys. Jis vaizduoja galvą vyro, 
kuris dėvi keistai kampuotus 
akinius. Galva pridengta kažko- 

■ kia skara. Tai gali būti žaiz
dų tvarstomasis raištis, turba
nas arba net ir keistos formos 
kepurė.

- Ar jūs pažįstamų būry yra 
žmogus, panašus į čia vaizduo
jamą? - klausia komisaras.

Ponia Rodriguez valandėlę nie
ko neatsako. Tačiau netrukus ji 
susigriebia:

- Juk tai vaikiškas piešinys. 
Kas galėtų iš jo ką nors at
pažinti?

- Tai ne vaikiškas piešinys, - 
atsako Stopiello. - Tai policijos 
dailininko darbas. Mes tokius’ 
piešinius vadiname "robotais", 
įvairūs liudininkai matė žudiką. 
Jie daugiau ar mažiau tiksliai 
atpasakojo jo išvaizdą. Iš tų at
pasakojimų mūsų dailininkas at
kūrė žudiko galvos vaizdą.

- Netikiu, - sako ponia Rod
riguez. Ji kalba ispaniškai, su 
lengvu prancūzišku akcentu. - 
Tikrai netikiu. Ir noriu, pone 
komisare, visai rimtai paklausti, 
kodėl jūs būtinai mane užpuola- 
te su tuo piešiniu?

Stopiello lėtai užsidega savo 
Pypkę.

- Ar tamsta tą vakarą daly
vavai baliuje? - klausia.

- Aš niekad neinu į tuos balius.
- Tai kodėl, madame, jūsų 

namas buvo taip smarkiai ap
šviestas po trečios valandos 
ryto?

- Iš kur jums toks įtarimas?
- Kelneris Tejera paliudijo.
- Jaunuolis greičiausiai apsi

riko. Tai yra... prieškambaryje 
greičiausiai degė šviesa. Aš ten 
dažnai palieku šviesą visai 
nakčiai. Aš čia tegyvenu tik su 
savo šeimininke. Jūs supranta
te...

- Žinoma, suprantu... Beje, 
ar atsiminėte, kada susipažinote 
Labrooy?

- Manau, kad tai buvo 1943 
metais.

- Apie Labrooy viešėjimą Mon
tevideo mieste 1943 metais mums 
nieko nežinomą... Bet mes, žino
ma, galime klystL Kada jūs jį 
susitikote vėl?

- Manau, 1949 ar 1950 metais.
- Taip pat Montevideo mieste?

- Taip.
- O kada jis pradėjo regulia

riai lankytis į Punta dėl Este?
- Jūsų klausimas labai ne

kuklus, - Ji bando šypsotis, bet 
ta šypsena kažkaip nesiderina su 
nužydėjusiu veidu. - Turbūt tai 
buvo po mano skyrybų. Po 1953. 
Matote, Viktoras buvo džentel
menas nuo galvos padų. Tikras 
anglas. Manau, kad per pirmąjį 
susitikimą jam padariau įspūdį. 
Vėliau Jis turėjo padidėti. Jis 
puikiai Žinojo apie mano skyry
bas, kai 1953 pavasarį čia pir
mą kartą pasirodė. - Ji atsi
dūsta. - Tai buvo lygiai prieš 
penkerius metus. Vargšas Vikto
ras!

- Sprendžiant iš jūsų draugiš
kų santykių, reikia prileisti, kad 
nužudytasis jumis pasitikėjo. Ar 
jis kada nors neminėjo, kad turi 
priešų?

- Ne, jis niekada nekalbėjo. 
Jis buvo tipiškas anglas. Jis 
man flieko nesakė apie savo gy
venimą Montevideo mieste, nieko 
nepasakojo apie dažnas keliones 
į Europą ir Jungtines Valstybes. 
Jis net neklausinėjo ir apie mano 
gyvenimą.

- Ar jūs jo niekada nelankėte 
Montevideo mieste?

- Lankyti? Ne. Tiesa, aš bu
vau keletą kartų mieste, ir mes 
susitikome. Bet tik mano vieš
butyje. Kai aš dabar apie tai pa
galvoju... Tikrai, truputį keista, 
kad jis man niekada neparodė 
savo buto.

Staiga Ji pažvelgia į komisa
rą nusigandusiomis akimis:

- Bet juk viskas tvarkoje? 
Aš noriu pasakyti... Viktoras ne
buvo įsivėlęs į kokią dvipras
mišką aferą?...

- Ne, nemanau, - atsako ko
misaras ir atsistoja išeiti.

Jis yra įsitikinęs, kad ir šis 
tardymas, kaip ankstyvesnieji, 
nieko aiškaus neįnešė.

Tą akimirką jo žvilgsnis už
kliudo fotografiją, sidabriniuose 
rėmuose stovinčią ant pianino. 
Kaip smūgio ištiktas sustoja.

- Kas čia? - klausia.

Ada Rodriguez išblykšta, kaip 
kreida.

- Mano buvęs vyras, - atsako 
ir greitai kalba: - Stebitės, pa
matę čia jo nuotrauką. Na, mes 
likome geri draugai, kaip ir anks
čiau...

- Žinoma, - sumurma komi
saras, - žinoma.

Keliomis minutėmis vėliau Jis 
iššaukia Montevideo policijos 
vadą.

- Pagaliau rasti pėdsakai. Bu
vęs Ados Rodriguez vyras vi
siškai panašus į nežinomąjį mū
sų "robote". Jis vadinasi Max 
Balsac. Gyvena Montevideo 
mieste. Prancūzijos pilietis. Siū
lau tuoj pat patikrinti jo alibi.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI I 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 katogy ix pavyzdžiu.
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KAPA RECENZENTAI RAŠO KNYGOS NEPASKAITĘ
/

“Arte Lituano” 
vertinant

VLADAS VIJEIKIS

Pastaruoju laiku naujos 
knygos atsiradimas mūsuo
se labai vertinamas. O pasi
rodžius kokiam raštui ang
lų ar kita kuria svetima kal
ba, mes pereinam į džiaugs
mą ir entuziazmą.

Ir verta dėl to entuziazmą 
kelti, nes spausdinto žodžio 
s u n e g alavimą pradėjome 
jausti. Todėl nenuostabu, 
jog dar nepasirodžius S. 
Goštauto knygai ispanų kal
ba ”Arte Lituano”, spaudo
je jau skaitėme jos panegi
rikas.

Povilas Gaučys, mokąs 
ispaniškai, bene pirmasis 
bus perskaitęs knygą Ame
rikoje ir parašė ilgą recen
ziją išaukštindamas autorių 
ir rūsčiai subardamas mūsų 
atstovybes ir konsulatus, 
kurie tik priėmimuose arba
tėlę girkšnoja, o apie lietu
viškos spaudos praplatini
mą visiškai nesirūpina. 
(Rūpinasi, kiek gali, tik gal 
P. Gaučiui nėra žinoma). 
Aloyzas Baronas besižval
gydamas po 1959 metų lie
tuviškos kultūros aruodus 
rado būtina ”Arte Lituano” 
Įtraukti j didžiuosius mūsų 
kultūrinius Įvykius.

Paėmus Į rankas, ”Arte 
Lituano” sudaro gana gerą 
ispūdį. Nors viršelis nesko
ningas, tačiau kietas ir kny
ga storoka. Gausu ir ilius
tracijų. Jos paimtos iš 
spausdinių (dauguma iš

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

Fronces P. Bolton

CONGRESSMAN

22nd Eistrict
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kUILPIN6 LABORERS
Lotai No.310

S. Goštauto knygos *

"Lietuvių Dienų” žurnalo), 
todėl margos ir neryškios.

Skaitėme spaudoje, kad 
autorius dar visai jaunas 
vyras, iš Lietuvos išvykęs 
vaiko amžiuje. Taigi stebė
jomės jo entuziazmu ir lie
tuviškos kultūros meile, kad 
ryžosi ir sugebėjo išleisti Į 
pasaulį tokią stambią kny
gą. Tačiau kartu ėmė kilti 
ir abejonės. Kaip autorius, 

Arte Lituano" viršelis.

tiesiogiai nepažinęs mūsų 
dailės problemų, gyvenda
mas toli nuo šaltinių, ku
riuose galėtų pasisemti bent 
teoretinių nuotrupų, galėjo 
teisingai atvaizduoti mūsų 
dailę, jeigu jam neteko nei 
lietuviškos dramos, nei ope
ros išgirsti, nei lietuvių dai
lės parodos pamatyti.

Paslaptis paaiški knygą 
atvertus. Kaip charakterin
gą straipsni imkime iš 51 
pusi, aprašymą — Una es- 
cultora de la tradicion y de 
los "ismos” Helena Docius. 
— Iš kur S. Goštautas pa
ėmė šią antgalvę? O iš "Lie
tuvių Dienose” tilpusio J. 
Kardelio pasikalbėjimo su 
E. Dociene. Tik Kardelis 
nevadina Docienės tradicijų 
ir "izmų” skulptore, bet pa
vadina savo reportažą: 
"Tradicija ir "izmai” me
ne”.

J. Kardelis klausia E. 
Docienės — Kokia Jūsų 
skulptūros bazė? E. Docie- 
nė atsako: — Egiptiečiai, 
Pietų Afrikos negrai. Lie
tuvos dievdirbiai ir Kana
dos eskimai, — jie visi tei
singai suprato skulptūros 
paskirtį. Tai yra tarsi bazė, 
nuo kurios skulptoriui sun
ku atitrūkti, nežiūrint to, 
kiek jis sau leistų pabuvoti 
vielų lankstymo ar pana
šaus pobūdžio eksperimen
tuose. Tuo tarpu S. Goštau
to knygoje skaitome: Jos 
meno artistinė bazė, pagal 
jos pačios prisipažinimą, 
yra egiptietiška, pietų Af
rikos, ir lietuvių liaudies. 

Pastaruoju laiku įkvėpimo 
rado net eskimuose, kaip sa
koma, nesvarbu iš kur atei
na menas, svarbu, kad me
nas.

Kitoje J. Kardelio straip
snio vietoje E. Docienė sa
ko: — Bažnyčios ir bankai 
čia yra beveik vieninteliai 
skulptoriaus klijentai. Ir aš, 
be keletos užsakymų por
tretams, turiu užsakymą 
vienos bažnyčios fasado fi
gūrai, kurią manau išspręs
ti kiek galima dekoratyviu 
ir monumentaliu principu.
S. Goštautas iš to sakinio 
sukuria kitokią istoriją. Jis 
rašo: — Jos akmenys dūsta 
tarp namų mūrų, todėl vi
sos jos skulptūros skirtos 
kitiems tikslams, puošia 
parkus, bažnyčių fasadus, 
valstybinius pastatus, mu
ziejus daugelyje Kanados ir 
U. S. A. miestų.

Tegul man atleis E. Do
cienė, mano suolo draugė, 
kad čia ją kaip pavyzdi pa
ėmiau. Bet knygoje šis 
straipsnis ilgiausias, todėl 
ir užkliūva. Tačiau ir trum- 
pesniuose straipsniuose pri
rašyta tiek keistenybių ir 
netikslumų, kad jiems ati
taisyti reikėtų parašyti ne- 
plonesnę knygą. Pav. č. Ja- 
nušas pavadintas "sociali
nių problemų dailininku” ir 
jam priskiriamas paveiks
las, kurio jis nėra niekados 
sukūręs. Aprašomas pavaiz
duotas alkoholikas, kuris 
greičiausiai priklausvtų Sa- 
muoliui arba Petrui Kalpo
kui. A. Vaičaitis pavadintas 
pasižymėjusiu lietuvių me
no kritiku. T. Valius ir Vie
sulas priskirti prie skulpto
rių. S. Ušinskis vadinamas 
Usenskiu. Bagdonas pa
krikštytas Bagodnu ir t.t. 
Ypatingos pagarbos susi
laukė Vizgirda, vienintelis 
iš dailininkų vadinamas 
profesorium. V. Kasiulis vi
sai nepaminėtas. Kun. Bra
zausko darbai turi EI Greco 
ir Van Gogho Įtaką, šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčia na žy
mėta, kaip XVI amž.. skulp
toriai nežinomi. Tuo tarpu 
ii yra XVII amž. ir skulp
toriai italai labai gerai ži
nomi ir t.t. ir t.t Visko čia 
nesuminėsi.

Tačiau, kad ir kain daug 
klaidu būtų daręs autorius, 
galima jį pateisinti. Juk ar 
ispanui taip baisiai svarbu, 
kuris mūsų dailininkas 
sprendė socialines proble
mas, o kuris ne. Tačiau re
cenzentams reikėtų būti ap
dairesniems. Juk; "nėra pa
triotinės pareigos imtis dar
bų, kurių nepajėgi atlikti”. 
Ar ne taip,Aloyzai?

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

MENINIU LAIMĖJIMU KONCERTAS 
BOSTONE

Atrodo, nelengvai sukasi 
mūsų kultūros vežimo ra
tai. Tačiau atskirų žmonių 
pastangos ir darbas, jų su
dedama auka vis dar niūro
koj emigrantinėj padangėj 
įžiebia gaivių pragiedrulių.

Tokia atgaivos kupina po
pietė buvo Bostone sausio 
17 d., kai.Bostono liet, miš
rus choras surengė savo pir
mąjį koncertą su tikrai įvai
ria, spalvinga ir rūpestin
gai paruošta programa. 
Tam koncertui scenon iškel
ti daugiausia darbo Įdėjo 
choro dirigentas komp. Jul. 
Gaidelis, kuris ne tik chorą 
paruošė, bet dar mergaičių 
trio, akompanavo solistei 
Daivai Mongirdaitei ir, be
rods, specialiai šiam koncer
tui sukomponavo tris dai
nas — vieną solistei Mon
girdaitei ir dvi mišriam 
chorui. Tačiau komp. J. Gai
delis vienas pats ne choras. 
Jo šaunieji talkininkai yra 
tie 30 vyrų ir apie 20 mo
terų, beveik metus laiko 
uoliai dirbusių, kad koncer
tas gerai suskambėtų. Gra
žių nuopelnų turi ir choro 
valdyba, vadovaujama tik
rai energingo ir liet, dainai 
atsidavusio pirm. L. Izbic- 
ko. šiandien visi jie gali 
valandą kitą atsikvėpti, nes 
jų koncertas buvo meninių 
laimėjimų koncertas.
. Pirmojoj pasirodymo da
ly mišrus choras padainavo 
aštuonias dainas. Iš jų, 
klausytojams prašant, teko 
pakartoti J. Gaidelio šiena- 
piūtę ir č. Sasnausko Kar
velėlį, kurio solinę partiją 
jautriai atliko Irena Mickū- 
nienė. Nelengva J. Dam
brausko Malda už tėvynę, 
kuria koncertas buvo pradė
tas, chormeisterio J. Gai
delio buvo gerai suprasta ir 
tikrai puikiai pagiedota. Ta
me pačiame dainavimo lygy 
skambėjo T. Bražio. K. V. 
Banaičio, J. Bendoriaus ir 
j. Žilevičiaus kūriniai.

Antrojoj koncerto daly 
mišrus choras padainavo 
taip pat aštuonias liet, kom
pozitorių dainas. Choro dai
navime girdėjosi tas pat; 
geras ir savaimingas dainos 
paruošimas, tvirtumas ir 
pasitikėjimas net ir kom- 
plikuotesnių vietų dainose. 
Tai akivaizdus Įrodymas, 
kad kruopščiu darbu galima 
ir su dainos mylėtojų choru 
prabilti subtilia muzikine 
kalba.

Antrojoj daly pakartoti 
teko J. Gaidelio Pavasario 
dainą ir St. Šimkaus Saule
lė nusileido, šią pastarąją 
dirigentas J. Gaidelis inter
pretavo tikrai savaimingai 
■— plačiai žinoma daina bu
vo dainuojama truputį grei

tesniu tempu, negu buvo 
įprasta ją girdėti, ir visa 
tik piano ir pianissimo. To
kioj interpretacijoj labai iš
ryškėjo gražūs atskirų bal
sų partijos, daina buvo pil
na grakštumo ir lyrizmo, 
kaip velionis komp. St. Šim
kus taip didžiai vertino. Ne
nuostabu, kad "klausytojai 
panoro dar Lartą jos pa
klausyti.

Stilingai ir gražiai skam
bėjo taip pat K. V. Banai
čio, J. Kačinsko dainos ir J. 
Žilevičiaus Anoj pusei eže
ro, kurioje choras galėjo pa
rodyti ir savo baisingumą. 
Komp. J. Gaidelio chorinės 
dainos, nors ir moderninės 
muzikos dvasioj parašytos, 
buvo Įdomios tiek savo nau- 
iom harmoninėm spalvom, 
tiek gyvais ir grakščiais 
ritmais. Jos sunkesnės už 
jau žinomas dainas, bet cho
ras šiame koncerte jas ne
sunkiai iveikė.

Bostono liet, mišraus cho
ro pagrindas vra žinomasis 
to paties komp. Jul. Gaide
lio vadovaujamas vyrų cho
ras; vvru persvara mišria
jame chore tral ir vra pati 
matomiausia io silpnybė. 
Tačiau koncerte komp. J. 
Gaidelis vvrus kiek pritildė, 
o moteris šiek tiek "paspau
dė”, todėl darna ir balsų 
pusiausvyra buvo išlaikyta, 
žinoma, nemaža lėmė, kad 
ir sopranuose ir altuose yra 
tikrai gerų balsų, kurių dė
ka reikalingą garso kiekį ir 
neproporcingoj choro sudė
ty, galima išgauti. Betgi, tai 
jokia paguoda Bostono lie
tuvaitėms, moterims ir 
merginoms, kurios galėda
mos kažkodėl į chorą iki šiol 
dar neįsijungė. Reikia ma
nyti, kad ne viena jų, pa
klausiusios šio tikrai pasi
sekusio koncerto, netruks 
moterų gretas Bostono liet, 
mišriame chore papildyti. 
Gražu buvo, kad visos choro 
moterys buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais.

Koncerto programą pa
įvairino ir praturtino jau
noji solistė Daiva Mongir- 
daitė, kuri padainavo A. Va
nagaičio Dobilėlį, B. Dvario
no žvaigždutę, G. Verdi 
Violetos ariją iš Traviatos 
1-jo veiksmo, J. Gaidelio 
Pajūry (F. Kiršos žodžiai), 
W. A. Mozarto Konstanci
jos ariją iš op. Pagrobimas 
iš Seralio ir L. Arditi Bu
činį.

D. Mongirdaitė dainavo 
lietuviškai, itališkai ir vo
kiškai, visom trim kalbom 
pasigėrėtinai gerai tarda
ma žodį. Bet reikšminga 
ypač tai, kad ji turi gražų
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— Girdėjai, žvairaky, — sako katė čigonė savo kai
mynui, — Margis norėtų mus apskųsti šeimininkui.

— Kas gi tam kvailiui patikės! Visi žino, kad jis 
mūsų neapkenčia, šeimininkas ne nuo šiandien tai paste
bėjo. Neišpasakytas pavyduolis! Pavydi mums ir lais
vės ir, kaip jis Įsivaizduoja, lengvo gyvenimo. Laisvės 
turime, tiesa, bet ir mokame ja naudotis. Visuomet esa
me prisirijusios prie namų. Na, retkarčiais išbėgame ten 
pas kaimynines kates pasižvalgyti, bet tik trumpai — ir 
vėl tuoj grįžtame namo. O mūsų darbas, nepalyginti, sun
kesnis už to skundiko darbą. Ne tik sunkesnis, bet ir 
gyvybei pavojingas. Mirtis taip ir tyko aplink, net baisu 
pagalvoti!

— Gerai kalbi, žvairaky. Ne be reikalo tu, seni, esi 
visų kačių gerbiamas.

— Kai dėl senumo, čigone, galėtum ir patylėti, — 
atkirto įsižeidęs Žvairakys. — Aš dar neprašau, kad tu 
mane ant stogo užkeltum. Pats lengvai užbėgu.

— Tik jau nepradėk pykti, mielasis, aš gi ne tavo 
amžiui taikiau, aš tik norėjau mūsų seną draugystę pri
minti, — meiliu balsu tarė čigonė, prisišliedama prie 
žvairakio peties. — Tavo protingų žodžių reikėtų visai 
kačių šeimai pasiklausyti. Aš tuoj pat visas sušauksiu.

Pilke, Grakščioji, Žile, Juoduke, bėkit pasiklausyti mūsų 
mielo Žvairakio išmintingų žodžių!

Subėgusi visa kačių šeima patogiai susėdo ir pradėjo 
atidžiai klausytis žvairakio žodžių. Jo rūstumas jau buvo 
praėjęs. Jis tarė:

— Laikas susirūpinti mūsų gyvybę, šeimininkas tu
rėtų ką nors daryti, kad mus apsaugotų. Jei ne, tai patį 
šeimininką sugrauš žiurkės, ir niekas nebepajėgs nuo jų 
apginti. Tik pažvelkite aplink, kiek čia mūsų beliko? šei
mininko mylimoji kačiukė jau pastipo, o Meilioji ir tu, 
Juoduke, kaip atrodot? Kaulai ir oda, vos bepasivelkate. 
Tu, Juoduke, dabar esi šeimininko mylimiausia katė. Jis 
mato, kad esi silpna, gailisi tavęs, dažnai paglosto. Ma
tyt, jam užtariant, pati šeimininkė pila tau lašų į burną. 
Be reikalo tu nesiduodi — žmonės žino, ką daro. Jie mū
sų draugai. Susirgusi katė visuomet turi artintis prie 
žmogaus, nes tik jis gali padėti.

— Kažin, nuo ko mūsų veislė taip nyksta? — pa
klausė čigonė. — Ar maras koks užėjo?

— Koks čia tau maras. Beslankiodamas po kaimy
nines farmas, aš pastebėjau, kad ne visi žmonės kates 
laiko. O jei kurie ir laiko, tai vos vieną kitą. Užtat jie 
deda kažkokių nuodų žiurkėms naikinti. Senesnės katės 
įspėja jaunąją kartą, kad neragautų po sandėlius ir viš- 
tininkus išmėtyto nuodingo maisto. Bet žiurkės, prisi- 
ėdusios nuodų, jau daug lengviau duodasi pagaunamos. 
Kaip tu čia iškentėsi žiurkienos neparagavęs? Ir, žiūrėk, 
nuo tokios apsinuodijusios žiurkės mūsų jaunuomenė ir 
suserga. Užtat aš ir negaudau tokių pusgyvių žiurkių: 
nei čia sportišką malonumą jauti, o ir apsinuodyti baisu.

(Bus daugiau)
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| geresnius ir pelningesnius
darbus įsijungiant

Gyvendami Lietuvoje, kurį laiką manėme, kad esame 
tik ūkininkų ir valdininkų tauta. Vėliau apsidairėme, kad 
dar galime nesunkiai Įsijungti į prekybininkų ir pramo
nininkų skaičių. O jau gyvendami Vokietijoje, tose sto
vyklų sujauktose sąlygose, buvome pasidarę tik preky
bininkų ir maininkaut'ojų tauta. Neretais atvejais tada 
kitataučių buvome klausinėjami, iš kur mes turime tiek 
daug prekybinių gabumų, kad kai kada sugebame net 
armėnus ir graikus pralenkti!...

Čia, į šį kraštą atsikėlę, kurį laiką buvome juodų 
darbininkų tauta. Ir ne iš noro, bet iš būtino reikalo. O 
dabar, kada Įkandome šio krašto daugelį sunkumų, mes 
jau ir patys nebežinome, kokia tauta save pavadinti. Juo
dus darbus paliekam, tvirtinamės senose arba naujai įgy
tose profesijoje. Tik retas kuris, mažiau gabumų, ener
gijos ir apsukrumo turįs, arba jau labai gerai uždirbąs, 
liekamės senuose, mums svetimose darbuose. Visi kiti 
geresnius darbus susirado, o jei kurie jų dar neturi, tai 
visvien sparnus pakėlę dairosi.

Labai daug moterų, o ir vyrų, yra nuėję į įvairius 
raštinių darbus.’ Savaime suprantama, darbas kur kas 
malonesnis, o ir uždarbiai ne taip jau blogi. Ypač padir
bus ilgesnį laiką ir vieną ar kitą specialybę įsigijus.

Daug vyrų yra išmokę braižytojų specialybės ir kai 
kurie sugeba net su inžinieriais konkuruoti. Daug kas 
verčiasi nekilnojamo turto prekyba ir daro gražų pinigą. 
Yra įsijungusių Į Įvairius apdraudos darbus ir taip pat 
gražią karjerą darančių. Nemaža jau verčiasi vasarvie
tėmis, moteliais ir kitais turistams reikalingais patar
navimais.

Vienok gerai įsikūrusių ūkininkų, taip ir neteko su
tikti. Jei vienas kitas, kaip šalutiniu verslu ir verčiasi, 
tai didesniu mastu šia sritim nesidomi. O kai pasidairai, 
tai beveik visi gerieji Suvalkijos ūkininkai čia yra atsi
dūrę. Tat ir nebesupranti, kad, kadais vadinėsi ūkininkų 
tauta, iš tos profesijos pabėgom. Bet nemanyčiau, kad 
dėl to reikėtų gailėtis, čia ne namai, reikia dairytis tokio 
darbo, kuris ir mielesnis, ir pelningesnis. O geru ūkininku 
šiose sąlygose pasidaryti, reikia nemažos praktikos. Ki
taip sakant bernu ūkiuose pabūti, o taip pat ir kapitalo 
turėti. Blogu ūkininku, aišku, kiekvienas galėtų būti, bet 
tai mums garbės nedarytų ir pelno neneštų.

Pastaruoju laiku, kurie susikrovė vieną kitą dolerį, 
nemažai jau yra bandančių pereiti į prekybą. Ir tokių 
prekybininkų kiekvienoj lietuviškoj kolonijoj nesunku 
sutikti. Turbūt jų daugiausia yra Chicagoje, bet jau yra 
ir kitose, mažesnėse kolonijose.

Be abejojimo, mūsų pareiga, kaip ir kitose profesi
jose, pirmoj eilėj savuosius palaikyti. Kitaip sakant, su
daryti jiems geresnes sąlygas atsistoti ant kojų. Juk mes 
turbūt teisingai galvojam, kad kai jie geriau atsistos, 
stipriau parems savo centu ir visus lietuviškus darbus. 
Bet iš kitos pusės ir saviems lietuviams prekybininkams 
reikia užmiršti tą dėsnį, kuri dauguma praktikavo Vo
kietijoje: per vieną naktį pasidaryti turtingu. Jį reikia 
užmiršti, kad vėl mus nepradėtų lyginti su graikais ir 
armėnais, kaip tada, Vokietijoje, visiškai nejuokaudami 
paklausdavo.

Palyginti, dar mažai kas yra įsijungę į savistovią 
pramonę. Ir ne todėl, kad nebūtų norinčių, bet kad reikia 
didesnio patyrimo ir daugiau kapitalo. Vienok, kiek mus 
pasiekia žinios, ir čia yra gražių užsimojimų. Ir ameri
kiečių pasakymą, kad "kas gamina ir parduoda — tas 
daugiausia uždirba”, ir mes pradėsime plačiau bandyti.

B. Ga

ARGI GALI BŪTI?
Statau klaustuką prie informa

cijos iš Brazilijos, kad Sovieti- 
joj esą 3,000 Brazilijos piliečių, 
ir kad visi jie lietuvių tėvų vai
kai, parvežti iŠ Brazilijos po 
antrojo pasaulinio karo..

Komunistinė spauda garsina 
Lietuvoj kiekvieną repatriantų 
grupę: deda fotografijas, pasi 
kalbėjimus su grupių reprezen
tantais, paskui rašo apie jų į- 
kurdinimą ir tt.

Tokių sugrįžėlių grupės pra
dėjo rodytis ne tuoj po karo, 
o tik po 1950 metų. Jų buvo ne 
vien iš Brazilijos, bet ir iŠ Ar
gentinos, Urugvajaus. Ir jų bu
vo ne dažniau, kaip kas keli 
mėnesiai. Grupių dydis niekad 
nesiekė šimto, o dažniausia esti 
tik keliolika ar keli. Jų tarpe tik
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po vieną kitą gimusių emigraci
joj. Taigi ne|tikėtina, kad emi
gracijoj gimusių lietuvių būtų 
jau susirinkę Lietuvoj net trys 
tūkstančiai. Abejoju, ar yra jų 
kelios dešimtys.

Trys tūkstančiai Brazilijoj, gi
nusių ir Sovietijon parvežtų jau

nuolių bei vaikų gali būti, bet 
didžiuma jų bene bus ukrainie
čiai, rusai ar kiti įvairių laikų 
emigrantai - pabėgėliai. Brazi
le jos prekybinės misijos narys 
visus* tris tūkstančius priskyrė 
lietuvių kategorijon greičiausia 
todėl, kad, turbūt, lietuviai re
patriantai bene bus narsiau už 
kitus bandę pareikšti savo nusi
vylimą ir nepasitenkinimą bei 
norą ištrūkti iš "rojaus".

V.R., 
New York

Kalbantis apie Dausuvą...
J. Petreikis (Dirvos 7 

nr.) sakosi iš esmės kalbąs 
apie Br. Hondūro Dausuvą. 
Daugiausia dėmesio savo 
pareiškime jis paskyrė kre
olų klausimui. Pasiremda
mas pora sakinių iš dviejų 
propagandinių brošiūrų, jis

Kas yra kreolai?
”iš esmės įrodė”, kad Br. 
Hondūre yra kreolų ir yra 
kreolų kalba. Atseit, niekus 
šneka, kas sako (Veselaus- 
kas?), kad kreolų kalbos 
negali būti ir kad nėra to
kios tautos ar rasės.

žinoma, jeigu J. Petreikis 
būtų pasidairęs esmės es
tu i n gesniuose šaltiniuose, 
būtų esmingiau atradęs, 
kaip ten yra su tais kreo
lais.

Kreolas yra tolokos eilės 
išvestinis žodis iš lotyniško 
c r e a r e , kurs reiškia su
kurti, sutverti. Kreolais jau 
16-me amžiuje, Vakarų In- 
dijose pradėta vadinti žmo
nės, gimę ir augę tose kolo
nijose, bet kilę iš Ispanijos 
ateivių. Tai reiškė, kad tie 
žmonės nėra nei indėnų ar 
juodžių kilmės, o yra tikri 
(kilnūs!) ispanai, tik ne iš 
Ispanijos, o "sutverti”, t. y. 
gimę ir išauginti tolimoje 
kolonijoje.

Dabar Įvairiuose, dau
giausia tropikiniuose ar pu
siau tropikiniuose Ameri
kos kraštuose kreolais vadi
nami žmonės, tenai gimę ir 
augę, bet paeinantieji iš ne
vietinių rasių, paprastai iš 
europiečių: prancūzų, ispa
nų arba ir kitų. Yra ir juo
dų kreolų, dažnai vadinamų 
kreolais-negrais. Tai šiuose 
kraštuose gimę-augę neg
rai. Juos kreolais ėmė va
dinti, kad skirtų nuo Afri
koj gimusių negrų.

Kai kurie ”esminės infor
macijos” šaltiniai sako, kad 
kreolai esą "mišraus (euro
piečių ir vietinių) kraujo” 
žmonės. Bet tai visiškai 
klaidinga. Kreolas iš tikrų
jų gali būti betkokios tau
tybės, betkokios rasės (gry
nos ar mišrios), tik jo tė
vai ar protėviai turi būti 
ateiviai iš užjūrių. (Anot 
E n c y elopedia Britannica, 
kreolas gali būti net ir 
arklys!). Tiesa, kreo
lai paprastai savo išvaizda 
jau skiriasi nuo žmonių tų 
rasiu, iš kurių jie kilę. Bet 
skirtumo priežastis yra ne 
"kraujo”, o -tropikinės ar 
pusiau tropikinės aplinkos 
Įtaka.

Jeigu šiaurinėj Amerikoj 
kreolo pavadinimas būtų 
plačiai vartojamas, tai ir 
čia gimę lietuviai būtų kre
olai, o A. Markerio žodyno 
pavaizduotoji "kalba” būtų 
vadinama viena iš kreoliškų 
"kalbų”. Panašiai, kaip Br. 
Hondūro juodųjų kreolų 
kreoliška "kalba" yra anglų 
kalba sumaišyta su kuria 
nors vietine kalba, taip 
Amerikos lietuvių kreoliška 
"kalba” galėtų būti laikoma 
esanti padaryta (sukurta, 
sutverta), Į lietuvių kalbą 
pridėjus tam tikrą kiekį 
angliškų priemaišų.

Meksikoj kreolai yra gry
niausios ispanų kilmės mek
sikiečiai. šiaurinėj Ameri
koj kreolų vardas vartoja
mas Louisianoj ir . . . Alias
koj. Aliaskoj kreolais vadi
na rus ų palikuonis. Čia 
jie ir rasiniu požiūriu miš
rūs: rusų su eskimais ar in
dėnais mišinys. O Louisia
noj kreolai yra p r a n c ū - 
z ų palikuonys. Jungtinėse 
valstybėse kreoliška kalba 
reiškia ne ką kitą, kaip 
Louisianoj varto ja moji 
prancūzų kalbos tar
mė.

Dausuvon nusikėlusių lie
tuvių tenai gimę vaikai jau 
būtų kreolai. Jiems nebūtų 
reikalo perimti tą kreoliška 
kalbą, kurią J. Petreikis pa
vyzdžiais pavaizdavo. Gali
mas dalykas, kad jie sukur
tų savo kreoliška kalbą, lie
tuvių kalbos pagrindu ... 
Tačiau tai galėtų Įvykti, jei
gu Dausuvoj įsikurtų pa
kankamas kiekis pakanka
mai jaunų šeimų...

DĖL METMENŲ

Kai man pasiūlė "Metmenis", 
tai, paėmęs į rankas pirmąjį 
jaunosios kartos kultūros žur
nalą, pagalvojau, jog bus lietuvių 
pradėta platinti geltonoji spauda, 
nes ant viršelio atspaustas 
paveikslas lyg paimtas iš bul
varinės dėžės. Aš nesu ortodok
sas ar koks fanatikas, tačiau toks 
meno kūrinys visiškai netinka to
kiam rimtam žurnalui, kokį jau
nimas mums parengė. Net ir re
klaminiu požiūriu aš būčiau prie
šingas tokiam žurnalo viršeliui. 
Tokią šlykstinę palikime meno 
atstovams, bet neeiliniams skai
tytojams.

Turinys toks įdomus, ir toks 
gilus, jog skaitai ir negali at
sitraukti nuo straipsnių. Medžia
ga analizuojama moksliniu meto
du. Teisingai Z.R. įvertino pir
mąjį "Metmenų" numerį, patiek
damas platesnes ištraukas. Svei
kinu iniciatorius, redaktorių ir 
bendradarbius už taip vertingą, 
kondensuotai paruoštą medžiagą. 
Pageidautina, kad skaitytojai la
biau domėtųsi ir paremtų jau
nųjų pastangas "Metmenis" pre
numeruodami.

A. Musteikis, 
Detroit

AR LAIKRAŠČIAI, AR TIK 
LAIKRAŠČIŲ VIETĄ 

UŽIMANTIEJI?

Abu susivienijimai leidžia savo 
laikraščius. SLA leidžia "Tėvy
nę", o LRSKA leidžia "Garsą". 
Abu laikraščiai mirštanti nuo
bodybė. Manau, kad tos turtin
gos organizacijos galėtų ir kitaip 
pasitvarkyti, bet jų mokyti ne
noriu. Man svarbu kitu reikalu 
čia savo nuomonę pasakyti.

Neseniai, platindamas laikraš
čius, užsukau pas tokį tautietį, 
kuris man ir sako:

- Turiu du laikraščius, nes 
priklausau abiems susivieni
jimams. Ir man jų užtenka.

- Ar tu manai, kad jie laikraš
čiai?

- Well, o kaip gi? - į mano 
klausimą klausimu atsakė.

- O aš manau, kad susivie
nijimai tik tokius laikraščius 
leisdami lietuvybei pagreitintai' 
duobę kasa.

St. U.,
Detroit

*

Dirvos skaitytojas W. Alksni
nis, iš Mansfield Center, rašo: 
"B. Raila labai įdomiai rašo. O 
kai laikraštį skaito daug žmonių, 
tai vieni iš jų nori trumpų ra
šinių, kiti ilgesnių. Labai sunku 
visiems įtikti".

*

Dirvos skaitytojas Jonas Dal- 
bokas, iš Chicagos, rašo: "Bū
kite santūrūs. Neįsileiskite į di
deles politines polemikas. Visad 
rašykite tiesą ir ją drąsiai sa
kykite į akis"

•
Dirvos skaitytojas Ant. Ber

notas, iš Waterbury, rašo: "La
bai geri Br. Railos straipsniai 
literatūrinėmis ir kultūrinėmis 
temomis. Ir juos visada mielai 

skaitau. Taip pat pageidautina 
daugiau jumoro ir visokių geriau 
"nusisekusių" ištraukų iš kitų 
laikraščių, kaip tai buvo duota 
Naujų Metų numeryje".

DABAR REIKIA TIK SUSIJUNGTI
1, SĄJUNGĄ

"Vienybė", pasidariusi mora
linio teroro oficiozu, tik nežinia 
iš kieno malonės, dabar skun
džiasi, kad pati nukentėjusi: chu
liganai išdaužę langus.

Ir vienus ir kitus aš lygiai 
vertinu. Vieni daužo moralinius 
langus, o kiti fizinius. Reikia tik 
dabar abiems susijungti, tai jau 
bus nieko sau pajėga. O gal ir 
J. Tysliavos organizuojamai 
draugijai išeitų svari centro val
dyba.

Kazys Juknaitis, 
Charlesburg

Esu iš tų, kurie mano, kad 
to nebus.

J. Petreikis mano, kad 
taip sakyti nerimta, ir kad 
reikia įrodyti, jog 
nebus. Bet čia o n u s 
p r o b a n d i (Įrodinėjimo 
našta) gula ant pečių tiems, 
kurie sako, kad bus, o ne 
tiems, kurie mano, kad ne
bus.

D a u suvos sumanytojai, 
i eigų jie tam reikalui siekia

Konkursinė nuotrauka Nr.27

Prieškalėdinis vaikų sujudimas. Viena telefonu teiraujasi ar 
Jau atvažiavo Kalėdų senelis...

Kiti rašo
VATIKANO IŠLEISTI PAŠTO ŽENKLAI PAKEISTI

NEATSIKLAUSIANT DAIL. V.KJONYNO
Apie Vatikano išleistus pašto 

ženklus "Tėviškės Žiburiai"pas
kutiniam numeryje duoda daugiau 
informacijų. Ir pasirodo, kad jie 
išleisti kitokie, negu dail, V. K, 
Jonynas paruošė. Laikraštyje 
rašoma:

"Parašas "Poste Vaticane" 
iš Šono nukeltas apačion. Pa
ties Šv. Kazimiero galva su
mažinta ir ra*e kilstelėta 
augštyn, o tuo būdu pasirodę 
pečiai padengti hermelinu. Jo
nyno projekte parašas "Pri- 
marius Lithuaniae Patronus", 
kuris užleido vietą parašui 
"Poste Vaticane", nukeltas į 
Šv. Kazimiero galvą supantį 
ratą ir sujungtas su žodžiu 
S. Casimirus, o ten Jonyno 
sutalpintos datos Iškeltos 
ženklo viršun ir parašytos ne 
romėniškais, bet arabiškais 
skaitmenimis.

Pakeitimai, kaip matome, 
padaryti ryšy su įrašų vietų 
pakeitimu. Dėl to .pasikeitė 
ir ženkle vaizduojamų dalykų 
proporcijos, kas ypatingai at
siliepė į katedros kairį šoną, 
atgręžta į šv. Kazimierą su
pantį ratą. Nors ir dapiešta 
viena kolona, tačiau ten liko 
tuštuma, kurioje galėjo iškilti 
ir paties šv. Kazimiero koply
čios bruožai Kitkas atrodo 
taip, kaip Jonyno projekte, tik 
jo buvo numatytos trys 
spalvos, o išspausdinta viena 
spalva, matyt dėl to, kad pi
giau. Jonyno projekte ratas 
su įrašu apie šv. Kazimiero 
galvą turėjo būti auksiniai gel
tonos spalvos, kas sudaro au
reolės įspūdį, fonas ramiai 
mėlynas, o pats portretas, 
įrašas "Poste Vatįcane", pi
lies ir katedros piešiniai - 
pilkšvai juodi.

Kodėl visi šitie pakeitimai 
padaryti be autoriaus žinios 
ir ar dail Jonyno projektas 
buvo daromas pagal iš Va
tikano pašto gautus nuro
dymus, niekas iki Šiol nėra 
paaiškinęs. Reikia laukti, kad 
paaiškins tie žmonės, kurie tą 
reikalą tvarkė Romojė. Gera 
būtų išgirsti apie visus rū
pesčius tuo ženklu bei jo pa
ruošimo eigą. 

kieno nors finansinės para
mos, patys turi ir Įrodyti 
skeptikams (ne būtinai vi
siems, bet būtinai tiems, iš 
kuriu tikisi gauti pinigų ty
rinėjimams), kad lietuvių 
tarpe bus pakankamas 
kiekis kvalifikuotų Dausu- 
vos kolonistų, jeigu tik pa
aiškės, jog yra patenkina
mos sąlygos jiems tenai 
kurtis. Tačiau, jeigu įrody
mai likę tik toki, kaip, pa
vyzdžiui, J. Petreikio apie 
kreolus, tai vistiek iš kalbų 
apie Dausuvą pasišaipyti 
nebus vien tik bolševikų pri
vilegija.

v. Rastenis

Viešai berods dar nebuvo 
skelbta, kad to ženklo išlei
dimu buvo pradėta rūpintis 
dar jubilėjiniais šv. Ka
zimiero metais - 1958. Pa
galiau buvo išgautas Vatikano 
pašto sutikimas, o netrukus 
buvo paruoštas ir ženklo pro
jektas. Jį paruošė Vatikano 
pašto ženklų nuolatinė gamin
toja dailininkė lenkė. Kadangi 
įrašas, kad šv. Kazimieras 
yra Lietuvos pirmasis globė
jas, buvo ir tame projekte, 
tai kaikurie tuo rūpinęsi lie
tuviai kunigai buvo sutikę pa
sitenkinti tuo projektu ir bi
jodami, kad nesutrukdytų kaip 
nors įsikišę lenkai, prašė kuo 
greičiau tuos ženklus išspaus
dinti. Berods tik kun. Mince
vičius, kaip Italijos Liet. B- 
nės pirmininkas, pareiškė 
protestą prieš nelietuvio dai
lininko projektą ir pareikala
vo spausdinimą atidėti, papra
šė ženklo projektą paruošti 
dail. V. K. Jonyną. Dabar 
mes turime pasirodžiusius 
ženklus, kurie Iškelia daug 
klaustukų. Kas nors iš lie
tuvių, be abejonės, žino ko
dėl taip padaryta ir kodėl 
skubintasi, kad dėl pakeiti
mų net autoriaus neat- 
siklausta. Ar vėl buvo bijo
masi kokių kliūčių? Atrodo, 
kad lietuviškoji visuomenė 
paaiškinimų turi teisės lauk
ti."

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

NELSONS
Family Style 
Restaurant

PRIVATE PARTIES
- BANQUETS 

Wedding Anniversaries 
Open Daily - 5 P. M. 
Sundays 12 to 7 P. M. 
1422 ADDISON ROAD

EX 1-4OOO
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CLEVELANDO 
ŽINIOS

• Čiurlionio ansamblio 20 
metų sukakties minėjimas 
ir koncertas įvyks Clevelan
de, birželio 4 d. Čiurlionio 
ansamblis yra įsisteigęs 
1940 metais sausio 15 d. 
Vilniuje.

• Mirga Dabrikaitė-Kižie- 
nė, jau čia baigusi aukštuo
sius mokslus lietuvaitė, va
dovauja Clevelande šv. Ka
zimiero lituanistinei mo
kyklai.

• A. Spirikaitis, kurį lai
ką gydęsis Doctors ligoni
nėje, sveiksta namuose. Pr. 
Židonis dar gydosi St. Vin- 
cent Charity ligoninėje. 
Juos aplankė Ramovės val
dybos atstovai.

Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos dalis šokėjų, kurios gražiai pasirodė Tėvų Komi
teto surengtoj kalėdinėj eglutėj sausio 3 d. Naujosios parapijos salėje. v. Bacevičiaus nuotrauka

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUOSE

Bernord J. Conwoy

MUNICIPAL COURT

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Vasario 27 d. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mo
kyklos vakaras.

♦

Balandžio 23 d. Grandinė
lės pavasario koncertas.

*
Gegužės 14 d. JAV ir Ka

nados jaunųjų dainininkų ir 
kitų talentų konkurso kon
certas. Rengia Dirva.

♦

Gegužės 22 d. Vasario 16 
Gimnazijai paremti vaka
ras. Rengia būrelių vado
vai.

e
Birželio 4 d. Čiurlionio 

ansamblio dvidešimtme č i o 
koncertas.

Ramovėnų padėka
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems atsilankiusiems į 
Klaipėdos atvadavimo mi
nėjimą. Muz. A. Mikulskiui 
už idomią paskaitą. B. An
ginui už jautrius žodžius, 
skirtus sukilėliams ir žuvu
siems vaduojant Mažąją

Lietuva. .T. Stempužiui už 
pamineiim*} nėr lietuvių ra
dijo valandėle. E. Karnėnui 
už išsami) istorinį straipsnį 
apie Klainėdos kraštą, at
spaustą Draugo dienrašty

je. B. G. už paminėjimą Dir
voje Klainėdos sukilmo va
do J. Budrio sukaktį.

LVS "Ramovė”
Clevelando skyriaus

valdyba

Išnuomojamas butas
5 kamb. viršuje, E. 141 St. 
Teirautis telefonu: EN 
l-6477«

Išnuomojamas kambarys 
su maistu ir kitais patogu
mais. Nauji baldai. Kreip
tis po 5 vai.: 1264 E. 80 St., 
telef. UT 1-6642. (10)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO

KONCERTAS 
BOSTONE

(Atkelta iŠ 3 psl.)

balsą, neabejotiną muzika
lumą ir, gal itin svarbu, dai
nininkės prigimtį. Ji gieda 
kaip lakštutė, taip įsijaus
dama į dainuojamą kūrinį, 
kad, rodos, pamiršta ir prieš 
save esančius klausytojus.

Violetos ir Konstancijos 
arijos akivaizdžiai parodė, 
kad Daiva Mongirdaitė ir 
dainavime, ir interpretaci
joj daro didelę pažangą. Tai 
tikrai sunkias arijas ji dai
navo. lyg būtų įgudusi dai
nininkė. Koloratūrinės figū
ros ir gamos buvo atliktos 
dvasiai, apvaldytas stilius ir 
išgyventa kiekviena muziki
nė frazė. Miela ir jos laiky
sena scenoj. Tikrai malonu 
tarti, kad šiame koncerte ir 
Daiva Mongirdaitė pasirodė 
su ryškiais meniniais laimė- 

. jimais. Tegu jai pučia geri 
vėjai ir nesudrasko jos ti
kėjimo ir vilčių.

Mergaičių trio — Irena 
Mickūnienė, Alė Dousienė 
ir Vida Mališauskaitė — 
jautriai, muzikaliai ir pa
traukliai padainavo B. Bud- 
riūno šauksmą. Schumano 
Svajone (F. Kiršos verstą 
į liet, kalbą) ir X čiribiri- 
bėn. Mišraus choro akom
paniatorius — jaunasis 
Saulius Vaičaitis.

Po koncerto Bostono liet, 
mišrus choras surengė po
būvį Amerikos liet, piliečių 
d-jos salėj, kurin atėjo dau
giau 200 tautiečių. Pobūvio 
programą nuotaikingai atli
ko vyrų choras, vyrų kvar
tetas ir Alė Dousienė. Taigi, 
beveik antras koncertas. 
Tačiau ir i pati koncertą šį 
kartą Bostono lietuviai su
sirinko tikrai gausiai, kuo 
tik džiaugtis galima. Tas 
klausytojų gausumas, tai 
gražus atpildas komp. J. 
Gaideliui ir jo chorui už il
gų valandų darbą.

Vienu žodžiu, liet, dainos 
popietė Bostone visais at
žvilgiais pasisekė. Svar
biausia, žinoma, yra tai, kad 
išgirdom tikrų meninių lai
mėjimų koncertą. St. S»

DĖMESIO!

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorliad Factory Sorvlc*

TELEFUNKEN HI FI STEREO SETS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

GRABLER MFG.
COMPANY

6565 BROADVVAY

Michigan 1-9260

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

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; LI 1'5466

SCHWAB RADIO & T. V.
•StrZeu and Seudce

11615 DETROIT AVENUE
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkevvood 1-4669

I. J. SAMAS 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

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

PASINAUDOKITE PATIKIMU, KRUOPŠČIU IR GREITU FIRMOS PATARNAVIMU 

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

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC. 
135 Wt$T 14H» STREKT Lkemed by USSR Atdara kasdien nuo 9-6;
NEW YORK 11, N. Y. Sekmadieniais nuo 94.

Tol.: CHeleee 34SS3 MŪSŲ SKYRIAI
— "S ■ ... 1,1 ■

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tek GRamercy 5-7490

30 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J.
TeL MArket 2-2877

132 Franklin Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tek CHapel M724

900 Literary Road 
CLEVELAND 13. OHIO 
Tek TOwer 1-1481

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

306 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

11339TJot. Campau |
DETROIT J2. MICH 
Tel. TOvneend 9^960

632 W. Girard Are. 
PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. WAlnut 58878

Niisų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100f< garantuoja prista
tymą. 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
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
ir patarnavimus.

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

GREETINGS and BEST WISHES

ST. CLAIR BUILDERS 
& SUPPLY C0.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 
CEMENT - LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ KE *-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 \VALTON ME 1-3700

EAST CLEVELAND - EUCLID & SUPERIOR AVĖ-
S?AVINGS open every saturday

EARN UNTIL NOON

4%
ACCOUNTS

INSUREO TO

’IO OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

CORNER 6 8™ — S U PER IOR AVENUE

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 Si.
EN 1-1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• Buvo žinių, kad Laurynas 
Kapočius, Maskvos atvežtas 
į atstovybę Washingtone, 
atšauktas. Pasirodo, kad 
buvo tik išvykęs gauti nau
jų nurodymų, kaip geriau 
drumsti vandenį lietuvių 
tarpe. Dabar vėl grįžęs.
• Vilniuje atidengtas pa
minklas teatralui B. Daugu
viečiui, paskutiniais metais 
sąžiningai tarnavusiam ko
munistams. Paminklas ati
dengtas valstybinio teatro 
kieme.
• Lietuvoje sunkiai susir
gęs kan. J. Stankevičius, 
Kauno arkivyskupijos val
dytojas. Kaip žinia, sovietai 
dažnai jo vardą panaudoja 
p r o p a gandiniais ”taikos” 
tikslais,,
• Lietuvių šeinių skaičius 
Washington, D. C. siekia 
virš 200. Naujakurių vis 
daugiau atsiranda ir jie 
daugiausia dirba Kongreso 
bibliotekoje.
• Chicagoje jau pradėti par
davinėti bilietai į "Trubadū
ro” operą, įvykstančią ko
vo 19, 20, ir 27 dienomis 
Marijos Mokyklos salėje.
• Hannoverio apylinkėje, 
Vokietijoje, lietuviai išsi
rinko naują valdybą: Vac
lovas Šukys — pirmi
ninkas, K. Vilkaitis 
— sekretorius ir Petras 
L e v i n s k a s — iždinin
kas.
• Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Archytektų Sąjun
gos Chicagos skyrius išsi
rinko naują valdybą. Ją su
daro: Vyt. Lapinskas — 
pirm., Aleksas Tornau — 
vicepirm., Ign. Juzėnas — 
sekr., Br. Lukštaitė — ižd. 
ir Mik. Ivanauskas — na
rys.
• G. Folkas pagaliau pasie
kė Bostone gyvenančią sa
vo motiną ir seserį. Jis 
prieš pusmetį su dėde repa
trijavo į Vokietiją iš Mari
jampolės, kur dėdė dirbo 
kolūkyje.
• Stasio Baro koncertas 
Bostone, kurį rengia Pabal- 
tiečių Draugija, įvyksta 
sausio 29 d. Jordan Hali.
• Lietuviškai spausdinama 
komunistinė spauda verkš
lena, kad i JAV su kelių iš- 
kamšinių sovietinių respub
likų vadinamais premjerais 
neatvyksta M. Šurnauskas. 
Esą, atvyksta Rusijos, Uk
rainos, Georgijos, Kazaks- 
tano ir Azerbeidžano prem
jerai.
• Julija ir Jurgis Gyliai, 
virš 10 metų išgyvenę Aus
tralijoje, sausio viduryje su 
4 vaikais atsikėlė į Chicagą.

Kun. Sugintas, rūpestingai dirbąs Vasario 16 gimnazijai išlaikyti, savo gerbėjų tarpe Chicagoje. 
A. Gulbinsko nuotrauka

TORONTO
APTARTI VASARIO 16 
MINĖJIMO REIKALAI

LNT Moterų Būrelio sueigoje, 
kuri Įvyko, sausio 17 d., buvo 
smulkiai aptarta Vasario 16-sios 
minėjimo - vaišių reikalai. Kas 
liečia vaišes, jau iš ankstyves
nių metų Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės parengimų esa
me patyrę, kad Moterų Būrelio 
Įnašas į bendrą LNT veiklą yra 
labai didelis. Tikimės, kad ir 
Šį kartą jos tikrai mokės suda
ryti sąlygas jaukiai praleisti lai
ką, pabendrauti ir giliau pajusti 
Vasario 16-sios Šventės didingu
mą ir prasmę.

Visa tai bus vasario 13 d. 
7 vaL Lietuvių Namuose, didžio
joj salėj. Šios šventės proga 
kalbėti yra pakviestas "Laisvo
sios Lietuvos" laikraščio redak
torius Alg. J. Kaulėnas.

Kvietimais reikia iš anksto ap
sirūpinti, kurie gaunami pas pla
tintojus arba kreipiantis telefo
nais: A. Kiršonis CH 7-0991, 
P. Adomaitis LE 5-5066, VI. 
Skirgaila LE 6-8941 ir A. Sta- 
tuleviČius LE 3-3027.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vasario 6 d., šeštadienį, 
Hartforde įvyks rytinio pa
kraščio akademikų skautų 
šventė. Iškilmingos sueigos 
metu į seniorus bus pakelta 
apie 12 jaunų Korp! Vytis 
narių iš New Yorko ir Hart
fordo.

Po iškilmingosios dalies 
bus vaišės ir pasilinksmini
mas. Vieta — Lietuvių Pi
liečių Klubas, 227 Lawrence 
St., Hartford. Pradžia — 3 
vai. punktualiai. Visiems 
atvykusiems bus parūpintos 
nakvynės.

Visi rytinio pakraščio 
akademikai skautai ir jų 
asmeniškai kviesti draugai 
prašomi dalyvauti.

• Kun. St. Žilys pradėjo 
profesoriauti Romos Late- 
rano universitete.
• Inž. Br. Makaitis, Dirvos 
bičiulis iš Norwood, Mass., 
apmokėdamas metinę pre
numeratą, atsiuntė gražų 
laišką ir $5.00 auką.
• J. A. Urbonas. Dirvos at
stovas iš Davton, Ohio, ap
mokėjo metinę prenumera
tą J. Vaivadai. Vokietijoje.
• Lietuvių radijo praneši
mams Madride suėjo nen- 
kerių metų sukaktis. Pra
nešimai buvo pradėti 1955 
m. sausio 2 d. Dabar pra- 
nešinėjama kasdien 15 mi
nučių.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

East Chicagos Jūrų skaučių "Nendrė" valties skautės, dalyvavusios jūrų skautų "Klaipėda" laivo 
steigiamajame susirinkime. Iš kairės klupo: Dalia Nemickaitė, Aurelija Ginčiauskaitė, Aldona Paukšte
lytė, Birutė Paukštelytė, Ramunė Bagdanskytė, Rūta Domarkaitė, Stovi: Urna Mažeikytė, Vida Kviet- 
kauskaitė, Aldona Normantaitė, Danutė SteikŪnaitė ir Nijolė Kriaučeliūnaitė.

Tuntininkai a. Butkevičius ir Gasnerienė pasirašo E. Chicagos 
jūrų skautų "Klaipėda" laivo steigimo aktą. Toliau matyti svečiai 
ir skautai.

A.A. EDUARDĄ 
VILUTĮ 

PALYDĖJUS
Pačiame amžiaus kūrybingume 

ir didžiųjų savo planų realizavi
mo išvakarėse, netikėtai, Nau
jųjų Metų dieną, išsiskyrė iŠ 
mūsų tarpo visų gerbiamas ir 
branginamas lietuviškų malda
knygių leidėjas bei spaudos pla
tintojas Eduardas Vilutis.

Tegu bus man atleista, kad pa
liesiu tik mažą Eduardo gyveni
mo tarpą, liečiantį jo Įnašą Į 
mūsų apylinkės lietuvių gyveni
mą. Tai nebus jo atliktų darbų 
Įvertinimas, bet tik kelios pasta
bos eilinio praeivio, stebėjusio 
jo lietuvybei išlaikyti darbą.

Per ištisus dešimtį metų, kiek
vieną sekmadienį, tylus ir su
sikaupęs stovėjo prie kuklaus 
staliuko, papuošto lietuviškomis 
knygomis bei žurnalais ir laukė 
praeivio sustojant ir Įsigyjant 
bent vieną lietuvišką leidinį. Jis 
nešaukė rėkiančiomis reklamo
mis kaip, kad daro daugelis 
prekybininkų, bet tyliai ir su di
deliu rūpestingumu patarnavo 
kiekvienam, kas norėjo knygą 
Įsigyti ar laikraštį bei žurnalą 
užsiprenumeruoti. Kiek džiaugs
mo ir pasitenkinimo turėdavo, 
jei kas iŠ mūsų nusipirkdavom 
knygą ar pratęsdavome laikraš
čio prenumeratą. Šitą jo darbą 
galima palyginti su spaudos drau
dimo laikų knygnešiais bei to 
meto lietuviškos spaudos leidė
jais. Jis buvo tikras tremties 
meto knygnešys ir lietuviško 
rašto skleidėjas.

Pastaruoju metu mūsų stapte- 
lėjimai ties jo lietuviškos spau
dos staliuku vis retėjo ir retė
jo, o jo rūpesčiai vis augo. Ki
tas jo vietoje būtų šaukęs ir 
triukšmavęs, kad mes nepaste
bėdami staliuko su lietuviška 
spauda, praslenkame pro šalį 
ir, kaip nieko dėti atokiau su
stoję, dalinamės dienos Įspū
džiais. Jis kuklus ir, likęs vie
nas stovėti, pergyveno mūsų abe
jingumą lietuviškai knygai. Ir tik 
paklaustas padarydavo savo pa
stabas neperkančiųjų adresu. Vi
sa tai jis giliai ėmė Į širdį 
ir skaudžiai pergyveno dėl lie
tuviškos knygos ateities.

E. Chicagos jūrų skautų ir skaučių mamytės, "Klaipėda" laivo 
steigiamojo susirinkimo proga, paruošė skanius užkandžius.

Iš jaunų dienų suaugęs su lie
tuviška knyga, Eduardas negalė
jo be jos gyventi ir tremtyje. 
Kiek kuklių savo išteklių jis yra 
Įdėjęs Į lietuviškų maldaknygių 
leidimą, mes nežinome, bet tą 
darė ne dėl pelno, (nes žinome 
kokį "pelną" neša knygų leidimas) 
bet iš meilės lietuviškam raštui. 
Dažnai gyvenime būna, kad ku
kliųjų darbininkų mes nepaste
bime ir jų neįvertiname, o tik 
jiems pasitraukus pajuntame at
siradusią spragą ir suvokiame 
Jų atlikto darbo svarbą .

Ilsėkis ramybėje mielas Edu
ardai, nors Tavo amžino poilsio 
vieta turėtų būti ne čia, bet 
savojoje tėvynėje, kurią taip my
lėjai ir dėl jos reikalų bei rašto 
sielojais!.

A. Juodvalkis

*

Bendruomenės apylinkė per 
1959 metus iš viso turėjo

Petroit
VASARIO 16 GIMNAZI

JAI AUKOS
Detroite į 1 dolerio vajų 

jau įsijungė šie asmenys:
Po 2 dol.: Marija ir Juo

zas Staugai, Kazys Veiku
tis, Vincas Misiulis, Kazys 
Razauskas.

Po 1 dol.: Jonas Petru- 
lionis, Bronė Beržanskienė, 
Jurgis Gerulaitis, Pranas 
Misiūnas, Alg. Pesys, B. 
Vilkas,

$ 2,362.71 pajamų. Metus baigus 
kasoje liko $148.65.

Apylinkės rengtas Naujų Me
tų parengimas davė $617.80 pa
jamų. Gryno pelno liko $74.30.

*
Salidarumo mokestį 1959 me

tais mokėjo 140 narių.

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri:

:NSURED

10/
moka "t /O metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.=

Mutual <Me>ud Savings 
a»i</ d^oan ^fyssocialion

Chartered and Supervised by the United Statės Govemment 

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanavskas, Pres.

CHICAGO
Jaunųjų talentų gražus 

pasirodymas
Sausio 17 cL Jaunimo 

Centro salėje įvyko Imma- 
grants Seryice League Lie
tuvių Komiteto rengtas jau
nųjų lietuvių talentų viešas 
pasirodymas — varžybos. 
Dalyvavo 16 mergaičių ir 5 
berniukai. Be ta, dalyvavo 
ir 1958 m. gavę pirmąją 
premiją jaunas gabus pia
nistas Alvydas Vasaitis 
(Vokietijoje ėjusio laikraš
čio "Minties” redak. Jono 
Vasaičio sūnus) ir trečiąją 
premiją — pianistė Izolina 
Jovaišaitė ir pianistas Ma- 
nigirdas Motekaitis.

Jury komisiją sudarė mu
zikai: Jonas Byanskas, kun. 
Balys Chomskis, Algis Šim
kus, Leonardas šimutis jr. 
ir Antanas Skridulis. 1960 
metų premijos atiteko 8 at
stovams.

Pirmąją, piniginę, premi. 
ją laimėjo akordeonistas 
Ąžuolas Stelmokas, antrąją 
— pianistė Rita Jaraitė ir 
trečiąją — pianistė Elzbie
ta Piežaitė. šie buvo jaunių 
grupėj. Antrojoj, suauges
nių varžovų grupėj, pirma 
vieta teko smuikininkui Ne
rijui Paulioniui, antroji — 
d a i n i n i nkėms: sopranui 
Onai Blandytei ir mezzoso- 
pranui Laimutei Bildušie- 
nei. šios premiją pusiau pa
sidalino. Trečioji vieta — 
pianistei Marytei Vilkaitei. 
Ši gimusi Chicagoje.

Be šių, išskirtinumo pa
žymėjimus gavo fleitistė 
Katryna Lukaitė, kuriai 
akomponavo ios motina Lu- 
kienė. Varžybose dalyvavo 
ir kanklininkai, Jaunių gru
pėje laimėio trvs sesutės 
kanklininkės: Aušrelė, Da
nutė ir Jūratė Vaičeliūnai- 
tės.

Publikos buvo pilna salė. 
Komitetui vadovavo kultū
rininkas Albinas Dzirvonas, 
buvęs ilgametis "Dainavos” 
ansamblio pirmininkas, vie
nas ansamblio steigėjų ir 
buv. Chicagos BALFo aps
krities reikalų vedėjas.-

Lietuvis — fabriko vedėjas
American Brake Shoe Co. 

Įmonėje Chicago Heights, 
III. vedėju jau kuris laikas 
yra lietuvis Bruno S. Wese- 
lis’ kurio žinioj dirba 600 
darbininkų. Darbą atlieka 
sąžiningai, sumaniai. įmo
nės vadovybė juo labai pa
tenkinta.

Kovo mėnesį statoma opera 
"Trubadūrai”

Chicagos vyrų choras jau 
kelinti metai iš eilės stato 
operas, šiemet, kovo 19 ir 
20 d.d. statoma Verdi 4 
veiksmų opera "Trubadū
rai”, kurioje, be vyrų choro, 
dalyvauja moterų choras ir 
žymesni solistai. Spektak
liai vyks Marijos mokyklos 
salėje. (Jv)

Illlllllliilllllllllllllllllllllllll


	1960-01-25-Darvia 0001
	1960-01-25-Darvia 0002
	1960-01-25-Darvia 0003
	1960-01-25-Darvia 0004
	1960-01-25-Darvia 0005
	1960-01-25-Darvia 0006

